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Svæði við Þjórsárgötu 
Forsögn/lýsing  vegna deiliskipulags 

Dags.:  4.12.2017 

Svæði við Þjórsárgötu 
Lýsing/forsögn 
 
Forsögn/lýsing fyrir deiliskipulag Þjórsárgötu stgr. 1.636.   desember 2017 
í samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010.  Svæðið er í eigu ríkissjóðs og  
markast af Þjórsárgötu, Njarðargötu, Þorragötu og lóð Þorragötu 6. 
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Deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar 1999 (hluti deiliskipulagsuppdráttar) 

 

Deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar samþ. 28.4. 2016 (hluti deiliskipulagsuppdráttar) 
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Aðalskipulag Reykjavíkur 2101-2030 (hluti ) 

Efnisyfirlit 

1. Staðsetning og afmörkun svæðisins 

2. Gildandi deiliskipulagsáætlanir 

3. Aðdragandi og tilgangur deiliskipulagsgerðar 

4. Lýsing staðhátta og byggðar 

5. Helstu viðfangsefni, forsendur  og meginmarkmið 
6. Stefnumörkun 

7. Tengsl við aðrar áætlanir.  

8. Húsakönnun 

9. Umhverfismat áætlunar 

10. Skipulagsferlið 

11. Helstu umsagnaraðilar 
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1. Staðsetning og afmörkun svæðisins 

Reiturinn markast af Þjórsárgötu, Njarðargötu, Þorragötu og lóð Þorragötu 6. 

 

2. Gildandi deiliskipulagsáætlanir  

Landnotkun Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 er íbúðabyggð. Svæðið er innan 
flugvallarsvæðis, en í gildi er deiliskipulag Reykjavíkurflugvallar sem samþykkt var 15. 
júní 1999. Ekki eru til skilmálar um svæðið. 
 

3. Aðdragandi og tilgangur deiliskipulagsgerðar 
 
Svæðið við Þjórsárgötu tilheyrir flugvallarlandi í eigu ríkissjóðs. Árið 1999 var samþykkt 
deiliskipulag fyrir Reykjavíkurflugvöll og var þá svæðið við Þjórsárgötu innan 
deiliskipulagsins á flugvallargeira 4, án þess þó að svæðinu væri gerð sérstök skil.  
 
Áform eru um að nýta svæðið, sem er óbyggt, til íbúðabyggðar í samræmi við 
aðalskipulag.  
 
 

4. Lýsing staðhátta og byggðar 
 
Svæðið tilheyrir Litla –Skerjafirði. Við hlið þess sunnan Þjórsárgötu og eru þrjár 
íbúðahúsalóðir, Þjórsgárgata 2, 4 og 6.  Svæðið er óbyggt og hefur ekki verið nýtt sem 
íbúðasvæði, en það er um 1.670 m² að stærð. 
 
Að sunnanverðu markast reiturinn af Þorragötu sem liggur milli flugvallasvæðis og Litla- 
Skerjafjarðar. Byggðin er fremur smágerð og lágreist. Að austanverðu er Njarðargatan og 
flugvallarsvæðið og til norðurs og vesturs er íbúðasvæði með stakstæðum húsum. Flest 
húsanna eru einbýlishús, en þar eru einnig sambýlishús. Vegna nálægðar við flugvöllinn 
hefur ekki verið leyft að byggja háreist hús á þessu svæði og því er byggðin lágreist, 
yfirleitt ekki meira en tvær til 3 hæðir. 
 
Strætisvagnaleið er um Þorragötu og er stoppistöð mjög nálægt, bæði við Þorragötu og 
Njarðargötu. 
 
 

5. Helstu viðfangsefni, forsendur  og meginmarkmið: 
 

Markmiðið er að byggja við gróið hverfi, skilgreina nýtingu og byggingarheimildir og 
setja skilmála fyrir fyrirhugaða uppbyggingu. Íbúðabyggð á þessum reit þarf að laga sig 
að núverandi byggð og má hæð húsa ekki fara yfir hæð nálægra húsa.  
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6. Stefnumörkun 

 
Megintilefni deiliskipulagsvinnunar er að nýta þetta svæði betur. Þar sem mikil þörf er 
fyrir sambýli í borginni, er lagt til að á svæðinu verði gert ráð fyrir sértæku húsnæðis-
úrræði á einni til tveimur hæðum. Mikilvægt er að form hússins, byggingarefni og 
yfirbragð falli vel að eldri byggð. Einnig er gert ráð fyrir að byggingin og umhverfi 
hennar verði leyst á umhverfisvænan hátt.  
 
 

7. Tengsl við aðrar áætlanir.  
 

Landnotkun deiliskipulagsreitsins er íbúðabyggð, en svæðið er innan deiliskipulags 
Reykjavíkurflugvallar. Ekki er til deiliskipulag fyrir Litla Skerjafjörð í heild sinni, en 
fyrir norðan Fossagötu eru í gildi tvær skipulagsáætlanir, Fossagötuskipulag og 
deiliskipulag við Skerplugötu.  
 
 

8. Húsakönnun 
Engin bygging er á svæðinu, húsakönnun ekki til. 
 
 

9. Umhverfismat áætlunarinnar  
 
Deiliskipulagsbreyting er ekki talin hafa neikvæð umhverfisáhrif. Þétting byggðar verður 
á forsendum þeirrar byggðar sem fyrir er er. Svæðið liggur mjög vel að almennings-
samgöngum.  

 
 

10. Skipulagsferlið  
 

Tímasetning helstu verkáfanga og kynninga fyrir almenning:  
 

 
6. desember 2017  Forsögn/lýsing  kynnt í Umhverfis- og skipulagsráði og borgarráði. 
 
desember 2017  Bréf sent út til hagsmunaaðila í  Litla Skerjafirði varðandi 

deiliskipulagvinnuna og þeim gefinn kostur á að koma með 
ábendingar og athugasemdir.  

 
Hagsmunaaðilum er gefinn kostur á að koma með 
ábendingar/athugasemdir eftir kynningu. Ábendingar verða teknar 
til skoðunar en ekki er þörf á að svara þeim formlega.  
 

janúar – febrúar 2018 Forsögn samþykkt á afgreiðslufundi skipulagsfulltrúa.  
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 Forsögn til kynningar/samþykktar í Umhverfis- og skipulagsráði og 
samþykkt í borgarstjórn/borgarráði. 

 
febrúar 2018  Deiliskipulagstillaga unnin.  
 
febrúar - mars  Deiliskipulagstillögu vísað til USKR á afgreiðslufundi  
   skipulagsfulltrúa. 
 
mars  2018 Deiliskipulagstillaga samþykkt á fundi umhverfis- og 

skipulagsráðs og í borgarráði. 
 
apríl 2018  Deiliskipulagstillaga auglýst. 
apríl – maí 2018 Athugasemdum svarað og þær afgreiddar í umhverfis- og 

skipulagsráði. 
   Etv. gerðar lagfæringar/viðbætur vegna athugasemda. 
 
maí 2018  Deiliskipulagstillaga samþykkt í borgarráði. 
 
maí – júní 2018 Tillaga send Skipulagsstofnun. 
 
júní 2018  Tillaga auglýst í B-deild. 
 
    
 

11.  Helstu umsagnaraðilar  
 

Reykjavíkurflugvöllur, Skipulagsstofnun, Isavia, Hverfisráð og íbúasamtök Vesturbæjar. 
 
 
 
 
Margrét Þormar arkitekt,  
verkefnisstjóri hjá skipulagsfulltrúa á Umhverfis- og skipulagssviði. 
 


