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Reykjavíkurborg óskar eftir samstarfsaðilum
til þess að byggja hagkvæmt húsnæði í Reykjavík.

Nýjar lausnir og hugmyndir í húsnæðismálum eru mikilvægar til að hvetja til nýsköpunar og framþróunar í uppbyggingu íbúða. Í vetur auglýsti 
Reykjavíkurborg eftir hugmyndum til þess að auka framboð af hagkvæmu húsnæði fyrir meðal annars ungt fólk og fyrstu kaupendur. Sextíu og 
átta aðilar sendu inn erindi sem gefa spennandi fyrirheit um framtíðina. 
 
Nú er komið að öðrum fasa verkefnisins þar sem umsóknir um reiti sem lýsa uppbyggingu á tilteknum svæðum verða metnar á grundvelli 
matslíkans. Einungis lögaðilum er heimilt að senda inn umsókn. Heimilt er að leggja inn umsókn í fleiri en einn þróunarreit. Aðilar sem voru 
með tillögu á fyrsta stigi hugmyndaleitar munu, sæki þeir um, njóta þess í matslíkani.

Reykjavíkurborg auglýsir hér með eftir samstarfsaðilum um uppbyggingu á hagkvæmu húsnæði á völdum reitum í borginni. Lóðum verður 
úthlutað á föstu verði eða kr. 45.000,- á hvern fermeter ofanjarðar auk gatnagerðargjalda, nema annars sé sérstaklega getið. 

Reitirnir sem um ræðir eru: Í Úlfarsárdal, á Kjalarnesi, í Gufunesi, í Elliðaárvogi (Bryggjuhverfi), við Stýrimannaskólann, á Veðurstofureit og í 
Skerjafirði. Deiliskipulag þessara svæða er mislangt á veg komið. Í fylgiskjali eru nánari upplýsingar um staðsetningu, helstu stærðir og stöðu 
skipulags á hverjum reit. 

Í Úlfarsárdal er til staðar samþykkt deiliskipulag og er mögulegt að úthluta lóðum fljótlega. Á öðrum reitum mun samstarfsaðili koma inn í 
þróunar- og deiliskipulagsvinnu og getur þannig haft áhrif á endanlegt deiliskipulag. 

Reykjavíkurborg mun setja  kvaðir sem tryggja að þau kjör sem Reykjavíkurborg lætur lóðirnar á gagnist síðari kaupendum og leigjendum. 
Reykjavíkurborg mun endanlega ákveða hvernig reglur og kvaðir verða útfærðar í úthlutunarbréfi og eftir atvikum með þinglýsingu kvaða á 
viðkomandi eignir. 

Umsækjendur skulu einnig skila inn ársreikning síðasta árs eða ársreikning ársins á undan ásamt árshlutareikningi vegna síðasta árs. 
Reikningarnir skulu áritaðir af löggiltum endurskoðanda og skulu sýna jákvæða eiginfjárstöðu. Einnig skal skilað inn staðfestingu viðkomandi 
innheimtuaðila  á því, að hann sé ekki í vanskilum með skatta (þ.m.t. VSK), útsvar eða fasteignagjöld eða að vanskil hans nemi lægri fjárhæð en 
kr. 75 þús.

Reykjavíkurborg leggur áherslu á að framkvæmdir á lóðum hefjist eins fljótt og kostur er. Umsækjendur geta átt von á að í endanlegum 
úthlutunarskilmálum verði ákvæði um dagsektir eða að lóðin verði tekin af viðkomandi verði ekki hafist handa við framkvæmdir á lóðinni 
innan skynsamlegra tímamarka frá úthlutun hennar og að framkvæmdir taki ekki lengri tíma en þörf krefur.

Umsóknum skal skila fyrir 20. júní 2018. Senda skal umsóknir á netfangið sea@reykjavik.is 
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Í umsókn sinni skulu áhugasamir tilgreina nánar eftirfarandi: 

1. Teymið:
Lýsa skal teyminu sem sækir um reitinn. Sérstaklega þarf að tilgreina þekkingu og reynslu umsækjenda á sviði húsbygginga. Stig eru gefin þeim aðilum sem eru nú með tillögu en sóttu jafnframt um á 1. 
stigi hugmyndaleitarinnar sem var með lokafrest til 8. febrúar 2018. Gefin eru aukastig ef í teyminu eru tveir aðilar, eða fleiri, sem sendu inn hugmynd í fyrsta þrepi.

