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Formáli

Árið 2014 var haldin hönnunarsamkeppni fyrir
Ártúnshöfðann og Elliðaárvoginn og var tillaga
Arkís, Landslags og Verkís valin til frekari útfærslu
á rammaskipulagi. Skipulagið var samþykkt á fundi
umhverfis-og skipulagsráðs í janúar 2017 og í
framhaldi af því var skipulagssvæðinu skipt niður
í minni deiliskipulagsáfanga. Í tengslum við tvö
væntanleg deiliskipulög var ákveðið að ráðast í
gerðs hönnunarhandbókar.
Tilgangur handbókarinnar er að vera leiðbeinandi
fyrir útfærslu á almenningsrýmum svæðanna.
Hún tryggir að rýmin séu aðlaðandi, vistvæn og
fyrir alla aldurshópa. Hún sér til þess að fólkið
og gróðurinn séu ávallt sett í fyrsta sæti og að
einkabíllinn mætir afgangi. Markmiðið er að skapa
umhverfi sem er félagslega, efnahagslega og
umhverfislega sjálfbært.
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Svæði

Í þessari hönnunarhandbók hafa deiluskipulagssvæðunum tveimur verið skipt niður í
þrjú svæði sem hver hafa sín sérkenni.
Svæði eitt snýr að grænu svæðunum á
Ártúnshöfðanum og Elliðaárvognum og náttúrulegt yfirbragð þeirra flæðir inn í götur
og inngarða svæðisins. Svæði tvö inniheldur
tvo skóla og hefur rólegt yfirbragð sem er
undirstrikað í hönnun og skipulag svæðisins. Svæði þrjú umlykur hjarta hverfisins,

Krossamýrartorgs og er borgarmiðað eftir
því, með hörðu yfirborði að mestu.
Öll eru svæðin þétt, aðlaðandi og vistvæn
íbúðasvæði fyrir alla aldurshópa þar sem
stutt er í góð almenningsrými. Við útfærslu
á öllu yfirborði skal tryggja að fólkið og
gróðurinn sé ávallt í fyrsta sæti og að einkabíllinn mæti afgangi. Markmiðið er að skapa
umhverfi sem er félagslega, efnahagslega
og umhverfislega sjálfbært.

SVÆÐI 1

SVÆÐI 3
SVÆÐI 1
SVÆÐI 2

Svæðin hafa hver sín sérkenni. Svæði 1 einkennist af grænum tenginum íbúasvæðis við grænt svæði.
Svæði 2 einkennist af gróðri plöntuðum í þyrpingum. Svæði 3 einkennist af hörðu borgarmiðuðu yfirborði.
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Hönnunarhandbók
Svæði 1

Svæði 1 einkennist af þéttri
íbúðabyggð sem liggur í nálægð við grænu
svæðin við Elliðaárvoginn og á Ártúnshöfðanum. Útivistarsvæðin flæða inn á
milli íbúðabygginganna og tengja ibúanna
beint við grænu svæðin Hér eru byggð og
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••

Þétt íbúðabyggð í mannlegum skala

••

Útivistasvæðin flæða inn á milli bygginganna

••

Byggingar 3-5 hæðir

••

Vistgötur

borgarrými í góðum mannlegum skala.
Byggingarnar eru 3-5 hæðir og lækka þær
í átt að grænu svæðunum. Götugerðir
hverfisins einkennast af vistgötum með
hægri umferð bíla.

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

Dæmi um vistgötu með blágrænar ofanvatnslausnir. Þverbílastæði eru skuggamegin í götunni.

Dæmi um stíg í setsvæði

Dæmi um stíg í inngarði.

Byggingar og almenningsrými eru í mannlegum skala og gangandi
og hjólandi umferð hefur forgang fram yfir akandi umferð.
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Hönnunarhandbók
Svæði 1

GRÓÐUR

Gróður, tré og runnar eru áberandi í
almenningsrýmum svæðisins. Þau gegna
hlutverki í bágrænum ofanvatnslausnum
svæðisins og létta þar með á fráveitukerfi
borgarinnar, auka líffræðilega fjölbreytni
og eru til almenns yndisauka fyrir íbúa og
gesti. Yfirbragð gróðurs skal vera náttúrulegt og villt.
Í regnbeðum og ofanvatnsrásum skal velja
vatnsþolin tré og runna ásamt votlendisgróður. Grassvæði í inngörðum getur meðal
annars samanstaðið af villtum íslensk grösum og blómagróðri. Lyng- og mosaþökur

60-80% af þökum byggðarinnar skulu
vera gróðurþök. Á slíkum þökum skal velja
þurrk- og vindþolnar plöntur sem þurfa
lítið rótarpláss og litla umhirðu. Reynsla af
notkun úthagatorfs hér á landi, hefur sýnt
að það hægir vel á ofanvatni og er fallegt á
öllum árstímum
Dæmi um götutré eru Reynirviður (Sorbus
aucuparia), Lind (Tilia sp.) og Silfurreynir
(Sorbus intermedia).

•

Gróður gegnir hlutverki í blágrænum ofanvatnslausnum svæðis

•

Yfirbragð gróðurs náttúrulegt og villt

•

Vatnsþolin tré og runnar ásamt votlendisgróður í regnbeðum

•

60-80% af þökum svæðið gróðurþök

•

Vistgötur

Silfurreynir, Sorbus intermedia.
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má leggja þar sem ekki er gert ráð fyrir að
umgangur sé mikill.

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

Bílastæði skulu vera lögð grassteini eða
öðru álíka. Til þess að falla vel að umhverfinu geta stígar í inngörðum verið hellulagðir eða lagðir gegndræpu yfirborðsefni
úr grjótmulningi. Hér er yfirborð vistgatna
hellulagt.

YFIRBORÐ

GÖTUGÖGN

Götugögn skulu vera hluti af heildarhönnun
almenningsrýmisins. Lýsing í götum hverfisins skal vera svokölluð torglýsing, þar sem
götulampar eru lægri en í hefðibundinni
gatnalýsingu. Áhrifin eru þau að götulampar í götum og öðrum almenningsrýmum
flæða saman og ímynd gatnanna sem borgarrými styrkist. Bekkir skulu vera úr timbri.
Þyrping djúpgámna eru staðsettir milli bílastæða á föstu yfirborði. Þeir eru í einfaldri
röð og snúa allir að gangstéttinni. Gróður
beggja vegna við djúpgámasvæðið mildar
ásýnd djúpgámanna í göturýminu.

