
 
 

Bæjarskipulag Kópavogs 
Fannborg 6 
200 Kópavogur 
 
 
 
Athuasemdir vegna skipulagstillagna fyrir Arnarsmára 32 og Nónhæð 
(Arnarsmára 36) 
 
 
Áður en ég, Hjörtur Erlendsson, kt. 190958-5909, eigandi og íbúi í Brekkusmára 2, fjalla um 
einstök atriði í skipulagstillögunum þá er rétt að það komi skýrt fram að undirritaður mótmælir 
eindregið framkomnum tillögum um breytingu á aðalskipulagi svæðisins og deiliskipulagi fyrir 
Arnarsmára 32.  
 
Með þessum hugmyndum er gengið freklega á núverandi lífsgæði íbúa svæðisins og komið í veg 
fyrir að hverfið geti orðið eins og fyrirhugað var í byrjun.   
 
Flestir núverandi íbúa hverfisins tóku ákvörðun um að flytjast þangað vegna staðsetningar þess 
og hversu vel hverfið er skipulagt í upphafi með tilliti til hæfilegrar blöndunar búsetuforma 
ásamt gönguleiðum og grænum svæðum.   Nú þegar allri uppbyggingu er lokið samkvæmt 
gildandi skipulagi, að undanskyldum frágangi grænna svæða,  þá á að gjörbreyta ásýnd og eðli 
hverfisins. Með því hverfa þeir kostir sem gerðu hverfið aðlaðandi og áhugavert í upphafi og í 
stað rólegs umhverfis og grænna svæða er fyrirhugað að reisa stórhýsi með öllum þeim 
vanköntum sem því fylgir. 
 
Ég mun í efirfarandi gera athugasemdir við einstaka þætti framkominna skipulagstillagna en það 
má ekki túlka sem neinskonar samþykki af minni hálfu enda eru tillögurnar fráleitar í eðli sínu. 
 
Í lokakaflanum þá er sett fram tillaga að lausn þessa máls mér þætti vænt um að yrði rædd og 
skoðuð innan bæjarkerfisins. 
 
 
Byggingarform og innra samræmi hverfisins. 
 
Hverfið er í dag vel heppnuð blanda fjölbýlishúsa, lágreista blokka, raðhúsa og einbýlishúsa.  
Stærstu húsin eru nyrst og það verður til þess að skuggavirkni frá stærri húsunum fer ekki inn á 
svæðið sjálft heldur lenda skuggarnir meira á umferðarmannvirkjum.   Fjölmennustu húsin eru 
næst stærstu umferðargötunum og umferð til og frá þeim nær því stutt inn í hverfin.  Byggðin er 
hæst nyrst og lækkar eftir því sem ofar dregur á Nónhæðina.   Vegna þess hve hæðin er brött 
hefur verið hægt að tryggja prýðilegt útsýni frá allflestum íbúðum og sólar nýtur vel um allt 
hverfið.   Umferð er róleg og gangandi vegfarendum er gert frekar auðvelt að fara um hverfið.   
Opinber þjónusta s.s.leikskóli, skóli og heilsugæsla er næstum því í jafnvægi við þarfir íbúanna 



en engu að síður er kvartað yfir takmörkuðu plássi og takmarkaðri getu viðkomandi stofnana til 
að sinna þörfum notenda og starfsmanna þeirra.   
 
Þessu jafnvægi og innra samræmi verður fullkomlega raskað með háreistum byggingum efst á 
hæðinni.   Umferð stóreykst inn að miðju hverfisins, skuggavirkni verður mikil, þörf á þjónustu 
eykst umfram núverandi getu og úlit hverfisins verður gjörbreytt.   Græn svæði hverfa nánast 
alveg og eftir standa metnaðarfullar gönguleiðir upp hlíðina en án áfangastaðar.   
 
Það knýja engir almannahagsmunir á um þessa breytingar.  Allt sem fyrirhugað er er gegn 
hagsmunum þeirra sem búa nú þegar í hverfinu sem og hagsmunum annara bæjarbúa. 
 
