hugmyndasamkeppni.is

Dómnefndarálit

Hugmyndasamkeppni
um rammaskipulag
Elliðaárvogs - Ártúnshöfða

Reykjavíkurborg í samstarfi við
Arkitektafélag Íslands

22. júní 2015

Um samkeppnina

Reykjavíkurborg efndi í lok nóvember 2014 til
hugmyndasamkeppni um rammaskipulag Elliðaárvogs Ártúnshöfða. Svæðinu öllu er í rammahluta Aðalskipulags
Reykjavíkur 2010-2030 skipt upp í fjögur svæði og var haldin
hugmyndasamkeppni um rammaskipulag svæðis 1 haustið 2013
í framhaldi af því hófst vinna við deiliskipulagsgerð þess sem nú
er í vinnslu. Svæði 2, 3 og 4 eru þau svæði sem eru hluti af þessari
hugmyndasamkeppninni.
Ætlunin er að stækka Bryggjuhverfið og endurskoða skipulag
svæðisins á Ártúnshöfðanum þannig að það geti þróast og
öðlast nýtt hlutverk sem blönduð byggð búsetu og atvinnu.
Fjöldi ólíkra hagsmunaaðila er á svæðinu, meðal annars hvað
eignarhald varðar. Svæðið sem áður var í útjaðri byggðar er nú
miðsvæðis í Reykjavík. Á svæðinu sem er að hluta til landfyllingar
hafa verið iðnaðarfyrirtæki, verkstæði og geymslur í gegnum
tíðina og enn er slík starfsemi víða. Fyrirtækin sem starfað hafa á
svæðinu eru fá og stór við Elliðaárvogin og fleiri og smærri uppi á
Ártúnshöfðanum.
Svæðið hefur þjónað hlutverki sínu í núverandi mynd um áratuga
skeið og er nú kominn tími til að gefa því endurnýjað hlutverk
í takt við óskir og þarfir borgarbúa fyrir fleiri íbúðir og stefnu
borgaryfirvalda um góða nýtingu lands og þéttingu byggðar.
Endurmótun svæðisins hefur verið til umræðu um allnokkurt skeið
m.a. var unnið við gerð rammaskipulags á árunum 2006-2010 og sú
vinna skilaði sér inn í aðalskipulag sem rammahluti þess.
Svæðið er eitt af lykil uppbyggingarsvæðum í borginni og gegnir
stóru hlutverki í þeim markmiðum aðalskipulagsins að þétta
byggð í borginni, m.a. þess vegna þykir tímabært nú að hefja
vinnu við endurþróun þess, en fyrirsjáanlegt er að verkefnið er í
heild sinni langtímaverkefni.
Samkeppnin var lokuð hugmyndasamkeppni um rammaskipulag.
Valdir voru fimm aðilar að undangengnu forvali og voru:
•
•
•
•
•

Batteríið arkitektar, Teiknistofan Storð, VSB verkfræðistofa
Karl Kvaran, OLGGA ofl.
Arkís arkitektar, Landslag, Verkís
Gláma Kím, Kurtogpís, Efla, Studio Vulkan
Teiknistofan Tröð, Mannvit

Allir þátttakendur fá greitt fyrir tillögur sínar kr. 1.500.000 auk
vsk. Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að nýta hverja tillögu að
hluta eða í heild. Greitt verður aukalega kr. 1.000.000 auk vsk. fyrir
verðlaunatillögu. Áframhaldandi skipulagsvinna á svæðinu verður
ekki bundin við þátttakendur eða verðlaunahafa eingöngu.
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Dómnefnd
Dómnefndarfulltrúar:
Björn Axelsson sem, fyrir hönd umhverfis- og skipulagssviðs
Magnea Guðmundsdóttir, fyrir hönd umhverfis- og skipulagsráðs
Áslaug María Friðriksdóttir, fyrir hönd umhverfis- og skipulagsráðs
Björn Ólafs, fyrir hönd Arkitektafélags íslands:
Matthildur Kr. Elmarsdóttir, fyrir hönd Arkitektafélags íslands:
Ritari dómnefndar: Lilja Grétarsdóttir arkitekt og verkefnisstjóri
hjá skipulagsfulltrúa.
Trúnaðarmaður, tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands:
Helga Guðjónsdóttir.
Dómnefnd áskildi sér rétt til að kalla til ráðgjafa eftir þörfum
Verkefnisstjórar í teymi verkefnisins auk ritara dómnefndar voru:
Ágústa Sveinbjörnsdóttir, arkitekt FAÍ og verkefnisstjóri hjá
skipulagsfulltrúa og Björn Ingi Edvardsson, landslagsarkitekt FÍLA
og verkefnisstjóri hjá skipulagsfulltrúa
Þann 16. mars bárust dómefnd fyrirspurnir sem höfðu borist
trúnaðarmanni, en í keppnislýsingu var tekið fram að öllum
fyrirspurnum og athugasemdum skyldi beina til trúnaðarmanns.
Á fundi sínum 19. mars svaraði hún þeim en alls var um að ræða
19 spurningar í fleiri liðum. Á þeim fundi var einnig ákveðið að
framlengja skilafrestinn um tvær vikur eða fram til 18. maí.
Tillögum skyldi síðan skila til trúnaðarmanns, á skrifstofu
Arkitektafélags Íslands að Vonarstræti 4b 101 Reykjavík eigi síðar
en 18. maí kl. 14:00. Innan tilsetts tíma bárust tillögur frá öllum
fimm aðilum sem voru valdir í samkeppnina að loknu forvalinu.
Dómnefnd lagði mat á allar innsendar tillögur og lagði til
grundvallar markmið og áherslur dómnefndar sem komu fram í
keppnislýsingu.

