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AÐALSKIPULAG KÓPAVOGS

1985:  Fyrsta samþykkta aðalskipulagið fyrir Kópavog 1985

1990: Fyrsta staðfesta aðalskipulagið, öll lögsaga bæjarins 1988-2008
1994:  Aðalskipulag Kópavogs 1992-2012, staðfest 1994

2002:  Aðalskipulag Kópavogs 2000-2012, staðfest 2002

2014:  Gildandi Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024, staðfest 2014

Aðalskipulag Kópavogs 1988-2008 Gildandi Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024



HVAÐ ER AÐALSKIPULAG?

 Unnið samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 

 Skipulagsáætlun fyrir eitt sveitarfélag (28. gr.)

 Þar „er sett fram stefna sveitarstjórnar um þróun sveitarfélagsins varðandi

landnotkun, 
byggðaþróun, 

byggðamynstur, 
samgöngu- og þjónustukerfi og 

umhverfismál.“ (28. gr.)

 Marka skal stefnu til að minnsta kosti 12 ára (28. gr.)

 Í aðalskipulagi er lagður grundvöllur fyrir gerð deiliskipulags varðandi landnotkun, 
takmarkanir á landnotkun, byggðaþróun, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál, þar með talið þéttleika byggðar

 Stjórntæki sem nýtist við ákvarðanatöku og við gerð annarra áætlana                               
sem snerta ráðstöfun lands



HELSTU ATRIÐI ENDURSKOÐUNAR 
SKIPULAGSLÝSING /VERKLÝSING

a) Talnagrunnur 
- Íbúaþróun, atvinnuhúsnæði, uppbygging - byggðaþróun

b) Helstu svæði
- Þróunarsvæði, þéttingarsvæði, ný byggingarsvæði

c) Uppland Kópavogs, 
- Skipuleggja landnotkun í upplandi

- Lögsagan hefur stækkað

d) Rammahluti aðalskipulags
- Móta nánar 

e) Heimsmarkmiðin  
- Stefna bæjarstjórnar, markmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun

- Samþætting heimsmarkmiða og aðalskipulags 

f) Uppfæra með tilliti til annarra áætlana



HVERS VEGNA ENDURSKOÐUN?

Helstu breytingar hafa verið á talnagrunni m.a. fjölgun 
íbúða á ákveðnum svæðum; 

 í takt við stefnu núgildandi aðalskipulags 

 í takt við stefnu svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 
 sem tók gildi 2015 eftir gildistöku núgildandi aðalskipulags 



FORSENDUR - BYGGÐAÞRÓUN

Á síðustu árum hefur byggðaþróun í bæjarfélaginu verið hröð

 Ný íbúðarhverfi og athafnahverfi hafa risið, allt frá 
Hafnarfjarðarvegi  í vestri að Elliðavatni í austri

 Í eldri hverfum 

bæjarins hefur byggðin 

jafnframt verið þétt
Smárinn

Lindir

Salir

Kórar Hvörf

Þing

Lundur

Kópavogstún

Bryggjuhverfi
Hafnarsvæði

Glaðheimar



HELSTU SVÆÐI ENDURSKOÐUNAR 
FORSENDUR - BREYTINGAR - ÁHRIF

Mikilvægt að yfirfara og meta forsendur fyrir breytingum og 
uppbyggingu á svæðum 

 Hversu þétt á að byggja á einstökum svæðum

 Hvernig lítur breytingin út í heildarsamhenginu?

-Hafnarsvæðið 
-Bryggjuhverfi
-Smárinn
-Glaðheimar
-Vatnsendahvarf /-hæð



FORSENDUR - STEFNA KÓPAVOGS
YFIRMARKMIÐ BÆJARSTJÓRNAR

 Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt að innleiða 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um 
sjálfbæra þróun í stefnu Kópavogsbæjar
 Fyrsta sveitarfélag á Íslandi til þess að innleiða þau 

með formlegum hætti

 Bæjarstjórn hefur sett 36 yfirmarkmið fyrir 
starfsemi sína 
 sem eru hluti heimsmarkmiðanna

 Unnið með öllum sviðum og stofnunum 
Kópavogsbæjar



HEIMSMARKMIÐ SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA 

 Heimsmarkmiðin eru framkvæmdaáætlun í þágu; 
 mannkynsins, jarðarinnar og hagsældar.

 Þau fela í sér fimm meginþemu sem eru; 
 mannkynið, jörðin, hagsæld, friður og samstarf.

 Þau eru 17 markmið sjálfbærrar þróunar og 169 undirmarkmið. 

