ELLIÐAHÖFN VIÐ ÁRTÚNSHÖFÐA
VISTVÆNT BORGARHVERFI MEÐ FÓLK Í FYRIRRÚMI
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Staðhættir og saga
Mikið vatn hefur runnið til sjávar í Elliðavog síðan
landnámsmaðurinn Ketilbjörn gamli tók þar land á
skipi sínu Elliða. Vogurinn var víður milli Háubakka
og Ártúnshöfða og ós Elliðaánna var rétt norðan við
Elliðaárbrýrnar. Leirurnar iðuðu af fuglalífi og kræklingur
var þar um allar fjörur. Elliðaár hafa ætíð verið gjöfular
laxveiðiár og eru það enn þrátt fyrir ýmis inngrip. Landslag
við voginn og Ártúnshöfða hefur tekið verulegum
breytingum af mannavöldum síðustu 50 ár. Geirsnef
fyllti nánast út í voginn þegar umframefni og úrgangi var
komið þar fyrir og ós Elliðaánna færðist 1 km til norðurs.
Einnig var fyllt upp vestan og norðan með Ártúnshöfða
til aðstöðusköpunar fyrir iðnfyrirtæki og vinnslu jarðefna.
Eftirsjá er af þessu horfna landslagi og lífríki fjörunnar.
Ástæða er til að hafa áhyggjur af innihaldi landfyllinganna
og þeim mengandi áhrifum sem það kann að hafa á
lífríki aðliggjandi hafsvæðis. Með uppfyllingunum missti
Ártúnshöfðinn, sem áður stóð í sjó fram, bein tengsl við
hafið. Uppi á miðju Ártúnshöfðasvæðinu var Krossmýri,
votlendi sem ræst var fram í tengslum við túnræktun á
síðustu öld og síðar uppbyggingu atvinnusvæðis.
Þrátt fyrir þá röskun sem átt hefur sér stað á svæðinu
felast engu að síður í því margvísleg gæði. Landinu
uppi á Ártúnshöfðanum hallar aflíðandi frá hæsta punkti
við gatnamót Höfðabakka og Vesturlandsvegar fram
á Ártúnshöfðann. Af Ártúnshöfða er stórbrotið útsýni
til Akrafjalls, Skarðsheiðar og Esju yfir eyjar og sund
á Kollafirði. Landhallinn undan veður átt skapar góð
skilyrði til að móta skjólgóða og vistlega byggð með
góða sólarafstöðu. Elliðaárvogur er einn veðursælasti
staðurinn í Reykjavík. Þar gætir ekki norðanstrengs og
Ártúnshöfðinn skýlir fyrir suðaustan átt. Á landfyllingum
neðan höfðans felast tækifæri í nálægð við sjóinn og
sundin blá auk greiðra tenginga við útivistarleiðir og ríka
náttúru í Grafarvogi og Elliðaárdal.
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Leiðarljós
Eftirfarandi markmið eru höfð að leiðarljósi við mótun tillögunnar:
•
Byggðin falli vel að landslagi og byggi á samspili byggðar og náttúru.
•
Skipulagið feli í sér skírskotanir í sögu og þróun svæðisins.
•
Hverfið verði heilsteypt, blönduð borgarbyggð með ríkan staðaranda.
•
Manneskjan verði í fyrirrúmi á forsendum lýðheilsu, sjálfbærni og vistvænnar
		hugsunar.
•
Byggðin móti umgjörð um fjölbreytt mannlíf allra aldurs- og þjóðfélagshópa.
•
Mælikvarði byggðar verði manneskjulegur.
•
Götu- og almenningsrými verði skjólgóð, vistleg og innihaldsrík.
•
Umhverfið hvetji til reglulegrar hreyfingar og jákvæðra samskipta.
•
Hverfið byggist útfrá sterkum miðkjarna í tengslum við samgönguás
		borgarinnar.
•
Hverfið verði hlekkur á milli eldri byggðar vestan Elliðaáa og úthverfanna
		austan þeirra.
•
Hverfið verði sjálfstæð heild með samvirkni við nærliggjandi byggð.
•
Áhersla verði á almenningssamgöngur og virka ferðamáta, sem dreifa álagi
		
