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Inngangur 

Í skipulagslögum nr. 123/2010 segir að þegar vinna við gerð deiliskipulagstillögu hefst skuli 
sveitarstjórn taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem fram kemur hvaða áherslur hún hafi við 
deiliskipulagsgerðina. Þrátt fyrir að ekki sé um nýtt deiliskipulag að ræða og því ekki skylt að gera 
lýsingu hefur verið ákveðið að vinna þessa lýsingu þar sem um er að ræða tæplega 20 ha svæði og 
gert er ráð fyrir töluverðri aukningu á byggingarmagni, þar á meðal íbúðum, skv. Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010-2030. Breytingin verður unnin í samræmi við stefnumörkun borgaryfirvalda eins og 
hún birtist í aðalskipulaginu en skv. því er svæðið skilgreint sem hluti af þróunarsvæði Þ51 Skeifan-
Mörkin. 

 

Aðdragandi og tilgangur deiliskipulagsbreytingar 

Í kjölfar bruna sem varð í Skeifunni 11 sumarið 2014 fóru af stað umræður um mögulega uppbyggingu 
í Skeifunni en samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er svæðið skilgreint sem þróunarsvæði 
(Þ51) og gert ráð fyrir aukningu húsnæðis (nettóaukning) um 85 þúsund fermetra, þar af um 500 íbúðir.  

Svæðið var tekið fyrir í þverfaglega tilraunaverkefninu Hægri breytilegri átt árið 2014, þar sem lagt 
var til að auka byggingarmagn mjög mikið yfir langt tímabil til ársins 2060. 

Minnisblað skipulagsfulltrúa um mögulegar leiðir til þróunar reitsins og áætlaðan skipulagstíma, dags. 
19. maí 2015, var lagt fyrir umhverfis- og skipulagsráð þann 20. maí 2015 og borgarráð þann 
28. maí 2015. 

Samkvæmt minnisblaðinu er gert ráð fyrir að fara svokallaða sjálfsþróunarleið, hér eftir kallað 
sjálfsprottið skipulag. Um sjálfsþróunarleiðina segir í minnisblaðinu: 

„Gera má ráð fyrir að „sjálfsþróunarleiðin“ taki u.þ.b12-16 mánuði í vinnslu áður en formlegt 
auglýsingaferli tillögunar færi af stað. Tillagan myndi fela í sér að unnið yrði heildarskipulag (nýtt 
deiliskipulag) fyrir svæðið þar sem áherslan yrði á leiðbeinandi skipulags- og byggingarskilmála sem 
yrðu samræmdir fyrir hverja lóð á svæðinu. Hér er fyrst og fremst átt við nýtingarhlutfall, 
byggingarmagn, hæðir húsa, kröfur um bílastæði, starfsemi og frágang á lóð og einstaka bundnum 
byggingarlínum við götur. Gera þyrfti ráð fyrir rúmum byggingreitum um núverandi húsnæði á svæðinu 
þar sem gera mætti ráð fyrir viðbótum og/eða niðurrifi þar sem það á við. Með „sjálfsþróunarleiðinni“ 
er gert ráð fyrir að svæðið fái að þróast og byggjast upp á eigin forsendum og frumkvæði einstakra 
lóðarhafa þar sem horft yrði að einhverju leyti til þess að að svæðið haldi í sín upprunalegu einkenni. 
Lögð yrði áhersla á samráð við einstaka lóðarhafa og aðra hagsmunaaðila á samræmdum grunni . 
Einnig yrði lagður grunnur að heildarsýn fyrir borgarmiðað gatnakerfi með áherslu á almenningsrými 
með háum gæðakröfum, forgang gangandi og hjólandi umferðar og tengingu svæðisins við 
Suðurlandsbraut sem samgöngu- og þróunarás.“ 

Í minnisblaðinu er jafnframt lögð áhersla á að „móta heildarsýn og leiðarvísi fyrir þróun Skeifunnar til 
framtíðar og taka samhliða því tillit til núverandi starfsemi og einkenna svæðisins og eiga í góðu 
samstarfi við hagsmunaaðila um uppbyggingu svæðisins eftir almennum leikreglum.“ Minnisblaðið 
tilgreinir eftirfarandi þrjú hlutverk Skeifunnar sem hafa þarf í huga við mótun nýs skipulags: 

Hlutverk Skeifunnar fyrir nærliggjandi umhverfi 
Skeifan er virkur miðkjarni (sbr. skilgreiningu úr aðalskipulagi Reykjavíkur) og mikið nýtt af íbúum í 
næsta umhverfi. Mikilvægt er að styrkja þetta hlutverk og auðvelda íbúum sem búa í göngu- og hjóla 
fjarlægð að komast að svæðinu. Auka þarf afþreyingu innan svæðisins sem hvetur notendur til að 
staldra við í lengri tíma. 