 Þau eru samþætt og órjúfanleg og mynda jafnvægi milli þriggja stoða           
sjálfbærrar þróunar; hinnar
 efnahagslegu, 
 félagslegu og 
 umhverfislegu.



HEIMSMARKMIÐIN .......
Hvernig samþættum við aðalskipulag og heimsmarkmiðin?

Reynsla á Íslandi

Reynsla erlendis;                                                                      
- Asker, Stokkhólmur,                                                        
Kaupmannahöfn, New York



ÁHERSLUR, ÁHRIF

Í tengslum við endurskoðunina þarf að skoða og meta 
umhverfisáhrif nýrra hugmynda og breytinga
 landnotkun og hugmyndir um breytingar

 möguleg uppbyggingarsvæði 

 áhrif sem breytingar geta haft á samgöngur; 

- vegakerfi,  umferð, almenningssamgöngur

 áhrif á þjónustu

 áhrif á miðkjarna; miðbæ Kópavogs og Smárann

 áhrif á núverandi byggð 

 áhrif á umhverfi og náttúru, loftslagsmarkmið

 HEIMSMARKMIÐ Í UMHVERFISMATI ÁÆTLANA.................



SAMÞÆTTING HEIMSMARKMIÐA
MIKILVÆGISGREINING – SAMRÁÐ

 Ákveðið var að samþætting heimsmarkmiða og aðalskipulags yrði 
unnin með mikilvægisgreiningu
 Skilgreina áhrif aðalskipulags og forgangsröðun heimsmarkmiða

 Mikilvægisgreining (Vesentlighetsmatrise, Materiality matrix)

 Aðferðafræði við að skilgreina og leggja mat á fjölmarga þætti 
o á sviði umhverfis-, samfélags- og efnahagsmála 
o sem hafa áhrif á verkefni eða hagsmunaaðila
o í framhaldi lista upp þau atriði og gera aðgerðarlista 

 Þekkt aðferðafræði við kortlagningu á samfélagsábyrgð fyrirtækja

 Fjórar vinnustofur um mikilvægisgreiningu
 Umhverfissvið, fagaðilar skipulags
 Hagsmunaaðilar
 Bæjarfulltrúar og skipulagsráð
 Ungmennaráð (í næstu viku)



MIKILVÆGISGREINING

 Ásarnir skilgreindir 

 sem lítið upp í mikið

 Það sem lendir í efri 
kassanum hægra megin

 skilgreint sem þau 
heimsmarkmið sem hafa 
mesta tengingu við 
aðalskipulag

 Markmið að kortleggja þýðingarmestu heimsmarkmiðin



VINNUSTOFA /MIKILVÆGISGREINING

 Hvað er aðalskipulag? Kynning

 Hver eru helstu áhrif aðalskipulags á sjálfbæra þróun í Kópavogi?

 Horft á áhrifin út frá 5 meginköflum (málaflokkum) aðalskipulags;

 Byggð

 Atvinnulíf

 Umhverfi

 Grunnkerfi

 Samfélag



MEGINKAFLAR GILDANDI GREINARGERÐAR 

 1. Inngangur

 2. Byggð  

 3. Atvinnulíf 

 4. Umhverfi

 5. Grunnkerfi

 6. Samfélag

 7. Rammahluti aðalskipulags

VIÐAUKAR

 8.   Viðauki 1, Umhverfisskýrsla, 

 9.   Viðauki 2, Staðardagskrá 21,  

 10. Viðauki 3, Breytingar á aðalskipulagi, 

 11. Viðauki 4, Niðurstaða íbúafunda, íbúasamráðs, 

 12. Viðauki 5, Orð og orðasambönd, 

 13. Helstu heimildir

Mikilvægisgreining



HVAÐ ER AÐALSKIPULAG?

 Skipulagsgreinargerð
 Skipulagsuppdráttur

 Þéttbýlisuppdráttur

 Sveitarfélagsuppdráttur 

 Staðbundnar ákvarðanir um landnotkun
 Stjórntæki sem nýtist við ákvarðanatöku og við gerð annarra 

áætlana sem snerta ráðstöfun lands



VINNUSTOFA - FERILL

 Hver og einn skrifar á miða, jákvæð og neikvæð áhrif (gulir og bláir miðar)

 Miðar hengdir upp á vegg undir málaflokkum

 Skipt í hópa, þjöppun og flokkun

 Mikilvægismat

 Flokkar bornir saman við heimsmarkmiðin 

 Kynning á niðurstöðum



Mikil
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Lág HáForgangsröðun Kópavogs
Bæjarfulltrúar, nefndir og hagsmunaaðilar
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Sjálfbærar borgir
11.1, 11.7, 11.6, 11.4

Aðgerðir í loftslagsmálum
13.2

Nýsköpun og uppbygging
9.1

Líf á landi
15.1

Hreint vatn, hreinlætisaðstaða
6.6 ....