um hverfið.
•
Með áherslu á umferðaröryggi verði umferðarnet hverfisins skilvirkt og
		auðratanlegt.
•
Skipulagsáfangar verði skýrir en sveigjanlegir
•
Byggðin taki mið af fyrirliggjandi byggðarmynstri og atvinnustarfsemi, sem
		
gefst færi á að umbreytast hægfara í þéttari, sjálfbæra, blandaða borgarbyggð.
•
Skilyrði verði sköpuð til aukinnar fjölbreytni í atvinnutækifærum í hverfinu.

Frábært að fá sér
göngutúr með hundinn
sinn og njóta útsýnis og
sólarlags um leið.

Góð bryggja sem snýr móti
suðri. Hér má taka
sundastrætó til
moðborgarinnar, eða jafnvel
stinga sér til sunds!

Frábært! Geirsnefið er
orðið að fjölbreyttu
útivistarsvæði með
náttúrulegu yfirbragði.
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Siggi býr í Mosfellsbæ en
leggur bílnum sínum í ,,Park
and ride” bílastæðahúsi og
tekur léttlestina í miðborgina.

Stína litla er ánægð
að þurfa ekki að fara
yfir stóra götu á
leiðinni í skólann.
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strandlína endurheimt
- blágrænar lausnir

BREIÐHÖFÐI

KROSSMÝRARTORG

tengingar hverfishluta

Jón vinnur hjá íslenskum
fjallaleiðsögumönnum og er
ánægður með nýjan garð og
snyrtilegra umhverfi.
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Skipulagshugmynd
Landslag á Ártúnshöfða skiptir hverfinu í tvö meginsvæði,
byggðina uppi á höfðanum og byggðina niðri við voginn.
Grænt belti teiknar upp gömlu strandlínuna og brún
höfðans og myndar jákvæðan suð- og austlægan jaðar
fyrir neðri byggðina. Ártúnshöfðinn er dreginn sérstaklega
fram sem kennileiti með því að færa sjóinn aftur inn að
honum með „Elliðahöfn“ sem sker sig inn í landfyllingu
og skapar skilyrði fyrir lifandi byggð í nýju bryggjuhverfi
sem snýr vel við sól og í skjóli fyrir hafgolu. Áberandi
kennileitisbyggingar og útsýnispallur fremst á höfðanum
styrkja þessa mynd.

nýtt - núverandi

Borgarlínan um Stórhöfða er meginæð á efra svæðinu, en
Sævarhöfðinn hlykkjast um neðra svæðið. Framlengdur
Breiðhöfði liggur sem sjónás í gegnum efri og neðri
byggðina þvert á Stórhöfða og Sævarhöfða og sameinar
svæðin tvö. Frá Breiðhöfða er útsýni yfir Grafarvog til
Esjunnar. Þessar 3 götur fá yfirbragð breiðstræta og er
Stórhöfðinn þeirra breiðastur til að rúma samgöngulausn
sem valin verður fyrir borgarlínuna.
Meginkjarnar byggðarinnar myndast við torg þar sem
Breiðhöfðinn sker Stórhöfða (Krossmýrartorg) og
Sævarhöfða (Bryggjutorg). Efri byggðin nýtur útsýnis og
almenningsgarða ogtorga, en sú neðri nálægðar við sjó
og aðliggjandi náttúruperlur í Elliðaárdal og Grafarvogi.
Svæðin njóta nálægðar hvort við annað.
Geirsnefi verði umbreytt í skjólgott og fjölbreytilegt
útivistarsvæði fyrir aðliggjandi byggð og sem framlenging
á útivistar- og náttúrusvæðinu í Elliðárdal.