2. Reitur:
Greina þarf í umsókn hvaða reit eða reiti er sótt um. Ef boðið er í fleiri en einn reit skal forgangsraða þeim.

3. Lýsing á verkefni:
Rökstyðja þarf hvernig verkefnið sem sótt er um telst vera hagkvæmt húsnæði. (byggingarkostnaður, búsetuform eða annað). 

4. Rekstrarform
Hér skal tilgreina hvort  leiguíbúðir eða söluíbúðir verði byggðar upp á reitnum

5. Úthlutunaraðferð
Lýsa skal hvernig íbúðum verður úthlutað í gagnsæu ferli. Verður dregið á milli umsækjenda eða öðrum svipuðum aðferðum beitt? 

6. Eftirmarkaður
Lýsa skal hvernig komið verði í veg fyrir að eftirmarkaður skapist þar sem afsláttur borgarinnar gengur til aðila sem fengu fyrstir úthlutað. Hugmyndir um útfærslur á reglum sem koma í veg fyrir 
eftirmarkað verða metnar af Reykjavíkurborg og eru ekki bindandi gagnvart umsækjanda, verði umsækjandi valinn.

7. Hönnun
Með umsókn skal fylgja skýringarmynd/ir ásamt stuttri greinagerð (ca. 600 orð) sem skýra nánar hugmyndafræði, skipulag og hönnun verkefnisins, og tengingum við nánasta umhverfi. 

8. Fjárfestingargeta
Aðilar þurfa að sýna fram á fjárfestingargetu og eigið fé. Skila þarf inn greinagerð um getu aðila til þess að fjármagna það verkefni sem þeir hyggjast byggja. 

9. Sjálfbærni
Umsækjendur skulu tilgreina umhverfisleg áhrif verkefnisins svo sem sjálfbærni, kolefnisfótspor o.s.frv.  

10. Líftími
Hver er áætluð ending byggingarinnar? Þegar byggt er hagkvæmt húsnæði er stunduð gefin afsláttur í efnisvali sem kemur niður á endingu byggingarinnar. 

11. Verð til endanlegs notanda
Hvaða verð hyggst aðilinn bjóða endanlegum notendum? Kaupverð eða leiguverð. 

Matsnefnd skipuð þremur fulltrúum Reykjavíkurborgar og einum utanaðkomandi aðila mun leggja mat á gögnin og gefa umsækjendum stig samkvæmt matslíkani. Matsnefndin 
áskilur sér rétt til þess að kalla eftir frekari gögnum eða fá nánari kynningar á verkefnum.
 
Sá umsækjandi sem hlýtur flest stig samkvæmt matsblaði verður beðinn um að skila lánsloforði eða yfirlýsingu banka um fjármögnun framkvæmda, þ.m.t. gjöld vegna lóðar. 
Slíkt lánsloforð eða yfirlýsing má ekki vera bundið öðrum fyrirvörum eða skilyrðum en því að viðkomandi fái úthlutað lóð. Gögnum skal skila innan 30 daga frá tilkynningu 
matsnefndar um að umsækjandi hafi hlotið flest stig samkvæmt matsblaði. Ef gögnum er ekki skilað eða þau reynast ófullnægjandi verður umsókn umsækjanda hafnað. 
Fyrirspurnir eða óskir um frekari upplýsingar skal senda á netfangið sea@reykjavik.is og verður öllum fyrirspurnum svarað skriflega og svör send á alla sem óskuðu eftir gögnum.  
 
Frekari upplýsingar má jafnframt finna á https://reykjavik.is/hagkvaemt-husnaedi-hugmyndaleit

https://reykjavik.is/hagkvaemt-husnaedi-hugmyndaleit
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Matsblað

1.Þátttaka í hugmyndaleitinni: 5 stig
Þátttaka í hugmyndaleit sem var með skilafrest til 8. febrúar 2018 gefur umsækjendum 5 stig.

