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Hlemmur, reitur 1.240, 
umferðarskipulag

breyting á deiliskipulagi

Lögð fram tillaga umhverfis- og skipulagssviðs að breytingu á deiliskipulagi Hlemmur og nágrenni, deiliskipulag stgr. 1.240, Hlemmur og 

nágrenni og Hlemmur, umferðarskipulag, sem samþykkt var 19. mars 2020 í borgarráði og tók gildi við birtingu auglýsingar í B deild 

Stjórnartíðinda þann 7. apríl 2020. Í breytingunni felst að greinargerð deiliskipulagsins er uppfærð í samræmi við þessa breytingartillögu 

og fyrri breytingu, dags. 25. janúar 2021. Deiliskipulagið er samræmt við nýsamþykkt Aðalskipulag Reykjavíkur 2040. Lóðarmörkum 

Laugavegs nr. 107 er breytt þannig að lóðin nær eingöngu utan um núverandi hús (Hlemmur mathöll) ásamt byggingarreit A 

(viðbygging). Þremur nýjum lóðum er bætt inn á torgsvæðið, tvær lóðir utan um byggingarreiti C og D auk þess að stofnuð er lóð fyrir 

dreifistöð rafveitu við Þverholt. Byggingareitir C og D, þar með lóðir þeirra, færðir í sundur. Bætt er við byggingareitum fyrir sorpskýli á 

borgarlandi og sérskilmálum um nýtingu. Byggingarreitur E fyrir djúpgáma er felldur út. Reitur undir hjólaskýli, H, á norðurhluta 

Rauðarárstíg stækkaður. Skerpt er á sérskilmálum byggingareita og nú lóða til að endurspegla frekar tillögu hönnuða Hlemmtorgs. 

Sérrými almenningssamgangna og hjólastígum á Hverfisgötu er hliðrað lítillega til að koma lóðum betur fyrir. Breyttir skilmálar fyrir 

setsvæði og svið. Reitur biðstöðvarsvæðis almenningssamgangna breytt í byggingareit og reitur stækkaður til austurs. Bætt er við frekari 

upplýsingum um stöðu fornleifa á svæðinu. Byggingareit R+H við Þverholt breytt í reit R2 fyrir veitumannvirki og tæknibúnað og ný lóð, 

Laugavegur nr. 122, stofnuð undir reitinn. Bætt er við byggingareit fyrir almenningssalerni norðan við Hlemm, Laugaveg nr. 107. Bætt 

er við umfjöllun um samræmi við frumdragaskýrslu Borgarlínu lotu 1 samkvæmt uppdr. Yrki arkitekta ehf. dags. 18. janúar 2022. 

Einnig er lögð fram greinargerð Yrki arkitekta ehf. dags. 18. janúar 2022 og hönnunarleiðbeiningar Dagný Land Design ehf. dags. janúar 

2022. Lagt er til að tillagan verði afgreidd í auglýsingu.











• Í stað einnar lóðar fyrir torgsvæðið (Laugavegur nr. 107) fær 
hvert mannvirki sérlóð. Nýjar lóðir: Laugavegur nr. 109, 111 
og 122

• Sorpmál nýbygginga - bætt við sérreitum fyrir sorpskýli á 
borgarlandi

• Byggingarreitur E, fyrir djúpgáma er felldur út

• Skilgreiningu á HH reit breytt. Bætt er við byggingareit fyrir 
lagnir og inntök. Byggja má færanlegt skýli

• Reitur undir hjólaskýli, H, á norðurhluta Rauðarárstíg 
stækkaður

• Skerpt á sérskilmálum byggingareita og nú lóða til að 
endurspegla frekar tillögu hönnuða Hlemmtorgs, sjá 
breytingar í skilmálatöflu

• Breyttir skilmálar fyrir setsvæði og svið, sjá feitletranir í 
kafla 4.2.6.

• Biðstöðvarsvæði Borgarlínu er breytt í byggingareit 
biðstöðva almenningssamgangna og reiturinn stækkaður

• Bætt er við ítarlegri upplýsingum í greinargerð um stöðu 
fornleifa á deiliskipulagssvæðinu

• Bætt er við sniði B-B til að skýra frekar byggingarheimildir á 
lóðum

• Byggingareit R+H við Þverholt breytt í byggingarreit R2 fyrir 
veitumannvirki og tæknibúnað á lóð nr. 122 við Laugaveg

• Bætt er við byggingareit fyrir almenningssalerni norðan við 
Hlemm, Laugaveg nr. 107

• Greinargerð deiliskipulagsins er uppfærð í samræmi við 
þessa breytingartillögu og fyrri breytingu vegna færslu 
deiliskipulagsmarka að Sæbraut. Þá er deiliskipulagið 
samræmt við nýsamþykkt Aðalskipulag Reykjavíkur 2040

Breytingin nær til lóða og 
almenningssrýmis sem í dag er í eigu 
Reykjavíkurborgar

Tilgangur með breytingunum er að:

✓Marka lóðir undir byggingar á 
Hlemmtorgi

✓ Skerpa á eignarhaldi og hlutverki 
lóðarhafa og borgarinnar

✓ Festa í sessi alla verkhönnun 
torgsvæðisins gegnum uppfærða 
skilmála og hönnunarhandbók



Laugavegur 107

[Breytingartillaga]
Laugavegur 109
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Laugavegur 111
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Laugavegur 122

[Breytingartillaga]



Dreifstöðu rafmagns +
tæknirými (snjóbræðsla og úðakerfi)

Vegna brunavarna var ákveðið að 
færa byggingarnar í sundur

Hlemmur mathöll heldur 
byggingareit viðbyggingar

Laugavegur 107

[Breytingartillaga]
Laugavegur 109
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Laugavegur 111

[Breytingartillaga]

Laugavegur 122

[Breytingartillaga]







Uppfærslur á uppdrætti:
• Stofnstígum úr aðalskipulagi 

bætt við
• Aðkoma fyrir vörulosun lýst

















Niðurstaða:

Lagt er til að auglýsa framlagða tillögu, skv. 1. mgr. 41. gr. sbr. 1. mgr.
43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.