nýbyggingar
núverandi byggð

landnotkun

atvinnuhúsnæði
atvinnuh. með möguleika á blöndun
blönduð byggð
íbúðabyggð
stofnanir

hæðir nýbygginga

1-2
3-5
6+

sneiðing niður Breiðhöfða

Borgarlínan / almenningssamgöngur
Borgarlínan er farvegur léttlestar / hraðstrætó sem ferðast
í eigin umferðarrými. Biðstöðvar eru fáar og markvisst
staðsettar, og í nágrenni þeirra mun rísa þétt byggð
með háu þjónustustigi hvað verslun, samfélagsþjónustu,
menningu og afþreyingu varðar. Borgarlínunni er
valin lega sem tekur mið af því að tengjast inn á
Suðurlandsbraut til vesturs og Stórhöfða til austurs. Húnn
þverar Geirsnef og hlykkjast upp á Ártúnshöfðinn þannig
að hún fylgi sem best landslagi og standist hallaviðmið.
Gert er ráð fyrir biðstöð í Vogabyggð vestan Elliðaáa og á
Krossmýrartorgi innan skipulagssvæðisins, sem þar með
verður þungamiðja hverfisins. Yfir Elliðaár og Geirsnef
er borgarlínan einungis í samfloti við stofnstíg hjólreiða.
Hún er aftur á móti breiðstræti, þar sem hún fer upp í
gegnum byggðina um Stórhöfða framlengdan til vesturs.
Almenningssamgöngur eru í miðju rýminu, en umferð bíla,
hjólandi og gangandi þar utan við í báðar áttir. Göturýmið
er því breitt og gegnir gróður lykilhlutverki við að gera rýmið
skjólríkt, vistlegt og aðlaðandi. Best færi á því léttlestarspor
liggi í grasi eftir miðrými breiðstrætisins. Einnig er gert ráð
fyrir hefðbundnum almenningssamgöngum innan hverfis
eftir Sævarhöfða, Höfðabakka, Stórhöfða og Breiðhöfða
sem styðja við borgarlínuna og bæta samgöngunetið enn
frekar (sbr skýringarmynd).

Hverfið nýtur góðs af því að vera blandað hverfi þar sem
bílastæði nýtast viðskiptavinum verslunar- og þjónustu á
dagtíma og íbúum á kvöldin og um helgar. Gert er ráð
fyrir bílastæðahúsi í námunda við biðstöð borgarlínu
sem gæti stuðlað að svokölluðu “Park & Ride” kerfi, þar
sem fólk leggur bíl sínum og notar hraðar og þægilegar
almenningssamgöngur til miðborgarinnar. Það dregur úr
umferð á annatíma og í umferð í miðborginni, og minnkar
þörf fyrir bílastæði á dýrmætu landi miðborgarinnar.

umferðarskipulag

Umferð
Þrátt fyrir fyrirhugaða byltingu í samgöngumálum með
uppbyggingu borgarlínu verður einkabíllinn að líkindum
áfram fyrirferðarmikill í umferðinni, en umhverfisvænni og
fyrirferðarminni. Gera má ráð fyrir að í hverfið sæki fólk
sem aðhyllist aðstæður til að nýta vistvænar samgöngur.
Aðkomuleiðir inn í hverfið eru í aðalatriðum þær sömu
og nú. Ný aksturstenging er við Gullinbrú til að tengja
Bryggjuhverfi betur við byggð í Grafarvogi. Hún fer í
gegnum vegfyllinguna og inn á Gullinbrú til norðurs.
Reikna má með talsverðri umferðaraukningu um mislæg
gatnamót Höfðabakka og Vesturlandsvegar sem og við
gatnamótin Höfðabakka og Stórhöfða. Einnig verður
umferðaraukning í gegnum frárein af Vesturlandsvegi
við Ártúnsholt til austurs og aðrein frá Bíldshöfða inn á
Ártúnsbrekku til vesturs (sjá skýringarmynd). Hringtorg á
Bíldshöfða leysir þá umferðastrauma sem þarna fara um.

