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Úthverfi eða 

bæjarbragur? 

Hafnarfjörður 2015-2040 
Áframhaldandi vöxtur? 

Hvar, hvenær og hvernig? 
Þétting byggðar – uppbygging nýrra hverfa? 

Faglegur starfshópur var skipaður af skipulags- og 

byggingarráði Hafnarfjarðar í lok árs 2014 til þess að 

meta möguleika sem kunna að vera til staðar í grónum 

hverfum bæjarins og í jöðrum byggðar, til þéttingar 

byggðar.  

Stefnan er að snúa þeirri þróun sem verið hefur á 

Höfuðborgarsvæðinu undanfarinn aldarfjórðung sem er; 

dreifðari byggð, færri íbúar á hvern hektara og fjölgun 

einkabíla. 

Markmið er að leita leiða til þess að nýta betur innviði 

eins og gatnakerfi, grunn- og leikskóla og þjónustu. 

Áherslur svæðisskipulags Höfuðborgarsvæðisins 2040 

á samgöngumiðað skipulag og vaxtarmörk byggðar eru 

leiðarljós í vinnu starfshópsins. 

Starfshópinn skipa Kári Eiríksson arkitekt FAÍ, Lilja 

Guðríður Karlsdóttir samgönguverkfræðingur, Sigríður 

Magnúsdóttir arkitekt FAÍ og Þráinn Hauksson 

landslagsarkitekt FÍLA. 

Vinna starfshóps byggir á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 

2013-2025, svæðisskipulagi Höfuðborgarsvæðisins 

2040 og tölfræðigögnum sem notuð voru við gerð 

svæðisskipulagsins ásamt fyrirliggjandi umferðarspá og 

umferðartalningum í Hafnarfirði.   

Starfshópurinn hefur gert greiningu á samsetningu 

Hafnarfjarðarbæjar með áherslu á eftirfarandi þætti: 

• Þróun og samsetning byggðar 

• Íbúar og störf 

• Samgöngur 

• Miðbær Hafnarfjarðar 

• Náttúara og útivist 

Helstu áskoranir eru dregnar fram, kynnt stefna um 

fjölbreytta uppbyggingarmöguleika innan þéttbýlismarka 

næstu tuttugu og fimm árin og dregnar fram 

sviðsmyndir sem sýna megináherslur í uppbyggingu og 

gerðar tillögur að þéttingar- og þróunarsvæðum. 
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Hvernig bær vill 
Hafnarfjörður verða? 

Hafnarfjörður er einn elsti kaupstaður landsins. 

Menning, saga, fjölbreytt atvinnuatvinnustarfsemi, góð 

þjónusta, fallegt bæjarstæði og blómlegt mannlíf gerir 

bæinn að eftirsóttum búsetukosti.  

Bærinn hefur á rúmri öld vaxið og þróast úr sjávarþorpi 

með 1500 íbúa í tæplega 30 þúsund íbúa bæjarfélag, 

sem myndar samfellda byggð með öðrum 

sveitarfélögum Höfuðborgarsvæðisins, Garðabæ, 

Kópavogi, Reykjavík og  Mosfellsbæ. Íbúar á 

Höfuðborgarsvæðinu voru rúmlega 211 þúsund í 

ársbyrjun 2015 og hafði þá fjölgað um 2500 frá árinu 

áður. Hafnfirðingar voru tæp 28 þúsund og hafði fjölgað 

um rúm 500 frá árinu áður. 25% af nýjum íbúum 

Höfuðborgarsvæðisins settust að í Hafnarfirði. 

Höfuðborgarsvæðið er eitt þjónustu-, atvinnu- og 

búsetusvæði. Samgöngur er einn lykilþátturinn þegar 

horft er til þess hvar og hvernig fólksfjölgun verður 

næstu áratugina. Þar liggja áskoranir og tækifæri. 

Svæðisskipulag Höfuðborgarsvæðisins 2040 hefur sett 

fram mjög skýra stefnu hvernig haga skuli uppbyggingu. 

Í stefnunni er áætluð íbúafjölgun, byggðarmörk 

skilgreind og sett fram tillaga að öflugu 

almenningssamgöngukerfi til þess að mæta auknum 

íbúafjölda án þess að það hafi veruleg áhrif á aukningu 

umferðar einkabíla. 

Uppbygging á höfuðborgarsvæðinu verður á forsendum 

almenningssamgangna og þéttingu byggðar. 

Hafnarfjörður hefur vaxið mikið síðastiliðinn 

aldarfjórðung. Fjöldi íbúa tæplega tvöfaldast frá árinu 

1990. Ný hverfi hafa byggst upp, byggð er dreifðari og 

mikið umferðarálag er á stofnvegum bæjarins og 

aðliggjandi bæjarfélaga.  

Verkefnið að kanna möguleika á þéttingu byggðar þarf 

að taka mið af ímynd og framtíðarsýn Hafnarfjarðar, 

sem liggja til grundvallar þegar mörkuð er stefna um 

framtíðaruppbyggingu bæjarfélagsins.  

Hvernig bær vill Hafnarfjörður verða og hversu hröð á 

uppbyggingin ar vera? Víða eru óbyggð svæði og illa 

nýttar lóðir til uppbyggingar og svæði sem má 

endurskipuleggja og byggja upp. 

Þéttingu byggðar verður að skoða út frá æskilegri 

íbúafjölgun og atvinnuþróun. Spurningin er hvort kallað 

sé eftir mikilli uppbyggingu á skömmum tíma eða 

áætlun um hægari vöxt yfir lengra tímabil? Einnig ber 

að horfa til umhverfisáhrifa uppbyggingar og að ekki 

verði gengið á möguleika komandi kynslóða. 

Er stefnan að styrkja sögulegan 
og menningarlegan arf sem 
Hafnarfjarðarbær byggir á?  

Eða á að efla uppbyggingu nýrra 
hverfa til suðurs á jaðri 
Höfuðborgarsvæðisins?  

Báðar leiðir hafa sína kosti og 
galla, sem þarf að vega og meta 
út frá framtíðarsýn Hafnarfjarðar. 
Þessi greinargerð varpar ljósi á helstu kosti og galla 

þessara tveggja mismunandi leiða til 

framtíðaruppbyggingar. Greinargerðin getur því orðið 

grunnur að forsögn fyrir endurskoðun Aðalskipulags 

Hafnarfjarðar. 
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Sviðsmyndir 
Uppbygging 2015-2040 

 

Áhersluatriði 
 

Áskoranir 
Íbúar 

Atvinnulíf 
Byggð 

Umhverfi 
 

• Áframhaldandi vöxtur 

• Samgöngur 

• Miðbærinn 

• Breyttar húsnæðisþarfir 

• Lýðheilsa 

• Samkeppnishæfni  

o innan höfuðborgarsvæðisins 

o Innanlands 

o Alþjóðleg 

• Breytingar í umhverfi  

o Veðurfar, náttúra og 

samfélag 

• Markvisst skipulag 

• Blöndun byggðar 

• Skilvirkar samgöngur 

• Eftirsóknarverð þróunarsvæði 

• Miðbærinn – Atvinnusvæði 

• Hafnar- og iðnaðarsvæði 

• Samstarf um hagkvæma 
byggðarþróun 

• Hvað ætlar Hafnarfjörður að 
verða þegar hann er orðinn 
stór? 

o Úthverfi á suðurjaðri 
Höfuðborgarsvæðisins? 

o Bær með öflugum 
bæjarbrag sem byggir á 
sögu og menningu 
Hafnarfjarðar? 

• Hvað ætlar Hafnarfjörður að 
gera? 

o Byggja upp ný hverfi? 

o Þétta byggð? 
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Fólksfjölgun  
“Það er mikilvægt fyrir sveitarfélögin að fyrir liggi 

áætlanir um fjölda íbúa, bæði í bráð og lengd. Í 

fjárhagsáætlanagerð, hvort sem litið er til áætlana 

ársins, þriggja ára áætlana eða áætlana til fimm ára, 

skiptir sköpum hver þróun útsvarstekna verður og 

íbúafjölgun kemur sannarlega inn í þá mynd. Á 

gjaldahliðinni eru skólamálin langþyngst og áætla þarf 

hver fjölgun barna á leik- og grunnskólaaldri verður. 

Aðalskipulag sveitarfélaga horfir áratugi fram í tímann 

og miklu skiptir við skipulagsvinnuna að áætla fjölgun 

íbúa með haldgóðum hætti. Á stundum hefur borið við 

að forsendur um íbúafjölgun í skipulagsvinnu hafi 

fremur mótast af óskhyggju en greiningu og spám.” 

ÞRÓUN OG FRAMREIKNINGUR ÍBÚAFJÖLDA Á 

HÖFUÐBORGARSVÆÐINU bls. 27, Samtök 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.  

Íbúaþróun í Hafnarfirði 
Árið 1990 voru íbúar í Hafnarfirði 15.151 árið 2015 voru 

þeir orðnir 27.875 og hafði þá fjölgað um 84%. “Þegar 

rýnt er í búferlaflutninga innan höfuðborgarsvæðisins 

sést að Hafnarfjörður fékk til sín rösklega 4.900 fleiri 

íbúa en fluttu frá bænum árin 1991-2012[.]. 

Flutningsjöfnuður er áberandi jákvæður í yngstu 

aldurshópunum, en verður neikvæður í aldurshópunum 

15-24 ára. Þetta snýst við þegar litið er til fólks á 

aldrinum 25-34 ára, en í þeim hópi er flutningsjöfnuður 

mjög jákvæður,” ÞRÓUN OG FRAMREIKNINGUR 

ÍBÚAFJÖLDA Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU bls. 16 

Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013-2025 gerir ráð fyrir 

2,5% fólksfjölgun á ári. Það eru tæplega 8.000 nýir 

íbúar.  

Framreiknað til ársins 2025 miðað við 2,5% vöxt verða 

íbúar íbúar í Hafnarfirði um 35.500. og árið 2040 um 

51.500.  

Höfuðborgarsvæðið 2040 
Svæðisskipulag Höfuðborgarsvæðisins 2040 setur fram 

mun varfærnari áætlun um vöxt en Aðalskipulag 

Hafnarfjarðar 2013-2025 gerir ráð fyrir. Svæðisskipulag 

áætlar hlutfallslega mestan vöxt í Hafnarfirði af 

sveitafélögum Höfuðborgarsvæðisins. Settar eru fram 

tvær sviðsmyndir um fjölgun íbúa í Hafnarfirði: 

• Lágspá gerir ráð fyrir 1,2% árlegri fjölgun. Í lok 

tímabilsins verði íbúafjöldinn um 37.500. 

• Miðspá gerir ráð fyrir 1,4% árlegri fjölgun. Í lok 

tímabilsins verði íbúafjöldinn um 39.000. 

 

Fólksfjölgun 
Skólar 

Störf 
Þjónusta 
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1,2% 
árleg fólksfjölgun 

335-445 íbúar á ári 
110-180 íbúðir á ári   

 
Fram til ársins 2040 þarf: 
3.700-4.400 nýjar íbúðir  

2-3 grunnskóla 
 

1,4% 
árleg fólksfjölgun 

390-545 íbúar á ári 
130-220 íbúðir á ári 

 
Fram til ársins 2040 þarf:  
4.300-5.200 nýjar íbúðir  

3-4 grunnskóla 
 

2,5% 
árleg fólksfjölgun 

695-1260 íbúar á ári  
335-400 íbúðir á ári 

 
Fram til ársins 2040 þarf:  
8.300-10.000 nýjar íbúðir 

5-8 grunnskóla 

51.500 íbúar árið 2040 
Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013-2025 gerir ráð fyrir 

svipuðum vexti og verið hefur undanfarna áratugi. Sett 

er fram áætlun um 2,5% vöxt á skipulagstímabilinu. 

Gangi þær áætlanir eftir verða í lok tímabilsins árið 

2025 íbúafjöldinn orðinn tæp 36 þúsund.  

Áframhaldandi 2,5% vöxtur til ársins 2040 gerir ráð fyrir 

að íbúar í Hafnarfirði verði orðnir um 51.500. 

2,5% vöxtur gerist bæði með uppbyggingu 

nýrra hverfa og þéttingu byggðar og kallar á 

verulega uppbyggingu innviða eins og skóla- 

og samgöngumannvirkja.  
Atvinnu- og samgöngumál eru afgerandi þættir um 

hvernig byggðin mun þróast.  

Er Hafnarfjörður tilbúinn að takast á við þetta mikinn 

vöxt næsta aldarfjórðunginn? 

39.000 íbúar árið 2040 
Miðspá svæðisskipulags Höfuðborgarsvæðisins gerir 

ráð fyrir árlegri íbúafjölgun um 460 að meðaltali en 

íbúafjölgunin í Hafnarfirði var að meðaltali um 510 á ári 

síðastliðin 25 ár. 

Hvernig vöxtur?  

• Áætlun aðalskipulags um 2,5% vöxt fram til 

2025 verða íbúar orðnir tæp 36þ, eftir það 

dregur verulega úr vexti, um 250 íbúar/ár og 

85-100 íbúðir/ár. 

• Jafn vöxtur með um 20% fráviki, 310-650 íbúar 

á ári og 105-260 íbúðir á ári  

Uppbygging sem miðast við jafnan vöxt getur 

átt sér stað sem þétting byggðar. 

 

2,5% vöxtur kallar á uppbyggingu nýrra hverfa. 

37.500 íbúar árið 2040 
Lágspá svæðisskipulags Höfuðborgarsvæðisins gerir 

ráð fyrir um 75% af árlegri íbúafjölgun sem var í 

Hafnarfirði á árunum 1990-2015. 

Hvernig vöxtur?  

• Áætlun aðalskipulags um 2,5% vöxt fram til 

2025 verða íbúar orðnir tæp 36þ, eftir það 

dregur verulega úr vexti, um 125 íbúar/ár og 

40-50 íbúðir/ár. 

• Jafn vöxtur með um 20% fráviki, 270-530 íbúar 

á ári og 90-215 íbúðir á ári 

Stærstan hluta íbúafjölgunar má leysa innan 

þéttingarsvæða. 
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Íbúaþróun 1990-2015-2040 
Fjölgun íbúa í Hafnarfirði hefur verið mjög breytileg milli ára síðasta 

aldarfjórðunginn. Að meðaltali fjölgaði íbúum um 510 á ári. Mest varð fjölgunin árið 

2006, þá fjölgaði íbúum um 1223. Þessi mikla fjölgun helst í hendur við 

uppbyggingu íbúðahverfis á Völlum. Á tímabilinu 2004-2008 fjölgaði íbúum um 

4647. Minnst var fjögunin árin 2009, 13 íbúar og 2010, 63 íbúar. Á tímabilinu 2011-

2015 hefur íbúum fjölgað um tæp 2000. 

Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013-2025 gerir ráð fyrir 2,5% vexti á 

skipulagstímabilinu, sem er svipaður vöxtur og verið hefur áratugina á undan. 

Myndin hér fyrir ofan sýnir íbúaþróun frá árinu 1990 og tvær áætlanir fram til 2040, 

annarsvega 2,5% árlegan vöxt og hinsvegar 1,4% árlegan vöxt. 

. 
Miðspá Svæðisskipulags Höfuðborgarsvæðisins 2040 gerir ráð fyrir um 1,4% 

árlegum vexti í Hafnarfirði á skipulagstímabilinu. 

Þegar horft er til tímabilsins 2025-2040 eykst munurinn mikið á milli áætlunar 

Skipulags Höfuðborgarsvæðisins 2040 og ef vöxtur verður áfram 2,5% eftir að 

skipulagstímabilinu lýkur. 

Ef áætlanir aðalskipulags og svæðisskipulags um íbúaþróun eiga að fara saman er 

gert ráð fyrir 2,5% vexti aðalskipulags fram til ársins 2025 en á tímabilinu 2025-

2040 mun draga verulega úr fólksfjölgun í Hafnarfirði.. 
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Sjálfbært samfélag 
Hagkvæmur vöxtur 

Stefna 2015-2040 
Seinustu áratugi hefur Hafnarfjarðarbær verið í örum 

vexti og flest bendir til að svo verði áfram. Framtíðin 

felur í sér flóknar áskoranir, fyrirséðar og ófyrirséðar, 

sem íbúar og bæjaryfirvöld standa frammi fyrir.  

Aðalskipulag Hafnarfjarðar er stefna sveitafélagsins til 

að mæta þeim áskorunum auk þess sem 

Hafnarfjarðarbær er aðili að Svæðisskipulagi 

Höfuðborgarsvæðsins sem hefur mótað nýja stefnu um 

hvernig ber að mæta vexti komandi áratuga.   

