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Umhverfis- og skipulagssvið

KR svæðið – Frostaskjól 2-6 – deiliskipulag

Á fundi borgarráðs þann 10. febrúar 2022 var lagt fram bréf umhverfis- og skipulagssviðs,
dags. 9. febrúar 2022, sbr. samþykkt skipulags- og samgönguráðs frá 9. febrúar 2022 á
auglýsingu á nýju deiliskipulagi fyrir KR-svæðið, ásamt fylgiskjölum.

Það tilkynnist hér með.

Borgarráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna lögðu fram
svohljóðandi bókun: 

Um er að ræða metnaðarfulla uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, þjónustu og
íþróttamannvirkja á KR-svæðinu. Fjölnota íþróttahús sem mun rísa á reitnum
raðaðist hátt í forgangsröðun borgarinnar á íþróttamannvirkjum. Fram hefur komið í
tillögum KR-inga að bílastæði verði eftir breytingar 120 en hjólastæði 386.

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svohljóðandi bókun:

Það er fagnaðarefni að nú séu loks komnar fram hugmyndir um uppbyggingu á KR-
svæðinu og þær fái þá kynningu hjá íbúum. Það er mikilvægt að innviðir séu tryggðir
samhliða fjölgun íbúða, enda er skortur á leikskólarýmum í vesturbænum og skólar
aðþrengdir. Þá er nauðsynlegt að næg bílastæði séu til staðar fyrir íbúa og gesti.

Áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins leggur fram svohljóðandi bókun:

Tillögurnar segja að framundan séu viðamiklar breytingar á deiliskipulagi. Fyrirhugað
er að nýta hluta af íþróttasvæði félagsins við Frostaskjól fyrir uppbyggingu og er til
skoðunar að opna á heimildir fyrir verslun og þjónustu, íbúðir eða atvinnuhúsnæði á
svæðinu. Hugmyndir ganga út á að bæta um leið við núverandi íþróttaaðstöðu og að
auki byggja allt að 20 þúsund fermetra af öðru húsnæði, meðfram Kaplaskjólsvegi
og Meistaravöllum í 3-4 hæða háum byggingum sem yrðu áfastar fyrirhugaðri
áhorfendastúku. Völlurinn verður rammaður inn með húsum. Hvernig verður með
aðgengi/bílastæði þegar eru fjölmennir leikir? Vanda þarf hér til verka, en líta ber á
þetta sem fyrstu tillögur og ræða þurfi betur við íbúa í kringum svæðið. Markmið er
að bæta félagsaðstöðu sem hlýtur að vera aðalatriðið. í ljósi áætlunar um mikla
þéttingu allt um kring má ætla að mikil umræða verði um þessar tillögur og nú reynir
á hæfileika meirihlutans til að „hlusta“. Hér hefði kannski verið betra að byrja með
auðara blað. Sennilega eru flestir hlynntir einhverri þéttingu en gengið hefur verið
víða of langt í borginni í ákafanum að þétta þannig að borgarbúum, mörgum, þykir
nóg um.
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