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Stærð og afmörkun skipulagssvæðis 

Skipulagssvæðið sem er um 0,83 ha að stærð. Svæðið verður hluti nýrra þróunarsvæða Digraness og afmarkast 

af Hávegi í norðri, Álftröð í austri, Digranesvegi í suðri og Skólatröð í vestri. Gangstéttir aðliggjandi gatna eru 

innan marka skipulagssvæðisins sem ber heitið Traðarreitur austur B29. 

Ný lóðarmörk eru skilgreind í deiliskipulagi og ný húsnúmer verða til við gildistöku deiliskipulags. 

Svæðið er í dag 8 lóðir. Álftröð 1-7 og Skólatröð 2-8. Stærð allra  lóða er u.þ.b. 7800m2.  

 

 

 

 

  

                      Mynd 1. Úr gildandi Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024. Traðarreitur austur B29 

 

 

 

 

 

Forsendur 

Í staðfestu Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 er umrætt svæði skilgreint sem íbúðarsvæði. Umrætt svæði er 

ódeiliskipulagt en í komandi skipulagsvinnu verður svæðið skilgreint sem þróunarsvæði og er reiknað með að 

hverfið byggist upp á næstu 5-10 árum. 

Ein af forsendum deiliskipulagstillögunar er skipulagslýsing fyrir nýtt deiliskipulag og breytingu á Aðalskipulagi 

Kópavogs 2012-2024, breyting nr. 7 dags. 29. apríl 2019. 
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Rök fyrir breytingu 

Í samræmi við breyttar áherslur sem koma fram í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins „Höfuðborgarsvæðið – 

2040„ um þéttingu byggðar, áforma bæjaryfirvöld í Kópavogi að gera breytingar á gildandi Aðalskipulagi Kópa-

vogs 2012 – 2024. Áform bæjaryfirvalda er að þétta byggð helst næst svæðis- og bæjarkjörnum, helstu sam-

gönguásum og í nánd við nýja samgönguása hágæðaalmenningssamgangna/ borgarlínu með því að skilgreina 

þróunarsvæði þar sem lögð er áhersla á þéttingu byggðar í anda sjálfbærrar þróunar með áherslu á blandaða 

byggð með fjölbreytt framboð á húsnæði.  

Á svæðinu í dag eru 8 íbúðir í sérbýlishúsum á einni og tveimur hæðum og er þéttleiki byggðarinnar um  

8 íb/he. Núverandi húsnæði er ekki nýtt í samræmi við áform lóðarhafa og stefnumörkun bæjaryfirvalda um 

þéttingu byggðar. Þéttari byggð leiðir m.a. til betri nýtingar á grunnkerfum bæjarins. 

 

 

 

 

Mynd 2. Núverandi byggð á reitnum 

 

 

 

Meginmarkmið 

Í tillögu að breytingu á aðalskipulagi Kópavogs verði horft til þess að unnt verði að endurbyggja og þétta byggð 

nálægt miðbæ Kópavogs og við einn megin samgönguás höfuðborgarsvæðisins eins og ráðgert er í svæðis-

skipulagi. 

Markmið deiliskipulagstillögunnar er: 

Að bæta umhverfi og búsetugæði eldri byggðar í Kópavogi með aukinni blöndun byggðar sem miðar að 

sjálfbærri þróun borgarumhverfisins. 

Að draga úr umferðarþörf og stytta vegalengdir á milli íbúða og verslunar, þjónustu og atvinnu, með aukinni 

blöndun byggðar. 
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Að bæta hljóðvist vegna aukinnar umferðar sem útfært verður í deiliskipulagi. 

Að með tillögunni verði m.a. lagður grunnur að fjölbreyttari tækifærum fyrir íbúa, bæði hvað varðar íbúðaform 

og atvinnutækifæri.  

Að tryggja blöndun íbúðagerða og gert verði ráð fyrir ákveðinni fjölbreytni í íbúðagerðum, t.d. hvað varðar 

stærðir íbúða. 

Þessi markmið eru í samræmi við markmið um þróunarsvæði í aðalskipulagi Kópavogs. Fyrirhuguð þétting 

kemur til með að styrkja hlutverk austurhluta Digraness, sem verður nútímanlegt íbúðahverfi með aðlaðandi 

ásýnd, góða nýtingu og góða tengingu við almenningssamgöngur, hjóla og gönguleiðir. Tryggja þarf blöndun 

íbúða með ákveðinni fjölbreytni í íbúðagerðum, og efnisval skal gefa íbúðum hlýlegt og nútímlegt yfirbragð. 

 

 

 

 

Mynd 3. Horft til austurs frá Hávegi 

 

 

 

Möguleg áhrif uppbyggingar á svæðinu á nærliggjandi byggð og umhverfi 

Þétting byggðar er einn grundvöllur þess að draga úr umferð sem dregur um leið úr umhverfisáhrifum s.s. 

hávaða og loftmengun. Uppbygging á Traðarreit B29 norðan Digranesvegar mun leiða til talsverðar aukningar á 

byggingarmagni miðað við núverandi ástand og hafa áhrif á umferð. Þó ekki verulega, samkvæmt minnisblaði 

umhverfisverkfræðings frá verkfræðistofu VSÓ dags. 15.08.2019, þar sem farið er yfir möguleg umhverfisáhrif 

samfara þeim breytingum sem skipulagslýsingin gerir ráð fyrir á svæðinu. Þá liggur einnig fyrir 

hljóðvistarskýrsla frá verkfræðistofu VSÓ dags. 31.10.2019. Umfjöllunin hér á eftir byggir að hluta til á þessum 

skýrslum. 

 

Umferð 

Miðað við fyrirhugað byggingarmagn á reitnum þá mun bílaumferð aukast talsvert í kjölfarið. Umferðarlíkan 

höfuðborgarsvæðisins gerir ráð fyrir að ferðir bifreiða sem tengist reitnum verði um 1.100 á dag.  

