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Samstarf við Betri samgöngur ohf um þróun skipulags á Keldnalandi

Lagt er til að borgarráð samþykki að hefja samstarf við Betri samgöngur ohf um þróun 
skipulags á Keldnalandi, sbr. hjálagt erindi frá Betri samgöngum ohf, dags. 29. janúar 2021 
ásamt svarbréfi borgarstjóra, dags. 9. febrúar 2021. 

Greinargerð
Reykjavíkurborg telur eðlilegt að hefja þegar undirbúning að forsagnargerð og undirbúa 
hugmyndaleit en telur að ekki eigi að útiloka að haldin verði metnaðarfull alþjóðleg 
skipulagssamkeppni um skipulag svæðisins til að tækifærin sem felast í þróun þess verði nýtt 
til fulls.

Líkt og fram kemur í samgöngusáttmálanum, grein 3b., er gert ráð fyrir því að allur ágóði 
ríkisins af  þróun og sölu Keldnalandsins renni til verkefna samgöngusáttmálans. Rétt er að 
halda einnig til haga í þessu sambandi að í tengslum við Lífskjarasamningana svokölluðu lýsti 
ríkisstjórnin því yfir að „ríkið og Reykjavíkurborg komist að samkomulagi um að hefja 
skipulagningu Keldnalands, m.a. með markmiðum um félagslega blöndun, og semji í 
framhaldinu um eignarhald og framkvæmdir.“ Í kjölfar undirritunar samgöngusáttmálans var 
áréttað af hálfu ráðherra ríkisstjórnarinnar að þessi yfirlýsing væri í fullu gildi. Lítur 
Reykjavíkurborg þannig á að ágreiningslaust sé milli ríkis og Reykjavíkurborgar að við 
undirbúning uppbyggingarinnar og skipulag svæðisins skuli sérstaklega gæta þess að tryggja 
félagslega blöndun, líkt og eðlilegt er í skipulagi. Enda segir á öðrum stað í yfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar vegna Lífskjarasamninganna að „sveitarfélögum verði tryggðar heimildir í 
skipulagslögum til að gera kröfur um að allt að 25% af byggingarmagni samkvæmt nýju 
deiliskipulagi skuli vera fyrir almennar íbúðir, félagslegar íbúðir eða aðrar leiguíbúðir, hvort 
sem eigandi lands er sveitarfélag, ríki eða einkaaðili.“

Ofangreindar áherslur í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar eru í samræmi við aðalskipulag 
borgarinnar og samningsmarkmið Reykjavíkurborgar um uppbyggingu á nýjum 



uppbyggingarsvæðum. Er eðlilegt að gera ráð fyrir því að aðilar eigi viðræður til að útfæra og 
staðfesta sameiginlegan skilning á þessum atriðum samhliða forsagnargerðinni. 

Dagur B. Eggertsson

     

Hjálagt:
Ósk um samstarf vegna Keldnalands, bréf frá Betri samgöngum ohf, dags. 29. janúar 2021
Svarbréf borgarstjóra til Betri samgangna ohf. dags. 9. febrúar 2021
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Efni:  Ósk um samstarf vegna Keldnalands 

 

 

Hinn 26. september 2019 undirrituðu ríkið, Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, 

Hafnarfjarðarkaupstaður, Garðabær, Mosfellsbær og Seltjarnarnesbær sáttmála um uppbyggingu 

samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt sáttmálanum leggur ríkið Keldnalandið 

m.a. til sem hluta af fjármögnun uppbyggingarinnar. Ákveðið var að framkvæmdirnar og þróun 

landsins yrðu í höndum fyrirtækis sem yrði stofnað í kringum þær. Hinn 29. júní sl. voru lög nr. 

81/2020 um heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á 

höfuðborgarsvæðinu samþykkt. Með þeim fékk fjármála- og efnahagsráðherra heimild til að 

stofna fyrirtækið með sveitarfélögunum. Betri samgöngur ohf. var svo stofnað 2. október sl. 

 

Betri samgöngur vilja með bréfi þessu óska eftir samstarfi við borgina um þróun skipulags 

landsins. Ljóst er að nýting landsins getur ekki hafist að miklu leyti fyrr en það hefur verið tengt 

samgöngukerfi höfuðborgarsvæðisins með Borgarlínunni. Nú er áætlað að það verði árið 2033. 

Við teljum þó að mikilvægt sé að taka fyrstu skrefin í þróun skipulags svæðisins sem allra fyrst 

svo hægt sé að vanda til verka og vinna að þessu í góðri sátt við íbúa og aðra hagaðila. Fyrstu 

skrefin í slíku samstarfi fyrirtækisins og borgarinnar gætu falist í sameiginlegri forsagnargerð og 

í kjölfarið hugmyndaleit þar sem leitað yrði til þrjá til fimm hönnunarhópa eftir 

framtíðarskipulagi fyrir svæðið. 

 

Það er sameiginlegt hagsmunamál fyrirtækisins og borgarinnar að landið skili verðmætum sem 

munu nýtast til að byggja upp samgönguinnviði, íbúum höfuðborgarsvæðisins til hagsbóta. 

 

 

F.h. Betri samgangna ohf. 

 
Davíð Þorláksson 

framkvæmdastjóri 
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