AÐALSKIPULAG
REYKJAVÍKUR
2010-2030

Laugavegur-Skipholt (reitur 25)
Aukning byggingarmagns
Breyttar heimildir um fjölda íbúða

Tillaga að breytingu á aðalskipulagi (drög)
Lögð fram fram sbr. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010

Reykjavíkurborg
Umhverfis og skipulagsvið

Breyting nr. 23
Febrúar 2018
Uppfært 13.febrúar

1

1. Inngangur............................................................................................................................................. 3
2. Gildandi skipulag ................................................................................................................................. 5
3. Markmið breytinga .............................................................................................................................. 6
4. Breytingartillögur................................................................................................................................. 6
4.1. Fjölgun íbúða á reit 25, sbr. mynd 13 í kaflanum Borgin við Sundin ............................................ 7
4.2. Breyting á töflu 3 í kaflanum Skapandi borg ................................................................................ 8
4.3. Breyting á stefnu um hæðir húsa, sbr. mynd 10 og tafla 1 í kaflanum Borg fyrir fólks ................ 9
5. Umhverfisáhrif og samræmi við markmið aðalskipulags og svæðisskipulags ................................... 11
6. Afgreiðslu- og kynningarferli ............................................................................................................. 12
7. Viðauki ............................................................................................................................................... 12

2

1. Inngangur
Svæðið milli Laugavegar og Skipholts, á kaflanum frá Hlemmi að Kringlumýrarbraut, er mikilvægt
þróunarsvæði í Aðalskipulagi Reykjavíkur. Uppbygging og þétting byggðar á umræddu svæði er
mikilvægur þáttur í að styrkja þróunar- og samgönguás sem tengir miðborgina við hin stóru
þróunarsvæði við Elliðaárvog. Þétting byggðar á þessum reit mun þannig styðja við uppbyggingu
Borgarlínu sem fyrirhugað er að liggi á þessum ás. Öflugar almenningssamgöngur er mikilvæg
forsenda þess að mögulegt verði að auka byggingarmagn verulega á svæðinu. Vegna óvissu um
framtíð nokkurra lykil fyrirtækja á svæðinu, við gerð aðalskipulagsins, var aukningu byggingarmagns
og fjölgun íbúða stillt í hóf en fyrirséð var að miklir möguleikar voru til þéttingar byggðar á svæðinu.
Á síðasta ári gerðu Reykjavíkurborg og lóðarhafar Laugavegar 168-174 samkomulagi um tilfærslu á
starfsemi Heklu af svæðinu. Í framhaldinu var ákveðið að efna til skipulagssamkeppni um lóðina og
nærliggjandi svæði (sjá mynd 1). Markmiðið var að fá sýn á mögulega uppbyggingu blandaðrar
byggðar íbúða, verslunar og annarrar atvinnustarfsemi á svæðinu. Einnig átti að horfa til þróunar á
göturými Laugavegs, sem borgargötu, m.a. hverng stutt er við almenningssamgöngur og vistvæna
ferðamáta. Einnig lá fyrir áhugi lóðarhafa Laugavegs 176 að kanna aukna uppbyggingu á sinni lóð.