Umferð í
Grafarvogi
40,000

samgöngu- og þróunarás
vistgötur
borgargötur
húsagötur
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morgun umferð
eftirmiðdags umferð

almenningssamgöngur

Í ljósi þess að umferðartengingum fyrir vistvænar
samgöngur á milli hverfa er gert hátt undir höfði er ekki
gert ráð fyrir að bæta við gatnatengingu úr Vogabyggð
yfir á Ártúnshöfða umfram það sem er til staðar í dag. Slík
tenging er þó hugsanleg meðfram samgönguás með því
að leyfa þar umferð einkabíls fyrst um sinn ef þurfa þykir.
Helstu gatnamót innan hverfis verða gatnamót Stórhöfða
og Breiðhöfða (Krossmýrartorg) en þar fer borgarlínan
einnig í gegn og þarf því að huga vandlega að hönnun
þeirra gatnamóta. Önnur mikilvæg gatnamót eru við
Sævarhöfða / Breiðhöfða og Breiðhöfða / Bíldshöfða.
Göngu- og hjólatengingar innan hverfis og yfir Elliðaárvog
eru eins og best verður á kosið. Göngu- og hjaólatengingar
innan hverfis munu bjóða upp á stystu leið á milli staða
til að hvetja til notkunar virkra ferðamáta og gangandi
og hjólandi umferð verður í forgangi. Gert er ráð fyrir
sérstökum hjólastígum í göturýmum breiðstrætanna og
að almennt verði upphækkaðar göngu- og hjólaþveranir
yfir götur.
Almennt er gert ráð fyrir bílastæðum í göturýmum og
húsagörðum og þannig dregið úr fyrirferð einkabílsins.
Bílastæðin geta verið í neðanjarðar bílageymslum t.d.
þar sem að landhalli býður upp á það. Á neðra svæði er
gert ráð fyrir bílastæðum í kjallara, sem ganga hálfa hæð
niður fyrir götuhæð eða á jarðhæð lóða.

borgar lína
aðrar línur

borgargata 1:200

samgöngu- og þróunarás 1:200

vistgata 1:200

húsagata 1:200

Götulýsing

samgöngu- og þróunarás

borgargata

húsagata

vistgata

Krossmýrartorg

götulýsing - yfirlitsmynd

Verslunar- og þjónustukjarnar
Þétt byggð stuðlar að sterkum hverfiseiningum og skapar
skilyrði fyrir helstu þjónustu innan hverfis. Blönduð
byggð með annars vegar aðlaðandi og fjölbreyttum
íbúðarmöguleikum og hins vegar störfum innan
hverfis styrkir hverfaeininguna enn frekar. Meðfram
þróunarásnum milli Sævarhöfða og Höfðabakka er gert ráð
fyrir að megin verslunar-, þjónustu- og athafnastarfsemi
hverfisins og borgarhlutans. Meginkjarni þess verður
við Krossmýrartorg við biðstöð borgarlínunnar. Þar
verði einnig samfélagsþjónusta hverfisins sem
heildar, svo sem heilsugæsla og menningarmiðstöð.
Jafnframt verður áfram stór verslunarkjarni með miklum
stækkunarmöguleikum við Höfðabakkabrú.

Skólar
Grunnskólar verða staðsettir í nálægð við Krossmýrartorg
og Bryggjutorg. Þannig næst æskileg fjarlægð að
skóla frá flestum íbúðum hverfisins. Gert er ráð fyrir
safnskóla við Elliðaárvog sem þjónar byggðinni beggja
vegna Elliðárvogs, enda í góðum tengslum við gönguog hjólabrýrnar yfir Elliðaárósa. Á sama stað er einnig
staðsett íþróttamiðstöð með sundlaug.

