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Fundargerð: Ný byggð við Laugaveg – Heklureit 

 

Heiti og númer 
verkefnis: Heklureitur og Laugavegur 176 

Dags. tími Fimmtudagur, 22. mars 2018, kl 17:00-18:00.   
Borgartún 12, fundarherbergi Vindheimar 

Fundarstjóri: Gunnar Hersveinn  

Til svara 

Hjálmar Sveinsson formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar 
Haraldur Sigurðsson verkefnisstjóri aðalskipulag 
Yngvi Karl Sigurjónsson, Yrki arkitektar 
Ásdís Helga Ágústsdóttir, Yrki arkitektar 
Magnús Már Þorvarðarson, Yrki arkitekt 
Þorsteinn Rúnar Hermannsson samgöngustjóri,  
Björn Axelsson skipulagsfulltrúi 
Erna Hrönn Geirsdóttir, lögfræðingur sviðsstýru umhverfis- og skipulagssviðs 
Ásgeir Björgvinsson, skóla og frístundasvið 
 
Ritari: Jón Kjartan Ágústsson og Björn Ingi Edvardsson, verkefnisstjórar 
skipulagsfulltrúa 

 

Dagskrá  
1. Ávarp - Hjálmar Sveinsson form umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar 
2. Breyting á aðalskipulagi Reykjavíkur – Haraldur Sigurðsson verkefnisstjóri  
3. Rammaskipulag – Yngvi Karl Sigurjónsson kynnir, Yrki arkitektar 
4. Deiliskipulag – Ásdís Helga Ágústsdóttir, Yrki arkitektar 
5. Myndband -  Magnús Már Þorvarðarson arkitekt 
6. Spurningar og athugasemdir 

 

Spurningar og athugasemdir 

1. Margrét Guðmundsdóttir spyr um ferlið sem er framundan: 
Jón Kjartan Ágústson svarar að stefnt er að auglýsingu á tillögu fljótlega eftir páska. 
 

2. Ívar Adolfsson íbúi í Skipholti spyr um ásýnd frá Skipholti og hæðir húsa og finnst skyggja á 
ásýndina núverandi húsa frá nýbyggingum til norðurs. Hefur einnig áhyggjur af aukinni 
umferð á Skipholtið. 
Hvernig verða áhrifin frá Skipholti m.t.t. útsýni? 
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Þorsteinn R. Hermannsson svarar varðandi umferðina og telur ekki ástæðu til að tillagan leiði 
til mikillar aukningar á umferð umfram það sem er í dag, Skipholtið sé ekki mjög greiðfær 
umferðargata í dag og verði það ekki þegar búið er að útfæra þær breytingar sem 
rammaskipulagið sýnir.  
 
Björn Axelsson svarar varðandi ásýndina og hæðir húsa, að það sé vissulega verið að fara 
aðeins á hæðina meðfram Laugavegi en skipulag fyrir húsin Skipholtsmegin á svokölluðum B-
reit sé eftir. Björn nefnir að frá upphafi hafi verið lagt áhersla á aukna þéttingu við Laugaveg 
vegna nálægðar við samgönguás borgarinnar. Varðandi áhrif á útsýni munu útsend gögn sýna 
að húsin við Laugaveg, þótt þau séu há, þá verða þau ekki mikið hærri en hæstu húsin við 
Skipholt, og eru að nýta sér mikinn landhalla sér í hag.  
Gögn munu verða sett á netið ásamt fundargerð til að fundargestir geti skoðað betur ýmis 
atriði.  

 
3. Björn Jóhannesson íbúi í Norðurmýri veltir fyrir sér hæðum húsanna út í umhverfið og er 

almennt ánægður með „prinsipin“ í tillögunni. 
 

4. Baldur Fredricsen spyr um hvaða hús verði rifin skv. tillögu (við Skipholt)  umfram það sem 
hefur verið samþykkt á Heklureit.  
Svar: Engin. 
 

5. Garðar Lárusson spyr um breytinguna á Aðalskipulagi, eftir breytingu er gert ráð fyrir um 550 
íbúðum, ef 400 koma á Heklureit hvernig verður restinni deilt út, 
Haraldur Sigurðsson svarar að restinni verður ekki sérstaklega úthlutað og fer eftir hvað 
lóðarhafar á aðliggjandi lóðum vilja gera. Það er rétt að verið sé að breyta aðalskipulagi sem 
tekur yfir stærri svæði en rammaskipulagið,  og að rúmar heimildir til uppbyggingar á reitnum 
í heild.  

 
6. Þráinn Karlsson spyr um bílastæði per/fm.  

Ásdís Helga frá Yrki svarar að um sé að ræða byggingarmagn á Heklureit upp á 40.000 fm, og 
allt að 400 bílstæði heimiluð innan lóða + bílastæði á borgarlandi kannski 40-50. 
 

7. Aron Hinriksson spyr hvort búið sé að gera samninga við fleiri aðila innan rammaskipulagsins. 
Björn Axlesson svarar að deiliskipulagið á Heklureit sé unnið í samráði við lóðarhafa, en að 
ekki sé búið að semja við aðra lóðarhafa á öðrum lóðum innan reits.  
 

8. Kjartan Gunnarsson spyr um nýtingarhlutfall á svæðinu + í bílakjallara, fullbyggt. 
Ásdís Helga frá Yrki svarar að meðaltali á Heklureit sé nýtingarhlutfall um 3,0 (fyrir svokallað 
skilgreint A-rými) að hámarki auk B-rýmis. Ofan+neðanjarðar = 4,37-5 
 

9. Ívar Adolfsson spyr um hæðir húsa og hvort leyfi sé fyrir allt að 8 hæðum skv. gildandi 
skipulagi. 



 
  

 

Skjalanúmer:  EBP-026 
Útgáfa: 01 
Samþykkt: Umhverfis- og 
gæðastjóri 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Síða 3 af 3 
Ábyrgðaraðili: Yfirmaður verkefnastofu    

Haraldur Sigurðsson svarar að í aðalskipulagi fyrir svæðið sé almennt heimilt 3-5 hæðir + 2 
hæðir upp á ákveðnum stöðum. Varðandi áttundu hæðina þá er verið að breyta aðalskipulagi 
núna til að heimila það og rýma hæðarkröfur skv. meðfylgjandi tillögu.  
 

10. Guðlaugur spyr um Turninn á Höfðatorgi og talað hafði verið um að hann hafi verið byggður 
2-3 hæðir umfram heimildir sem voru til staðar. 
Bjrn Axelsson svarar því neitandi og að það sé ekki rétt. 
 

11. Garðar Lárusson spyr um bílastæði á torgi við Skipholt. Var það unnið í samráði við lóðarhafa. 
Ásdís Helga frá Yrki svarar að um sé að ræða rammaskipulag, en ekki eignlegt deiliskipulag 
sem er lögformlegt ferli.  

 
Hjálmar Sveinsson lokar fundinum með stutti samantekt og fer yfir ferlið sem er framundan 
varðandi skipulag svæðisins. 
 

Mæting 25-30 íbúar/eigendur. 
 
 

 


