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Vísindaþorpið í Vatnsmýri 

Samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, 
Háskólans í Reykjavík, Háskóla Íslands, 
Landsspítala háskólasjúkrahúss og Samtaka 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.  

Málþing og vinnustofa í nóvember 2013 
markaði upphaf samstarfsins.  

Viljayfirlýsing og samstarfssamningur 
þessara aðila í janúar 2014. 

Vinna á eftirfarandi þáttum:  

Sameiginleg framtíðarsýn 

Greina stöðu og sóknarfæri 

Undirbúa kynningu hérlendis og erlendis 

Að móta næstu skref 



Aðalskipulag 

Framtil 2024 er gert ráð fyrir uppbyggingu á reitum 
fluggarða og á svæði NV-SV brautar.  

Reykjavík gerir ráð fyrir 2.450 nýjum íbúðum í Vatnsmýrinni 
fram til ársins 2024.  

Kallar á uppbyggingu á 1-2 grunnskólum.  

Helstu reitir:  

Hlíðarendi (2014-2018):  600 íbúðir 
Fluggarðar (2015-2020):  300 íbúðir 
HR (2015-2018):  350 íbúðir 
HÍ (2016-2024) 400 íbúðir 
Skerjafjörður (2016-2020):  800 íbúðir 

Samtals:   2.450 íbúðir 



Atvinnuhúsnæði – möguleg uppbygging 

Framtil 2024 er gert ráð fyrir lokun einnar 
brautar við Reykjavíkurflugvöll.  

Miðað við núverandi samþykkt deiliskipulag 
þá er í dag til staðar 6,7 hektarar af landi 
undir atvinnuþróun í Vatnsmýri 

Á þessu svæði má byggja 89.000 fermetra 
af atvinnuhúsnæði.  

Þar til viðbótar eru nokkrir þróunarreitir þar 
sem möguleikar eru á atvinnulóðum í bland 
við íbúðabyggð.  

HÍ og HR eigi einnig mikla möguleika á 
aukinni uppbyggingu á eigin landsvæði.  

Skipulagðar lóðir í Vatnsmýri tilbúnar undir atvinnuuppbyggingu 

Reitur Eigandi Stærð lóðar Byggingarmagn 

LSH reitur A RVK 3.000 4.500 

LSH reitur D RVK 4.200 7.000 

LSH reitur E RVK 2.100 3.500 

Hlíðarendi reitur G RVK 6.336 12.500 

Hlíðarendi reitur H RVK 5.760 12.500 

Vísindagarðar reitur B Vísindagarðar HÍ 5.550 8.200 

Vísindagarðar reitur C Vísindagarðar HÍ 4.700 6.300 

Vísindagarðar reitur G Vísindagarðar HÍ 5.250 4.800 

Vísindagarðar reitur H Vísindagarðar HÍ 5.250 5.900 

Vísindagarðar reitur J Vísindagarðar HÍ 5.250 3.800 

HR - atvinnulóðir HR 20.000 20.000 

Samtals:    67.396 89.000 

Frekari möguleikar f. atv. húsn. Eigandi Stærð Byggingarmagn 

Hverfismiðstöð RVK Óvissa 7.500 >7.000 

Skerjafjörður RVK/ Ríkið 230.000 >20.000 

Fluggarðar RVK / Ríkið 50.000 >10.000 

U-reitur RVK 50.000 >10.000 



Háskóli Íslands 

Háskóli Íslands og Reykjavíkurborg stóðu 
fyrir samkeppni um heildarskipulag á 
háskólasvæðinu sumarið 2014 

Verið að vinna nýtt rammaskipulag á 
grundvelli tillagna úr 
hugmyndasamkeppninni 

Fluggarðar breytast í háskólagarða 

Tenging á milli vestur og austurhluta 
styrkt 

Kennslufræðin fer yfir í 
verkfræðibyggingarnar 

Verkfræðin fer í vísindagarða 

Tillaga VA arkitekta í hugmyndasamkeppni um skipulag háskólasvæðis HÍ 



Háskóli Íslands 

Háskóli Íslands og Reykjavíkurborg stóðu 
fyrir samkeppni um heildarskipulag á 
háskólasvæðinu sumarið 2014 

Verið að vinna nýtt rammaskipulag á 
grundvelli tillagna úr 
hugmyndasamkeppninni 

Fluggarðar breytast í háskólagarða 

Tenging á milli vestur og austurhluta 
styrkt 

Kennslufræðin fer yfir í 
verkfræðibyggingarnar 

Verkfræðin fer í vísindagarða 

Tillaga ASK arkitekta í hugmyndasamkeppni um skipulag háskólasvæðis HÍ 



Vísindagarðar HÍ 

10 lóðir – 60.000 m2 

Byggingarmagn um 74.000 m2 

Deiliskipulag samþykkt 

Stúdentagarðar vestast á 
reitnum 

Alvogen byrjað að byggja 

Samstarf um uppbyggingu 
þekkingarsvæðis í Vatnsmýri 

Alvogen 

HÍ 

HÍ 

HÍ 



Hátæknisetur Alvogen 

12.000 m2 

200 manna vinnustaður 

fyrirtækjahöfuðstöðvar 
samheitalyfjafyrirtækisins 
Alvogen 

samheitalyfjaframleiðsla 
Alvotech 

Eitt stærsta vegglistaverk landins 

Framkvæmdir hafnar 



Friðlandið Vatnsmýri 

Háskóli Íslands, Norræna húsið og Reykjavíkurborg vinna 
saman að endurbótum á friðlandinu í Vatnsmýrinni. 