Hlutverk Skeifunnar fyrir Reykjavík 
Skeifan er mikilvægt verslunarsvæði fyrir Reykvíkinga og vel staðsett við samgönguása hvort sem 
notendur eru akandi, hjólandi, gangandi eða ferðast með almenningssamgöngum. Horfa þarf til 
núverandi verslunarrýmis og auðvelda aðkomu fyrir notendur almenningssamgangna. Í nýju skipulagi 
þarf að gera grein fyrir tengistöðum við samgöngu- og þróunarás milli miðborgar og Vogahverfis. 

Hlutverk Skeifunnar fyrir Höfuðborgarsvæðið 
Íbúar utan Reykjavíkur sækja Skeifuna í einhverjum mæli. Stefnt skal að því að notendur sem komi 
akandi hafi aðgang að bílastæðahúsi eða bílastæðum neðanjarðar sem greiða þarf aðgang að. Nýtt 
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svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 gerir ráð fyrir uppbyggingu nýs samgöngukerfis sem 
tengir sveitarfélögin saman. Nýtt skipulag þarf að gera ráð fyrir þessum þætti og sýna útfærslur sem 
uppfylla viðurkennda hönnunarstaðla slíkra kerfa. 

 

Staðsetning og afmörkun  

Deiliskipulagssvæðið, sem er á staðgreinireit 1.46, er tæpir 20 ha að stærð og afmarkast af 
Suðurlandsbraut til norðurs, Skeiðarvogi til austurs, Miklubraut til suðurs og Grensásvegi til vesturs. 
Svæðið byggðist að mestu leyti upp á 8. og 9. áratug síðustu aldar. 

Svæðið er því afmarkað af stórum umferðaræðum, sem tryggja gott aðgengi bíla að svæðinu. Góðar 
almenningssamgöngur eru jafnframt meðfram Miklubraut og Grensásvegi og Suðurlandsbraut er 
hryggjarstykkið í samgöngu- og þróunarás, sem gert er ráð fyrir að liggi frá Örfirisey að Keldum skv. 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.  

 

Skipulagsleg staða 

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er settar fram helstu forsendur um uppbyggingu á 
þéttingarreitum út frá meginmarkmiðum og stefnu skipulagsins um þéttingu byggðar og almenningsrými 
samhliða því að stuðla að sjálfbærri og hagkvæmri byggðarþróun. 

Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er Skeifan skilgreind sem miðsvæði M3a um það 
segir: 

M3. Skeifan-Sogamýri (M3a, M3b). Miðsvæði (M3a,b). Einkum gert ráð fyrir verslun og þjónustu, 
skrifstofum, stofnunum og íbúðum. Léttur iðnaður er heimill, en iðnaðarstarfsemi skal almennt vera 
víkjandi. Á svæði M3b er heimilt að byggja hjúkrunaríbúðir og íbúðir fyrir aldraða. 

Svæðið er jafnframt skilgreint sem þróunarsvæði Þ51 en um það segir: 

Þ51 Skeifan-Mörkin. Miðsvæði (M3a og b). Gert ráð fyrir verslun og þjónustu, skrifstofum og íbúðum. 
Áhersla á 4-6 hæða samfellda byggð, heildstæðar götumyndir og borgarmiðað gatnakerfi. Áætluð 
aukning húsnæðis (nettóaukning) um 85 þúsund fermetrar, þar af um 500 íbúðir. 

  
Mynd 1. Landnotkun skv. Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Skeifan er merkt M3a og Þ51. 

Í aðalskipulaginu er sett fram ýmis konar stefnumörkun sem hefur áhrif á Skeifuna og fjallað er um hér 
fyrir neðan: 
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Samgöngu- og þróunarás - Örfirisey – Keldur 

Í aðalskipulaginu 2010-2030 er lögð áhersla á þróunarás sem tengir miðborgina við þéttingarsvæði til 
vesturs og austurs, við Örfirisey, Mýrargötusvæði, Suðurlandsbraut, Skeifu, blandaða byggð í 
Elliðaárvogi og framtíðaratvinnukjarna í Keldnalandi. Á þessum ás, Örfirisey-Keldur, verður lögð 
sérstök áhersla á almenningssamgöngur (hraðleið og forgangur strætisvagna), hjólastíga og greiðar og 
þægilegar leiðir fyirr gangandi vegfarendur. Ásinn er um 10 km að lengd og á að hafa einkenni 
borgargötu þar sem vistvænir ferðamátar eru í fyrirrúmi. Miðað er við mestan þéttleika og blöndun 
byggðar næst ásnum og við lykilbiðstöðvar strætisvagna. 