Krossmýartorg
verslun - þjónusta - samgöngumiðstöð - “park & ride”

sneiðing - 1:500

Sjálfbær meðhöndlun ofanvatns
Vegna landhalla eru aðstæður mjög hentugar til að
meðhöndla ofanvatn í hverfinu á sjálfbæran hátt og
skila því hreinu til sjávar ýmist eftir berggrunni eða í
ofanvatnsfarvegum á yfirborði. Vefur grænna svæða
gegnir lykilhlutverki við að safna vatni af þökum, götum
og bílastæðum, hægja á rennsli þess, hripa því niður og
brjóta niður óhreinindi í gegnum gróður og jarðlög og
fleyta því til sjávar sem ekki skilar sér niður. Græna beltið
neðan höfðans sem teiknar upp gömlu strandlínuna
er mikilvægasti viðtaki ofanvatns frá byggðinni uppi á
höfðanum. Ofanvatnsfarvegir gefa tækifæri til þróunar
fjölbreytilegs vistkerfis og gróðursvæða í opnum svæðum
og göturýmum.

Grænn vefur og almenningsrými
Íbúar geta sótt sér hvíld og endurnæringu í vef
útivistarsvæða sem fléttast um byggðina og skapar
gönguvænt umhverfi sem tengist lengri samfelldum
leiðum. Græna beltið eða Hamragarðurinn sem teiknar
upp gömlu strandlínuna undir höfðanum verður lagt
göngustígum og innréttað með aðlaðandi dvalar- og
leiksvæðum á markvissum stöðum. Ný umhverfisgæði
verða til jafnt neðan höfðans og uppi á brún hans.
Elliðahöfn nær alveg inn að höfðanum og tengir
Hamragarðinn við strandlengjuna. Allir strandlægir jaðrar
á landfyllingarsvæðum verða lagðir stígum og gerðir
aðgengilegir almenningi. Yfirbragð grænna svæða verði
náttúrulegt og þau þróuð í átt að sjálfbærni. Lögð er
megináhersla á að skapa lifandi götu- og almenningsrými
með trjágróðri til skjóls og yndisauka.
Á skólalóðum verði sköpuð örvandi leikaðstaða sem
nýtist íbúum allan ársins hring. Torg og almenningsrými af
mismunandi stærðum og gerðum er að finna á nokkrum
stöðum, en megináhersla er á að öll göturými, stór og
smá verði aðlaðandi og lifandi. Mikilvægust þeirra er
Krossmýrartorg, Bryggjutorg og Elliðahöfn.
Á norðurbrún höfðans er sólarlagsstígur sem liggur
meðfram steinvegg sem endar í myndarlegum útsýnispalli
fremst á Ártúnshöfða. Þaðan blasir við stórbrotið útsýni til
fjalla í norðri og yfir borgina og til sólarlagsins í vestri.

veggur á lóð BM Vallá samtvinnast útivistarsvæði

Endurmótun og umbreyting Geirsnefs
Bent er á verðugt langtímaverkefni sem væri að
endurheimta Elliðavog í nánast upprunalegri mynd með
því að fjarlægja Geirsnefið að mestu, hreinsa upp úrgang
og urða á öruggum stað. Að því loknu væri búið að
fjarlægja allt efni úr tanganum á milli borgarlínunnar og
samgöngustígsins nyrst á tanganum, sem stæði á eyju
fremst í voginum. Þannig yrði ós Elliðaáa færður til baka
á sinn náttúrulega stað.
Burtséð frá þessum möguleika sem er fyrirhafnarmikill,
gerir tillagan ráð fyrir að Geirsnefið verði þróað yfir í
náttúrulegan borgargarð sem framhald af Elliðaárdal
og ekki síður fyrir aðliggjandi byggð beggja vegna
Elliðaárvogs. Hæðarlegu tangans verði breytt þannig að
betri tengsl skapist við vatnsborð vogsins. Upplifunarstígur
hlykkjast milli strandhóla og gróðurlunda á útjaðri tangans
og færist ýmist niður að flæðarmálinu eða upp- og innfyrir
ávala hóla.
Þar sem tanginn er breiðastur er stórt grassvæði til
íþrótta, leikja og samkomuhalds. Sunnar á tanganum er
svæðið endurmótað með lægð inn að miðju þannig að
þar myndist tjarnir og votlendi sem með tíð og tíma munu
þróa með sér auðugt lífríki. Með þessum umbreytingum
myndi náttúrulegt yfirbragð Elliðaárdalsins vella út undan
Elliðaárbrúm fram í voginn líkt og hraunið í dalnum gerði
forðum. Geirsnef verður þannig upphafið og endirinn á
grænum geira sem í raun er opinn öllum borgarbúum og
um Elliðaárdal að Heiðmörk.
Núverandi hundaaðstöðu verði fundinn nýr staður t.d. á
Hólmsheiði.