Mynd 1: Afmörkun svæðis sem hugmyndsamkeppni um Laugaveg/Skipholts náði til vorið 2017.
Vorið 2017 hélt Reykjavíkurborg í samvinnu við Arkitektafélagið og helstu lóðarhafa á svæðinu
hugmyndasamkeppni um uppbyggingu á umræddu svæði. Markmið Reykjavíkurborgar með
samkeppninni var að kalla eftir hugmyndum um skipulag svæðisins, sem myndi stuðla að framgangi
meginstefnu gildandi Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030. Um yrði að ræða þétta,
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Mynd 2: Skýringarmynd úr drögum að rammaskipulagi, samkvæmt tillögu Yrkis, er sýnir mögulega
byggð við Laugaveg.
blandaða og vistvæna byggð sem væri í tengslum við góðar almenningssamgöngur og í samræmi við
stefnu aðalskipulagsins um t.d. hæðir húsa, gæði í manngerðu umhverfi og grænar lausnir í hönnun.
Niðurstaða úr samkeppninni lá fyrir sumarið 2017 og er vinningstillagan lögð til grundvallar við mótun
nýs deiliskipulags á svæðinu (sjá mynd 2). Allar framlagðar tillögur í samkeppninni gerðu ráð fyrir
verulegri aukningu byggingarmagns á svæðinu, fjölgun íbúða og breyttu yfirbragði byggðar. Ætla má
að samkeppnissvæðinu geti risið 300-500 íbúðir, auk atvinnuhúsnæðis. Á grundvelli þessa þarf að
ráðast í breytingu á aðalskipulaginu varðandi breyttar heimildir um byggingarmagn á svæðinu,
einkum varðandi fjölda íbúða.
Fyrirhuguð breyting er í góðu samræmi við megin markmið aðalskipulagsins, að stuðla við
uppbyggingu þéttrar og blandaðrar byggðar á vannýtum svæðum innan borgarinnar, þar sem auðvelt
er að þjóna með góðum almenningssamgöngum. Áformað er að kynna og auglýsa
aðalskipulagsbreytinguna samhliða kynningu nýs deiliskipulags fyrir hluta svæðisins, sem nær til
svæðis A, sbr. mynd 1. Deiliskipulagið verður unnið á grundvelli rammaskipulags sem nær til bæði
svæða A og B.
Aðalskipulagsbreytingin er ekki háð lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. Hins verður
almennt gerð grein fyrir umhverfisáhrifum, skv. 12. gr. skipulagslaganna (sjá kafla 5). Gerð verður
ítarlegri grein fyrir umhverfisáhrifum við gerð deiliskipulags fyrir svæðið.
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Mynd 3. Afmörkun þróunarsvæðis Þ31 milli Laugavegar og Skipholts (sjá B-hluti aðalskipulags) og
skilgreining byggingarreits nr. 25, fyrir íbúðir á miðsvæði M2a og M2b. Í gildandi skipulagi var gert
ráð fyrir 100 íbúðum á reitnum, 3-5 hæða byggð (sjá B-hluta, bls. 251-253, hluti myndar 13 og bls.
32-33, í kaflanum Borgin við Sundin, sjá nánar adalskipulag.is)

2. Gildandi skipulag
Fyrirhuguð breytingartillaga nær til svæðis milli Skipholts og Laugavegar sem er skilgreint sem
þróunarsvæði nr. 31 og byggingarreitur nr. 25:
„Þ31 Holt-Laugavegur. Miðsvæði (M2a, M2b). Fyrst og fremst rýmisfrekar smásöluverslanir, skrifstofur,
stofnanir, ýmis ráðgjafar- og þjónustufyrirtæki, hönnunarfyrirtæki og handverk, hótel og veitingastaðir. Þar sem
aðstæður leyfa er íbúðarhúsnæði heimilt, einkum á efri hæðum bygginga. Gert er ráð fyrir all nokkurri þéttingu
byggðar á svæðinu, ekki í síst í því skyni að skapa heildstæðari götumyndir. Um aukningu íbúðarhúsnæðis, sjá
þéttingarreiti á mynd 13 í Borgin við sundin.“

Um er að ræða miðsvæði M2a og M2b sem eru skilgreind með eftirfarandi hætti:
„M2. Hlemmur-Grensás (M2a-M2g). Fyrst og fremst rýmisfrekar smásöluverslanir, skrifstofur, stofnanir, ýmis
ráðgjafar- og þjónustufyrirtæki, hótel og veitingastaðir. Í Múlum er auk þess gert ráð fyrir léttum iðnaði eins og
útgáfustarfsemi, prentiðnaði og verkstæðum. Annar iðnaður er almennt víkjandi. Þar sem aðstæður leyfa er
íbúðarhúsnæði heimilt, einkum á efri hæðum bygginga, samanber nánari ákvæði þar um hér að neðan… M2a
og M2b. Holt-Laugavegur. Fyrst og fremst rýmisfrekar smásöluverslanir, skrifstofur, stofnanir, ýmis ráðgjafarog þjónustufyrirtæki, hönnunarfyrirtæki og handverk, hótel og veitingastaðir. Þar sem aðstæður leyfa er
íbúðarhúsnæði heimilt, einkum á efri hæðum bygginga.“