•

Bílastæði lögð grassteini eða öðru álíka

•

Stígar og yfirborð gatna hellulögð eða lögð gegndræpu yfirborðsef

•

Torglýsing og bekkir úr timbri

•

Þyrping djúpgáma milli bílastæða, gróður beggja vegna við

Dæmi um bekk úr timbri.

Dæmi um lýsingu.

Dæmi um grasstein.
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Hönnunarhandbók
Svæði 2

Svæði 2 hefur rólegt yfirbragð. Þar eru
tveir skólar og miðast skipulag og hönnun
að því. Götugerðir hverfisins einkennast
af göngugötu, vistgötum og samýmum þar
sem gangandi vegfarendur hafa forgang
fram yfir akandi umferð. Mikil áhersla
er lögð á að skapa góð leiksvæði með
fjölbreyttum leiktækjum fyrir alla aldushópa
og að börn finni sig heima í þeim jafnt sem
öðrum almenningsrýmum.
Hryggjarstykkið á svæðinu er göngugatan sem liðast í gegnum hverfið og tengir
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íbúana beint við nyrðri skólann. Auk þess
að vera mikilvægur samgönguás þá er
göngugatan líka borgarrými fyrir alla íbúa
og aðra sem fara um. Hún á að vera staður
sem styður við félagsleg samskipti og sem
skapar hverfisstemningu. Hér er mikilvægt
að setsvæði séu með a.m.k. 200 m. millibili.
Á svæðinu er mikilvægt að skapa hlýlegt
yfirbragð. Gróður, yfirborðsefni og götugögn þarf að velja með það í huga.

•

Barnvæn almenningsrými

•

byggingar 3-8 hæðir

•

vistgötur, samrými og göngugata

•

hlýlegt yfirbragð

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

Dæmi um götulýsingu.

Dæmi um almenningsrými þar sem yfirbragð er hlýlegt.

Dæmi um leiskvæði.

Dæmi um leiskvæði.

Dæmi um leiksvæði meðfram stíg.
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Hönnunarhandbók
Svæði 2

GRÓÐUR

Gróður skal vera áberandi í götum og
inngörðum svæðisins og skulu gróðurbeð gegna hlutverki í blágrænum
ofanvatnslausnum auk þess að vera
til almenns yndisauka. Tré og runnar í
hverfinu eru plöntuð í þyrpingum.
Hér er mikilvægt að velja gróður sem
gleður öll skynfæri. Þau skulu ilma,
vera til skrauts, augnayndis og nytja.

Grassvæði í inngörðum eru hér til leiks
og útivistar. Dæmi um grasstegund er
Vallarsveifgrös en hærri grös má nota
til þess að skapa rými.

•

Gróður gegnir hlutverki í blágrænum ofanvatnsla

•

Áhersla lögð á fjölærar plöntur og blómstrandi

•

runna í regnbeði

•

Tré og runnar plöntuð í þyrpingar

•

Gróður fallegur á öllum árstíðum

Askur (Fraxinus exelsior)
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Hluti af trjá-og runnagróðri skal bera
ávexti og/eða litsterk blóm. Velja skal
runna og
tré þannig að gróður sé fallegur á öllum
árstímum.

Gráölur (Alnus incana)

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

•

Ríkjandi litur yfirborðs í ljósum tón

•

Huga vel að fagurfræðilegu gildi götugagna

•

Torglýsing

•

Bekkir fjölbreyttir að gerð og lögun

•

Almennt úr timbri

Ríkjandi litur yfirborðs skal vera í ljósum
tón. Gaman væri ef hluti hins harða
yfirborðs væri úr endurunnum efnum úr
svæðinu. Hluti af götugögnum, skúltúrum
og leiktækjum mega einnig verið úr endurunnum efnum. Af nógu er taka í hinu fyrrum iðnarðarhverfis, svo sem burðarvirki,
steypa og timbur.

YFIRBORÐ

GÖTUGÖGN

Götugögn skulu vera hluti af heildarhönnun almenningsrýmisins. Huga skal vel
að fagurfræðilegs gildi þeirra. Lýsing
í götum hverfisins skal vera svokölluð
torglýsing, þar sem götulampar eru lægri
en í hefðibundinni gatnalýsingu. Áhrifin
eru þau að götulampar í götum og öðrum
almenningsrýmum flæða saman og ímynd
gatnanna sem borgarrými styrkist. Bekkir
skulu vera fjölbreyttir að gerð og lögun.
Þeir skulu almennt vera úr timbri.
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Hönnunarhandbók
Svæði 3

Borgarmiðuð, þétt og blönduð byggð
íbúða, vinnustaða, verslana, veitingastaða,
þjónustu og ýmissar menningartengdri
starfsemi. Nálægðin við borgarlínuna og
stöð hennar ræður skipulagi og hönnun
svæðisins. Hér myndar byggðin kraumandi
mannlíf og mikilvægar félagslegar athafnir
og tekur hönnun borgarrýmis mið af því.
Borgargata hverfisins gegnir hér mikilvægu
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hlutverki, því auk þess að tengja svæðið
við aðliggjandi íbúabyggðir þá er hún einnig mikilvægur samkomustaður fyrir íbúa
hverfisins og gesti hennar.
Gatnakerfið er rétthyrnt með randbyggð og
stórt, fjölnota torg við borgarlínustöðinni er
hjarta svæðisins.

•

Borgarmiðuð, þétt og blönduð byggð

•

Byggingar 3-5 hæðir

•

Vistgötur, borgargata, húsagötur og borgarlína

•

Kraumandi mannlíf og mikilvægar félagslegar athafnir

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

Dæmi um borgarmiðað umhverfi.

Dæmi um hart og borgarmiðað yfirborð.

Dæmi um hart og borgarmiðað yfirborð.

Hart yfirborð mætir grassvæði með stökum trjám.

