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Fífuhvammsvegur FífuhvamFyrirhuguð 
breikkun

1 INNGANGUR 

Matslýsing þessi nær til fyrirhugaðra breytinga á Lindarvegi milli Bæjarlindar og 
Fífuhvammsvegar. Fífuhvammsvegur og Lindarvegur eru skilgreindir sem tengibrautir í 
aðalgatnakerfi bæjarins. Kynnt hefur verið tillaga að breyttu deiliskipulagi Lindarvegar sem 
kallar á gerð umhverfismats í samræmi við lög nr. 106/2006. Matslýsing þessi er liður í því 
matsferli. Í tillögu að breyttu deiliskipulagi Lindarvegar er gert ráð fyrir breikkun Lindarvegar 
frá Bæjarlind að gatnamótum Lindarvegar og Fífuhvammsvegar. Jafnframt er fyrirhuguð 
breikkun Fífuhvammsvegar á um 50 m kafla austan gatnamóta Fífuhvammsvegar og 
Lindarvegar. Í gildandi deiliskipulagi Fífuhvammslands er gert ráð fyrir tvöföldun 
Fífuhvammsvegar frá Lindarvegi að Arnarnesvegi við Salaskóla í austri. Því þarf ekki að gera 
breytingar á skipulagi vegan breikkunar Fífuhvammsvegar.  

Breikkun Lindarvegar er nú aðkallandi þar sem fyrirhugaðar framkvæmdir við lagningu 
Arnarnesvegar frá Reykjanesbraut að Fífuhvammsvegi við Salaskóla hefur verið frestað. Því 
hefur umferðarálagið á Fífuhvammsveg, Bæjarlind og Lindarveg aukist til muna. Á álagstíma 
á morgnana myndast biðröð á Fífuhvammveg til vesturs og seinni part dags á Bæjarlind og 
Lindarveg til austurs og norðurs. Umræddar breytingar greiða því fyrir þeirri umferð sem fer 
um gatnamót Fífuhvammsvegar og Lindarvegar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Gatnamót Fífuhvammsvegar og Lindarvegar.  

 

Matslýsing þessi er unnin af Skipulags- og umhverfissviði Kópavogs. Tekið er mið af 
nákvæmni skipulagsstigsins. Matslýsingin er undanfari umhverfismats sem verður unnið í 
samræmi við lög um umhverfismat áætlana (nr. 105/2006). 

 

 



Að vinna umhverfismat samfara vinnu við deiliskipulagsbreytingu á Lindarvegi er til að: 

• tryggja að tekið sé tillit til umhverfissjónarmiða við gerð deiliskipulagsins, í því 
skyni að stuðla að umhverfisvernd og draga úr hugsanlegum 
umhverfisáhrifum vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar við breikkun Lindarvegar. 

• og til að meta umhverfisáhrif deiliskipulags fyrir Lindarveg og stuðla þannig að 
upplýstri og gegnsærri ákvarðanatöku. 

1.1 KYNNING OG SAMRÁÐ 

Fyrirhuguð breikkun Lindarvegar var hluti af svæðis- og aðalskipulagsbreytingu vegna 
Glaðheima.  Þær skipulagsbreytingar eru samþykktar og voru unnar í samráði við aðliggjandi 
sveitarfélög sem og Vegagerðina. Umhverfisskýrsla ásamt deiliskipulagi verður send 
eftirfarandi aðilum til umsagnar: 

• Umhverfisstofnun 

• Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis 



2 AÐRAR ÁÆTLANIR  

Umrædd tillaga að breyttu deiliskipulagi vegna fyrirhugaðrar breikkunar Lindarvegar: 

Aðalskipulag  

• er í samræmi við Aðalskipulag Kópavogs 2000-2012 staðfest 23. apríl 2002 
• er í samræmi við Aðalskipulag Kópavogs 2000-2012 breyting vegna breyttrar 

landnotkunar í Glaðheimum staðfest af 12. febrúar 2009.  
• er í samræmi við Glaðheimar – Kópavogi. Umferðarsköpun og áhrif á gatnakerfi. 