2. Samstarf og samvinna við aðra sem skiluðu inn hugmynd: 5 stig
Ef þátttakendur sameinast um hugmyndir og senda inn sameiginlega umsókn í reiti gefur það 5 stig.ga umsókn í reiti.   

3. Teymi – þekking og reynsla: 20 stig
Með teymi er átt við þá einstaklinga og þá starfsmenn lögaðila sem standa á bak við umsókn. Umsækjendur skulu tilgreina þá aðila sem munu vinna að verkefninu og verður lagt mat á þekkingu þeirra, 
reynslu og fjölbreytni samkvæmt neðangreindu. 

Við mat á reynslu á sviði skipulags, hönnunar, arkitektúrs og uppbyggingar verður stigagjöf svohljóðandi: (hámark 11 stig):
 
Fjöldi og umfang deiliskipulagsverkefna sem meðlimir teymisins hafa unnið og hafa verið samþykkt þar sem uppbyggingarmagn var yfir 10 íbúðir á undanförnum 20 árum. (0,1 eða 2 stig)
 Ekkert verkefni. (0 stig). 
 Tvö deiliskipulagsverkefni. (1 stig). 
 Fleiri en tvö deiliskipulagsverkefni. (2 stig). 

Fjöldi verkefna við hönnun einbýlis og eða fjölbýlishúsa (0,1, 2 eða 3 stig)
 Ekkert hús. (0 stig).
 Eitt hús. (1 stig). 
 Tvö hús. (2 stig).
 Fleiri en tvö hús. (3 stig). 

Fjöldi verkefna við hönnun hagkvæms húsnæðis, t.d. stúdentagarðar, félagslegt húsnæði eða sambærileg húsnæðisfélög (0,1, 2 eða 3 stig))
 Ekkert hagkvæmt verkefni. (0 stig).
 Eitt hagkvæmt verkefni. (1 stig). 
 Tvö hagkvæm verkefni. (2 stig).
 Fleiri en tvö hagkvæm verkefni. (3 stig).

Fjöldi og umfang húsnæðisuppbyggingar. Í hversu mörgum uppbyggingarverkefnum hefur umsækjandi verið framkvæmdaraðili. Lýsa þarf þætti umsækjanda í viðkomandi verki. (0,1, 2 eða 3 stig)
Ekkert verkefni tilgreint. (0 stig). 
 Aðilar innan hópsins hafa verið byggingarstjórar og/eða borið ábyrgð á uppbyggingu á einbýlishúsi. (1 stig). 
 Aðilar innan hópsins hafa verið byggingarstjórar og/eða borið ábyrgð á uppbyggingu á fleiri en einu einbýlishúsi eða fjölbýli með minna en 10 íbúðum. (2 stig). 
 Aðilar innan hópsins hafa verið byggingarstjórar og/eða borið ábyrgð á uppbyggingu fjölbýlishúsi með meira en 10 íbúðum. (3 stig). 

Við mat á fjölbreytileika menntunar innan umsóknarteymis verður stigagjöf svohljóðandi (hámark 3 stig):
 Fjórir eða fleiri aðilar innan umsóknarteymisins hafa lokið mismunandi iðnmenntun eða háskólanámi sem nýtist verkefninu. (3 stig)
 Þrír eða fleiri aðilar innan umsóknarteymisins hafa lokið mismunandi iðnmenntun eða háskólanámi sem nýtist verkefninu. (2 stig)
 Tveir eða fleiri aðilar innan umsóknarteymisins hafa lokið mismunandi iðnmenntun eða háskólanámi sem nýtist verkefninu. (1 stig)
 Einn aðili innan umsóknarteymis hefur lokið iðnmenntun eða háskólanámi sem nýtist verkefninu. (0 stig)

Við mat á fjölbreytileika kynjasamsetningar verður stigagjöf eftirfarandi (hámark 3 stig):
 Kynjasamsetning á bilinu 50/50 til 45/55 (3 stig)
 Kynjasamsetning á bilinu 44/56 til 65/35 (1 stig)
 Kynjasamsetning á öðru bili / aðeins karlar eða aðeins konur (0 stig)