Dæmi um samspil setsvæða og gróðurs í götusrými.
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Hönnunarhandbók
Svæði 3

GRÓÐUR

Stök ofanvatsbeð verða í götum, inngörðum
og torgum. Mikilvægt er að velja plöntur
sem þola vel blautan jarðveg. Þær plöntur
sem standa sólarmeginn mega gjarnan vera
blómstrandi. Beð skulu vera aðlaðandi á öllum árstíðum sem næst með því að blanda
saman sígræn tré og runna og plöntur sem
fá fallega haustliti.

veifgrös en hærri grös má nota til þess að
skapa rými.
Götutré eru stór og staðsett með
taktföstum hætti í götum. Dæmi um trjátegundir eru Garðahlynur (Acer pseudoplatanus og Alaskaösp (Populus trichocarpa).

Grassvæði í inngörðum eru hér til leiks og
útivistar. Dæmi um grasstegund er Vallars-

•

Stök ofanvatnsbeð

•

Beð aðlaðandi á öllum árstímum

•

Grassvæði til leiks og útivistar

•

Götutré stór og staðsett með taktföstum hætti

Alaskaösp (Populus trichocarpa).
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Garðahlynur (Acer pseudoplatanus).

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

Huga skal vel að listrænu og/eða fagurfræðilegum gildum bekkja, setsvæða og
götulampa. Götugögn mega gjarnan örva
leik og sköpunargleði.

•

Yfirborð hart og borgarmiðað að mestu

•

Stök ofanvatnsbeð

•

Huga vel að listrænu/fagurfræðilegum gildum götugagna

Dæmi um bekk í borgarmiðuðu umhverfi.

GÖTUGÖGN

YFIRBORÐ

Yfirborðið verður að mestu hart til þess að
ná fram borgarmiðað yfirbragð á svæðinu.
Það skal endurspegla hlutverk svæðisins
sem rammi utan um kraumandi mannlíf og
mikilvægar félagslegar athafnir. Þar mega
mismunandi efni og áferðir gjarnan fléttast
saman.

Dæmi um bekk með hátt listrænt og fagurfræðilegt gildi.
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Almennings- og
göturými

Allir íbúar hverfins eru í göngufjarlægð
frá fjölbreyttum almenningsrýmum sem
öll eiga þátt í að auka lífsgæði íbúanna og
vellíðan. Almenningsrýmin hafa jákvæð
áhrif á lýðheilsu íbúanna, bæði andlega og
líkamlega. Þau hvetja til félagslegra samskipta og efla hverfisvitund.

ferð bíla vissulega leyfð en umferð gangandi
og hjólandi er í forgangi. Húsagötur og
borgargötur skapa ramma utan um lifandi
og fjölbreytt borgarlíf og eftir Stórhöfðanum
keyrir Borgarlínan og flytur fólk inn og út úr
hverfinu.

Mikil áhersla er lögð á að skapa góð rými
sem fólki líður vel í. Þau skulu vera útfærð
þannig að þau megi nota til leiks og útivistar
jafnt sem hvíldar. Þau skulu vera sólrík,
skjólsæl og aðlaðandi á öllum árstíðum. Þau
skulu vera rými fyrir líffræðilega fjölbreytni,
blágrænar ofanvatsnlausnir, samkomur,
menningarviðburði og hvíld frá daglegu
amstri.
List í almenningsrýmum er heimil. Öll eru
þau útfærð þannig að jafnt aðgengi allra sé
tryggt.
Unnið verður með sex mismunandi götutýpur í hverfinu sem eru flokkaðar eftir
stærð göturýmisins og áherslum. Göngugötur eru eingöngu fyrir umferð gangandi og
hjólandi. Í vistgötum og samrýmum er um-

SA

GA

Göturýmin eiga að vera vistvæn rými þar
sem tré, runnar og gróður eru áberandi.
Yfirborð og götugögn skulu vera vönduð.
Markmiðið er að göturnar verði áhugaverðir
og lifandi staðir þar sem gangandi vegfarendur ferðist hægar um og finni löngun til að
staldra við í.
Um hverfið liggur þétt net af öruggum og
aðlaðandi göngustígum sem leiðir gangandi
vegfarendur um útivistarsvæði hverfisins og
inngarða þess. Mikilvægt er að gönguleiðir
um hverfið séu samfelldar. Þegar gata endar
í botnlanga, breytist gangstétt í göngustíg
og gönguvefurinn rofnar því ekki.
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Í öllum götum skal skapa gott aðgengi fyrir
gangandi og hjólandi vegfarendur og þær
útfærðar þannig að jafnt aðgengi allra sé
tryggt óháð hreyfigetu.

Unnið verður með sex götutýpur sem eru flokkaðar eftir stærð og
áherslum göturýmisins

Markmiðið er að fólk fylli almenningsrýmin á öllum tímum dags
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Hönnunarhandbók
Blágrænar ofanvatnslausnir

Hið núverandi gráa yfirbragð
Ártúnshöfðans er brotið upp og gegndræpt yfirborð aukið til muna. Markmiðið
er að sem mest af ofanvatni leiti niður í
jarðveginn sem næst staðnum sem það
fellur á, í stað þess að vera veitt í lokuð
fráveitukerfi. Það ofanvatn sem eftir er, er
stýrt í gegnum óslitinn grænan vef, sem
fléttast við byggðina. Þar er hægt á vatninu
svo að það nái að síga niður í jarðveginn á
leiðinni. Restin af ofanvatninu er að mestu
leiti beint að votlendinu á Ártúnshöfðanum
og Elliðarósunum.
Blágrænar ofanvatnslausnir hafa ýmsa
kosti. Þær létta á veitukerfi borgarinnar
og viðhalda heilbrigðum vatnsbúskap.
Þær eru fjárhagslega hagkvæmar þar
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sem bæði stofn-og viðhaldskostnaður er
minni en í rekstri hefðbundinna fráveitukerfa. Þær minnka mengun með upptöku
þungamálma og annara mengurarvalda
í gróðri og jarðvegi. Þá getur hið sýnilega
ofanvatnskerfi kveikt áhuga á eðli vatnsins
og hringrás þess. Að lokum auka þær
líffræðilegan fjölbreytileika og gera heildaryfirbragðs gatna og annarra almenningsrýma grænna og meira aðlaðandi.
Fuglasöngur og gróðurilmur eru enda
kærkomnir gleðigjafar.
Við útfærslu á ofanvatnslausnum hverfisins
skal taka tillit til íslenskt loftslags, frosts og
klaka; snjóbráðnunar og vorleysinga. Hér
verður farið yfir helstu útfærslur í hverfinu.