Áfangaskýrsla vegna breytinga á aðalskipulagi. Almenna verkfræðistofan, desember 
2007. 

Deiliskipulag 

• er ekki í samræmi við deiliskipulagið: Fífuhvammsland, vesturhluti. Atvinnu- og 
íbúðarsvæði sunnan Fífuhvammsvegar, samþykkt í bæjarstjórn 15. janúar 1994 og 
af Skipulagi ríkisins 3. mars 1994. Aftur á móti er breikkun Fífuhvammsvegar austan 
gatnamóta Fífuhvammsvegar og Lindarvegar í samræmi við umrædda 
deiliskipulagsáætlun eins og fram hefur komið. 

Náttúruminjaskrá  

• nær ekki til svæða á náttúruminjaskrá. 

Fornleifaskrá 

• nær ekki til svæða á Fornleifaskrá Kópavogs 

 Umferðarsköpun og áhrif á gatnakerfið. 

• er í samræmi við áfangaskýrslu sem unnin var af Almennu verkfræðistofunni: 
Glaðheimar – Kópavogi. Umferðarsköpun og áhrif á gatnakerfi, október 2008. 
Umrædd áfangaskýrsla er uppfærsla á aðgerðarlista frá árinu 2005 þar sem fram 
koma mögulegar aðgerðir í gatnakerfi bæjarins til að mæta aukinni umferð í 
Smáranum. En þar segir m.a.: „Breikkun á Lindarvegi milli Bæjarlindar og 
Fífuhvammsvegar….“ 

Hljóðvist 

• er í samræmi við greinargerð EFLU verkfræðistofu: Glaðheimar – deiliskipulag. 
Hljóðvist á deiliskipulagssvæði, júní 2009. Niðurstöður greinargerðarinnar verða 
nýttar til greiningar á áhrifum á hljóðvist í umhverfismati vegna fyrirhugaðrar 
breikkunar Lindarvegar. 

Loftgæði 

• er í samræmi við greinargerð EFLU verkfræðistofu: Deiliskipulag fyrir Glaðheima 
norður – loftgæði. Mat á loftgæðum og vöktunaráætlun, júní 2009. Niðurstöður 
greinargerðarinnar verða nýttar til greiningar á áhrifum á loftgæðum í umhverfismati 
vegna fyrirhugaðrar breikkunar Lindarvegar.  

  



3 UMHVERFISMAT 

3.1 AÐFERÐIR 

Fram hefur komið að í matsferlinu verður tekið mið af hlutverki og nákvæmni áætlunarinnar.  
Deiliskipulag, sem leiðir af sér framkvæmdir sem eru háðar mati á umhverfisáhrifum 
samkvæmt 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br, lið 13 a í 2. viðauka.   

Hér á eftir verður greint frá þeim áhrifa- og umhverfisþáttum sem lagðir eru til grundvallar 
umhverfismatinu og umfangi þess. Í þeirri greiningu er stuðst við þá þætti sem unnið var með 
í umhverfismati breytinga á svæðis- og aðalskipulagi Glaðheima.  

Þá hefur verið gerð athugun á umferðarsköpun vegna Glaðheimahverfis og áhrifum hennar á 
gatnakerfi.  Að auki hefur verið unnin vöktunaráætlun loftgæða í nágrenni hverfisins. 

3.2 GRUNNÁSTAND UMHVERFIS 

Um Lindarveg, milli Fitjalindar og Bæjarlindar, er áætlað að 6.000 bílar aki á sólarhring árið 
2024 og á milli Bæjarlindar og Fífuhvammsvegar um 9.000 bílar á sólarhring. Hámarkshraði 
á Lindarvegi er áætlaður 30 km og hlutfall þungra bíla 4,5 %. Hljóðstig á lóðinni nr. 15 við 
Fífulind, sem er eina íbúðarhúsið næst þeim vegarkafla þar sem breikkunin er fyrirhuguð, er 
áætlað eftirfarandi: miðað við 1. hæð er 58 db(A), á 2. hæð 60 dB(A); á 3. hæð 62 dB(A) og 
á 4. hæð 61 dB(A). Framangreindir útreikningar miðast við jafngildishljóðstig án 
mótvægisaðgerða. Til að uppfylla 55 dB(A) er ljóst að þörf er á mótvægisaðgerðum.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Með mótvægisaðgerðum er hægt að lækka hljóðstigið t.d. með uppsetningu hljóðvarna; með 
því að draga úr umferðarhraða og/eða með breytingum á húsinu. Hægt er að lækka hljóðstig 
niður fyrir  55 dB(A) með jarðvegsmön og hljóðvegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 2: Sneiðing sem sýnir afstöðu næstu húsa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 3. Reiknað ársmeðaltal svifryks. Umrætt deiliskipulags-  
svæði er auðkennt með rauðum ramma. 