Lykilatriði í stefnu Svæðisskipulags er að sá vöxtur 

verði hagkvæmur og ekki verði gengið á umhverfisgæði 

þeirra sem þar búa fyrir. Það er því nauðsynlegt að 

fyrirsjáanlegri fólksfjölgun verði mætt án þess að óbyggt 

land verði brotið í sama mæli og síðustu áratugi. 

Starfshópurinn sem var skipaður til þess að meta 

möguleika til þéttingar byggðar hefur haft eftirfarandi 

atriði að leiðarljósi í úrvinnslu verkefnisins.  

• Stefna í átt að sjálfbæru samfélagi m.t.t. til 

atvinnu, þjónustu og almenningssamgangna. 

• Skjóta stoðum undir áform um borgarlínu 

höfuðborgarsvæðisins í Hafnarfirði  

• Auka nýtingu innviða bæjarfélagsins og stuðla 

að jafnvægi í eftirspurn og framboði. 

• Fjölgun íbúða- og atvinnuhúsnæðis verði innan 

byggðarmarka.  

• Útivistarsvæði verði ekki tekin undir byggð  

• Styrkja miðbæinn og bæjarbrag Hafnarfjarðar 

Hagkvæmur vöxtur 
Þétting byggðar og hóflegur vöxtur yfir langan tíma, 

sem er óháður kostnaðarsamri uppbyggingu innviða er 

hagkvæmur kostur til að fjölga íbúum innan 

bæjarfélagsins með litlum tilkostnaði. 

Þróun þéttbýlis innan vaxtarmarka byggðar. 
• Þéttbýlismörk til suðurs eru færð norðar 

Meginþunga vaxtar beint á miðkjarna og 

samgöngumiðuð þróunarsvæði.  
• Nýta fyrirliggjandi innviði, t.d. gatnakerfi, skóla 

• Fjölga íbúðum í núverandi húsnæði 

• Uppbygging á stórum fjölbýlishúsalóðum 

• Uppbygging á vannýttum svæðum 

• Endurskipulagning og uppbygging atvinnu- og 

hafnarsvæða fyrir blandaða byggð 

Ný hverfi 
Uppbygging nýrra hverfa með fjölbreytt framboð lóða er 

meginstefna Aðalskipulags Hafnarfjarðar 2013-2025.  
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Þétting byggðar: 
Leitast skal við að fullnýta 

byggingarmöguleika vannýttra 
svæða með áherslu á svæði sem 

eru í göngufjarlægð frá 
miðbænum, áður en ráðist er í 
uppbyggingu á ósnortnu landi   

AH 2013-2025 
Eitt af meginmarkmiðum Aðalskipulags Hafnarfjarðar 

2013-2025 er að tryggja fjölbreytt framboð húsagerða í 

nýjum hverfum. Ný hverfi eru skipulögð við 

suðausturjaðar þéttbýlissvæðis Hafnarfjarðar og 

tengjast hverfum á Völlum og Áslandi. Uppbygging 

þessara hverfa kallar á mikla innviðauppbyggingu eins 

og grunn- og leikskóla, gatnakerfi og Ofanbyggðarveg 

ásamt færslu og tvöföldun Reykjanesbrautar. Þrátt fyrir 

að hluti uppbyggingarsvæðis hafi nú fullgert gatnakerfi 

mun nauðsynleg innviðauppbygging, til að veita megi 

íbúum nauðsynlega þjónustu, verða kostnaðarsöm 

strax í upphafi uppbyggingar.  

Aðalskipulag Hafnarfjarðar leggur einnig áherslu á 

verðmætin sem felast í því að stór hluti íbúðarbyggðar 

er í göngufjarlægð frá miðbænum og þau tækifæri sem 

felast í þéttingu byggðar og endurskipulagingu 

vannýttra svæða. Leitast skal við að fullnýta 

byggingarmöguleika vannýttra svæða og þeirra með 

starfsemi sem lokið hafa hlutverki sínu með áherslu á 

svæði sem eru í göngufjarlægð frá miðbænum, áður en 

ráðist er í uppbyggingu á ósnortnu landi í jaðri byggðar. 

Þétting byggðar kallar á minni innviðauppbyggingu, þar 

sem nýta má skóla og leikskóla í nágrenninu og 

fyrirliggjandi gatnakerfi. 

Aðalskipulagið setur fram metnaðarfull markmið og 

stefnu um fjölbreytt atvinnulíf sem nýtur tengsla við gott 

samgöngukerfi og að stytta fjarlægðir milli íbúa og 

starfa með blöndun byggðar. 

Miðbær Hafnarfjarðar sem miðstöð verslunar, 
þjónustu og menningarstarfsemi. Gamall 

miðbær og tengsl hafnar og miðbæjar. 

SSH 2040  
Megináhersla Svæðisskipulags Höfuðborgarsvæðisins 

er að snúa við þeirri þróun uppbyggingar undanfarna 

áratugi, sem er dreifðari byggð, lengri vegalengdir 

vegna þjónustu og atvinnu og aukin umferð. Stefnt er 

að hagkvæmum vexti og draga úr útþenslu og 

óhagkvæmri uppbyggingu. Sett er fram stefna um 

samgöngumiðað skipulag út frá vistvænum samgöngum 

og almenningssamgöngum með háu þjónustustigi. 

“Vaxtarmörk marka skýr skil milli þéttbýlis og dreifbýlis. 

Nýrri byggð verður fyrst og fremst beint á miðkjarna og 

samgöngumiðuð þróunar-svæði. Samgöngu- og 

þróunarás mun tengja sveitarfélögin saman og leggja 

grunn að nútíma almenningssamgöngum.” SSH bls. 26 

Markmið um hagkvæman vöxt 

Höfuðborgarsvæðisins 2040: 
1.1 Þróun þéttbýlis verður innan vaxtarmarka 

borgarbyggðar.  

1.2 Meginþunga vaxtar verður beint á miðkjarna og 

önnur samgöngumiðuð þróunarsvæði. Hlutfall 

íbúðabyggðar á þeim svæðum vaxi úr 30% í 66% .  

1.3 Gott landbúnaðarland verður nýtt undir 

matvælaframleiðslu og náttúruríkt 
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Aðalskipulag 
Hafnarfjarðar 2013-25 

“Framtíðarsýn okkar er að 
Hafnarfjörður verði eitt eftirsóttasta 

bæjarfélag í landinu til búsetu og 
atvinnu.” (bls. 15) 

• “Hafnarfjörður á áfram að bjóða fagurt umhverfi og 

alhliða þjónustu við íbúa og atvinnufyrirtæki. 

• Í Hafnarfirði sé öruggt og fjölskylduvænt 

búsetuumhverfi, þar sem allir geta fundið húsnæði 

og umhverfi við sitt hæfi. 

• Þar séu atvinnumöguleikar fyrir sem flesta, fjölbreytt 

atvinnulíf m.a. með verðmætum nýsköpunarstörfum 

og hátækni auk hefðbundinna atvinnugreina. 

• Þar séu fjölbreyttir menntunarmöguleikar, öflugt 

menningarlíf, fjölbreyttir möguleikar til tómstundaiðju 

og íþróttaiðkunar og góð félagsleg þjónusta með 

áherslu á stuðning við einstaklinginn til sjáfshjálpar. 

• Þar séu fjölbreyttir möguleikar til útivistar, bæði 

innan byggðar og í ósnortinni náttúru. 

• Þar sé áhersla á sjálfbæra þróun og verndun 

byggðar, vistkerfis og náttúru. “(ASH bls. 15) 
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Svæðisskipulag 
Höfuðborgarsvæðisins  

“Höfuðborgarsvæðið sem eitt markaðs- 
og atvinnusvæði. Atvinnustarfsemi nýtur 

góðs af nýju hágæðakerfi sem einfaldar 
ferðamáta. Svæðið býður upp á fjölbreytt 
umhverfi fyrir ólíkar þarfir atvinnulífsins.” 

(SSH bls. 50) 
“Megindrættir landnotkunar eru settir saman á þemakort 

til að gera áherslur Höfuðborgarsvæðisins 2040 sem 

sýnilegastar. Ekki er um eiginlegan skipulagsuppdrátt 

að ræða en sveitarfélögin skulu hafa megindrætti 

landnotkunar til hliðsjónar við mótun 

aðalskipulagsáætlana, sérstaklega m.t.t. staðsetningar 

kjarna.” (SSH bls. 78) 

Beina á uppbyggingu verslunar og þjónustu á miðkjarna 

og stuðla þannig að eftirsóknarverðum atvinnusvæðum.   

Höfuðborgarsvæðið býður upp á 
eftirsóknarvert umhverfi fyrir fólk, fyrirtæki og 

fjárfestingar. Kjarnar með nútímasamgöngum 

skapa möguleika á spennandi uppbyggingu 
fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi um alla 
borgarbyggðina. (SSH bls.50) 
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Hvernig uppbygging 
styrkir sókn og 

samkeppnishæfni 
Hafnarfjarðar? 

Sviðsmyndir 
Settar eru fram tvær sviðsmyndir sem sýna ólíkar 

áherslur og nálgun hvernig haga megi uppbyggingu í 

Hafnarfiði næsta aldarfjórðunginn. Annarsvegar 

uppbygging á forsendum Borgarlínu og 

samgöngumiðaðs skipulags með áherslu á þéttingu 

byggðar og hinsvegar á forsendum Ofanbyggðarvegar 

með áherslu á uppbyggingu nýrra hverfa. 

Sviðsmyndirnar eru samantekt og flokkun á þeim 

þéttingar- og uppbyggingarmöguleikum sem hafa komið 

fram við greiningu byggðar, samgangna, miðbæjar og 

umhverfis og þeim áherslum sem koma fram í AH 2013-

2025 og SSH 2040. Sjá nánar greiningu. 

Sviðsmynd Borgarlínu er nánari útfærsla á tillögum 

Svæðisskipulags Höfuðborgarsvæðisins 2040 um öflugt 

almenningssamgöngukerfi til að mæta auknum 

fólksfjölda án þess að auka umferð einkabíla. 

Uppbyggingin á sér stað á þéttingarsvæðum í tengslum 

við biðstöðvar Borgarlínu með áherslu á blöndun 

byggðar. Vannýtt svæði eru nýtt fyrir byggð ásamt því 

að endurskipuleggja atvinnusvæði og fjölbýlishúsalóðir.  

Sviðsmynd Ofanbyggðarvegar er í samræmi við 

Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013-2025 um uppbyggingu 

nýrra hverfa til að tryggja fjölbreytt framboð lóða. 

Uppbygging í jaðri þéttbýlissvæðisins er einsleit 

íbúðarbyggð á forsendum einkabílsins 

Í báðum sviðsmyndum eru að finna sömu tillögurnar, 

má þar nefna fjölgun íbúða í núverandi húsnæði, 

endurskipulagningu fjölbýlishúsalóða og uppbygging 

vannýttra svæða. Þetta er hæg uppbyggin yfir langan 

tíma, sem er óháð almennri innviðauppbyggingu eins 

og uppbyggingu skóla, vega- og gatnagerð. 

Matsþættir 
Lagt er mat á sviðsmyndir með einkunnargjöf matsþátta 

td. grænt (jákvætt) og rautt (neikvætt). 

 Matsþættir B  O 
Mannlíf , samfélag     
Skólar   
Atvinnusvæði   
Verslun og þjónusta   
Aðgengi að náttúru   
   
Samgöngur   
Samgönguhjólreiðar   
Strætó / borgarlína, farþegafjöldi   
Stofnkostnaður borgarlínu   
Rekstur, strætó   
Eknir km í einkabíl   
Bíllaus lífstíll   
Umferð á Reykjanesbr. og Hafnarfj.   
Kolefnislosun v. umferðar   
Tvöföldun Reykjanesbrautar     
Ásvallabraut, 2,6km     
Ofanbyggðarvegur 2,6km    
Kaldárselsvegur 0,8km    
Rekstur á vegum     
Húsagötur     
     
Byggð     
Landnýting     
Blöndun byggðar     
Framboð á sérbýlislóðum     
Útsýni     
Innviðir, gatnakerfi og veitur     
Áhrif á miðbæ     
     
Áhrif á fjárhag sveitafélagsins     
Langtímaáhrif á fjárhag Hfj.     
Skammtímaáhrif á fjárhag Hfj.     
Vöxtur  - hægur yfir lengri tíma     
Vöxtur  - mikil á styttri tíma   
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Borgarlína – þétting byggðar 
Samgöngumiðað skipulag liggur til grundvallar sviðsmynd um Borgarlínu – 

þéttingu byggðar. Meginþunga uppbyggingar er beint á svæði við biðstöðvar 

Borgarlínu. Uppbyggingin á sér stað sem þétting á vannýttum svæðum og með 

endurskipulagningu atvinnusvæða. Lögð er áhersla á blöndun byggðar, íbúðir og 

atvinnustarfsemi, þar sem þjónusta og atvinnutækifæri eru í góðum tengslum við 

íbúðarbyggð. Auk uppbyggingar við Borgalínu er gert ráð fyrir hægri fjölgun íbúða í 

sérbýlishúsum og uppbyggingu sérbýlis í Skarðshlíð. 

Borgarlínan tengir öll helstu og fjölmennustu atvinnu- og íbúðarsvæði 

Hafnarfjarðar, stuðlar að bíllausum lífstíl, dregur úr neikvæðum áhrifum 

einkabílaumferðar og styrkir miðbæ Hafnarfjarðar. 

Ofanbyggðarvegur – ný hverfi 
Meginþunga uppbyggingar íbúðarhúsnæðis er beint á svæði sem tengjast 

fyrirhuguðum Ofanbyggðarvegi/Ásvallabraut. Ný hverfi rísa á óröskuðu landi með 

Skarðshlíð sem undantekningu, þar sem nú er fullgert gatnakerfi. Takmörkuð 

þjónusta og atvinnustarfsemi er í nýjum hverfum, en þau eru í góðum tengslum við 

útivistarsvæði og náttúru. Auk uppbyggingar við Ofanbyggðarveg/Ásvallabraut er 

gert ráð fyrir hægri fjölgun íbúða í sérbýlishúsum. 

Ofanbyggðarvegur/Ásvallabraut tengir byggð á Völlum, Áslandi og Setbergi við 

Reykjanesbraut austan við Kaplakrika. Sviðsmynd Ofanbyggðarvegur grundvallast 

á notkun einkabíls til að sækja atvinnu og þjónustu og eykur umferð. 

Ofanbyggðarvegur er í engum tengslum við miðbæ og önnur þjónustusvæði í 

Hafnarfirði, en beinir umferð að þjónustusvæðum aðliggjandi til sveitafélaga. 
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Þétting og uppbygging 
Tillögur að þéttingu felast í því að skoða margar mismunandi leiðir til þéttingar með 

megináherslu á samgöngumiðuð þróunarsvæði í tengslum við Borgarlínu.  

Markmiðið er að nýta fyrirliggjandi innviði eins og gatnakerfi, grunn- og leikskóla. 

Þannig að fjölga megi íbúum í Hafnarfirði næstu áratugina án þess að fara í 

stórfellda uppbyggingu innviða á borð við umfangsmikil umferðarmannvirki og 

vegaframkvæmdir og uppbyggingu skólahúsnæðis, þegar til staðar er í 

bæjarfélaginu vannýtt skólahúsnæði.  

 

Þéttingarmöguleikar felast í eftirfarandi þáttum: 

• Fjölga íbúðum í núverandi húsnæði 

• Endurskipulagning og uppbygging á stórum fjölbýlishúsalóðum 

• Uppbygging á vannýttum svæðum 

• Endurskipulagning og uppbygging atvinnu- og hafnarsvæða, blönduð byggð 

• Ný hverfi í tengslum við Skarðshlíð, Velli og Ásland 

• Nýbyggingarsvæði í samstarfi við Garðabæ í tengslum við Setberg 

Þéttingarmöguleikar gefa til 
kynna að fjölga megi íbúum 

umtalsvert án þess að ráðast í 
mikla uppbyggingu innviða. 

 
Svæðisskipulag Höfuðborgar-

svæðisins gerir ráð fyrir að 
íbúum í Hafnarfirði fjölgi um  
36-42% eða um 9.000-11.000 

næsta aldarfjórðung og verði 
þá um 39.000   

 

Tegund þéttingar 
Ha Nýting Íb/ha Nýjar íbúðir 

Fjögun 
íbúa 

Fjölgun íbúða í núverandi 
sérbýlishúsnæði *stk 1254* 30% 

 
400 1000 

Uppbygging á fjölbýlishúsalóðum  26 30% 40 300 800 

Uppbygging á atvinnusvæðum  159 30% 50 2400 6400 

Nýbyggingarsvæði og vannýtt land  140 100% 30 4200 11800 

Samtals       7300 20000 
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Borgarlína 
Meginþunga vaxtar beint á miðkjarna og samgöngumiðuð þróunarsvæði. 