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

GRÆN ÞÖK

Græn þök taka við ofanvatni, auka líffræðilega fjölbreytni og bæta hljóðvist.
Á grænum þökum skal velja þurrk- og vindþolnar plöntur sem þurfa lítið rótarpláss
og litla umhirðu.
Helstu staðsetningar: Á þökum á byggingum á öllu svæðum, þó mest á
svæði 1.

Græn þök eru ekki alltaf græn.

REGNGARÐAR

Regngarðar taka við ofanvatni og halda
því tímabundið á meðan það seitlar ofan
í jarðveginn. Þeir eru öflugir viðtakar
skaðlegra mengunarefna. Í regngörðum
skal setja fjölbreyttar, vatnsþolnar plöntur.
Helstu staðsetningar: götum og torgum og
inngörðum hverfisins

vatnsþolnar plöntur
niðurtekinn kansteinn
yfirflæði
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Hönnunarhandbók
Blágrænar ofanvatnslausnir

OFANVATNSRÁSIR

Ofanvatnsrásir taka við ofanvatni og sía
það niður í jarðveginn eða veita því yfir í
aðra viðtaka. Þær eru ýmist harðar eða
þaktar grasi eða gróðri og fer það eftir
staðsetningu. Á opnum grænum svæðum
eru graslagnar ofanvatnsrásir viðeigandi
en í þröngum borgarrýmum fer best að
nota harðar ofanvatnsásir sem taka mið af
umhverfi sínu.
Helstu staðsetningar: Í vistgötum og í
grænt svæði á Ártúnshöfðanum.

Aflíðandi halli: lágmark 1:3
Rennsli ofanvatns
Láréttur botn stuðlar að hægu afrennsli

SÖFNUNAR-OG SITURLAUTIR

Söfnunar-og siturlautir safna ofanvatninu
eftir úrkomu en eru þurrar inn á milli. Þær
eru að mestu í opnum og flötum grassvæðum í inngörðum hverfisins og nýtast
sem sparkvellir, leiksvæði eða samkomusvæði þegar þær eru þurrar.
Í söfnunarlautum leitar vatnið í aðra viðtaka
en í siturlautum seitlar það hægt og rólega
ofan í jarðveginn.
Helstu staðsetningar: Í inngörðum.
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Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

GEGNDRÆP YFIRBORÐSEFNI

Gegndræp yfirborðsefni má nota í stígum,
gangstéttum, bílastæðum og jafnvel götum.
Þau hleypa í gegnum sig ofanvatni svo það
seytli ofan í jarðveginn án þess að mikið
afrennsli verði. Vatnshalli skal vera sá sami
og á öðrum hellulögnum.

Hellur lagðar þannig að ofanvatn getur seitlað milli þeirra.

regnvatn seitlar milli hellna,
niður í jarðveginn

TJARNIR OG VOTLENDI

Setjarnir og votlendi í Elliðarvognum og
á Ártúnshöfðanum er síðasti hlekkurinn í
blágrænni keðju hverfisins. Minni tjarnir
má finna í inngörðum.
Vatn er í votlendi og tjörnum á öllum
stundum en þær geyma jafnframt það
ofanvatn sem þeim berast og eru öflugir viðtakar mengurnarefna. Til þess að
styrkja fuglalíf við tjarnirnar skal dýpið vera
mismikið og mesta dýptin á öruggum stað.
Vogskornar eyjar styrkja það ennfrekar.
Helstu staðsetningar: Í grænum svæðum
við Elliðaárósum og á ártúnshöfða. Minni
tjarnir í inngörðum.

hámarks halli: 1:3

hámarks halli við
vatnsyfirborð: 1:3

rúmtak geymslu
fyrir ofanvatn
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Hönnunarhandbók
Grænt svæði við Elliðaárvog

Við hönnun á græna svæðinu við Elliðaárvog skal gæta að því að viðhalda núverandi
náttúrulegt yfirbragð þess. Öll götugögn,
stígar og leik-og dvalasvæði skulu falla vel
að landslaginu.
Útivistarsvæðið flæðir inn í inngarðana. Stígar sem tengja inngarðana við Elliðavoginn
verða úr náttúrulegum byggingarefnum
sem falla vel að landslaginu. Áhrifin skulu
vera þau að íbúum finnist þeir vera að
stíga in í náttúru Elliðaárósanna strax við
dyragáttina.
Við árbakkann skal vera gönguleið, einskonar strandstígur (e. broadwalk). Staðsetning á stígnum í tengslum við trjáþyrpingar
skapar tækifæri til að vinna með útsýni og
rýmismyndun. Við stíginn skulu vera minni
og stærri áningarstaðir. Hér er mikilvægt
að staðsetja setsvæði með að minnsta
kosti 200 metra millibili. Hjólastígur liggur
samsíða strandstígnum. Brýr tengja strandstíginn við aðliggjandi vistgötur.
Leiksvæðin í græna svæðinu skulu hvetja
til hreyfingar og henta öllum aldurshópum.

Dæmi um slík leiksvæði eru náttúruleikvellir, þemavellir, körfuboltavellir og hreystibrautir.
Til þess að tryggja að almenningsgarðurinn
sé eftirsóknarverður til útivistar á öllum
árstíðum og í öllum veðrum má koma fyrir
skýlum á leik- og dvalarsvæðum.
Á svæðinu eru settjarnir, sem taka við
ofanvatni frá nærliggjandi hverfi. Stærðir og
fjöldi þeirra fer eftir þörf sem er ákvörðuð
samkvæmt hönnunarleiðbeiningum Orkuveitu Reykjavíkur um settjarnir og miðlunartjarnir. Tryggja skal að almenningur hafi
aðgang að tjörnunum, þeim til yndisauka
og fræðslu. Eftir úrkomu hækkar yfirborð
setjarnanna og vatnið hefur þá möguleika á
að hækka að og undir brúnum.
Við efnisval á stígum, götugögnum,
útsýnispöllum, stígum og áningarstöðum
skal velja efni sem falla vel að umhverfinu.
Dæmi um slíkt efnisval er cortenstál, viður,
timbur og gegndræpt yfirborðsefni úr grjótmulningi. Hjólastígur má vera malbikaður.

m5+
m3+

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

settjörn
trébrú
aðskildir gönguog hjólastígar

Dæmi um votlendi í nálægð við þéttri íbúðabyggð.

