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1. Kynning
1.1 Útbjóðandi
Bæjarstjórn Garðabæjar í samvinnu við Arkitektafélag Íslands efnir til
framkvæmdasamkeppni um skipulag miðsvæðis og suðurnessins á Álftanesi samkvæmt
keppnislýsingu þessari og samkeppnisreglum Arkitektafélags Íslands sem eru
aðgengilegar á vef félagsins: www.ai.is/samkeppnir/samkeppnisreglur/nr/18.

1.2 Forsaga skipulags á svæðinu
Álftanes er láglent nes með hæsta punkt í um 15 metra hæð yfir sjó. Þrír meginásar setja
mestan svip á landslag á nesinu, í um 10-14 metra hæð yfir sjó og marka þeir ásar í
stórum dráttum það byggðamynstur sem mótaðist á árunum 1970-1990. Á stærsta
hólnum er meginbyggðin. Á ásnum sem liggur frá vestri til austurs norðan Skógtjarnar
og á ásnum þar norður af, vestur og norður af Sviðholti, byggðist Suðurnesið upp.
Sjá mynd 1.

Mynd 1 - Hæðarkort af Álftanesi

Fyrsta aðalskipulag fyrir Álftanes var staðfest 1986 síðan þá hefur einkenni eldri
íbúðarbyggðar á Álftanesi verið tiltölulega dreifð og hefðbundin byggð einbýlishúsa á
stórum lóðum. Engin fjölbýlishús voru byggð fyrir 1990 en þá hófst bygging sex 2ja hæða
fjölbýlishúsa við Skólatún sem stendur austan við Álftanesskóla. Önnur íbúðarbyggð sem
byggðist eftir 1990 var heldur þéttari byggð lágreistra einbýlishúsa og raðhúsabyggðar við
Vesturtún, Hólmatún og Suðurtún. Á árinu 2004 var svo hafist handa við byggingu 3ja
hæða fjölbýlishúsa við Birkiholt og Asparholt, vestan skólasvæðisins.
Á Álftanesi hafa ekki verið sérstök vandamál vegna hávaða í íbúðarhúsum frá umferð.
Ekki hefur verið talin þörf á að reisa hljóðmanir eða veggi við umferðaræðar þar enda
hafa við deiliskipulagningu á undanförnum árum byggðareitir sums staðar verið færðir
fjær meginumferðargötum.

Allt frá fyrstu aðalskipulagsáætlun Álftaness hefur á miðsvæðinu verið gert ráð fyrir
íbúðarbyggð í bland við verslun, þjónustu og miðbæjarstarfsemi. Í aðalskipulagi Álftaness
2005-2024 var miðsvæðið afmarkað og skilgreint sem svæði undir blandaða byggð
miðsvæðis og íbúðarsvæðis. Svæðinu var ætlað að vera kjarni eða miðbær
sveitarfélagsins sem allir íbúar ættu erindi til og greiðan aðgang að. Í því skyni var þar
safnað saman helstu þáttum í atvinnustarfsemi sveitarfélagsins, þjónustu, stofnunum,
verslun og menningartengdri ferðaþjónustu. Jafnframt var gert ráð fyrir að á svæðinu
yrðu íbúðir í góðum tengslum við Álftanesskóla, leikskólana, íþróttamiðstöðina og
starfsemi á skóla- og íþróttasvæðinu. Blönduð byggð miðsvæðis var tvískipt, norðan og
sunnan Suðurnesvegar við Grástein og var á báðum svæðum gert ráð fyrir fjölbreyttri
blöndu íbúðarbyggðar og þjónustu- og athafnastarfsemi.
Í framhaldi af staðfestingu aðalskipulags 2005-2024 var ráðist í vinnslu fyrsta
deiliskipulags fyrir miðsvæðið, nefnt „Miðsvæði á Álftanesi“ og var deiliskipulagið
samþykkt í bæjarstjórn Álftaness 10. apríl 2006. Um þetta skipulag spunnust miklar
pólitískar deilur. Í kjölfar sveitarstjórnarkosninga 2006 samþykkti nýr meirihluti
bæjarstjórnar að undirbúa breytingu á nýsamþykktu deiliskipulagi. Efnt var til opinnar
framkvæmdasamkeppni um skipulag á miðsvæði Álftaness í samráði við Arkitektafélag
Íslands. Tillaga frá GASSA arkitektum var valin til fyrstu verðlauna og unnu þeir í kjölfarið
deiliskipulag fyrir miðsvæðið. Deiliskipulagsáætlunin „Grænn miðbær“, sem er gildandi
deiliskipulag fyrir þjónustu- og miðsvæði á Álftanesi var samþykkt í bæjarstjórn
26.06.2008.
Aðalskipulag Álftaness 2005-2024 verður formlega fellt úr gildi á árinu 2017 með
gildistöku nýs aðalskipulags Garðabæjar 2016-2030. Tillaga að nýju aðalskipulagi
sameinaðs sveitarfélags er nú í kynningu.
Með sameiningu Garðabæjar og Álftaness 1. janúar 2013 hafa ýmsar forsendur sem lágu
til grundvallar gildandi deiliskipulagi miðsvæðis breyst. Í ljósi breyttra aðstæðna ákvað
bæjarstjórn Garðabæjar að efna til nýrrar framkvæmdasamkeppni um skipulag á
miðsvæði Álftaness.
Við vinnslu verkefnisins var ákveðið að útvíkka skipulagssvæðið sem samkeppnin nær til,
annars vegar til vesturs til óbyggðs svæðis sem afmarkast að sunnan af Suðurnesvegi og
Höfðabraut, að vestan af sjó og að norðan af íbúðarbyggð við Birkiholt, Klukkuholt,
Bakkavegi og Bjarnastaðavör (reitir 1.23, 1.26, 1.27, 1.31, 1,32 og 1.33 í fyrirliggjandi
tillögu að aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030), hins vegar til suðurs til óbyggðs svæðis
sem afmarkast að austan af Álftanesvegi og marka jarðarinnar Selskarðs, að sunnan af
Skógtjörn og að vestan af íbúðarbyggð við Miðskóga (reitir 1.37, 1.38, 1.39, og 1.40 í
fyrirliggjandi tillögu að aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030). Sjá nánar mynd 2.

