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Á fundi íbúaráðs Miðborgar og Hlíða 28. janúar 2020 var svohljóðandi umsögn ráðsins um 

tillögur að breytingu á deiliskipulagi Nauthólsvíkur, Reykjavíkurflugvallar og Ingólfsstræti 1 

lögð fram sbr. 10. lið fundargerðar s.d:  

Íbúaráð Miðborgar og Hlíða óskar eftir því við umhverfis og skipulagssvið að í öllu 

deiliskipulagi sé liður þar sem algild hönnun og aðgengi fyrir alla sé tekið fyrir. Það vantar að 

gera grein fyrir aðgengismálum í tillögum að breytingu á deiliskipulagi Nauthólsvíkur, 

Reykjavíkurflugvallar og Ingólfsstræti 1 og óskar íbúaráðið eftir því að það verði gert. 

Með kveðju  

 

 

Heimir Snær Guðmundsson  
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Reykjavík 15. maí 2020 

 
 
Varðar: Reykjavíkurflugvöllur, breyting á deiliskipulagi. 
 
Að lokinni auglýsingu er lögð fram að nýju tillaga umhverfis- og skipulagssviðs, skipulagsfulltrúa, að 
breytingu á deiliskipulagi Reykjavíkurflugvallar. Í breytingunni felst breyting á 
deiliskipulagsmörkum og færslu á flugvallargirðingu til austurs til móts við Nauthólsvík, vegna 
aðkomutengingar við Fossvogsbrú, samkvæmt uppdr. T.ark arkitekta dags. 13. nóvember 2019.  
 
Tillagan var auglýst frá 16. desember 2019 til og með 29. janúar 2020. Eftirtaldir sendu 
athugasemdir/umsögn: 
 
1) Isavia, dags. 29. janúar 2020. 
2) íbúaráð Miðborgar og Hlíða, dags. 29. janúar 2020.  
 
 
1) Isaiva, dags. 29. janúar 2020 
Isavia bendir á hindrunarfleti Reykjavíkurflugvallar varðandi hæðartakmarkanir í nágrenni 
flugvallar og áhrifasvæðis hans, og vill að hindrunarflötum flugvallar sé bætt inn á uppdrátt auk 
þess sem ekki megi rjúfa hindrunarflöt. Jafnframt að taka þurfi tillit til helgunarsvæðis 
aðflugsbúnaðar. Auk þess er gerð athugsemd við að á meðan ekki liggur fyrir hæðarlega girðingar 
og nánari staðsetning, og að hafa þarf samráð við Isavia varðandi ákvörðun á hæðarlegu akbrautar 
o.fl. Athugasemdir eiga við um allar nýjar akbrautir og girðingar sem liggja meðfram flugvellinum.  
 
Svar:  Að lokinni auglýsingu þá var tillaga að legu Borgarlínu á svæðinu rýnd af teymi Borgarlínu 
verkefnisins með tilliti til hindranaflata flugvallar og hönnunarforsenda sem notaðar eru við 
frumdrög fyrir Borgarlínu. Sjá nánar minnisblað teymis Borgarlínu sem fylgir með, dags. 30. apríl 
2020. Við skoðun á hæðarlegu nýrrar götu fyrir Borgarlínu hefur verið miðað við hæðarlegu götu 
verði minnst 5 m undir hindranafleti flugvallar og verður þá minnsti hæðarkóti götunnar fyrir 
Borgarlínu í 3,7 m.y.s. sem er 0,8 m lægra en fyrirhuguð hæð landfyllingar. Miðað við þær 
forsendur þá verður gatan í skeringu á um 250 m löngum kafla suðaustan við flugbraut. Við enda 
flugbrautar þá þarf að aðlaga hæðarlegu að hindranafleti, lágpunkti götu og tengingar við 
fyrirhugaða brú yfir Fossvog. Þar sem núna er í gangi vinna við frumhönnun hjá teymi Borgarlínu 
þá þarf á næstu stigum hönnunar að skoða nánar hæðarlegu götunnar m.t.t. sjávarfalla, 
afvötnunar og fríhæðar undir hindranafleti flugvallar.  
 
