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Skipulagslýsing 
“Vogabyggð svæði 2 - Norðursvæði milli Tranavogar og Gelgjutanga - Skipulags- og matslýsing vegna 
deiliskipulags – Lögð fram sbr. 1.mgr. 40.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 $og lög um umhverfismat áætlana 
nr. 106/2005 – Reykjavíkurborg – Umhverfis- og skipulagssvið - Dags. 28.04.2014” samþykkt í umhverfis- 
og skipulagsráði 30. apríl 2014 og borgarráði þann 8. maí 2014. $ 

Afmörkun deiliskipulags 

 
 
Svæðið, sem deiliskipulag Vogabyggðar – svæði 2 nær til, afmarkast af Sæbraut til vesturs, 
Kleppsmýrarvegi og Kjalaravogi til norðurs, strandsvæði Elliðaárvogs til austurs og Tranavogi til suðurs og er 
það svæði kallað Vogabyggð 2 - Norðursvæði. Austan við skipulagssvæðið eru Háubakkar, friðlýstar 
náttúruminjar sem ramma svæðið inn og skapa jaðar þess að útivistarsvæðinu við Elliðaárósa.  
 
Afmörkun deiliskipulags byggir á þeim rökum að svæðið myndar heildstæða einingu sem nær yfir 
mismunandi landnotkun miðsvæðis og íbúðabyggðar, fjölbreyttar húsagerðir, götur og almenningsrými.  
 

VOGABYGGÐ  
SVÆÐI 2
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3. mynd. Úr tillögu að skipulagi Vogabyggðar (Teiknistofan Tröð, felixx & javantspijker). Tillagan gerir ráð 

fyrir verulegri fjölgun íbúða, svo mörgum að þær gætu staðið undir nýjum grunnskóla. Möguleg staðsetning 

grunn- og leikskóla er við Naustavog. Hönnunarforsendur skólans þarf að skoða í samhengi við skilgreiningu 

skólahverfa austan við Elliðaárvog. 

Vegna þessa hefur verið horft á þann möguleika að byggja skóla við Naustavog, sunnan 

athafnasvæðis smábátahafnarinnar. Skólabygging á svæðinu gæti hýst mögulega 1-7 bekk 

grunnskóla, leikskóla og frístundaheimili. Endanlegar hönnunarforsendur skólans þurfa að taka mið af 

rammaskipulagi væntanlegrar byggðar austan vogsins og skiptingu hennar í skólahverfi. Staðsetning 

skólans á tanganum kallar á bættar tengingar frá Vogabyggð og gera verður ráð fyrir breyttu skipulagi 

stígakerfis, samanber hugmyndir sem settar eru fram í rammaskipulagi. 

Í ljósi þess að meðalfjöldi nemanda á hverja íbúð fer lækkandi og sýnt að svo muni verða áfram, er 

mikilvægt að tryggja nægjanlegan fjölda íbúða í hverju skólahverfi. Ákvörðun um byggingu grunnskóla 

í Vogabyggð kallar því á að ákveðinn lágmarksfjöldi íbúða verði byggður í hverfinu. Í því samhengi þarf  

FRÁ HUGMYND TIL FRAMKVÆMDA

FERILL SKIPULAGS

▸ Rammaskipulag fyrir Elliðavog og 
Ártúnshöfða 2005-2006 

▸ Aðalskipulag Reykjavíkur 
2010-2030 

▸ Hugmyndasamkeppni um skipulag 
Vogabyggðar 2013 

▸ Rammaskipulag Vogabyggðar 

▸ Samningar við lóðarhafa 

▸ Deiliskipulagstillaga
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Meginhugmynd byggir á markmiðum og áherslum aðalskipulags 

 

Borgin við sundin 
Tengsl byggðar og sjávar. Útsýni yfir 
Elliðarárvog og strandsvæðin.  

 

Skapandi borg 
Blönduð starfsemi, íbúðir, ýmiss 
konar atvinnustarfsemi ásamt 
samveru og útivist. Fjölbreyttur 
húsakostur, gæði byggðar og vönduð 
almenningsrými. Góð tengsl við stór 
og fjölbreytt útivistarsvæði. 

 

Græna borgin 
Tengsl byggðar við grænu svæðin í 
Elliðaárvogi og Elliðaárdal. Trjágóður 
við götur og í almenningsrýmum. 
Græn þök og gróðursælir garðar. 
Ofanvatnslausnir. Vistvænar 
byggingaraðferðir. 

 

Borg fyrir fólk 
Fjölbreytileiki og gæði byggðar í 
mannlegum mælikvarða. Vönduð 
almenningsrými, skjólgóðir og sólríkir 
dvalarstaðir. Vistvænar samgöngur. 
Aðgengi fyrir alla, börn, unglinga, ungt 
fólk, miðaldra og gamla.  
 

  

DEILISKIPULAG ER UNNIÐ Í SAMSTARFI VIÐ UMHVERFIS- OG 
SKIPULAGSSVIÐ OG SKRIFSTOFU EIGNA- OG ATVINNUÞRÓUNAR

FORSENDUR OG ÁHRIFAVALDAR

▸ Vistvænar áherslur aðalskipulags 

▸ Borgarumhverfi 

▸ Fjöldi íbúða 

▸ Byggingarmagn 

▸ Bílar 

▸ Samningar við lóðarhafa 

▸ Niðurstöður umferðargreiningar 

▸ Samráð og samstarf



NÝJAR 
LÓÐIR OG 
BYGGINGAR
MAGN

Minni lóðir  
Meira 
byggingarmagn



FYRIRLIGGJANDI 
BYGGINGAR

Rif 
Þróunarmöguleikar 
Varðveisla 
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Núverandi byggingar, notkun og byggingarár 

 
 
Myndin sýnir fyrirliggjandi fyrirliggjandi byggingar og hvaða byggingar þurfa að víkja vegna deiliskipulags og 
þær byggingar sem ekki hafa áhrif á framkvæmd deiliskipulags. Auk þess eru byggingar merktar 
sérstaklega sem taldar eru hafa þróunarmöguleika. 
 