 
Heildarskipulag Kópavogsdals 
 
Í þeim tillögum sem búið er að setja fram er einungis fjallað um Arnarsmára 32 og Nónhæð en 
skipulagsyfirvöld setja þessar breytingar ekki í samhengi við aðrar skipulagsbreytingar í dalnum 
og við Reykjanesbraut innan landarmarka Kópavogs.  Það hlýtur þó að vera augljóst að allar 
þessar skipulagseiningar hafa gagnverkandi áhrif á hver aðra og það ætti því að skoða skipulagið 
í heildarsamhengi.   
 
 
Umferðarmál 
 
Gert er ráð fyrir að hverfið kalli á um 3000 bíla umferð daglega.   Rætt hefur verið um að 
helmingur fari út á Smárahvammsveg, fjórðungur niður Arnarsmára í norður og fjórðungur niður 
Arnarsmára í vestur. 
 
Sá hluti umferðarinnar sem fer út á Smárahvammsveginn verður að fara í suður því samkvæmt 
upplýsingum þá á einungis að leyfa hægribeygju.   Umferðin fer því inn á hringtorgið á 
Arnarnesvegi og þaðan inn á stofnæðarnar.  Fyrirhuguð mislæg gatnamót á Reykjanesbraut eiga 
að taka hluta þessarar umferðar en á móti kemur að það verður þá líka meiri umferð í gagnstæða 
átt.   Á Arnarnesbrúnni er þegar orðin töluverð umferðarteppa á annatímum þegar farið er í suður 
af Arnarnesvegi og niður á Hafnafjarðarveg í suðurátt svo ekki er mikil afkastageta eftir þar.   
Sama má segja um umferð af Hafnarfjarðarvegi upp á Arnarnesbúnna, þar myndast oft biðraðir 
sem á niður á Hafnarfjarðarveginn og eru m.a. aftanákeyrslur afar tíðar á þeim kafla 
aðreinarinnar upp að brúnni. 
 
Umferðin sem fer inn á Arnarsmárann,  1500 bílar, 750 í norður og 750 í vestur,   lendir inn á 
húsagötum.   Bæjaryfirvöld hafa séð brýna ástæðu til að takmarka hraða við 30 km/klst og setja 
upp þrengingar og hraðahindranir til að auka umferðaröryggi og öryggi gangandi vegfarenda.   
Það er skiljanlegt því öll börn búsett í Arnarsmára og öll börn í F-smárunum verða að fara yfir 
Arnarsmárann til að komast inn á göngustígakerfið sem liggur niður að Smáraskóla og að 
íþróttasvæðinu neðst í dalnum.   Með aukinni umferð er augljóslega ekki hægt að slaka á þessum 
takmörkunum því frekar ætti að grípa til frekari ráðstafana og takmarkana til að tryggja sama 
öryggi og nú er.    
 
 



Hljóðvist 
 
Útreikingar hafa verið gerðir á hljóðvist fyrirhugaðs nýbyggingarhverfis en sambærilegir 
útreikingar hafa ekki verið gerðir fyrir þá byggð sem þola verður aukna umferð.  Húsin í 
Smárahverfinu ofan Fífuhvammsvegar liggja sumhver afar nálægt Arnarsmáranum og hávaði frá 
umferð er umtalsverður í dag í þeim húsum.  Umferð upp þessar götur er stopul nema á 
annatímum kvölds og morgna.   Hávaði mældur í desibelum segir ekki alla söguna því það er 
einnig afar mikilvægt að skoða hversu oft hávaðinn verður.   Úr þessum gróflega áætluðu 
umferðartölum má því lesa að hávaðatilfellum fjölgar um 750 daglega vestur og norður 
Arnarsmárann.    
 
Þessar tölur taka þó einungis til stöðunnar eins og hún er áætluð eftir að uppbyggingu er lokið.   
Framkomnar hugmyndir gera ráð fyrir að Nónhæðin verði bókstaflega sagt grafin í burtu til að 
koma fyrir bílakjallara.   Það segir sig sjálft að það efni verður að flytja á brott um núverandi 
umferðaræðar ásamt alli þeirri þungaumferð sem fylgir uppbyggingu á háhýsahverfinu. 
 
Síðan hefur ekki verið tekið tillit til hávaða af uppgreftrinum sjálfum því það má búast við að 
mikið þurfi að brjóta af bergi til að komast niður í þá hæð sem bílakjallarararnir krefjast.     
 
