
SKÝRINGARHEFTI

B
INNGANGUR

Sérstaða svæðisins er nálægð þess við höfnina, 
útsýni og möguleikar til útivistar. Svæðið verður 
eftirsóknarvert til búsetu og reksturs. 
Því er mikilvægt að vel takist til í mótun byggðar-
innar og að væntingar sem skipulagsyfirvöld bera 
til svæðisins um vandaða og góða byggð skili sér í 
hönnun, útliti og útfærslu einstakra húsa, lóða og 
opinna svæða á bæjarlandi.

SKÝRINGARHEFTI B

Í skýringarhefti B eru sýnd viðmið um hönnun og 
frágang húsa og lóða á þróunarsvæðinu á Kársnesi. 
Með þvi vilja skipulagsyfirvöld leggja grunninn að 
hönnun, útfærslu og útliti einstakra húsa og lóða 
á svæðinu. Þeim tilmælum er beint til væntanlegra 
handhafa byggingarréttar á þróunarsvæðinu að 
kynna sér ítarlega skipulagsskilmála svæðisins og 
þau viðmið eða fyrirmyndir sem fram eru sett fyrir 
svæðið. Mikilvægt er að það sé gert áður en sótt er 
um byggingarétt á svæðinu. Viðmiðin sýna dæmi 
um megin form fyrirhugaðra húsa á svæðinu, útlit 
þeirra og efnisnotkun ásamt megin línum í hönnun 
lóða. Sjá nánar í kafla 2 viðmið 2.1 - 2.5 í almennum 
skipulagsskilmálum fyrir svæðið.

SKILMÁLATEIKNING

Skilmálateikning skal fylgja aðalteikningum. 
Hún skal sýna hvernig aðalteikningar húsa falla 
að skipulagsskilmálum einstakra lóða. Áður en 
aðalteikningar eru lagðar fyrir byggingarfulltrúa til 
afgreiðslu 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 almennum skipulagsskilmálum fyrir 
svæðið og hvernig þau falla að þeim dæmum eða 
fyrirmyndum sem fram koma í skýringarhefti B.



FYRIRMYNDIR - fagurfræði

Í kafla 2 í almennum ákvæðum í skipulagsskilmálum er 
fjallað um hönnun og frágang húsa og lóða.  

Þar er kveðið á um viðmiði 2.3 fyrir byggingarnar á 
þróunarsvæðinu, sett fram viðmið um efnisnotkun í útliti 
þessara húsa skuli vera a.m.k. þrískipt og skuli því breytt 
að jafnaði eftir 10-20 metra í lóðréttum flötum í útvegg. 
Einnig er heimilt að brjóta upp útlit húsa í láréttum 
flötum. Þannig verður fjölbreytileiki í yfirbragði hverfisins 
best tryggður. Myndirnar sýna dæmi og fyrirmyndir um 
fjölbreytni sem gætu átt við um ofangreind hús.



FYRIRMYNDIR - fagurfræði og hagkvæmni - bindandi byggingarlína

Port skapa áhugaverðar sjónlínur. Port og innri 
byggingarlína eykur nýtanlegan flöt lóða og um leið 
mögulegt byggingarmagn á lóðum þar sem byggð er þétt. 

Áhersla skal lögð á að íbúðastærðir og fjöldi herbergja, í 
hverju húsi, komi til með að höfða til sem flestra. Í hönnun 
íbúða skal reikna með að dagsbirta komi úr tveimur áttum. 

Lagt er til að lóðarhafar líti til framtíðar þegar valið stendur 
á milli þess að einangra hús að innan eða utan. Þegar til 
lengri tíma er litið felst hagkvæmni í að einangra hús að 
utan og klæða.



FYRIRMYNDIR - fagurfræði og hagkvæmni - port - stórar svalir



FYRIRMYNDIR - lýðheilsa - þakgarðar - sameiginleg útirými - blágrænar ofanv.lausnir



FYRIRMYNDIR - lýðheilsa - frágangur lóða - yfirborð, göngu- og hjólastígar

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

Svæði yfir niðurgröfnum bílageymslum/skulu að mestum 
hluta vera gróðursvæði með minnst 0,15 til 0,5 metra 
jarðveg fyrir gras og runna og 1 meter fyrir trjágróður.  
Skipulagsuppdráttur sýnir hvar gert er ráð fyrir grænum 
svæðum yfir bílageymslum.  

Aðal hjólastígur hverfisins liggur í Bakkabraut og út að brú 
yfir Fossvog. Hjólastígar skulu vera samsíða götu þar sem 
því verður við komið sbr. kafla XX í skipulagsskilmálum.  
Lýsing á hafnarsvæði verði í lágum staurum og fylgi 
heildarútliti svæðisins. 



FYRIRMYNDIR - fagurfræði - hafnarsvæði



FYRIRMYNDIR - fagurfræði - hafnarsvæði



FYRIRMYNDIR - fagurfræð og lýðheilsa - girðingar og opin svæði innan lóða



FYRIRMYNDIR - fagurfræð og lýðheilsa og opin svæði innan lóða



FYRIRMYNDIR - aðgengi og áning

Áhersla skal lögð á vandaða hönnun þegar kemur að 
t.d. lýsingu, skiltum, hellulögn og frágangi gróðursvæða. 
Svæði yfir niðurgröfnum bílageymslum/skulu að mestum 
hluta vera gróðursvæði með minnst 0,15 til 0,5 metra 
jarðveg fyrir gras og runna og 1 meter fyrir trjágróður. 
Skipulagsuppdráttur sýnir hvar gert er ráð fyrir grænum 
svæðum yfir bílageymslum. 

Aðal hjólastígur hverfisins liggur í Bakkabraut og út 
að brú yfir Fossvog. Hjólastígar skulu vera samsíða 
götu þar sem því verður við komið sbr. kafla XX í 
skipulagsskilmálum.  