Byggingar sem þurfa að víkja vegna deiliskipulags eru á eftirfarandi lóðum: 

• Dugguvogur 1  
• Kleppsmýrarvegur 8B 
• Súðarvogur 3, 3A, 3B 
• Súðarvogur 5, 5A 
• Súðarvogur 6 
• Súðarvogur 7 (austasta byggingin) 

 
Lágmyndir eftir Gerði Helgadóttur á vestuhlið byggingar við Dugguvog 2 hafa sérstakt varðveislugildi sjá 
nánar sérskilmála.  
 

 



DEILISKIPULAGSGÖGN

Uppdrættir, greinargerð, skilmálar
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Skýringar:

44

Skipulagsmörk

Lóð

Númer lóðar

Lóðarmörk

Stærð lóðar í fermetrum

Núverandi byggingar

Almenningsrými

Tenging (brú eða göng)

Gangstéttar

Gata

Göngustígur

Hjólarein

Akrein í samrými

Bílastæði í götu, leiðbeinandi

Niðurgrafnir sorpgámar, djúpgámar, leiðbeinandi

Miðlína Sæbrautar

Byggingarlína að stofnbraut lágmark 4 hæðir, kjallari má ná út fyrir línu

Byggingarlína, bundin

Byggingarlína, óbundin

Byggingarlína að strandsvæði, inngarður opnast út

Mænis- og þakhæð

Þakkóti

Kennileiti, turn +1hæð, leiðbeinandi 

Kennileiti, turn +3hæðir, leiðbeinandi

Inn- og útakstur á lóð

Dreifistöð rafmagns

Hæðarlínur

Tjarnir

Friðlýstar náttúruminjar (Háubakkar)

Stækkun Háubakkatjarnar

Vogabyggð 1

Vogabyggð 3

Viðfangsefni og efnistök deiliskipulags

Deiliskipulag er annarsvegar almenn lýsing og greinargerð ásamt almennum 
skilmálum fyrir svæðið í heild sinni og hinsvegar sértækir skilmálar fyrir götur, 
almenningsrými og húsbyggingar. Þess er gætt við gerð deiliskipulags að unnt sé að 
framfylgja kröfum sem gerðar eru í öðrum lögum og reglugerðum, s.s. kröfum um 
hljóðvist, verndun náttúru- og menningarminja, heilsu og öryggi.

Deiliskipulag ákveður byggðarmynstur, setur skilmála um landnotkun, gerir grein fyrir 
umfangi, byggingarmagni og hæð mannvirkja, samgöngukerfi og bílastæðum. 
Deiliskipulag Vogabyggðar hefur sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Kjarninn í 
skipulagsgerð á sjálbærum forsendum byggir þá þremur grunnstoðum: Hagrænir 
þættir svo sem efnahagur og atvinnulíf, samfélag og umhverfi.

Markmið

Endurnýjun byggðar innst við Elliðaárvog er einstakt tækifæri til uppbyggingar 
borgarumhverfis, með vistvænar áherslur, í samspili við strandsvæði Elliðaárvogs. 
Mörkuð er samgöngustefna með áherslu á vistvænar samgöngur, stuðlað að 
sjálfbærari nýtingu orku og auðlinda og gerð krafa um úrgangsstjórnun, flokkun og 
endurvinnslu sem gildir einnig á framkvæmdatíma. Hverfið skal einkennast af þéttri 
byggð og fjölbreyttri blöndu atvinnu- og íbúðarhúsnæðis. Umhverfisleg og 
samfélagsleg gæði endurspeglast í góðri hönnun og vandaðri útfærslu mannvirkja, 
gatna, stíga, almenningsrýma og strandsvæða.

Skipulagið skal stuðla að mótun metnaðarfullrar uppbyggingar sem myndar umgjörð 
um staðaranda og áhugavert borgarlíf. Á skipulagssvæðinu skulu vera 
almenningsrými sem höfða til íbúa og annarra notenda svæðisins, góðar tengingar við 
byggð í næsta nágrenni og náttúru við Elliðaárósa og í Elliðaárdal og staðinn vörður 
um náttúruminjar Háubakka, sem liggja að skipulassvæðinu. 

Áherslur og leiðarljós deiliskipulags
Samfélag:
Mynda ákjósanlegt fyrirkomulag íbúðarhúsnæðis í bland við atvinnuhúsnæði, 
skrifstofur, verslun og þjónustu. 

Gæði byggðar:
Áhersla er lögð á 3-5 hæða byggð.
Heildstæðar götumyndir og borgarmiðað gatnakerfi.
Útsýni yfir sjóinn og fjallahringinn frá sem flestum íbúðum.

Útirými, græn svæði, strandsvæði:
Fjölbreyttar lausnir almenningsrýma með áherslu á sólríka staði, skjólmyndun og 
jákvæða og hvetjandi upplifun.
Almenningsrými eins og götur, torg og garðar þjóni íbúum og gestum.
Ekki er gert ráð fyrir uppbyggingu íbúðarbyggðar á opnum svæðum en skoða má 
hvort uppbygging skóla og annarrar frístundastarfsemi er möguleg í nágrenni 
smábátahafnarinnar.  