 
Við mat á loftgæðum er stuðst við minnisblað EFLU verkfræðistofu frá  því í júní 2009: 
„Deiliskipulag fyrir Glaðheimasvæði norður – loftgæði. Mat á loftgæðum og vöktunaráætlun.“ 
Í minnisblaðinu er byggt á mælingum sem Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og 
Kópavogssvæðis gerði við Álalind veturinn 2008/09. Hvað varðar svifryk sýna niðurstöður að 
við Lindarveg sé styrkleiki þess undir viðmiðunarmörkum þ.e. sólarhringsmeðaltal svifryks er 
undir 50 µg/m3 í 98% tilvika (sjá mynd 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 4. Reiknað vetrar- og ársmeðaltal köfnunarefnis-  
díoxíðs. 

 
 



 
 
 
Með tilvísan í ofangreint minnisblað EFLU er reiknað vetrar- og ársmeðaltal µg/m3 °°°° 
sömuleiðis vel undir viðmiðunarmörkum rg. nr. 251/2002 (sjá mynd 4). 

 

3.3 TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGI. 

Deiliskipulagstillagan nær til hluta Lindarvegar, frá gatnamótum Bæjarlindar að 
Fífuhvammsvegi á svæði sem er 30 veghelgunarsvæði Lindarvegar. Megin tilgangur 
vegaframkvæmda er að bæta flutningsgetu, auka umferðaröryggi á svæðinu og að 
þjónustustig samgangna verði í samræmi við kröfur og staðla.  Jafnframt er miðað að því að 
draga úr umferð í íbúðahverfum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Tillaga að breikkun Lindarvegar milli Bæjarlindar og Fífuhvammsvegar. 

Framkvæmdin eykur afkastagetu Lindarvegar til muna og minnkar þá töf sem akandi 
vegfarendur verða fyrir sem þurfa að komast frá Lindarvegi á Fífuhvammsveg en töluvert er 
um biðtíma við gatnamót. Við betra umferðarflæði styttist biðtími og útblástur bíla minnkar. 
Gert er ráð fyrir að umferðaröryggi aukist við ofangreind gatnamót. Framkvæmdin er liður í 
heildarumferðarlausn fyrir svæðið en gert verður ráð fyrir aðaltengingu inn á Lindarveg frá 
Arnarnesvegi, sjá deiliskipulag Arnarnesvegar samþykkt í B- deild Stjórnartíðinda 7. apríl 



2009. Einnig er vísað er í minnisblað um umferð dags. 6. október 2008 sem fjallar um 
deiliskipulag Reykjanesbrautar þar sem koma fram umferðaspár og hvernig staðið verður að 
uppbyggingu og þróun umferðaúrlausna í takt við uppbyggingu höfuðborgarsvæðisins og 
svæðiskjarna Smárans og Glaðheima. 

3.4 ÁHRIFA- OG UMHVERFISÞÆTTIR 

Áhrifaþættir 

Eftirfarandi áhrifaþættir eru taldir geta valdið umhverfisáhrifum í kjölfar breikkunar 
Lindarvegar: 

• Afkastageta gatakerfisins eykst.  

• Umferðaröryggi mun aukast. 

• Aukning umferðar. Sé miðað við núverandi ástand og áætlaða umferð árið 2024 
(fullbyggt svæði) er talið að umferð á umræddum kafla Lindarvegar aukist um 3.000 
bíla/sh. 

