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Hvað er hverfisskipulag?

Deiliskipulag fyrir gróin hverfi þar sem: 

1. Eldra deiliskipulag í hverfi er sameinað.  

2. Helstu óskir íbúa og hagsmunaaðila um breytingar eru settar 
í skilmála.

3. Sjö lykiláherslur um skipulag vistvænna hverfa eru innleiddar 
og hverfi þannig gerð vistvænni, sjálfbærari og meira 
heilsueflandi, sjá næstu glæru.

4. Þjónusta í hverfi er bætt og byggð styrkt, m.a. með nýjum 
byggingarheimildum, fjölgun íbúða og styrkingu 
hverfiskjarna.

5. Aðgengi að upplýsingum bætt og málsmeðferð einfölduð 
með nýrri hverfasjá.  

Bók I Ártúnsholt.pdf
Ártúnsholt Bók II.pdf


Vistvæn byggð - 7 lykiláherslur  
Helsta skipulagstæki hverfisskipulags

Samfélag
Heildstæð hverfi með jafnri aldursdreifingu og 

allskonar fólki sem getur starfað og sótt þjónustu 

í sínu nærumhverfi.

Gæði byggðar
Hverfi sem myndi fallega og lifandi umgjörð um 

daglegt líf og ýta undir góð samskipti milli íbúa.

Samgöngur
Verslun og þjónusta sé í göngufjarlægð þar sem 

gangandi og hjólandi umferð og 

almenningssamgöngur eru í forgangi.

Vistkerfi og minjar
Varðveita náttúrulegan fjölbreytileika lands, 

lífríkis og menningarminja.

Orka og auðlindir
Sjálfbærari nýting orku og auðlinda, 

kolefnisbinding og flokkun og endurvinnsla.

Mannvirki
Stuðla að vistvænum og sjálfbærum lausnum 

bæði við nýbyggingar og við endurbætur á 

eldri byggingum.

Náttúruvá
Taka mið af náttúruvá vegna eldgosa, 

jarðskjálfta, flóða og loftslagsbreytinga.

Hinar sjö lykiláherslur eru að finna í öllum 
þáttum hverfisskipulagsins:
a. Greiningu á styrkleikum og veikleikum 
b. Tillögum sem kynntar eru í 

samráðsferlinu
c. Stefnu og helstu áherslum
d. Skipulagsskilmálum fyrir hverfi  



Hvaða hverfi eru næst?

Áætluð tímaröð hverfisskipulags eftir

borgarhlutum

Tillögur að hverfisskipulagi í borgarhluta 6 

Breiðholti fóru í kynningar- og samþykktarferli 

sumarið 2021 og taka gildi í febrúar 2022.  

Vinnutillögur í borgarhluta 3 Hlíðum og 

borgarhluta 5 Háleiti-Bústöðum voru kynntar í 

október 2021 til janúar 2022. Lokatillögur fara í 

kynningar- og samþykktarferli vorið 2022. 

Næstu borgarhlutar þar á eftir verða 

Laugardalur, Grafarvogur, Kjalarnes, og 

Grafarholt.  

Lokaáfangi hverfisskipulagsins verður 

hverfisskipulag í Vesturbæ og Miðborg. 
Fyrsti 

fasi

Annar 

fasi

Þriðji 

fasi



Samráð hverfisskipulags - lýðræðisstefna Reykjavíkurborgar

Samráð í hverfisskipulagi 
Skilgreint vinnuferli sem byggir á lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar þar sem haft er samráð við íbúa, 
hagsmunaaðila og opinbera umsagnaraðila á öllum stigum ferlisins. Þau gögn sem verða til í samráðsferlinu 
eru notuð við að bæta og þróa hverfisskipulag (deiliskipulag).

Við hlusta Við 

rýnum

Við 

breytum
Við 

miðlum



BH4 – Laugardalur



AR2040,  BH4 – Laugardalur
Forsendur vinnu við hverfisskipulag



4.1.Laugarneshverfi 4.2.Langholtshverfi

4.3. Vogaherfi

BH4 Laugardalur – Skipting í hverfi og 

hverfiseiningar

Langholt



Við byrjum með autt blað fyrir utan forsendurnar frá aðalskipulaginu.

Vinna við hverfisskipulag í BH4 Laugardal er á byrjunarreit

• Kynning á HVSK i BH4 fyrir skipulags- og samgönguráði 9. febrúar

• Kynning á HVSK i BH4 fyrir íbúaráði og íbúasamtökum 14. febrúar

• Kynningarsíða opnuð 17. febrúar á https://skipulag.reykjavik.is/

• Íbúafundur borgarstjóra 2. mars kl. 20 í Laugarnesskóla

• Skapandi samráð í grunnskólum í Laugardal 11. til 18. mars

• Lýðræðisvika, opið hús og fundir 21. til 25. mars undir stúkunni við Laugardalsvöll

• Maptionnaire netsamráð 17. febrúar til 25. mars 

• Opið fyrir ábendingar og hugmyndir frá 17. febrúar til 4. apríl

• Vinna hefst við samantekt á fyrsta fasa samráðs eftir 4. apríl 



• Netsamráð – Maptionnaire

Kynningarsíða opnuð með stefnu fyrir borgarhlutann byggt á AR 2040.  
Almennar áherslur í ýmsum málaflokkum eins og 7 lykilstoðir um vistvæna byggð.
Sérstök áherslusvæði innan hverfa eru dregin fram og veittar upplýsingar um þau 
þróunarsvæði og/eða uppbyggingarsvæði sem eru utan við hverfisskipulag.
Íbúum og hagsmunaaðilum er gefinn kostur á að bregðast við og koma á framfæri 
hugmyndum og ábendingum. 