Samgöngur:
Vistvænar samgöngur verði í fyrirrúmi, þ.e. umferð gangandi, hjólandi og 
almenningssamgöngur. 
Tengja svæðið Elliðaárdal, Elliðaárósum, smábátahöfninni og aðliggjandi 
íbúðahverfum.
Huga að tengingum við fyrirhugaðan þróunar- og samgönguás og skiptistöð 
strætisvagna.
Bílastæði og fyrirkomulag í samræmi við borgarmiðað gatnakerfi og heildstæðar 
götumyndir.

Vistkerfi og minjar:
Að nýta sérstöðu svæðisins s.s. Háubakka, sem eru friðlýstar náttúruminjar, og gera 
sýnilegt og aðgengilegt. Verndargildi jarðminja þar er umtalsvert, en svæðið er talið í 
hættu við að tapa
verndargildinu.
Stuðla að náttúrulegu vatnsflæði við strandlengju Háubakka og í Elliðaárvogi.

Orka og auðlindir:
Stuðla að sjálfbærri nýtingu orku og auðlinda, s.s. vatns, rafmagns og lands.

Mannvirki:
Taka tillit til framþróunar í vistvænni byggingartækni og mannvirkjagerð. Blanda 
saman fjölbreyttum íbúðastærðum og gerðum.

Mat á umhverfisáhrifum deiliskipulags sbr. 5. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
og 6. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Eftirtaldir umhverfisþættir verði 
metnir við gerð deiliskipulags:

• Hljóðvist
• Ásýnd svæðisins
• Umferð
• Áhrif yfirborðsvatns
• Náttúruminjar
• Skuggavarp
• Mengunarhætta
• Hækkun sjávarstöðu

Gögn deiliskipulags:
Gögn deiliskipulags: 
Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði 
gerir grein fyrir stefnumörkun, samræmi við aðalskipulag og heildarmarkmiðum fyrir 
hverfið ásamt skilmálum fyrir innviði hverfisins, þ.e. útfærslu á almenningsrýmum, 
götum, torgum, leiksvæðum og stígum. Skýringarmyndir og leiðbeinandi útfærslur 
koma fram í almennri greinargerð.

Skilmálar fyrir húsbyggingar 
eru almennir skilmálar húsbyggingar og sérskilmálar fyrir hverja lóð. Gerð er grein fyrir 
hæðum húsa, byggingarmagni ofanjarðar og neðanjarðar, starfsemi og kvöðum 
ásamt fjölda íbúða og bílastæða. Skýringarmyndir og leiðbeinandi útfærslur koma 
fram í skilmálum.

Deiliskipulagsuppdráttur 
fyrir skipulagssvæðið skv. afmörkun sem kemur fram í skipulags- og matslýsingu 
skipulags. 

Skýringaruppdrættir 
sýna sneiðingar í gegnum skipulagssvæði, skuggavarp, þrívíddarmyndir og 
leiðbeinandi útfærslur. 

Skjalayfirlit
Vogabyggð almenn greinargerð Voga-Greinarg.pdf
Vogabyggð 2, skilmálar Voga2-Skilm.pdf
Deiliskipulagsuppdráttur Voga2-S0420.pdf
Skýringarmynd Voga2-S0421.pdf
Sneiðingar Voga2-S0422.pdf
Þrívíddarmyndir Voga2-S0423.pdf

Fylgiskjöl með deiliskipulagi
Vogabyggð – Svæði 1-3 – Byggðakönnun – Fornleifaskrá og húsakönnun – Reykjavík 
2015 – Borgarsögusafn Reykjavíkur – Skýrsla 171

Deiliskipulag Vogabyggðar – Umhverfisskýrsla – Svæði 1, 2 og 3 – Júní 2015 – VSÓ 
Ráðgjöf

0.000m2

Deiliskipulagsbreyting þessi, sem fengið hefur meðferð í samræmi við 
ákvæði 2. mgr. 43 gr. skipulagslaga nr. 123/2010, var samþykkt í/á 
________________________ þann __________  20__.

Til samræmis við heimild í 3. mgr. 44. gr. i.f. var breytingin ekki 
grenndarkynnt þar sem hún varðaði ekki hagsmuni annarra en 
Reykjavíkurborgar og/eða umsækjanda.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda 
þann __________ 20__

 Aðalskipulag Reykjavikur 2010-2030 

Efni :

Kortagrunnur :

Mælikvarði :

Áfangi :

Dagsetning :

Teikningarnúmer :

Útgáfa :

Utg. Skyring Dags. Teikn. Yfirf.

Laugavegi 26  • 101 Reykjavík  •  S: 512 4200  •  www.tst.is  •  Info@tst.is

T e i k n i s t o f a n  T R Ö Ð

Skipulagshöfundar:

Lykilmynd - skipulagsmörk

í VINNSLU

Deiliskipulagsuppdráttur

LUKR - 3 12 2014
1:1000-A1 1:2000-A3

Deiliskipulag
06 05 2016

4180 S0420
08

Teikning 1 af 4

00 Ný teikning 060514 hoa sm
01 Uppfærsla 120514 hoa sm
02 Uppfærsla 030614 hoa sm
03 Uppfærsla 271014 hoa sm
04 Uppfærsla 020215 hoa sm
05 Uppfærsla 040216 hoa sm
06 Uppfærsla 150216 hoa sm
07 Uppfærsla 030516 sm hoa
08 Uppfærsla 060516 sm hoa

Voga-S0420.vwxSkrá:

Vogabyggð 2
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Deiliskipulagsbreyting þessi, sem fengið hefur meðferð í samræmi við 
ákvæði 2. mgr. 43 gr. skipulagslaga nr. 123/2010, var samþykkt í/á 
________________________ þann __________  20__.

