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AR2040,  BH4 – Laugardalur
Forsendur vinnu við hverfisskipulag



Vistvæn byggð - 7 lykiláherslur  
Helsta skipulagstæki hverfisskipulags

Samfélag
Heildstæð hverfi með jafnri aldursdreifingu og 
allskonar fólki sem getur starfað og sótt þjónustu í 
sínu nærumhverfi.

Gæði byggðar
Hverfi sem myndi fallega og lifandi umgjörð um 
daglegt líf og ýta undir góð samskipti milli íbúa.

Samgöngur
Verslun og þjónusta sé í göngufjarlægð þar sem 
gangandi og hjólandi umferð og 
almenningssamgöngur eru í forgangi.

Vistkerfi og minjar
Varðveita náttúrulegan fjölbreytileika lands, lífríkis 
og menningarminja.

Orka og auðlindir
Sjálfbærari nýting orku og auðlinda, kolefnisbinding 
og flokkun og endurvinnsla.

Mannvirki
Stuðla að vistvænum og sjálfbærum lausnum 
bæði við nýbyggingar og við endurbætur á eldri 
byggingum.

Náttúruvá
Taka mið af náttúruvá vegna eldgosa, 
jarðskjálfta, flóða og loftslagsbreytinga.

Hinar sjö lykiláherslur eru að finna í öllum þáttum 
hverfisskipulagsins:
a. Greiningu á styrkleikum og veikleikum 
b. Tillögum sem kynntar eru í samráðsferlinu
c. Stefnu og helstu áherslum
d. Skipulagsskilmálum fyrir hverfi  



• Eldri deiliskipulög í hverfum sameinuð.

• Helstu óskir íbúa og hagsmunaaðila um breytingar settar 
í skilmála.

• Unnið með sjö lykiláherslur aðalskipulags um vistvænni 
hverfi. Með því verða hverfin vistvænni, sjálfbærari og 
meira heilsueflandi.

• Þjónusta í hverfum bætt

• Aðgengi að upplýsingum einfaldað og bætt með 
sérstakri hverfasjá á netinu.  

Hvað er hverfisskipulag?





Samráð hverfisskipulags - lýðræðisstefna Reykjavíkurborgar

Skilgreint vinnuferli sem byggir á lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar þar sem haft er samráð við íbúa, 
hagsmunaaðila og opinbera umsagnaraðila á öllum stigum ferlisins. Þau gögn sem verða til í samráðsferlinu 
eru notuð við að bæta og þróa hverfisskipulag (deiliskipulag).

Við hlustum Við rýnum

Við breytumVið miðlum





BH4 – Laugardalur



Fyrsti fasi samráð í BH4 Laugardal hófst með opnun á kynningarsíðu í febrúar 2022



Laugardalur
Skapandi samráð  – mars 2022





Maptionnaire netsamráð
Forkönnun meðal íbúa á nýtingu almenningsrýma og ferðaleiða





Um 900 svör bárust

Opin til 23. júni

Maptionnaire netsamráð
Könnun um afstöðu fullorðinna íbúa



Markmið og verkefni

• Eldhugahópurinn er ráðgefandi og rýnir hugmyndir og vinnutillögur á ólíkum stigum.

• Starf hópsins mun fara fram á fundum í hverfinu t.d. í fundarherbergi í Laugardalslaug utan vinnutíma. 

• Þegar hafa 36 íbúar á öllum aldri skráð sig í eldhugahópinn. 

• Haldnir hafa verið þrír fundir með eldhugum 29. apríl, 31. maí og 17.ágúst. 

Eldhugahópur hverfisskipulags í Laugardal 



Fyrsti fasi samráð – fyrstu niðurstöður



BH4 Laugardalur – næstu skref 

• Hverfisskipulagsráðgjafar og sérfræðingar hverfiskipulags þróa fyrstu drög að vinnutillögum

• Fyrstu drög kynnt fyrir umhverfis- og skipulagsráði, einingum og sviðum borgarinnar 

• Eldhugar og rýnihópar rýna og ræða fyrstu drög að vinnutillögum

• Vinnutillögur kynntar opinberlega með vorinu næsta árs, sjá næstu glæru



Byggja á rýni á niðurstöðu úr fyrsta fasa samráðs, sem 

ráðgjafar, sérfæðingar og eldhugar taka þátt í.

Vinnutillögur taka til:

• Styrkingar á þjónustu og hverfiskjörnum

• Uppbyggingar á helstu innviðum, skólar, leikskólar o.s.frv.

• Nýjar byggingaheimildir við núverandi byggð

• Uppbyggingar á þróunarsvæðum

• Úrbætur í samgöngum 

• Umhverfismál, kolefnisbinding og mengunarvarnir

• Græn svæði, almenningsrými, leiksvæði og aðgengi o.s.frv.

• Hverfisvernd

Vinnutillögur verða kynntar með sýningu og viðveru t.d. í 

Laugardalslaug og sérstakri kynningarsíðu.