Við mat á fjölbreytileika aldurssamsetningar teymisins verður lagt mat á fjölbreytni aldurs og er tekið mið af þremur aldurshópum, 25-35 / 35-50 / 50+. Veitt er eitt stig ef einn meðlimur  teymisins er á 
einhverju þessara aldursbila þannig að mest er hægt að fá 3 stig. Fjölbreytt aldurssamsetning á hóp gefur fullt hús stiga
 Einn meðlimur teymisins er eldri en 50 ára (1 stig), 
 Einn meðlimur teymisins er á aldrinum 35-50 ára (1 stig)
 Einn meðlimur teymisins er á aldrinum 25-35 ára (1 stig)
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4. Hönnun og arkitektúr: 20 stig
Við mat á gæði hugmynda verður lagt mat á skýringarmyndir m.t.t. gæða hönnunar, arkitektúrs og borgarhönnunar. Stigagjöf verður eftirfarandi (hámark 20 stig):
Framúrskarandi hönnun  (0, 2 eða 4 stig)
 Gæði tenginga við aðliggjandi byggð og aðlögun uppbyggingar að ríkjandi staðháttum í byggðu og óbyggðu umhverfi (0, 2 eða 4 stig)
 Gæði borgarhönnunar, þ.á m. opinberra rýma, gangstétta, gatna og grænna svæða (0, 2 eða 4 stig)
 Gæði einkarýma (0, 2 eða 4 stig)
 Athyglisverð hugmynd út frá nýbreytni og nýjungum (0, 2 eða 4 stig)

5. Hugmyndir að leikreglum varðandi úthlutanir og eftirmarkað: 5 stig
Reykjavíkurborg verður að tryggja með úthlutunarskilmálum lóðanna leikreglur varðandi val á kaupendum eða leigjendum og eftirmarkað. Gengið er út frá því að væntanlegur lóðarhafi sjái um úthlutun 
íbúða til væntanlegra íbúa. 
Gera skal grein fyrir því hvernig leikreglum verður háttað varðandi úthlutun íbúða til kaupenda eða leigenda og hvernig komið verði í veg fyrir að íbúðir verði áframseldar á hærra verði til næstu 
kaupenda eða leigjenda.
 Engar tillögur að leikreglum, mjög illa útfærðar leikreglur: (0 stig)
 Ákveðnar hugmyndir að leikreglum sem matsnefnd telur raunhæfar: (3 stig). 
 Mjög góðar hugmyndir sem matsnefnd telur líklegt að verði grunnur áframhaldandi vinnu: (5 stig).   

6. Fjármál og fjárfestingargeta: 10 stig
Gera skal grein fyrir fjárhagsstöðu umsækjanda og getu til að fjármagna verkefnið fram að sölu eða leigu. 
 Aðili hefur enga staðfestingu á fjárfestingargetu. (0 stig).
 Aðili leggur fram yfirlýsingu viðurkenndar fjármálastofnunar um að hún hafi trú á því að aðili hafi fjárhagslega getu til þess að klára verkefnið sem sótt er um. (5 stig).
 Aðili leggur fram yfirlýsingu fjármálastofnunnar og sýnir auk þess fram á a.m.k. eigið fé sem nemur ca. 20% af áætluðum byggingarkostnaði verkefnisins. (10 stig).  

7. Framkvæmdahraði: 5 stig
Tilgreina skal hversu langan tíma umsækjandi áætlar í framkvæmdir eftir að byggingarleyfi hefur verið samþykkt fyrir viðkomandi byggingu.
 Framkvæmdum líkur 24 mánuðum eftir úthlutun (0 stig)
 Framkvæmdum líkur 12 mánuðum eftir úthlutun (3 stig) 
 Framkvæmdum líkur á innan við 12 mánuðum eftir úthlutun (5 stig). 
 

8. Sjálfbærni og kolefnisspor: 5 stig
Stig verða gefin fyrir atriði í verkefninu sem stuðla að sjálfbærni og lágmarka kolefnisfótspor. Dæmi um slíkt er að verkefni stefni að BREEAM eða LEED vottun (5 stig)
 Engin dæmi gefin um sjálfbærni eða lágmörkun kolefnisspor: (0 stig).
 Tilgreindir ákveðnir þættir verkefnisins sem munu sannarlega stuðla að meiri sjálfbærni verkefnisins umfram önnur sambærileg verkefni: (3 stig). 
 Fjöldi þættir tilgreindir sem munu stuðla að sjálfbærni verkefnisins eða framkvæmdaáætlun um að verkefnið stefni að viðurkenndri sjálfbærnivottun. (5 stig). 

