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Borgarráð 

Tillaga að umgjörð vegna samkeppni um þróun Keldna og Keldnaholts 

Lagt er til að borgarráð samþykki tillögu að umgjörð samstarfsverkefnis Reykjavíkurborgar og 
Betri samgangna ohf. um skipulagssamkeppni til undirbúnings rammahluta AR2010-2040 og 
fyrstu deiliskipulagstillagna um þróun Keldna og Keldnalands í samræmi við samþykkt 
borgarráðs frá 28. apríl sl. um gerð viljayfirlýsingar við Betri samgöngur ohf. Gert er ráð fyrir 
að formaður borgarráðs sitji fundi stýrihóps verkefnisins. Verkefnisstjórn mun leggja fram 
tillögu að samkeppnisformi og samsetningu dómnefndar ásamt kostnaðar- og tímaáætlun á 
fundi stýrihóps í október nk. og í framhaldi verði tilhögun samkeppninnar kynnt í borgarráði.  

Greinargerð: 

Á fundi stýrihóps þann 14. september sl. var samþykkt að leggja fram tillögu að fyrirkomulagi 
umgjarðar um samkeppni um þróun Keldna og Keldnaholts fyrir borgarráð. Í samræmi við 
viljayfirlýsingu Betri samgangna og Reykjavíkurborgar frá 28. apríl 2022 vinna umhverfis- og 
skipulagssvið Reykjavíkurborgar og Betri samgöngur ohf. að undirbúningi samkeppni um 
skipulag fyrir Keldur & Keldnaholt sem halda á haustið 2022. Þegar niðurstöður 
samkeppninnar liggja fyrir verður rammahluti AR unninn ásamt fyrstu deiliskipulagsáætlunum. 
Í samræmi við viljayfirlýsinguna verði stefnt að því að drög að aðalskipulagsbreytingu og drög 
að deiliskipulagi fyrsta áfanga uppbyggingar liggi fyrir  haustið 2023 og þá verði  jafnframt 
gengið frá samkomulagi um uppbyggingu. 

Samstarfsverkefni 

Reykjavíkurborg og Betri samgöngur ohf. setja á laggirnar samstarfsverkefni til hrinda 
samkeppninni og undirbúningi skipulagsmála Keldnalands í framkvæmd.  Um 
samstarfsverkefnið gildir eftirfarandi skipurit.  



Tilhögun samkeppninnar verður kynnt í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar, hjá 
stjórn Betri samgangna ohf. og í borgarráði. 

Kostnaður 

Kostnaður vegna samkeppni skiptist jafnt milli Betri samgangna ohf. og Reykjavíkurborgar.  
Gera má ráð fyrir að stærðargráða heildarkostnaðar við samkeppnina sé á bilinu 80 – 120 
mkr.  Verkefnastjórn vinnur ítarlegri kostnaðaráætlun og leggur fyrir stýrihóp í byrjun október 
2022.  

Tímarás 

Samkeppnin verður ræst haustið 2022 og er miðað við að niðurstöður dómnefndar liggi fyrir 
vorið 2023. 

Þegar niðurstöður samkeppninnar liggja fyrir verður mótaður rammahluti aðalskipulags fyrir 
Keldnaland ásamt fyrstu deiliskipulagsáætlunum. Í samræmi við viljayfirlýsinguna er stefnt að 
því að fyrir liggi drög að deiliskipulagi fyrir fyrsta áfanga haustið 2023.   

Samkomulag um uppbyggingu (5. gr. viljayfirlýsingar) skal liggja fyrir áður en breyting á 
aðalskiplagi og fyrstu deiliskipulagsáætlanir verða teknar til afgreiðslu í ráðum 
Reykjavíkurborgar. Gengið er út frá að áætlanagerð og vinna við formlegt samkomulag um 
uppbygginu hefjist í byrjun árs 2023.  

Að samkeppni lokinni mun stýrihópur og verkefnastjórn vinna áfram að verkefninu og fylgja 
gerð rammahluta og fyrstu deiliskipulagsáætlana eftir auk samkomulags um uppbyggingu. 

Dagur B. Eggertsson 

borgarstjóri 

Hjálagt: 

Viljayfirlýsing um samstarf vegna þróunar og uppbyggingar Keldnalands og Keldnaholts og flýtingu uppbyggingar 
innviða tveggja borgarlínuleiða, dags. 28.4.2022.  
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