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Reitur þrjú í Vogabyggð afmarkast af 
Súðarvogi, Tranarvogi og Dugguvogi.
Á þessum reit eru byggingar sem 
samkvæmt hugmyndum um 
deiliskipulag eiga flestar að standa 
(sumar friðaðar) en gefin verður kostur á 
að auka byggingarmagn bæði ofan á 
húsin og inn á lóðir.

Nú þegar er byggðin blanda af 
samþykktum og ósamþykktum íbúðum, 
vinnustofum og verkstæðum, ýmist í 
léttum eða grófum iðnaði.





9 samþykktar íbúðir, 2 og 3 hæð

SúðavogsmeginnKænuvogsmeginn

iðnaðarhúsnæði á 1 hæð



Frá 2016 hafa verið 
hugmyndir af nýju 
deiliskipulagi fyrir reitinn 
verið alveg á leiðinni 
en ekkert liggur fyrir ennþá.



Ástandið á reitnum er með öllu óásættanlegt, umgengni í 
hverfinu er mjög slæm þar sem óvissan um framtíð í 
skipulagsmálum hefur dregið að starfsemi sem varla getur 
samræmst ástandi og núverandi aðstæðum í hverfinu.  
Flest af þeim húsnæðum ( upprunalega byggt sem 
iðnaðar og þjónustuhúsnæði sem standa í hverfinu eru 
byggð í kringum 1960 og uppfylla í flestum tilfellum ekki 
nútíma kröfur t.d. til mengunarvarna. 



Það sem núverandi íbúum í  
vogabyggð 3 er boðið upp á 

Bílaverkstæði rétt fyrir neðan  
stofu og svefnherbergisglugga

Börn á 3 hæð hafa fengið 
útbrot vegna eiturefna  

frá verkstæði



Olíumengnun frá verstæði - fer í niðurföll og rennur út í elliaðarár? 



Kyrrstaða hjá núverandi eigendum 

  

Okkur íbúum í hverfinu gengur ekkert að fá svör við stöðu mála í hverfinu. 
Spurningum okkar um væntanlegt deiliskipulag er oftas eitt eða ekki svarað. 
Við höfum heyrt um ýmsar orsakir fyrir töfum t.d. að við viljum alltaf meira og meira 
byggingarmagn, of fáir hafi áhuga á breytingum o.s.f. en í raun hefur lítið eða ekkert 
samráð verið haft við okkur íbúa og eigendur á reitnum. 

Iðnaðarhúsnæði 

  

Íbúðarhúsnæði 

  



Aðal 
 gönguleið 

frá Vogabyggð 
1 og 2 meðfram 

Vogabyggð 3 

Æð að  
Borgalínu 

Aðgengi að 
náttúrinni 

Mögulega 
framtíðar 
“Grandi” 

fyrir  
Svæðið Borgarlína 



Núverandi staða á gönguleið





Borgarlína 

Vogabyggð 1 og 2 



Það sem íbúum Vogarbyggðar er selt



Vistgata



Hægt að auka verulega við  
framboð á íbúðarhúsnæði



Gæðaíbúðir þegar á svæðinu 

Má bjóða ykkur í 
heimsókn? 

Hægt að breyta iðnðarhúsnæði í íbúðir,  
byggja við og fjölga íbúðum á svæðinu  

Þegar deiliskipulag liggur fyrir 



Spurningar til Íbúaráðs 

Ástandið í hverfinu er með öllu óásættanlegt og samræmist í engu stefnu borgarinnar 
um Vogabyggð þar sem lögð er áhersla á lífsgæði og lýðheilsu.

Hvenær verður deiliskipulag fyrir Vogabyggð 3 samþykkt? 

Finnst RVK boðlegt fyrir íbúa í Vogabyggð 1, 2 og 3 að 
búa við núverandi ástand varðandi óvissu, aðgengi og öryggi á 

svæðinu? 

Á Vogabyggð 3 að verða á eftir í öllu öðru skipulagi á svæðinu þegar 
uppbyggingarfasa á Vogabyggð 1 og 2 verður lokið og 

Borgarlínustöðin klár? 

Fyrir hönd íbúa Kænuvogs 51 - 63 
Guðrún Lilja og Þorbergur 