Til samræmis við heimild í 3. mgr. 44. gr. i.f. var breytingin ekki 
grenndarkynnt þar sem hún varðaði ekki hagsmuni annarra en 
Reykjavíkurborgar og/eða umsækjanda.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda 
þann __________ 20__

 Aðalskipulag Reykjavikur 2010-2030 

Efni :

Kortagrunnur :

Mælikvarði :

Áfangi :

Dagsetning :

Teikningarnúmer :

Útgáfa :
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Teikning 2 af 4

00 Ný teikning 040216 hoa sm
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ákvæði 2. mgr. 43 gr. skipulagslaga nr. 123/2010, var samþykkt í/á 
________________________ þann __________  20__.

Til samræmis við heimild í 3. mgr. 44. gr. i.f. var breytingin ekki 
grenndarkynnt þar sem hún varðaði ekki hagsmuni annarra en 
Reykjavíkurborgar og/eða umsækjanda.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda 
þann __________ 20__
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Vogabyggð - svæði 2 
Deiliskipulag
Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði
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Vogabyggð - svæði 2 
Deiliskipulag
Skilmálar fyrir húsbyggingar og mannvirki á lóð
Útgáfa 02 - 06 05 2016 - Drög



DEILISKIPULAGSVINNA BYGGIR Á GÁTLISTA UM VISTHÆFI BYGGÐAR

AÐALSKIPULAG REYKJAVÍKUR 2010-2030

▸ Vistkerfi og minjar 

▸ Náttúruvá 

▸ Samfélag 

▸ Gæði byggðar 

▸ Samgöngur 

▸ Orka og auðlindir 

▸ Mannvirki



VOGABYGGÐ ER HVERFI FYRIR ALLSKONAR FÓLK OG FYRIRTÆKI

SAMFÉLAG

▸ Fjöldi og gerð íbúða 

▸ Starfsemi í íbúðarbyggð 

▸ Íbúðir á miðsvæði 

▸ Starfsemi - Atvinna og störf 

▸ Íbúafjöldi 

▸ Grunn- og leikskóli 

▸ Samfélagsþjónusta 

▸ Öryggi og heilsa



GÆÐI 
BYGGÐAR

Byggingarlist  
Þétt borgarbyggð 
Blönduð landnotkun 
Almenningsrými



Höf / Yfirf:: SM / HOA 
 Teiknistofan Tröð  
 Jaakko van 't Spijker, Felixx 
Verkkaupi: Reykjavíkurborg 
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Tenging Vogabyggðar og Naustabryggju 
Tenging fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur milli Vogabyggðar og Naustabryggju er mikilvæg vegna 
aðgengis skólabarna að fyrirhuguðum leik- og grunnskóla við Naustavog. Við hönnun gatna og stíga á 
strandsvæðinu skal gera ráð fyrir tengingu milli Vogabyggðar og skólasvæðisins við Naustabryggju.  
 
Staðsetning og útfærsla fellur utan þessa skipulags.  

Tenging Vogabyggðar og Vogahverfis  
Fyrirhuguð er mislæg tenging fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur milli Vogabyggðar og Vogahverfis við 
Sæbraut hjá Tranavogi og Snekkjuvogi s.k.v. Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.  
 
Staðsetning og útfærsla fellur utan þessa skipulags.  
 
Tenging Vogahverfis við Vogabyggð hefur mikla þýðingu fyrir bæði hverfin hvað varðar aukið aðgengi að 
almenningssamgöngum og þeirri þjónustu og atvinnusvæði sem þar mun byggjast upp. 
 
Settar eru fram nokkrar hugmyndir að útfærslu mislægrar tengingar við Sæbraut: 

• Brú yfir Sæbraut sem endurvekur gamalt vegstæði Snekkjuvogar til sjávar og tengir saman 
Snekkjuvog og Tranarvog. Sæbraut er lækkuð á 280 metra kafla til að tryggja viðunandi hæð undir 
brúna og takmarka hækkun upp á brúna. 

• Göngu- og hjólabrú yfir Sæbraut. Götuhæð Sæbrautar er óbreytt. Vegna hæðarmunar milli 
Snekkjuvogar og Tranavogar og kröfur um lágmarkshæð undir brú yfir Sæbraut verður skábraut 
að austanverðu mjög löng svo uppfylla megi lágmarkskröfur um halla skábrautar. 

• Göngu- og hjólabrú með lyftu yfir Sæbraut. Götuhæð Sæbrautar er óbreytt. Vegna hæðarmunar 
milli Snekkjuvogar og Tranavogar og kröfur um lágmarkshæð undir brú yfir Sæbraut er sett upp 
lyfta að austanverðu. Það gefur svigrúm til að koma fyrir brattari skábraut og tröppum. 

• Göng undir Sæbraut, fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur, tengja saman Snekkjuvog og 
Tranavog. Göngin þjóna bæði umferð gangandi og hjólandi vegfarenda, stigahús við Snekkjuvog 
styttir og auðveldar leið gangandi vegfarenda. Skábraut, sem jafnar hæðarmun og uppfyllir kröfur 
um ferlimál fatlaðra, tengist nýjum göngu- og hjólastíg og gerir leiðina jafnframt greiða fyrir hjólandi 
vegfarendur. 

 

 

  



ALMENNINGSRÝMI

Götur 
Torg 
Leiksvæði 
Andrými 
Þemavellir 
Hverfisgarður 
Tré og gróðurþekja 
Listaverk 
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Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag 
Almenn greinargerð og skilmálar fyrir innviði 

Útgáfa: 04- Dags:06 05  2016 - Drög 
 

 27 

List 

   
 
Lögð er áhersla á að listaverk verði hluti af heildarhönnun almenningsrýma í Vogabyggð. Það er í samræmi 
við stefnu borgaryfirvalda og samningsmarkmið við núverandi lóðarhafa um uppbyggingu á skipulags-
svæðinu. Sérstakar fjárhæðir, eru ætlaðar til listsköpunar á skipulagssvæðinu, af innviðagjaldi sem er 
innheimt í tengslum við uppbyggingu, enn fremur mun Reykjavíkurborg leggja til fjárveitingar í verkefnið. 
 