Svæði stendur fast upp við samgöngu- og þróunarásinn Örfirisey-Keldur (sjá mynd 4) og uppbygging á
svæðinu er því í forgangi. Ekki er gert ráð fyrir að skilgreiningu landnotkunar verði breytt en heimildir
um fjölda íbúða á svæðinu verða hækkaðar.
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Mynd 4.Þróunar- og samgönguásinn Örfirisey-Keldur liggur meðfram Laugavegi, þar sem umrætt
þróunarsvæði er staðsett. Uppbygging á þróunarásnum nýtur forgangs í aðalskipulaginu (sjá nánar
kaflann Borgin við Sundin, bls. 42-43, adalskipulag.is)

3. Markmið breytinga
Megin markmið með fyrirhugaðri breytingartillögu eru eftirfarandi:





Stuðla að uppbyggingu þéttrar og blandaðrar byggðar á vannýttu athafnasvæði miðlægt í
borginni í samræmi við megin markmið um sjálfbæra borgarþróun , bættan borgarbrag og
vistvænar lausnir í hönnun hverfa
Styðja við eflingu almenningssamgangna á þróunarásnum Örfirisey-Keldur og skapa betri
rekstrargrundvöll Borgarlínu
Tryggja aukið framboð íbúðarhúsnæðis í samræmi við megin markmið húsnæðisstefnu
aðalskipulagsins

4. Breytingartillögur
Breytingartillögur snúa einkum að heimildum um fjölda íbúða á reit 25, sbr. framsetning á mynd 13 í
kaflanum Borgin við Sundin, „Íbúðarbyggð og blönduð byggð 2010-2030“ (bls. 32-22).1 Tafla 3 í
kaflanum Skapandi borg, er lýsir aukningu byggingarmagns á viðkomandi miðsvæðum er uppfærð
varðandi fjölda íbúða á svæðinu. Fjölgun íbúða á svæðinu er að hluta á kostnað atvinnuhúsnæðis sem
er fyrir og vegur það á móti frekari þéttingu atvinnuhúsnæðis annars staðar á svæðinu. Forsendur um
aukningu atvinnuhúsnæðis breytast því ekki. Einnig er vikið að mögulegri breytingu á stefnu um
hæðir húsa fyrir hluta svæðisins, sbr. mynd 10 og töflu 1, bls. 174 í kaflanum Borg fyrir fólk.

1

Vísað er til kafla sem eru aðgengilegir á adalskipulag.is
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4.1. Fjölgun íbúða á reit 25, sbr. mynd 13 í kaflanum Borgin við Sundin
Lagt er til að almenn heimild um fjölda íbúða á reit 25, sbr. mynd 13 (bls. 32-33) í kaflanum Borgin við
Sundin verði hækkuð um 450 íbúðir. Einnig verður afmörkun reits 25 mögulega endurskoðuð þannig
að hún nái til svæðis M2a að Stórholti. Stór hluti íbúðaruppbyggingar á svæðinu verður á svæði A,
sbr. mynd, svokölluðum Heklureit eða 300-400 íbúðir. Hér að neðan er aðeins sýndur hluti myndar 13
og viðkomandi töflu. Breytingar ná aðeins til reits 25.

550

3-5/5-8
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4.2. Breyting á töflu 3 í kaflanum Skapandi borg
Gerð er eftirfarandi breyting á töflu 3, er lýsir byggingarmagni á helstu miðsvæðum í borginni.
Breytingin nær eingöngu til heimilda um íbúðir. Megin landnotkun á miðsvæðum M2a-b verður
áfram atvinnustarfsemi.