Dómnefndarstörf

Meginmarkmið samkeppninnar:
- Að leita vistvænna skipulagslausna fyrir svæðið, sem er
lykilþróunarsvæði í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.
- Að koma með framsæknar hugmyndir um fyrirkomulag nýrrar
blandaðrar byggðar þar sem lögð er áhersla á heildstæðar
götumyndir og borgarmiðað gatnakerfi (sjá m.a. kafla Vistvænni
samgöngur í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030).
- Að stuðla að góðu samspili fjölbreyttra almenningsrýma,
bygginga og nærumhverfis.
- Að nýta þær byggingar sem fyrir eru, í nýju og/eða breyttu
samhengi, eftir því sem kostur er og við á.
- Að virðing sé borin fyrir umhverfi og auðlindum og nærliggjandi
náttúrusvæðum.
- Að tillit sé tekið til nánasta umhverfis svæðisins og stuðlað að
góðu samspili gatna, byggðar og náttúru.
- Að fyrirhugaður þróunar- og samgönguás sem gengur frá
Vogabyggð í gegnum svæðið, frá Örfirisey í vestri til Keldna í austri
verði hryggjarstykki hverfisins, sem megin samgönguleið og
þjónustuæð.
- Að lögð sé áhersla á vistvænt samgöngukerfi innan svæðisins og
tengingum við það.
Í samræmi við markmið og áherslur dómnefndar þá voru
keppendur sérstaklega beðnir um að gera tillögu að:
- Legu samgöngu- og þróunaráss frá Suðurlandsbraut
yfir Sæbraut og Elliðaárósa í gegnum skipulagssvæðið að
Höfðabakka/Gullinbrú. Lega hans í Aðalskipulagi Reykjavíkur er
ekki bindandi.
- Vegtenginum Bryggjuhverfis við Gullinbrú ásamt öðrum
samgöngu¬tengingum til og frá svæðinu.
- Vistvænum samgöngutengingum um skipulagsvæðið með
áherslu á alla samgöngumáta.
- Lögun/afmörkun/stærð landfyllingar.
- Staðsetningu 2-3 grunnskóla og 1 safnskóla.
- Staðsetningu og gerð megin verslunar- og þjónustukjarna og
stöðva almennings-samgangna. Leggja skal áherslu á þétta
byggð, fjölbreytta verslun og þjónustu meðfram samgöngu- og
þróunarási.
- Byggðamynstri og notkun gróðurs í fjölþættum tilgangi til
dæmis til skjólmyndunnar og afstöðu til sólar.
- Opnum svæðum, torgum, leik- og garðsvæðum, göturýmum og
tengingu þeirra.
- Gróðri sem hluta af byggðamynstri.
- Vistvænni meðhöndlun ofanvatns.
- Því hvernig eldri og nýrri byggð fléttast saman og huga
sérstaklega að því hvort einstök mannvirki séu varðveisluverð í því
samhengi.
- Raunhæfri áfangaskiptingu fyrir gerð deiliskipulags og
uppbyggingar
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Þann 12. júní kom trúnaðarmaður til dómnefndarfundar þar
sem nafnleynd var rofin, á þeim fundi var lögð fram niðurstaða
dómnefndar dags 5. júní. Nöfn höfunda koma fram með hverri
tillögu.
Niðurstaða dómnefndar var að tillaga 4 auðkennd 32373 væri
verðlaunatillaga. Höfundar hennar eru: Arkís arkitektar ehf,
Landslag ehf, Verkís hf. Aðstoð og ráðgjöf: Dr. Bjarni Reynarsson.
Tillaga þessi hlýtur 1.000.000.- króna auk vsk í verðlaun

Niðurstaða dómnefndar
Tillögurnar fimm eru allar vel unnar og taka með heilsteyptum
og áhugaverðum hætti á þeim viðfangsefnum sem skilgreind
voru í samkeppnislýsingu. Í hverri og einni þeirra eru hugmyndir
sem vert er að skoða nánar. Það er engu að síður niðurstaða
dómnefndar að tillaga nr. 32373 unnin af Arkís arkitektum ehf,
Landslagi ehf, Verkís hf með aðstoð Dr. Bjarna Reynarssonar  
uppfylli best og flest markmið aðalskipulags Reykjavíkur og
önnur markmið sem koma fram í keppnislýsingunni. Þannig
er það álit dómnefndar að tillaga 32373 skapi skýrar einingar í
heildstæðu hverfi með margvíslegri útfærslu byggðarreita sem
býður upp á fjölbreyttar húsagerðir, geri ráð fyrir aðlaðandi og
fjölbreyttum almenningsrýmum og góðu samspili sjávar, lands
og byggðar, staðsetji verslun og þjónustu m.t.t. samgönguáss
og í göngufjarlægð frá öllum íbúðum, taki tillit til landslags og
umhverfis og stuðli að fjölbreytileika þess.
Dómnefnd þakkar höfundum fyrir metnaðarfullar tillögur.