 
Framkvæmdatímabil 
 
Fram hefur komið að jarðvegsathuganir sýni að Nónhæðin sé auðgrafanlegt jökulset.   Það 
stangast á við reynslu þeirra sem byggt hafa næst kollinum m.a. í Brekkusmára.   Þar var ekki 
hægt að hafa neðri hæðina í fullri stærð vegna þess að of dýrt þótti á þeim tíma að brjóta bergið 
burt.  Ólíklegt er því að hæðarkollurinn sé úr jökulruðningi eða jökulseti.    Allar hæðarkollar 
Kópavogs næst sjónum eru bergkollar máðir og skafnir eftir síðasta jökulskeið og síðan barðir af 
sjógangi þegar land stóð lægra vegna þunga jökulsins.  
 
Fyrir utan hávaða og titring vegna jarðvegsflutinga þá má gera ráð fyrir umtalsverðri rykmengun 
frá svæðinu vegna foks og síðan fjúks af vörubílum.    
 
Hverfi af þessar stærð krefst augljóslega umtalsverðrar lagnavinnu því lagnir til og frá hverfinu 
eru tæpast gerðar til að taka við eða fæða slíkan byggingarmassa.   Leggja þarf því skólplagnir, 
kaldavatnslagnir, heitavantslagnir, rafmagnskapla og ljósleiðara til að mæta þörfunum.   Vandséð 
er hvernig þessum lögnum verði komið að og frá án þess að fara í gegn um gróin hverfi og raska 
þeim umtalsvert. 
 
 
Veðuráhrif 
 
Sem íbúi í Brekkusmára 2, sem liggur ofan götu efst við hæðarkollinn, þá hefur undirritaður 
umtalsverða reynslu af veðurlagi á hæðinni.  Þegar logn er á öðrum stöðum í bæjarfélaginu þá 
getur verið töluverður vindur á Nónhæðinni.  Sérstaklega á þetta við norðan og austanátt.    Þegar 
hvessir verður vindstyrkurinn mikill á Nónhæðarkollinum, tré bogna, garðhúsgögn fjúka og það 
hvín og syngur í þaki og húshornum.   Ætla mætti að háreist byggð á hæðarkollinum myndi 
mynda skjól en samkvæmt reynslu og rannsóknum þá er það ekki tilfellið.   Háhýsi brjóta upp 



jafnan vind og búa til vindsveipi og magna upp strengi sem erfitt er að sjá fyrir hvar bera niður 
og hvað fyrir þeim verður.   Engihjallinn er ágætt dæmi um áhrif háhýsa á vind og því ekki langt 
að sækja slæma reynslu af samspili háhýsa á hæðarkollum og veðurfari. 
 
Skuggamyndun 
 
Eftir því sem byggingar eru hærri og standa hærra í landslaginu þá verða skuggar frá þeim lengri 
og meiri.   Þrátt fyrir að hæstu húsunum sé komið fyrir syðst á Nónhæðinni þá er skuggavirkni 
þeirra með ólíknindum mikil og einnig verður skuggavirkni frá lægri húsunum umtalsverð vegna 
þess hvernig þau standa í hæðinni og hvernig afstaða þeirra er miðað við aðrar byggingar.   
Húsin sem standa næst Nónhæðarkollinum vestan til lenda í skugga frá tvöfalda turinum sem 
teiknaður hefur verið inn á lóðina Arnarsmára 32 að morgni.   Áhrif frá þeirri byggingu og öllum 
byggingarmassanum á Nónhæðinni á byggðina norðantil í hæðinni, E og F-smárana er með 
ólíkindum.    
 
 
Græn svæði 
 
Íbúar hverfisins hafa beðið þolinmóðir og þegjandi eftir framkvæmdum bæjarfélagsins á 
hæðarkollinum.   Vitandi af vandræðargangi Báháí og umtalsverðum framkvæmdum á öðrum 
stöðum í bænum þá hefur ekki verið gengið eftir efndum um umtalsvert og fallegt útivistarsvæði 
fyrir þetta hverfi, sem er eins og eyja milli mikilla umferðarmannvirkja. 
 