Hryggjarstykkið í ásnum er Suðurlandsbrautin og framlenging hennar yfir Elliðaárósa. 
Suðurlandsbrautin býður fjölmarga möguleika til þróunar, bæði með endurhönnun götunnar sem 
breiðgötu og við þróun nýrra uppbyggingarsvæða meðfram götunni.  

Borgargötur 

Skeifan – Faxafen og Skeiðarvogur eru skilgreindar sem borgargötur í aðalskipulaginu en þær götur 
eiga að hafa forgang þegar kemur að endurhönnun og fegrun gatnaumhverfis. Um borgargötur segir í 
aðalskipulaginu:  

„Lykilgata viðkomandi hverfis. Helstu þjónustukjarnar og stofnanir hverfisins standa við götuna og 
gatan er oft mikilvægasta samgöngutengingin við næsta hverfi eða borgarhluta fyrir alla helstu 
ferðamáta. Gata sem hefur sögulegt mikilvægi, sterka ímynd eða er mikilvægur sjónás í 
borgarlandslaginu. Heitið vísar til hinnar hefðbundnu götu í þéttri byggð þar sem húsið, gatan og 
opna rýmið mynda órofa heild. Þær götur sem skilgreindar eru sem borgargötur í aðalskipulaginu 
uppfylla ekki allar þessa skilgreiningu, síst göturnar í úthverfum borgarinnar. Skilgreiningin vísar 
hins vegar til framtíðarinnar, þ.e. til þess að viðkomandi götur þróist sem fjölbreytileg 
almenningsrými. Mikilvægur þáttur í því er að efla tengsl götunnar og þeirra bygginga sem við 
hana standa. Í hverfisskipulagi skulu götur sem skilgreindar eru sem borgargötur hannaðar 
heildstætt með aðliggjandi byggð.“ 

Gæði byggðar 

Í kafla um gæði byggðar  er lögð áhersla á gæði, fagmennsku og vanvirkni við skipulag og byggingu í 
borginni:  

Byggingarlist snýst um hönnun og byggingu mannvirkja og mótun umhverfis þar sem notagildi, 
ending og fegurð eru samofin í einu verki. Tæknileg gæði, hagkvæmni og virkni vega þungt en 
ekki síst er það form, útlit og fegurð þessarar samhæfingar sem sker úr um gæði verksins. 

Milli bygginga er það sem nefna mætti rými borgarinnar. Það rými er ekki síður mikilvægt en 
húsin sjálf. Tilhögun gatna, torga, húsagarða og opinna svæða hefur áhrif á líf okkar, öryggi og 
líðan. Af henni ræðst borgarbragurinn og möguleikar okkar til að skapa lifandi borg 

Einnig þarf að auka gæði göturýma og grænna svæða. Huga þarf að gólfi götunnar, lýsingu, 
bekkjum og auglýsingaskiltum. Þetta þarf að bæta því oft gætir ekki nægilegs metnaðar við 
útformun og útfærslu gatna. 

Fast hlutfall ætti að vera á milli stærðar lóðar og gróðurs á lóðum. Gera þarf ráð fyrir gróðri við 
hönnun bílastæða og bæta þarf götugögn, svo sem bekki og vatnshana, í mörgum hverfum 
borgarinnar. 

Hæðir húsa 

Í kafla um hæðir húsa kemur fram að gert er ráð fyrir 4-6 hæða húsum í Skeifunni.  Möguleg frávik frá 
viðmiðum í deiliskipulagi eru -1/+2 hæðir (einkum inndregið) og skulu rökstudd sérstaklega. Við mat á 
hæð nýbygginga skal almennt miða við að jarðhæð sé um 4 m en meðalhæð annarra hæða um 3 m.  

Húsnæði fyrir alla 

Í kafla um húsnæði fyrir alla koma fram eftirfarandi markmið: 

Leitast verði við að tryggja fjölbreytt framboð húsagerða og búsetukosta fyrir alla félagshópa. 
Innan hvers hverfis verði fjölbreytt framboð húsagerða, minni og stærri íbúða í fjölbýli og sérbýli, 
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til að tryggja félagslega fjölbreytni hverfanna. Til skemmri tíma verði lögð sérstök áhersla á að 
auka framboð smærri íbúða. 

Stefnt verði að því að allt að 25% íbúða verði miðaðar við þarfir þeirra sem ekki vilja leggja 
eða ekki geta lagt mikið fé í eigið húsnæði. Uppbygging slíks húsnæðis verði einkum á miðlægum 
svæðum sem auðvelt er þjóna með góðum almenningssamgöngum. 