Dæmi um hreystibraut.

Dæmi um útfærslu á brúm.

Dæmi um dvalarsvæði.
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Hönnunarhandbók
Grænt svæði á Ártúnshöfða

Græna svæðið á Ártúnshöfðanum fylgir
Hamragarðinum,sem liðast gegnum svæðið
með þéttri íbúðabyggð báðu megin og teiknar upp gömlu strandlínuna. Landhallinn
er allnokkur og býður hæðamunurinn upp
á spennandi útfærslu og möguleika. Hann
má nýta í að skapa hallandi leik-og æfingasvæði.Ólíkt græna svæðinu við Elliðaárvog,
mega manngerðir hlutar græna svæðisins á
Ártúnshöfða gjarnan vekja eftirtekt.
Stígakerfi leiðir gesti og gangandi um efri
hluta Hamragarðsins sem og þann neðri. Á
efri stígnum eru útsýnispallar þar sem gott
útsýni er yfir sundin og til fjallanna í kring.
Tveir skólar liggja við græna svæðið og skal
gera ráð fyrir að skólabörn noti svæðið í
leik og við útikennslu. Tryggja skal að ofanvatn eigi greiða leið í gegnum skólalóð.
Markmiðið er að græna svæðið verði

vinsælt útivistarsvæði og samkomustaður
minni og stærri hópa. Skapa skal aðstöðu
til at stunda leiki, setja upp útileiksýningar,
fara í lautarferðir og grilla svo eitthvað sé
nefnt. Það skal vera eftirsóknarvert til útivistar á öllum árstíðum og í öllum veðrum.
Settjarnir taka við ofanvatni frá hverfinu.
Tryggja skal að almenningur hafi aðgang
að tjörnunum, þeim til yndisauka og
fræðslu.
VIð efnisval á stígum, götugögnum,
útsýnispöllum, stígum og dvalarsvæðum
skal velja efni sem falla vel að umhverfinu.
Dæmi um slíkt efnisval er Cortenstál, viður,
timbur og gegndræpt yfirborðsefni úr grjótmulningi.

(+24m)

+21m

+6,5m

+6,5m
(+5m)

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

Dæmi um hreystibraut.

Dæmi um hreystibraut í brekku.

Dæmi um brú.

Dæmi um dvalarsvæði

Dæmi um útsýnispall með hátt fagurfræðilegt gildi sem
jafnframt fellur vel að umhverfinu.

Dæmi um stiga í miklum landhalla sem j hefur hátt
fagurfræðilegt gildi og fellur vel að umhverfinu.
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Hönnunarhandbók
Krossamýrartorg

Krossamýrartorg liggur þar sem borgarlínan mætir mikilvægum samgönguás.
Hönnun torgsins skal taka mið af því að
staðurinn sé samgöngumiðstöð og einskonar lykilvegamót fyrir alla samgöngumáta.
Staðsetning gróðurbeða, götugagna og
annarra þátta skal því ekki hindra eðlilegt
umferðarflæði gangandi á torginu.
Á sama tíma skal torgið hafa fjölþætt
hlutverk og vera suðupottur fjölbreytts
mannlífs. Það skal hvetja til samveru og
leiks jafnt sem hvíldar og afslöppunar. Það
skal geta skapað umgjörð utanum fjölmennar samkomur; tónleika, matarmarkaði og
aðra viðburði en einnig vera hinn fullkomni
staður til þess að tylla sér á bekk og horfa
á fólk í erindagjörðum.

hágæða ljóshönnun svo að torgið geti nýst
eftir sólsetur jafn sem að degi til.
Jarðhæðir þeirra bygginga sem snúa
að torginu skulu vera lifandi. Nyrsti hluti
torgsins er sólríkur og getur nýsts sem útisvæði kaffihúsa og veitingastaða við torgið.
Veitingasvæði skal þó ekki loka af með
nokkrum hætti frá hinum hlutum torgsins.
Mikilvæg horn á byggingum við torgið skulu
vera auðkennd.
Hjólageymsla og möguleg hjólaleigja skulu
vera hluti af heildarhönnun torgsins og
tengjast borgarlínustöð. Skulu hjólastæðin
vera staðsett skuggamegin í torginu og
ekki hindra eðlilegt umferðarflæði
gangandi.

Torgið skal hafa hart og heilstætt yfirboð
sem myndar einn flöt. Gerð er krafa um

Flæði gangandi vegfarenda
Dvalarsvæði
Sólríkt svæði
Möguleiki á vatnselementi
Biðsvæði Borgarlínu
Opin framhlið
Virk framhlið
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Elliðaárvogur
Ártúnshöfða
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Hönnunarhandbók
Hverfistorg

Á víð og dreif um svæði 3 liggja minni hverfistorg. Torgin skulu hafa hver sín sérkenni
og karakter sem eykur fjölbreytta upplifun vegefarenda og ratvísi þeirra. Þessi
sérkenni skulu falla vel að staðsetningu
hvers torgs, útlit umliggjandi byggingar
og hlutverk þeirra. Þannig getur eitt torg
haft íþróttaþema, annað hvíldarþema, það
þriðja leikþema og svo framvegis.

Torgin skulu hafa hart yfirboð en þó mega
leik-og dvalarsvæði vera úr mjúku undirlagi. Blágrænar ofanvatnslausnir skulu vera
sýnilegar á torgunum, þar sem það á við
og skulu hafa listrænt og/eða fagurfræðilegt gildi.

Mikilvægt er að öll torgin séu útfærð sem
aðlaðandi dvalarsvæði. Gera þarf ráð fyrir
setsvæði sólarmegin á hverju torgi fyrir sig.

Flæði gangandi vegfarenda
Dvalarsvæði
Möguleiki á vatnselementi
Virk framhlið
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Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

Dæmi um hverfistorg,

Dæmi um blágrænar ofanvatnslausnir við torg.

