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Svæðisskipulag 
höfuðborgarsvæðisins 

2015 - 2040



Höfuðborgar-

svæðið

Reykjavík 56.3 %

Kópavogur 16.2%

Hafnarfjörður 12.5%

Garðabær 7.5%

Mosfellsbær 5.3%

Seltjarnarnes 2%

Kjós

Mannfjöldi 01.01.2021

0,1%

236.522





Undirritun svæðisskipulags



1 Sýn

6 Leiðarljós

17 markmið

142 aðgerðir

1. Hagkvæmur vöxtur

2. Skilvirkar samgöngur

3. Sókn og samkeppnishæfni

4. Heilnæmt umhverfi

5. Gott nærumhverfi

6. Árangursríkt samstarf



1. Hagkvæmur vöxtur

2. Skilvirkar samgöngur

3. Sókn og samkeppnishæfni

4. Heilnæmt umhverfi

5. Gott nærumhverfi

6. Árangursríkt samstarf

Framfylgd á stefnu Höfuðborgarsvæðisins 2040 er í höndum 
svæðisskipulagsnefndar, skrifstofu SSH og sveitarfélaganna. Til 
að fylgja stefnunni eftir verða lagðar fram fjögurra ára 
þróunaráætlanir, þar sem koma fram samræmdar áætlanir 
sveitarfélaganna í uppbyggingu og aðgerðir til að ná fram 
settum markmiðum. 

Reykjavík:
Sigurborg Ósk Haraldsdóttir
Marta Guðjónsdóttir
Kópavogur:
Helga Hauksdóttir
Bergljót Kristinsdóttir
Hafnarfjörður:
Ólafur Ingi Tómasson
Daði Lárusson

Garðabær:
Sigurður Guðmundsson
Harpa Þorsteinsdóttir
Mosfellsbær:
Ásgeir Sveinsson
Sveinn Óskar Sigurðsson
Seltjarnarnesbær:
Ragnhildur Jónsdóttir
Stefán Bergmann

Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins
er skipuð 2 fulltrúum frá hverju aðildarsveitarfélagi. Sveitastjórnir tilnefna sína 
fulltrúa til fjögurra ára í senn að afloknum sveitarstjórnarkosningum.
Nefndin er þannig skipuð:

1 Sýn

6 Leiðarljós

17 markmið

142 aðgerðir



Dæmi um framsetningu korta í svæðisskipulagi 
höfuðborgarsvæðisins. 

Áhersla lögð á stefnur og breiðar línur, sem eru útfærðar 
nánar í aðalskipulagi sveitarfélaga. 
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1. Hagkvæmur vöxtur

2. Skilvirkar samgöngur

3. Sókn og samkeppnishæfni

4. Heilnæmt umhverfi

5. Gott nærumhverfi

6. Árangursríkt samstarf
Samgöngumál

Skipulagsmál

Efnahagsmál

Umhverfismál

Jafnréttismál

Félagsmál

Lýðheilsa

Húsnæðismál1 Sýn

6 Leiðarljós

17 markmið

142 aðgerðir

Svæðisskipulag nálgast viðfangsefni heildstætt, þvert á 
marga málaflokka. Ákvörðun á einum stað hefur áhrif
á aðra. 



Framfylgd
Dæmi um framfylgd: Nýtt aðalskipulag Kópavogs



Þegar erindi berst frá sveitafélagi, t.d. um vinnslu nýs 
aðalskipulag, er óskað eftir að svæðisskipulagsnefnd rýni 
tillöguna m.t.t. gildandi svæðisskipulags. 

Hefst þá rýni á helstu leiðarljósum svæðisskipulags, 
markmiðum og aðgerðum. 
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Tillaga að nýju aðalskipulagi er metin m.t.t. stefnu 
svæðisskipulags. Kort til vinstri sýnir helstu stefnu um 
þéttingu í innsendri tillögu sem kallast á við kort um 
hagkvæman vöxt, sbr. kort f. neðan úr 
svæðisskipulagi.



Tillaga að nýju aðalskipulagi er metin m.t.t. stefnu 
svæðisskipulags. Kort til vinstri sýnir helstu 
landnotkunaruppdrátt, þ.á.m. vaxtamörk, sem kallast 
á við stefnu svæðisskipulags um vaxtamörk sbr. kort 
f. neðan.