Bílastæðakröfur 

Reiturinn er á bílastæðasvæði 2 en þar eru bílastæðakröfur 1 bílastæði að hámarki á 50 m2 
atvinnuhúsnæðis og 1 stæði á hverja 120 m2 íbúðarhúsnæðis. Stæði fyrir reiðhjól skulu vera að 
lágmarki 6 á hverja 1.000 m2 og 1 á hverja íbúð. Hjólastæði skulu vera sem næst inngangi. 

 

Hverfisskipulag – borgarhluti 4 – Laugardalur 

Vinna við verklýsingu fyrir hverfisskipulag fyrir borgarhluta 4 – Laugardal er nú í gangi. Í lýsingu fyrir 
Vogahverfi, þar sem Skeifan er staðsett, segir: 

Vegna legu hverfisins í borgarlandinu blasa við gríðarleg tækifæri til þess að skapa fyrsta flokks 
vistvænt gæðaumhverfi fyrir þá sem þarna vilja búa og starfa. Tækifærin sem felast í nýjum þróunar- 
og samgönguás Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 eru mikil. Með honum tengist borgarhlutinn allur 
saman auk þess að tengja hann við nánast alla borgina. 

Þá gefa þróunarsvæðin borgarhlutanum og Vogahverfi sérstakt svigrúm til þess að fullkomna 
borgarmyndina á þessu svæði og jafna hugsanlegar félagslegar eða starfrænar skekkjur í hverfinu. Í 
Súðarvogi og Skeifu/Mörk er lagt til að byggja mikið magn að atvinnuhúsnæði auk um 900 íbúða af 
ýmsum gerðum. Með þessu opnast möguleiki á að leiðrétta hugsanlega félagslega skekkju í 
samsetningu hverfisins eða breyta henni í samræmi við hugsanleg ný markmið. 

Þeir sem búa í hverfinu eiga auðvelt með að njóta allra þeirra tækifæra sem borgin bíður uppá á 
vistvænan hátt og án þess að hafa yfir að ráða einkabifreið. Þetta á við um atvinnutækifæri, þjónustu, 
menningu og afþreyingu. Innan hverfisins verðu hægt að sækja og njóta allrar daglegrar þjónustu og 
afþreyingu gangandi eða hjólandi. 

Þróunarsvæðin og íbúðarsvæði þar munu fá annað og nú óþekkt yfirbragð sem þarf að tengja eldri 
byggðinni á félagslegan og starfrænan hátt. Þ.e.a.s. að þar rísi að einhverju marki íbúðagerðir sem 
skortir í núverandi byggð og jafnvel í borgarlandslaginu öllu. 

 

Gildandi deiliskipulag 

Í gildi er deiliskipulag Skeifan – Fenin, samþykkt í borgarráði þann 6. nóvember 2001, ásamt síðari 
breytingum. Markmið með deiliskipulaginu frá 2001 voru eftirfarandi: 

„Markmið með nýju deiliskipulagi Skeifu – Fenja er að endurskoða og samræma fyrri skipulagsáætlanir 
á svæðinu, en þær náðu flestar aðeins yfir einstakar lóðir en ekki svæðið í heild. Einnig að ákveða með 
hvaða hætti framtíðar uppbygging á svæðinu verði og endurskilgreina gatna- og göngustígakerfi 
hverfisins, en mikið er nú um akstur inni á einkalóðum, án þess að um skilgreindar götur sé að ræða. Því 
er réttarstaða oft óljós ef umferðaróhöpp verða. Stefnt er að fegrun hverfisins með auknum gróðri og 
betri frágangi bygginga og umhverfis.“ 

Forsenda fyrir gerð deiliskipulagsins var skipting svokallaðrar Iðngarðalóðar milli þáverandi eigenda 
og einnig milli Reykjavíkurborgar m.a. vegna skilgreiningar á nýjum götum á borgarlandi. Gert var ráð 
fyrir aðkomu að hverri lóð frá götu í eigu Reykjavíkurborgar, sem ekki var fyrir. Sérstakt 
umferðarskipulag var lagt til grundvallar deiliskipulaginu og bílastæðastefna fyrir Skeifuna – Fenin var 
einnig forsenda fyrir endurskoðun deiliskipulagsins. Gert var ráð fyrir 1 bílastæði fyrir hverja 50m2 í 
þegar byggðum húsum en 1 bílastæði fyrir hverja 35 m2 í nýbyggingum, hvort sem reistar yrðu á eldri 
eða nýjum byggingarreitum. 

Samkvæmt deiliskipulaginu er leyfð nokkur þétting byggðar á svæðinu, þar sem aðstæður og 
möguleikar á fjölgun bílastæða gefa tilefni til. 

Farið verður með uppbyggingu svæðisins sem breytingu á því skipulagi. 
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Mynd 2. Afmörkun svæðisins skv. gildandi deiliskipulagi. 