Tillaga 1
Auðkennd 09539
Höfundar /samstarfsaðilar:
GLÁMA KÍM arkitektar
Kurtogpí arkitektar
EFLA verkfræðistofa
Studio Vulkan landslagsarkitektar
Þrívíddarmynd: Rendertaxi

sögu þess, og að tryggja sögulega samfellu í skipulagi hverfanna.
Þetta útivistarsvæði og þessi iðnsaga mynda mjög áhugavert framhald
af Elliðaárdal. Þar standa söguminjar um iðnaðaruppbyggingu í
fjölbreyttu og vinsælu útivistarsvæði í miðju borgarlandsins, til dæmis
Elliðaárvirkjun. Þar er einnig hefð fyrir fjölbreyttu menningar og
safnastarfi sbr. Árbæjarsafn, safn Orkuveitunnar, Toppstöðina og gömlu
kartöflugeymslurnar. Samtals reiknar tillagan með u.þ.b. 650.000 m²
viðbótarbyggingarmagni og 4500 íbúðum í 3-5 hæða húsum.

Lýsing höfunda

Umsögn dómnefndar

Byggðin er skipulögð í tveimur hverfisheildum „efri-“ og „neðri byggð“,
opið svæði á milli. Neðri byggðin verður tvískipt íbúðarbyggð með
ívafi verslunar og þjónustu og fínlegrar atvinnustarfsemi. Annar hluti
neðri byggðar er í vesturhlíð Höfðans sem hallar niður að farvegi
Elliðaáa, en meginhluti á fyllingunni norðan Höfðans – þar sem byggðin
verður framhald núverandi Bryggjuhverfis, fellur að því og styrkir. Í efri
byggð verður blandað atvinnu- og íbúðarhverfi. Markmiðið er að hluti
starfseminnar sem nú er á svæðinu haldi áfram þó aðstæður breytist, en
sú starfsemi víki sem mestir þungaflutningar, hávaði og mengun fylgir.

Gerð er góð grein fyrir áhrifum tillögunnar á umhverfi og aðra staðhætti
og gert ráð fyrir að nýta núverandi mannvirki og land á áhugaverðan
skemmtilegan hátt. Hugmynd um að gefa sílóum við Sævarhöfða og
bragga við Þórðarhöfða nýtt hlutverk er athyglisverð, þ.m.t. hugmynd
um borgarbúskap á braggasvæðinu. Grænn geiri á milli neðri og efri
hluta svæðisins myndar fína tengingu á milli norður- og suðurhluta neðra
svæðis og á milli efra og neðra svæðis.  Tengingar á milli græna geirans
og grænna svæða innan byggðar mættu hinsvegar vera betri og eru
almenningsrými í efri hluta svæðisins fremur fábreytt. Höfn við enda
fyllingar og sjóböð eru nokkuð opin fyrir veðri og vindum til vesturs sem
er ein af ríkjandi vindáttum á svæðinu. Tillagan geri ráð fyrir landfyllingu
sem er í stærsta lagi og hætt við að hún myndi þrengja um of að
Grafavogi. Strandgarður með mjúkum línum og gróðri á hluta fyllingar er
áhugaverð hugmynd sem gefur fjölbreytni í samspil lands og sjávar.