Markmið með framkvæmdunum er að:  

− Tryggja Tjarnarfuglum öruggt varpland.  

− Gefa vísbendingu um þann gróður sem einkenndi svæðið 
fyrr á tímum.  

− Endurnýja og viðhalda líffræðilegum fjölbreytileika á 
svæðinu.  

− Gera svæðið að fyrirmynd fyrir endurheimt votlendis.  

− Rannsóknir á svæðinu verði styrktar og þekkingu miðlað 
til almennings.  

− Auka áhuga og þekkingu almennings á náttúrusvæðum 
innan og utan borgarinnar.  

 



Ný Umferðarmiðstöð 

Reykjavíkurborg vinnur að hönnun á nýrri umferðarmiðstöð á 
lóð BSÍ. Ný miðstöð gæti opnað árið 2018.  

Unnið er að því að Samgöngumiðstöð í Reykjavík verði lifandi 
og áhugaverður viðkomustaður, sambærilegur við 
aðallestarstöðvar í miðborgum erlendis.  Þarna verði m.a.:  
•  Meginskiptistöð almenningssamgangna innan 
höfuðborgarsvæðisins og upphafs- og endastöð 
almenningssamgangna út  fyrir svæði ð.  
•  Upphafs- og endastöð fjölda hópferðabifreiða  
•  Tengipunktur við aðra ferðamáta (hjólreiðar, skyndibílar, 
leigubílar, gangandi umferð, bílaleigubílar og  einkabílar).  
 
Ætla má að samanlagt fari um 5-10 þús. manns um 
samgöngumiðstöðina á venjulegum degi við opnun hennar og 
að sá fjöldi vaxi með auknum fjölda ferðamanna sem 
heimsækja landið og fjölgun þeirra sem nýta sér 
almenningssamgöngur. Samgöngumiðstöðin verður því sú 
stærsta sinnar tegundar hérlendis.  



Nýtt leiðarkerfi 

Leiðarkerfi strætó breytist með nýrri 
umferðarmiðstöð 

Áætlað að tvær miðborgarleiðir verði til: H1 
og M1/M2 

H1 tengir HÍ, HR og BSÍ 

M1/M2 verður miðborgarhringur 

Léttir miðborgarvagnar fara þá leið en stærri 
vagnar stöðva á BSÍ 

 



Nýr landspítali 

Sjúkrahótel í þróun 

Reykjavík á þrjár lóðir við 
Hringbraut 

Reitur A: 3.000 fm., 
byggingarréttur: 4.500 fm. 

Reitur D: 4.200 fm., 
byggingarréttur: 7.000 fm 

Reitur E: 2.100 fm. byggingarréttur: 
3.500 fm.  

 



Nýr landspítali 

Byggingarmagn 87.000 m2 

Byggingaraðili ríkissjóður 

Framkvæmdatími óákveðin 

Sjúkrahótel í þróun 



Hlíðarendi 

Lóðir G og H í eigu RVK 

Lóð G: 6.336 fm, bygg.magn: 12.500 fm 

Lóð H: 5.760 fm, bygg.magn: 12.500 fm. 

Blönduð byggð íbúðir og 
atvinnustarfsemi 

600 íbúðir  

Af þessum 600 íbúðum verður 
helmingurinn tveggja herbergja og 21% 
þriggja herberga. 

Stórglæsilegt íþróttasvæði með fjölnota 
íþróttahúsi og heimavelli Vals.  

Hugmyndir eru uppi um byggingu 
námsmannaherbergja í hornhúsi við hlið 
knatthúss Vals.  



Hlíðarendi 

Blönduð byggð íbúðir og atvinnustarfsemi 

600 íbúðir auk 150 herbergja fyrir námsmenn. 

Reykjavík gæti haft áhuga á því að breyta lóðum 
sínum (G og H) í íbúðalóðir til þess að byggja 
upp Reykjavíkurhús.  

Einnig væri hægt að skoða reiti til móts við 
Sturlugötu 

Það gæti fjölgað íbúðum á svæðinu 



Perlan 

Reykjavíkurborg keypti Perluna af 
Orkuveitu Reykjavíkur nýverið 

Hugmyndir uppi um að setja upp 
náttúruminjasafn 

Staða á safni óviss 

Ein þekktasta einkennisbygging 
Reykjavíkur og vel sótt af ferðamönnum 

Mikil tækifæri til staðar 



Öskjuhlíð 

Nýleg samkeppni um þróun 
útivistarsvæðis við Öskjuhlíð 

Tillaga Landslags hlaut 1stu 
verðlaun og verður unnið eftir 
henni 

Byggist á láréttum stíg hringinn í 
kringum Perluna (perlufestin) 
auk fjölda sjónása til að tengja 
Öskjuhlíð við næsta nágrenni 



Háskólinn í Reykjavík 

Háskólasvæði HR er um 200.000 m2 

Núverandi húsnæði HR er  30.000 m2 en má að 
hámarki verða 45.000 m2 

30.000 m2 lóð ætluð fyrir 300 – 400 íbúðir 
stúdenta ásamt leikskóla 

20.000 m2 lóð ætluð fyrir nýsköpunarfyrirtæki og 
stofnanir 

Framkvæmdir 2015-2018 



Skerjafjörður 

Stærð svæðis   230.000 m2 

Blönduð byggð um 800 
íbúðir 

Land í eigu ríkis og borgar 

Skipulagsvinna ekki hafin 

Beðið eftir flugvallarnefnd 



Takk fyrir 