Listaverk í almenningsrými og á byggingum skulu vera hluti af heildarhönnun mannvirkja og umhverfis.  
Listamenn verða hluti að hönnunarteymi arkitekta, landslagsarkitekta og verkfræðinga sem útfæra 
almenningsrými og götur Vogabyggðar. Nánar er kveðið á um listsköpun í sérskilmálum almenningsrýma. 

 
Sérstök áhersla verður lögð á listaverk 
almenningsrými sem eru skilgreind sem 
þemavellir og andrými. Það er stefnan að skapa 
örvandi umhverfi fyrir alla aldurs- og 
þjóðfélagshópa. 
 
Listasafn Reykjavíkur mun hafa umsjón með 
listaverkum í Vogabyggð og stendur að baki 
vali á þeim listaverkum sem útfærð verða á 
skipulagssvæðinu og heldur utan um vinnu 
dómnefndar auk þess að veita ráðgjöf við 
undirbúning og framkvæmd. 

 
Valdir verði til samstarfs listamenn sem gera tillögur að verkum í samræmi við þau markmið að myndlist 
verði veigamikill og afgerandi hluti umhverfis og mannlífs í Vogabyggð. Lögð er áhersla á að samstarf 
listamanna og hönnuða sé náið og hefjist snemma í mótunarferlinu.  
 

 
Hér að ofan eru sýnd dæmi um list í almenninsrými og ein af lágmyndum Gerðar Helgadóttur á Dugguvogi 2 
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List 

   
 
Lögð er áhersla á að listaverk verði hluti af heildarhönnun almenningsrýma í Vogabyggð. Það er í samræmi 
við stefnu borgaryfirvalda og samningsmarkmið við núverandi lóðarhafa um uppbyggingu á skipulags-
svæðinu. Sérstakar fjárhæðir, eru ætlaðar til listsköpunar á skipulagssvæðinu, af innviðagjaldi sem er 
innheimt í tengslum við uppbyggingu, enn fremur mun Reykjavíkurborg leggja til fjárveitingar í verkefnið. 
 
Listaverk í almenningsrými og á byggingum skulu vera hluti af heildarhönnun mannvirkja og umhverfis.  
Listamenn verða hluti að hönnunarteymi arkitekta, landslagsarkitekta og verkfræðinga sem útfæra 
almenningsrými og götur Vogabyggðar. Nánar er kveðið á um listsköpun í sérskilmálum almenningsrýma. 

 
Sérstök áhersla verður lögð á listaverk 
almenningsrými sem eru skilgreind sem 
þemavellir og andrými. Það er stefnan að skapa 
örvandi umhverfi fyrir alla aldurs- og 
þjóðfélagshópa. 
 
Listasafn Reykjavíkur mun hafa umsjón með 
listaverkum í Vogabyggð og stendur að baki 
vali á þeim listaverkum sem útfærð verða á 
skipulagssvæðinu og heldur utan um vinnu 
dómnefndar auk þess að veita ráðgjöf við 
undirbúning og framkvæmd. 

 
Valdir verði til samstarfs listamenn sem gera tillögur að verkum í samræmi við þau markmið að myndlist 
verði veigamikill og afgerandi hluti umhverfis og mannlífs í Vogabyggð. Lögð er áhersla á að samstarf 
listamanna og hönnuða sé náið og hefjist snemma í mótunarferlinu.  
 

 
Hér að ofan eru sýnd dæmi um list í almenninsrými og ein af lágmyndum Gerðar Helgadóttur á Dugguvogi 2 





SAMGÖNGUR
GATAN SEM BORGARRÝMI



ÖKUTÆKI HJÓL OG SKÓR



BÍLASTÆÐI

Almenn bílastæði 
Hjólastæði 
Bílastæði á lóð 
1P/100m2 fyrirtæki 
1P/120m2 íbúðir 
25-30% byggingar-
magns fyrir bíla



ÚTFÆRSLA 
GATNAKERFIS

30km/klst 
Aðalgatan 
Hliðargötur 

Tré 
Bíla- og hjólastæði 
Sorpgámar 
Ofanvatnslausnir
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Götugerðir  

 

Götugerð 1 – aðalgata - 30km/klst 
21,25m breidd mili húsveggja.  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Dæmi um gatnamót aðalgötu og íbúðargötu 
 
 

 
  
 

 
 

Götugerð 3 – hliðargata – 30-15 km/klst 
15m breidd mili húsveggja.  
 
 





ORKA OG AUÐLINDIR



NÝJAR LAUSNIR VIÐ FLOKKUN OG HIRÐUN HEIMILÚRGANGS
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Meðhöndlun úrgangs frá heimilum 
Lykilatriði við útfærslu vistvænna hverfa er að úrgangur sé rétt meðhöndlaður og dregið úr myndun hans. 
Skilvirkt fyrirkomulag úrgangsmeðhöndlunar stuðlar að aukinni flokkun sem eykur hlutfall endurvinnslu og 
endurnýtingu á úrgangi og dregur úr akstri losunarbíla um hverfið vegna sorphirðu. 
 
