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Umgjörðin:
Öll vinna við rammaskipulag Urrioðholts og deiliskipulags-

áfanga er þverfagleg vinna margra ráðgjafafyrirtækja sem

sameina þekkingu og getu í verkefnið, Erindið er byggt á 

vinnu þessara ráðgjafa, sjá lista um þá í lok kynningar. 

Urriðaholt ehf er einkahlutafélag sem á landið og hefur látið

skipuleggja hverfið sem heild sem rammaskipulag og síðan í 

sjálfstæðum deiliskipulagsáföngum. Síðasti

deiliskipulagsáfanginn, norðurhluti II er fyrsta vottaða

deiliskipulag á Íslandi samkvæmt BREEAM Communities.

Bæjar –og skipulagsyfirvöld hafa tekið virkan þátt í öllu

ferlinu frá upphafi

INNGANGUR



Vistvænt skipulag

• Vistvænt skipulag felst í að lágmarka neikvæð áhrif byggðar 
á umhverfi í anda sjálfbærrar þróunar

• Vistvænt skipulag stuðlar að skynsamlegri og hagkvæmri 
nýtingu lands og landgæða, stuðlar að verndun náttúru og 
menningarverðmæta

• Vistvænt skipulag stuðlar að sjálfbærari þróun en er í dag til 
þess að mæta kröfum samtímans án þess að ganga á getu 
framtíðarkynslóða til að mæta þörfum sínum



RAMMASKIPULAG Í URRIÐAHOLTI 

2006

NÝ HUGSUN Í RAMMASKIPULAGI OG DEILISKIPULAGI URRIÐAHOLTS
Leiðarljós við skipulag í Urriðaholti er einstök og mannvæn byggð fyrir íbúana í sátt 
við umhverfið og náttúruna. 
Áhersla er lögð á gæði byggðarinnar og heilbrigt og aðlaðandi umhverfi. 
Ýmsar nýjar leiðir hafa verið farnar til að ná markmiðum skipulagsins svo sem 
varðandi landmótun, gatnahönnun og meðhöndlun ofanvatns. Leiðarljós fyrir 
Urriðaholt er sjálfbærni í víðasta skilningi.



Hvers vegna?

Markmið að auka gæði byggðar með vistvænar áherslu að 
leiðarljósi og vekja sem flesta til umhugsunar á því að byggð 
framtíðar þarf að taka mið af þessari hugsun

Stuðla að því að lög -og reglugerðir þokist meira og meira í átt

að vistvænu skipulagi í víðum skilningi

Tryggja þannig betra umhverfi og lífsgæði fyrir fólk og huga um 
leið að framtíðinni fyrir komandi kynslóðir

Sýna ávinning fyrir hið opinbera, bæjarfélög, framkvæmdaaðila 
og íbúa



Skipulagsferlið

• Deiliskipulagsferlið er unnið í samræmi við lög og reglugerðir 
um deiliskipulag og leiðbeiningar þar um á Íslandi

• Vistvænt vottun skipulags er valkvæð og miðar það því að 
tryggja að viðurkenndum aljóðlegum viðmiðum sé fylgt 
þannig að skipulagið geti í raun talist vistvænt

• Til viðbótar kemur síðan vinna með viðmið BREAAM 
Communites í samráði við vottunaraðilann í þeim 5 
efnisflokkum sem að kerfið myndar. Vinnan felst í að tryggja 
hvernig viðkomandi deiliskipulagi tekst að uppfylla þessi 
viðmið. Farið er yfir „tékklista“ og haldnir samráðsfundir





Deiliskipulag Urriðaholts

• Deiliskiskipulag Urriðaholts hefur verið unnið í áföngum í 
samræmi við grunnhugmyndir rammaskipulags sem 
samþykkt var 2006 og vistvænar áherslur hafðar að 
leiðarljósi frá upphafi vinnunnar; 

• Sem dæmi: náttúruleg umgjörð, meðhöndlun ofanvatns, 
þéttleiki byggðar og landnýting,veðurfar, staðarandi, áhersla 
á vistvæna umferð og blandað samfélag, val á 
byggingarefnum. 

• Vottun fyrsta deiliskipulagshlutans Urriðaholt norður II lauk í 
mars 2016, með „very good „ og stefnt er að sömu viðmiðum 
fyrir þann hluta sem er nú í vinnslu og verður sagt nánar frá.

• NB ekki er skilyrði að byggingar séu vistvænt hannaðar !



Skipulagsgögn-vinnuframlag í
deiliskipulagsvinnunni 

• Skipulagsgögn eru hefðbundin deiliskipulagsgögn í 
samræmi viðleiðbeiningar Skipulagsstofnunar

• Aðkoma og aðkoma að vinnu með vottunaraðila 

( Mannviti ) og umsjónaraðila skilmála – og 

greinagerða ( Alta )

• Til viðbótar eru síðan ýmis fylgiskjöl, svo sem 
veðurfarsgreinargerðar og aðgengi fyrir alla.



Byggt á sömu grunnhugsun og fyrri 
deiliskipulagsáfangar í Urriðaholti

• Byggir á rammaskipulagi 
Urriðaholts

• Þétt byggð, uppbrot bygginga, 
inndregnar hæðir, bílageymslur

• Umhverfisáherslur, ofanvatnslausnir, 
BREEAM vottun o.sv.fr.

