
Reykjavík, 4. mars 2022
USK22010020

TILLAGA

Viðtakandi: Skipulags- og samgönguráð
Sendandi: Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar

Ýmis sérákvæði innan lóðar við Úlfarsbraut 126 (Dalskóli / Íþróttamiðstöð).

Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar leggur til að skipulags- og samgönguráð
samþykki eftirfarandi sérákvæði fyrir umferð innan lóðar við Úlfarsbraut 126:

· Að einstefna verði til austurs á akbraut á austurhluta lóðarinnar, norðan hússins.
· Að fimm bílastæði norðan hússins  verði merkt sem stæði fyrir hreyfihamlaða.
· Að tvö bílastæði  norðan hússins  verði merkt sem stæði fyrir hópbifreiðar.
· Að á svæði við miðja lóðina, norðan hússins og sunnan við Gerðarbrunn 16 – 26,

verði að hámarki heimilt að leggja ökutækjum í 10 mínútur í senn  í almenn stæði .

Ofangreindar ráðstafanir verði merktar með viðeigandi umferðamerkjum og
yfirborðsmerkingum í samræmi við reglugerð nr. 285/1995, um umferðarmerki og notkun
þeirra, með áorðnum breytingum.

Í samræmi við ákvæði 1. mgr. 84. gr. umferðarlaga nr. 77/2019, hefur tillagan verið borin
undir og hlotið samþykki lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Greinargerð:

Unnið er að frágangi umferðarmannvirkja innan lóðar við Úlfarsbraut 126 í tengslum við
uppbyggingu á Dalskóla. Lagt er til að skilgreind verði einstefna innan lóðarinnar og að
sérstök stæði merkt annars vegar fyrir hreyfihamlaða og hins vegar fyrir hópbifreiðar. Fjöldi
og staðsetningar stæða fyrir hreyfihamlaða eru í samræmi við byggingarreglugerð.

Meðfylgjandi er teikning af skilta- og merkingaplani í samræmi við ofangreinda tillögu.

Virðingarfyllst,
Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir

starfandi samgöngustjóri

Hjálagt:
1. Úlfarsbraut 126, umferðarmerkingar, aðkomutorg.
2. Úlfarsbraut 126, umferðarmerkingar, aðkoma að Fram.



Teikning þessi er gefin út af undirrituðum fyrir hönd höfundaréttar.

 Teikninguna má ekki afrita með neinum hætti, að hluta til eða í heild án skriflegs leyfis höfundar.

DAGSETNING:

MÆLIKVARÐI:

TEIKNAÐ AF: YFIRFARIÐ: .

FRUMSTÆRÐ BLAÐS:

EFNI:

Endurútg:

Ósamræmi í gögnum skal án tafa tilkynna skriflega til hönnuða

VERKKAUPI:

KENNITALA VERKKAUPA:

A1

vso@vso.is     www.vso.is

Dags. endurútg:

SAMÞ. HÖNNUNARSTJÓRI: HEBA HERTERVIG    KT: 210763-3179

Teikninganr:Verknúmer:

ATH. öll mál skulu tekin á staðnum áður en smíði hefst

570480-0149

1:200

AEK ÞÞ JSP

borgartún 20   105  Reykjavík    sími: 585 9000

landmotun@landmotun.is     www.landmotun.is

Hamraborg 12   200 Kópavogur    sími: 575 5300

LANDMÓTUN - LANDSLAGSARKITEKTAR

vaarkitektar@vaarkitektar.is     www.vaarkitektar.is

borgartún 6   105  Reykjavík    sími: 530 6990

VA VINNUSTOFA ARKITEKTA

U01

UMFERÐARMERKINGAR

ÚTGEFANDI: KENNITALA:561204-2760Landmótun sf. 
Aðalheiður E. Kristjásdóttir, Þórhildur Þórhallsdóttir FÍLA

HS1501U

GRUNNMYND - Aðkomutorg

ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ FRAM 

Úlfarsbraut 126

Reykjavíkurborg eingarsjóður 

02.02.2022

AEK

ÚLFARSBRAUT

ÚLFARSBRAUT

ÚLFARSBRAUT

á 1m háum staur

merkt "þjónustustæði" 

Leiðbeinandi skilti 

svo 150cm séu upp í skilti

stálstaur festum á jörðu 

500x500/200mm skilti á 

Vísa að akbraut.

D01.11 og J07.11

150cm séu upp í skilti

sem festur er í jörðu svo

500mm skilti á stálstaur 

Vísar að Úlfarsbraut 

B01.21

lágum jarðfestum polla

500x300mm skilti á 

D01.21

150cm séu upp í skilti

sem festur er í jörðu svo

500mm skilti á stálstaur 

Vísar að bílastæði

B01.21

ljósastaur við bílastæði

500x500mm skilti á 

D01.31

lágum jarðfestum polla

500x300mm skilti á 

D01.21

1m háum jarðfestum pollum

2x 500x300mm skilti á 

D01.21

stálstaur sem festur er í jörðu

Vísar að akbraut. 500mm skilti á 

D07.11

festur er í jörðu svo 150cm séu upp í skilti

500x500/300mm skilti á staur sem 

Vísar að Úlfarsbr.

D07.11

Vísar til austurs 

B01.21

í jörðu svo 150cm séu upp í skilti

500mm skilti á stálstaur festum 

Vísar að sleppistæðum 

D07.11
ljósastaur við bílastæði

500x500mm skilti á 

D01.31



Teikning þessi er gefin út af undirrituðum fyrir hönd höfundaréttar.

 Teikninguna má ekki afrita með neinum hætti, að hluta til eða í heild án skriflegs leyfis höfundar.

DAGSETNING:

MÆLIKVARÐI:

TEIKNAÐ AF: YFIRFARIÐ: .

FRUMSTÆRÐ BLAÐS:

EFNI:

Endurútg:

Ósamræmi í gögnum skal án tafa tilkynna skriflega til hönnuða

VERKKAUPI:

KENNITALA VERKKAUPA:

A2

vso@vso.is     www.vso.is

Dags. endurútg:

SAMÞ. HÖNNUNARSTJÓRI: HEBA HERTERVIG    KT: 210763-3179

Teikninganr:Verknúmer:

ATH. öll mál skulu tekin á staðnum áður en smíði hefst

570480-0149

1:200

AEK ÞÞ JSP

borgartún 20   105  Reykjavík    sími: 585 9000

landmotun@landmotun.is     www.landmotun.is

Hamraborg 12   200 Kópavogur    sími: 575 5300

LANDMÓTUN - LANDSLAGSARKITEKTAR

vaarkitektar@vaarkitektar.is     www.vaarkitektar.is

borgartún 6   105  Reykjavík    sími: 530 6990

VA VINNUSTOFA ARKITEKTA

U02

UMFERÐARMERKINGAR

ÚTGEFANDI: KENNITALA:561204-2760Landmótun sf. 
Aðalheiður E. Kristjásdóttir, Þórhildur Þórhallsdóttir FÍLA

HS1501U

GRUNNMYND - AÐKOMA AÐ FRAM

ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐ FRAM 

Úlfarsbraut 126

Reykjavíkurborg eingarsjóður 

19.01.2022

AEK

K. 57,1

K. 57,1

K. 57,1

K. 57,1

K. 57,1

K. 57,1

ÚLFARSBRAUT

ÚLFARSBRAUT

festum í jörðu

500mm skilti á stálstaur 

Vísar frá bílastæði

B01.21

lágum jarðfestum polla

500x300mm skilti á 

D01.21