Reykjavíkurborg sér um söfnun á heimilisúrgangi frá íbúðarhúsum og hefur umsjón með rekstri 
grenndarstöðva fyrir flokkaðan heimilisúrgang. Yfirmarkmið umhverfis- og auðlindastefnu Reykjavíkurborgar 
um neyslu og úrgang er að dregið verði úr úrgangi til urðunar og endurnýting ásamt því að endurvinnsla 
verði aukin. Gert er ráð fyrir að 80% af pappa og pappír og 60% af plasti og allur lífrænn, niðurbrjótanlegur 
úrgangur verði endurnýttur árið 2020. Lykilatriði endurvinnslu er flokkun úrgangs nærri heimilum og 
fyrirtækjum. 
 
Til að framfylgja ofangreindu yfirmarkmiði er lögð til skilvirk leið til flokkunar og meðhöndlunar á úrgangi sem 
fellur til frá heimilum. Hjá bílastæðum við götu er komið fyrir niðurgröfnum gámum, svokölluðum 
djúpgámum þar sem heimilisúrgangur er flokkaður. Í byrjun er gert ráð fyrir fjórum úrgangsflokkum: 
blandaður úrgangur, pappír, plast og óráðstafað. Tryggja skal viðunandi aðgangsstýringu að djúpgámunum 
og öðrum úrgangsílátum. Í Vogabyggð er gert ráð fyrir tveimur grenndarstöðvum annarsvegar í Vogabyggð 
- svæði1 og hinsvegar í Vogabyggð - svæði 3.  
 
Meðhöndlun úrgangs frá deiliskipulagssvæðinu skal vera skv. gildandi samþykktum Reykjavíkurborgar um 
meðhöndlun úrgangs og gildandi reglugerðum um meðhöndlun úrgangs. 
 

    

Meðhöndlun úrgangs frá miðsvæði og atvinnustarfsemi í 
íbúðarbyggð 
Rekstraraðilar skulu sjálfir sjá um söfnun og meðferð á þeim úrgangi, sem fellur til hjá þeim.  
 
Í tengslum við allt atvinnuhúsnæði á miðsvæði og í íbúðarbyggð skal gera ráð fyrir sorpgeymslum í 
samræmi við þann rekstur sem er fyrirhugaður í húsnæðinu.  
 
Sorpgeymslur atvinnuhúsnæðis skulu vera innan bygginarreits.Ekki er heimilt að hafa sorpgáma ofanjarðar á 
lóðum eða í opnum rýmum. Sorpgámar skulu vera í aflokuðum rýmum, sem er hluti af byggingu á 
byggingarreit, sjá nánar skilmála fyrir mannvirki. 
 
Íbúðir á miðsvæði skulu hafa aðgang að sorphirðugámum íbúðarbyggðar. 
 

9

Tømning
Det er først og fremmest vigtigt, at tømmebilen kan komme frem til containerne og holde maks. 3-5 meter fra  
containerne.

Det er forskellige tømmebiler, der tømmer glas-, papir- og dagrenovationscontainere. 
De vejer op til 32 tons, og støttefoden har et tryk på op til 20 tons. Vejens belægning skal naturligvis kunne tåle 
denne belastning.

Det er nødvendigt med minimum 10 meters frihøjde over containeren. Det kan derfor være nødvendigt at flytte 
eventuelle luftledninger.

Inden nedgravningen af containerne påbegyndes, skal man have godkendt lukning af eventuelle affaldsskakte af 
Bygningsinspektoratet.

7

Affaldscontainerne

Den synlige del af containeren er indkastet. Til dagrenovation er der en tromle i indkastet. 
I papircontaineren er der en klap, mens glascontaineren har en gummi-flaskebremse ned gennem stålcontaineren 
for at mindske lydgener. Opsamling af batterier er integreret i glascontaineren. 

Aarhus Kommune har designet containerindkastene, der kan ses i Aarhus Midtby. Modellen kan købes af alle 
boligforeninger og grundejere i kommunen. 

Ved anlæg på egen grund kan man naturligvis også vælge et andet design eller system. Det er vigtigt at sikre sig, 
at det valgte system kan tømmes med tømmebilerne. Husk derfor at løsningen skal godkendes af AffaldVarme 
Aarhus.

Containerens størrelse under jorden kan variere. Der kan være en økonomisk fordel i at købe 5 m3-containere til 
dagrenovation, da de skal tømmes mindre hyppigt end fx. 3 m3-containere.

Glas- og papircontainere må ikke overstige 4 m3 af hensyn til maks. vægt ved tømning. 

Størrelsen på dagrenovationscontaineren afhænger af antal husstande, der skal benytte den samt tømnings-
hyppighed. Systemet er mest fleksibelt, hvis alle containere har samme størrelse. 

SORPHIRÐA FRÁ HEIMILUM

▸ Djúpgámar 

▸ Skilgreining á eignarhaldi og 
ábyrgð



DJÚPGÁMAR VIÐ 
GÖTU

Við bílastæði 
3-4 flokkar 
40-50 heimili



OFANVATNS-
LAUSNIR
Allt regnvatn er 
meðhöndlað með 
blágrænum 
ofanvatnslausnum 

‣ Götur 

‣ Almenningsrými 

‣ Lóðir þök garðar
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Meðhöndlun yfirborðsvatns  
Blágrænar ofanvatnslausnir eru að ryðja sér til rúms, sem ákjósanleg nálgun við að leysa fráveitu regnvatns 
á byggðum svæðum. Megin tilgangur blágrænna ofanvatnslausna er að líkja eftir náttúrulegum ferlum 
regnvatns eins og þeir voru áður en landsvæðið byggðist upp. Það er gert með því að fanga regnvatn þar 
sem það fellur til jarðar og á húsþök, leyfa eins miklu og hægt er að síast í jörðu eins nálægt þeim stað þar 
sem það féll og skila restinni í nálægar regnvatnsrásir á þeim hraða og í því magni sem einkenndi svæðið 
fyrir byggð. 
 