 

Umhverfisþættir 

Í töflu 1 eru settir fram þeir umhverfisþættir sem líklegir eru að verða fyrir áhrifum umræddrar 
breytingar á deiliskipulagi Lindarvegar. 

  

Tafla 1: Umhverfisþættir 

Umhverfisþáttur Þörf á að 
meta 

Ekki talin þörf 
á að meta 

Skýring eða 

rökstuðningur 

Andrúmsloft 

X 

Loftgæði (mengunarefni úr 

útblæstri bifreiða, svifryk) 

Heilsa og öryggi X Hávaði 

Samfélag 

X 

Tíðni slysa, breytingar á umferð á 

öðrum stöðum. 

Eignir X 

Samfélag X   Texti til skýringar og rökstuðnings 

Heilbrigði manna X     

Náttúruminjar X 

Fornleifar X 

Dýr   X   

Plöntur   X   

Líffræðileg fjölbr.   X   

 

 



 

 

3.4.1 UMHVERFISVIÐMIÐ, EINKENNI OG VÆGI ÁHRIFA 

Í töflu 2 eru tekin saman þau umhverfisviðmið sem lögð eru til grundvallar umhverfismati 
deiliskipulagsins.  

Tafla 2: Umhverfisviðmið sem höfð verða til hliðsjónar við umhverfismat 
áætlunarinnar. 

Stefna Umhverfisviðmið 
Lög Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, m s.br. 

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 m s.br. 
Lög um náttúruvernd nr. 44/1999 
Þjóðminjalög nr. 107/2001 

Reglugerðir Reglugerð um hávaða nr. 724/2008 
Reglugerðir um loftgæði: nr. 787/1999 og nr. 251/2002 

Skipulagsáætlanir Aðalskipulag Kópavogs 2001-2012 
Fífuhvammsland, vesturhluti. Atvinnu- og íbúðarsvæði 
sunnan Fífuhvammsvegar. Deiliskipulag, 1994 

Önnur stefnuskjöl 
stjórnvalda 

Velferð til framtíðar – Stefnumörkun til 2020  

 

Einkennum og vægi hugsanlegra umhverfisáhrifa er lýst í samræmi við nákvæmni 
áætlunarinnar.  Við matið er notast við þær skilgreiningar á vægi áhrifa sem fram koma í töflu 
3 hér að neðan.  

Tafla 3:Skilgreining á vægi áhrifa við umhverfismat deiliskipulags. 

Vægi áhrifa Skýring 

Jákvæð + Stefna skipulagsins hefur jákvæð áhrif á viðkomandi umhverfisþátt 

Óveruleg 0 Stefna skipulagsins hefur ekki teljandi áhrif á viðkomandi 
umhverfisþátt 

Neikvæð - Stefna skipulagsins hefur neikvæð áhrif á viðkomandi umhverfisþátt

Háð 
útfærslu 

Ú Áhrif stefnu skipulags á viðkomandi umhverfisþátt er háð því 
hvernig stefnan verður útfærð nánar í framkvæmdum. 

 

3.4.2 UMHVERFISÁHRIF. 

Andrúmsloft 

Viðmið 

Í reglugerð nr. 787/1999 um loftgæði og reglugerð nr. 251/2002 um brennisteinsdíoxíð 
köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð, bensen, kolsýring, svifryk og blý og upplýsingar til 
almennings koma fram viðmið fyrir heilsuverndarmörk mengunarefna, sem og skilgreiningar 
á viðmiðunarmörkum mats og tilmæli um staðsetningu mælistöðva. 

Í reglugerð 251/2002 koma fram viðmiðunarmörk fyrir mengunarefni í andrúmslofti og segir 
reglugerðin til um hvernig staðið skuli að eftirliti, mælingum, upplýsingagjöf og viðvörunum til 
almennings. Í reglugerðinni koma einnig fram tilmæli um grófa og nákvæma staðsetningu 



mælistöðva. Reglugerðin ákvarðar einnig þau mörk þar sem krafist er reglulegra mælinga, 
og það mengunarstig sem heimilar notkun mælinga með líkönum. 