Dæmi um útfærslu á vatnselementi á torgi

Dæmi um hverfistorg.
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Hönnunarhandbók
Göngugata

Göngugatan er sólríkt og skjólsælt rými
sem nýtur nálægðar við Hamragarðinn.
Gangstéttir eru báðu megin við göngugötuna, aðskildar með gróðri. Við hönnun á
göngugötunni skal taka mið af því að hún
gegni fjölbreyttu hlutverki og verði samkomustaður fyrir alla aldurshópa. Þetta
næst meðal annars með því að bjóða upp
á fjölbreytta bekki og setsvæði. Þriðjungur
af bekkjum göngugötunnar skulu vera
klassiskir garðbekkir með bök og arma.
Þriðjungur skulu vera án arma svo hægt er
að liggja og hópast saman á þá. Þriðjungur
skal gagngert vera hannaður fyrir börn.

Tré eru plöntuð í þyrpingum og valin með
það í huga að krónurnar séu veglegar en
hleypi sólarljósi þó í gegn. Dæmi um slíkar
trjátegundir eru Askur (Fraxinus exelsior)
og Gráelri (Alnus incana).
Götulýsing er við göngugötu og gangstéttir. Torglýsing skal vera við göngugötu en
ljóspollar við gangstéttir.
Huga skal sérstaklega vel að þeim
kafla göngugötunnar sem mætir almenningsgarðinum Ártúnshöfða. Hér gæti stórt
leiksvæði brúað bilið milli hins ótamda og
hins manngerða.

Breidd göngugötunnar er breytileg eins
og sjá má á þrívíddarmynd. ). Æskilegt er
að yfirborð götunnar og gróðurþekjan
meðfram henni sé einnig síbreytileg svo
skapa megi fjölbreyttar upplifanir fyrir vegfarendann. Gangstéttirnar tvær skulu vera
þrír metrar meðfram allri göngugötunni.

3m

5,3m (2-9m)

Sú hlið bílastæðahúss sem snýr að göngugötunni skal vera lifandi, mynda eina
einingu við rými göngugötunnar og þjóna
henni. Dæmi um slíka þjónustu er kaffihús,
matvöruverslun eða klifurveggur.

8m (5-12m)
25m

24

6m (2-9m)

3m

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

gangstett
ofanvatsbeð
göngugata
leik- og dvalasvæði

Dæmi um fjölbreytta bekki og setsvæði.

Dæmi um velheppnað leiksvæði í göturými.

Dæmi um samspil göngugötu og gróðurþekju.
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Hönnunarhandbók
Samrými

Umferð bíla og hjóla á samrými er ekki
aðgreind frá gangandi með kantsteinum
eða hæðamun og skilti eru fá. Engin
bílastæði eru í rýminu. Hámarkshraði í
götunni er 15km/klst.

Velja skal lítil götutré. Dæmi um trjátegundir
eru linditré, skrautreynir og ilmreynir.
Götugögn eiga að vera hluti af heildarhönnun götunnar. Götulampar skulu vera lægri
en í hefðbundinni gatnalýsingu og bekkir
úr timbri.

Gróður aðskilur gangandi vegfarendur frá
umferð bíla á lúmskan hátt auk þess að
gegna hlutverki í blágrænum ofanvatnslausnum götunnar. Hér má notast við
fjölæringa og grös.

3m

2,4m

5m
15,4m
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2m

3m

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

yfirborð myndar einn flöt
gróðurbeð

djúpgámar

Dæmi um velheppnað samrými þar sem umferð bíla og hjóla er ekki aðgreind frá gangandi.

Dæmi um samrými.

Dæmi um samspil gróðurbeða og bekkja.
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Hönnunarhandbók
Vistgötur

Vistgötur liggja í öllum hverfum. Tvær
akreinar liggja í gagnstæðri átt með þverbílastæði í annarri hlið götunnar. Bílastæðin
skulu lögð skuggameginn í götunni þegar
það á við. Gangstéttir eru báðu megin götu.
Gangandi vegferendur hafa forgang í þessum götum og skal öll hönnun þeirra miðast
við það að draga úr umferðarhraða.
Til að skapa vistvænt umhverfi skulu öll
bílastæði vera lögð grassteini eða öðru álíka.
Gróðurvasar með götutrjám skulu vera á
milli að hámarki fimm bílastæða. Hér skal
velja skal nettari götutré. Dæmi um trjátegundir eru linditré, skrautreynir og ilmreynir.

3m

5m

Götugögn eiga að vera hluti af heildarhönnun götunnar. Götulampar skulu vera lægri
en í hefðbundinni gatnalýsingu og bekkir
úr viði.
Sólarmeginn, í þeim vistgötum sem liggja við Elliðarvoginn, munu ofanvatnsrásir
aðskilja gangandi vegfarendur frá umferð
bíla og veita ofanvatni, sem fellur í götu yfir í
viðtaka í Elliðarvoginum (sjá kaflann Blágrænar ofanvatnslausnir).

6,5m

2m

3m

19,5m

KVARÐI-A3:
DAGS:
FLOKKUR:
SKRÁ:

X:\0-VERK\0000-REYK\D\19177-ARTUNSHOFDI-ALMENNINGSRYMI\TEIKN\DWG\19177-SNID.DWG
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Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

innkeyrsla
djúpgámar
gangstétt
ofanvatnsrás
gróðurvasar með götutrjám
bílastæði lögð grassteini

Dæmi um vistgötu. Skýrt er að gangandi vegfarendur hafa forgang fram yfir akandi vegfarendur.

Dæmi um ofanvatnsrás eftir úrkomu.

Dæmi um blágrænar ofanvatnslausnir í göturými.
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Hönnunarhandbók
Húsagötur

Tvær akreinar liggja í gagnstæðri átt með
samsíða bílastæði báðu megin götu.
Gróðurbelti og hjólastæði eru með markvissu millibili á milli bílastæðanna. Einnig má
skapa vasa milli bílastæða með bekkjum
og setsvæðum. Samspil gróðurs og bekkja
býður upp á ýmsar spennandi útfærslur.

ofanvatnslausnum götunnar. Götutré eru
staðsett taktfast við götuna. Dæmi um
trjátegundir eru Garðhlynur (Acer pseudoplatanus) og Silfurreynir (Sorbus intermedia).

Gróðurbeltin gegna hlutverki í blágrænum

3m

2m

6m

2m

3m

16m

KVARÐI-A3:
DAGS:
FLOKKUR:
SKRÁ:
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KVARÐI-A3:
DAGS:
FLOKKUR:
SKRÁ:

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða
bílastæði hreyfihamlaðra

gegndræð bílastæði
djúpgámar

vasi milli bílastæða

Dæmi um húsagötu.