frá Geirsnefi

Yfirbragð byggðar
Landfylling í Grafarvogi er stækkuð til vesturs líkt því sem
Aðalskipulag Reykjavíkur gerir ráð fyrir. Vegna vaxandi
flóðahættu í kjölfar hlýnun jarðar verða engar byggingar
nema bílakjallarar með gólfkóta lægri en 5 m.y.s..
Nýtt Bryggjuhverfi er blanda 3-5 hæða borgarhúsa, flest
umhverfis skjólgóða og sólríka inngarða. Byggðin vestast
er smágerðust og þar ganga litlir kanalar inn á milli til að
undirstrika nálægð við voginn hafið. Sjávarfalla gæti ekki
í þessum könulum og er vatnið í þeim m.a. af þökum og
yfirborði.
Gönguleiðin sem liggur meðfram norðurjaðri núverandi
hluta Bryggjuhverfis nær meðfram útjaðri nýja hlutans
og inn á aðalgönguleið hverfisins yfirí Grafarvog og að
brúm yfir Geirsnefið. Þannig myndast samfellt gönguog útivistarsvæði meðfram sjónum við Bryggjuhverfi.
Norðan núverandi sílóa er nýtt borgartorg, Bryggjutorg
sem er sameiginlegur vettvangur Bryggjuhverfis og
annarra hluta hverfisins. Gert er ráð fyrir ýmiskonar
nærþjónustu og verslun á jarðhæðum bygginga við torgið,
t.d. kaupmaðurinn á horninu og ýmsar smærri verslanir
og kaffihús Á torginu er létt bygging fyrir markaði og
viðburði.
Við Elliðahöfn myndast dýrmætur suðlægur kantur
á landfyllingunni sem snýr að sjónum með ásýnd á
Ártúnshöfðann. Þar eru skilyrði sem ekki er að finna
annars staðar í Reykjavík, þ.e. bryggjusvæði sem snýr
á móti sól og í skjóli af höfðanum. Þar verður lifandi
hverfiskjarni og ekki ólíklegt að sundastrætóinn Elliði eigi
þar var og vör í sinni heimahöfn. Sílóin neðan Ártúnshöfða
eru mikil kennileiti og geta rúmað menningarstarfsemi og
jafnvel tengst hóteli eða íbúðum í átt að Elliðahöfn.
Sunnan Elliðahafnar og neðan Ártúnshöfða er þétt
íbúðarbyggð sem Sævarhöfðinn hlykkjast í gegnum.
Byggðin er í góðu skjóli af landslaginu og nýtur nálægðar
við Hamragarðinn og bakka Elliðaánna. Byggðinni
er haldið í hæfilegri fjarlægð frá árbakkanum m.t.t.
laxgengndarinnar. Byggðarmynsrið myndar innri, örugg
garðrými í góðum tengslum við ytri umhverfisgæði.
Byggðin er 3-5 hæðir eins og í Bryggjuhverfinu.