Ábyrg neysla og framleiðsla
12.2 ....

MIKILVÆGISGREINING - ALLAR VINNUSTOFUR 



AÐFERÐAFRÆÐI

II  Vinnsla /Gerð aðalskipulags

 Málaflokkar (meginkaflar)
 Meginmarkmið 
 Markmið 
 Leiðir

 Tillaga í vinnslu, drög
 Samráð, mikilvægisgeining (áhrif, forgangsröðun)
 Rýni, frekari úrvinnsla vinnustofa, tengsl   

• loftslagsmál, sjálfbærar borgir, heilsa, nýsköpun og uppbygging, 
líf á landi, hreint vatn, ábyrg neysla 

 Vinnslutillaga, samræming
 Samþætting heimsmarkmiða í köflum greinargerðar
 Umhverfisskýrsla

 Áhrif, samræmi, samantekt í greinargerð

 Tillaga, kynning, samráð, endurskoðuð tillaga

III Skipulagstillaga auglýst, athugasemdir, úrvinnsla, lokatillaga

Lokaafgreiðsla skipulags

Aðgerðaráætlun (verkefnalisti, forgangsröðun, eftirfylgni)
 Eftirfylgni aðgerðaráætlunar og mælingar



FYRIRLIGGJANDI STEFNA - GREINARGERÐ



Í köflum greinargerðar er fjallað um; 
 núverandi stöðu

 MEGINMARKMIÐ 

 markmið hvers málaflokks

 leiðir að markmiðum hvers málaflokks

 landnotkun (töflur o.fl.).



SAMRÆMI OG ÁHRIF 

Samþætting heimsmarkmiða, ferill, niðurstaða...

Umhverfisáhrif áætlunar; áhrif, valkostir, samræmi 
 Áhrif aukins byggingarmagns á byggð, umhverfi  og samgöngur

 Áhrif á umferð, samgöngur og innviði

 Áhrif á skólastofnanir 

 Valkostir í byggðaþróun

 Samræmi við meginmarkmið aðalskipulagsins

 Samræmi við stefnu bæjarstjórnar um Heimsmarkmiðin

 Samræmi við stefnu svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins

 Samræmi og tengsl við aðrar áætlanir

 Samræmi við heimsmarkmiðin, tengsl og samþætting



AÐGERÐARÁÆTLUN AÐALSKIPULAGS 2012-2024

 Markmið að útfæra nánar leiðir að markmiðum
 Forgangsraða verkefnum

 Ábyrgðaraðilar

 Grunnur fyrir fjárhagsáætlun

 Samstarfsverkefni þvert á deildir og svið bæjarins





MÆLINGAR

 Aðgerðaráætlun aðalskipulags, samstarf, eftirfylgni og mælingar

 Stjórnsýsla Kópavogsbæjar starfar í samræmi við ISO 9001 staðalinn og 
hefur gæðakerfi bæjarins hlotið utanaðkomandi vottun undanfarin ár

 Í tengslum við stefnumótun bæjarins var ákveðið að innleiða mælingar á 
starfsemi sveitarfélagsins samkvæmt ISO staðli 37120
 Lífskjara- og þjónustustaðall World Council on City Data (WCCD).
 Búið er að tengja mælikvarðana í ISO37120 við heimsmarkmiðin. 

 Við greiningu á ytra umhverfi í stefnumótunarferli bæjarstjórnar var 
ákveðið að notast við vísitölu félagslegra framfara (VFF). 
 Vísitalan tengist Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

og hjálpar því Kópavogsbæ við að innleiða markmiðin í starfsemi sinni.

 Mælkó: Hugbúnaður Kópavogsbæjar sem heldur utan um tölfræði 
sveitarfélagsins og auðveldar úrvinnslu



ENDURSKOÐUN AÐALSKIPULAGS KÓPAVOGS   
OG HEIMSMARKMIÐIN

 Skipulags- og byggingardeild umhverfissviðs Kópavogs
 Leiðir verkefnið 

 Stjórnsýslusvið Kópavogs
 Stefna bæjarstjórnar og samþætting heimsmarkmiða

 Mannvit verkfræðistofa 
 Mikilvægisgreining

- Ráðgjöf, leiðir vinnustofur, rýni og úrvinnsla

 Ráðgjöf, úrvinnsla, rýni, samþætting heimsmarkmiða
 Umhverfisáhrif skipulagsáætlunar

 Skipulagsstofnun
 Ráðgjöf, rýni, samþætting heimsmarkmiða



Takk fyrir