Heimspekin á bakvið Blágrænar ofanvatnslausnir: 

• Draga úr frárennsli og magni &yfirborðsvatns.  
• Stuðla að viðhaldi grunnvatns.  
• Draga úr mengun og vernda gæði &vatnsfarvega.  
• Koma í veg fyrir að mengað yfirborðsvatn fari út í sjó án þess að &nokkuð sé að gert.  
• Draga úr magni yfirborðsvatns sem fer í &regnvatnskerfi og hreinsistöðvar og auka þannig 

hreinsivirkni og afkastagetu þeirra.  
• Auka aðdráttarafl, fegurðar- og notagildi uppbyggingarsvæðis.  
• Stuðla að búsvæði fyrir náttúrulíf og líffræðilegan fjölbreytileika. 
• Viðhalda stöðugra rakastigi í jarðvegi.  

 
Með blágrænum lausnum er átt við að yfirborðsvatn og vatn af þökum er nýtt innan lóðanna eins og hægt 
er. Unnið er markvisst með gróður og grænt yfirborð til að bæta andrúmsloft og auka gæði umhverfisins t.d. 
með því að leiða vatn af húsþökum og yfirborði í sýnilegum vatnsrennum og tjörnum. Auk þess má nýta 
yfirborðsvatn til vökvunar á grænum svæðum eða í þar til gerð gróðurbeð s.s. þakvatnsbeð eða regnbeð. 
Gróðurþekja á þökum dregur verulega úr regnvatni sem kemur frá þökum og er það og yfirborðsvatn leitt 
beint í beð þar sem notaður er gróður sem getur bæði staðið í vatni og þolað þurrk yfir lengri tíma. 
Regngarðar er náttúruleg leið til þess að nýta vatn sem auðlind í stað þess að leiða vatn beint af yfirborði í 
drenlögnum og út í grunnvatnið.  
 
Blágrænar ofanvatnslausnir leysa hefðbundin regnvatnskerfi í jörðu af hólmi. Regnvatn getur stuðlað að 
fjölskrúðugu og áhugaverðu umhverfi fyrir íbúa og skapað ný kjörsvæði fyrir náttúrulíf. Reynslan erlendis frá 
sýnir að vel hannaðar blágrænar lausnir eru mikilsmetnar af íbúum og jafnan notaðar í öðrum tilgangi, til að 
mynda kennslu og fræðslu. Stefnt skal að því að regnvatn af þökum og yfirborði lands verði miðlað í jarðveg 
í stað hefðbundis regnvatnskerfis. Gegndræpi svæðis er liður í slíkri lausn en í þessu tilfelli er erfitt um vik þar 
sem gert er ráð fyrir bílageymslum undir meginhluta byggðar. Þess vegna er lögð áhersla á græn þök á 
byggingum. Græn þök, gras og plöntur, virka sem svampur í rigningu og hlífa þar með 
regnvatnslagnakerfum fyrir álagi. Litlar plöntur geta tekið til sín allt að 60 – 80% af því regni sem fellur á 
þakið.  
 
Græn þök hafa jákvæð áhrif á orkusparnað og losun CO2. Græn þök, regngarðar og önnur gróðurþekja 
veita einnig tækifæri til að styrkja líffræðilega fjölbreytni sem er til grundvallar fyrir þjónustu vistkerfa í nánasta 
umhverfi byggðar. Horfa þarf til fjölbreytni við val á gróðurgerð og plöntutegundum. Gróðurþekja og rætur 
trjáa binda vatn í jarðvegi, auk þess sem það hefur jákvæð áhrif á loftgæði og þ.a.l. lýðheilsu. 
 

 
Hugmynd að útfærslu ofanvatnslausna. 



UPPBYGGING 
VOGABYGGÐAR

2013-2017-2029?



MANNVIRKI
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Húsagerðir 
Á skipulagssvæðinu er gert ráð fyrir íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði í nýbyggingum ásamt því að 
einstaka fyrirliggjandi húsum verði breytt og fái nýtt hlutverk.  
 
Nýbyggingar skulu hafa möguleika á sveigjanleika í notkun þannig að þær geti hýst breytilega starfsemi á 
líftíma byggingarinnar.  
 
Almennt er miðað við að lofthæð í íbúðarhúsnæði verði ekki minni en 2,8 m og lofthæð húsnæðis á fyrstu 
hæð skal að minnsta kosti vera 3,5m, það eykur nýtingarmöguleika þeirrar hæðar fyrir aðra starfsemi.  
 
Heimilt er að hafa íbúðir á miðsvæði og atvinnustarfsemi í íbúðarhúsnæði í samræmi við skilgreiningu á 
landnýtingu í aðalskipulagi, sjá einnig kaflann Skilgreining svæðisins í aðalskipulagi Reykjavíkur AR2010-
2030. 
 

 

SKILMÁLAR HÚSBYGGINGA

▸ Húsagerðir 

▸ Fyrsta hæð 

▸ Bíla- og hjólastæði 

▸ Landmótun og aðkoma 

▸ Gróðurþekja  

▸ Ofanvatnslausnir 

▸ Sameiginlegir og sérgarðar 

▸ Svalir og sólskálar 

▸ Loftræsing  

▸ Skilti 

▸ Útlit, efnisnotkun og litaval
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Leiðarvísir um uppbyggingu randbyggðar í íbúðarbyggð 

 
Lóðarmörk afmarka 
byggingarreit 
randbyggðar.  
 
Lögun lóða er 
mismunandi og kallar á 
ólíkar útfærslur. 
 

 Gefið er upp 
hámarksbyggingarmagn 
fyrir hverja lóð og 
hámarkskótahæð 
húsbyggingar í hverju 
horni lóðar. Tilgreindur 
mögulegur hæðarfjöldi 
húss t.d. 3-5 hæðir 
 
 

Úthlið húsa skal 
vera í lóðarmörkum 
a.m.k. að 75%. 
 