Dæmi um samspil bekkja og gróðurs.

Dæmi um húsagötu þar sem gróður er ríkjandi í götumyndinni.
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Hönnunarhandbók
Borgargötur

Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 2010-2030 eru borgargötur skilgreindar sem lykilgötur hvers hverfis sem helstu
stofnanir og þjónustukjarnar standa við.
Borgargöturnar tvær í Ártúnshöfðanum
mynda, ásamt borgarlínunni, mikilvægustu
samgöngutengar svæðisins. Hér er mikilvægt at skapa aðlaðandi göturými þar sem
íbúum líður vel í. Hús, gata og opin rými
skulu mynda eina órofna heild. Samsíða
bílastæði eru báðu megin götu.

30

Í báðum borgargötum verður hjólastígar
beggja vegna götu og gróðurþekjur taka
við regnvatni.
Við göturnar eru stór götutré. Dæmi um
trjátegundir eru Garðahlynur (Acer pseudoplatanus), Álmur (Ulmus glabra) og
Alaskaösp (Populus trichocarpa).
Á götunum verður skýr munur í yfirbragði
sem sem endurspeglar umhverfi gatnanna.

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

Dæmi um götuborðtennisborð.

Hjólastíg aðskildan frá umferð bíla með gróðurbelti.

Hér má sjá dæmi um samspil gróðurs og setsvæða í skjólsömum vösum borgargötu á Ártúnshöfða.

31

Hönnunarhandbók
Borgargötur

BORGARGATA Á ÁRTÚNSHÖFÐA

Austari borgargatan tengir borgarlínustöðina við aðra hluta staðarins og saumar
Bryggjuhverfið saman við Ártúnshöfðann.
Hún er lífæð svæðisins og línuleg miðstöð
verslunar og þjónustar. Í takt við anda og
yfirbragði hverfisins, sem einkennist af ys
og læti, skulu gróðurbeðin vera síbreytileg
að breidd. Þetta skapar skjólsæla vasa á
milli gróðubeða sem geta verið nýttir undir

3m

1,8m

2m

bekki og setsvæði. Einnig má staðsetja þar
götugögn sem hvetja til leiks og skapandi
hugsunar. Dæmi um slík götugögn eru götuborðtennisborð, trampólín og skúlptúrar.

7m

2m

1,8m

3,4m

3m

24m

KVARÐI-A3:
DAGS:
FLOKKUR:
SKRÁ:

X:\0-VERK\0000-REYK\D\19177-ARTUNSHOFDI-ALMENNINGSRYMI\TEIKN\DWG\19177-SNID.DWG

32

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

BORGARGATA Í ELLIÐAÁRVOGI

Ýmisleg bendir til að vestari borgargatan
verði í rólegu umhverfi. Yfirbragð hennar
skal því vera öllu yfirvegaðra. Við götuna standa grunnskóli, C40 bygging og
iðnaðarmannvirki við Sævarshöfða sem
bíða þess að fá nýtt og spennandi hlutverk.
Milli almennra bílastæða verða gróðurbelti
með markvissu millibili.

3,8m

2,2m 0,5m 2m

7m

2m 0,5m 2,2m

3,8m

24m

KVARÐI-A3:
DAGS:
FLOKKUR:
SKRÁ:

X:\0-VERK\0000-REYK\D\19177-ARTUNSHOFDI-ALMENNINGSRYMI\TEIKN\DWG\19177-SNID.DWG
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Borgarlínan

Borgarlínan ferðast á sérrými í gegnum
svæðið með stoppi við Lifandi Landslag og
á Krossamýrartorgi. Jarðhæðir meðfram
þessum samgönguás verða almennt virkar
í samræmi við hugmyndir um línulegan
miðbæ sem settar eru fram í Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2010-2030. Þær skulu hafa
minnst 4.0 metra salarhæð til þess að skapa
megi aðlaðandi umgjörð um verslanir og
veitingastaði við götuna.

götuna. Tvær akreinar fyrir bíla liggja í
gagnstæðri átt báðu megin við sérrýmið
ásamt hjólastígum og gangstétt.

Líta má á biðstöðvar borgarlínunnar sem
eins konar hlið inn í hverfið og andlit þess
útávið. Umhverfi þeirra gefur fyrirheit um
aðra hluta hverfisins og er stórsligið eftir því.
Stöðvarnar eru yfirbyggðar og vandaðar,
með farmiðasjálfsölum, upplýsingaskiltum
og hjólastæðum. Aðgengi fyrir alla er tryggt
með því að hafa brautarpalla í hæð með
vögnum.

Gatan er hönnuð í anda breiðstræta þar
sem röð stórra götutrjáa afmarka sérrými
Borgarlínunnar sem staðsett er í miðju

Strætó

3m

3m

2,2m

0,8m

2,2m 0,8m

3,5m

2,5m

3,5m

2,5m

7m

7m

31m

31m
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2,5m

3,5m

2,5m

3,5m

0,8m

0,8m

2,2m

2,2m

3m

3m

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

Dæmi um útfærslu hraðvagnakerfis.

Strætó

3m

3m

2,2m

2m

0,8m

2m

0,8m 2m

3,5m

0,5m

3m

0,5m

7m

7m

31m

0,5m

3,5m

3m

2m

0,8m

2m 0,5m

2,2m

2m

3m

3m

31m
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Borgarlínan

sleppistæði/blágrænar ofanvatnslausnir
hjólastígur

gangstétt

Borgarlínustöð
skýli

Strætó

3m

3m

2m

2m

0,5m

0,5m

3m

3m

3,5m

3,5m

7m

7m
31m
31m
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3,5m

3m

3,5m

3m

0,5m

2m

0,5m 2m

3m

3m

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða
3

2,5 1,25 3,75 3,5

3

2,5

3

3,75 1,5

6,5

7

3,5 3,75 1,25 2,5

1,5 3,75

3

2,5

3

3

34,5 m
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Þveranir og gatnamót

Vel hönnuð gatnamót eru áhrifarík leið til
þess að minnka slysatíðni. Öll gatnamót í
hverfinu eru útfærð þannig að þægilegt
og öruggt er að ferðast yfir þau. Þau skulu
vera hönnuð á grundvelli algildrar hönnunar með skýrum leiðarlínum. Til að tryggja
öryggi gangandi enn frekar skal radíus á
götukanti vera hafður eins lítill og mögulegt
er.
Þveranir gangandi og hjólandi um gatnamótin skulu vera skýrar og varast skal allar
krókaleiðir. Gangandi og hjólandi vegfarendur eiga þannig aldrei að þurfa að leggja
langa lykkju á leið sinni.
Gatnamót vistgatna og umferðarþyngri
gatna eru upphækkuð svo að hjólandi og
gangandi vegfarendur ferðist á jafnsléttu
yfir gatnamótin.