Byggðin verður heilsteypt, efri- og neðri byggð hvor með sínu yfirbragði.
Í báðum er spunnið út frá núverandi ástandi. Íbúar beggja hverfanna
njóta nálægðar við opin rými og útivistarsvæði, og útsýnis frá jöðrum
byggðarinnar. Samfelld, þétt byggðin og gróður brjóta vind og skapa
skjól, og sólar mun njóta í garðrýmum, götum og torgum.
Efri byggðin myndar samfelldan bæjarvef, og frá norður- og vesturjöðrum
hennar verður afbragðs útsýni yfir borgina og Sundin til fjalla. Núverandi
innviðir hverfisins verða lagðir til grundvallar uppbyggingunni. Gert er
ráð fyrir að endurnýta margar byggingar, og samfelldar húsaraðir, sem
hýst hafa margvíslega atvinnustarfsemi. Það gefur meðal annars svigrúm
fyrir fjölbreytta, óhefðbundna búsetukosti, auk þess að ljá hverfinu
áhugaverð sérkenni. Byggingum verður breytt og byggt við eftir atvikum,
og nýbyggingar reistar í stað eldri, þar sem það á betur við, og til að þétta
byggðina og fullbyggja götumyndir. Gatnakerfið verður notað með litlum
breytingum og viðbótum – og lagnakerfi og aðrar veitur eins og hægt er.
Neðri byggðin er að stofni til hefðbundin randbyggð með
„borgarmiðuðu“ gatnakerfi. Markmiðið er þétt, samfelld byggð með
fjölbreyttum götu- og garðrýmum og torgum. Byggðin er að stærstum
hluta lágreist, þrjár og fjórar hæðir, stöku byggingar eru hærri til að skapa
þungamiðjur og auðkenni í bæjarmyndinni. Bryggjuhverfið gefur tóninn,
og byggt verður í samfellu frá því. Á jaðri byggðarinnar opnast húsagarðar
að útivistarrýmum með útsýni og göngutengslum – að ströndinni og að
samfelldu garðrými meðfram hlíðinni og klettabeltinu milli efri- og neðri
byggðar.
Hlíðin milli efri- og neðri byggðar – ásamt klettabelti – er gerð að
samfelldu almenningsrými og útivistarsvæði. Nokkrar sérstakar og
áberandi iðnaðarbyggingar í og meðfram svæðinu eru varðveittar og
þeim fengið nýtt hlutverk í þágu almennings. Markmiðið er að varðveita
áhugaverðan byggingararf og minningu um yfirbragð svæðisins og
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Byggðamynstur í tillögunni er svolítið tilviljunarkennt og mættu
byggingar afmarka skýrari götureiti. Helstu verslunar- og þjónustusvæði
mættu einnig spila betur með fyrirhuguðum samgöngu- og þróunarás og
erfitt er að átta sig á helstu samþjöppun á slíkri þjónustu í tillögunni. Höfn
Bryggjuhverfis í núverandi mynd er lögð af sem orkar svolítið tvímælis.
Jaðrar byggðarinnar er að mestu leyti randbyggð sem lokar nokkuð fyrir
sýn og tengingu að ströndinni og kemur niður á heildarsamspili byggðar
við sjávarsíðuna.
Ekki er sýnt fram á að samgöngu- og þróunarásinn þjóni því hlutverki sem
honum er ætlað skv. Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 þar sem segir:
„Þróunarásinn Örfirisey-Keldur verði lykilverkefni á komandi áratugum
þar sem þétt blönduð byggð hverfist um vistvænan samgönguás.”
Gatnanetið er þéttriðið og heildarlínur gatnafyrirkomulags nokkuð skýrt.
Tenging á milli neðri og efri hluta svæðisins um Bratthöfða er áhugaverð
hugmynd að akstursleið á milli Höfðans og Bryggjuhverfis sem vert er að
skoða betur. Nýjar göngutengingar yfir í Hamrahverfið er athyglisverð
hugmynd sem er engu að síður háð því að landfylling nái talsvert langt til
norðurs sem þrengir óneytanlega að voginum. Göngu- og hjólreiðanet á
svæðinu virkar sannfærandi.

Tillaga 1 - auðkennd 09539
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Tillaga 1 - auðkennd 09539
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ELLIÐAÁRVOGUR-ÁRTÚNSHÖFÐI
HUGMYNDASAMKEPPNI UM RAMMASKIPULAG

Höfundar /samstarfsaðilar:
GLÁMA KÍM arkitektar
Kurtogpí arkitektar
EFLA verkfræðistofa
Studio Vulkan landslagsarkitektar
Þrívíddarmynd: Rendertaxi

09539
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Tillaga 2
Auðkennd 19537
Höfundar /samstarfsaðilar:

Umsögn dómnefndar

Karl Kvaran, arkitekt og skipulagsfræðingur
Sahar Ghaderi, arkitekt
OLGGA Architects
Alexandre Thuin, arkitekt

Krossmýrarreitirnir slá tóninn fyrir uppskiptingu og uppbyggingu
byggðarmynsturs í tillögunni. Gert er ráð fyrir mikilli endurnýjun
byggðar og horft er framhjá ýmsum landfræðilegum staðháttum,
núverandi byggðarmynstri og gatnafyrirkomulagi. Tengsl núverandi og
nýrrar byggðar eru lítil sem engin og er það sérstaklega áberandi hvað
Bryggjuhverfi varðar sem verður útundan í heildarmyndinni. Hætt er við
að byggðin sem tillagan gerir ráð fyrir á svæðinu verði svolítið einangruð
á milli stórra umferðargatna sem afmarka hana.  Landfyllingin virðist þó
vera hæfilega stór. Tröppur á milli neðra og efra svæðis eru áhugaverð
hugmynd en nokkuð umfangsmikil.