Samkv. minnisblaði VSÓ dags. 15.08.2019 er þessi umferðaraukning þó ekki líkleg til að hafa veruleg áhrif á 

umferð um hverfið. Skipulagið gerir ráð fyrir innkeyrslu í bílageymslu frá Skólatröð og því mun stærsti hluti 

umferðar sem tengist reitnum fara um þá götu. Þó má ætla að bílaumferðin muni dreifast nokkuð norður- og 

suður fyrir reitinn þ.e. á Digranesveg og Álfhólsveg, en meginstraumurinn verði um Digranesveg eins og áður. 

Þrátt fyrir að uppbyggingin muni leiða af sér aukna umferð um svæðið þá mun aðliggjandi gatnakerfið ráða vel 
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við þessa aukningu sé litið til hámarks afkastagetu tveggja akgreina götu eins og Digranesvegar, en hún er á 

bilinu 18-20 þús. bílar á sólarhring, á móti 5 – 6 þús. bíla miðað við núverandi aðstæður. 

Áætluð bílastæði munu einnig fullnægja þörfum íbúa. Innkeyrsla í bílageymslu er við Skólatröð en tvístef-

nuakstur á þeirri götu ætti að koma í veg fyrir stíflur á háannatímum. Fyrirkomulag um einstefnuakstur til 

norður við Álftröð verður óbreytt. 

Svæðið liggur vel gagnvart samgöngum af öllu tagi og stutt í mikilvæga skiptistöð fyrir almenningssamgöngur. 

Gert er ráð fyrir biðstöð væntanlegrar borgarlínu við reitinn við Digranesveg. Góðar tengingar eru við stof-

nbrautir og hugað verður vel að tengingu fyrir gangandi og hjólandi. 

 

Hljóðvist 

Allar byggingar á deiliskipulagsreitnum  munu að lágmarki uppfylla kröfur til hljóðvistarflokks C samkvæmt 

staðlinum ÍST 45:2016 Hljóðvist - Flokkun íbúðar og avinnuhúsnæðis.  

Samkvæmt reglugerð um hávaða (724/2008) eru viðmiðunarmörk hávaða á íbúðasvæðum 55dB(A). Gera má 

ráð fyrir að á nýjum Traðarreit verður hljóðvist yfir mörkum reglugerðar fyrir framhliðar húsanna þ.e. þær 

hliðar sem snúa eingöngu út að Digranesi, Skólatröð, Hávegi og Meltröð. Þar þarf að huga að byggingatækni-

legum lausnum við hönnun samkv. minnisblaði VSÓ frá 31.10.2019. Hinsvegar munu þær íbúðir sem jafnframt 

hafa hlið að garðinum uppfylla skilyrði um hljóðláta hlið.  

Hugað verður að efnisvali og hönnun bygginganna þannig að hljóðstig vegna hávaða verði innan viðmiðunar-

marka. Þetta gildir bæði um byggingar og útirými. Hljóðvist íverurýma innanhúss sem snúa að umferðargötu 

mun vera leyst t.d. með hljóðeinangrandi gluggum og útveggjum. Klæðningar útveggja munu verða valdar 

m.t.t. til hljóðísogs og endurkasts. 

 

 

         Mynd 4. Umferðarhávaðamat á Traðarreit B29. VSÓ nóvember 2019. 
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Skuggavarp 

Við hönnun á uppbyggingu Traðarreits B29 er leitast við að hæðir húsa taki mið af staðsetningu sinni á reitnum 

m.t.t. sólaráttar og skuggavarps. Húsin lækka sig töluvert gagnvart Skólatröð og Digranesvegi þar sem nágran-

nabyggðin er lágreistari og verða þar tvær hæðir og ein inndregin. Efstu hæðir húsanna verða allar inndregnar 

að lágmarki um 2 metra. Skuggavarpið af væntanlegum byggingum mun ekki hafa teljandi áhrif á umhverfið að 

undanskildum Hávegi að hluta og í stuttan tíma við jafndægur í lok dags fellur skuggi á hluta grunnskólalóðar 

vestan við reitinn. 

 

    

 

21.03 kl. 10.00  Vor- haustjafndægur   21.06 kl. 10.00 Sumarsólstöður   

 

                                         

21.03 kl. 13.30   Vor- haustjafndægur   21.06 kl. 13.30   Sumarsólstöður  

 

                                 

  21.03 kl. 17.00   Vor- haustjafndægur                                  21.06 kl. 17.00   Sumarsólstöður  
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Borgarlandslag 

Hús á reitnum verða aðallega 3ja – 5 hæða, með inndreginni efstu hæð eins og fram kemur á skipulagsupp-

drætti. Ásýnd svæðisins mun breytast umtalsvert með nýju deiliskipulagi, en áhersla er lögð á heilsteypt 

heildaryfirbragð svæðisins og jafnvægi í húsagerð og hæð húsa. 

Núverandi þéttleiki í hverfinu eykst nokkuð með nýrri byggð.  

Á reitnum eru nú 8 einbýlishús, sem öll verða fjarðlægð og í staðinn verða reist 5 meira og minna sambyggð 

fjölbýlishús með allt að 180 íbúðum. Sé miðað við 2,3 íbúa í hverri íbúð, þá má gera ráð fyrir samtals 414 íbúum 

innan reitsins. Þá er gert ráð fyrir 1,3 bílastæðum á íbúð, samtals 234 stæði auk gestabílastæða í götu. 

Ef tekið er mið af meðaltali fyrir Kópavog í heild sinni yrðu íbúar um 486 (2.7 íbúar á íbúð). 

 

 

Mynd 5. Horft til austurs 

 

Félagslegt umhverfi 

Á Traðarreit B29 er gert ráð fyrir mikilli uppbyggingu í formi íbúðarhúsnæðis, með allt að 180 íbúðum. Sú  

uppbygging mun hafa jákvæð áhrif á félagslegt nærumhverfi og einnig á nálæga byggð. Þá er aðallega horft til 

nálægðar við grunn- og menntaskóla, sem og leikskóla, auk þess að vera aðdráttarafl fyrir fjölbreytt mannlíf.  