Hágæðakerfi almenningssamgangna, Borgarlína, getur gegnt lykilhlutverki og tengt 

kjarna allra sveitarfélaganna á Höfuðborgarsvæðinu saman. Borgarlínan verður 

skilvirkur valkostur í samgöngum, þar sem íbúar geta gengið að hágæða 

almenningssamgöngukerfi og ferðast fljótt um höfuðborgarsvæðið. 

Raunhæft val um skilvirka samgöngumáta. Almenningssamgöngur verði 

12% af ferðum 2040. Meginstofnvegir tryggja greiða og örugga umferð fólks og 

vöru. 

Borgarlínan mun gegna mikilvægu hlutverki að tengja íbúðarbyggð 

og atvinnusvæði í Hafnarfirið ásamt því að stuðla að eflingu 

miðbæjarnis. 
• Reykjavíkurvegur – Norðurbærinn, Hraunin 

• Fjarðargata – Miðbærinn 

• Strandgata – Suðurbærinn 

• Hvaleyrarbraut– Hvaleyrarholt, Suðurhöfn 

• Ásbraut - Vellir 
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Fjölga íbúðum í sérbýli 
Um þriðjungur íbúðarhúsnæðis í Hafnarfirði telst vera sérbýli, það eru um 3200 

íbúðir af 10.000. Þrátt fyrir það tekur sérbýlishúsabyggð upp stærstan hluta 

landsvæðis sem fer undir íbúðarbyggð. 

Tillaga um þéttingu leggur til að rýmkaðar verði heimildir til að skipta sérbýlishúsum 

upp í fleiri íbúðir án sérstakrar kröfu um fjölgun bílastæða.  

Á þetta sérstaklega við Setbergshverfið og Áslandshverfið þar sem fjöldi íbúða á 

hektara er mjög lágt, íbúðir eru stórar og skólabyggingar vannýttar. 

 

 

Settar eru fram nokkrar sviðsmyndir um fjölgun 
íbúða í sérbýli: 

• 10% fjölgun   300 íbúðir  800 íbúar 

• 20% fjölgun  600 íbúðir  1680 íbúar 

• 30% fjölgun  900 íbúðir  2500 íbúar 

• 40% fjölgun  1300 íbúðir  3600 íbúar 



 19 
01022016 

Fjölbýlishúsalóðir 
Mikið er um stórar fjölbýlishúsalóðir með takmörkuð umhverfisgæði, þar eru stór 

malbikuð bílastæði og miklar grasflatir. Lítið er um leiktæki, bekki, gróður eða 

annað sem eykur gildi umhverfisins.  

Reglulegt viðhald felst helst í grasslætti og snjómokstri. Víða eru aðkallandi 

viðhaldsframkvæmdir á lóðum og bílastæðum. 

Settar eru fram hugmyndir um að heimila megi uppbyggingu þessum stóru 

fjölbýlishúsalóðum með þeim formerkjum að núverandi íbúar njóti ávinnings af 

þeim framkvæmdum.  

Settar eru fram nokkrar sviðsmyndir um uppbyggingu á nokkrum 

fjölbýlishúsalóðum sem eru samtals 26,5ha, miðað er við 40 íbúðir á hektara. 

• 10% fjölgun   100 íbúðir  290 íbúar 

• 20% fjölgun  210 íbúðir  570 íbúar 

• 30% fjölgun  320 íbúðir  860 íbúar 

• 40% fjölgun  420 íbúðir  1140 íbúar 
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Atvinnu- og hafnarsvæði 
Um 30% landsvæðis innan þéttbýlismarka Hafnarfjarðar fara undir atvinnu- hafnar- 

og þjónustusvæði, eða um 610ha. Hluti af því svæði er í og við íbúðarbyggð. Horft 

er til þess að þau svæði geti þróast til framtíðar sem blönduð byggð íbúðar- og 

atvinnusvæðis í takt við áherslur um vistvæna byggð. 

Áður en ráðist er í slíka þéttingu er mikilvægt að greina starfsemi á þeim svæðum 

nánar eins og hvað eru mörg störf og hverskonar, hvert er ástand húsnæðis. 

Öflugt atvinnulíf stuðlar að sjálfbærni bæjarfélagsins.  

16.600 íbúar í Hafnarfirði eru á aldrinum 20-66 ára.  

Hvað eru mörg störf í Hafnarfirði?  

Settar eru fram sviðsmyndir um uppbyggingu á 160ha atvinnu- og hafnarsvæðum, 

miðað er við um 50 íbúðir á hektara.  

• 10% af svæði   800 íbúðir  2100 íbúar 

• 20% af svæði   1600 íbúðir  4300 íbúar 

• 30% af svæði   2400 íbúðir  6500 íbúar  

• 40% af svæði   2400 íbúðir  8600 íbúar  

Blönduð byggð með megináherslu á atvinnustarfsemi. 
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Þróunarsvæðið er 59 ha. Nýtingarhlutfall á svæðinu er 0,34. Núverandi fjöldi íbúða 

er um 100 og heildarbyggingarmagn er um 199.000m2.  

Ef nýtingarhlutfall væri 1,6 myndi byggingarmagn aukast um 745.000 m2 og 

heildarbyggingarmagn yrði 944.000m2. 

Eftirfarandi tafla sýnir íbúðarfjölda þar sem 10-40% byggingarmagns eru íbúðir að 

meðalstærð 100m2. 

Íbúðarfjöldi m.v. 
10% undir íbúðir 
og meðalstærð 
100m2 

Íbúðarfjöldi m.v. 
20% undir íbúðir 
og meðalstærð 
100m2 

Íbúðarfjöldi m.v. 
30% undir íbúðir 
og meðalstærð 
100m2 

Íbúðarfjöldi m.v. 
40% undir íbúðir 
og meðalstærð 
100m2 

940 1890 2830 3780 
 

Mikilvægt er að skoða svæðið sem heild og marka því skýra stefnu til framtíðar. 

Skilgreina þarf hlutverk þess gagnvart Hafnarfirði og höfuðborgarsvæðinu. 

Tilviljunarkennd uppbygging einstakra lóða getur til lengri tíma skaðað 

heildarhagsmuni á svæðinu. Starfsemi á svæðinu er að stórum hluta ekki í takt við 

skilgreiningu þess í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar, sem skilgreinir svæðið sem 

iðnaðar- og athafnasvæði. 

Svæðið er mjög umfangsmikið og til samanburðar má nefna að það er að svipaðri 

stærð og Skeifan og Múlarnir í Reykjavík, þar sem er ein helsta smásöluverslun á 

höfuðborgarsvæðinu fyrir utan verslunarmiðstöðvarnar. 

Fjarðarhraun Reykjavíkurvegur 
Sett er fram tillaga að þróunarsvæði fyrir blandaða byggð á atvinnusvæðinu við 

Reykjavíkurveg og Fjarðarhraun.  

Lögð er til breyting á gatnamótum Álftanesvegar og Reykjavíkurvegar, þannig að 

nýr vegur verði lagður á bæjarmörkum Hafnarfjarðar og Garðabæjar og lokað fyrir 

innakstur á Fjarðarhraun sem verður einskonar borgargata með tengingu við 

Reykjavíkurveg og Reykjanesbraut í suðri. 

Svæðið byggðist upp sem iðnaðarsvæði, en hefur á liðnum árum þróast í að vera 

einskonar miðsvæði þar sem er blómlegur verslunarrekstur, veitingastaðir, 

skrifstofur auk ýmiskonar iðnaðar- og þjónustustarfsemi.  
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Ný hverfi og vannýtt svæði 
Uppbygging á stórum svæðum kallar á umfangsmikla uppbyggingu innviða eins og 

gatna- og veitukerfa auk nauðsynlegrar þjónustu sem eru grunn- og leikskólar. Slík 

uppbygging hefur oftast í för með sér yfirfulla grunn- og leiksskóla á fyrstu 

áratugum hverfisns, en síðan smásaman dregur úr nemendafjölda þar til skólarnir 

verða hálftómir. Dæmi um slíka þróun er að finna í Setbergi. 

Skarðshlíð er stórt uppbyggingarsvæði sem ekki hefur verið tekið í notkun þar eru 

helstu innviðir til staðar ef frá er talin þjónusta og deiliskipulag svæðisins er í 

endurskoðun. Til að styrkja þá byggð og stuðla að betri vegtengingum fyrir 

byggðins sunnan Reykjanesbrautar er lagt til að byggt verði byggt upp í Grísanesi 

og á svæðinu sunnan Skarðshlíðar, þannig hefur verið myndað eitt skólahverfi. 

Sett er fram hugmynd að samstarfsverkefni við Garðabæ um uppbyggingu 

íbúðarbyggðar austan Setbergs. Setbergsskóli þjónar þeim íbúum. 

Settar eru fram sviðsmyndir um uppbyggingu á 140ha nýbyggingarsvæðum með 

þéttleikann 25-40íb/ha , sem eru 3500-6300 íbúðir fyrir 9400-17000 íbúa.          

Dæmi um uppbyggingu: 

 
ha 30 íb/ha 40 íb/ha 50 íb/ha 60 íb/ha 

Tjarnarvellir 3,6 108 144 180 216 

Þorlákstún 5,3 159 212 265 318 

Óla Run tún 1,2 36 48 60 72 

samtals 10,1 303 404 505 606 
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Þétting byggðar eftir hverfum 
Þétting byggðar dreifist nokkuð ójafnt milli hverfa og eru þéttingarmöguleikar mjög 

mismunandi. Íbúar í öllum hverfum, nema Setberg og Ásland munu hafa beinan 

ávinning af uppbyggingu Borgarlínu, sem mun tengja íbúðar- og atvinnusvæðum. 

1. Víðistaðaskóli, Norður- og Vesturbær – Fjölgun íbúða í sérbýli og uppbygging á 

stórum fjölbýlishúsalóðum og vannýttum svæðum. 

2. Lækjarskóli, Miðbær og Hraunin – Uppbygging atvinnusvæða og á stórum 

fjölbýlishúsalóðum. 

3. Öldutúnsskóli, Suðurbær – Fáir uppbyggingarmöguleikar, nokkur tiltölulega lítil 

óbyggð svæði. 

4. Hvaleyrarskóli, Hvammar og Kinnar – Fjölgun íbúða í sérbýli, 

nýbyggingarsvæði og uppbygging á atvinnu- og hafnarsvæðum. 

5. Setbergsskóli, Setbergshverfi – Fjölgun íbúða í sérbýli, en mestu skiptir þó 

samstarf við Garðabæ um uppbyggingu við austanvert Setberg. 

6. Áslandsskóli, Áslandshverfi – Fjölgun íbúða í sérbýli. Hverfið er lítið og dreift og 

aldursdreifing gefur til kynna að börnum á eftir að fækka þar næstu árin. 

7. Hraunvallaskóli, Vellir - Mestu uppbyggingarmöguleikar eru í tengslum við Velli 

og Skarðshlíð og mun það kalla á uppbyggingu grunn- og leikskóla á svæðinu.  
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Stefnumörkun og tillögur að 
þéttingu byggðar eru settar fram á 
grundvelli greiningar á núverandi 

ástandi byggðar, lýðfræði, 
samgöngum, miðbænum og 

umhverfi og náttúru Hafnarfjarðar.  

Greining byggðar 
Eftirfarandi þættir hafa verið skoðaðir: 
• Greining á landnotkun Aðalskipulags 

Hafnarfjarðar. Skoðað hvernig landsvæði innan 

þéttbýlismarka Hafnarfjarðar skiptist í fjóra 

meginflokka: íbúðarbyggð, opin svæði og 

íþróttasvæði, atvinnu- og hafnarsvæði og 

óskilgreind svæði með umferðarmannvirkjum.  

• Þróun og samsetning byggðar; gerð 

íbúðarhúsnæðis og aldur byggðar, þjónusta, 

afþreying og gististaðir. 

• Hafnarmannvirki í Hafnarfirði og Sundahöfn 

• Hlutfallsleg skipting eftir hverfum og starfsemi. 

Landsvæði innan þéttbýlismarka er skipt upp í níu 

hluta eða hverfi, sjö skólahverfi, atvinnusvæði á 

þynningarsvæði álversins og álverið. Þessi hverfi 

eru skoðuð út frá tölfræðilegum upplýsingum sem 

einnig voru notaðar í vinnu að Svæðisskipulagi 

Höfuðborgarsvæðisins ásamt gögnum 

Aðalskipulags Hafnarfjarðar. 

• Starfsemi; hlutfallsleg skipting húsnæðis eftir 

starfsemi innan hvers hverfis 

• Íbúðarhúsnæði; Gerð og stærð, fjöldi íbúða og 

íbúa á hektara, stærð íbúða, fjöldi íbúa á heimili, 

nýtingarhlutfall. 

• Landnotkun og gerð íbúðarhúsnæðis innan hverfa. 

• Samantekt á greiningu byggðar 

 

 

 

• Lýðfræði; íbúafjöldi, aldursdreifing, störf í 

Hafnarfirði, leikskólar, grunnskólar, 

framhaldsskólar, þjónusta og afþreying, gististaðir. 

• Samgöngur; einkabílar, vöruflutningar, 

almenningssamgöngur, hjólreiðar, gangandi 

umferð 

• Miðbærinn; Núverandi staða, ógnir og tækifæri 

• Landslag og náttúra; Hæðarlega, megindrættir 

landslags og sérkenni, Hraunin, Hamarinn, 

Lækurinn, Ásfjall, Ástjörn, náttúruverndarsvæði, 

friðlýsingar, náttúruminjaská, hverfisvernd, 

skipulögð útivist, íþróttasvæði, golfvöllur, hestar, 

opin svæði, almenningsgarðar, torg. 

 

Þróun og samsetning byggðar 
Landnotkun og starfsemi 
Skólahverfi 
Íbúðarhúsnæði 
Atvinnu- og hafnarsvæði 
Lýðfræði  
Samgöngur 
Miðbærinn 
Náttúra og útivist  
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Íbúðarsvæði má greina í eftirfarandi meginflokka: 
• Byggðin norðan og vestan Reykjanesbrautar, þar búa rúmlega 60% íbúa. 

Þetta er elsti hluti bæjarins, aldur byggðar er frá miðri 19. öld til dagsins í 

dag.  

• Byggðin sunnan og austan Reykjanesbrautar, þar eru tæplega 40% íbúa. 

Uppbygging hófst um miðjan níunda áratug síðustu aldar. 

• Framtíðaruppbyggingarsvæði skv. Aðalskipulagi Hafnarfjarðar eru syðstu 

svæðin innan þéttbýlismarka og eru þau rúmlega helmingur að flatarmáli 

þess svæðis sem byggðist upp síðasta aldarfjórðuninn. Þar gæti risið 

10.000-12.000 manna byggð. Svæði merkt F á mynd hafa takmarkaða 

uppbyggingarmöguleika.  

Opin svæði, íþróttir og útivist 
Grænu svæðin í Hafnarfirði flokkast annars vegar í svæði til íþróttaiðkunar og 

sérstakrar útivistarnota og hins vegar í svæði með náttúrulegu yfirbragði og hafa 

ýmist verið friðlýst eða hverfisvernduð vegna lífríkis eða landslagssérkenna. Til 

viðbótar við skilgreind útivistarsvæði eru skóla- og leikskólalóðir sem hafa heilmikið 

útivistargildi í nærumhverfi sínu. Íþróttasvæðin eru auk golfvallar, félagssvæði FH 

og Hauka með tilheyrandi í þróttamannvirkjum. Þar að auki allstór 

aksturíþróttasvæði á iðnaðarsvæðinu vestan Krísuvíkurvegar.Friðlýstu og 

hverfisvernduð svæði innifela m.a. sérstakar hraunmyndanir í byggðinni, 

fjölskrúðugt lífríki við Ástjörn og lækinn í Setbergi. Tengsl er góð upp í 

skógræktarsvæði og ósnortna náttúru í upplandi um umhverfi Lækjarins sem virkar 

sem megintenging milli bæjarins og upplandsins. 

F F 

F 
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Atvinnusvæði 
Stór landsvæði innan þéttbýlismarka eru skilgreind sem atvinnu- og hafnarsvæði. 

Þjónustustofnanir t.d. skólar og miðbærinn eru í tengslum við íbúðarbyggð í suður- 

og vesturbæ. Iðnaðar- og athafnasvæði eru í jöðrum byggðar. Atvinnusvæðin við 

Fjarðarhraun hafa á liðnum áratugum þróast meira í áttina að miðbæjarstarfsemi 

með verslunum og skrifstofum og ásókn er í að koma upp íbúðum á svæðinu. Við 

álverið í Straumsvík og sunnan þess eru mjög stór svæði með ýmiskonar 

atvinnustarfsemi, sem kallar á mikið landsvæði og er jafnvel mengandi. Aðeins 

hluti af skipulögðu atvinnusvæði hefur verð byggt upp. Tvö hafnarsvæði eru í 

Hafnarfirði, Hafnarfjarðarhöfn sem byggir á sögulegum grunni og er í tengslum við 

miðbæ, iðnaðarsvæði og íbúðarbyggð og Straumsvíkurhöfn við árverið. 