9. Líftími bygginga: 5 stig
Matsnefndin mun leggja mat á líftíma á þeim útfærslum sem boðnar eru út frá byggingarefnum og byggingaraðferðum. Það er ljóst að endanlegt verð ræðst af líftíma húsnæðisins fyrir notandann og 
viðhaldsþörf yfir líftíma þess.
 Engin gögn lögð fram um mögulegan líftíma húsnæðis í verkefninu. (0 stig). 
 Gögn lögð fram um að ending hússins verði allt að 30 ár. (3 stig). 
 Gögn lögð fram um að ending hússins verði meiri en 30 ár. (5 stig).

10. Verð til íbúa: 20 stig
Tilgreina þarf  endanlegt verð til íbúa hvort sem um ræðir sölu eða leiguíbúð. Tilgreina skal jafnframt í hvaða ástandi/hversu fullbúin íbúðin er afhent. Gefa skal upp verð á birtan fermeter fyrir söluíbúð 
og leiguverð á mánuði fyrir leigueign. Ef um er að ræða leiguíbúðir skulu umsækjendur skila inn hugmyndum um með hvaða hætti leiga skuli breytast í tak við verðlag. Einnig skal tilgreint ef íbúar 
leggja fram búsetugjald eða fjárfesta sjálfir í lokafrágangi. Jafnframt skal tilgreina stærð sameignar utan umferðarrýmis sem íbúar geta nýtt sameiginlega. Matsnefndin mun leggja mat á trúverðugleika 
verðtilboða, verð með hliðsjón af gæðum og með tilliti til stofnframlaga til húsnæðisfélaga.   
 
Samtals: 100 stig 
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YFIRLITSMYND   
Svæði

1

2

4

6

7
5

3

1. Kjalarnes - Klébergssvæði  
Einbýlishúsa- og raðhúsalóðir !0 íbúðir

2. Úlfarsárdalur - Leirtjörn  
Fjölbýlishúsalóðir  um 40 íbúðir

3. Elliðaárvogur     
Fjölbýlishúsalóðir  163 íbúðir

4. Gufunes    
Fjölbýlishúsalóðir  um 164 íbúðir

5. Skerjafjörður    
Fjölbýlishúsalóðir  um 72 íbúðir

6. Stýrimannaskóli   
Fjölbýlishúsalóðir  um 40 íbúðir

7. Veðurstofa    
Fjölbýlishúsalóðir  um 50 íbúðir
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Almenn lýsing:    
Um er að ræða fimm lóðir, fjórar einbýlishúsa og 
eina fjögurrar íbúða raðhúsalóð, við enda tveggja 
botnlanga sem tilheyra Jörfagrund á Kjalarnesi. 
Vilji er hjá borgaryfirvöldum til að endurskoða 
núverandi deiliskipulag og skoða önnur fjölbreyttari 
búsetuform með tilvonandi lóðarhöfum. Byggingaré-
ttur fyrir einbýlishús er 10.000 kr./fm. í Kjalarnesi. 

Athygli er vakin á að framkvæma þarf fornleifar-
annsókn á og í grennd við tilgreindar lóðir, lóðunum 
verður því ekki úthlutað nema að viðhöfðu samráði 
við Minjastofnun Íslands og að undangenginni 
rannsókn sem gefur ekki athugasemdir við að byggt 
verði á lóðunum.

Lóðir skv. deiliskipulagi og lóðauppdráttum
Jöfragrund 11,12, 13 og 14
Stærðir lóða: 764-986m2

Nh: hámark 0,45
Samtals bygg.magn: 344-444m2 
Grunnflötur húsa: n/a
Hæðir: 1-2 hæðir
Íbúðafjöldi: 4 (ein per hús)

Jöfragrund 41-45 og 47-51
Stærð lóðar: 1.139m2

Nh: hámark 0,45
Samtals bygg.magn: 513m2

Grunnflötur húsa: n/a
Hæðir: 1-2 hæðir
Íbúðafjöldi: 6 (ein per hús)

Fjöldi íbúða og búsetuform:  
10 íbúðir, þar af 4 einbýlishús og eitt 6 íbúða raðhús.
 
