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Kjalarnes 
 

Stefnumót 2030 
Mitt hverfi – mín borg 

Minnispunktar frá opnu húsi um framtíðarskipulag á Kjalarnesi 10. nóvember 2009 
 

Í upphafi fundar kynntu Júlíus Vífill Ingvarsson formaður skipulagsráðs, Haraldur 
Sigurðsson, skipulagsfræðingur og Ólöf Örvarsdóttir, skipulagsstjóri stuttlega vinnu við nýtt 
aðalskipulag.  Meginverkefni fundarins var hins vegar að laða fram hugmyndir þátttakenda 
og var það gert með virkri hópavinnu í anda „World Café“. 
  
Eftirfarandi er samantekt á niðurstöðum vinnufundarins. Unnið 
var með sex megin þemu sem varða hagsmuni íbúa hverfisins.   
 
 
SAMGÖNGUR 
 
Umferð og mannvirki 
• Sundabraut/ Tvöföldun Vesturlandsvegar frá Reykjavík til Hvalfjarðarganga 

- eða 2+ 1 
- árangur felst í bættu umferðaröryggi 

• Brautarholtsvegur 
- hraðahindranir og göngustígar 
- árangur felst í bættu umferðaröryggi vegfarenda 

• Setja mislæg gatnamót á Vesturlandsveg heim að 
bæjunum, en nýta samt gömlu vegina heim að bæjunum 

• Setja upp lýsingu á Vesturlandsvegi, frá Kollafjarðarbotni 
• Það þarf að ganga frá stígum við undirgöngin og setja upp vegrið 

- felur í sér bætt aðgengi 
• Bæta þjónustu strætisvagna með tíðari ferðum 

 
Hjól og gangandi 
• Tenging við göngustígakerfi borgarinnar (líka fyrir hjólreiðamenn) 

- árangur felst í bættu öryggi og aukinni útivist 
• Opna gömlu þjóðleiðina við Esjurætur fyrir gangandi og 

hestamenn í tengslum við græna trefilinn 
- árangur felst í fleiri möguleikum í útivist 
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ÍÞRÓTTA- OG ÚTIVISTARSVÆÐI 
 

Í Blikadalnum eru þeir að skipuleggja stíg. 
Fólkið kaupir sér far með strætisvagni til að dást að því. 
Þetta er leið frá Arnarholtsfjöru upp á Esjubarm. 
Kona með sægræn augu lýsir því: 
„Þessi framkvæmd á eftir að létta margan hvarm.“ 

(höf. ókunnur íbúi Kjalarness) 

 
Aðstaða og aðgengi: 
• Uppgröftur frá tvöföldun Vesturlandsvegar verði nýttur að norðanverðu í manir, íbúum 

og gestum til skjóls – fyrir alhliða hreyfingu – göngu – skíði – hjólreiðar – skokk – 
barnavagna 

• Bæta skjólmyndun á milli Vesturlandsvegar og Grundarhverfis 
• Það þarf að leggja reiðstíga 
• Skógrækt í græna treflinum meðfram Esjunni  

- Efla skógrækt almennt ofan Vesturlandsvegar 
- Ekki skyggja á útsýni til sjávar 

• Skipuleggja Blikadal fyrir hestamenn og skógrækt 
• Koma upp skjólbelti/ vegg hjá íþróttasvæðum 

- það eykur áhuga á samveru 
• Koma þarf á einhverskonar hvata til að bæta umhverfið 

-  til dæmis fegrunarverðlaun fyrir garða/ lóðir sem smitar út frá sér til næstu 
nágranna 

• Fegrum hverfið með blómum og gróðri 
• Nota svæðin fyrir framan Bergvík sem náttúrusvæði án byggðar 
• Fylgja eftir því skipulagi sem þegar er komið – vernda svæði út frá Sorpu og Esjumelum 

– vegna úrgangsmengunar 
• Golfvöll í landi Valla og Norðurgrafar með skógræktarívafi  
• Setja upp tjaldstæði við fólkvang 
• Bættar samgöngur eru lykilatrið í að bæta búsetu 

- fyrir gangandi, hjólandi og akandi 
• Betri tenging við íþróttavelli 

- það vantar aðgengi fyrir gangandi og hjólreiðamenn við grasvöll og líka bílastæði 
 