Miklir þróunarmöguleikar eru á atvinnusvæðum fyrir blandaða byggð.  

Óbyggð svæði og umferðarmannvirki 
Svæði sem falla utan annarrar skilgreiningar eru flokkuð hér sem óbyggð svæði. 

Um er að ræða landsvæði sem fara undir stofnvegi og eru á milli skilgreindra 

svæða. 

Stærsti hluti óskilgreindra og óbyggðra svæða er sunnan Reykjanesbrautar í 

tengslum við byggðina á Völlum og Ásalandi.  

Stóran hluta óbyggðar svæða má skoða sem framtíðarbyggingarland og 

útivistarsvæði. Einnig er vert að huga að endurskoðun þéttbýlismarka og 

hugmyndir um uppbyggingu íbúðarbyggðar á jaðri byggðarmarka til suðurs.  
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Gerð íbúðarhúsnæðis 
Sérbýlishúsabyggð er nokkuð ráðandi byggðarmynstur og tekur upp mest land, þó 

um 68% íbúa búi í fjölbýli. Einnig er eitthvað um þyrpingar stærri fjölbýlishúsa. Þétt 

og lág byggð er einkennandi fyrir elsta hluta Hafnarfjarðar.  

  

Aldur byggðar 
Byggð hefst við höfnina og vex rólega umhverfis hana á næstu áratugum. Eftir 

1930 eykst vöxtur smám saman en er ennþá nokkuð staðbundin við Miðbæ, 

Vesturbæ og Suðurbæ. Upp úr 1960 fer byggðin að þenjast út með mikilli 

uppbyggingu í Norðurbæ og Hrauni. Uppbygging í Hvaleyrarholti og Setbergi hefst 

upp úr 1980. Eftir 1980 á mikil uppbygging sér stað sunnan og austan við 

Reykjanesbraut. Vellirnir, Ásland og Hellnahraun byggjast upp eftir 2000. 

Uppbygging hefur einnig átt sér stað á landfyllingum við höfnina um og eftir 1980. 
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Þjónusta og afþreying 
Þéttleiki verslunar og þjónustu er mestur í gamla miðbænum og á skilgreindu 

athafnasvæði við Fjarðarhraun og Reykjavíkurveg. Uppbygging þjónustu hefur 

einnig átt sér stað á skilgreindu miðsvæði á Völlunum. Lítil þjónusta og verslun er í 

öðrum hverfum.  

 

Gististaðir 
Nokkuð er um hótelrekstur og útleigu á íbúðum til ferðamanna í bænum, helst í 

grennd við miðbæinn og í Hrauni. 
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Suðurhöfn og Straumsvíkurhöfn 
Skv. Aðalskipulagi Hafnarfjarðar.  

Meta þarf landnýtingu á hafnarsvæðum með hliðsjón af 

starfsemi á svæðinu og flutningsleiða. 

Hv 

  

Svæði skipulagi frestað 
Hafnarstarfsemi 

Meta þarf framtíðarhlutverk Straumsvíkurhafnar og kosti 

hennar með tilliti til flutningsleiða á landi. 

 

Sundahöfn í Reykjavík 
Skv. Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.  

Stærsta vöruflutningahöfn landsins. 
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1. Víðistaðaskóli, Norður- og Vesturbær 

2. Lækjarskóli, Miðbær og Hraunin 

3. Öldutúnsskóli, Suðurbær 

4. Hvaleyrarskóli, Hvammar og Kinnar  

5. Setbergsskóli, Setbergshverfi 

6. Áslandsskóli, Áslandshverfi 

7. Hraunvallaskóli, Vellir 
8. Atvinnusvæði á Völlum, vestan Krýsuvíkurvegar 

9. Álverið 

Hafnarfjörður - Hverfi 
Hlutfallsleg skipting og dreifing starfsemi eftir hverfum, bæjarhlutum. 
Landsvæði innan þéttbýlismarka er skipt upp í níu hluta eða hverfi, sjö skólahverfi, 

atvinnusvæði á þynningarsvæði álversins og álverið. Í tveimur síðastnefndu 

hverfunum er engin skipulögð íbúðarbyggð. 

Hverfin eru skoðuð út frá tölfræðilegum upplýsingum sem einnig voru notaðar í 

vinnu við Svæðisskipulag Höfuðborgarsvæðisins ásamt gögnum Aðalskipulags 

Hafnarfjarðar.  
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Landnotkun - íbúðir 
Kort sýnir hlutfallslega skiptingu íbúðarhúsnæðis milli 

hverfa, reiknað út frá fermetrum húsnæðis. 

Norðurbærinn er það hverfi sem hefur flesta fermetra 

íbúðarhúsnæðis, 22% af heild. Ekkert íbúðarhúsnæði er 

í Hellnahrauni. Í öðrum hverfum er hlutfallið frá 10-16%. 

 

Landnotkun - verslun/skrifstofur 
Kort sýnir hlutfallslega skiptingu verslunar- og 

skrifstofuhúsnæðis milli hverfa, reiknað út frá fermetrum 

húsnæðis. 

Flestir fermetrar verslunar- og skrifstofuhúsnæðis eru í 

Miðbæ/Hrauni, 59% af heild. Á Völlunum og í 

Hellnahrauni er hlutfallið 10-21%. Í öðrum hverfum er 

hlutfallið 4% eða lægra. 

 

Landnotkun - iðnaður 
Kort sýnir hlutfallslega skiptingu iðnaðarhúsnæðis milli 

hverfa, reiknað út frá fermetrum húsnæðis. 

Hæsta hlutfall iðnaðarhúsnæðis er í Miðbæ/Hrauni, 

37% af heild. Á hafnarsvæðinu/Hvaleyrarholti og 

Hellnahrauni er hlutfallið 25-29%. Í öðrum hverfum er 

það 7% eða lægra.  
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Landnotkun - sérhæft húsnæði 
Kort sýnir hlutfallslega skiptingu sérhæfðs húsnæðis 

milli hverfa, reiknað út frá fermetrum húsnæðis. 

Dæmi um sérhæft húsnæði er t.d. fiskvinnsluhúsnæði, 

gistihús og skólabyggingar, húsnæði sérhannað fyrir 

ákveðna notkun sem ekki er svo auðvelt að breyta. 

Álverið er ekki með í útreikningi á dreifingu á sérhæfðu 

húsnæði vegna þess hve stórt það er í samanburði við 

aðra sérhæfða starfsemi í Hafnarfirði. Frekari 

upplýsingar um fermetra húsnæðis hjá álverinu má 

finna á síðu sem sýnir uppskiptingu húsnæðis innan 

einstakra reita.  

Miðbær/Hraun er það hverfi sem hefur flesta fermetra 

sérhæfð húsnæðis, 30% af heild. Í Setbergi, Áslandi og 

Hellnahrauni er hlutfall sérhæfð húsnæðis 5% eða 

minna af heild, í öðrum hverfum er það milli 13-16%. 

Landnotkun - vörugeymslur 
Kort sýnir hlutfallslega skiptingu vörugeymsluhúsnæðis 

milli hverfa, reiknað út frá fermetrum húsnæðis. 

Hlutfall vörugeymslna er 40-43% á 

hafnarsvæði/Hvaleyrarholti og Hellnahrauni. Hlutfallið er 

0-10% í öðrum hverfum.  

 

Nýtingarhlutfall 
Kort sýnir nýtingarhlutfall eftir hverfum. Nýtingarhlutfall 

eru byggðir fermetrar deilt með fermetrum landsvæðis.  

Nýtingarhlutfallið er hæst í Straumsvík 0,34. Eldri hverfi 

norðan Reykjanesbrautar eru með hærra nýtingarhlutfall 

frá 0,20-0,27 en yngri hverfi sunnan Reykjanesbrautar 

þar sem nýtingarhlutfallið er frá 0,02-0,08. 
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Fjöldi íbúða á hektara 
Heildarfjöldi íbúða deilt með ha landsvæðis. 

Norðurbær/Vesturbær og Suðurbær eru þéttbýlustu 

hverfin með 12,9-13,5 íbúa á ha. Í Miðbæ/Hrauni og 

Setbergi er þéttleikinn 8,1-8,7 íbúar á ha. Í öðrum 

hverfum er þéttleikinn 5,6 íbúar á ha eða lægra. 

Hafa verður í huga að í sumum hverfum er hlutfall 

annarra svæða en íbúðarbyggða mjög hátt, t.d. græn 

svæði og iðnaðarbyggð, sem hefur áhrif á 

íbúðaþéttleikann. 

Fjöldi íbúða á hektara 
Heildarfjöldi íbúða deilt með ha íbúðarsvæða 

Aðalskipulags Hafnarfjarðar 2013-2025.  

Þéttleikinn er mestur á Völlunum með 27,1 íbúa á ha. Í 

hverfum norðan Reykjanesbrautar er íbúaþéttleikinn frá 

22,4-24,0 íbúar á ha. Minnsti þéttleikinn er í Setberginu 

með 13,6 íbúa á ha.  

 

Meðalstærð íbúða 
Fermetrar íbúðarhúsnæðis deilt með fjölda íbúða.  

Stærstu íbúðirnar er í Áslandi og Setbergi samkvæmt 

meðaltali, eða milli 152-156m2. Í Miðbæ/Hrauni, 

Hvaleyrarholti og á Völlunum eru íbúðirnar að meðaltali 

minni eða um 110-117m2. Í Norðurbæ/Vesturbæ og 

Suðurbæ eru íbúðir að meðaltali 129-133m2. 
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Fjöldi íbúa á hektara 
Heildarfjöldi íbúa deilt með ha landsvæðis. 

Árið 2012 voru á höfuðborgarsvæðinu 35 íbúar /hektar.  

Í Hafnarfirði er það aðeins Suðurbærinn sem er þéttbýlli 

en höfuðborgarsvæðið í heild með 37,7 íbúa á ha. 

Þéttleikinn er einnig mikill í Norðurbæ/Vesturbæ 35,1 

íbúi á ha. Fæstir íbúar á hektara eru í Áslandi. 

Hafa verður í huga að í sumum hverfum er hlutfall 

annarra svæða en íbúðarbyggða mjög hátt, t.d. græn 

svæði og iðnaðarbyggð, sem hefur áhrif á 

íbúaþéttleikann.  

Fjöldi íbúa á hektara 
Heildarfjöldi íbúa deilt með ha íbúðarsvæða 

Aðalskipulags Hafnarfjarðar 2013-2025.  

Þéttleikinn er mestur á Völlunum mestur 70,6 íbúar á ha 

og minnstur 42,4 í Setbergi. Í öðrum hverfum er 

þéttleikinn 53,2-67,6 íbúi á ha. 

 

Fjöldi íbúa á heimili er á bilinu 2,6-3,1.  

Stærð íbúðar á íbúa er 41-50 m2 
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Mesti fjölbreytileikinn í samsetningu húsnæðis 

er í hverfinu Miðbær/Hraun, reitur 2. Mesta 

einsleitnin í húsnæðisgerð er í Hellnahrauni og 

við álverið í Straumsvík, reitir 8 og 9. Í öðrum 

hverfum er íbúðarhúsnæði yfir 50% af 
byggðum fermetrum.  
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Hæsta hlutfall sérbýlis er í Setbergi, reit 5. Á 

hafnarsvæði/Hvaleyrarholti er hlutfall fjölbýlis 

hæst, á reit 4. Í Áslandi, reitur 6, er hlutfall 

sérbýlis og fjölbýlis nánast jafnt. Í öðrum 
hverfum er hlutfall íbúða í fjölbýli hærra.  
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Fjöldi íbúða/íbúa á hektara - 
samanburður 
Samanburður á íbúða- og íbúaþéttleika eftir hverfum og 

á íbúðasvæðum aðalskipulags sýnir ákveðið ósamræmi 

í þéttleika í sumum hverfum. Þéttleiki á Völlunum er t.d. 

mestur af heildinni ef einungis er tekið tillit til 

skilgreindra byggðra íbúðasvæða skv. Aðalskipulagi. 

Þéttleikinn er hinsvegar mun minni ef horft er á hverfið í 

heild. Það er m.a. vegna þess að stór hluti 

landsvæðisins er friðlýst svæði og óbyggð íbúðarsvæði. 

Í eldri hverfum er nokkuð jafnara hlutfall milli þéttleika 

eftir hverfum og íbúðarsvæðum Aðalskipulags.  

Taflan er samantekt á þeim gildum sem koma fram á 

kortum til samanburðar á milli hverfa. 

Tafla - samanburður 

Prósentur frá kortum sem sýna hlutfallslega skiptingu 

húsnæðis milli hverfa. 

Landnotkunarkort sýna hlutfall mismunandi húsnæðis 

á milli hverfa. Þau ásamt landnotkunarhringjum innan 

hverfa gefa skýrt til kynna fjölbreytileika og/eða 

sérhæfingu hverfa. Hægt er að nota gögnin til að 

vega og meta stefnu og þróun hverfa. 

Norðurbær/ 
Vesturbær

Miðbær/ 
Hraun Suðurbær Hafnarsvæði/ 

Hvaleyrarholt Setberg Ásland Vellir

Fjöldi íbúða á ha 13,5 8,7 12,9 5,6 8,1 3,0 5,0
Fjöldi íbúða á ha íbúðarsv. Aðalsk. 24,0 24,0 23,1 22,4 13,6 16,1 27,1

Fjöldi íbúa á ha 35,1 23,2 37,7 14,5 25,3 9,8 13,1
Fjöldi íbúa á ha íbúðarsv. Aðalsk. 62,4 63,9 67,6 57,7 42,4 53,2 70,6

Fjöldi íbúa á heimili 2,6 2,7 2,9 2,6 3,1 3,3 2,6
Meðalstærð íbúða 129 110 133 117 156 152 113
Flatarmál á íbúa 50 41 45 45 50 46 44

Tafla - samanburður  
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Íbúar og störf 
Íbúar 28.875 árið 2015 

16.600 manns á aldrinum 20-66 ára 

Störf  í Hafnarfirði ?? 

Leikskólar 

Grunnskólar 

Framhaldskólar 

 

Hvað gera 
Hafnfirðingar? 



 40 
01022016 

Áframhaldandi vöxtur ?  
Síðastliðinn aldarfjórðung hefur fólksfjölgun verið mun meiri á 

höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni, eða nær 90% 

fólksfjölgunarinnar.  

 
1990-2015 fjölgaði: 

• Hafnfirðingum um 12.206  - 81% fjölgun  

• Reykvíkingum um 23.661 - 24% fjölgun 

• Seltirningum um 238 – 5,7% fjölgun 

• Íslendingum um 29% 

Hafnarfjörður hefur vaxið talsvert umfram landsmeðaltal síðustu áratugi, en 

undanfarin 20 ár hefur árleg íbúaaukning verið að meðaltali um 2,6%. Því er gert 

ráð fyrir að fjölgunin á skipulagstímanum 2012 - 2025 verði áfram meiri en á 

landsvísu og haldist svipuð og síðustu tuttugu ár eða um 2,5% á ári. (bls.124 

Aðalskip. Hafnarfjarðar) 

“Talsvert framboð er á lausum íbúðarlóðum í Hafnarfirði, að langmestu leiti í 

Vallahverfinu. Ef gengið er útfrá að íbúar á íbúð verði að meðaltali 2,7 í þeim 

íbúðum sem eru í byggingu og lausum íbúðalóðir gæti Hafnfirðingum fjölgað um 

1361 án þess að til frekari skipulags kæmi. Ef litið er til íbúaspárinnar endist þær 

lóðir sem nú eru lausar til árana 2013 - 2017.” (bls.128 Aðalskip. Hafnarfjarðar) 
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Áætlaður íbúafjöldi 2040? 
Undanfarinn aldarfjórðung hefur lóðarframboð verið stærsti áhrifavaldurinn um 

fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu, sem hefur verið mikið í Hafnarfirði. 

Aðalskipulag Hafnarfjarðar setur fram áætlun um lóðarframboð fyrir 

skipulagstímabilið, sem endurspeglar þann vöxt sem verið hefur. 

Tillögur um þéttingaráform í Hafnarfirði verða að endurspegla þá stefnu sem 

bæjaryfirvöld setja fram um fjölgun íbúa næsta aldarfjórðung. 