550
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4.3. Breyting á stefnu um hæðir húsa, sbr. mynd 10 og tafla 1 í kaflanum Borg fyrir
fólks
Mögulega verða gefnar víðari heimildir um hæðir húsa næst Laugavegi, þar sem Borgarlínan er
fyrirhuguð. Á svæðinu er þó áfram almennt gert ráð fyrir 3-5 hæða byggð. Víðari heimildir munu
væntanlega eingöngu ná til fremstu húsaraða við Laugaveg og verða skilgreindar í flokknum 5-8
hæðir, sbr. mynd 10. Uppfærsla á mynd 10 mun fylgja endanlegri tillögu (sjá gildandi stefnu á hluta
myndar 10, hér til hliðar). Hér að neðan er sýnd möguleg breyting á töflu 1, bls. 174 í kaflanum Hæðir
húsa. Aðeins hluti töflu er sýndur:

3-5/5-8
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5. Umhverfisáhrif og samræmi við markmið aðalskipulags og svæðisskipulags
Fyrirhuguð tillaga varðar ekki breytingar á megin markmið aðalskipulagsins, heldur einkum
byggingarheimildir á viðkomandi reit og fjölgun íbúða.
Áhrif á samfélagsstofnanir, einkum grunnskóla og leikskóla. Áhrif fjölgunar íbúða á svæðinu varða
einkum grunnskólann. Í dag er Háteigsskóli fullsetinn og vel það. Miðað við 11 m2 rými á nemenda í
leik og starfi ætti skólinn að taka um 400 nemendur en í dag eru þeir um 450. Miðað við óbreyttan
fjölda íbúða í hverfinu fer nemendum ekki að fækka að ráði fyrr en eftir 2020. Í skólahverfinu er verið
að fjölga íbúðum á fleiri reitum en umræddu svæði. Það er því ljóst að frekari þétting byggðar í
skólahverfinu kallar á aðgerðir í húsnæðismálum grunnskólans. Ef horft er á áhrif mögulegrar
uppbyggingar á Heklureit2 og miðað við allt 400 íbúðir og hlutfall fjölskylduíbúða verði fremur lágt, þá
gæti uppbygging leitt til allnokkurrar fjölgunar nemenda á svæðinu. Áhrifa af uppbyggingunni gæti
farið að gæta í verulegum mæli kringum 2022. Sjá nánar umsögn skóla- og frístundasviðs, dagsett 22.
Desember 2017, í Viðauka.
Áhrif á umferð og samgöngur. Í matinu er fyrst og fremst horft til mögulegra breytinga sem verða á
svæðum A og B á mynd 1, sbr. áform í drögum að rammaskipulagi. Samkvæmt umferðarlíkani gæti
breytingar á umferðarsköpun orðið þessar, miðað við heildarumferð á sólarhring:

Umferðarsköpun vegna uppbyggingar á reit 25 (svæði A og B, sbr. mynd1)
Ferðamyndunarjafna VSÓ: 1,85*íbúar+0,14*m 2 verslun/skrifstofur+0,04*m2annað húsnæði
íbúar

Gildandi skipulag
Fjöldi ferða
Breytt skipulag
Fjöldi ferða

verslun/skrifstofur (fm) annað húsnæði (fm)

0
0
750
2.775

16.000
4.480
16.000
4.480

30.000
2.400
24.000
1.920

6.880
9.175

Hér er reiknuð hámarksumferðarsköpun miðað við óbreyttar ferðavenjur. Umferðarlíkanið er
grundvallað á meðal umferðarsköpun byggðar á öllu höfuðborgarsvæðinu. Miðað við staðsetningu
svæðisins, í grennd við væntanlega Borgarlínu eða þær öflugu almenningssamgöngur sem eru fyrir
hendi í dag, má ætla að aukning umferðar verði verulega minni. Miðlæg staðsetning gerir það einnig
að verkum að fleiri ganga og hjóla, en að jafnaði á öðrum svæðum á höfuðborgarsvæðinu. Aukning
byggðar á svæðinu eru fyrst og fremst vegna íbúða og gerir það að verkum að aukningin hefur
einkum áhrif á strauma frá svæðinu árdegis (og að síðdegis), eða í öfuga stefnu við megin strauma að
og frá atvinnubyggðinni sem er á svæðinu í dag. Uppbygging á svæðinu er líklega til að styðja við
almenningssamgöngur.
Samræmi við megin markmið aðalskipulags, m.a. um þéttingu byggðar, eflingu
almenningssamgangna og húsnæðisstefnu. Breytingartillagan er í góðu samræmi við megin markmið
aðalskipulagsins og mun stuðla að því að auðveldar verður að ná markmiðum um eflingu
almenningssamgangna og uppbyggingu Borgarlínu eftir Laugavegi. Fjölgun íbúða á svæðinu mun
almennt hafa jákvæð áhrif á húsnæðismarkað, enda tryggt að 25% íbúðanna verði á viðráðanlegu
verði og framboð íbúðagerðanna verði fjölbreytt. Fjölgun íbúða á svæðinu mun ekki leiða til þess að
fermetrum atvinnuhúsnæðis á svæðinu í heild muni fækka, þegar til lengri tíma er litið. Áfram er gert
2