Álit svæðisskipulagsnefndar koma fram í bókunum í 
fundargerð eða í umsögnum svæðisskipulagsstjóra 
sem er lögð fyrir nefndina. 

Ath. svæðisskipulagsnefnd samþykkir ekki 
aðalskipulagstillögur (eða önnur erindi) sem henni 
berast. Hún gefur álit og umsagnir. 

Nefndin samþykkir hins vegar svæðisskipulag og 
breytingar á svæðisskipulagi. 



Staða leiðarljósanna





Dæmi um verkefni með skýrskotun úr
svæðisskipulagi

• Framkvæmd ferðavenjukönnunar
• Samgöngusáttmáli ríkis og sveitarfélaga
• Leiðbeiningar um hönnun hjólastíga
• Mótun stofnleiða hjólreiða
• Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins 20-24

• Mæling Kolefnisfótspors
• Samræming úrgangsflokkunar



Leiðbeiningar og stofnleiðir 
fyrir hjólreiðar



Dags

Nafn
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Þróunaráætlun 
höfuðborgarsvæðisins 

2020 - 2024



Tilgangur og markmið þróunaráætlunar

• Upplýsa um uppbyggingaráform sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu

• Fjögurra ára stöðutaka – brúa vegferðina til 2040

• Samræma áform sveitarfélaga – gerist þess þörf

• Mæta fólksfjölgun með ábyrgð og skynsemi

• Vinna að markmiðum svæðisskipulags: 
Höfuðborgarsvæðið 2040 (samþ. 2015)

• Meginþunga vaxtar verði beint á kjarna og 
samgöngumiðuð þróunarsvæði.  Hlutfallið fari úr 
30% í 66%

• Fólksfjölgun verði mætt án þess að álag á 
stofnvegakerfið aukist í sama hlutfalli.



Ný mannfjöldaspá 2020 - 2024
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236,522



Áætluð þörf fyrir nýtt íbúðarhúsnæði 2020-2024 (2021 út 2024)

Samkvæmt
Vegna fólks-

fjölgunar
Uppsöfnuð þörf Samtals 

íbúðaþörf
Árlegt 

meðaltal

Háspá 5.000 2.200 7.200 1.800

Miðspá 3.000 2.200 5.200 1.300

Lágspá 1.800 2.200 4.000 1.000

MANNFJÖLDASPÁ 2020-2024, áætlaður mannfjöldi í árslok 2024

Samkvæmt
Mannfjöldi í 

árslok 2019

Mannfjöldi í 

árslok 2024

Fjölgun frá 2019 Fjölgun í %

Háspá 249.636 16.602 7,0%

Miðspá 233.034 243.220 10.220 4,3%

Lágspá 238.963 5.929 2,5%

ÞÁ 2015-18 227.000 234.000 (2022)







Hvernig var 
að koma í 

starfið?



1. Sameiginleg sýn – nær gegnum 

breytingar - frumkvæði

2. Skerpir fókus í verkefnavinnu,  

samtali við ríkið, önnur 

sveitarfélög, atvinnulíf

3. Svæðisskipulag er upphaf á 

vinnu – ekki endir





Í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins er sett fram framtíðarsýn til
ársins 2040 þar sem kemur skýrt fram að höfuðborgarsvæðið ætli að
vinna sameiginlega að því að laða að sér gesti.

Þessi sýn hefur verið afar mikilvægt leiðarljós í samtali við hagaðila
varðandi það verkefni sem ég hef verið að vinna að í tengslum við
mögulega áfangastaða- og markaðsstofu fyrir höfuðborgarsvæðið
en svæðið hefur ekki unnið sameiginlega að ferðamálum hingað til.

Verkefnið hinsvegar rýmar við þá sýn og þær áherslur sem koma
fram í svæðisskipulaginu t.d. um aukna alþjóðlega samkeppni og
árangursríkt samstarf um þróun höfuðborgarsvæðisins. Það gerir
það að verkum að það er hægt að sýna og rökstyðja af hverju það er
þörf á verkefninu og að það styðji við þá framtíðarsýn sem hefur
verið sett fram af öllu svæðinu í heild sinni og þar með auðveldar
það sameiginlega ákvörðunartöku.

Inga Hlín Pálsdóttir, ráðgjafi
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