Settar eru fram nokkrar sviðsmyndir um hver áætlaður íbúafjöldi í Hafnarfirði geti 

orðið miðað við mismunandi forsendur um vaxtarhraða. Í dag eru íbúar um 28.000.  

 
1. Árið 2014 fjölgaði íbúum um 518 (+63% - 44.500) 170 -190 íbúðir 

2. Sami vöxtur og verið hefur + 81% - 49.500 (880/ár) 300-350 íbúðir/ár  

3. Miðspá svæðisskipulags HSS +42% - 39.000  (460/ár) 155-185 íbúðir/ár  

4. Lágspá svæðisskipulags HSS +36% - 37.500 (400/ár) 135-160 íbúðir/ár  

5. Sami vöxtur og í Reykjavík +24% - 34.000 (265/ár) 90-110 íbúðir/ár  

6. Sami vöxtur og á Seltjarnarnesi +5,7% - 29.000 (63/ár) 21-25 íbúðir/ 

18

HELSTU 
ÁSKORANIR

Áframhaldandi vöxtur

Höfuðborgarsvæðið hefur verið í örum vexti frá því í byrj-

un síðustu aldar og dregið að sér sífellt stærra hlutfall af 

lands-mönnum öllum. Síðustu 25 ár fjölgaði íbúum svæðis-

ins um 70.000 og gera má ráð fyrir að til ársins 2040 haldi 

íbúafjöldinn áfram að vaxa. Ef litið er til þróunar alls landsins 

þá átti tæp 90% af allri fjölgun síðustu 25 ára sér stað á 

höfuðborgarsvæðinu. Suðvesturhornið hefur einnig verið í 

vexti meðan íbúafjöldi annarra landshluta hefur ýmist staðið 

í stað eða minnkað.

Þéttbýlið á höfuðborgarsvæðinu er nú orðið nær samfellt 

n²9��8n�8²o²Ù����µÂÙ²��½�����µnb��µF=�8²�����²Ù²�¢�����µ�Ù8²��9²�

hefur byggðin þynnst verulega, þannig að meira landrými fer 

�Ã�Â�Y�²�}Èb²���FÃ8�b������²Â�µ�����nË²²¢�»²�Ù�ÁÏ�Á�F�ÂuuÂ�8Ù�

meðaltali um 35 íbúar á hverjum hektara, sem er mjög dreifð 

byggð fyrir borgarsvæði. Íbúaspá höfuðborgarsvæðisins 

��Ë�u�²�½�¾ �ub²�²�²9Ù�nË²�²�8Ù�9²�bu�n���uÂ��Èb²Ù��Â���V�¡��u�½���

9²µ��µ�ÁÏsÏ�n���u���FÃÂ��9�}�nÂÙF�²u8²µÈ=Ù��Â�Â��²�qbu8�

70.000. Íbúaspáin reiknar með að hlutfall höfuðborgarsvæð-

isins af allri fjölgun landsmanna verði áfram um 90%. Einnig 

má búast við áframhaldandi vexti á suðvesturhorni landsins.

»�µ8�8�½��8��u��FÃÂ��n���u8²�Fb�Y8�µ�9²�½���������8²�n���uÂ�-

ar ferðamanna. Einnig má gera ráð fyrir að íbúum nágranna-

byggða fjölgi töluvert og að stór hluti íbúa þar muni sækja 

vinnu, nám og þjónustu á höfuðborgarsvæðið.

Landrými til uppbyggingar á höfuðborgarsvæðinu er tak-

��²�ÂÙ�8ÂÙ���Y��u�b²o½½�b²�8Ù�}8�Y8�9n²8��8Ù�Y²b�n8�Â��-

FËuu��uÂ�Ã½�n²9��ÃÈb²8�Y��FËuuÙ¢�»²�Ù���gp�È�²Â��FÃ8²�9�}�n-

ÂÙF�²u8²µÈ=Ù��Â�Â���¾¾¢ÏÏÏ�bÙ8�²�qbu8�¸Ï�áÃµÂ�Y�n=²²��

en árið 2012. Þá bjuggu að meðaltali 54 íbúar á hektara, en 

árið 2012 var það hlutfall komið niður í 35 ibúa á hektara. Frá 

1985 hafa 37,5 km² verið teknir undir íbúðabyggð, sem er 

álíka stórt landsvæði og Reykjavík vestan Suðurlandsvegar 

9µ8�½�+b�½�8²�8²�bµ�¢��=²����uÂ�bu½�Èb²ÙÂ²�8Ù�o��8�µÈ��

mikið byggingarland fyrir næstu 70 þúsund íbúa þegar tekið 

b²�½����½�½���8��²8�½8��8²�8�8�µb��b²Â�9��8�Y��½�Â����Ë�u�²�½��	 ¢

Fólksfjölgun fylgir aukið álag á inniviði höfuðborgarsvæðis-

ins. Bílaumferð hefur vaxið hlutfallslega meira en íbúafjöldi 

síðustu áratugi með breytingum á ferðavenjum. Lengd ferða 

hefur aukist eftir því sem mörk byggðarinnar hafa þanist út. 

Hlutfall ferða sem farnar eru á bíl á höfuðborgarsvæðinu er 

�bÙ�áÈ��}=µ½8�µb��o��µ½���F�²uÂ��8n�µ8�F=²��bu²��µ½=²Ù�9�

norðlægum slóðum eða um 75%. 

135.000Íbúafjöldi

�²b�o�u
FËuuÙ8²

Íbúar / Ha

205.000 275.000

1985

67.500 125.500 150.000

Fjöldi 
fólksbíla

2040

54 3635

20122012
2$4,-*�+�Ò-+,-�
»*Ð,-�Ð

Íbúum á höfuðborgar-
svæðinu fjölgaði um 
70.000 á milli áranna 1985 
og 2012, sem er jafnmikil 
fjölgun og gert er ráð fyrir 
á skipulagstímabilinu.  Sá 
vöxtur var óhagkvæmur, 
tók undir sig mjög mikið 
landssvæði með tilheyrandi 
þynningu byggðar og nær 
tvöfölldun á bílaeign.  Mjög 
óhagkvæmt er að halda 
áfram á sömubraut.
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Hlutfall eldri borgara er lægra í nýrri hverfum  

bæjarins en hærra í eldri hverfum. Hlutfall íbúa 

undir fertugu er hæst í yngstu hverfunum á 

Áslandi og Völlunum. 
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Aldursdreifing 
Íbúasamsetning í Hafnarfirði er mjög hagstæð. Aldursdrefing er mjög breytileg eftir 

hverfum. Flest börn eru í nýjum hverfum á Völlum en elsti aldurshópurinn er 

fjölmennastur í Norðurbænum. 

 

Grunn- og leikskólar í Hafnarfirði 
Áætlun skólaskrifstofu Hafnarfjarðar um fjölda nemenda í skólum bæjarins frá 

árinu 2015 til 2025. 
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Hvert eru Hafnfirðingar 
að fara?  

Hvaðan eru þeir að 
koma? 

Samgöngur 
Einkabílar 

Vöruflutningar 

Almenningssamgöngur 

Hjólreiðar 

Gangandi 
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Strætisvagnaleiðir og biðstöðvar 
.   

  

Göngu- og hjólastígar 
 

Fólksbílar og vöruflutningar 
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Skilvirkar samgöngur 

og nútímalegt 
samgöngukerfi 

í Svæðisskipulagi Höfuðborgarsvæðisins 2040 er sett 

fram stefna um skilvirkar samgöngur í þéttbýli og 

nútímalegt samgöngukerfi.  Skilvirkni samgangna felst í 

því að uppfylla ferðaþarfir fólks með sem minnstum 

tilkostnaði og umhverfisáhrifum. 

Megináherslan í Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 

er uppbygging almenningssamgangna með áherslu á 

nýtt hágæða kerfi í eigin spori/vegi sem hefur verið 

nefnt Borgarlína. 

Með tilkomu Borgarlínu er bæði boðið upp á þéttara net 

almenningssamgangna og skapaður grundvöllur fyrir 

þéttingu byggðar á réttum stöðum, þ.e. nálægt 

biðstöðvum.   

Með því að stýra þéttingu byggðar og uppbyggingu 

þjónustu að biðstöðvunum er skapaður grundvöllur til 

að auka hlutdeild almenningssamgangna sem og 

gangandi og hjólandi umferðar.  

Hafnarfjörður stendur frammi fyrir ýmsum áskorunum í 

samgöngumálum bæði í dag og til framtíðar litið.  

Í þessari greinagerð verður farið almennt yfir áskoranir 

Hafnarfjarðar í dag varðandi almenningssamgöngur, 

hjólreiðar, gangandi og bílaumferð. Bent verður á hvar 

áherslur þurfa að vera til þess að bærinn fái meira 

heildstætt samgöngukerfi og mæti kröfum um skilvirkari 

samgöngur. 
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Leið 1 = Borgarlína 
Leið 1 er kjörin leið til þess að uppfæra í Borgarlínuna, því farþegafjöldinn er nú 

þegar til staðar. Íbúum í austurhluta Reykjavíkurborgar, efri byggðum Kópavogs og 

Mosfellsbæ mun hins vegar finnast aðrar leiðir ákjósanlegri til að uppfæra í 

Borgarlínu, þar sem leið 1 gengur ekki um þeirra svæði.  Líklegt er að áhersla 

þeirra verði á það sem nefnt hefur verið þróunarás Reykjavíkurborgar eða 

sambland af stofnleiðum 5 og 6 í dag. Ef fjármagn verður ekki til staðar til þess að 

uppfæra bæði leið 1 og leiðir um þróunarás Reykjavíkurborgar er viðbúið að 

Hafnarfjörður þurfi að vera með rök til að réttlæta afhverju leið 1 eigi að fá forgang. 

Innanbæjarleiðarkerfið 
Leið 1 virkar vel í dag, en restin af leiðarkerfinu í Hafnarfirði er hins vegar nokkuð 

flókið og býður upp á tiltölulega marga möguleika á bætingu. Leiðirnar 33,34,43 og 

44 eru allar hringleiðir sem gerir það að verkum að þú kemst alltaf bara í eina átt, 

þó svo að þú sért á leiðinni í hina áttina.  Þetta gerir það að verkum að aksturstími 

verður langur fyrir marga. Leiðir 33 og 34 keyra að morgni til á meðan leiðir 43 og 

44 keyra eftir hádegi.  Hugsunin í upphafi gæti hafa verið sú að leið 43 keyri 

seinnipartinn sömu leið og 33 keyri að morgni og leið 44 keyri seinnipartinn sömu 

leið og 34 að morgni.  Það er hins vegar ekki þannig í dag, því leiðir 43 og 44 keyra 

aðrar leiðir en 33 og 34.  Þetta þýðir að manneskja sem þarf að fara eitthvað að 

morgni og koma heim seinnipart þarf að kunna á tvær leiðir og tvær tímatöflur.  

7 strætóleiðir 
Leið 1 Hlemmur >< Vellir 

Leið 21  Fjörður >< Mjódd 
Leið 22  Fjörður >< Hraun 

Leið 33 Fjörður > Ásar > Fjörður 
Leið 34 Fjörður < Ásar < Fjörður 

Leið 43 Fjörður > Kaplakriki > Fjörður 
Leið 44 Fjörður > Vörðutorg > Fjörður 

Almenningssamgöngur í dag 
Það keyra sjö strætóleiðir í Hafnarfirði í dag.  Leið 1 er stofnleið sem keyrir í 

gegnum bæinn og heldur áfram inn í Reykjavík.  Leið 21 keyrir að hluta til í 

Hafnarfirði og að hluta til í öðrum sveitarfélögum. Innanbæjarleiðirnar eru fimm 

talsins leiðir 22,33,34,43,44. 

Leið 1 er mest notaða strætóleið landsins og glímir nú þegar við afkastavandamál 

á annatímum.  Ástæðan fyrir vinsældum leiðar 1 er tiltölulega bein leið sem fer, á 

15 mín fresti frá morgni til kvölds og tengir Hafnarfjörð við marga áfangastaði í 

Garðabæ, Kópavogi og Reykjavík. 
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Fyrsta skref í því að ná skilvirkum 
samgöngum sem uppfylla ferðaþarfir 
fólks með sem minnstum tilkostnaði 
og umhverfisáhrifum er að yfirfara 
núverandi strætisvagnakerfi með 
eftirfarandi atriði að leiðarljósi. 

1: Sama kerfi að morgni og síðdegis, þ.e sama 

strætónúmer til og frá  vinnu. 

2: Línulegar leiðir, flestir eru að ferðast fram og tilbaka.  

Hringleiðir keyra lengri leið og laða ekki fólk að kerfinu. 

3: Einfaldar tímatöflur, fólk man hvenær strætó kemur.  

4: Færri leiðir og hærri tíðni skilar fleiri farþegum en fleiri 

leiðir og lægri tíðni færri farþegum. 

5: Skiptingar í strætókerfum eru óhjákvæmilegar en 

það á að forðast óþarfa skiptingar. Það er t.d. óþarfi 

að allar strætóleiðir fari framhjá Firði, ef það er til 

staðar sterkur straumur af fólki sem er að fara annað. 

6: Sérkeyrsla eins og skólaakstur/frístundaakstur og 

gott almenningssamgöngukerfi fara oftast ekki saman.  

Gott almenningssamgöngukerfi getur hins vegar 

skilað góðum skólakstri/frístundaakstri.  

Leið 43 

Leið 44 

Leið 21 Leið 1 

Leið 22 Leið 33 /34 
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Borgarlína 
Almenningssamgöngur til framtíðar. 
Leið 1 er kjörin leið til þess að uppfæra í Borgarlínu - hágæða samgöngukerfi sem 

keyrir í eigin spori. Gert er ráð fyrir að lega hennar breytist þó aðeins frá núverandu 

legu.  Leið 1 keyrir nú frá Ásvöllum niður Strandgötu að Hringbraut.  Þessi vegkafli 

einkennist af vegtengingum inn á Reykjanesbraut og sérbýlishverfum við Þúfubarð 

og Hvamma.  Þetta svæði bíður ekki upp á mikla þróunarmöguleika og því er hér 

gerð sú tillaga að Borgarlínan fari í staðinn frá Ásvöllum á brú, sem yrði eingöngu 

fyrir strætó og gangandi/hjólandi, yfir á holtið og mæti Suðurbraut og 

Hvaleyrarbraut.  Þar færi Borgarlínan í gegnum iðnaðar- og hafnarsvæði á holtinu 

sem er kjörið til uppbyggingar og mæta síðan Strandgötunni aftur. 

Ávinningur af legu Borgarlínu miðað við leið 1 er 
margvíslegur: 

1. Holtið og Vellirnir myndu tengjast betur saman 

2. Opnast möguleiki á uppbyggingu þjónustu og 
íbúðarhverfis í núverandi iðnaðarhverfi við 
Melabraut, Eyrartröð, Grandatröð og 
Brekkutröð 

3. Opnast möguleiki á uppbyggingu þjónustu og 
íbúðahverfis við höfnina, Lónsbraut og 
Óseyrarbraut. 

4. Holtið sem er frekar þéttbýlt svæði fengi beina 
tengingu á hárri tíðni við stóran hluta af 
bænum. 
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Gangandi vegfarendur 
Lífandi og mannlegur bær er bær þar sem gangandi vegfarendur komast leiðar 

sinnar á auðveldan hátt. Markmið Svæðisskipulagsins er að hlutfall gangandi og 

hjólandi umferðar verði komið upp í 30% árið 2040.  Til þess að það gangi eftir þarf 

að byggja umhverfið upp með gangandi vegfarendur í forgangi. 

Hafnarfjörður hefur byggt upp ágætis net göngustíga um bæinn en til þess að klára 

göngustíganetið þannig að það uppfylli skilyrði fyrir lifandi og mannlegan bæ þarf 

að lagfæra hnútpunkta og gatnamót. 

 

Mynd fyrir ofan til vinstri sýnir gatnamót við Suðurbæjarlaug en myndin til hægri  

sýnir gatnamót í úthverfi Kaupmannahafnar. Munurinn á þessum tveimur 

gatnamótum felst í skýrum gangbrautum og hjólabrautum og skipulagðari 

uppbyggingu gatnamótanna í Kaupmannahöfn með tilliti til gangandi og hjólandi 

annars vegar en óskýrum gangleiðum, engum hjólabrautum og uppbyggingu 

skipulagða eingöngu fyrir bíla við Suðurbæjarlaug hins vegar. Um þrisvar sinnum 

meiri bílaumferð fer um gatnamótin í Kaupmannahöfn en gatnamótin við 

Suðurbæjarlaug. 