Evrópusambandið hefur samþykkt reglugerð um loftgæði (50/2008/ESB). Vænta má að þessi 
reglugerð verði innleidd á Íslandi 2009. Í reglugerðinni eru sett fram viðmið fyrir 
hámarksstyrkleika fíns svifryk (PM 2,5). Þar að auki eru skilgreind svæði þar sem viðurkennt 
er að loftgæði megi fara yfir viðmiðunarmörk en það er á umferðargötunum sjálfum og á 
umferðareyjum. 

Mat á loftgæðum vegna breytinga á Lindarvegi við Fífuhvammsveg byggir á samanburði við 
mat á loftgæðum sem EFLA vann fyrir Kópavogsbæ vegna deiliskipulagstillögu fyrir 
norðurhluta Glaðheimasvæðis en við þá vinnu var notað reikilíkan og samanburður við 
nælistöð staðsetta á lóð Áhaldahúss Kópavogsbæjar. Matið var gert fyrir styrkleika 
köfnunarefnisdíoxíðs og svifryks (frá útblæstri og vegna slits á nagladekkjum).  

Forsendur þeirra útrekninga voru helstar: 

Útblásturstuðlar úr HBEFA gagnagrunni  

Slit ökutækja á nagladekkjum tekið úr noskri rannsókn 

Bakgrunnsgildi fengin með samanburði loftgæðamælinga í Kópavogi og Reykjavík. 

Vindmælingar frá Vífilstöðum og mælistöð við Áhaldahúss Kópavogsbæjar 

Forsendur um umferðarmagn og hraða sömu og í mati á hljóðvist. Hlutfall ökutækja á negldum 
dekkjum var 42% Við mat á loftgæðum við Lindarveg var einnig miðað við sömu forsendur og í 
hljóðvist. 

Áhrif 

Samanburður á því mati og forsendum fyrirhugaðra breytinga á Lindarvegi frá Bæjarlind að 
Fífuhvammsvegi vendir til að styrkleiki verði eftirfarandi: 

Að árs- og vetrarmeðaltal svifryks og köfnunarefnisdíoxíðs verði undir heilsuverndarmörkum 

Að sólarhrings og klukkustundargildi köfnunarefnisdíoxiðs verði undir heilsuverndarmörkum. 

Að sólarhringsgildi svifryks geti farið yfir heilsuverndarmörk á og við götu og í hringtorgum 
(mest um 15 metra frá götu) en að styrkleikinn sé undir heilsuverndarmörkum við hús t.d. við 
Fífulind 13-15 og Funalind 15. 

 

Niðurstaðan er því sú að ekki sé þörf á sérstökum aðgerðum vegna loftgæða í kjölfar 
breytinganna. Hinsvegar er mælt með reglulegri hreinsun á yfirborði gatnanna, sérstaklega við 
hringtorgin, til að lágmarka magn óhreininda sem geta þyrlast upp í þurrviðri og haft áhrif á 
loftgæði og útsýni. 

 

Heilsa og öryggi 

Viðmið 

Í reglugerð um hávaða nr. 724/2008 eru viðmiðunarmörk fyrir hávaða frá umferð. 
Viðmiðunargildi eru 55 dB(A) fyrir íbúðarhús á íbúðarsvæðum og 65 dB(A) fyrir 
íbúðarhúsnæði á verslunar-, þjónustu- og miðsvæðum og miðast við hljóðstig við opnanlega 
glugga, sjá föflu 1. í minnisblaði verkfræðistofunnar EFLU. dags. 29.03.2010. Viðmiðunargildi 
um hávaða innanhúss er 30 dB(A).  