Mynd 2 - Afmörkun keppnissvæðisins

1.3 Aðdragandi
Á fundi bæjarráðs Garðabæjar 8. nóvember 2016 var samþykkt að leggja til við
bæjarstjórn að skipa eftirfarandi aðila í dómnefnd vegna framkvæmdasamkeppni um nýtt
skipulag fyrir miðsvæði Álftaness:
Sigurður Guðmundsson bæjarfulltrúi og formaður skipulagsnefndar, formaður,
Guðmundur Kristján Jónsson BES í umhverfisfræðum , Bjargey Björgvinsdóttir arkitekt
FAÍ og byggingarverkfræðingur, Indro Indriði Candi arkitekt FAÍ og Hlín Sverrisdóttir
landslagsarkitekt FÍLA og skipulagsfræðingur SFFÍ.
Sjá kafla 3.7.
Bæjarstjórn samþykkti skipan fulltrúa í dómnefndina þann 17. nóvember 2016.
Á fundi bæjarráðs þann 30. nóvember 2016 kynnti bæjarstjóri drög að viljayfirlýsingu
Garðabæjar og ÍSB-fasteigna ehf. um samstarf við framkvæmdasamkeppni og gerð nýs
deiliskipulags fyrir miðsvæði Álftaness.
Deiliskipulag hefur áður verið unnið fyrir hluta samkeppnissvæðisins (Grænn miðbær,
2008, sjá kafla 1.2 hér að framan).
Í viðauka I er minnisblað með skilaboðum frá íbúafundi á Álftanesi 11. janúar 2017 um
fyrirhugaða skipulagssamkeppni.
Í viðauka II er tafla úr greinargerð með tillögu að aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2010
sem sýnir áætlaða landnotkun á Álftanesi.
Í viðauka III er listi yfir aðgengileg gögn og skýrslur um Álftanes, sem nýtast keppendum
til að átta sig á staðháttum.
Forsendur og markmið dómnefndar eru sett fram í keppnislýsingu þessari.