 

Lýsing á umhverfi og staðháttum – núverandi ástand 

Deiliskipulagssvæðið 

Skeifan er eftirsótt verslunar- og þjónustusvæði ekki síst vegna miðlægrar staðsetningar í borginni og 
nálægðar við stórar stofnbrautir. Svæðið er hins vegar ekki sérlega aðlaðandi og einkennist mjög af 
bílastæðaflæmum fyrir framan byggingarnar, sem slíta þær frá götunni og hefta aðgengi fyrir aðra 
ferðamáta en einkabílinn. Landið sem Skeifan liggur á er tiltölulega flatt og þar undir er mýri og 
líklega langt niður á fast land. Þegar horft er á loftmynd af svæðinu er mjög áberandi hversu 
gróðursnautt það er og grátt á að líta. Gatnaskipulag er nokkuð ruglingslegt og dæmi er um að götur 
tengist yfir bílastæði á einkalóðum. Skortur er á göngutengingum og almennt er ekki gott aðgengi fyrir 
gangandi og hjólandi vegfarendur á svæðinu þrátt fyrir að það sé í nálægð við mjög góðar 
almenningssamgöngur. 

Fjórar stofnleiðir strætó númer 2, 3, 5, 6 tengjast Skeifunni ásamt leiðum númer 14, 15, 17, 18. Svæðið 
er því mjög vel tengt við stofnleiðarkerfi Strætó og aðgengilegt meginþorra íbúa 
höfuðborgarsvæðisins með vistænum samgöngumátum.  
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Mynd 3. Leiðarkerfi Strætó 2015 

Svæðið er einnig mjög vel tengt við hjólastígakerfi borgarinnar og samkvæmt Hjólreiðaáætlun 
Reykjavíkurborgar 2015 er gert ráð fyrir að lengja hjólastíg á Suðurlandsbraut meðfram Skeifunni 
fyrir árið 2020. Einnig er gert ráð fyrir að gera sérstakan hjólastíg meðfram allri Hringbrautinni og 
Miklubrautinni á sama tímabili. 

Á skipulagssvæðinu eru 30 misstórar lóðir og er húsnæðið í 
eigu á annað hundrað mismunandi aðila. Lóðamörk meðfram 
Suðurlandsbrautinni liggja ekki meðfram götunni heldur eru 
þríhyrningslaga reitir meðfram gangstéttinni sem tilheyra 
borgarlandinu. Ýmis konar verslun og þjónusta er á svæðinu 
og eru margar þeirra í mjög stóru húsnæði s.s. 
matvöruverslanir, raftækjaverslanir, útivistar- og 
íþróttaverslanir og vínbúð svo eitthvað sé nefnt. 

 

 

Mynd 4. Lóðamörk í Skeifunni. 

 

Samkvæmt úttekt sem gerð var á svæðinu í tengslum við verkefnið Hæga breytilega átt er 
heilarflatarmál Skeifunnar 224.739 m2 og heildarflatarmál atvinnuhúsnæðis 125.281 m2:  

  

 

Miðað við aukið byggingarmagns sem gert er ráð fyrir í aðalskipulaginu má gera ráð fyrir aukningu 
um 15 þús. bíla/sólarhr. að svæðinu sem dreifist á fimm aðkomur. Ef fjölga þyrfti aðkomum að svæðinu 
mætti skoða að bæta einni við á móti Álfheimum. Til þess að mæta aukinni umferð á svæðið og draga 
úr umferðarálagi væri ráðlegt að bæta aðgengi fyrir gangandi og hjólandi og tengingar við 
strætóbiðstöðvar.  
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Mynd 5. Sólarhringshljóðstig (Lden)við stofnæðar (Skeifan innan gula rammans). Heimild: Umhverfisstofnun. 

Mynd 6 hér fyrir ofan sýnir sólarhringshljóðstig á deiliskipulagssvæðinu en það er nokkuð hærra en ef 
miðað er við jafngildishljóðstig yfir 8 klt (LAeq). Þar sem dvalarsvæði á lóð er skilgreint skal þess 
jafnframt gætt að hljóðstig sé undir 55 LAeq (jafngildishljóðstig yfir 8 klt.). Frekari uppbygging 
meðfram stofnbrautum á svæðinu mun koma til með að bæta hljóðvist á svæðinu frá því sem nú er. 

Gert er ráð fyrir íbúðum og skrifstofum á efri hæðum bygginga. Íbúar á svæðinu munu njóta mikillar 
nálægðar við verslun og þjónustu á svæðinu. Vegna staðsetningar miðsvæðis í borginni er svæðið vel 
tengt hvað varðar almenningssamöngur og hjólastíga. Því er mikilvægt að þau fyrirtæki sem koma til 
með að byggjast upp á svæðinu leggi áherslu á notkun vistvænna ferðamáta. 

