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Elliðaárvogur – Borgin við sundin



Elliðaárvogur – Borgin við sundin

Útfærsla skipulagsins einkennist af sterkri áherslu á vandað yfirbragð almenningsrýma,
borgarmiðað gatnakerfi og heildstæðar götumyndir með vistvænum áherslum.

Gert er ráð fyrir allt að 1950 íbúðir rísi í Elliðaárvogi sem verður eitt af grænustu
hverfum borgarinnar.

Skipulagið gerir almennt ráð fyrir 3-5 hæða randbyggð með skjólgóðum inngörðum og
fjölbreyttum almenningsrýmum í hverfinu.

Almenningsrými er mikilvægur þáttur í samfélagi þar sem ásýnd og hönnun þeirra hafa
áhrif á upplifun og öryggistilfinningu okkar.

Grunn- og leikskólalóðir verða áberandi í hverfinu og gegna margþættu hlutverki.



Elliðaárvogur – Almenningsrými, stígakerfi og græn svæði



Elliðaárvogur – Skóla- og leikskólalóðir

Skóli fyrir eldri deildir

Skóli fyrir yngri deildir

Á skipulagssvæðinu eru tvær skólalóðir sem tengjast um grænan geira sem liggur
meðfram Ártúnshöfða.

Gönguás „ Bleik brotalína“ tengir einnig flæði gangandi- og hjólandi umferðar á milli
leik- og skólalóða og að Borgarlínutorgi

Þök skólabygginga verði nýtt sem virk útirými skólalóðar.

Auk þess er gert ráð fyrir að skólabyggingin nyrst verði nýtt til að tengjast byggðinni
uppi á höfðanum með brúartengingu fyrir gangandi vegfarendur af þaki skólans.

Leikskólalóðirnar verða tvær. Annar leikskólinn deilir lóð með skóla fyrir yngri
nemendur og hinn leikskólinn verður við stoppistöð Borgarlínu.

.



Elliðaárvogur og Ártúnshöfði – Skuggavarp og hæðir húsa
Hugað var að stað- og hæðarsetningu húsa til að takmarka skuggamyndun á lóðum þeim tíma árs þegar sól nýtur helst

21.mars kl:12 21.júní kl:12



Elliðaárvogur - Nes

Nes ber einkenni sem byggð við sjó þar sem nærveran við strandlengjuna og
Elliðahöfn sem gefur byggðinni einstakan staðaranda.

Byggðamynstrið er tvennskonar:
• 3-5 hæða randbyggð sem nýtur nálægðar við bryggjukant og votlendi.

• 4-7 hæða stakstæð punkthús staðsett í sameiginlegum garði sem myndar
samfellt landslag bæði innan lóðar og við aðliggjandi borgarland við
Elliðaá.

Lögð er áhersla á að hvert punkthús hafi sín sérstæðu einkenni og að ekki
verði greinileg endurtekning á milli bygginga í útfærslum og efnisvali.

Hluti svæðis verður á landfyllingu.

Þjónusta og verslun innan þessa byggðarhluta er staðsett við Elliðahöfn og
tengist þar almenningsrými við höfnina.



Elliðaárvogur - Vogur 

Vogur samanstendur af þéttri 3-5 hæða randbyggð næst Sævarhöfða sem
verður smágerðari þegar nær dregur Elliðaám.

Byggingar næst Elliðaám geta verið úfærðar sem fjölbýli eða raðhús.

Lögð er áhersla á aukinn fínleika og uppbrot í útfærslum bygginga eftir því
sem vestar dregur og forgarða.

Garðrými skulu útfærð þannig að samfellt landlag myndist milli lóðar og
aðliggjandi borgarlands við árbakkann.

Þjónusta og verslun innan þessa byggðarhluta er staðsett á tveimur stöðum
við Sævarhöfða og tengist þar skólalóð og bílastæðakjallara fyrir almenning.



Elliðaárvogur - Hlíð 
Hlíð er þétt borgarbyggð með randbyggðar fyrirkomulagi sem nýtur góðs af
nálægð við borgarlínu. Byggðin einkennist af þeim landhalla sem á svæðinu
og trappast niður til norðvesturs.

Í ljósi þéttleika og landhalla er sérstaklega mikilvægt að útfærslur bygginga
hámarki gæði með tilliti til aðgengi að dagsbirtu og gæði garðrýma.

Bílastæði eru að mestu leiti neðanjarðar og eru í bílastæðakjallara fyrir
almenning.

Þjónusta og verslun innan þessa byggðarhluta er staðsett á fjórum stöðum við
Sævarhöfða og Stórhöfða í tengslum við stoppistöð Borgarlínu.

C40 reitur ‘O’ laga bygging, íbúðir hússins mun hýsa fjölbreyttan hóp fólks,
fjölskyldur, námsmenn og eldri borgara. Auk þess verða veitingastaðir,
verslanir og leikskóli í byggingunni. Í miðju hennar er stór garður með
staðbundnum plöntutegundum, grjóti og landslag.



Elliðaárvogur – Tillaga að framtíðarsýn fyrir svæði 3 
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