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Vöktun vatnafars

Vöktun lífríkis



Hljómskálagarðurinn

• Hljómskálagarður er 9,5 ha, þar af eru tjarnirnar um 2,4 ha

• Hljómskálagarður er skilgreindur borgargarður í AR
„..skrúðgarður sem er eldri en 100 ár og fellur undir ákvæði laga um menningarminjar. Hann er 

nýtur því friðunar samkvæmt lögum. 

Megin áhersla í skipulagi svæðisins er að undirstrika stöðu garðsins sem lystigarðs í miðborginni..“

Skrúðgarður, með elstu görðum, staðsettur í hjarta miðborgarinnar

Tjörnin gefur garðinum karakter og er helsta aðdráttaraflið

Tjörnin er mikilvægt lífríki 

• Garðurinn hefur þróast í skrefum, aldrei verið framfylgt heildstæðu skipulagi

• Garðurinn líður fyrir nálægð við stóra umferðargötu og flugumferð.  Opið fyrir norðanátt og hafgolu





Hljómskálagarður er lystigarður/skrúðgarður með 

fjölbreyttum trjágróðri og blómum þar sem er rými fyrir 

leik og friðsæla dvöl. 

Tjörnin er mikilvægur hluti garðsins með  búsvæði fugla, 

lífríki og varpsvæði. 

Hvert er hlutverk Hljómskálagarðs til framtíðar ?

Lystigarður/skrúðgarður eins og Hljómskálagarður þarf að geta þróast í tíma með nýjum 
óskum notenda. Garðurinn er ekki óbreytanlegt sögulegt minnismerki þó auðvitað þurfi 
að bera virðingu fyrir sögulegu samhengi garðsins. 

Almenningsgarður ! 
Uppfylla þarfir og óskir sem flestra notenda. 
Aðgengi fyrir alla 
Rými fyrir flesta notendahópa 
Forðast árekstra á athöfnum með meiri hreyfingu og meiri „hávaða“ og þeirra sem vilja 
frið og ró



Tegundaríkt og gróskumikið

Friðsælt

Opið

Viðburðir og þjónusta

Sjónlínur

Öruggt og leikvænt

Menning og saga

Villt

8 Greiningarþættir
Grahn



Ýmis atriði til skoðunar

Viðburðir: 17. júní, Color run, Menningarnótt, Gleðiganga ofl.

Dagleg notkun: útivist íbúa, útivist gesta, - hverfisgarður - miðborgargarður
gegnumgangur, íþróttir menntskælinga, Hljómskálinn ofl.

Hvað hafa íbúar verið biðja um síðan verkefnið Hverfið mitt hófst og hvað hefur verið framkvæmt ?

Hvað hefur Hljómskálagarður sem aðrir garðar hafa ekki? Skilgreina sérstöðu (menning og náttúra)

Skýr aðkoma sem býður notandann velkominn

Samhengi :  - Efnisnotkun - Götugögn

Sjónlínur: - Passa upp á sjónlínur/ása - Gera sjónlínur skýrari

Tenging við tjörnina án þess að raska fuglalífi

Vinnusvæði og  vinnuskúr við Hringbraut óaðlaðandi



Greinargerð
Núverandi aðstæður

Greining

Meginmarkmið

Afmörkun og skipulag garðsins 

Stígakerfi, inngangar, sjónásar - Hljóðvist - Aðgengi og öryggi - Efnisval

Uppdrættir
Aðaluppdráttur
Þemauppdrættir



Menningarnótt 20. ágúst 2022



Viðburðaflöt