Skoða þarf hvar börn sem koma til með að búa á svæðinu færu í skóla og gera viðeigandi 
ráðstafandir um skólapláss þegar að uppbygging fer af stað á svæðinu. Skeifan tilheyrir skólahverfi 
Háaleitisskóla en aðrir skólar eru mun nær svæðinu. Næst svæðinu er Vogaskóli í u.þ.b. 300m fjarlægð 
en fara þyrfti yfir Suðurlandsbraut og Skeiðarvog. Næststyst er í Breiðagerðisskóla um 430 m í beinni 
loftlínu um göngubrú yfir Miklubraut. Mögulega mætti koma fyrir leikskóla á deiliskipulagssvæðinu ef 
að á þarf að halda. 

 

 
Mynd 6. Skólahverfi í kringum Skeifuna. Skeifan fellur undir skólahverfi Háaleitisskóla en er í raun nær Vogaskóla. 
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Byggðakönnun 

Í byggðakönnun fyrir borgarhluta 4 – Laugardal frá árinu 2015 (Minjasafn Reykjavíkur, skýrsla nr. 
162) kemur fram um sögu og einkenni byggðar í Skeifunni: 

Upphaflega var Skeifan skipulögð sem iðnaðar- og verksmiðjuhverfi er byggðist upp á 7. áratug 20. 
aldar. Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016 er allur reiturinn nú skilgreindur sem 
athafnasvæði. Fyrri skipulagsáætlanir á svæðinu náðu flestar einungis yfir einstakar lóðir á svæðinu en 
ekki yfir svæðið í heild. Fljótlega var farið að versla í flestum húsanna og er nú svo komið að þar eru 
nær eingöngu verslanir og önnur hreinleg starfsemi. Þetta er í samræmi við byggðaþróunina í 
Reykjavík, en iðnaðarhverfi voru á stöðugu undanhaldi í austurátt vegna örar stækkunar borgarinnar á 
20. öld. Hlutverk elstu húsanna í Skeifunni hefur því breyst og bera þau og umferðarskipulagið með sér 
að vera ekki hannað fyrir núverandi starfsemi. 

Þegar komið er austur fyrir Faxafen eru flestar byggingarnar byggðar um og eftir árið 1988 og þær 
nýjustu, þjónustuíbúðir í Mörkinni, árið 2009. 

Meirihluti bygginganna er atvinnuhúsnæði á 2 hæðum með nokkrum hærri og lægri undantekningum. 
Flestar byggingarnar eru stakstæðar og umluktar bílastæðum. Þær bera ólík útlitseinkenni og eru 
hannaðar stakar eftir þörfum en ekki sem hluti af skipulagðri heildarmynd. Heildarútlit hverfisins er því 
sundurleitt og órólegt. 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Faxafen 7 - „Epal-húsið“. Reist 1986.  
Hönnuður Manfreð Vilhjálmsson arkitekt.  
Húsið er gott dæmi um vandaða hönnun iðnaðar- og 
verslunarhúsnæðis sem ber að varðveita í núverandi mynd. 

 

Umhverfisáhrif áætlunarinnar 

Ekki hefur verið unnið umhverfismat fyrir svæðið. Skeifan er í dag nokkuð dreift og illa nýtt svæði, sem 
einkennist mjög af bílaplönum á yfirborði. Gert er ráð fyrir að þétta byggð á svæðinu m.a. með 
íbúðarhúsnæði á efri hæðum og að færa megnið af bílastæðunum sem nú eru á yfirborðinu í 
bílakjallara eða miðlægt bílastæðahús. Vegna staðsetningar svæðisins miðlægt í borginni meðfram 
samgöngu- og þróunarás sem gert er ráð fyrir skv. aðalskipulagi Reykjavíkur og nálægðar við verslun 
og þjónustu á svæðinu, má gera ráð fyrir að íbúar á svæðinu þurfi lítið á einkabíl að halda. Einnig mun 
bætt aðgengi fyrir gangandi og hjólandi í gegnum svæðið og tenging við útivistarsvæðið í Laugardal 
ýta undir notkun vistvænna ferðamáta. Svæðið er í dag sundurleitt og órólegt, eins og segir í skýrslu 
Minjasafns Reykjavíkur. Skipulag, sem er ætlað að skapa heildarsýn fyrir hverfið og leggja áherslu á 
vandaða uppbyggingu í blandaðri byggð, mun ýta undir mannlíf á svæðinu. Uppbygging á svæðinu 
mun skapa skjól gagnvart umlykjandi umferðaræðum og þar með hafa jákvæð áhrif á hljóðvist.  