Gert er ráð fyrir að önnur uppbygging íbúða á svæðinu verði hægfara og bætist við í smærri skömmtum.
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ráð fyrir nettóaukningu atvinnuhúsnæðis á svæðinu (M2a-M2b) á skipulagstímabilinu, þó
atvinnufermetrum fækki mögulega tímabundið. Það er því ekki talin ástæða til að meta sérstaklega
áhrif á jafnvægi í dreifingu starfa og íbúa.
Samræmi við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Breytt heimild um fjölda íbúða er væntanlega
óveruleg í samhengi svæðisskipulagsins. Aukinn þéttleiki á reitnum styður hinsvegar vel við megin
markmið svæðisskipulagsins, en hann er innan svokallaðs landskjarna samkvæmt svæðisskipulaginu.
Uppbyggingin styður einnig vel við markmið í fyrirliggjandi tillögu að breytingu á svæðisskipulagi
vegna Borgarlínu. Gerð verður grein fyrir aukinni uppbyggingu í næstu endurskoðun þróunaráætlunar
svæðisskipulagsins, en í fyrirliggjandi áætlun er gert ráð fyrir 100 íbúðum á reitnum. Á fundi sínum
þann 24. nóvember gerir svæðisskipulagsnefnd ekki athugasemdir við áformin eins og þeim var lýst í
verklýsingu.
Önnur umhverfisáhrif s.s. flæði umferðar í gatnakerfinu í nágrenninu, bílastæðaþörf og næráhrif
bygginga, verða til umfjöllunar í deiliskipulagi.

6. Afgreiðslu- og kynningarferli
Verklýsing vegna aðalskipulagsbreytingar var samþykkt í borgarráði þann 5. október 2017.
Verklýsingin var auglýst í fjölmiðlum og send til eftirfarandi umsagnaraðila: Hverfisráð Hlíða,
Svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins, nágrannasveitarfélaga, skóla- og frístundaráðs/sviðs
og Skipulagsstofnunar.Umsagnir bárust frá Skipulagsstofnun (7. nóvember), svæðisskipulagsnefnd (6.
desember, Mosfellsbæ (27. október), Seltjarnarnes (22. desember) og Bláskógabyggð (19. október).
Engar athugasemdir bárust frá þessum aðilum en í umsögn Skipulagsstofnunar eru settar fram ýmsar
ábendingar sem tekið er tillit til við mótun tillögunnar. Auk þess bárust athugasemdir frá
rekstraraðilum við Skipholt, Sjómannaheimilinu Örkinni og Gísla Gestsyni f.h. Víðsjár. Í þeim
athugasemdum er mótmælt fyrirhuguðum áformum, eins og þau eru sett fram í samkeppnistillögu.
Aðalskipulagið setur aðeins almenna ramma um aukningu byggingarmagns á miðsvæðum M2a-M2b
og byggingarreit 25, sbr. mynd 13, á grundvelli. Við breytinguna er sérstaklega horft til
rammaskipulags sem unnið er fyrir hluta þessara svæða (sjá mynd 1, svæði A og B). Möguleg
uppbygging og breytingar við Skipholt er viðfangsefni deiliskipulags á svæðinu. Deiliskipulagsgerð á
svæðinu verður áfangaskipt og að líkindum nær fyrsti áfangi deiliskipulags aðeins til svæðis A, sbr.
mynd 1.
Drög að aðalskipulagsbreytingu verða kynnt í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga í febrúarmars 2018 og eru send á ný til hagsmunaaðila. Kynning tillögudraganna verður auglýst í fjölmiðlum,
gerð aðgengileg á vef borgarinnar og boðið verður upp á kynningu á fundi/opnu húsi.