Hvað er gert?

• Eldhugahópur með áhugasömum íbúum

• Skapandi samráð í grunnskólum

• Íbúafundir með aðferðinni Skapandi samráð

• Netsamráð – Maptionnaire

• Rýnihópar

Fyrsti fasi samráðs

Setja inn uppl. úr LUKR. Hjólaleiðir t.dSpyrja um uppáhalds staði og leiðir Myndbönd og myndir til útskýringar

Maptionnaire aðferðir



Eldhugahópur hverfisskipulags í 

Laugardal

• Eldhugahópi er ætlað að vera ráðgefandi við þróun hverfisskipulags 

á vinnutímanum.

• Allir íbúar borgarhlutans geta óskað eftir sæti í hópnum en miðað er 

við að hópurinn verði ekki stærri en um það bil 30 manns. 

• Æskilegt er að í hópinn veljist fólk úr öllum hverfum borgarhlutans og 

að kynja- og aldursdreifing endurspegli fjölbreytt mannlíf hverfanna.

• Ekki er gert ráð fyrir að í eldhugahópinn verði fulltrúar félagasamtaka 

eða fyrirtæka heldur fyrst og fremst áhugasamir íbúar.

• Áhugasamir sendið póst á:  
eldhugar.hverfisskipulag@reykjavik.is eða á netfang 

Íbúasamtaka Laugardals ibuarlaugardals@gmail.com.

• Nafn, heimilisfang, tölvupóstur og áhugasvið þarf að 

koma fram. 

• Íbúasamtök Laugardals mun koma að starfi eldhugahópsins.

mailto:eldhugar.hverfisskipulag@reykjavik.is
mailto:ibuarlaugardls@gmail.com


Skapandi samráð í grunnskólum í borgarhlutanum



Vinna nemenda í Selásskóla 8. – 12.  febrúar 2016
Módelgerð og samráð í grunnskólum í 

Laugardal
Laugarnesskóli

Laugarlækjarsk

óli

Langholtsskóli

Vogaskóli

Skóli Vinna i skola  

Laugarnesskóli 11. – 18. mars 
2022

Laugalækjarskóli 11. – 18. mars 
2022

Langholtsskóli 11. – 18. mars 
2022

Vogaskóli 11. – 18. mars 
2022



Háaleitisskóli – Hvassaleiti – 1. júní 2016

Lýðræðisvika og opið hús 21. til 25 mars

Staður: Undir stúkunni við Laugardalsvöll

Íbúi skráir skoðun sína í miðakerfi Skapandi samráð



Maptionnaire netsamráð
Forkönnun meðal íbúa á nýtingu almenningsrýma og 

ferðaleiða



Byggt á niðurstöðum úr fyrsta fasa samráðs eru mótaðar vinnutillögur sem eru 
kynntar fyrir íbúum og leitað álits þeirra.
Í þessum fasa hafa verið unnar nákvæmari skipulagstillögur, t.d. um heimildir til 
breytinga á fasteignum, viðbygginga, ofanábygginga og aukaíbúða. Sömuleiðis 
eru kynntar hugmyndir sem snúa að samgöngum, borgargötum, vistvænum 
áherslum o.s.frv. 
Einnig eru kynntar tillögur að uppbyggingu og/eða öðrum breytingum á 
sérstökum áherslusvæðum innan hverfanna.

Hvað er gert?
• Kynningarsíða með vinnutillögum opnuð

• Viðvera í borgarhlutanum

• Hverfisgöngur

• Kynningarfundur 

• Netsamráð með Maptionnaire um vinnutillögur

• Rýnihópar

Annar fasi samráðs



Kynntar eru fullbúnar tillögur að hverfiskipulagi í viðkomandi borgarhluta/hverfi. Þá 
hefur verið unnið úr samráði í öðrum fasa.
Settar eru fram tillögur að stefnu og áherslu og skilmálum um breytingar á 
fasteignum, viðbyggingar, ofanábyggingar og aukaíbúðir. Einnig tillögur að 
samgöngum, borgargötum, vistvænum skilmálum og þróunarsvæði þar sem 
fyrirhuguð er meiri uppbygging/umbreyting.

Hvað er gert?
• Kynningarsíða á fullbúnum tillögum

• Viðvera í borgarhlutanum með sýningu

• Kynningarfundur 

Þriðji fasi samráðs



BH4 Laugardalur – verkefni framundan 

Fyrsti 

fasi

Annar 

fasi

Þriðji 

fasi

AR2040 Verklýsing - drög Byggðakönnun –

drög
Verkefni framundan

• Leitað eftir hugmyndum íbúa í 

samráði

• Verklýsing kynnt og auglýst

• Fyrstu hugmyndir mótaðar 

• Stefnt er að því að fyrsta fasa 

samráðs verði lokið í vor og að 

vinnutillögur verði kynntar í 

sumar/haust.

• Áætlað er að endanleg tillaga að 

hverfisskipulagi borgarhlutans liggi 

fyrir í árslok 2022 eða á vormánuðum 

2023. 

Hverfisskipulagsráðgjafar í Laugardal

Hjördís Sigurgísladóttir og Dennis Davíð 

Jóhannesson hjá ARKHD-Arkitektar og 

Oddur Hermannsson og Svanhildur 

Gunnlaugsdóttir landslagsarkitektar hjá 

Landform.



Hverfisskipulag Reykjavíkur
Kynning á fyrirhugaðri vinnu í Laugardal

Takk fyrir

Umhverfis- og skipulagssvið, skipulagsfulltrúi Reykjavíkur 

Ævar Harðarson  Ph.D. arkitekt  deildarstjóri 
hverfisskipulags