Útivist 
• Græni trefillinn nái að Blikadalsá og göngustígar fylgi honum 
• Grænn reitur sé skilgreindur sem fjölskyldusvæði 
• Göngu-/ hjólreiðastígar þurfa að tengjast saman 

- Skógrækt við Arnarhamar, Mógilsá og meðfram ströndinni 
• Setja upp golfvöll sem styrkir ferðaþjónustu á staðnum 
• Skipuleggja golfæfingasvæði 
• Grænt útivistarsvæði með Vallárlæk og við leikvöllinn 

- til dæmis með trjám, runnum, tjörn og bekkjum 
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Fjörur:  
• Tryggja þarf aðgengi að fjörunni 
• Setja upp aðstöðu fyrir kajaka og smábáta í fjörunni 
• Koma upp hafnaraðstöðu fyrir smábáta við Grundarhverfi 

 
 
LÍFSGÆÐI 
 
Græn svæði og náttúruöfl 
• Möguleiki er á stórum plássfrekum útivistarsvæðum 
• Sérstaða er í nálægð við sjóinn og útsýni 

- það er stutt í fjölbreytta náttúru 
• Grænt svæði er innan hverfis sem hægt er að bæta 

- fegra svæðið við Vallárlæk, með tré/ runnum/ 
tjörn sem er tengd við íþróttaiðkun og skólasvæðið og góðum tengingum við 
stígkerfi hverfisins 

• Fjölbreytt veðurfar  
 
Íþrótta og félagslíf 
• Efla íþrótta og félagslíf grunnskólanema og auka fjölbreytni 

- forsenda þess að íbúum fjölgi á svæðinu 
• Íþróttamannvirki, sundlaug, almenn þjónusta 
• Íþróttamiðstöð 

- opnunartími sundlaugarinnar sé sá sami og í öðrum hverfum borgarinnar og 
þjónustan sambærileg 

 
Umferð og samgöngur 
• Umferðaröryggi eru hluti af lífsgæðum 
• Fá Sundabraut til að sleppa við „spæleggin“ 

- styttir allar vegalengdir 
- fá tvær leiðir út úr Reykjavík í norðurátt vegna almannavarna 
- flýta íbúafjölgun í hverfinu sem er nauðsynlegt til að styðja við 

fjölbreyttari þjónustu 
• Almenningssamgöngur 

- tíðari ferðir strætó 
- Athuga möguleika á leigubílaþjónustu á vegum Strætó bs 
- Fjölga stoppistöðvum með útskotum á Vesturlandsvegi 
- fá stoppistöð neðar í hverfið það er við hringtorgið eins og áður var 

 
Hverfin 
• Í kjarna sé öflug verslun og þjónusta sem styttir vegalengdir 

- það vantar fleira fólk til að reksturinn beri sig 
• Dreifð byggð með vistvænum búsetumöguleikum 

- sem valkostur við þéttbýli borgarinnar 
• Byggðin má ekki vera of þétt 
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SKÓLAMÁL 
 
Skólamannvirki 
• Íbúar hafi frjálst val um skólasókn innan borgarinnar 

- tengja skólasókn við atvinnusvæði foreldranna svo 
ekki þurfi að byrja á að aka börnunum í öfuga átt í 
Klébergsskóla 

- einnig mætti nýta fjarkennslu með staðkennslu til 
að minnka akstur og setu í skólabíl 

• Setja upp útikennslustofu 
• Fjölga leiktækjum í kring um skólann 
• Fjölga ferðum með strætó 

 
Almennt skólastarf 
• Jafna aðstöðu nemenda sem sækja framhaldsskóla, hvort sem er upp á Akranes eða til 

Reykjavíkur 
• Gefa börnum sem eiga erfitt með bóklegt nám möguleika á að stunda meira verklegt 

nám til dæmis handverks- og listnám 
• Að borgin taki meira tillit til barna með sérþarfir samanber nýbúa og talörðugleika 
• Ráða forfallakennara 
• Hafa að minnsta kosti einn kennara fyrir hvern árgang 
• Tryggja þarf samfellu í skóladegi og skólaakstri 

 
 