Hlutfall  leikskólabarna  á  Digranesi  er  0,13  á  íbúð  og  hlutfall  grunnskólabarna  er  0,28  á  íbúð.  Í deili-

skipulagi er reiknað með 0,17 leikskólabörnum á íbúð og 0,38 grunnskólabörnum á íbúð (sem er meðaltal fyrir 

Kópavog í heild). Miðað  við  þessi  hlutföll  má  reikna  með  að  börn  á  leikskólaaldri  verði  á  bilinu  23-

30  og  börn  á grunnskólaaldri verði á bilinu 50-70. 

 

 

Mynd 6. Ásýnd á Skólatröð 
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Framkvæmdatími 

Byggingarframkvæmdir á svæðinu munu eiga sér stað á nokkurra ára tímabili eftir að deiliskipulagsáætlunin 

hefur verið samþykkt.  Búast má við ónæði vegna vinnu við húsgrunna og framkvæmdir við uppbyggingu 

húsanna. Gera má ráð fyrir aukinni umferð vinnuvéla í nágrenni svæðisins á framkvæmdatíma m.a. vegna  

efnis- og jarðvegsflutninga.  

Byggingaraðili mun vinna aðstöðusköpun og framkvæmdaáætlun í samráði við Kópavogsbæ.  

Gert er ráð fyrir að reiturinn verði fullbyggður árið 2030. 

 

 

Mynd 7. Yfirlitsmynd til norðurs 

 

 

Samandregin niðurstaða  

Uppbyggingin sem kynnt er í þessari deiliskipulagsáætlun mun á heildina litið hafa jákvæð áhrif á borgar-

landslag og félagslegt umhverfi þar sem að eldri sundurleitri byggð verður skipt út fyrir nýrri samfelldari 

íbúðabyggð. Ásýnd hverfisins mun breytast og ný uppbygging mun skapa aðdráttarafl fyrir fjölbreytt mannlíf og 

auka gæði svæðisins með leiksvæði,  trjágróðri og skjólmyndun. Góð tengsl eru við skóla, á öllum skólastigum. 

 

 

Mynd 8. Séð frá Digranesveg 
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Húsakönnun 

Fyrir liggur húsakönnun af reitnum sem samþykkt er af Minjastofnun. Könnunin tekur til núverandi aðstæðna 

og leitast er við að veita yfirsýn yfir reitinn, kanna ástand hans og upprunalega gerð húsanna. Niðurstaða kön-

nunarinnar er sú að engin einstök hús, húsaraðir eða götumyndir á reitnum gefa tilefni til verndunar vegna by-

ggingarlistarlegrar, menningarsögulegrar og/eða umhverfislegrar sérstöðu þeirra, að mati höfunda. 

 

 

Mynd 9. Yfirlitsmynd til austurs 

 

 

Tillaga að deiliskipulagi 

Tillagan gerir ráð fyrir að núverandi húsnæði á reitnum verði fjarlægt og þess í stað komi fjölbýlishúsabyggð 

með allt að 180 íbúðum. Miðað við 2.5 íbúa á íbúð er því áætlað að um 450 íbúar komi til með að búa á svæð-

inu fullbyggðu. Meðalstærð íbúða mun verða um 75-80 m2. Hæð byggingarreita er áætluð 3 til 5 hæðir og er 

krafa gerð um að efstu hæðir verið inndregnar.  Stofnuð verður ein lóð um 7.600 m2 að stærð. Gert er ráð fyrir 

bílageymslu neðanjarðar. 

Lögð er áhersla á fjölbreyttar stærðir íbúða, allt frá litlum íbúðum fyrir einstaklinga og pör, að stærri fjölskyldu-

íbúðum.  

Leitast verður við að gera yfirbragð reitsins vistvænan, bæði með grænum þökum og fjölbreyttum gróðri á 

sameiginlegri lóð sem einnig verður leiksvæði barna. Hugað verður að vistvænum lausnum í yfirborðsfrágangi. 

Tryggð verði göngutengsl um reitinn með göngu- og hjólastígum sem munu liggja í gegnum lóðina og tengjast 

stígakerfi bæjarins. Áherslan verður að skapa blómlega og blandaða íbúðabyggð og efnisval skal stuðla að hlý-

legu og nútímalegu yfirbragði. Þessar íbúðir gætu verið góður og eftirsóttur valkostur fyrir mismunandi hópa 

og er um leið framlag til þéttingu byggðar í Kópavogi. 

Tillagan mun taka mið af áherslum Kópavogsbæjar í samræmi við tillögu að breytingu á aðalskipulagi sem 

kynnt verður samhliða tillögu þessari. 

Nánar er fjallað um landnotkun, stæðir ofl. í sérákvæðum þessara skilmála. Lögð er áhersla á fjölbreytt fram-

boð íbúða sem taki mið af húsnæðismarkaði. 
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Mynd 10. Tillaga að nýju deiliskipulagi 

 

 

 

 

Nálægð byggð 

Reiturinn liggur miðsvæðis í grónu hverfi þar sem stutt er í þjónustu og menningarstofnanir bæjarins auk þess 

að hafa greiða leið af stofnæðum.  

Aðrir mikilvægir styrkleikar reitsins er mikil nálægð við skóla og leikskóla sem mun gera staðsetninguna afar 

eftirsótta til búsetu.  

 

Atvinnustarfsemi 

Á jarðhæð bygginga við Álftröð er gert ráð fyrir möguleika á atvinnustarfsemi. Takmarkanir eru þó á þessari 

starfsemi og er hér einkum litið til atriða er varðar umhverfisþætti svo sem hávaða og lyktarmengunar sem 

hafa áhrif á íbúa hverfisins. 

 

Aðkoma og umferð 

Skipulagið gerir ráð fyrir innkeyrslu í bílageymslu frá Skólatröð og því mun stærsti hluti umferðar sem tengist 

reitnum fara um þá götu. Þó má ætla að bílaumferðin muni dreifast nokkuð norður- og suðurfyrir reitinn þ.e. á 

Digranesveg og Álfhólsveg, en meginstraumurinn verði um Digranesveg eins og áður. 