7. Viðauki
Umsögn skóla- og frístundasviðs frá 22. desember 2017.
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Heklureitur og aðrar nýbyggingar í skólahverfi Háteigsskóla – Umsögn skrifstofu skóla – og
frístundasviðs í desember 2017
Heklureitur, Smiðjuholt, Skipholt 70 og KHÍ lóð.
Samkvæmt upplýsingum frá umhverfis – og skipulagssviði Reykjavíkur í nóvember 2017 eru áætlaðar
400 nýjar íbúðir á svokölluðum Heklureit sem er í skólahverfi Háteigsskóla. Í skólahverfinu á enn eftir
að byggja 135 í Smiðjuholti og þá bætast einnig við á næstu árum 19 íbúðir í Skipholti 70 og 160
íbúðir á lóð KHÍ.
Eins og staðan er núna er gert ráð fyrir að íbúðirnar 135 sem ekki eru tilbúnar, verði það á árunum
2018-2019. Íbúðirnar í Skipholti 70 verði tilbúnar á tímabilinu 2018-2020, íbúðirnar á KHÍ lóðinni á
tímabilinu 2021-2022 og loks verði íbúðir á Heklureitnum tilbúnar á árunum 2022-2025. Í töflu 1 er
þetta sýnt og þar sést að á endanum verða þetta yfir 700 nýjar íbúðir á tímabilinu 2018-2025 í
skólahverfi Háteigsskóla.
Tafla 1. Kláraðar íbúðir eftir árum í skólahverfi Háteigsskóla
Ár
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Smiðjuholt
68
67
Skipholt 70
7
6
6
KHÍ lóð
80
80
Heklureitur
100
100
Öll svæði eftir árum
75
73
6
80
180
100
Samtals
75
148
154
234
414
514

2024

2025

100
100
614

100
100
714

Í dag búa að meðaltali 0,19 grunnskólabörn í íbúðum í skólahverfi Háteigsskóla. Ef að nýja byggðin í
skólahverfi Háteigsskóla myndi öll hegða sér á sama máta myndu bætast við 136 grunnskólabörn í
skólahverfi Háteigsskóla til ársins 2025. Í töflu 2 má sjá spá um nemendur úr nýju íbúðunum þar sem
gert ráð fyrir hlutfallinu 0,19 í öllum íbúðum.
Tafla 2. Forsenda 1 - Grunnskólabörn á íbúð eftir árum í skólahverfi Háteigsskóla miðað við
hlutfallið 0,19.
Ár
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Smiðjuholt
13
13
Skipholt 70
1
1
1
KHÍ lóð
15
15
Heklureitur
19
19
19
19
Öll svæði eftir árum
14
14
1
15
34
19
19
19
Samtals
14
28
29
44
79
98
117
136

Miðað við upplýsingar frá USK verða nýju íbúðirnar hinsvegar ólíkar á milli byggingarsvæðanna
fjögurra og innan svæða, íbúðirnar eru því misbarnvænar. Þannig má helst gera ráð fyrir því að
hlutfallslega komi grunnskólabörn til með að búa í íbúðunum í Smiðjuholti en síst að þau komi til með
að búa í íbúðunum á KHÍ lóðinni. Íbúðirnar í Skipholti 70 og á Heklureit verði svo þar einhversstaðar á
milli. Í töflu 3 hefur komandi íbúðum á svæðinu verið gefin ólíkir stuðlar (ekki allar með 0,19) eftir því
um hverskonar íbúðir er að ræða. Þetta lækkar barnafjöldann niður í 89 börn.
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Tafla 3. Forsenda 2 - Grunnskólabörn á íbúð eftir árum í skólahverfi Háteigsskóla miðað við fjögur
ólík hlutföll eftir tegundum íbúða.
Ár
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Smiðjuholt
13
13
Skipholt 70
1
1
1
KHÍ lóð
2
2
Heklureitur
14
14
14
14
Öll svæði eftir árum
14
14
1
2
16
14
14
14
Samtals
14
28
29
31
47
61
75
89