dæmi - reitur 1
fjölbýli við Bryggjutorg

sneiðing - 1:500

hliðstæð dæmi um byggðarmynstur: Tjuvholmen - Loevenhout - Bo01

dæmi - reitur 2
fjölbýli vestan við Hamragarð

sneiðing - 1:500

hliðstæð dæmi um byggðarmynstur: Loevenhout - Bo01

dæmi - reitur 3
raðhús og fjölbýli á nýrri fyllingu

sneiðing - 1:500

hliðstæð dæmi um byggðarmynstur Hammarby Sjöstad - Nieuw Leyden - Borneo Sporenburg

Stórhöfði og Breiðhöfði skipta efra svæðinu upp í
3 meginsvæði sem hverfast um Krossmýrartorg og
aðalbiðstöð borgarlínunnar. Suðausturhlutinn sunnan
Stórhöfða og austan Breiðhöfða er í aðalatriðum
núverandi atvinnuhúsnæði sem með tíð og tíma
umbreytist í blandaða byggð með auknum heimildum
til þess að byggja við eða ofan á núverandi byggingar,
en ekki síður andlitslyftingu götu- og almenningsrýma.
Meginhugmyndin er að fótspor núverandi byggðamassa
í þessum hluta haldist að mestu óbreytt þó byggingar
verði endurnýjaðar eða endurgerðar.

Snið
bílas

Dvergshöfðinn verði eins konar vistgata með hjólastígum,
gangstéttum, götutrjám og bílastæðum í göturýminu.
Almenningsgarður verði styrktur á milli Dvergshöfða og
Bíldshöfða.
Sýnt
er
fram
á
hvernig
stækka
megi
Húsgagnahallarbygginguna í öflugri verslunarmiðstöð
en nú er, þar sem m.a. er gert ráð fyrir byggður verði
bílakjallari undir núverandi bílastæði sem og eina hæð
ofan á núverandi stæði.
Við Axarhöfða er gert ráð fyrir að suðurjaðar byggðarinnar
verði endurnýjaður og þar leyfðar nýbyggingar sem
ná upp í sömu hæði og mótstæðar byggingar við
Bíldshöfða. Þannig fegrast ásýnd hverfisins utan frá
séð og ná betri nýtingu á þessar lóðir á jaðri hverfisins.
Axarhöfði yrði þannig tveggja hæða gata með neðri götu
og bílastæðum, aðkomu og efri götu sem verður nokkurs
konar borgargata með römpum niður á neðra planið.
Endurbygging á Axarhöfða hefur ekki áhrif á útsýni íbúa í
Ártúnsholti til norðurs/Esju.
Einnig er lagt til að byggt verði einhverskonar kennileiti
í brekkunni við Bíldshöfða/Malarhöfða sem tekur á móti
þeim sem eru að koma vestur úr bæ.
Suðvesturhlutinn
er
að
hluta
til
núverandi
atvinnustarfsemi, en þar verður þó til viðbótar uppbygging
í kringum samgönguásinn þar sem hann hlykkjast
upp brekkuna. Skógarlundurinn í Fornalundi ásamt
tröllslegum stoðveggjum á BM Vallár lóðinni verði hluti af
almenningsgarði sem teygir sig með grænum fingrum út
í byggðina.

Snið
Hús
Óskert útsýni frá
Ártúnsholti

Byggðin norðan Stórhöfða og beggja vegna Breiðhöfða
byggist út á brún höfðans með það í huga að sem flestir
fái notið útsýnis til norðurs. Á Krossmýrartorgi verður
iðandi mannlíf í tengslum við biðstöð borgarlínunnar og
þá þjónustu sem þar verður í boði.
Óskert útsýni frá
Ártúnsholti
Vesturlandsvegur

Fremst á höfðanum ofan Elliðahafnar verði byggð
kennileitisbygging sem tekur mið af útlínum höfðans
og blasir við úr fjarlægð og neðan frá bryggjusvæði
Elliðahafnar.