Gott aðgengi íbúa verður að almenningsvögnum og er gert ráð fyrir stoppustöð fyrir borgarlínu við Digra-

nesveg. 
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Mynd 11. Byggingar við Háveg 

 

Gönguleiðir 

Kvaðir verða um gönguleiðir innan lóðar og að byggð sé rofin með gönguleiðum á milli húsa. Annarsvegar er 

um að ræða bil milli húsa frá Digranesvegi og Skólatröð en hinsvegar gönguleið undir húsum frá Hávegi og 

Álftröð. Leiðbeinandi staðsetning er sýnd á uppdrætti. 

 

Lóða- og gatnahönnun 

Samráð skal vera um landslagshönnun innan lóða og á borgarlandi á skipulagssvæðinu með því markmiði að 

tryggja heildstætt yfirbragð og skulu teikningar landslagsarkitekta fylgja aðaluppdráttum. Á lóðaruppdrætti skal 

koma fram; yfirborðsfrágangur lóðar, hæðarsetningar, tegund gróðurs og frágangur leiksvæðis. Einnig skal gera 

grein fyrir aðkomu sjúkrabíla, sorpbíla og slökkvibíla eins og við á og fram kemur í reglugerðum. 

 

Gróður 

Horfa þarf til sjálfbærra lausna til að auka loftgæði  Leitast skal eftir grænu yfirbragði á reitnum og verða þök 

húsanna lögð grænni gróðurþekju.  

Almennt aðgengi skal vera að lóðunum, nema mögulegum sérafnotareitum. 

 

 

Mynd 12. Innigarður til suðurs 

bergljote
Typewriter
VINNSLUTILLAGA TIL KYNNINGAR



15 
 

Bílastæði og bílageymslur 

Gert er ráð fyrir bílgeymslu í kjallara sem afmarkast af stærð lóðar. Innakstur í bílageymslu skal vera frá 

Skólatröð og er merking hennar leiðbeinandi á uppdrætti. Bílastæði utan lóðar, við götur og stíga, teljast ekki 

til bílastæða aðliggjandi lóðar. Að jafnaði er gert ráð fyrir 1,3 stæðum innan lóðar fyrir hverja íbúð. Bílastæði 

tengd atvinnustarfsemi skulu vera 1 stæði á hverja 50m2. Bílastæði hreyfihamlaðra, varðandi fjölda, gerð og 

yfirborðsfrágangs, skulu vera í samræmi við gr. 6.2.6 í byggingarreglugerð, 

Gert er ráð fyrir gestastæðum í götu. 

Í bílageymslu skal vera aðgangur að rafhleðslukerfi fyrir rafbíla og skal það gert í samráði við Veitur (sjá by-

ggingarreglugerð). 

Bílageymslur skulu í útfærslu taka mið af kröfum um sameiginleg dvalarsvæði á lóð, ofanvatnslausnum og 

gróðurþekju ásamt því að taka tillit til landhalla. 

 

Hljóðvist í byggingum 

Í skipulagsskilmálum eru sérákvæði er varða hávaða frá atvinnustarfsemi í íbúðarbyggingum. Hönnuðir eru 

minntir á að fylgja ákvæðum í byggingarreglugerð varðandi hljóðvist innanhúss. 

 

Fornleifavernd 

Ekki hefur farið fram fornleifauppgröftur á reitnum. Ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við 

framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd án tafar og tilkynna til Minjastofnunar.  

Minjastofnun Íslands mun þá framkvæma vettvangskönnun svo fljótt sem auðið er svo skera megi úr eðli fund-

arins. Óheimilt er að halda framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi Minjastofnunar Íslands. 

 

Skipulagsskilmálar og nánari útfærsla deiliskipulagsins 

Mæliblöð sýna stærð lóðar, lóðamörk, byggingarreiti húss og enn fremur lágmarksfjölda bílastæða á lóð og 

kvaðir ef einhverjar eru o.fl. Hæðarblöð sýna hæðartölu (-kóta ) fyrir gólfhæð þess hluta húss, sem snýr að götu 

eða innkeyrslu (K), gangstéttarhæðir og götuhæðir við lóðarmörk (G) og lóðarhæðir á mörkum lóðar (L). 

Hæðarblöð sýna legu og hæð (botnkóta) frárennslislagna. Sá fyrirvari er gerður að lóðastærðir og hæðarlega 

getur breyst við gerð hæðar og mæliblaða. 

 

 

Mynd 13. Sneiðing A-A 

 

 

Frágangur og byggingaráform 

Vanda skal frágang lóða og skulu uppdrættir af skipulagi lóða fylgja aðalteikningum og samþykkjast samtímis 

aðalteikningum enda liggi fyrir umsögn skipulags- og byggingardeildar. Á teikningum af lóð skal m.a. koma 

fram: yfirborðsfrágangur lóða, hæðarsetningar, girðingar, gróður og frágangur gönguleiða og bílastæða. Allur 

búnaður skal vera í samræmi við viðurkennda staðla. Ef um er að ræða starfsleyfisskylda starfsemi á ofan-

greindum lóðum sem getur haft í för með sér mengun skv. reglugerð nr. 785/1999 skal tryggja að starfsemin 

uppfylli lög og reglur um mengunarvarnir. 
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Almenn ákvæði 

 

1. Skipulagsskilmálar, mæliblöð og hæðarblöð 

1.1 Í skipulagsskilmálum koma fram ákvæði varðandi stærð og gerð bygginga, þakform, frágang lóða og  

bygginga og fleira sem hönnuðum ber að fara eftir. Einnig eru þar skýringarmyndir og ýmsar ábendingar  

hönnuðum og lóðarhöfum til glöggvunar á aðstæðum. 

1.2 Mæliblöð sýna stærð lóðar, lóðarmörk, byggingarreit íbúðarhúss og bílageymslu, ennfremur byggingarlínur, 

fjölda bílastæða á lóð og kvaðir ef einhverjar eru o.fl.  

1.3 Hæðarblöð sýna hæðartölu (kóta) fyrir gólfhæð þess hluta húss, sem snýr að götu eða innkeyrslu (K), gang-

stéttarhæðir og götuhæðir við lóðarmörk (G) og lóðarhæðir á mörkum baklóðar (L). Hæðarblöð sýna jafnframt 

legu og hæð (botnkóta) frárennslislagna.   