• Opið fyrir athugasemdir og ábendingar í allt að 6 vikur 

• Lokatillögur þróaðar út frá athugasemdum við vinnutillögur

• Stefnt að því að kynna lokatillögur með haustinu 2023 

BH4 Vinnutillögur



Hvað er það sem íbúarnir vilja? 

Niðurstöður samráðs



Netkönnun

Notkun almenningsrýma



Netkönnun

Notkun almenningsrýma



Gæði byggðar Samgöngur Samfélag

Skapandi samráð

Nemendaheimsóknir 



Veggspjöld nemenda

Öryggi
• Bætt lýsing á göngustígum, ekki síst inni í Laugardal
• Finna fyrir óöryggi í kringum tjaldsvæði og Þróttarheimili
• Umferð á Sæbraut, Suðurlandsbraut og við Reykjaveg

Ferðavenjur
• Flestir ganga eða hjóla í skóla og frístundir
• Bæta snjómokstur
• Bæta lýsingu
• Viðhald á stígum

Hvað getur bætt hverfið?
• Meiri nærþjónusta – verslanir, veitingastaðir, sjoppur, ísbúðir
• Stærri/betri/fjölbreyttari leiksvæði
• Ærslabelgur
• Fjölskyldu- og húsdýragarður opinn lengur og gjaldfrjáls
• Bætt íþróttaaðstaða Þróttar og Ármanns og við skóla



Almenningsrými

Almenningsgarður

• Sóltún
• Opið svæði meðfram Suðurlandsbraut
• Bílastæði við Laugardalsvöll
• Vogabyggð

Netkönnun 9.-23. júní



Útivistarsvæði

• Sóltún
• Opið svæði meðfram Suðurlandsbraut
• Laugarnestangi

Almenningsrými

Netkönnun 9.-23. júní



Torg og dvalarsvæði

• Laugalækur - verslunarkjarni
• Sunnutorg
• Álfheimar - verslunarkjarni
• Laugardalslaug
• Opið svæði meðfram Suðurlandsbraut

Almenningsrými

Netkönnun 9.-23. júní



Leiksvæði

• Vogabyggð
• Opið svæði meðfram Suðurlandsbraut
• Sóltún
• Ormurinn og þvottalaugarnar

Almenningsrými

Netkönnun 9.-23. júní



Svæði sem mér líkar

Ástæður ánægju

• Gæði í náttúru og umhverfi
• Útivistarmöguleikar
• Leiksvæði
• Hverfiskjarnar
• Kyrrð og rólegheit

Almenningsrými

Netkönnun 9.-23. júní



Svæði sem mér finnst mega bæta

Helstu svæði

• Leiksvæði, t.d. Ormurinn
• Sóltún
• Skólalóðir
• Sunnutorg
• Laugardalslaug
• Skeifan

Almenningsrými

Netkönnun 9.-23. júní



Vannýtt svæði sem mætti nýta
fyrir nýja byggð

Helstu svæði

• LHÍ lóð
• Blómavalsreitur
• Opið svæði meðfram Suðurlandsbraut
• Vestan við Laugardalshöll og ÍSÍ

Almenningsrými

Netkönnun 9.-23. júní



Bættar aðstæður fyrir gangandi

Helstu athugasemdir

• Skeifan
• Gönguþveranir yfir Sæbraut

• Vogabyggð
• Holtagarða
• Laugarnestanga
• Kringlumýrarbraut/Borgartún

• Gönguþveranir innan hverfis
• Reykjavegur
• Holtavegur
• World Class

Samgöngumál

Netkönnun 9.-23. júní



Bættar aðstæður fyrir hjólandi

Helstu athugasemdir

• Sundlaugavegur
• Langholtsvegur
• Laugarásvegur

• Hjólastígar / sérrými

Samgöngumál

Netkönnun 9.-23. júní



Hætta/ónæði af umferð

Helstu svæði

• Sundlaugavegur
• Reykjavegur
• Álfheimar
• Skeiðarvogur
• Langholtsvegur
• World Class
• Sæbraut

• Vogabyggð
• Laugarnestangi

Samgöngumál

Netkönnun 9.-23. júní



Hvað er gott/best við hverfið?

Netkönnun 9.-23. júní

Hvað gæti bætt hverfið enn frekar?

• Fjölbreytt verslun og þjónusta
• Miðsvæðis
• Göngu- og hjólavænt
• Græn svæði
• Gróður og náttúra
• Grasagarðurinn
• Laugardalslaug
• Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn
• Góður hverfisandi
• Fjölbreytt mannlíf
• Rólegt yfirbragð
• Fjölskylduvænt

• Bætt umferðaröryggi
• Minni bílaumferð
• Lægri aksturshraði
• Bættar aðstæður fyrir gangandi og hjólandi
• Bættar almenningssamgöngur
• Uppbygging skóla og leikskóla
• Uppbygging íþróttaaðstöðu
• Aukin verslun og þjónusta



Hverfisskipulag Reykjavíkur í Laugardal

Takk fyrir

Umhverfis- og skipulagssvið, skipulagsfulltrúi Reykjavíkur 
Britta Magdalena Ágústsdóttir, verkefnastjóri hverfisskipulagi
Ólafur Ingibergsson, verkefnastjóri hverfisskipulagi