Lýsing höfunda
Skipulag svæðisins myndar geometrískt form sem afmarkast af götum,
sjávarskurðum og gróðurbeltum milli byggingarreita. Skipulagssvæðið er
allt umlukið grænum svæðum, laxveiðiám og hafi.
Í tillögunni er gróðri og hafi gert hátt undir höfði enda umhverfið einstakt
og græn svæði snar þáttur í vistvænni borg. Grænu svæðin sem afmarka
skipulagssvæðið fá gott rými, þau vernduð og önnur svæði grædd upp.
Landslag svæðisins og náttúra bjóða upp á blæbrigði milli byggingarreita
meðal annars með tilliti til byggingarstíla og staðaranda. Á landfyllingunni
er byggð í nánum tengslum við hafið en uppi á Ártúnshöfða er hins vegar
meira aðgengi að grænum svæðum og upphækkuðu útsýni. Á öðrum
svæðum eru íbúar í meira nábýli við verslanir og þjónustu. Hver og einn
reitur hefur því sín sérkenni eftir því hvort hann er staðsettur við hafið,
uppi á Ártúnshöfða með útsýni, í nálægð við græn svæði eða í nálægð við
verslun og þjónustu. Skipulagið býður því upp talsverðan fjölbreytileika.
Landfyllingar eru ekki nýlunda á skipulagssvæðinu og verður hluti
nýju byggðarinnar á nýrri landfyllingu. Þar verða íbúar í mikilli nálægð
við hafið sem umlykur svæðið og teygir sig inn á milli byggingarreita í
mjóum skurðum. Einnig verður áhersla lögð á útsýni, gróður og fallega
garða. Sérstök áhersla verður lögð á sveigjanleika í skipulagi hvers
byggingarreits með fjölbreyttum arkitektúr. Þannig er það leiðarljós
höfunda að gefa íbúum svæðisins tækifæri til að njóta þeirra gæða sem
felast í að búa í notalegu hverfi með fallegri náttúru og mannvirkjum. Gert
er ráð fyrir því að byggðin verði ekki há og byggingar verði á bilinu 2-5
hæðir.
Endurskipulagning samgöngumannvirkja, með nýjum götum, hjólaog göngustígum, er að mati skipulagshöfunda grundvallarforsenda
fyrir því að svæðið verði iðandi af lífi og geti þjónað sínu hlutverki. Nýr
samgönguás, svonefndur samgöngu- og þróunarás, sem liggur frá vestri
til austurs, mun bæta aðgengi að hverfinu og tengja það við önnur hverfi
í Reykjavík.
Þá mun gamall samgönguás, Breiðhöfði, sem höfundar kjósa að kalla
Krossamýrarás, verða önnur lífæð hverfisins og hann endurnýttur og –
bættur. Samtals reiknar tillagan með u.þ.b. 280.000 m² byggingarmagni
atvinnuhúsnæðis og 400.000 m² byggingarmagni fyrir íbúðir í 2-5 hæða
húsum.
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Tillagan sýnir mjög formfasta mynd af fyrirkomulagi byggðar á svæðinu
sem virkar takmarkandi fyrir mögulega framtíðaruppbyggingu og gæti
reynst erfið í framkvæmd. Lega nýrrar byggðar í miklum halla til vesturs
niður að Elliðaárvogi er nokkrum vandkvæðum háð. Sú sýn sem gefin
er á skipulag og fyrirkomulag bygginga innan einstakra bygginga og
götureita á skýringarmynd er áhugaverð og nútímaleg. Tillagan sýnir
ákveðna og skýra skiptingu starfsemi, þjónustu og íbúðarbyggðar.
Lega þróunar- og samgönguáss um miðju svæðisins er ágæt þar sem
hann er í göngufjarlægð frá bæði efri og neðri hluta byggðarinnar.
Lega ássins yfir Geirsnef og upp á Höfðann í beinni línu er hinsvegar
ekki nægjanlega sannfærandi og mætti taka meira tillit til landslags
og staðhátta líkt og tillagan öll. Stórar umferðargötur sitt hvoru megin
við aðal uppbyggingarsvæðið eru frekar ósannfærandi, sérstaklega
gagnvart umgjörð og ásýnd Elliðaáa þó að gert sér ráð fyrir stækkun opna
svæðisins meðfram ánum.

Tillaga 2 - auðkennd 19537

Horft úr vestri

Horft úr norðri
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Tillaga 2 - auðkennd 19537
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Höfundar /samstarfsaðilar:
Karl Kvaran, arkitekt og skipulagsfræðingur
Sahar Ghaderi, arkitekt
OLGGA Architects
Alexandre Thuin, arkitekt
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Tillaga 3
Auðkennd 17601
Höfundar /samstarfsaðilar:
Höfundar:
Teiknistofan Tröð
Sigríður Magnúsdóttir, arkitekt FAÍ
Hans-Olav Andersen arkitekt FAÍ/MNAL
Laufey Agnarsdóttir arkitekt FAÍ
Samstarf:
Mannvit
Þorsteinn Hermannsson, byggingarverkfræðingur samgöngur
Ólöf Kristjánsdóttir, byggingarverkfræðingur samgöngur
Albert Skarphéðinsson, samgönguverkfræðingur

Hverfið skiptist upp í einingar þar sem sérstaða hverrar starfsemi
er undirstrikuð. Skipulagstillagan sýnir að grunnflötur bygginga
er um 290.00 m2. Miðað við að hæð húsa sé 3-5 hæðir yrði
heildarbyggingarmagn nýbygginga á svæðinu um 1.200.000 m2. Þetta er
umtalsvert meira byggingarmagn en áætlanir aðalskipulags gera ráð fyrir
sem er 500.000 m2 nettóaukning byggingarmagns.
Gera má ráð fyrir að um helmingur byggingarmagns falli undir
íbúðarbyggð og að svæðið kæmu um 5.000 nýjar íbúðir. Samtals reiknar
tillagan með u.þ.b. 1.200.000 m² viðbótarbyggingarmagni og 5000
íbúðum í 3-5 hæða húsum.