 

Helstu viðfangsefni og meginmarkmið 

Markmiðið með endurskoðun á deiliskipulagi Skeifunnar er m.a. að:  

• vinna tillögu að deiliskipulagi sem skapar ramma fyrir þétta og blandaða byggð með íbúðir 
og skrifstofur á efri hæðum og verslun og þjónustu á jarðhæð; 

• tryggja að ný uppbygging verði í sem mestri sátt við við íbúa og hagsmunaaðila; 
• útfæra stefnu aðalskipulags um samgöngu- og þróunarás meðfram Suðurlandsbraut, með þéttri 

uppbyggingu næst stoppustöðvum þróunarássins og bílastæðakröfum í samræmi við 
þjónustustig almenningssamgangna; 

• gera ráð fyrir almenningssamgöngum í sérrými á Suðurlandsbraut (Samgöngu – og þróunarás) 
sem tengir Skeifuna við miðborgina og önnur miðlæg svæði á höfuðborgarsvæðinu; 
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• skoða mögulegar útfærslur á Suðurlandsbraut og Grensásvegi sem vistvænar borgargötur; 
• horfa á svæðið í samhengi við umhverfið í kring: Þróunarás meðfram Suðurlandsbraut, 

borgargötu með verslun og þjónustu meðfram Grensásvegi, Laugardalinn o.s.frv.; 
• tryggja að Skeifan verði áfram vinsælt verslunar- og þjónustusvæði sem þjónustar íbúa í 

nánasta umhverfi og nærliggjandi sveitarfélög; 
• útfæra byggingar, götur og opin svæði á heildrænan hátt með borgarmiðuðu gatnakerfi; 
• skilgreina þróunarmöguleika núverandi lóða og húsa, mögulegar nýjar lóðir, byggingareiti og 

setja fram skilmála fyrir hæðir húsa, landnotkun og nýtingarhlutfall með áherslu á gæði 
byggðar; 

• leggja áherslu á gott aðgengi fyrir vistvæna ferðamáta; 
• tryggja gott aðgengi fyrir gangandi og hjólandi með hönnun og fyrirkomulagi stíga, gatna og 

grænna svæða í hæsta gæðaflokki.  
• greina bílastæðaþörf og skilgreina fjölda bílastæða í samræmi við þjónustustig 

almenningssamgangna, tilhögun þeirra og hugsanlega samnýtingu. Gert er ráð fyrir að koma 
stærstum hluta bílastæða fyrir neðanjarðar eða í miðlægu bílastæðahúsi; 

• setja fram skilmála um gróður, almenningsrými hjólageymslur, hjólastæði, sorpgeymslur og 
fleira sem fram kann að koma við gerð deiliskipulagsins. 

• skoða möguleika á því að endurheimta votlendi, vistvænar ofanvatnslausnir og grænka 
umhverfið t.d. með grænum vösum, götutrjám, grænum þökum og veggjum. 

• tryggja gæði í hönnun umhverfisins en um leið halda að einhverju leyti í karakter svæðisins 
hvað varðar skala og byggingarstíl. 

 

Frumdrög að deiliskipulagstillögu 

Ákveðin grunnvinna hefur átt sér stað til að skoða mögulega þróun svæðisins og áherslusvæði í 
framtíðinni, sem verður notuð sem grunnur við gerð deiliskipulagstillögunnar. Gert er ráð fyrir 
„sjálfsprottinni“ þéttri byggð og blandaðri landnotkun með íbúðir og skrifstofur á efri hæðum og 
verslun og þjónustu á neðri hæðum. Byggingar verði hæstar við Suðurlandsbraut og á svokölluðum 
brunareit (Skeifunni 11) eða 4-6 hæðir. Byggingar lækka í suðurátt mót sól. Þar verða þær hæstar 4 
hæðir.  

Gert er ráð fyrir borgarmiðuðu gatnakerfi og öflugum samgönguás meðfram Suðurlandsbrautinni. Með 
borgargötum er átt við götur þar sem áhersla er á ásýnd götumyndarinnar, vistvænar samgöngur, 
hönnun og fegrun götusvæðis. Borgargata er gata þar sem gert er ráð fyrir hjólarein í báðar áttir 
meðfram götu, auk gangstéttar og gróðurs, þar sem því verður við komið, annað hvort innan göturýmis 
eða sem kvöð á aðliggjandi lóðum. Sums staðar er bundin byggingarlína meðfram götu eða aðkoma 
að húsum og verslunum á 1. hæð. 

Lagt er til að hafa svokallað samgöngutorg við Suðurlandsbraut sem liggur á samgöngu- og 
þróunarásnum, sem á að hafa einkenni borgargötu þar sem vistvænir ferðamátar eru í fyrirrúmi. 
Tengistöð almenningsvagna yrði á samgöngutorginu ásamt veitingastöðum, verslunum og þjónustu. 
Verslanir og þjónusta í Glæsibæ opnist að torginu. Lagt er til að byggingarlína Suðurlandsbrautar, 
sunnan megin, haldi áfram yfir á Skeifusvæðið og endi í punkthúsi, sem yrði kennileiti. Byggingarlínan 
verði 4-6 hæðir og verði hún hæsti hluti Skeifunnar ásamt byggingum á Brunareitnum. 