1.4 Sá fyrirvari er gerður að lóðastærðir og hæðarlega getur breyst við gerð mæli- og hæðarblaða. 

 

2. Viðmið um hönnun og frágang húsa og lóða 

Þau viðmið sem tilgreind eru hér að neðan er ætlað að leggja grunninn að hönnun, útfærslu og útliti einstakra 

húsa og lóða á Traðarreit B29. Þeim tilmælum er beint til væntanlegra handhafa byggingarréttar að kynna sér 

ítarlega þessa skipulagsskilmála og þá sér í lagi þau viðmið sem tilgreind eru hér að neðan. Jafnframt er mikils 

um vert að væntanlegir handhafar byggingarréttar á svæðinu og núverandi lóðarhafar kynni sér þau viðmið 

sem fylgir skipulagsskilmálum þessum.  

 

Viðmið: 

2.1    

Áhersla skal lögð á vandaða hönnun einstakra húsa og svæða. Í hönnuninni skal taka mið af þeim  fyrirmyndum   

sem fram koma á skýringaruppdrætti eða öðrum sambærilegum dæmum.  

2.2    

Notast skal við umhverfisvæn og endingargóð byggingarefni skv. byggingarreglugerð og BREEAM staðli.   

2.3    

Heimilt að brjóta upp útlit húsa í láréttum flötum. Uppbroti í útveggjum er t.d. náð fram með litum, útby-

ggingum, svölum o.þ.h. líkt og um mörg aðskilin hús sé að ræða. Þannig verður fjölbreytileiki í yfirbragði hver-

fisins sem best tryggður. Þök bygginga verða flöt. 

2.4    

Áhersla skal lögð á vandaða hönnun og efnisval þegar kemur að t.d. lýsingu, skiltum, hellulögn og frágangi  

gróðursvæða. Hönnun og efnisnotkun skjólveggja á lóð skal vera í samræmi við hús á viðkomandi lóð. 

Í hönnuninni skal taka mið af þeim fyrirmyndum sem fram koma á skýringaruppdrætti eða öðrum sambæri-

legum dæmum.   

Áhersla skal lögð á að íbúðarstærðir og fjöldi herbergja, í hverju húsi, komi til með að höfða til sem flestra. 
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3. Frágangur lóða 

 

a) Skipulag og hönnun lóðar (lóðaruppdráttur) skal liggja fyrir samtímis aðalteikningum. Skal lóðarupp-

dráttur hljóta samþykki byggingarfulltrúa. Á lóðaruppdrætti skal koma fram: yfirborðsfrágangur lóðar, 

hæðarsetningar, tegund gróðurs, frágangur leiksvæðis og meðhöndlun yfirborðs bílageymslna. Sérstaklega ber 

að hafa í huga greiðan aðgang barna að leiksvæðum og öryggi leiksvæða gagnvart umferð. Allur búnaður skal 

vera í samræmi við viðurkennda staðla. Einnig skal gera grein fyrir aðkomu sjúkrabíla, sorpbíla og slökkviliðsbíla 

eins og við á og kemur fram í byggingarreglugerð. 

b) Í kafla 7.2.3 byggingarreglugerðar eru ákvæði um girðingar, stoðveggi og gróður. Þar kemur m.a. fram 

að girðing eða skjólveggur á mörkum lóða er alltaf háður samþykki beggja lóðarhafa óháð hæð girðingar eða 

skjólveggjar og skal samþykkis leitað áður en hafist er handa við smíði girðingar eða skjólveggs. 

Í gr. 7.2.2 kemur fram að ekki megi gróðursetja hávöxnum  trjátegundum nær lóðarmörkum aðliggjandi lóða en 

4,0 m. Sé trjám eða runnum plantað við lóðarmörk samliggjandi lóða skal hæð þeirra ekki verða meiri en 1,8 m 

nema lóðarhafar beggja lóða séu sammála um annað. Ekki er heimilt er að reisa smáhýsi á reitnum. 

c) Lóðarhafi sér sjálfur um framkvæmdir á lóð sinni. Allur frágangur lóðar skal að jafnaði lokið innan eins 

árs frá því að flutt er í meirihluta íbúða. Kópavogsbær áskilur sér rétt til að ganga frá lóð að þeim tíma liðnum á 

kostnað lóðarhafa. Byggingaraðila ber að skila lóðinni frágenginni skv. fyrirliggjandi hönnun.  

d) Í lóðarleigusamningi eru ýmsar kvaðir sem lóðarhafa ber að fara eftir. 

Ekki er heimilt að moka eða ryðja jarðvegi út fyrir lóðarmörk. Stoðveggir og skábrautir í bílakjallara skulu vera í 

samræmi við skilmála þessa (sérákvæði) og skal sýna á aðaluppdráttum. Stoðveggir eru hluti af hönnun húsa 

og skal efni og yfirbragð vera í samræmi við þau. 

e) Gert er ráð fyrir að á skipulagssvæðinu verði notast við blágrænar ofanvatnslausnir. 

 

 

 

 

Mynd 15. Afstaða nýbygginga gagnvart Menntaskólanum í Kópavogi 

 

4. Sérstaða svæðisins, byggingaráform og áfangaskipting 

Sérstaða þessa svæðis felst m.a. í einstöku tækifæri til að þétta byggð með blómlegri og blandaðri íbúðabyggð 

með möguleika á þjónustustarfsemi. Því er mikilvægt að vel takist til í mótun byggðarinnar og þær væntingar 

sem skipulagsyfirvöld bera til svæðisins um vandaða og góða hönnun skili sér í útliti og útfærslu einstakra húsa 

og lóða innan þess. Í byggingarreglugerð nr. 112/2012 er sagt fyrir um gerð aðalteikningar.  
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Skilmálateikning skal fylgja aðalteikningum. Áður en aðalteikningar eru lagðar fyrir byggingarfulltrúa til af-

greiðslu þurfa hönnuðir að leggja byggingaráform sín (frumdrög) fyrir skipulagsráð til afgreiðslu. Í þeim skal 

koma fram ofangreind skilmálateikning, hvernig hönnun og frágangur húsa og lóða fellur að viðmiðum í lið 2 

hér að framan og þeim dæmum eða fyrirmyndum sem fram koma á skýringaruppdrætti sem fylgir deiliskipu-

lagi þessu. 