Lýsing höfunda

Umsögn dómnefndar

Mannlegur mælikvarði og borgarmiðað gatnakerfi randbyggðar í samspili
við opin svæði innan og utan byggðar er skipulagsrammi tillögunnar.
Áhersla er á gott nærumhverfi sem stuðlar að hamingju íbúa og þeirra
sem starfa í hverfinu.

Byggðarmynstur tillögunnar gerir ráð fyrir frekar stórum götureitum með
fjölbreyttri húsagerð. Jaðar byggðarinnar er að mestu leyti randbyggð
sem gæti lokað nokkuð fyrir sýn út yfir voginn.

Hverfið er samfelld heild blandaðrar randbyggðar. Þar eru íbúðir,
skólar, leikskólar, verslun, þjónusta, ýmiskonar atvinnurekstur og
skrifstofustarfsemi auk iðnaðar. Góðar tengingar eru milli staða og við
aðra hluta borgarinnar. „Hverfisgötur“ mynda græna þræði sem skipta
byggðinni upp í einingar og tengja jafnframt mikilvæga staði hverfisins,
skóla, leikskóla, torg, garða og aðra þjónustu.
Innan ramma byggðarmynsturs randbyggðar má þróa húsnæði fyrir
ólíka starfsemi, í mismunandi þéttleika og fjölda aðila, stærð og gerð.
Randbyggð hefur innbyggðan mikinn sveigjanleika sem þróa má enn
frekar í Ártúnshöfða og við Elliðaárvog. Skipta má reitum upp í smærri
einingar eins og þekkt dæmi eru úr byggingarsögu Reykjavíkur og veita
þannig minni aðilum tækifæri til að koma að uppbyggingu á svæðinu.
Byggðin er að jafnaði 2-5 hæðir. Þéttleikinn mestur á miðsvæði, að jafnaði
um fimm hæðir og einstaka byggingar geta orðið jafnvel 8 hæðir. Byggðin
á fyllingum í sjó er þétt, lágreist 2-3 hæða byggð í mannlegum mælikvarða
sem tekur mið af kostnaðar- og umhverfissjónarmiðum við gerð fyllingar.
Íbúðarbyggðin í Ártúnshöfða er 3-5 hæðir, lægst næst sjó, en hækkar eftir
því sem ofar dregur í landið og þar sem landið rís hæst eru húsin 5 hæðir.
Almenningsgarðar, torg og opin strandsvæði eru lungu hverfisins og
félagslegt rými. Þegar byggð er þétt er mikilvægt að huga sérstaklega að
þeim þáttum. Þrír stórir almenningsgarðar fléttast inn í byggðina og hefur
hver um sig sína sérstöðu. Almenningsgarðarnir eru jafnframt skólalóðir
og eru stærri en viðmið fyrir skólalóðir gera ráð fyrir.
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Mikið er lagt í áhugaverðar hugmyndir um legu samgöngu - og
þróunaráss „framtíðar borgarlínu“, frá aðliggjandi svæðum í vestri og
í gegnum svæðið. Útfærsla hans og skiptimiðstöðvar við gatnamót
Sæbrautar og Miklubrautar er nokkuð sannfærandi.  Lega samgöngu- og
þróunaráss eftir Bíldshöfða og tengimöguleikar til austurs er aftur á móti
síður ákjósanleg þar sem Bíldshöfði endar við Höfðabakka og erfitt um vik
að framlengja borgarlínuna þar til  austurs. Gatnanetið sem tillagan gerir
ráð fyrir er nokkuð umfangsmikið og talsvert langt á milli gatnamóta og
þar með gönguleiða jafnt sem akstursleiða.
Stórfelld landmótun sem miðar að því að jafna út skil byggðar á
Ártúnshöfða við byggðina meðfram ströndinni hefur bæði kosti og
galla. Þannig skapast með efnisflutningunum góð tenging á milli
byggðarsvæða og byggðin verður samfelld en um leið strokast út aðal
landslagseinkenni svæðisins sem er umhugsunarefni. Skógræktarsvæði
á milli neðri og efri hluta byggðar, meðfram höfðanum, er góð
tillaga en það mætti tengjast enn betur öðrum opnum svæðum
innan byggðarinnar. Hugmynd um stórar skólalóðir sem jafnframt
eru almenningsgarðar hverfisins er mjög athyglisverð og virkar vel
með öðrum almenningsrýmum á skipulagssvæðinu. Græna geira
frá hafnarsvæði og Elliðaárvogi upp á höfðann mætti útfæra betur.
Landfylling og „lón“ virka frekar umfangsmikil. Tillaga að lónum er þó
áhugaverð en hætt við að þau þrengi óþarflega mikið að eðlilegu flæði
um Grafarvoginn.