Helstu tímasetningar:   
Lóðum úthlutað 2018.
Áætlað að framkvæmdir geta hafist árið 2018.

Frekari upplýsingar   
Skipulagsuppdrátt hverfisins má nálgast hér
Greinargerð má nálgast hér

KJALARNES-KLÉBERGSSVÆÐI 
Jörfagrund 11-14 og 41-51

14

47-51 41-45

13

12

11

http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/DisplayDoc.aspx?itemid=27635132074989372081
http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/DisplayDoc.aspx?itemid=14636250995707027498


KJALARNES-KLÉBERGSSVÆÐI 

MYNDEFNI VANTAR

Yfirlitsmynd
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Almenn lýsing:    
Lóðin sem um ræðir stendur við þrjár götur, 
Skyggnibraut, Rökkvatjörn og Gæfutjörn, á svæði 
B í norðurhluta Úlfarsárdal. Gert er ráð fyrir 3-5 
hæða fjölbýlishúsi í blönduðu hverfi með góðu 
aðgengi að útivistar- og náttúrusvæðum. Göturými 
Skyggnibrautar verður hannað með tilliti til allra 
ferðamáta og með verslun og þjónustu á jarðhæðum 
í huga.

Reitur C2 - skv. deiliskipulagi  
Stærð lóðar: 2.740m2 
Nh: 1,35
Samtals byggingarmagn: 5.120m2 
Grunnflötur húsa: -
Hæðir: 3-5 hæðir
Íbúðafjöldi: 40

Fjöldi íbúða og búsetuform  
40 íbúðir í fjölbýlishúsi, sem reist væru úr t.d. 
einingum fyrir t.d. leigu- eða samvinnufélög.

Staða á lóð:    
Tilbúin til afhendingar
 
Helstu tímasetningar:   
Lóðum úthlutað 2018.
Áætlað er að framkvæmdir geta hafist í lok árs 2018.

Verkefnisstjóri:    
Borghildur Sturludóttir

Frekari upplýsingar   
Skipulagsuppdrátt hverfisins má nálgast hér
Greinargerð má nálgast hér

ÚLFARSÁRDALUR-LEIRTJÖRN 
Lóð C2

C2

http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/DisplayDoc.aspx?itemid=266365767051216538691
http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/DisplayDoc.aspx?itemid=14636566339342321078
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Reykjavíkurborg
Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunnar
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Blaðastærð A1 = 594*841

Kortagrunnur:

Mælikvarði:

Áfangi:

Dagsetning:

Útgáfa:

ARKÍS
a r k i t e k t a r

Skipulagshöfundar:

Teikning:
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YNNIN
GAR

Bryggjuhver� vestur, svæði 4
Deiliskipulagsuppdráttur

LUKR
1:1000_A1

Deiliskipulag
13.12.2017

1 af 3

ELLIÐAÁRVOGUR   

Almenn lýsing:    
Gert er ráð fyrir uppbyggingu íbúðahúsnæðis og 
innviða í hverfinu fyrir allt að 11.500 manns. Fjöldi 
íbúða gæti orðið um 5.100. Meirihluti þeirra eða 
4.100 á reitum sem skilgreindir eru fyrir íbúðabyggð, 
en um þúsund íbúðir yrðu í blandaðri byggð.

Áherslur í hönnun verða á vistvænt borgarhverfi 
með fólk í fyrirrúmi. Leigufélögin Bjarg og Búseti 
hafa fengið vilyrði fyrir lóðum innan hverfissins
Stefnt er að fasaskiptri uppbyggingi frá Sævarhöfða í 
suðri til norðurs.

Lóðir - samkvæmt rammaskipulagi: 
Lóð D
Stærð lóðar: 6.471m2 
Nh:  1,36
Samtals byggingarmagn: 13.860m2 
Hæðir: 3-4 hæðir
Íbúðafjöldi: 88

Lóð G
Stærð lóðar: 5.983m2 
Nh:  1,29
Samtals byggingarmagn: 11.650m2 
Hæðir: 3-4 hæðir
Íbúðafjöldi: 75

Fjöldi íbúða, gerð og búsetuform  
163 íbúðir í tveimur fjölbýlishúsu, sem reist væru úr 
t.d. einingum fyrir t.d. leigu- eða samvinnufélög.