 

 

 

Mynd 16. Á horni Digranesvegar og Álftraðar 

 

5. Hljóðvist í byggingum 

Vísað er til reglugerðar nr. 724/2008 um hávaða og leiða til að draga úr og koma í veg fyrir hávaða. 

Í sérákvæðum kemur fram ef þörf er á sértækum aðgerðum á lóð eða í byggingu vegna umferðarhávaða. Hön-

nuðir eru minntir á að fylgja ákvæðum  byggingarreglugerðar varðandi hljóðvist innanhúss. Fyrir liggur greining 

frá verkfræðistofu VSÓ dags. 31.10.2019. 

Á öllum íbúðarlóðum verður hljóðvist í samræmi við gr. 5 í ofangreindri reglugerð um hávaða innan viðmiðun-

armarka 50 dB(A) á minnsta kosti einni húshlið samkvæmt ÍST 45:2011. 

Ef hljóðstig utanhúss á efri hæðum fer yfir 55 dB(A) þarf hönnun húss að uppfylla eftirfarandi skilyrði til að 

tryggja að kröfum reglugerðar um hljóðvist (hámark 55 dB(A) utan við opnanlega glugga og hámark 30 dB(A) 

innanhúss):  

5.1 Þar sem hávaði utanhúss er yfir 55 dB(A) og gert er ráð fyrir opnanlegum gluggum verður að gera ráð fyrir 

hljóðdeyfðum loftráðum til loftræstingar í herbergjum eftir því sem nauðsyn krefur til að uppfylla kröfur um 

loftskipti.  

5.2 Ráðstafanir verði gerðar til að tryggja að hljóðstig innan dyra fari ekki yfir 30 dB(A).  

Þegar hljóðstig utanhúss er að bilinu 55-62 dB(A) er nægjanlegt að hafa misþykkt gler í gluggarúðum (t.d. 4 og 

6 mm) til þess að viðunandi hljóðvist verði innan dyra. Ekki eru gerðar sérstakar kröfur um hljóðvist á svölum, 

en rétt er að benda á að unnt er að bæta hljóðvist á svölum t.d. með því að setja hljóðísogsefni undir svalagólf 

til að minnka endurkast og að hafa svalir djúpar, lokaðar og/eða handrið “þétt”. 

6. Umferð 

Allar götur hverfisins eru með 30 km /klst. hámarkshraða eða lægri sem er ein skilvirkasta leiðin til að draga úr 

neikvæðum áhrifum bílaumferðar sem og umferðaróhöppum, hávaða og mengun. Göngustígar, hellulögð 

svæði og torg sem liggja innan lóðar skulu gerðar í samræmi við sambærileg svæði sem fullnægja kröfum 

bæjaryfirvalda.  

Lóðarhafi skal hafa umsjón með og sjá um viðhald gatna og opinna svæða innan lóða.  
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7. Leiksvæði 

Gert er ráð fyrir leiksvæði barna á sameiginlegum innigarði innan reitsins. Þar skal gera ráð fyrir leikaðstöður 

fyrir yngstu og elstu aldurshópana og og séð til þess að allir íbúar hússins geti notið samveru og friðsældar. 

 

8. Bílageymslur, bílastæði og hjól 

Gert er ráð fyrir bílgeymslu í kjallara sem afmarkast af stærð lóðar. Innakstur í bílageymslu skal vera frá 

Skólatröð og er merking hennar leiðbeinandi á uppdrætti. Að jafnaði er gert ráð fyrir 1,3 stæðum innan lóðar 

fyrir hverja íbúð. Bílastæði tengd atvinnustarfsemi skulu vera 1 stæði á hverja 50m2. Bílastæði hreyfihamlaðra 

skulu vera í samræmi við gr. 6.2.6 í byggingarreglugerð. Gert er ráð fyrir einu hjólastæði á íbúð að lágmarki og 

miða skal við að 90% hjólastæða skuli vera í læstu rými og 10% nærri inngangi fyrir gesti. 

Í bílageymslu skal vera aðgangur að rafhleðslukerfi fyrir rafbíla og skal það gert í samráði við Veitur. 

Bílageymslur skulu í útfærslu taka mið af kröfum um sameiginleg dvalarsvæði á lóð, ofanvatnslausnum og 

gróðurþekju ásamt því að taka tillit til landhalla. 

 

9. Skiki til einkaafnota og skjólveggir 

Heimilt er, þar sem það á við, að bæta við séreignareitum á jarðhæðum í stað svala sem og á þakgörðum. 

Veggir í kringum sérafnotareiti skulu vera í svipuðum litatón og aðliggjandi húshluti og mynda heilstætt útlit. 

Hæð veggja skal ekki vera hærri en 1,2 metrar. 

Gera skal grein fyrir afnotarétti og afmörkun sérnotaflata íbúða í byggingarleyfisumsókn og á aðaluppdráttum. 

 

 

 

Mynd 14. Yfirlitsmynd til norðvesturs 

 

 

10. Sorp 

Gert er ráð fyrir djúpgámum fyrir flokkun á sorpi. Djúpgámarnir skulu staðsettir innan lóðarmarka eins og sýnt 

er á uppdrætti og kvöð um aðgengi almennings á gámasvæðum. Tryggja skal að sorpbíll komist að gámunum 

svo unnt sé að losa þá með krana og gott aðgengi skal vera fyrir alla að sorpgámunum. Lóðarhafi leggur til 

steyptar gryfjur fyrir sorphirðukerfin og allan annan búnað.  

Við val á búnaði bæði gámum, stampi og losunarbúnaði skal haft samráð við sorphirðu Kópavogsbæjar. 