ni frá

Hljóðskermun

Byggð norðan
Bíldshöfða
Nýjar hæðir mögulegar
ofan á öll hús

Bíldshöfði með gangstígum og hjólaleiðum

Rampur

Núverandi byggð
við Bíldshöfða

Bílastæði á
tveimur hæðum

Ljósagarður
Birta / Gróður

Bílakjallari fyrir
nýja byggð

Nýbygging
2-4 hæðir

Ljósagarður
Birta / Gróður

á

Ný aðkomugata og
bílastæði á tveimur
hæðum

Axlarhöfði

Höfðabakki

Gönguleið / hjólaleið

Auglýsingaflötur

Ljósagarður
Birta / Gróður

Aðkoma á milli jarðhæðar
og 0- hæðar fyrir bíla

Ný aðkoma og bílastæðapallur á þremur
hæðum

Nýr aðalinngangur

Núverandi jarðhæð

Endurbætt og stækkuð
Húsgagnahöll

Dagsbirta og nýr aðalinngangur

Höfðabakki

Gönguleið / hjólaleið

Auglýsingaflötur

Ljósagarður
Birta / Gróður

Aðkoma á milli jarðhæðar
og 0- hæðar fyrir bíla

Ný aðkoma og bílastæðapallur á þremur
hæðum

Nýr aðalinngangur

Núverandi jarðhæð

Endurbætt og stækkuð
Húsgagnahöll

Snið í stækkun Húsgagnahallar og
bílastæðapall að Höfðabakka

Dagsbirta og nýr aðalinngangur

Heimildir til að byggja ofan á núverandi byggingar
svæði sem afmarkast af Stórhöfða, Bíldshöfða, Breiðhöfða og Höfðabakka

Snið í stækkun Húsgagnahallar og
bílastæðapall að Höfðabakka

Snið í gegnum byggð vestan
Húsgagnahallar

Hljóðskermun

Snið í gegnum byggð vestan
Húsgagnahallar

Áfangaskipting skipulagsgerðar og uppbyggingar
Hæðarlega svæðisins skiptir skipulagssvæðinu í tvo
meginhluta, þ.e. byggðina uppi á Ártúnshöfða og niðri á
landfyllingum við Elliðavog og Grafarvog. Núverandi byggð
á svæðinu og gatnakerfið sem lagt er út um svæðið skiptir
hlutunum tveimur upp í smærri einingar sem hver hefur sína
sérstöðu. Útfrá þessu gatnaneti er mikill sveigjanleiki stærð
og röð skipulagsáfanga innan svæðisins.
Helstu tölulegar upplýsingar:
Nýbyggingar íbúðahúsnæðis: 495.000 m2
Nýbyggingar blandaðrar byggðar og atvinnuhúsnæðis: 293.000 m2
Skólar og stofnanir: 28.200 m2
Samtals nýbyggingar: 816.200 m2
Nettó aukning byggingarmagns: um 776.000 m2
Gert er ráð fyrir 4.100 íbúðum á reitum sem skilgreindir eru fyrir
íbúðabyggð. Auk þess er gert ráð fyrir allt að 1.000 íbúðum í
blandaðri byggð. Því má gera ráð fyrir allt að 11.500 nýjum íbúum
í hverfinu.

áfangaskipting

íbúðahúsnæði: 96.000 m2 - atv./blönduð notkun: 35.600 m2
íbúðahúsnæði: 216.300 m2 - atv./blönduð notkun: 22.000 m2
íbúðahúsnæði: 32.600 m2 - atv./blönduð notkun: 154.700 m2
atv./blönduð notkun: 33.000 m2
íbúðahúsnæði: 65.800 m2 - atv./blönduð notkun: 9.900 m2
íbúðahúsnæði: 84.600 m2 - atv./blönduð notkun: 17.000 m2
atv./blönduð notkun: 53.800 m2
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