Niðurstöður þessar rýni þá er hægt að koma Borgarlínunni fyrir milli Nauthólsvegar og Fossvogsbrú 
miðað við auglýsta tillögu að breytta skipulagi, en þó með nokkurri landmótun og skeringu í 
núverandi auk fyrirhugaðrar landfyllingar. Með því móti þá er hægt að fara þarna um án þess að 
reglur Idavia verðir brotnir eða það hafi áhrif á hæðarlegu girðingar m.v. breyttu tillögu að 
staðsetningu hennar. Borgarlínan verður þannig í minnst 5 m undir aðflugs/ flugtaks 
hindraunarflötum fyrir flugvöllinn. Sjá nánar snið á minnisblaði sem er lagt fram samhliða 
samþykkt þessarar umsagnar.  



  

             bls. 2 

 
Við útfærslu og hönnun á akbraut fyrir Borgarlínu skal haft samráð  við rekstraraðila flugvallar 
varðandi fyrhugaðar framkvæmdir í ljósi þeirra regla sem gilda um og í kringum flugvöllinn auk 
þess sem vísað verður til skipulagsreglna fyrir Reykjavíkurflugvöll í skilmálum. Taka skal tillit til 
helgunarsvæðis aðflugsbúnaðar og hindraunarfleti flugvallarins sbr. fjallað er um í minnisblaði 
teymi Borgarlínu. Fullt samráð skal haft við Isavia um útfærsluna á næstu stigum hönnunar og svo 
þegar að framkvæmdum kemur.  
 
Eftirfarandi texta verður bætt við í greinargerð skipulagsins. 
 

“Tillaga að legu Borgarlínu á svæðinu var rýnd af Verkefnastofu Borgarlínu með 

tilliti til hindranaflata flugvallar og þeirra hönnunarforsenda sem stuðst er við í 

undirbúningi að gerð frumdragarskýrslu fyrir Borgarlínuverkefnið, sjá minnisblað 

Verkefnastofu Borgarlínu, dags. 30. apríl 2020. Forsendur miða við  að hæðarlega 

akstursleiðar borgarlínu verði minnst 5 m undir hindranafleti flugvallar og jafnvel 

neðar. Frekari útfærsla og hönnunarviðmið akstursleiðar Borgarlínu að 

Fossvogsbrú verða hér eftir sem hingað til unnar í samráði við Isavia”. 
 

 
2) Íbúaráð Miðborgar og Hlíða dags. 29. janúar 2020. 
Íbúaráðið óskar eftir því að í öllu skipulagi sé sérliður þar sem algild hönnun og aðgengi fyrir alla sé 
tekið fyrir. Það vantar að gera grein fyrir aðgengismálum í tillögu skipulagsins.  
 
Svar: Ekki er talin þörf á að bæta við kröfum um algilda hönnun og aðgengi fyrir alla, þar sem 
tillagan felur eingöngu í sér framkvæmd varðandi færslu girðingar (og færslu á skipulagsfmörkum) 
Reykjavíkurflugvallar við skipulagsmörk Nautólsvíkur. 
 
 
 
 
 
Niðurstaða 
Skipulagstillaga er uppfærð í samræmi við svör skipulagsfulltrúa. Bætt er við í skilmála ákveðin 
atriði sem lýst hér er að framan.  Jafnframt er lagt fram minnisblað teymi Borgarlínu, dags. 30. apríl 
2020 sem útskýrir einstaka þætti varðandi akbraut og legu fyrirhugaðrar Borgarlínu. 

 

 

 

 

 

 

f.h umhverfis- og skipulagssviðs 
skipulagsfulltrúa, /Björn I. Edvardsson 


	475201
	466470
	466475
	473947
	474772