Skipta má húsum í 
einingar, sem  
takmarkast við að 
75% útveggja skulu 
vera í 
lóðarmörkum. 

Of mikil uppskipting 
randbyggðar í 
aðskilda húshluta 
raskar 
heildaryfirbragði.  
Frávik frá 
lóðarmörkum skulu 
vera innan 25%. 

Leiðarvísir um innskot og útbyggingar í íbúðarbyggð 

 
Mörk randbyggðar á 
hverri lóð. 
Ólíkar útfærslur innan 
hverrar lóðar skulu vera 
í samræmi við 
heildstætt yfirbragð 
skipulagssvæðis. 

 Samfelld langhlið 
byggingar skal mest 
vera 50% í 
lóðarmörkum. 
Dýpt innskota eru 
minnst vera 1m og 
mest 2,5m. 
 

Minni háttar 
þakbyggingar, t.d. 
lyftuturn, eru 
heimilaðar. Allar 
slíkar þakbyggingar 
skulu vera 
inndregnar að 
minnst 5m frá 
götuhlið. 
Heildarflatarmál 
allra þakbygginga á 
hverri randbyggð 
skal vera minna en 
5% af 
heildarflatarmáli 
þaka. 
 

Ekki er heimilt að 
byggja svalir eða 
útbyggingar o.þ.h. 
á fyrstu hæð við 
götu. Ekki er heimilt 
að hafa svalaganga 
á götuhlið. 
Bílageymsla má 
vera mest 20% af 
ásýnd jarðhæðar.   
 
 

Útbyggingar og 
svalagangar á 
fyrstu hæð að götu 
eru óheimiliar.  
Þakbyggingar 
takmarkast við 5% 
af heildarstærð 
þaks og skulu 
inndregnar minnst 
5m frá götu. 
 

Leiðarvísir um efnis- og litaval í íbúðarbyggð 

 
Hafa skal 
umhverfissjónarmið við 
val á byggingarefnum 
og valin sem 
umhverfisvænust efni, 
með minnstan ágang á 
auðlindir og með 
lágmarks neikvæð 
umhverfisáhrif. Þetta á 
við bæði á 
framkvæmdatíma og á 
líftíma byggingar. 
Regnvatn af þaki er hluti 
af ofanvatnslausnum. 
 

 Heildaryfirbragð 
bygginga skal vera 
ljóst. Nota skal 
mismunandi blæbrigði 
af hvítum lit í 
yfirborðsefni 
húsbygginga. 
 

Heimilt er, að hluta 
til, að víkja frá ljósu 
litavali. 
 

Huga skal að 
heildaryfirbragði 
húsbyggingar á lóð 
við val á 
mismunandi 
yfirborðsefnum. 
 
 
 

Fylgja skal stefnu 
um ljóst yfirbragð 
byggðar.  
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Leiðarvísir um uppbyggingu á miðsvæði 
 

 
Uppbygging miðsvæðis séð frá Sæbraut 
 

 
Uppbygging miðsvæðis séð frá Dugguvogi 
 
 

Leiðarvísir um húsbyggingar á miðsvæði 

 
Mörk randbyggðar á 
hverri lóð. 
 
 

 Húsbyggingar mynda 
hljóðvörn vegna 
umferðar á Sæbraut 
gagnvart íbúum og 
þeim sem starfa í 
Vogabyggð. 
 

Samfelld langhlið 
byggingar skal 
mest vera 50% í 
lóðarmörkum. 
Dýpt innskota eru 
minnst vera 1m og 
mest 2,5m. 
 
 

Uppskipting 
bygginga og 
innskot í eru 
takmörkuð í 
úthliðum. 
 

Óheimilt er að 
skipta húsum upp í 
margar minni 
eingingar  
Við það minnkar 
hljóðvörn byggingar 
og heildarsvipur 
getur horfið. 
  

Leiðarvísir um innganga og fyrstu hæð á miðsvæði 

 
Mörk randbyggðar 
liggja í lóðamörkum við 
götu. 

 Lofthæð fyrstu hæðar 
við götu er 3.5m. 
Leitast skal við að hafa 
þjónustu við almenning 
á fyrstu hæð við 
aðalgötu / Dugguvog. 
50% götuhliðar skal 
vera með starfsemi 
sem er opin 
almenningi. 
 
 

Inngangar eru frá  
Dugguvogi.  
 

Bílageymsla má að 
hámarki vera 20% 
af ásýnd jarðhæðar 
við Dugguvog.   

Aðkoma að 
bílageymslu skal 
vera um 
sameiginlega 
aðkomu tveggja 
lóða frá Dugguvogi. 

 
  





Höf / Yfirf:: SM / HOA 
 Teiknistofan Tröð  
 Jaakko van 't Spijker, Felixx 
Verkkaupi: Reykjavíkurborg 

Vogabyggð - svæði 2 - Deiliskipulag  
Skilmálar fyrir húsbyggingar og mannvirki á lóð  

Útgáfa: 02- Dags:06 05  2016 - Drög 
 

 25 

Lóð 2-3 Miðsvæði 

 

 

Dæmi um uppbyggingu, lóð 2-3  
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Lóð 2-3 Miðsvæði 

 

 

Dæmi um uppbyggingu, lóð 2-3  
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Lóð 2-9-2 Íbúðarbyggð 

 
 

 
Dæmi um uppbyggingu á lóð 2-9-2 
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Lóð 2-9-2 Íbúðarbyggð 

 
 

 
Dæmi um uppbyggingu á lóð 2-9-2 

 
 
  