Tillaga 3 - auðkennd 17601
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Tillaga 3 - auðkennd 17601
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Höfundar /samstarfsaðilar:
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Höfðabakki

Tangarhöfði

Fornalundur

Breiðhöfði
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Höfundar:
Teiknistofan Tröð
Sigríður Magnúsdóttir, arkitekt FAÍ
Hans-Olav Andersen arkitekt FAÍ/MNAL
Laufey Agnarsdóttir arkitekt FAÍ
Samstarf:
Mannvit
Þorsteinn Hermannsson, byggingarverkfræðingur
samgöngur
Ólöf Kristjánsdóttir, byggingarverkfræðingur
samgöngur
Albert Skarphéðinsson, samgönguverkfræðingur

Tillaga 4
Auðkennd 32373
Verðlaunatillaga
Höfundar /samstarfsaðilar:

Umsögn dómnefndar

Arkís arkitektar ehf
Landslag ehf
Verkís hf

Tillagan gerir ráð fyrir byggðarmynstri sem fellur vel að svæðinu.
Stærð götureita er fjölbreytt og um leið taka þeir mið af landslagi og
staðháttum. Við mótun gatna og bygginga er unnið á athyglisverðan hátt
með samspil byggðar og sjávar s.s. með síkjum og „opnum lóðum“ neðan
Sævarhöfða við ósa Elliðaáa. Öll hús við síki njóta útsýnis að sjó. Ný lega
Sævarhöfða og útfærsla hennar sem breiðgötu sem fer um fjölbreytta
byggð og græn svæði í samspili við vatn eða sjó gerir hverfið áhugavert
og fallegt. Gatan er engu að síður ýfið rúmfrek.Útfærsla götureita og
byggðar sunnan við samgöngu- og þróunarás (borgarlínu) mætti einnig
vera skýrari.

Aðstoð og ráðgjöf
Dr. Bjarni Reynarsson

Lýsing höfunda
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.
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 og torga, 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 Elliðaárdal. Samtals reiknar tillagan með u.þ.b. 816.200 m²
viðbótarbyggingarmagni og 5100 íbúðum í 3-5 hæða húsum.
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Grænn geiri á milli neðri og efri hluta byggðarinnar er ágætlega útfærður
og tengsl á milli hans og annarra opinna svæða innan byggðar eru góð.
Samfléttun byggðar og opins svæðis við ósa Elliðaár virkar sannfærandi
og spennandi lausn. Almenningsrými í efri og neðri hluta eru fjölbreytt,
þ.m.t. torgrými, garðar, grænar æðar og bryggjusvæði við síki. Skoða
þarf betur hugmynd um „endurheimt eldri strandlengju“ sem virkar erfið
í framkvæmd. Landfylling er hæfilega umfangsmikil og síkin koma á
skemmtilegri tengingu á milli byggðar og sjávar án þess að þrengja um of
að Grafarvogi.
Lega og útfærsla þróunar- og samgönguássins sem sveigðrar götu um
miðju svæðis í göngufjarlægð frá bæði efri og neðri hluta byggðarinnar
er góð. Áframhaldandi tenging er möguleg til austurs eftir Stórhöfða.
Samgöngu- og þróunarás er jafnframt vel afmarkaður af byggingum
og öðrum mannvirkjum sem bjóða upp á þjónustu-/atvinnustarfsemi
í bland við íbúðarbyggð. Bein götutengsl á milli efri og neðri byggðar
eftir Breiðhöfða er áhugaverð hugmynd sem þarf þó að útfæra og
skoðast betur með tilliti til landhalla og aðlögunar að landi. Heildarmynd
tillögunnar byggir á nokkuð sterkri hugmynd sem hentar ágætlega
áfangaskiptri uppbyggingu svæðisins.

Tillaga 4 - auðkennd 32373
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Höfundar /samstarfsaðilar:
Arkís arkitektar ehf
Landslag ehf
Verkís hf

Bíldshöfði

Aðstoð og ráðgjöf
Dr. Bjarni Reynarsson
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Vesturlandsvegur
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yfirlitsmynd

Tillaga 5nr. 5
Auðkennd
Auðkennd 78497
78497
Höfundar /samstarfsaðilar:
Höfundar:
Batteríið arkitektar
Jóhanna Helgadóttir, arkitekt
Jóhann Sigurðsson, arkitekt
Sigurður Einarsson, arkitekt
Svava B. Jónsdóttir, arkitekt

Skipulagið gerir ráð fyrir u.þ.b. 6.000 nýjum íbúðum á svæðinu og að
heildarfermetrafjöldi atvinnuhúsnæðis verði u.þ.b. 600.000 fermetrar.
Samtals reiknar tillagan með u.þ.b. 600.000 m² atvinnuhúsnæði og 6000

Umsögn dómnefndar
Samstarfsaðilar:
Teiknistofan Storð
Hermann Georg Gunnlaugsson, landslagsarkitekt
VIA PLAN
Lilja G. Karlsdóttir, samgönguverkfræðingur
VSB verkfræðistofa
Stefán B. Veturliðason, verkfræðingur