 
Helstu tímasetningar:   
Lóðum úthlutað 2018.
Áætlað er að framkvæmdir geta hafist 2019.

Verkefnisstjóri:    
Lilja Grétarsdóttir

Frekari upplýsingar   
Deiliskipulag hverfisins má nálgast hér

Bryggjuhverfi vestur, svæði 4
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https://reykjavik.is/skipulag-i-kynningu/bryggjuhverfi-vestur-svaedi-4-0
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Reykjavíkurborg
Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunnar

Gufunes Deiliskipulag

28

Deiliskipulagsuppdráttur 

B 1.3

B 1.4

GUFUNES    
Lóðir B 1.3 og B 1.4

Almenn lýsing:    
Svæði [B] er grænt og óheflað íbúðarsvæði við sjó 
sem rúmar um 300 íbúðir. Uppbygging reitsins 
einkennist af þyrpingu fjölbýlishúsa af ýmsum 
stærðum, byggingargerðum og hæðum. Leitast er 
við að skapa aðlaðandi umhverfi með samfélagslegri 
blöndun. Rammi hverfisins er samfelt, grænt svæði 
sem tengir saman stök hús og húsaþyrpingar.

Lóðir - skv. deiliskipulagi Gufunes  
B 1.3
Stærð lóðar: 4.771m2 
Nh: 1,62
Samtals byggingarmagn: 12.477m2 
Hæðir: 4-7 hæðir
Íbúðafjöldi: u.þ.b. 102

B 1.4
Stærð lóðar: 2.811m2 
Nh:  1,69
Samtals byggingarmagn: 7.549m2 
Hæðir: 2-6 hæðir
Íbúðafjöldi: u.þ.b. 62

Fjöldi íbúða, gerð og búsetuform 
u.þ.b. 164 íbúðir í fjölbýlishúsum, sem reist væru úr 
t.d. einingum fyrir t.d. leigu- eða samvinnufélög.

Staða á lóð:    
Drög af deiliskipulagi voru lögð inn í lok feb. 2018

Helstu tímasetningar:   
Lóðum úthlutað 2018.
Áætlað er að framkvæmdir geta hafist 2018.

Verkefnisstjóri:    
Björn Ingi Edvardsson

Frekari upplýsingar:   
Drög af deiliskipulagi hverfisins má nálgast hér

https://reykjavik.is/frettir/drog-ad-deiliskipulagi-i-gufunesi-kynnt
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Reykjavíkurborg
Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunnar

Almenn lýsing:    
Lóðin sem umræðir er að finna í norðaustur 
horni nýrrar byggðar í Skerjafirði milli núverandi 
íbúðar hverfis og Reykjavíkurflugvallar. Nýtt 
rammaskipulag gerir ráð fyrir 3-5 hæða þéttu 
borgarhverfi með amk. 800 íbúðum, þar sem 
jöfn áhersla verður lögð á lifandi heildstæðar 
götumyndir, grænar tengingar og mikilvægi 
strandlengjunnar.

Hindrunarfletir flugbrautar valda því að skorður eru 
settar við húshæðir sérstaklega á norðaustur hluta 
svæðisins. Skoða þarf nánar hindrunarfletina við 
gerð deiliskipulags reita austurhluta svæðisins.

Uppbyggingu skipulagssvæðisins er skipt í tvo 
áfanga. 1. áfanginn er norðurhluti svæðisins. 
2. áfanginn bíður landfyllingar og þess að 
mengunarmælingar fari fram.

Lóð 5 - skv. rammaskipulagi Skerjafjarðar 
Stærð lóðar: 5.653m2 
Nh: 1,1
Samtals byggingarmagn: 6.500m2 
Hæðir: 1-4 hæðir
Íbúðafjöldi: u.þ.b. 72

Fjöldi íbúða, gerð, og búsetuform  
U.þ.b. 72 íbúðir í fjölbýlishúsum, sem reist væru úr 
t.d. einingum fyrir t.d. leigu- eða samvinnufélög.