verndarpláss fyrir hjólandi vegfarendur, þar
sem þeir bíða eftir ljósum og æskilegt er
að hafa miðeyjur til að auðvelda gangandi
vegarendur að þvera göturnar.
Öruggar gönguþveranir yfir götur skulu
vera eins tíðar og mögulegt er og vera staðsettar í tengslum við eðlilegt flæði gangandi. Dæmi um slíka staði eru við biðstöðvar
og skóla. Þar sem hinn gangandi vegfarandi
er í fyrirrúmi í hverfinu er hann ávallt látinn
ganga á jafnsléttu yfir götur og mislægar
lausnir eru í algjöru lágmarki. Undantekningar má meðal annars finna undir Stórhöfðanum, þar göngustígur í undirgöngum
tengir saman útivistarsvæði báðu megin
við götuna. Gerð er krafa á að undirgöngin
séu björt og breið. Á þverunum yfir margar
akreinar er æskilegt að hafa miðeyjur til að
auðvelda gangandi vegfarendur að fara yfir
göturnar.

Á stærri gatnamótum skal skapa aðskilin

torgsvæði

verndarsvæði gangandi

miðeyja

verndarsvæði
hjóla

Gatnamót Stórhöfða og Breiðhöfða.
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Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

Dæmi um gönguþverun yfir miðeyju.

Dæmi um upphækkuð vegamót. Hjólandi og gangandi ferðast á jafnsléttu yfir gatnamót.

Dæmi um gatnamót þar sem radíus á götukanti er lítill.

Við gatnamót skal skapa verndarpláss fyrir gangandi
vegfarendur, þar sem þeir bíða eftir ljósum.
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Inngarðar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident,
sunt in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.
Curabitur pretium tincidunt lacus. Nulla
gravida orci a odio. Nullam varius, turpis et
commodo pharetra, est eros bibendum elit,
nec luctus magna felis sollicitudin mauris.
Integer in mauris eu nibh euismod gravida.
Duis ac tellus et risus vulputate vehicula.

Donec lobortis risus a elit. Etiam tempor.
Ut ullamcorper, ligula eu tempor congue,
eros est euismod turpis, id tincidunt sapien
risus a quam. Maecenas fermentum consequat mi. Donec fermentum. Pellentesque
malesuada nulla a mi. Duis sapien sem,
aliquet nec, commodo eget, consequat quis,
neque. Aliquam faucibus, elit ut dictum
aliquet, felis nisl adipiscing sapien, sed
malesuada diam lacus eget erat. Cras mollis
scelerisque nunc. Nullam arcu. Aliquam
consequat. Curabitur augue lorem, dapibus
quis, laoreet et, pretium ac, nisi. Aenean
magna nisl, mollis quis, molestie eu, feugiat
in, orci. In hac habitasse platea dic

Inngarður - gerð 1
Inngarður - gerð 2
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Inngarður - gerð 1

Náttúra Elliðarárósanna flæðir inn í
inngarðana, eins og grænir fingur og skal
þekja minnst 50% af flatarmáli hvers byggingarreits. Úthagatorf, grashóla, birki,
lyngtegundir og annan lágreistan gróður
má nota til þess að endurskapa náttúrulegt
yfirbragð Elliðarárósanna í hvern inngarð.
20% af flatarmáli lóðar skal vera sameiginlegt leik-og dvalarsvæði og við hönnun á
því skal passa að það fallli vel að umhverfinu. VIð hönnun á leiksvæðum má sækja
innblástur til svokallaðra náttúruleikvalla.
Notast skal við torglýsingu og ljóspolla.

Sérafnotareitir íbúa eru næstir húsveggjunum og skulu vera afgirtir með tré og
runna. Ekki er heimilt að nota girðingar eða
skjólveggi.
Við útfærslu á bílakjallara undir inngarði
skal tryggja að þykkt jarðvegslagsins sé
það mikil að rótarlag fyrir gróðuþekju sé
hagstæð. Bílakjallari má að hámarki vera
undir X (?)% af yfirborði hvers inngarðs
svo að tré og annar gróður fái að vaxa og
dafna.

Flæði gangandi vegfarenda
Gróðurþekja
Sólríkt svæði, sameiginlegt dvalarsvæði íbúa
Leiksvæði
Sérnotareitir íbúa

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

Dæmi um dvalarsvæði í inngarði

Græna svðið flæðir inn í inngarðinn

Dæmi um náttúrulegt yfirbragð í inngarði.
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Inngarður - gerð 2

Svæði 2 og 3 einkennast af mildri randbyggð þar sem byggingar raða sér í
kringum inngarð. Rof er í byggingarreit og beint aðgengi að inngörðum er
því a.m.k. frá tveimur hliðum. Gegnum
inngarðanna liggur samtengt stígakerfi.
Sérafnotareitir íbúa eru næstir húsveggjunum. Til að auðvelda fyrirvaralaus kaffiboð og innlit til nágranna,

skulu skjólveggir og girðingar ekki vera
hærri en 1.2 metrar.
Ofanvatn af þökum bygginga má leiða
í regngarða, tjarnir, ofanvatnsrásir eða
söfnunarlautir í inngarði. Hið sýnilega
ofanvatn má sumsstaðar nýta til þess
að hvetja til leiks og ærslalætis.

Flæði gangandi vegfarenda
Gróðurþekja
Sólríkt svæði, sameiginlegt dvalarsvæði íbúa
Möguleikir á vatnselementi
Sérnotareitir íbúa

Elliðaárvogur
Ártúnshöfða

Dæmi um samspil gróðurs, setsvæða og yfirborðs í inngarði.

Dæmi um gróðurþekjur sem mynda rými í inngarði.

Dæmi um leik-og dvalarsvæði í inngarði.
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