Sé tekið meðaltal seinustu fjögurra ára eru skil í Háteigsskóla um 87%. Það þýðir að nemendafjöldi
skólans hefur verið um 87% af fjölda barna á grunnskólaaldri sem búsett er í hverfinu. Helsta ástæða
þess að skil eru ekki hærri í Háteigsskóla er sú að í skólahverfinu er Ísaksskóli sem er sjálfstætt rekinn
skóli fyrir 1. – 4. bekk. Á undanförnum árum hafa 20-40 nemendur úr skólahverfinu stundað nám í
Ísaksskóla. Sé talan 89 úr töflu 3 margfölduð með 0,87 myndi nemendafjöldinn úr nýbyggingunum
fyrir Háteigsskóla sérstaklega, fara niður í 77 nemendur. Í töflu 4 er gert ráð fyrir skilunum 0,87 vegna
nýbygginga.
Tafla 4. Forsenda 3 - Grunnskólabörn á íbúð eftir árum í skólahverfi Háteigsskóla miðað við fjögur
ólík hlutföll eftir tegundum íbúða og miðað við skilahlutfallið 0,87.
Ár
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Smiðjuholt
11
11
Skipholt 70
1
1
1
KHÍ lóð
2
2
Heklureitur
12
12
12
12
Öll svæði eftir árum
12
12
1
2
14
12
12
12
Samtals
12
24
25
26
40
52
64
76

Í töflu 5 er nemendafjöldaspá í Háteigsskóla til haustsins 20221 sem m.a. gerir ráð fyrir viðbótinni úr
nýju íbúðunum. Miðað við forsendur 2-4 myndu á bilinu 36-57 nemendur á grunnskólaaldri bætast
við af Heklureit á árunum 2023-2025 en svo langt nær nemendaspáin hér að neðan ekki.

1

Ávallt er miðað við 1. okt. hvert ár. Lengra fram í tímann er ekki spáð því eftir árið 2022 koma inn börn í
skólana sem enn eru ófædd. Því vantar spá fyrir árin 2023-2025 þegar stærstur hluti íbúða verður tilbúin á
Heklureit.
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Tafla 3. Nemendaspá fyrir Árbæjarskóla, án og með nýbyggingum og með ólíkum
forsendum.
Raun
Spá
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Háteigsskóli
451
454
462
450
438
428
M/ nýbyggingum fors.1
451
468
490
479
482
507
M/ nýbyggingum fors.2
M/ nýbyggingum fors.3

451
451

467
463

489
486

478
475

468
464

474
468

Í töflunni sést að utan nýbygginganna er spá frekar stöðugum fjölda í Háteigsskóla tímabilið 20182020 en svo fari nemendum næstu tvö árin aðeins fækkandi. Verði nemendafjöldinn í nýbyggingum í
efstu mörkum hér myndi það hinsvegar þýða mikla fjölgun í skólanum og að nemendafjöldinn færi
yfir 500 börn eftir fimm ár. Miðað hinar forsendurnar yrði nemendaaukningin eitthvað minni eða sem
nemur 1-2 bekkjum. Þá eru enn ótaldir þeir fyrrnefndu 36-57 nemendur sem myndu bætast við
vegna Heklureits árin 2023-2025 en óvíst er hversu stórir árgangar verða þá í öllu skólahverfinu í heild
sinni.
Miðað við að skólabyggingar geri ráð fyrir að hver nemandi hafa 11 fermetra í námi og starfi þá ættu
um 400 nemendur að geta verið í skólabyggingu Háteigsskóla. þá þarf að auki að gera ráð fyrir
húsnæði fyrir frístundaheimili og félagsmiðstöð. Í dag eru í skólanum 451 nemandi og húsrýmið því
ekki nægjanlegt. Væntanleg fjölgun nemenda vegna nýbygginga eykur því vandann hvað þrengsli
varðar í Háteigsskóla.
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