 

Gert er ráð fyrir að bílastæði verði fyrst og fremst neðanjarðar og garðar og göngutorg ofanjarðar. 
Lagt er til að innkeyrsla að bílageymslu neðanjarðar verði austan megin við Brunareitinn og 
göngutorgið. Aðkoma gangandi í bílageymslu verði frá göngutorginu. Tvö torg svæðisins, 
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samgöngutorg og göngutorg tengja saman göngu- og hjólastíga svæðisins. Við göngutorgið verði 
leikskóli, þjónusta og verslun. Við samgöngutorgið verði Glæsibær og fyrirhugað hótel og fleira. 

Settir verði rúmir skilmálar fyrir hvern reit þar sem nýtingarhlutfall, fjöldi íbúða, bílakjallaraheimildir og 
annað verði samræmt innan reitsins. Settir verði skilmálar um að ákveðið hlutfall af nýjum þökum verði 
þakgarðar og græn þök, þar sem ekki er gert ráð fyrir þakgarði og um að ákveðið hlutfall af 
bílastæðum verði gegndræp. Auk þess verði settir skilmálar um ákveðið hlutfall almenningsrýma 
(torga/gönguleiða) sem þurfa að vera þakin gróðri og vera gegndræp. 

 

Samráð 

Breyting á deiliskipulagi skal unnin í samráði við hagsmunaaðila í samræmi við hagsmunaaðilagreiningu 
sem unnin hefur verið fyrir verkefnið. Skipulagsvinnan þarf að fara fram í góðri sátt við aðliggjandi og 
fyrirhugaða lóðarhafa og önnur svið og deildir innan borgarinnar til þess að tryggja gæði svæðisins 
og hagsmuni heildarinnar.  

 

Skipulagsferlið  

Tímasetning helstu verkáfanga og kynninga fyrir almenning:  

Janúar 2016 Drög að lýsingu og fyrstu drög að uppbyggingarhugmyndum kynnt í umhverfis- 
og skipulagsráði. 

Byrjun febrúar 2016 Lýsing samþykkt í umhverfis- og skipulagsráði og í framhaldinu aðgengileg á 
vef umhverfis- og skipulagssviðs.  

Byrjun febrúar 2016 Lýsing ásamt verkáætlun samþykkt í borgarstjórn/borgarráði. 

Febrúar 2016 Lýsing send til umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila. 

Febrúar 2016 Lýsing kynnt fyrir hagsmunaaðilum. 

Febrúar-apríl 2016 Deiliskipulagstillaga unnin.  

Apríl 2016  Deiliskipulagstillaga afgreidd á afgreiðslufundi skipulagssviðs. 

Lok apríl 2016 Deiliskipulagstillaga samþykkt í auglýsingu á fundi umhverfis- og 
skipulagsráðs. 

Lok apríl 2016 Deiliskipulagstillaga samþykkt í auglýsingu á fundi borgarráðs. 

Maí-júní 2016 Deiliskipulagstillaga auglýst og kynnt fyrir lóðarhöfum og íbúum.  

Lok júní 2016 Athugasemdum svarað og svörin afgreidd í umhverfis- og skipulagsráði. 

Lok júní 2016  Tekið fyrir í borgarráði. 

Lok júní 2016  Tillaga send Skipulagsstofnun. 

Ágúst 2016  Tillaga auglýst í B-deild. 

 

Helstu umsagnaraðilar  

Skipulagsstofnun  

Vegagerðin 

Umhverfisstofnun 

Orkuveita Reykjavíkur 

Strætó 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) 

Bílastæðanefnd 
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Hverfisráð Laugardals 

Eftirfarandi deildir og svið Reykjavíkurborgar: 

• Skóla- og frístundasvið, 
• Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar, 
• Skrifstofa framkvæmda og viðhalds, 
• Skrifstofa reksturs og umhirðu borgarlandsins, 
• Skrifstofa umhverfisgæða, 
• Deild umhverfis- og úrgangsstjórnunar, 
• Samgöngudeild umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur, 
• Deild borgarhönnunar, 
• Byggingarfulltrúi, 
• Heilbrigðiseftirlitið. 

 

Heimildir 

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, Borgarvefsjá, Byggðakönnun fyrir borgarhluta 4 - Laugardal 
2013, lokaskýrsla „Rúðuborgar“ hóps í verkefninu Hæg breytileg átt. 