Í tengslum við atvinnuhúsnæði skal gera ráð fyrir sorpgeymslum í kjallara í samræmi við þann rekstur sem er 

fyrirhugaður í húsnæðinu. 
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11. Lagnir-Veitur-Spennistöð 

Núverandi dreifistöð við Skólatröð mun anna væntanlegri uppbyggingu m.t.t. rafmagns þ.a. ekki er þörf á nýrri 

dreifistöð. Huga þarf hinsvegar að stofnlögnum hitaveitna vegna bílageymslu neðanjarðar sem og djúpgáma.  

Lagnir í bílageymslum, kjöllurum og niðurföll fyrir framan bílageymslur skal tengja inná holræsakerfið en ekki 

regnvatnskerfi svæðisins. 

 

12. Svalir  

Byggingarreitir svala eru sýndir á deiliskipulagsuppdrætti og skipulagskilmálum. Svalir og skyggni mega fara 1,8 

metra út fyrir byggingarreit þar sem aðstæður leyfa en ekki vera breiðari en 5 metrar. Við göngu-og aksvæði 

undir svölum þarf hæð undir þær að vera a.m.k. 2,5 metrar. Ekki er heimilt að hafa svalaganga.  

Heimilt er að gera ráð fyrir svalalokunum og skal þá gert ráð fyrir þeim í aðalteikningum, þær byggðar samtímis 

íbúðarhúsum og gerðar að mestu gegnsæjar. 

 

13. Þaksvalir 

Þaksvalir eru heimilaðar. Stærð þeirra skal nema allt að helmingi grunnflatar þaks sem stendur til ráðstöfunar. 

Gera má ráð fyrir skjólveggjum á þaksvölum og skulu þeir vera gegnsæir. Ekki er heimilt að gera svalalokanir á 

efstu hæðum húsa. 

 

14. Gervimóttökudiskar og fjarskiptamöstur 

Gervihnattamóttökudiskar skulu ekki ganga upp fyrir þakbrún nema þeir séu staðsettir á þaki og það innarlega 

á þaki að þeir sjáist ekki frá aðliggjandi húsagötum. Sækja þarf um staðsetningu og uppsetningu fjarskip-

tamastar til bæjaryfirvalda. Óheimilt er að hafa gervihnattamóttökudiska á svölum eða festa á útveggi. 

 

15. Flugumferð 

Samkvæmt aðalskipulagi, sem auglýst er samhliða deiliskipulagi þessu, gerir Isavia ekki athugasemdir við 5 

hæða byggingu á deiliskipulagsreitnum.  

 

16. Sambúð atvinnureksturs og íbúða 

Vegna möguleika á þjónustu og  atvinnurekstri skal gæta þess að atvinnustarfsemi valdi sem minnstum 

óþægindum vegna bílaumferðar, mengunar, hávaða, ljósanotkunar eða annars ónæðis. 

Hávaði frá starfsemi skal vera undir viðmiðum byggingarreglugerðar og ÍST 45:2011 Hljóðfræði og hljóðmælin-

gar. Lyktarmengun, útloftun skal ávalt vera upp fyrir þak.  

Starfsemi sem hefur í för með sér mikla umgengni og ónæði skal eingöngu vera starfrækt á virkum dögum milli 

9:00 og 17:00. 

 

17. Minniháttar framkvæmdir 

Minniháttar framkvæmdir skv. Gr. 2.3.5. í byggingarreglugerð nr 112/2012 liður a) Framkvæmdir innanhúss í 

íbúðarhúsnæði eru undanþegnar byggingarleyfi. Aðrar ekki. 

18. Önnur almenn ákvæði 

Lóðarhafa er skilt að fylgja ákvæðum byggingar,- brunamála og heilbrigðisreglugerðar, reglum um aðgengi 

fatlaðra sem og ákvæðum veitstofnana. Einnig öllum almennum ákvæðum er varða úthlutun, tímamörk og 

tryggingar. Vakin er athygli á því að nýta afrennslisvatn til snjóbræðslu utanhúss og leiða það í lögn fyrir regn-

frárennsli. Algild hönnun skal höfð að leiðarljósi við hönnun bygginga og umhverfis þeirra.  

Skuggavarp, yfirlitsmyndir og almennar skýringarmyndir koma fram á skýringaruppdrætti. 

19. Útiljós 

Útiljós á lóð og utan á húsum skulu vera „glýjufrí“ þ.e.a.s. með huldum ljósgjafa sem beinist upp eða niður. 
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Sérákvæði 

1. Landnotkun á reit eftir breytingu 

Ný lóð verður stofnuð á reitnum sem áætluð er 7600m2. Eftir breytingu verða 7 hús á lóðinni með aðkomu frá 

Skólatröð, Digranesvegi, Álftröð og Hávegi. Munu þau fá húsnúmer í samræmi við fjölda stigaganga og aðkomu 

í húsið. Byggingarmagn á lóð og lóðarnýting verður samkv. Lið 4. Gert er ráð fyrir að byggt verði íbúðarhúsnæði 

á 3- 5 hæðum með bílageymslu neðanjarðar. Alls er gert ráð fyrir 7 stigagöngum í húsunum með aðkomu á 

jarðhæðum. Beint aðgengi úr stigagöngum verður að innigarði húsanna. Möguleiki er á þjónustustu- og/eða 

atvinnustarfsemi á jarðhæðum sem snúa að Álftröð. Sjá nánar skipulagsuppdrátt og skilmálateikningar. 

2. Hönnun húsa og lóða 

Mikilvægt er að hönnun húsa og lóða taki mið af því umhverfi sem fyrir er með það í huga að skapa gott sam-

spil húsa hvað varðar útlit og almennan frágang. Til útlitshönnunar bygginga telst útfærsla á yfirbragði veggja, 

þaka, garða og almennra útirýma. Form húsa er frjálst innan þeirra takmarkana sem deiliskipulag heimilar. 

Forðast skal einsleita, samfellda veggi með því að brjóta upp húshliðar með efnisvali, útbyggingum, gluggag-

erðum ofl. Horfa skal til heildaráhrifa bygginganna á götumyndina og byggðina. 

Ásýnd og yfirbragð skal einkennast af ljósum byggingum sem endurspegla bæði fjölbreytileika og heildarsvip 

hverfisins.  

