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Unnið með styrk frá Vegagerðinni af



Spjallið

Um verkefnið
tilgangur 
bakgrunnur
notagildi

Nýjar hliðar

Næstu skref



Hversvegna þörf á sérstakri umræðu um 
samgöngur og skipulag (hér) á landi?

Landnotkunarskipulag og samgönguskipulag 
tengt en ekki unnið þannig að samhljómi

Hugsanlega mismunandi aðferðafræði

Landnotkunarskipulag og samgönguskipulag 
unnið á mismunandi stjórnsýslustigum

Hugsanlega mismunandi leiðarljós, viðmið og 
væntingar
Hugsanlega togstreita milli stjórnsýslustiga

Um verkefnið



Hvað er landnotkunarskipulag?

Tæki til að hafa áhrif á notkun og nýtingu 
lands

þar með talið í þágu samgangna

Lýðræðislegur ferill þar sem stefnumótun 
um landnotkun verður til með þátttöku 
hagsmunaaðila

Um verkefnið



Ljósmynd Reykjavíkurborg

Mikilvægi samgangna endurspeglast meðal 
annars í því hversu sjálfsagt hefur þótt að 
leggja verðmætt land til þeirra...

En verðmætamat 
á landi hefur 
breyst...

Um verkefnið

Samgöngur eru umtalsverður hluti 
af landnotkun



Er þörf á breyttum 
áherslum?

Kannanir benda t.d. til 
þess að íbúar 
höfuðborgarinnar séu 
óánægðir með 
fyrirkomulag 
samgangna
Landnotkun gatnakerfis 
og bílastæða mikil
Tími sem fer í ferðir 
eykst 

Ljósmynd Reykjavíkurborg

Um verkefnið



Hefðbundin hringrás landnotkunar og 
samgangna í og við þéttbýli

Vegur breikkaður

Engin umferðarteppa

Meira land verður aðgengilegt

Verð á landi hækkar og 
landeigendur vilja breyta 

landnotkun

Vegna pólitískrar pressu um 
uppbyggingu er landnotkun 

breytt

Ný byggð skipulögð fólk flyst í
stærra og ódýrara húsnæði

Íbúar og viðskiptavinir ferðast lengra

Umferðarteppa myndast

Íbúar kalla eftir breikkun 
vega

Um verkefnið



Gamall sannleikur og nýr...
Gangið inn um þrönga hliðið. Því að vítt 
er hliðið og vegurinn breiður, sem 
liggur til glötunar, og margir þeir, sem 
þar fara inn. Hve þröngt er það hlið og 
mjór sá vegur, er liggur til lífsins, og 
fáir þeir, sem finna hann.       
(Mattheus, 7:13-14).

Um verkefnið

Óheppileg hringrás → 
óheppilegar afleiðingar

En vitaskuld unnið að 
lausnum... 



þjóðvegur í skipulagstillögu

Æskilegt verklag við samráð, VSÓ/Vegagerðin 2007 Dæmi úr raunveruleikanum, Ríkisendurskoðun 2008

Um verkefnið



Er hætta á að landnotkunarskipulag og 
samgönguskipulag sé ekki alltaf í takt?



Almenningur

Fasteignasalar

Verktakar

Bankar/Fjárfestar

Sveitarstjórn

Ríkið

Landnotkun

Bæjar-/sveitarfélag

Hverfi

Byggingarsvæði

Samgöngur

Er hætta á að landnotkunarskipulag og 
samgönguskipulag sé ekki alltaf í takt?
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Um verkefnið

Landið 

Umhverfi                        Vald og menning         Áætlanagerð



Breyttar áherslur:

Heildstæð stefnumótun í 
landnotkunarmálum

Samþætting samgangna og annarrar 
landnotkunar

Skipulagsvinnubrögð þróast sbr. 
umhverfismat áætlana

Nýjar hliðar



Lögformlegt aðalskipulagsferli



Breyttar áherslur:

Langtímasjónarmið mikilvæg 
Breytt efnahagsástand – breytt viðmið

Þétting byggðar
Bæta almenningssamgöngur
Bæta aðstæður óvarinnar umferðar
Gera ráð fyrir sambýli einkabíls og annarrar 
landnotkunar

Nýjar hliðar



Morgunblaðið, 24.júní 2007



Flokkun vega -
Þjóðvegur:

skilgreining 2008: Þjóðvegir eru þeir vegir sem ætlaðir eru 
almenningi til frjálsrar umferðar, haldið er við af fé ríkisins 
og upp eru taldir í vegaskrá.

Nýjar hliðar

Hvaða afleiðingar hefur 
þessi nýja skilgreining 
á þjóðvegum? 
Á áætlanagerð um 
samgöngur og 
landnotkun?
Á samskipti 
stjórnsýslustiga

Veltur á “framkvæmd 
upptalningar” í  
vegaskrá



Erum við tilbúin til að 
breyta áherslum?

Upplýsing og fræðsla
Ný viðmið: Nýjar 
útfærslur

Gera greinarmun á 
þéttbýli og dreifbýli
Vernda þau gæði sem 
felast í þéttbýli og þau 
gæði sem felast í 
dreifbýli

Næstu skref



Næstu skref

Aukin umræða  → aukinn skilningur →
Nýjar vinnuaðferðir þarf að þróa í samvinnu þeirra 
aðila sem koma að áætlanagerð um landnotkun

Samgönguáætlun og skipulagsáætlanir;
Þurfa að innihalda sýn og stefnu 
sem verða að hljóma saman – innbyrðis og þvert á 
stjórnsýslustig

Leiðbeininga er þörf

Næstu skref



Takk fyrir!