Annað sem er mikilvægt að hafa í huga varðandi gangandi umferð er mikilvægi 

þess að hún tengist strætókerfinu og sé hugsuð með strætókerfið í huga.  Á 

myndinni af gatnamótunum við Suðurbæjarlaug er strætóskýli staðsett fyrir framan 

sundlaugina. Ef þú ert að koma úr efra vinstra horninu (Hólabraut,Suðurbraut) 

þarftu að byrja á að þvera Suðurbraut, ganga í suður til að komast í undirgöng, 

ganga síðan í norður meðfram stíg í átt að strætóskýli, þegar eðlilegri leið er í raun 

beint yfir gatnamótin á gangbraut. Á myndinni frá Kaupmannahöfn er strætóskýlið 

staðsett í vinstra horninu og þar er til samanburðar alveg sama hvaðan þú kemur 

að, þú getur alltaf auðveldlega gengið stystu leið yfir gatnamótin á gangbraut.  

Við Suðurbæjarlaug Kaupmannahöfn - úthverfi 
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Hjólandi vegfarendur 
Heimsvakning hefur orðið á síðustu árum um ágæti hjólreiða sem 

samgöngumáta.  Hjólreiðar menga ekki, taka lítið pláss og stuðla að betri 
lýðheilsu. Það er til mikils að vinna fyrir samfélagið að auka veg hjólreiða. 

Algengast er á Íslandi að gangandi og hjólandi umferð noti sama stígakerfið.  Til 

þess að gera hjólandi umferð hátt undir höfði og gera fólki kleift að nota hjólreiðar 

sem samgöngutæki þarf að aðskilja gangandi og hjólandi vegfarendur á helstu 

samgönguæðum.  

Lykilatriði fyrir góðar hjólreiðar er samhangandi net hjólaleiða. Hafnarfjörður hefur 

byggt upp ágætis net stíga um bæinn en netið telst hins vegar ekki samhangandi 

því að tengingum við gatnamót er ábótavant.  Dæmi um staði þar sem tengingum 

við gatnamót er ábótavant: 

• Hringtorg við Setberg/N1 
• Hringtorg við Krónuna Hvaleyrarbraut 
• Gatnamót við Suðurbæjarlaug 
• Hringtorg við Kaplakrika 
• Gatnamót við Krónuna Reykjavíkurvegi 
• Gatnamót við Hjallahraun 
• Gatnamót við Bónus 

Við Krónuna Baarn - Hollandi Esbjerg Við Kaplakrika 

Dæmi um hringtorg við Kaplakrika og hringtorg í Esbjerg í Danmörku.  Bæði 

hringtorgin eru stór, tvíbreið og með marga arma, Kaplakrikatorgið með 5 arma og 

Esbjerg torgið með 6 arma. Á Kaplakrikatorginu er ekki ætlast til þess að hvorki 

hjólandi né gangandi vegfarendur geti farið um torgið, þó að á svæðinu sé 

íþróttastarfsemi og töluverð verslunarþjónusta. Fólk þarf engu að síður að þvera 

göturnar og tekur sénsinn og er hjólandi/hlaupandi yfir þar sem það sér færi á.   Á 

Esbjerg torginu sést hins vegar hvernig gert er ráð fyrir hjólandi og gangandi 

vegfarendum alls staðar í torginu með stígum og gangbrautum við alla arma 

torgsins auk blálitaðrar hjólabrautar inn í torginu fyrir hjólandi umferð. 

Dæmi um hingtorg við Krónuna, Hvaleyrarbraut og hringtorg í bænum Baarn í 

Hollandi.  Bæði hringtorgin eru einbreið.  Við Krónuhringtorgið er möguleiki fyrir 

gangandi vegfarendur að þvera suður- og austurarminn.  Ekki er gert ráð fyrir 

hjólandi vegfarendum nema þeir fari af hjólunum og nota gangbrautirnar.  Krónan 

er hins vegar við vesturarm hringtorgsins og þar er ekki hægt að fara yfir nema ofar 

við Hvaleyrarbrautina á ómerktri gangbraut. Þetta hringtorg er dæmi um að þarna 

eru stígar að mörgu leiti til staðar en virðist vanta heildarskipulagningu til þess að 

flæði hjólandi og gangandi virki. 

Það sem einkennir hins vegar hringtorgið í Baarn er einfaldleiki þess og skýrleiki. 

Hjólaleið er skirt merkt með rauðum lit á öllum örmum torgsins (sést reyndar illa á 

norður og suður örmum á mynd) ásamt hjólaleið inn í hringtorginu sjálfu. 
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Hjólandi vegfarendur 
Ef metnaðurinn er til staðar til að auka framgang hjólandi og 

gangandi vegfarenda er hægt að búa til mjög falleg 

samgöngumannvirki sem ýta undir notkun hjólreiða og búa til lifandi 

og ánægjulegt bæjarumhverfi. 

Hér má sjá dæmi um Hovenring hjólabrúna í Eindhoven og Slangen 
hjólabrúna í Kaupmannahöfn.  Þessar brýr eru báðar gott dæmi um 

það að fegurðin getur verið notendavæn. 
 

Hovenring - Eindhoven 

Slangen - Kaupmannahöfn 
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Bílaumferð 
Hvernig gatnkerfi? 
Reykjanesbraut? 
Meiri umferð? 

Hafnarfjörður hefur á síðustu áratugum verið 

skipulagður á forsendum einkabílsins eins og annars 

staðar höfuðborgarsvæðinu. Afleiðing af þessu 

skipulagi er mikil bílaumferð í bænum í dag.  Auk þess 

bætist við umferð um bæinn á leið til og frá Reykjanesi.  

Helsta umferðaræð bæjarins er Reykjanesbraut. Hún er 

stærsta umferðaræðin í gegnum bæinn og aðalleiðin til 

og frá bænum. Auk þess hefur við Reykjanesbraut 

byggst upp á síðustu árum helstu verslunar- og 

þjónustusvæði bæjarins (Dalshraun, Flatahraun).   

Reykjanesbraut er á forræði Vegagerðarinnar.  Þó svo 

að Vegagerðin sé veghaldari Reykjanesbrautar er það 

hlutverk Hafnarfjarðarbæjar að huga að því að eðli 

vegarins samræmist skipulagi og stefnu bæjarins. 

Reykjanesbraut við Velli, Ásland og að Kaplakrika ber 

flest einkenni hraðbrautar. Það eru fáar tengingar inn í 

bæinn og flestar á mislægum gatnamótum nema 

hringtorgið við N1 og gatnamótin við Kaplakrika. Svo til 

engin þjónusta eða verslun er á þessum vegkafla og 

gangandi og hjólandi vegfarendur geta hvorki ferðast 

meðfram götunni eða yfir hana nema í undirgöngum 

eða á brúm. 

Milli Kaplakrika og Engidals eru einkenni 

Reykjanesbrautar allt önnur. Mikið er um verslun og 

þjónustu við götuna og tiltölulega margar inn- og 

útafkeyrslur.  Einkenni götunnar nálgast þannig að vera 

meira í ætt við svokallaða borgargötu. Það sem stingur 

hins vegar í stúf er að þessi kafli er einstaklega 

óaðlaðandi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur og í 

raun varla gert ráð fyrir að þeir séu til staðar, en 

megineinkenni borgargatna er einmitt gott aðgengi 

gangandi og hjólandi.  Út af því að svo mikið er um 

verslun og þjónustu eru gangandi og hjólandi engu að 

síður á ferðinni og má oft sjá ýmsa hætta sér yfir götuna 

á stöðum þar sem engin aðstaða er til staðar. 

Reykjanesbraut er og verður ein helsta áskorun 

Hafnarfjarðarbæjar í samgöngumálum. Fyrsta skrefið í 

þeim áskorunum er að bærinn setji sér stefnu um hvers 

eðlis Reykjanesbrautin á að vera til framtíðar.  Það 

sama á reyndar við um allt gatnakerfi bæjarins.  Í dag 

eru gatnanetið flokkað í stofnbrautir, tengibrautir, 

safnbrautir og húsagötur eins og sést á mynd á næstu 

síðu.  

Umferðarreikningar sem framkvæmdir voru í tengslum 

við Aðalskipulag Hafnarfjarðar sýnir skýrt mikinn vöxt í 

umferð.  Í græna dálkinum "Talning 2014" er 

umferðartalningar framkvæmdar 2014  Í dálknum 

"Reiknuð umferð 2025" má sjá umferðarreikninga sem 

miðast við þá uppbyggingu sem Aðalskipulag 

Hafnarfjarðar gerir ráð fyrir árið 2025.  Í síðasta 

dálkinum má síðan sjá vöxtinn í umferð á milli 2014 og 

2025 sem er á flestum stöðum á bilinu 60-70%.  

		 Talning	
2014	

Reiknuð	
umferð	2025		 Mismunur	%	

Hafnarfjarðarvegur	v.	Sjáland	 	30.800		 	50.000		 62%	
Fjarðarhraun	v.	Fjarðarkaup	 	20.900		 	23.000		 10%	
Reykjanesbraut	milli	Ikea	og	Vífilsstaðavegar	 	35.500		 	46.000		 30%	
Brú	yfir	Fjarðarbraut			 	22.300		 	36.000		 61%	
Vestan	við	álver	 	12.100		 	18.000		 49%	
Álftanesvegur	 	9.300		 	18.000		 94%	
Reykjanesbraut	milli	N1	og	Kaplakrika	 	27.300		 	47.000		 72%	
Strandgata	við	Drafnarsvæði	 	11.400		 	19.000		 67%	
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Flokkun gatna 
Vankantar vegna flokkunar dagsins í dag eru að notkun og eðli gatnanna er ekki 

nógu skýr.   

Starfshópurinn gerir tillögu að því að Hafnarfjarðarbær flokki göturnar eftir eðli 

þeirra og gæti kortið þá litið út eins og á mynd til  hægri hér að ofan. 

 

 

 

Með því að flokka götur eftir eðli þeirra verða Hafnarfjarðarvegur og 

Reykjanesbraut fram hjá Kaplakrika flokkaðar sem stofngötur með mislægum 

gatnamótum og gönguþverunum. Reykjanesbraut milli Kaplakrika og Engidals fer 

hins vegar í nýjan flokk "umferðargatna" ásamt Reykjavíkurvegi, Flatahrauni, 

Strandgötu, Lækjargötu og hluta Ásbrautar. Við þessar umferðargötur eru helstu 

straumar innan bæjarins, bæði bílaumferðar en einnig almenningssamgangna, 

hjólandi og gangandi og því mikilvægt að öll gatnamót séu hönnuð með tilliti til 

þess. Tekið skal fram að ofangreint kort er eingöngu tillaga, nauðsynlegt er að 

bæjarfélagið sjálft taki afstöðu til þess hvernig flokkuninni er háttað. 

Ástæða þess að nauðsynlegt er að taka afstöðu til framtíðarhlutverks gatna og 

vega verður skýrt þegar skoðað er dæmi um áskoranir á Reykjanesbraut við 

Kaplakrika á milli hringtorgs og ljósagatnamóta. 

Tillaga að nýrri flokkun gatna Flokkun gatna, skv. Aðalskipulagi Hafnarfjarðar  
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Umferðartafir við Kaplakrika 
Í dag gengur umferð treglega á annatíma á þessum vegkafla. Hvernig á að leysa 

það veltur hins vegar á því hvert verður framtíðarhlutverk Reykjanesbrautar?  Ef 

hugmyndin er að Reykjanesbraut verði hraðbraut í gegnum bæinn eru skoðaðar 

lausnir sem auka hraða og draga úr aðgengi gangandi og hjólandi umferðar.  Ef 

Reykjanesbraut á hins vegar að vera borgargata að þá þarf að endurhanna götuna 

með aðaláherslu á gangandi og hjólandi vegfarendur. Hafnarfjarðarbær þarf að 

vera meðvitaður um að það er ekki hægt að fá bæði hraðbraut og gott aðgengi fyrir 

hjólandi og gangandi, það þarf að velja á milli þessarra atriða. 

Þegar skoðuð er framtíðaruppbygging Hafnarfjarðar samkvæmt Aðalskipulagi 

Hafnarfjarðar, er gert ráð fyrir að helsta uppbygging íbúðarhúsnæðis næstu 15 árin 

verði í Skarðshlíð, Áslandi 4 og 5, Hamranesi 1 og 2 og Vatnshlíð 1 og 2.  Þetta 

eru allt svæði fyriri sunnan núverandi Ásland og Velli.  Takmörkuð  verslun og 

þjónusta verður í þessum hverfum,  hins vegar er gert ráð fyrir mjög mikilli 

uppbyggingu verslunar og þjónustu á Flatahrauni og Dalshrauni. 

Þetta skipulag mun leiða af sér mikið og aukið umferðarálag á Reykjanesbraut á 

næstu árum, sjá skýringarmynd til hliðar. 

Rætt hefur verið um byggingu svokallaðs ofanbyggðarvegs til að létta 

umferðarálag Reykjanesbrautar. Sá vegur byrjar með Ásvallabraut og heldur áfram 

austur fyrir Setberg í gegnum Garðabæ og út á Reykjanesbraut við Álftanesveg.   

Ofanbyggðarvegar verður  dýr framkvæmd, sem vissulega léttir á umferð 

Reykjanesbrautar þar sem íbúar Hamraness og Vatnshlíðar myndu vænanlega nýta 

sér hann.  Með þessarri vegtengingu er líka mjög líklegt að þessir íbúar myndu frekar 

nýta sér þjónustu nágrannasveitarfélaganna Garðabæjar og Kópavogs í stað 

Hafnarfjarðar. 

Uppbygging nýrra hverfa skv. aðalskipulagi í Áslandi, Hamranesi og Vatnshlíð miðast 

við einkabílinn sem helsta samgönguformið.  

Til að flokka megi byggð sem býður upp á bússetu þar sem fólk er óháð einkabíl vegna 

daglegra þarfa, þurfa eftirfarandi þættir að vera til staðar: 

• Matvöruverslun þarf að vera í göngufjarlægð (<600 m), verslanir eins og 10-
11 uppfylla ekki skilyrði fyrir dagvöruverslun 
 

• Góðar almenningssamgöngur þurfa að vera í göngufjarlægð (<600m).  Með 
góðum almenningssamgöngum er átt við að vagn stoppi þar allan daginn á 
að lágmarki 20 mín fresti. Almennings-samgöngurnar þurfa að geta komið 
fólki að atvinnusvæðum og annarri þjónustu eins og t.d heilbrigðisþjónustu 
 

• Samhangandi göngu og hjólastígakerfi þarf að vera til staðar til að gera fólki 
kleift að sækja þjónustu lengra að 
 

• Fyrir barnafjölskyldur bætist aukalega við nauðsyn á að vera með skóla, 
leikskóla og íþróttasvæði annað hvort í göngufjarlægð eða þjónustað með 
almenningssamgöngum.   
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Bíllaus lífstíll 
Ef Hafnarfjarðarbær er skoðaður út frá þessum þáttum eins og staðan er í dag má 

sjá skýrt hversu fáir staðir í bænum bjóða í raun upp á búetumöguleika þar sem 

fólk er óháð einkabílnum í daglegu lífi til að sækja vinnu og þjónustu. 

Matvöruverslanir í bænum eru hérna ráðandi atriði. Á kortinu fyrir ofan er sett fram 

dæmi um barnlausa fjölskyldu sem þarf ekki að velta fyrir sér staðsetningu skóla og 

íþróttasvæða.  Ennfremur eru ekki settar háar kröfur á samhangandi göngu og 

hjólastígakerfi. 

 

 

Bíllaus lífstíll, barnafjölskyldur 
Ef skoðaðir eru búsetumöguleikar fyrir barnafjölskyldur sem ekki eiga bíl fækkar 

svæðunum verulega eins og sjá má á mynd fyrir ofan. Einu möguleikarnir eru 

fremsti hluti Vallahverfisins og hluti Norðurbæjar. 

Megininntak nýs Svæðisskipulags Hafnarfjarðar er í raun að fjölga fjólubláum 

reitum á höfuðborgarsvæðinu. Aðalskipulag Hafnarfjarðar er hins vegar ekki að 

gera það eins og það er sett upp í dag og vinnur í raun á móti því með því að 

staðsetja byggð þannig að umferð mun aukast töluvert. 
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Miðbærinn 

Sókn og 
samkeppnishæfni 
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Miðbærinn verði öflugur kjarni 
og miðstöð þjónustu 

Hlúa verður að þeim fyrirtækjum sem nú þegar eru í rekstri til að 
hægt sé að laða að ný fyrirtæki.   
Jan Gehl orðaði það þannig, að eitthvað geti gerst þar sem eitthvað er að gerast, 

og að ekkert geti gerst þar sem ekkert er að gerast. 

Til að miðbærinn geti þrifist þarf að koma í veg fyrir að svæðið verði of einsleitt; ef 

jafnvægi er ekki milli íbúða og vinnustaða, er erfitt að halda úti þjónustu á svæðinu.  