Til staðar er gönguleið upp og niður brekkuna frá skólasvæðinu og upp á hæðarkollinn.  Þessi 
gönguleið er gerð af metnaði og með mikilli fyrirhyggju til að tengja hæðina við dalinn.   
Hinsvegar hefur þessi gönguleið ekki virkað sem neitt útivistarsvæði vegna brattans.  Helst hefur 
það verið áhugavert fyrir krakka, þegar góður snjór er að vetrarlagi, að renna sér styttri spotta 
meðfram stígnum sem alltaf er skafinn og malarborinn þegar þörf er á.    
 
Við Arnarsmára 32,  þar sem nú er fyrirhuguð tvískipt 8 og 9 hæða blokk er körfuboltavöllur og 
dálítill sparkvöllur.  Þetta svæði er þó minna en skipulagt var í upphafi og reyndar ekki nóg til að 
mæta hreyfiþörf þeirra sem búa í nágrenninu.   Engu að síður er það stöðugt í notkun á sumrin 
þegar viðrar vel til útiveru.   Brekkusmári 2, þar sem ég bý, er hvað næst þessu svæði og því 
auðvelt að meta hversu mikið gildi þess er fyrir krakka og unglinga hverfisins.  
 
Sagt hefur verið að Nónhæðin sjálf sé lítið sem ekkert nýtt til útivistar og því megi taka hana 
undir önnur not án þess að það skerði lífsgæði íbúa í hverfinu.   Sannleikurinn er hinsvegar sá að 
framkvæmdaleysi bæjarins hefur gert kollinn fráhrindandi og ómögulega til útiveru.   Engu að 
síður er alltaf nokkuð af krökkum að fara um svæðið á hjólum og gangandi og nýta þá 
takmörkuðu möguleika sem þetta svæði gefur. 
 
Þar sem ég er mikill áhugamaður um garðvinnu þá er ég oft utandyra þegar vel viðrar og verð því 
mikið var við gangandi umferð upp og niður með Arnarsmáranum, enda garðurinn næst götunni.   
Á sumrin er oft mikið um hópa sem leggja leið sína upp á hæðina til þess að hreyfa sig og njóta 
útsýnisis.  Bæði er þetta fólk sem er hlaupandi og hjólandi en mjög oft koma hópar eldra fólks 
gangandi frá Gullsmáranum og Sunnuhlíð.  Þegar upp er komið þá hefst oftar en ekki 
vandræðagangur því það er ekkert á hæðinni sem hægt er að nýta eða njóta.   Þegar spurt er hvert 



sé hægt að fara áfram þá verður fátt um svör hjá þeim sem spurður er því allar leiðir liggja til 
baka niður hæðina en engin áfram upp á hæðarkollinn eða í framhaldi af honum.   Hóparnir snúa 
því oft sneyptir til baka og finnst gönguferðin upp hæðina hafa verið erfiði án uppskeru. 
 
Hugmynd um að inn á milli háhýsanna komi græn svæði er tálsýn sem getur virkað nothæf  á 
teikningu en lifir ekki af raunveruleikann.   Útivistarsvæði byggð ofaná bílakjallara og inn á milli 
háreistra húsa hafa yfir sér þann blæ að þau heilla ekki til útivistar.   Sólar nýtur takmarkað og 
gróður nær sér ekki á strik.   Fólk sem fer á hæðarkollinn til að njóta útsýnis og umhverfis fær 
einungis þá tilfinningu að það sé fangið milli steinsteypukumbalda og undir eftirliti íbúanna sem 
búa í viðkomandi háhýsum.   Fólk fer í garða og á útivistarsvæði til að njóta friðsældar, 
náttúrunnar og veðursins.     
 
Útivistarsvæði öðlast aukið gildi og hlutverk þeirra stækkar ef þau eru tengd saman og Nónhæðin 
sem útirvistarsvæði gefur, ef vel er að gáð, afar áhugaverða og skemmtilega tengimöguleika við 
önnur útivistarsvæði Kópavogsbæjar og nágrannabæjanna.  Hægt er á einfaldan hátt að tengja 
yfir Reykjanesbrautinaa samhliða fyrirhuguðum umferðarmannvirkjum inn á vandað stígakerfi 
sem áður var ætlað hestamönnum en er nú án viðunandi hlutverks.  Með þessu er hægt að búa til 
afar skemmtilega hringtengingu innan gróinna svæða og við nýbyggingarsvæðið Elliðavatn. 
 
