
Nýjar göngu- og hjólabrýr í Elliðaárdal



Stígur í stað stokks

Grænagróf

Dimma

Höfðabakki / Árbæjarstífla



Stefnumörkun skipulags

3.4.1 Göngu- og hjólabrýr 

Gert er ráð fyrir nýjum þverunum eða brúm yfir Elliðaár til viðbótar við núverandi þveranir: 

• 1. Í legu hitaveitustokks sem fer í jörðu koma tvær nýjar brýr á undirstöðum stokksins. 
• 2. Við Rafstöðvarsvæðið til að mynda nýja tengingu af safnasvæði út í Árhólmann og 

þvert yfir. 
• 3. Neðan við Blesugróf og Löngugróf 
• 4. Milli Höfðabakka og Árbæjarstíflu 
• 5. Milli Grænugrófar og Víðivalla 
• 6. Við Heyvað, norðan við gömlu göngubrúnna við Dimmu 



Stefnumörkun skipulags Elliðaárdals

3.4.2 Hjólastígar 

• Í deiliskipulaginu er lögð áhersla á að varðveita og vernda náttúrufar í dalnum og gæta þess að 
jafnvægi sé gætt milli hins manngerða og náttúrulega. 

• Þá er verið að skapa betri aðstæður til fjölbreyttrar útivistar og auka fjölbreytileika á mismunandi 
upplifunum sem dalurinn býður upp á. 

• Í deiliskipulagi er einnig horft og lögð áhersla á verndun sögulegra minja á svæðinu og þá arfleifð 
sem þær geyma. 



1. Elliðaárhólmi
• Stígur í stað hitaveitustokks

• Þrjár brýr 3.5m á breidd

• Sameiginlegur göngu og hjólastígur – 3.5m á breidd.



2. Grænagróf
3. Dimma

• Göngu og hjólastígar (3m +3m)

• Brú Dimmu ca. 40m

• Brú  Grænugróf ca.60m



4. Höfðabakki
• Brú ca. 85m lengd og 6,5m á breidd.

• Göngu- og hjólastígur ( 3m + 3m á breidd )

• Haldin verður samkeppni um lausnir skv. hjólreiðaáætlun



















Bitabrú

Stagbitabrú

Bogabrú
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