KJARNINN (MIÐPUNKTAR) Í HVERFINU 
 
Verslun og þjónusta 
• Það þarf að skilgreina hvar kjarninn á að vera 

- er kjarninn þjónusta eða/ og „hjartað“ 
• Það vantar meiri þjónustu 

- kaffihús, verslun og hraðbanka 
- það er komið kaffihúsið Esjustofa við Esjuleið 

• Ferðatengd atvinnustarfsemi á Arnarholti 
 
Umhverfi og útivist 
• Nýta fólkvang meira í almannaþágu 
• Koma upp aðstöðu til að koma saman innan hverfis á sumrin 

- Útigrill og bekkir við leikvöllinn 
• Skrúðgarður í miðju (leikvallarsvæðið) 
• Frágangur stíga við íþróttasvæði og betri tenging við hverfið 
• Aðstaða fyrir báta  

- Setja upp litla höfn/ bryggju við Grundarhverfi 
• Laga þarf frárennslismál frá leikvelli sem er á mýrarsvæði 

- leiktæki eru á kafi í vatni og drullu 
- vatn rennur yfir göngustíga sem myndar klaka og hættu á veturna 
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HJARTANS MÁL  
-ýmis málefni sem íbúar vilja koma á framfæri við skipulagsyfirvöld 
 
Útivist og umhverfi 
• Kjalarnesið verði „grænt svæði“ 
• Setja fleiri hjólreiða-, göngu og reiðstíga  

- tengja þá inn í borgina 
- setja stígana sunnan megin vegar vegna vindfangs 

• Ljúka við göngustíga í hverfinu og bæta lýsingu á þeim 
• Setja göngustíg að Brautarholtskirkju 

- mikilvægt fyrir öryggi bæði gangandi og akandi vegfarenda 
• Fá græna trefilinn 
• Græn skógarbyggð/ útivistarbyggð á Jörðum á Kjalarnesi 

- deiliskipuleggja með landeigendum 
• Nýta Grafardal, með Leirvogsá til útvistar og skógræktar 
• Tengja Kjalarnesið græna stígnum  

- nýta hann sem göngu-/hjólaleið frá þéttbýlinu á Klébergi til miðbæjarins 
• Kynna fyrir börnum og fullorðnum hvar öruggt er að fara upp á Esjuna  

- uppganga er víða varasöm  
• Skipuleggja svæðið í Blikadal fyrir útivist – göngu og reiðstíga 

- afmarka beitarhólf, skógrækt og almenna útivist 
- tengja svæðið við þéttbýlið 

• Sjá til þess að skólalóðin og ýmis auð svæði í byggðinni verði betur hirt 
- skjólveggir (til dæmis manir) til að gróðurinn dafni.  
- trén á skólalóðinni eru að kafna í órækt 

 
Samgöngur og samgöngumannvirki 
• Tvöföldun Vesturlandsvegar 
• Setja lýsingu á Vesturlandsveginn 
• Gera gönguleiðir meðfram strandlengju niður í Mosfellsbæ 
• Setja upp vindmanir meðfram hættulegustu vegarköflunum 
• Bæta inn-/ útkeyrslur á Vesturlandsvegi 

- setja upp lýsingu á inn-/ útkeyrslum 
• Bættar samgöngur 

- til dæmis þrír strætisvagnar til þjónustumiðstöðvar Miðgarðs 
 
Hestar 
• Burt með hesta úr Esjunni 
• Skipuleggja hesthúsahverfi 
• Tryggja reiðleiðir 

 
Veðurvarnir 
• Fjölga þarf veðurupplýsingaskiltum á Vesturlandsvegi 
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• Stækka skjólbelti 
• Borgin gróðursetji 30 metra breytt skjólbelti austan þjóðvegar 

- vörn – vegur - byggð 
• Setja upp sjóvarnargarða þar sem landbrot er 

- nýta þá líka sem gönguleið 
 
Annað 
• Tryggja að 116 Reykjavík verði ein skipulagsheild, sem skiptist í hverfi og útbyggð 

- þó hluti af þjónustu Reykjavíkurborgar 
• Það þarf að lagfæra opna svæðið fyrir ofan Helgugrund 8 og 10. Nú er þetta 

óræktarsvæði. Þar þyrfti að setja til dæmis eina eða tvær rólur eða körfuboltakörfu. 
Niðurfall á svæðinu er líka á kafi í drullu sem þarf að laga. 

 
 


	Kjalarnes