Rétt blanda af íbúum, vinnandi fólki og gestum/túristum getur hjálpað fjölbreyttari 

þjónustu að blómstra í miðbænum. 

Jane Jacobs lagði áherslu á að án sterkrar og fjölbreyttrar miðju, væri hætt við að 

borgin yrði samansafn einangraðra hluta.  Hún næði ekki að verða að einhverju 

meira, félags-, menningar- og efnahagslega, en summa aðskildra hluta. 

Til að miðbærinn geti þrifist þarf að koma í veg fyrir að svæðið verði of einsleitt; ef 

jafnvægi er ekki milli íbúða og vinnustaða, er erfitt að halda úti þjónustu á svæðinu.  

Rétt blanda af íbúum, vinnandi fólki og gestum/túristum getur hjálpað fjölbreyttari 

þjónustu unnt að blómstra í miðbænum. 

Í riti sem samtök um betri miðbæi á Bretlandseyjum hafa tekið saman (A Manifesto 

for Town Centres and High Streets) er sérstök áhersla lög á eftirfarandi atriði: 

Miðbær sem bíður upp á fjölbreytni, en viðheldur um leið ákveðnum gæðum og 

staðaranda, hefur mikið aðdráttarafl fyrir íbúa, vinnandi fólk og gesti.  En 

miðbærinn þarf að uppfylla ákveðin skilyrði til að dafna og lifa af. 

• Hann þarf að vera aðgengilegur, snyrtilegur og öruggur.  

• Hann verður að hafa sterkan staðaranda, þar sem byggingar, þjónusta og 

uppákomur styrkja þessa ímynd.  

• Einhvers konar faglegt eftirlit eða stjórnun verður að vera til staðar.  

Markmið gildandi aðalskipulags taka í raun á þeim málum sem 

mikilvægust eru til að gera miðbæinn að öflugum kjarna.   

Ekki er þó hægt að segja að þessum góðu markmiðum hafi alltaf verið fylgt þegar 

kemur að skipulagi svæðisins, og fyrir það líður oft sú stafsemi sem reynt er að 

halda gangandi í miðbænum. 

Við þurfum að ákveða hvort við viljum styrkja miðbæinn okkar og viðhalda honum 

sem öðrum af tveimur sögulegum miðbæjarkjörnum á höfuðborgarsvæðinu, því ef 

ekkert er að gert, eru allar líkur á að áfram muni fjara undan honum. 
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Úr aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025 

Um miðbæ Hafnarfjarðar 

Aðalskipulag - 1.3.2 - Markmið - atvinnulíf bls. 18 í aðalskipulagi: 
Styrkja skal miðbæ Hafnarfjarðar sem öflugan kjarna og miðstöð þjónustu og 

ferðamála í bænum. 

Lögð skal rækt við þá sérstöðu sem miðbær Hafnarfjarðar hefur sem annar af 

tveimur gömlum miðbæjum á höfuðborgarsvæðinu og hann styrktur með verslun, 

þjónustu og menningarstarfsemi þannig að hann þjóni vel hlutverki sínu.  

Leitast skal við að nýta þá sérstöðu sem felst í nánum tengslum hafnar og 

miðbæjar. 

Þessum markmiðum verði náð með markvissri samvinnu bæjaryfirvalda og 

hagsmunaaðila í miðbænum.  

Stefnt skal að því að Hafnarfjörður verði einn mikilvægasti ferðamannabær 

landsins.  Skapa skal framsæknum fyrirtækjum í ferðaþjónustu góða aðstöðu til 

vaxtar og sóknar á sérsviðum þeirra.  Í þessu sambandi er mikilvægt að fylgja 

markvisst eftir Ferðamálastefnu Hafnarfjarðar með ímyndarsköpun, árlegri útgáfu 

ferðamannabæklinga og markvissri uppbyggingu vefsíðu.  Með uppbyggingu 

verslunar og þjónustu verði miðbær Hafnarfjarðar eftirsóttur viðkomustaður 

innlendra sem erlendra ferðamanna. 

Hafnarfjörður leggi áfram áherslu á fjölþætta hafnarstarfsemi og verði áfram 

miðstöð flutninga og hafnsækinnar starfsemi í Hafnarfirði og nágrenni.  Höfninni 

verði tryggt nægt landrými til þróunar nýrra hafna og hafnasvæða og samgöngur 

að og frá hafnarsvæðinu fyrir vöru- og fólksflutninga verði greiðar.  Aðstaða til 

frístundasiglinga verði elfd í innri höfninni.  Efla skal tengsl hafnarinnar við miðbæ 

Hafnarfjarðar. 

Þegar kemur að atvinnusvæðum, skal deiliskipulag miða að því að gera 

Hafnarfjörð eftirsóknarverðan fyrir fyrirtæki, m.a. með fjölbreyttu framboði á 

atvinnulóðum og flokkun atvinnusvæða eftir gæðum umhverfis og bygginga, og 

vönduðu skipulagi sem fellur að kröfum sem flestra fyrirtækja.  Sérstök áhersla skal 

lögð á miðbæ Hafnarfjarðar. 

 

 
 

Aðalskipulag - 40 - 43: 
Miðbær Hafnarfjarðar er miðstöð opinberrar þjónustu í Hafnarfirði og verður efldur 

sem einn af helstu kjörnum verslunar, þjónustu og menningar á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Markmið skipulagsins er að í miðbæ Hafnarfjarðar sé mikið of fjölbreytt framboð 

verslunar og þjónustu, og þar sé líflegt mannlíf og menningarstarfsemi sem laði að 

bæði íbúa og ferðamenn. Því aðeins má staðsetja opinbera þjónustu (aðra en 

hverfaþjónustu) utan miðbæjarins að sýnt sé fram á að ekki sé unnt að mæta 

þörfum fyrir húsnæði eða svæði fyrir hana í miðbænum.  

Áhersla er lögð á sérvöruverslanir auk veitinga- og kaffihúsa sem laða að jafnt 

heimamenn sem gesti. Allt rými á jarðhæð í miðbænum verði nýtt fyrir verslun, 

veitingahús og þjónustu en stefnt skal að aukinni íbúðarbyggð í miðbænum, m.a. á 

efri hæðum húsa við Strandgötuna. 

Lögð er áhersla á umhverfisgæði og þjónustuhlutverk miðbæjarins gagnvart 

nágrannabyggðum. Miðbær Hafnarfjarðar er að annar tveggja gróinna 

miðbæjarkjarna á höfuðborgarsvæðinu, og hefur því aðra eiginleika og yfirbragð og 

betri tengsl við menningararfleifð en miðhverfi nýrri bæja og úthverfa á 

höfuðborgarsvæðinu. Mikilvægt er að vandað verði þar til skipulags og hönnunar. 

Í Flensborgarhöfn (H2) er markmiðið að skapa aðlaðandi frístundahöfn og að 

aðstöðu fyrir siglingaíþróttir.  Þar verður einnig smábátahöfn áfram og svæði fyrir 

hafntengda þjónustu. Í gildandi skipulagi er þetta svæði markað sem blanda af 

íbúðarsvæði og verslunar- og þjónustusvæði.  Í þessari endurskoðun er notkun 

þess breytt, þannig að það verður nú skilgreint sem blanda af hafnarsvæði og 

verslunar- og þjónustusvæði.  Hlutverk þessa svæðis fyrir útivist og 

frístundasiglingar verður elft, m.a. með uppbyggingu tengdri miðbænum og 

höfninni.  Svæðið blasir við miðbænum og nágrenni hans. 
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Sérstaða og styrkur miðbæjarins – sóknarfæri 

• Miðbærinn er einn af tveimur gömlum miðbæjum á höfuðborgarsvæðinu. 

• Miðbærinn stendur við höfn, með mögleikum á fjölbreyttri starfsemi og 

afþreyingu.  

• Miðbærinn er á skjólsælum stað, með fallegum og vel útfærðum opnum 

svæðum og stígum og góðri tengingu við fjölmenn íbúðasvæði. 

• Vinsælar hátíðir eru haldnar í miðbænum á öllum árstímum, en 

nauðsynlegt er að halda áfram að styrkja þær til að draga að ferðamenn 

og gesti úr nágrannabyggðum. 

• Nú þegar eru mikilvæg „akkeri“ í miðbænum; tónlistarskóli, bókasafn, 

listasafn, leikhús og bíó, allt saman fyrirmyndar stofnanir sem eiga að 

geta stutt aðra þjónustu á svæðinu.   

• Aukið framboð á atvinnuhúsnæði og myndarlegt hótel myndi styrkja 

miðbæinn enn frekar, og laða að fjölbreyttari starfsemi en aðstæður bjóða 

upp á í dag.  Betri blanda af íbúum, vinnandi fólki og gestum / túristum er 

nauðsynleg til að miðbærinn geti þrifist. 
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Það sem betur mætti fara í miðbænum 

Undanfarið hefur verið lögð áhersla á fjölgun íbúða í miðbænum, oft á kostnað 

skrifstofurýmis sem fyrir er. Þó fagna beri nýjum íbúðum, þá er mikilvægt að fjölga 

líka skrifstofu- og hótelrýmum til að jafnvægi verði milli íbúa, vinnandi og gesta.  

Með réttri blöndu verður starfsemi sem þjónustar þessa hópa hagkvæmari. 

Miðbærinn stendur við höfn, en eftir landfyllingar síðustu áratuga er lítil sem engin 

tenging við höfnina.  Þarna er vissulega sóknarfæri, því þessi nálægð við sjóinn er 

eftirsóknarverð og yfirleitt talin einn af mikilvægari kostum miðborga. 

Nóg er af húsnæði fyrir þjónustu í miðbænum, en það er fjarskalega illa nýtt. 

Bankar, skrifstofur og lítið nýttir samkomusalir taka yfir stóra hluta af verslunarrými  

Myndirnar hér að ofan sýna breytingu á landnotkun í miðbænum, kortið er frá 1909, 

en blái liturinn sýnir seinni tíma landfyllingar.  

á jarðhæð þar sem mikilvægt er að minni einingar sem fá fleiri heimsóknir ættu að geta 

þrifist.  Í húsnæði við jaðar torga vantar þjónustu, því engin von er til þess að torg geti 

þjónað tilgangi sínum ef jaðrarnir veita ekki lífi inn á torgið. 

Allir þessir vankantar eru í raun tækifæri, og sýna okkur möguleikana sem eru fyrir hendi í 

miðbænum.   
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Uppbygging og tækifæri í tengslum við borgarlínu 
Mikilvægt að blanda saman gömlu og nýju, ódýru og dýru, til að 

fjölbreytt starfsemi geti þrifist. 
Erfitt getur reynst að haga skipulagi þannig að það tryggi fjölbreytta þjónustu.  Líkur 

eru á því að svæði fyllist af þeirri þjónstu þar sem hagnaðarvon er mest, en Jane 

Jacobs bendir á að þar verði yfirvöld að skerast í leikinn, með því að veita æskilegri 

þjónustu sem getur illa keppt við fjársterkari aðila, einhvers konar aðstoð, t.d. með 

lækkun opinberra gjalda.  Þetta á líka við um miðbæi þar sem fjárfestar fá skipulagi 

breytt, eða breyta skrifstofuhúsnæði í íbúðir, til að hámarka hagnað af sölu eða 

leigu rýmisins. Þetta er gott og blessað, á meðan jafnvægi milli íbúða og 

vinnustaða helst ásættanlegt, en getur líka orðið til þess að notkunin verði of 

einsleit, og dragi þar með úr líkum á því að þjónusta geti þrifist á svæðinu. 

Kostir blandaðrar byggðar, og skipulags sem byggir á meiri fjölbreytni en tíðkast 

hefur, eru skilgreindir á eftirfarandi hátt í skýrslu Joseph Rowntree Foundation: 

• Umhverfisáhrif - auðveldar íbúum að versla án þess að nota bílinn. 

• Efnahagsleg áhrif  - viðskiptavinir eru nær þjónustu. 

• Félagsleg áhrif - nágrannar líklegri til að hittast oftar, þeir sækja sömu þjónustu. 

• Áhrif á mannlíf  - fjöllbreytt og örvandi rými sem gaman er að heimsækja.  
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Ef svæði er samsett af fjölbreyttum minni einingum, er engin þeirra nógu stór til að 

hafa afdrifarík áhrif á afkomu heildarinnar.  Engin eining er „too big to fail“, og 

heildin verður sterkari fyrir vikið.  Síðustu áratugi hefur reglan verið sú þegar kom 

að skipulagi, að svæðum hefur verið skipt upp eftir notkun.  Þannig höfum við 

endað með aðskilin íbúðahverfi, verslunarhverfi, skrifstofuhverfi o.s.frv.  Undanfarið 

hefur þó verið lög meiri áhersla á blandað skipulag. 

Aðstæður sem leiddu til þess að draumabyggðarmynstrið varð til í 

sporvagnahverfum Norður-Ameríku snemma á 20. öld. 

Í bókinni Happy City, er því lýst hvernig sjálfbært samfélag, sem marga dreymir um 

að skapa í dag, hafi í raun orðið til fyrir tilstuðlan markaðsafla í byrjun tuttugustu 

aldar. Á árunum kringum 1915 var bílaeign að sjálfsögðu ekki almenn, þannig að 

landeigendur sem hugðust þróa íbúðasvæði þurftu að tryggja samgöngur við 

þessi hverfi með lestum eða sporvögnum.  Þannig mynduðust svokölluð 

sporvagnahverfi, þar sem stoppistöðvar, verslanir og þjónusta, skólar og 

útivistarsvæði voru öll í göngufjarlægð frá heimilum.  Engin leið var að selja lóðir 

undir íbúðarhúsnæði, nema að uppfylltum þessum skilyrðum.  Þá voru auðvitað 

engir bílskúrar eða bílastæði framan við húsin, heldur svalir eða pallar, þannig að 

íbúar voru í miklu betra sambandi við götulífið en nú tíðkast.   

Þétting ein og sér er ekki endilega góð.  Það er hægt að byggja þétta einsleita 

byggð, þar sem svæðum er skipt upp eftir notkun, og nauðsynlegt er að fara allra 

sinna leiða á einkabílnum.  En þegar vel tekst til við blöndun byggðar, og þéttingu 

í góðum tengslum við almenningssamgöngur, er hægt að tala um jákvæða 

þéttingu sem bætir lífsgæði og minnkar orkunotkun og útblástur.  
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Skýringar: 

1. Íbúðir 

2. Verslun og þjónusta 

3. Veitingastaðir og kaffihús 

4. Skrifstofur og heildsölur 

5. Bankaútibú 

6. Kirkjur 

7. Safnaðarheimili/félagsheimili 

8. Bókasafn 

9. Heilsugæsla 

10. Skólar 

11. Söfn og tónleikasalir 

12. Íþróttahús 

13. Hótel 

14. Bíó og leikhús 

15. Samkomusalir 

16. Vélasalur/iðnaður 

17. Geymslur 

Heildarstærð svæðis  109.000m2 
Heildarbyggingarmagn 49.900m2 

Nýtingarhlutfall  0,46. 

 

Nýtingarhlutfall miðbæjar (innan svörtu 

línunnar á mynd) er afar lágt, og mætti 

að ósekju vera mun hærra.  Mestur 

fjöldi fermetra, fer undir skrifstofur og 

heildsölur.  

Hlutfall fermetra undir íbúðir við 

verslunargötur er einnig hátt, mun 

meira en verslunar og þjónustu. 

Hótelrými er mjög takmarkað í 

miðbænum, eða svipað og rými undir 

vélasali og iðnað. 
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Fjölbreytt starfsemi og góð blanda af verslunum, 
skrifstofum og íbúðum er skynsamlegur kostur sem 
getur gert það að verkum að miðbærinn verður ekki 
eins viðkvæmur fyrir efnahagslegum sveiflum. 

Hvað er til staðar í miðbænum sem gæti laðað til 
okkar gesti og ferðamenn á kvöldin og um helgar? 

Lokaðar/óáhugaverðar framhliðar í miðbænum 
merktar með appelsínugulu mynstri. 
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Mikilvægi lifandi göturýmis og áhugaverðra framhliða 

Jan Gehl bendir á að rannsóknir sýni að það sem helst dragi að fólk, sé annað fólk.  

Mannlíf er helsta aðdráttarafl borga og bæja, maður er manns gaman.  Þegar Jan 

og félagar hans báru saman kaffihúsakúltúr í mið-Evrópu og það götulíf sem 

tíðkaðist í Kaupmannahöfn, efuðust margir um gildi þessa samanburðar og sögðu 

„við erum Danir, ekki Ítalir, og við munum ekki sitja á útikaffihúsum að sötra 

cappucino í frosti og kulda“.  Danskir vetur geta verið jafn kaldir og hér heima, en í 

Kaupmannahöfn er reyndin sú að fólk situr fólk hefur vanist því að sitja úti í 

frostinu, vafið í ullarteppi sötrandi espresso;  sönnun þess að endurhönnun 

borgarrýmis getur í raun breytt venjum og menningu. 