Staða á lóð:    
Drög af deiliskipulagi voru lögð inn í lok feb. 2018

Helstu tímasetningar:   
Áætlað er að lóðum verði úthlutað 2018.
Áætlað er að framkvæmdir geta hafist 2019.

Verkefnisstjóri:    
Margrét Leifsdóttir

Frekari upplýsingar:   
Niðurstöður hugmyndaleitar má nálgast hér

SKERJAFJÖRÐUR    
Lóð 5

5

https://reykjavik.is/frettir/nidurstodur-hugmyndaleitar-fyrir-nyja-skerjafjord
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Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunnar

SKERJAFJÖRÐUR    
Lóð 5

46 47Rammaskipulag Skerjafjarðar ASK arkitektar - Landslag - Efla  - Maí 2018



SKERJAFJÖRÐUR    
Yfirlitsmynd



��                  

    

Reykjavíkurborg
Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunnar

Almenn lýsing:    
Nýverið gerðu Reykjavíkurborg og ríkið með sér 
samkomulag um endurskipulagningu nokkurra 
svæða til þess að stuðla að betri nýtingu þessara 
svæði og þá einkum í þágu húsnæðismarkaðarins. Á 
meðal þessara lóða er svæði Stýrimannaskólans sem 
er merkt Þ32 í aðalskipulagi.

Þróun svæðisins er nýhafin en gert er ráð fyrir 
því að þar bætist íbúabyggð. Í aðalskipulagi segir 
meðal annars um svæðið: Þéttleiki nýrrar byggðar 
taki almennt mið af yfirbragði núverandi byggðar 
og nýtingarhlutfalli á aðliggjandi lóðum, sbr. 
ákvarðanir þar um í hverfis- og eða deiliskipulagi.

Í þeirri vinnu sem er að hefjast verða skilgreindir 
nýjir reitir fyrir íbúðauppbyggingu.

Þegar er búið að gefa vilyrði til Félags eldri borgarar 
í Reykjavík og byggingarfélags námsmanna. Þriðji 
byggingaraðilinn á þróunarreitnum mun byggja 
hagkvæmt húsnæði.

Lóðir:     
Stærð: u.þ.b. 21.000m2 
Nh: óákveðið
Samtals byggingarmagn: óákveðið m2 
Hæðir: óákveðið
Íbúðafjöldi: u.þ.b. 40

Fjöldi íbúða, gerð og búsetuform  
u.þ.b. 40, íbúðagerð og búsetuform eru óákveðin.  

Staða á lóð:    
Samþykkt deiliskipulag frá 1996 gerir ekki ráð fyrir 
íbúðabyggð

Helstu tímasetningar:   
Lóðum úthlutað:  óákveðið
Framkvæmdir hefjast: óákveðið

Verkefnisstjóri:    
Guðlaug Erna Jónsdóttir

STÝRIMANNASKÓLINN   
Lóðir
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Reykjavíkurborg
Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunnar

Almenn lýsing:    
Nýverið gerðu Reykjavíkurborg og ríkið með sér 
samkomulag um endurskipulagningu nokkurra 
svæða til þess að stuðla að betri nýtingu þessara 
svæði og þá einkum í þágu húsnæðismarkaðarins. Á 
meðal þessara lóða er svæði Veðurstofunnar sem er 
merkt Þ35 í aðalskipulagi.

Þróun svæðisins er nýhafin en gert er ráð fyrir 
því að þar bætist íbúabyggð. Í þeirri vinnu sem er 
að hefjast verða skilgreindir nánar markmið fyrir 
uppbyggingu á svæðinu og tilgreindir nýir reitir 
fyrir íbúðauppbyggingu.

Lóð:     
Stærð: u.þ.b. 10.000m2 
Nh: óákveðið
Samtals byggingarmagn: óákveðið 
Hæðir: óákveðið
Íbúðafjöldi: u.þ.b. 50

Fjöldi íbúða, gerð og búsetuform  
u.þ.b. 50. Íbúðagerð og búsetuform eru óákveðin. 

Staða á lóð:    
Þróun að hefjast

Helstu tímasetningar:   
Lóðum úthlutað:  óákveðið 
Framkvæmdir hefjast: óákveðið 

Verkefnisstjóri:    
Ingvar Jón Bates Gíslason

VEÐURSTOFAN   
Lóð
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