Lýsing höfunda
Horft er til núverandi umhverfis og landslagseinkenna við ákvörðun á
mótun mismunandi reita innan skipulagssvæðisins og leitast við að skapa
fjölbreyttan staðaranda innan þeirra. Haldið er áfram með íbúðarbyggð
í bland við grunn nærþjónustu vestur af bryggjuhverfi og á landfyllingu.
Vestan við klettabeltið við Elliðaárósa ríkir mikil gróður- og veðursæld og
því er svæðið þar ákjósanlegt fyrir ýmiskonar borgarbúskap í bland við
þétta byggð íbúða. Ofan á höfðanum er gert ráð fyrir borgarmiðju með
blandaðri byggð íbúða, verslunar og þjónustu fyrir allt hverfið. Gert ráð
fyrir skrifstofubyggingum og atvinnustarfssemi næst Vesturlandsvegi.
Atvinnustarfsemi á suðausturhluta svæðisins mun halda sér og það
byggðarform sem þar er, en gert er ráð fyrir því að það muni taka á sig
breytta mynd með tímanum og eftir því sem byggingar úreldast og
endurnýjast. Þangað til geta þessar byggingar mögulega hýst spennandi
vinnustaði sem gætu gætt hverfið fjölbreytileika s.s. fyrir sprotafyrirtæki,
verkstæði, hönnuði, listamenn o.fl.
Lögð er áhersla á skilvirkar og öflugar göngu- og hjólreiðatengingar innan
skipulagssvæðisins, bæði sem tengingar milli áfangastaða sem og til
útivistar og dægrastyttinga.
Fíngert gatnanet dregur úr vegalengdum ferða og eykur fjölbreytni
í ferðavali, sérstaklega fyrir óvarða vegfarendur. Þá stuðlar fíngert
gatnanet einnig að virkara götulífi og eykur fjölbreytni í byggingarlist.
Beinar sjónlínur og aukið gagnsæi að samgöngumiðstöðvum og öðrum
mikilvægum stöðum innan skipulagssvæðisins auka öryggi og sýnileika
og gefa svæðinu myndræn staðareinkenni. Þéttleiki byggðarinnar er
mestur næst samgönguásnum en minnkar eftir því sem fjær dregur,
þá er einnig gert ráð mestri blöndun atvinnu, þjónustu og íbúða
meðfram þróunarásnum og við stoppistöðvar léttlesta eða strætólesta.
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Tillagan gerir ráð fyrir áhugaverðri randbyggð með misstórum götureitum
en íbúðarreitir á landfyllingu mættu vera ýfið stærri. Gert er ráð fyrir
að byggðin sé þéttust meðfram samgöngu- og þróunarásnum sem er í
ágætu samræmi við áherslur aðalskipulags um uppbyggingu meðfram
ásnum.
Samspil byggðar og opinna svæða á jaðri byggðarinnar er vel útfært.
Hugmynd um endurnýtingu eldri byggðar og gatna er áhugaverð og
nýting bragga við Þórðarhöfða sem markaðstorgs er skemmtileg og
skapar áfangastað og kennileiti á borgarlínunni. Útfærsla á ylströnd
og safnskóla er skemmtileg og trúverðug. Landfylling er nokkuð
umfangsmikil og hætt við að hún þrengi nokkuð að Grafarvoginum
sjálfum. Tengsl byggðar á landfyllingu við sjávarsíðuna er ágætlega
útfærð og þá helst með síkinu sem liggur þvert í gegnum landfyllinguna
sem er áhugaverð hugmynd og hafnaraðstöðu nyrst á svæðinu. Hjóla- og
brettagarður sunnan við Bryggjuhverfi er skemmtileg hugmynd.
Samgöngu- og þróunarásinn liggur um miðju svæðis og er því í
göngufjarlægð frá bæði efri og neðri hluta svæðisins. Hægt er að
framlengja ásinn til austurs eftir Dverghöfða sem er þó síðri tenging en
um Stórhöfða. Sveigja á ásnum austast, á milli Stórhöfða og Dverghöfða,
kallar á nokkuð niðurrif bygginga. Ásinn er skýr og vel afmarkaður af
byggingum þar sem gert er ráð fyrir þjónustu-/atvinnustarfsemi í bland
við íbúðarbyggð. Erfitt er að átta sig á flokkun gatna og er hlutverk
Breiðhöfða í heildaskipulaginu nokkuð óljóst. Tenging Bryggjuhverfis eftir
nýrri legu Bratthöfða upp að nýju hringtorgi á Stórhöfða er góð og einnig
sú hugmynd að tengja hverfið í Ártúnsholti við samgöngu- og þróunarás
með göngubrú yfir Ártúnsbrekku /Vesturlandsveg.
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Höfundar /samstarfsaðilar:
Höfundar:
Batteríið arkitektar
Jóhanna Helgadóttir, arkitekt
Jóhann Sigurðsson, arkitekt
Sigurður Einarsson, arkitekt
Svava B. Jónsdóttir, arkitekt
Samstarfsaðilar:
Teiknistofan Storð
Hermann Georg Gunnlaugsson,
landslagsarkitekt
VIA PLAN
Lilja G. Karlsdóttir, samgönguverkfræðingur
VSB verkfræðistofa
Stefán B. Veturliðason, verkfræðingur
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Yfirlitsmynd

Samþykki dómnefndar á
niðurstöðum
Reykjavík, 5. júní 2015
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