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ferillinn tímalínan

fyrirmyndir frá Danmörku





„Með tillögu að 
Aðalskipulagi 
Reykjavíkur til ársins 
2040 er lagður 
hornsteinn að borg sem 
leggur áherslu á gæði 
fyrir fólk, auk annarra 
mikilvægra þátta. „





Dvalarsvæði
skilgreining
Dvalarsvæði eru rýmisleg heild sem 
ná utan um manngerð útirými og 
snertifleti þeirra við byggingar, 
bílastæði og náttúrulega staðhætti. 

Bílastæði, svæði undir sorp og 
akfærar götur teljast ekki til 
dvalarsvæða.

Dvalarsvæði eru ýmist sameiginleg 
dvalarsvæði (t.d. sameiginlegt 
garðsvæði) eða dvalarsvæði innan 
sérrýma (t.d. svalir).

Huga þarf að tengingum 
dvalarsvæða innan svæðis og 
grænum tengingum þeirra 
við almenningsrými 
borgarinnar.

Viðmið um hlutfall
dvalarsvæða er ekki hægt að 
uppfylla með sérrýmum 
eingöngu.
Mjög vindasöm og 
hávaðamikil rými (t.a.m. við 
hraðbrautir) geta ekki talist 
til dvalarsvæða.



Dvalarsvæði skulu uppfylla ákveðna 
þætti út frá skilgreindum 
eiginleikum sem stuðla að gæðum 
þeirra. 
Huga skal að yfirborðsefnum
dvalarsvæða og hluti þeirra skal 
snerta jörðina.
Hanna skal dvalarsvæði m.t.t. 
skjólmyndunar og hljóðvistar. 

Dagsljós er einn brýnasti 
gæðaþáttur dvalarsvæða og eru 
skilgreind viðmið um summu
sólskinstíma yfir sólarhringinn



Við gerð deiliskipulaga er kveðið á um lágmarks dvalarsvæði 
sem skilgreind eru út frá gerð, gæðum og umfangi. 

Í blandaðri nýrri byggð og blandaðri gróinni byggð með 
nýbyggingum og/eða nýjum íbúðum skal dvalarsvæði svara 
að lágmarki til skilgreinds hlutfalls gólfflatar húsnæðis svæðis 
eins og hér segir:

Miðsvæði: 20% (30% Árósar)

Blönduð byggð önnur en miðsvæði: (40%), nema híbýli  við 
aðalgötur, nálægt Þróunarás Borgarlínu eða innan x m radíus 
frá almenningsgarði þá x (30%) //

Byggð utan þéttingarsvæðis AR: x? (50%) ef um er að ræða 
nýja byggð. Dvalarsvæði nýrra íbúða í eldri byggingum skulu 
að lágmarki svara til x? (20%) af gólffleti íbúðarrýmis

Á atvinnusvæðum skal dvalarsvæði vera að lágmarki: x? (5%) 
af gólffleti atvinnuhúsnæðis. 

Dvalarsvæði
umfang



Dvalarsvæði & sól
skilgreind gæðaviðmið í Aðalskipulagi
Reykjavíkur

Sýna fram á að:
meiri en helmingur leiksvæða barna og önnur 
dvalarsvæði utandyra, innan lóða sem og á 
sameiginlegum svæðum, geti notið sólar 
að lágmarki í 5 klukkustundir þann 1. maí milli 
klukkan 9 og 17 

Taka þarf tillit til umhverfis við gerð sólarljóssútreikninga og ásýndin 
skal sýna sólskinstíma á dvalarsvæðum ásamt því að innihalda 
umhverfið til að fyllilega sé hægt að meta hvort meðmæli séu uppfyllt. Í 
þéttri byggð þar sem erfitt er að greina reiknifeti fyrir umhverfinu skal 
skila fleiri ásýndum til að tryggja að hægt sé að greina reiknifleti 
fyllilega fyrir fyrirhugað verk.





Tími 
dags

Vetur 

21/1

Jafndægur 

21/3

Sumarsólstöður 

21/6
07:00 X
10:00 X X
13:00 X X X
16:00 X X X
19:00 X X
22:00 X



Tillaga fyrir skuggavörp

Taka þarf tillit til umhverfis við gerð skuggavarpa og

ásýndin skal sýna skuggavörp á fasöðum 
ásamt því að innihalda umhverfið 
til að fyllilega sé hægt að meta áhrif skuggavarps. 

Í þéttri byggð þar sem erfitt er að greina mun á 
skuggavarpi, skal skila inn skuggavarpi bæði fyrir og 
eftir fyrirhugað verk.



aðeins meira um ferla í Árósum - Danmörku





























„Mikilvægt er að gera nauðsynlegar breytingar á starfsemi 
Skipulagsstofnunnar til að auka skilvirkni í framkvæmdum öllum, en 
í mínum huga hefur sú stofnun staðið brýnni uppbyggingu verulega 
fyrir þrifum á undanförnum árum og mætti líklega með réttu nefna 
Tafarstofnun ríkisins.“ 

(mbl.is 02.12.21– Ágúst Bjarni Garðarsson þingmaður Framsóknarflokksins og 
fyrrverandi varaformaður skipulags og byggingarráðs í Hafnarfirði)



um eignarhald og heimildir
samþykktir og söluVARA



Hagkvæmt húsnæði? 
Hlutdeildarlán?
innviðakostnaður?

Við hljótum að vera  að leita að jafnvægi og fara vel með land, gæði og auðlindir! 



Ásland 4 
Hafnarfirði
apríl 2022 
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