Útveggir bygginga að götu skulu að jafnaði fylgja byggingarlínu reits. Heimilt er að gera útskot sem ná út fyrir 

byggingareit allt að 1,2 metra og 5 metra breið. Útskot mega að hámarki nema 25% af heildarveggflötum 

útveggja. Gönguleið undir útskot þarf að vera að a.m.k. 2,5 metrar. 

3. Byggingareitur 

Staðsetning byggingarreita er sýnd á mæliblöðum og skipulagsuppdrætti. Gefnir eru upp tveir byggingarreitir  

sem eru táknaðir annarsvegar með gulum reitum og byggingareitur inndreginna þakhæða hinsvegar með gu-

lum reitum og svartri þykkri brotalínu. 

 

4. Grunnflötur húsa, flatarmál og nýtingarhlutfall 

 

Stærð reits:                                       7.600 m2 (minnkaðir úr 7.800 m2 vegna mögulegrar borgarlínu.) 

A rými Byggingarmagn ofanjarðar:      16.600 m2 

B rými Byggingarmagn ofanjarðar:            um 2.000 m2 

A rými Byggingarmagn neðanjarðar     allt að 9.500m2 

                     

Bílageymsla neðanjarðar:                   1,3 stæði á íbúð - alls 234 stæði. 

 

Nýtingarhlutfall: 

Nhl. byggingarmagns ofanjarðar:      2,45 

Nhl. byggingarmagns neðanjarðar:   1,25 

Nhl. A og B rýmis með bílakjallara:    3,70 (allt að 28.100 m2 /7.600 m2) 
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5. Hæðir húsa 

Húshæð er gefin upp sem a) bindandi hæðafjöldi og b) hámarkshæð og vegghæða bygginga frá yfirborði 

botnplötu 1. hæðar. 

Þegar talað er um hæðafjölda er átt við fulla hæð, þ.e. útveggir séu í fullri lofthæð (ekki rishæð eða portbyggð 

hæð). Hæðarkótar fyrir botnplötu 1. hæðar húsa eru sýndir á deiliskipulagsuppdrætti sem og hámarkshæð 

húsa og er hún miðuð við hæð yfir tilgreindum hæðarkóta, gefið upp í metrum frá yfirborð botnplötu 1. hæðar.  

Mesta hæð hússins frá yfirborði botnplötu 1. hæðar er 72,66 metrar. Byggingarhlutar sem óhjákvæmilega ná 

upp fyrir hámarksvegghæð t.d. lyftuhús og loftræsibúnaður mega þó fara upp fyrir hámarkshæð, allt að tvei-

mur metrum. 

Á uppdráttum eru sýndar inndregnar þakhæðir. Á öllum húsum skal byggingarreitur þakhæða vera inndreginn 

sem nemur að lágmarki 2metrar. Lyftuhús og Loftræstibúnaður skulu vera innan þess reits. Allstaðar þar sem 

misháir húshlutar liggja hvor að öðrum  er heimilt að nýta þak lægri húshlutans fyrir þaksvalir. Gera má ráð 

fyrir skjólveggjum á þaksvölum og skulu þeir vera gegnsæir. 

 

6. Þakform 

Skilyrt er að þök húsa skuli vera flöt. 

 

7. Bílageymslur og fjöldi bílastæða 

Á mæliblöðum er sýndur sá lágmarksfjöldi bílastæða sem leysa skal innan lóðar, bæði á lóð og eins í bílag-

eymslu. Hönnuðum er heimilt að koma bílastæðum og aðkomu fyrir á annan hátt að undangengnu samþykki 

skipulagsdeildar. Götulagnir verða lagðar inn að lóðinni samkvæmt staðsetningu bílastæða og byggingarreitar 

eins og sýnt er á mæli- og hæðarblöðum. Ef flytja þarf götulagnir er það gert af lóðarhafa og á hans kostnað. Að 

jafnaði er gert ráð fyrir 1,3 stæðum innan lóðar fyrir hverja íbúð. Bílastæði tengd atvinnustarfsemi skulu vera 1 

stæði á hverja 50m2. Bílastæði innan lóðar skulu vera með bundnu slitlagi eða hellulögð. Bílastæði hreyfiham-

laðra skulu gerð samkv. gr. 6.2.6. byggingarreglugerðar nr. 112/2012. Gera skal ráð fyrir hleðslumöguleika fyrir 

rafmagnsbíla í bílageymslu. 

 

8. Djúpgámar 

Niðurgrafin sorpílát skv. gr. 6.12.6 í byggingarreglugerð skal komið fyrir á lóðinni. Fyrirhuguð staðsetning á lóð 

er sýnd á deiliskipulagsuppdrætti en lóðarhöfum er heimilt að koma með aðra tillögu að staðsetningu að un-

dangengnu samþykki skipulagsráðs. 

Leiðbeinandi staðsetning djúpgáma skal koma fram á byggingarnefndarteikningum og skal frágangi þeirra lokið 

samhliða byggingu húsa. 

 

9. Hljóðvist 

Vísað er til reglugerðar nr. 724/2008 um hávaða og leiða til að draga úr og koma í veg fyrir hávaða. 

Hljóðstig hefur verið áætlað á þessum reit m.v. gefnar forsendur fyrir hverfið fullbyggt. 

 

10. Smáhýsi 

Ekki er heimilt að setja smáhýsi á lóð samkv. gr. 2.3.5, lið g í byggingarreglugerð. 

 

11. Girðingar 

Lóðarhöfum er ekki heimilt að afgirða lóðina en veggir kringum sérafnotareiti eru leyfðir. Þeir mega þó ekki 

vera hærri en 1,2m. 
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  ZAC Beaujon                        

Lot A22 - Canal Zac / Aubervilliers 93  

              

 Z Huset Aarhus 

 

                          

bergljote
Typewriter
VINNSLUTILLAGA TIL KYNNINGAR



24 
 

ZAC Beaujon                                       ZAC Beaujon - France                            e3 Projekt Esmarchstrasse                      

 
 

 

 

                                                                         

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bergljote
Typewriter
VINNSLUTILLAGA TIL KYNNINGAR




