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Borgarráð

       

Menntasveigur 2, 4, 6 og 8. Viðauki við samkomulag Reykjavíkurborgar og Háskólans í 
Reykjavík ehf. dags. 13. febrúar 2007. Aukið byggingarmagn og borgarlínustoppistöð.

Óskað er eftir að borgarráð samþykki meðfylgjandi drög að viðauka við samkomulag 
Reykjavíkurborgar og Háskólans í Reykjavík, um aukið byggingarmagn á lóðunum 
Menntasveigur 2, 4, 6 og 8 og byggingu borgarlínustoppistöðvar við Háskólann í Reykjavík.

Greinargerð:
Hinn 13. febrúar 2007 gerðu Reykjavíkurborg og Háskólinn í Reykjavík með sér 
samkomulag um ráðstöfun á liðlega 20 hekturum lands undir starfsemi HR og tengda 
starfsemi á sviði þekkingar, rannsókna, hátækni eða nýsköpunar. Viðauki þessi er gerður í 
tilefni væntanlegra breytinga á deiliskipulagi fyrir reit 1a á háskólasvæðinu þar sem gert er 
ráð fyrir að byggð verði stoppistöð undir nýja borgarlínu. Væntanleg borgarlína verður 
staðsett við göturnar Nauthólsveg, Menntaveg og Menntasveig og mun liggja í gegnum 
lóðina Menntasveigur 8, þar sem borgarlínustoppistöðin verður staðsett. Gert ráð fyrir að 
byggingarmagn lóðanna Menntasveigur 2, 4, 6 og 8 verði aukið. 

Samkvæmt fyrrnefndu samkomulagi frá 13. febrúar 2007 er Reykjavíkurborg skuldbundið til 
þess að ráðstafa til Háskólans í Reykjavík lóðunum Menntasveigur 2, 4, 6 og 8, sem er innan 
reits 1a samkvæmt deiliskipulagi. Háskólinn í Reykjavík og Reykjavíkurborg sammælast um 
að Reykjavíkurborg fái ráðstöfunarrétt lóðarinnar Menntasveigur 2. Þegar Reykjavíkurborg 
hefur úthlutað lóðinni og söluverð byggingarréttar hefur verið greitt til Reykjavíkurborgar, 
mun 50% af söluverði byggingarréttar lóðarinnar renna til Háskólans í Reykjavík ehf. Hlutur 
Háskólans í Reykjavík verður nýttur til frekari uppbyggingar nýsköpunar- og 
frumkvöðlastarfs á svæðinu ásamt þróun og markaðssetningu svæðisins til frekari 
uppbyggingar.

Auk framangreinds sammælast aðilar um að Reykjavíkurborg fái heimild til að byggja og 
eiga stoppistöð fyrir borgarlínu á Menntasveigi 8 og verða þar með lóðarhafi lóðarinnar 
ásamt Háskólanum í Reykjavík. Aðilar munu vinna saman að hönnun húsnæðis á lóðinni með 
það fyrir augum að tengja saman Háskólann í Reykjavík, starfsemina á reitnum og 
borgarlínustoppistöðina. Reykjavíkurborg er heimilt að fela öðrum aðila rekstur og byggingu 
stoppistöðvarinnar. Aðlögun borgarlínu að gatnakerfi Reykjavíkurborgar gæti haft áhrif á 
hringtorg og stærðir og legu lóða Háskólans í Reykjavík. Ekki verða greiddar bætur vegna 
skerðingar lóða.



Óli Jón Hertervig

     

Hjálagt:
Drög að viðauka við samkomulag Reykjavíkurborgar og Háskólans í Reykjavík ehf. frá 13. febrúar 2007. Aukið 
byggingarmagn á lóðunum Menntasveigur 2, 4, 6 og 8 og stoppistöð vegna borgarlínu við Háskólann í 
Reykjavík. 
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