• Umferðaröryggi, hraðalækkandi 
aðgerðir, öruggt umhverfi fyrir alla 
vegfarendahópa

• Græn svæði, grænar tengingar, 
stígar og gönguleiðir

• Íbúðahverfi, atvinnustarfsemi í 
Urriðaholtsstræti og miðpunktur 
íbúðahverfis á háholtinu. 

• Grunnskólar og leikskólar

2 áfangi norður

þegar vottaður 



Svæðisskipting –
fjölbreytt byggð

• Urriðaholtsstræti - verslun og 
þjónusta á jarðhæð við 
Urriðaholtsstræti, íbúðir ofar

• Miðja, íbúðabyggð, raðhús og 
fjölbýli

• Háholt, blönduð byggð
• Þjónustustofnanir s.s. 

heilsutengd þjónusta, 
stofnanir,  safn ...

• Verslun og þjónusta s.s. 
veitingastaðir, bakarí, gisting, 
kaffihús, samkomusalir...

• Félagastarfsemi
• Íbúðir



Áhrif á umhverfið

• Aðgerðir vegna hávaða 
við Urriðaholtsstræti



Sól og skjól

• Stór hús við 
Urriðaholtsstræti mynda 
skjól

• Skjólrík svæði innan byggðar



Ofanvatnslausnir

• Vatn leitt til Urriðavatns eins 
og kostur er 

• Ofanvatnsrásir neðan götu

• Hefðbundnar lausnir í 
Urriðaholtsstræti
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Urriðholt í uppbyggingu
Kerfi ofanvatnsrása að mestu fullmótað

Stöllun í rásum til að lágmarka 
lengdarhalla og hægja á rennsli

Gert er ráð fyrir gróðursetningum trjáa 
og runna í rásirnar
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Urriðholt í uppbyggingu
Kerfi ofanvatnsrása að mestu fullmótað
Ofanvatnsrás í húsagötu
Gert er ráð fyrir gróðri og grjóti í rásirnar



1.3.2019 17



1.3.2019 18

Gegndræp yfirborðsefni:
• Hleypa ofanvatni niður í grunnvatnið

• Viðeigandi þar sem mengunarhætta er lítil

• Grassteinn, undirbyggt gras, möl, drenmalbik





Háholt og 
3 áfangi norður

Byggt á sömu grunnhugsun og fyrri 
deiliskipulagsáfangar í Urriðaholti

• Byggir á rammaskipulagi 
Urriðaholts

• Lágreist byggð, uppbrot bygginga, 
inndregnar hæðir, bílageymslur

• Umhverfisáherslur, 
ofanvatnslausnir, Breeam vottun 
o.sv.fr.

• Umferðaröryggi, hraðalækkandi 
aðgerðir, öruggt umhverfi fyrir alla 
vegfarendahópa

• Græn svæði, grænar tengingar, 
stígar og gönguleiðir

• Íbúðahverfi, atvinnustarfsemi í 
Urriðaholtsstræti og miðpunktur 
íbúðahverfis á háholtinu. 

• Grunnskólar og leikskólar



Göngu- og hjólaleiðir

Gangstéttar við götu

Stígar í grænum geirum og til að stytta 

leiðir

Bekkir við stíga

Hjólastígur við Urriðaholtsstræti

Geymslur f. hjól við íbúðir og 

atvinnuhúsnæði

Aðgengi fyrir alla



Græn svæði

• Norður/suður

• Austur/vestur

• Leiksvæði í grænum geirum og við 
Sjónarveg

• Torg á háholti „Vörðutorg“

– Þar mætast gönguleiðir

– Verslanir, þjónusta, mannlíf,  
virkar framhliðar





Torg „Vörðutorg“

• Miðpunktur holtsins

• Starfsemi á jarðhæð

• Gönguleiðir mætast 

• Sólrík og skjólgóð rými

• Svæði til að tylla sér á

• Viðburðir, markaður, 

torgsala



Íbúðir
~320 íbúðir

• Svæði 1 – 85 íbúðir

• Svæði 2 – 155 íbúðir

• Svæði 3 –80 íbúðir (hámark)

Mismunandi stærðir íbúða í fjölbýli

215 íbúðir stærri en 90m², 105 íbúðir minni.

Grunnskóli, leikskóli, þjónusta í göngufjarlægð

Nærþjónusta á háholti og í Kauptúni

Almenningssamgöngur um Urriðaholtsstræti









Þátttakendur í skipulagsferlinu

Alta

Alan Baxter and Assocates

Arkís arkitektar

Cowi

Efla

Fjölhönnun

Garðabær

John Tompson and patners / Eric Holden

Landslag

Mannvit

Urriðaholt ehf                                   Ljósmyndir, Alta og Landslag.





Mynd Alta

Mynd Alta



LOKAORÐ

Það er mikilvægt að efla skilning 
samfélagsins á gildi vistvæns skipulags

Þessi hugsun mun verða að ”sjálfsagðri 
hugsun” hvað varðar lífsstíl og nýja sýn til 
framtíðar

Nauðsynlegt er að opinberir aðilar, bæði 
ríki og sveitarfélög, leiði þessa ferð með 
góðum stuðningi sem flestra s.s fagaðila, 
menntasamfélgsns, framkvæmdaraðila
og allra þeirra sem að skipulagi og 
mannvirkjagerð koma. 

Síðast en ekki síst þarf hinn almenni

borgari að skilja og styðja við þetta

ferli. 