 
Framtíðarsýn  
 
Kópavogur er sérkennilega klemmdur á milli nágrannasveitarfélaganna. Landið er langt og mjótt 
og teygir sig sundurslitið inn að Bláfjöllum.   Ásýnd og svipmót bæjarins er frá  vestri og það 
mótar útlitsímynd bæjarins.    
 
Bærinn getur státað af nokkrum hæðum og svipmestar eru Borgarholtið með einkennisbyggingu 
Kópavogs,  Kópavogskirkju og næst henni er  Hamraborgin  með sínu misheppnaða skipulagi og 
misheppnuðu byggingum.  Digraneshæðin sem er útivistarsvæði sem ekki verður byggt á og þar í 
baksýn er Engihjallinn.  Síðan er  Vatnsendahæðin með öllum sínum loftnetum.  Framvörður 
Kópavogs að sunnanverðu er Nónhæðin sem enn er með óráðna framtíð. 
 
Kópavogur kemur til með að stækka í framtíðinni og verða öflugri.   Íbúarnir vilja bæjarfélag 
sem sýnir styrk þess, metnað í menningarlegu tilliti og síðast en ekki síst bæjarfélag sem gott er 
að búa í.   Ef  Nónhæðin verður steypt í sama mót og Hamraborgin þá bíður ímynd bæjarins 
hnekki og spennandi framtíðarmöguleikar fara forgöðum.   Ekki verður hægt útbúa góð 
útivistarsvæði og tengja þau saman á góðan hátt.  Ekki verður hægt að setja eina eða fleiri 
fallegar byggingar sem tengjast menningu eða listum á þennan áberandi hæðarkoll.   Það er því 
mikið í húfi að rasa ekki um ráð fram og skipuleggja til óþurftar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hugmynd að lausn sem yrði öllum til sóma 
 
Nónhæðin er nú skipulögð sem grænt svæði á aðalskipulagi.   Næst henni er Arnarsmári 32 sem 
er órjúfanlega tengd Nónhæðinni og skipulag þessara svæða verður að vera í miku samræmi við 
hvort annað. 
 
Verktakinn sem á Nónhæðina í dag keypti hana vitandi vits sem grænt svæði og meðvitaður um 
að þar væru takmarkaðir byggingarmöguleikar.   Án breytingar á aðalskipulagi er samningsstaða 
hans afar slæm því bæjaryfirvöld ráða í reynd verðinu á landinu með aðalskipulaginu.  Ef 
aðalskipulagi verður breytt er pálminn í höndum verktakans og samningsstaða bæjarins nánast 
engin.   Bæjaryfirvöld hafa því mikla möguleika á að leysa þetta mál á þessum tímapunkti á 
farsælan hátt svo allir geti vel við unað.    
 
Ef bæjaryfirvöld tækju þá stefnu að leysa til sín landið þá myndi það fást á afar hóflegu verði því 
það er jú grænt svæði.   Verktakinnn þyrfti að fá nóg fyrir landið til að losa sig undan sínum 
skuldbindingum eða rúmlega 280 milljónir (óframreiknað) að því er komið hefur fram.    
Nónhæðin er því fáanleg á ótrúlega lágu verði miðað við önnur sambærileg svæði á 
höfuðborgarsvæðinu.  Þessar tölur myndu ekki trufla kjósendur í Kópavogi þvi þarna eru 
kjarakaup í boði sem eiga ekki sinn líka.    
 
Með þessari lausn myndi margt ávinnast.  Kópavogsbær gæti skipulagt svæðið með eigin 
hagsmuni í huga og það er ekkert sem knýr á að það gerist samstundis.   Hægt væri að halda 
hugmyndasamkeppni og velja útfærslu á svæðinu sem yrði bænum til vegsauka. 
 
Íbúar í Kópavogi yrðu sáttir við sína kjörnu fulltrúa og mál sem er nú viðkvæmt og erfitt 
viðureignar yrði skyndilega öllum aðilum til álits- og virðingarauka bæði innan bæjarfélagsins og 
utan..  
 
 
   
Athugasemdir mínar og tillögur verða sendar með tölvupósti til Bæjarskipulags Kópavogs á 
tölvupóstfangið skipulag@kopavogur.is  ásamt afriti til kjörinna bæjarstjórnarmanna.     
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Virðingarfyllst, 
 
Hjörtur Erlendsson 
kt. 190958-5909  
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