Áhrif 

Niðurstaða hljóðskýrslu verkfræðistofunnar EFLU dags. 29.03.2010 er sú að með 
mótvægisaðgerðum meðfram Lindarvegi má lækka hljóðstig á neðstu hæðum húsanna á 
skipulagssvæðinu. Skoðaðar voru hljóðvarnir meðfram Lindarvegi og við hringtorg á 
gatnamótum Lindarvegar og Fífuhvammsvegar. Útreiknuð punktgildi hávaða með 
hljóðvörnum liggja á bilinu 52-61 dB(A) á þeim húshliðum sem vísa að umferðargötum. Með 
2-2,5 metra hárri jarðvegsmön við umrædd gatnamót ásamt 2 metra hljóðvegg við Lindarveg 
( sjá nánar á myndum 201-203 í hljóðskýrslu) má lækka hljóðstigið miður fyrir 55 dB(A) á 
fyrstu hæð húsa. Á efri hæðum þeirra húsa sem hljóðstigið er yfir 55 dB(A) þarf að taka mið 
af útreiknuðu hljóðstigi utan við húshliðar þannig að hljóðvist innan húss uppfylli kröfur 
reglugerðar um hávaða nr. 724/2008. Ef hljóðeinangrun húsa reynist ekki uppfylla ákvæði 
um jafngildishljóðstig innanhúss, 30 dB(A) fyrir íbúðarhúsnæði miðað við lokaða glugga  og 
opnar loftrásir, þarf að gera viðeigandi ráðstafanir.  

Með aukinni umferðarsköpun vegna Glaðheimasvæðis verða áhrif á hljóðvist neikvæð.  Með 
mótvægisaðgerðum má hins vegar lágmarka áhrif þannig kröfur reglugerðar verða uppfylltar.  

Gert er ráð fyrir að umferð um Reykjanesbraut aukist á næstu árum óháð uppbyggingu á 
Glaðheimasvæði.     

Samfélag 

Viðmið 

Skráð umferðaróhöpp án meiðsla frá árinu 2004 eru 5 samkvæmt slysakorti umferðarstofu. 
Engin alverleg umferðaróhöpp eru skráð á þessu tímabili.  

Á svæðinu er gert ráð fyrir 6000 bílum ÁDU á sólarhring. Ekki verða breytingar á umferð á 
öðrum stöðum við breikkun Lindarvegar. 

Áhrif 

Á gatnamótum Bæjarlindar og Lindarvegar er núverandi fyrirkomulag T gatnamót. Í gildandi 
deiliskipulagi fyrir Fífuhvammsland – vesturhluta og breyttu deiliskipulagi fyrir svæðið er gert 
ráð fyrir hringtorgi. Hringtorg eru þess eðlis að draga úr alvarlegum umferðaróhöppum og 
alvarlegum slysum og má reikna með að enn dragi úr umferðaróhöppum við 
deiliskipulagsbreytinguna. 

Eignir 

Viðmið 

Í umhverfismatinu var athugað hvort tillaga að breyttu deiliskipulagi Lindarvegar mun koma til 
með að raska eða þrengja að efnislegum eignum. Fyrst og fremst var horft til þess hvort lóðir 
geta orðið fyrir slíkum áhrifum Farið var yfir ýmsa framkvæmdarþætti svo sem stíga, veg og 
umfang hljóðmana.  

Áhrif 

Niðurstaðan er að engin lóðarmörk munu breytast vegna fyrirhugaðra framkvæmda. Um áhrif 
á eignir sem liggja við Glaðheimasvæðið í dag er fjallað nánar um í köflum hér á undan. Þar 
kemur fram að hávaði muni ekki fara yfir reglugerðarmörk. Ef hljóðeinangrun húsa reynist 
ekki uppfylla ákvæði um jafngildishljóðstig innanhúss, 30 dB(A) fyrir íbúðarhúsnæði miðað 
við lokaða glugga  og opnar loftrásir, þarf að gera viðeigandi ráðstafanir.  

Áhrif vegna loftmengunar eru til staðar í dag og verða þau vöktuð til framtíðar (sjá niðurstöðu 
um áhrif vegna loftmengunar). 



Við ákveðnar aðstæður þegar sól er lágt á lofti mun skuggi varpast af mönum og hljóðvegg 
yfir á lóðir við Fífu- og Funalind. 

 



4 VÖKTUN 

Í samræmi við umhverfisskýrslu vegna breytinga á deiliskipulagi fyrir Lindarveg mun 
Kópavogsbær standa fyrir vöktun á mögulegum áhrifum vegna loftmengunar vegna aukinnar 
umferðar.   
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