 

Á sama hátt og umferð eykst í hlutfalli við stækkun umferðarmannvirkja, þá hafa 

rannsóknir sýnt fram á að umferð gangandi og hjólandi vegfarenda eykst þegar 

umhverfi þeirra er bætt. Hægari umferð þýðir líflegra rými, og því er mikilvægt að 

eitthvað sé að gerast til að hægja á fólki.  Dauð bil eða óáhugaverð mega því ekki 

vera stór, því það þarf ekki nema nokkur dauð bil eða framhliðar til að breyta 

upplifun á gönguleið úr jákvæðri í  neikvæða.   

Jan Gehl hefur bent á, að ef götumynd er einsleit og með fáum opnunum og lítilli 

þjónustu á jarðhæð, þá hraða gangandi vegfarendur för, en þar sem þjónusta er 

tíðari, og götuhliðar iða af lífi, hægja vegfarendur á sér og taka þátt í að búa til 

betri bæjarbrag. 
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Nauðsynleg blanda fyrir lifandi miðbæ er rétt hlutfall íbúa, vinnandi fólks og gesta 

sem geta verið erlendir ferðamenn eða íbúar nágrannasveitafélaga að leita að 

tilbreytingu.  Það er mjög erfitt fyrir fyrirtæki og þjónustu að blómstra ef 

kúnnahópurinn er einsleitur.  Rétt blanda af vinnandi fólki og íbúum styður rekstur 

yfir allan daginn, og dregur líka að þriðja hópinn, sem eru gestir úr 

nágrannasveitafélögum og erlendir ferðamenn.   

Hvernig geta yfirvöld og fyrirtæki tekið höndum saman við að gera þjónustusvæði 

líflegri?  Svarið getur bæði  legið í tilslökun þegar kemur að skipulagsskilmálum 

(t.d. með því að leyfa blandaða byggð) eða með strangari skilmálum þar sem það 

á við (t.d. einungis verslun og veitingastaðir leyfðir á jarðhæð) . 

Ýmsar borgir hafa komið miðbæjum sínum til bjargar mað því að setja stranga 

skilmála um götuhliðar við aðalgötur.  Í bókinni Happy City eftir Charles 

Montgomery er það rakið hvernig nokkrar borgir hafa nálgast þetta verkefni.   Í 

Melbourne er skylda að a.m.k. 80% af framhliðum verslana og veitingasataða séu 

inngangar eða útstillingagluggar.  Danir ganga enn lengra, en upp úr 1980 fóru 

flest stærri bæjarfélög að banna bönkum að opna ný útibú við aðalgötur.  Ekki 

það að Dönum sé illa við banka, en þeir gera sér grein fyrir að líflausar götuhliðar 

þeirra draga kraft úr götulífi, og sé of mikið af þeim geta þeir gengið af götum 

dauðum.  Það má segja að réttur almennings til að njóta lifandi aðalgötu sé 

mikilvægari en réttur húseigenda til að nýta rými við aðalgötu á þann hátt að það 

drepi götulífið.  
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New York borg slóst síðan í hópinn árið 2012, og bætti inn í skipulagsskilmála 

takmörkunum á lengd framhliða einstakra verslana, t.d. er bönkum við Broadway 

eingöngu heimilt af hafa 8m breiða framhlið við götuna.  

Í Vancouver hefur verið brugðið á það ráð að setja stórverslanir, og aðra plássfreka 

þjónustu, upp á aðra hæð, en þó þannig að inngangur og hluti verslunarinnar er á 

jarðhæð, svipaður að stærð og minni verslanir og kaffihús við götuna.  

Stundum þarf ekki mikið til að fá fólk til að hægja á sér þannig að úr verði gott 

götulíf. Fjölmennar stætóstöðvar draga til sín og veita fjölda fólks inn í nærliggjandi 

rými, en þar þarf eitthvað að vera til staðar til að fá fólk til að staldra við. Víða er 

vinsælt að leyfa staðsetningu matsöluvagna nálægt miðlægum stoppistöðvum, en 

þeir eru oft einföld leið til að kanna möguleika á frekari uppbyggingu í rýminu. 

Fasteignafélagið Public Interest Projects í Ashville (North Carolina) hefur keypt og 

gert upp eldri byggingar, leigt út eða selt íbúðir á efri hæðum þeirra og leigt 

áhugaverðum verslunum og þjónustufyrirtækjum rými á jarðhæð.  

Fasteignafélagið hefur síðan unnið með þessum fyrirtækjum á ýmsa vegu, m.a. 

með þjálfun, kynningu og jafnvel fjármögnun ef svo ber undir. 

Sum bæjarfélög hafa líka tekið að sér að hjálpa og leiðbeina sprotafyrirtækjum og 

minni verslunum sem hafa kannski ekki mikla veltu í byrjun, en eru nauðsynleg til 

að skapa fjölbreytta og áhugaverða miðbæjarstemningu, sem dregur að sér fleiri 

gesti, og allir hagnast á á endanum.   
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Náttúra og útivist 

Náttúra og útivist 
Náttúra og útivist með hliðsjón af markmiðum 

Höfuðborgarsvæðisins 2040 

• Hæðarlega (topografia) 

• Megindrættir landslags og sérkenni 

• Hraunin, Hamarinn, Lækurinn, Ásfjall, 

Ástjörn 

• Náttúruverndarsvæði 

• Friðlýsingar, náttúruminjaskrá, 

hverfisvernd 

• Skipulögð útivist 

• Íþróttasvæði, golfvöllur, hestar 

• Almenningsgarðar, torg og opin svæði 

• Víðistaðatún, Lækurinn 

• Höfuðborgarsvæðið 2040.   
 

Umhverfi 
Heilnæmt umhverfi 
• Fjölbreyttir útivistarmöguleikar og náttúruupplifun 

• Náttúruverndarsvæði 

• Ómengað drykkjarvatn 

Gott nærumhverfi 
• 20 mínútna hverfið 
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Heilnæmt umhverfi og heilbrigt líf 
Náttúra og útivist í stefnu Höfuðborgarsvæðisins 2040 

Vefur útivistarsvæða gefur fólki kost á reglulegri hreyfingu í daglegum 

athöfnum og endurnæringu í frítíma. Grænn vefur dregur fram sérkenni 
landslags og tengir bláþráð strandlengjunnar og Grænan trefil í jaðri 

borgarbyggðar. 

Náttúru- og útivistarsvæði sem hafa þýðingu fyrir allt höfuðborgarsvæðið. Nánari 

afmörkun náttúru- og útivistarsvæði er útfærð í aðalskipulagi sveitarfélaga. 

 

Strandlengjan, grænir geirar og Græni trefillinn opna á samfelldar útivistarleiðir um 

byggðina sem eru öllum aðgengilegar. 

Eftirfarandi markmið, sem endurspegla leiðarljós 4, eru sett fram sem stefna 

Höfuðborgarsvæðisins 2040: 

Íbúar höfuðborgarsvæðisins eiga aðgang að fjölbreyttum útivistarsvæðum sem 

hvetja til reglulegrar hreyfingar, náttúruupplifunar og jákvæðra félagslegra 

samskipta. 

Náttúruverndarsvæði eins og fólkvangar, friðlýst svæði, náttúruvætti, 

hverfisverndarsvæði og svæði á náttúruminjaskrá skapa höfuðborgarsvæðinu 

sérstöðu og gegna mikilvægu fræðslu- og útivistarhlutverki. 
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Landslagið í bænum/bærinn í landslaginu 

Landslag í Hafnarfirði er fjölbreytilegt og bæjarmyndin endurspeglar það.  Hraunin 

einkenna svæðið norðan lækjar en sunnan lækjar eru ávöl grágrýtisholt og –

hamrar.  Ásfjall og höfðarnir sunnan af því rísa eins og stór hólmi upp úr 

hraunbreiðunum beggja vegna þess. Út frá Ásfjalli teygjast ásar og hryggir fram á 

Hamarinn, út á Hvaleyrarholt, Grísanes, Hamranes og til suðurs að Vatnshlíð 

norðan Hvaleyrarvatns. Setbergshlíð afmarkar dalverpi upp með læknum. 

Sömuleiðis er mjög skýrt landslagsrými í kringum Ástjörn norðvestan Ásfjalls. 

Sunnan Hvaleyrarvatns fara höfðarnir lækkandi til suðurs og mynda dalverpin 

Seldal, Kjóadal og Hvaleyrarvatnskvosina.  

Hafnarfjörður er oft kallaður bærinn í hrauninu enda byggðist hann upphaflega í 

skjóli hraunjaðarsins að mestu norðan lækjar. Skeifulaga bæjarmyndin styrktist eftir 

því sem byggðin þróaðist uppá Hamar og suður á Hvaleyrarholt. Byggðin norðan 

lækjar er alfarið á hrauni sem og Vellirnir og byggð í Hvaleyrarhrauni.  Framundir 

1980 var byggðin ennþá öll neðan Reykjanesbrautar og hverfin sunnan og norðan 

lækjar í góðum tengslum við miðbæinn. Landrými fyrir miðbæinn, útgerðina og 

aðra hafnarstarfsemi var stækkað með umfangsmiklum landfyllingum fyrir botni 

fjarðarins. Með uppbyggingu í Setbergslandi var farið upp fyrir Reykjanesbrautina 

sem verið hafði eins konar byggðarmörk. Þar með varð til fyrsti vísir að úthverfum í 

Hafnarfirði. Þegar Setbergsland var fullbyggt þróaðist byggðin áfram upp í hlíðar 

Ásfjalls og þaðan út á hraunin á Völlunum. Skv. gildandi aðalskipulagi 

Hafnarfjarðar er gert ráð fyrir frekari byggingu íbúðarbyggðar í suðurhlíðum 

Ásfjalls. 
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Uppland Hafnarfjarðar (græni trefillinn) 
Hafnfirðingar njóta góðs af nálægð við fjölbreytileg útivstarsvæði ofan byggðar, 

sem bjóða upp á styttri og lengri göngutúra með ríkri náttúruupplifun og stórbrotnu 

útsýni. Sama má segja um svæðin innan byggðarinnar eins og Stekkjarhraun og 

umhverfi Ástjarnar. Fyrirliggjandi er rammaskipulag fyrir uppland Hafnarfjarðar. Þar 

eru tvö gjörólík áherslusvæði fyrir almenna útivist, þ.e. Hvaleyrarvatn / 

Höfðaskógur annars vegar og umhverfi Kaldársels / Helgafells hins vegar.  

Hvaleyrarvatnssvæðið er vaxið sístækkandi og skjólgóðum útivistarskógi í kringum 

vatnið, meðan Helgafell býður upp á mislangar og miserfiðar fjallgöngur í 

hrjóstrugu hraunlandslagi auk þess að vera eins konar hlið inn í 

Reykjanesfólkvang. 

Umhverfi Ástjarnar og Stekkjarhrauns eru vernduð náttúrusvæði innan 

byggðarinnar með mikið útivistargildi. Bæði svæði eru mikilvægir hlekkir milli 

bæjarins og útivistartækifæranna í upplandinu. 

Strandlengjan (bláþráðurinn) 
Strandlengja Hafnarfjarðar er að mestu leyti manngerð með landfyllingum og 

sjóvörnum.  Hún hefur þó í seinni tíð verið mótuð til útivistar með stígum og 

áningarstöðum. Nálægðin við hafið, sólarlagið og tenging við strandlengju 

höfuðborgarsvæðisins til norðurs gefa bænum og þá ekki síst miðbænum mikil 

verðmæti. Strandlengjan hefur þannig mikið aðdráttarafl og gegnir mikilvægu 

hlutverki í samhengi útivistarsvæða.  Í Hafnarfirði liggur strandstígur um mestan 

hluta strandlengjunnar en slitnar þó í sundur í suðurhöfninni og á Hvaleyri. 



 75 
01022016 

Friðlýst svæði og hverfisvernduð 
Hraunsvæði og önnur náttúrusvæði innan bæjar og í nágrenni hans hafa ýmist 

verið friðlýst skv. náttúruverndarlögum eða hverfisvernduð í aðalskipulagi.  

Friðlýsingarnar voru unnar í samvinnu við Umhverfisstofnun og áform voru um að 

sinna nauðsynlegum merkingum og upplýsingagjöf um náttúrufar og ástæður 

friðunar. Mikið vantar upp á þau fyrirheit og almenningi því engan veginn ljóst hvar 

og hvers vegna friðunin gildir. 

Skipulögð útivist (íþróttasvæði) 
Skipulögð útivistarstarfsemi er fyrst og fremst á vegum íþróttafélaga. Byggð hefur 

verið fyrirmyndaraðstaða víðs vegar um bæinn fyrir flestar tegundir íþrótta, svo 

sem golfvöllur Keilis á Hvaleyri og í Hvaleyrarhrauni, íþróttasvæði FH í Kaplakrika, 

íþróttasvæði Hauka á Ásvöllum og athafnasvæði hestamannafélagsins Sörla í 

Gráhelluhrauni.  



 76 
01022016 

Almenningsgarðar, torg og leiksvæði 
Hafnarfjörður er í flestum hverfum vel útbúinn almenningsgörðum og leiksvæðum. Í 

hverju hverfi er grunnskóli og einn eða fleiri leikskólar með vel útbúin leiksvæði 

sem nýtast íbúum utan skólatíma, þ.e. á kvöldin, um helgar og allt sumarið.  Það er 

því ekki hægt að kenna umhverfinu um dauflegt bæjarlíf undir berum himni. Miklu 

frekar er það gisin íbúðarbyggð og fáir vinnustaðir í nærumhverfinu sem leiðir af 

sér fámenni á opnum svæðum og á götum og torgum bæjarins.  

Miðbær Hafnarfjarðar er vel búinn almenningsrýmum og gönguvænu umhverfi allt 

frá Drafnarslipp og út fyrir Norðurbakka. Þar má nefna strandstíg, svæði við 

Fjörukrána, tónlistarskólann, Hafnarborg, Strandgötu, Thorsplan, ráðhús / 

Súfistann / bókasafnið  og byggðasafnið. Thorsplan er vel útbúið bæjartorg sem 

nýist til samkomuhalds og hátíðahalda allan ársins hring.  

Víðistaðatún er bæjargarður með mikla þróunarmöguleika og þjónar allri 

íbúðarbyggð norðar lækjar sem almenningsgarður. Þar er m.a. tjaldsvæði bæjarins 

og aðstaða til stórhátíðahalda. 

Sunnan lækjar eru svæðin minni og ver innréttuð.  Mikilvægustu opnu svæðin þar 

eru Hamarinn og svæðið milli Jófríðarstaða og Suðurbæjarlaugar. Óla Runtún 

hefur í aðal- og deiliskipulag haft sess sem almenningsgarður fyrir Hvaleyrarholt 

um langt árabil en skipulagsáformum hefur aldrei verið hrundið í framkvæmd. 
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GRÆNN VEFUR 
HAFNARFJARÐAR  

Við mat á þéttingarkostum í 
Hafnarfirði verði haft að leiðarljósi 
að hvorki verndarsvæði né 
útivistarsvæði sem hafa 
raunverulegu hlutverki að gegna 
verði ekki skert. 

Mikilvægustu hlekkirnir í grænu neti 
Hafnarfjarðar eru:  

• Víðistaðasvæðið 

• Lækjarumhverfið 

• Strandlengjan 

• Ástjörn / Ásfjall 

• Stekkjarhraun 

• Miðbærinn 

• Endurmótað umhverfi helstu 
umferðargatna 

 

Gera þarf áætlun um hvernig styrkja megi samhengi 

þessara svæða og auka gæði þeirra með bættri 

aðstöðu, stígum og skjólmyndun.  

Gott nærumhverfi og aðlaðandi bæjarumhverfi er einn 

mikilvægasti þátturinn til að örva og hvetja til notkunar 

virkra samgöngumáta.  Gönguvænt umhverfi felst t.d. í 

manneskjulegum skala byggðar, góðri rýmismyndum 

m.t.t. sólarafstöðu og skjólmyndunar vönduðum 

göturýmum þar sem gangandi og hjólandi vegfarendum 

er gert a.m.k. jafn hátt undir höfði og akandi umferð. 

Leggja ber áherslu á að styrkja helstu umferðargötur 

sem bæjargötur með grænu yfirbragði, skjólmyndun og 

greiðum hjóla- og göngustígum.  Þannig verða virku 

samgöngumátarnir sýnilegri og yfirbragð umhverfisins 

vistlegra. 
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