1.4 Markmið

Markmið aðalskipulags
Í aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030 sem nú er í auglýsingu er gert ráð fyrir breyttri
landnotkun á miðsvæði og breytingum á afmörkun íbúðarsvæða á Álftanesi.
Stefnubreyting er um miðsvæði Álftaness og er þar nú stefnt að blandaðri íbúðarbyggð í
stað miðbæjar.
Á Álftanesi eru nokkur óbyggð svæði, sem þegar hafa verið skilgreind sem íbúðarbyggð í
aðalskipulagi. Nokkrar breytingar eru gerðar á afmörkun þeirra frá fyrra aðalskipulagi
auk þess sem bætt er við íbúðarsvæðum við Haukshús og Þórukot. Miðað er við að halda
opnum sjónlínum til sjávar eftir því sem kostur er. Á miðsvæði Álftaness, innan
hringleiðar Suðurnesvegar og Norðurnesvegar er gert ráð fyrir tiltölulega lágreistri
byggð, blöndu sérbýlishúsa og allt að þriggja hæða fjölbýlishúsa. Utan hringsins verði ný
byggð með sama yfirbragði og svipuðum þéttleika og núverandi byggð. Núverandi
golfvöllur, sem hefur ekki haft stoð í skipulagi, verði að mestu tekinn undir byggð þegar
nýr golfvöllur hefur verið gerður norðan Bessastaðatjarnar (sjá svæði 1.07.)
Gólfhæðir nýrra húsa á Álftanesi eru háðar sérstökum ákvæðum sbr. kafla 5.7.1. í
greinargerð með tillögu að aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030, sem taka mið af hættu á
sjávarflóðum. Samkvæmt aðalskipulagi er lágmarksgólfhæð í nýjum hverfum á Álftanesi
5,20 m.y.s. Ný byggð verður eftir aðstæðum ekki nær sjávarkambi en 30-50 m.
Upphækkun lands vegna nýrrar byggðar skal löguð vel að landi og má aldrei vera hærri
en 2 m.
Nú eru um 770 íbúðir á Álftanesi og um 2.500 íbúar (3,2 íbúar/íbúð) sem er hærra hlutfall
en í flestum öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. (Garðabær í heild: 2,7
íbúar/íbúð).
Með breyttri aldurssamsetningu og minnkandi meðalfjölskyldustærð má gera ráð fyrir að
meðalfjöldi íbúa í íbúð lækki. Þannig gerir viðmiðunartafla í greinargerð tillögu að
aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030 ráð fyrir 2,4 íbúum í íbúð að meðaltali í
bæjarfélaginu öllu en ýmislegt bendir til þess að sú tala geti orðið lægri. Líklegt er þó að
áfram verði meðalfjölskylda á Álftanesi stærri en annars staðar í sveitarfélaginu.
Aðalskipulagstillagan gerir ráð fyrir því að Álftanes verði áfram eitt skólahverfi.
Þau byggingarsvæði, sem skilgreind hafa verið í aðalskipulagi á Álftanesi, gætu hæglega
rúmað hátt í 1.300 íbúðir en miðað er við að þar verði að hámarki um 1.100 íbúðir. Að öðru
leyti er vísað í tillögu að aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030, sjá einnig viðauka (II).

1.5 Markmið útbjóðanda
Að kalla eftir hugmyndum að skipulagi keppnissvæðis sem samræmist hugmyndum
aðalskipulags Garðabæjar 2016-2030 , þó má víkja frá hugmyndum um landnotkun í kafla
2.2 fyrir einstaka reiti samkeppnissvæðisins.
Að uppbygging verði í sem bestu samræmi við umhverfið og þá byggð sem fyrir er á
nesinu og hugmyndir íbúa um Álftanes sem „sveit í borg“.
Að mynduð verði látlaus og virðuleg aðkoma að Álftanesi, með sérstaka áherslu á leiðina
að forsetasetrinu á Bessastöðum.

Að vegir og stígar verði öruggir og skilvirkir fyrir alla hópa vegfarenda og taki ríkt tillit til
umhverfisins. Sérstaklega skal huga að aðkomu að skóla- og íþróttasvæði.
Að áætlun um skipulag svæðisins sé raunsæ og í takt við það samfélag sem svæðið á að
þjóna, með nægilega sveigjanlegum lausnum sem loka ekki á möguleika til þróunar og
breytinga.
Að á miðsvæðishluta keppnissvæðisins rísi lifandi og fjölbreytt byggð sem þjóni íbúum
Álftanes á öllum aldursskeiðum og stuðli að öflugu mannlífi.
Að umhverfisgæði svo sem fuglalíf, strandlengja, mýrar, landfræðileg fyrirbæri og
sögufrægir staðir séu höfð að leiðarljósi við skipulag svæðisins.
Að lögð verði áhersla á að skipulag keppnissvæðisins verði í góðum tengslum við aðra
hluta Álfaness og myndi heildræna sýn.
Keppendum er frjálst að setja fram hugmyndir um ákveðnar tengingar
skipulagssvæðisins við önnur svæði á Álftanesi telji þeir það geta orðið til að styrkja
hugmynd sína. Ekki er reiknað með að keppendur geri tillögur að útfærslu byggðar utan
marka svæðisins.

1.6 Áherslur dómnefndar
Eftirtalin atriði vega þungt við mat dómnefndar á úrlausnum:
• Tillaga sem byggir á skýrri meginhugmynd og hugkvæmni þar sem einstök atriði
samræmist sterkri heildarlausn.
• Raunhæfni tillögunnar, hagkvæmni og sveigjanleiki í uppbyggingu.
• Tillagan sýni fjölbreytta, aðlaðandi byggð með samofnum almenningsrýmum,
útivistarsvæðum og stígum.
• Tekið sé tillit til sérstöðu og sérkenna svæðisins.

1.7 Tegund og tilhögun samkeppni
Samkeppnin er framkvæmdakeppni skv. skilgreiningu Arkitektafélags Íslands og opin
öllum þeim sem uppfylla skilyrði keppnislýsingar sbr. 3.1 Útbjóðandi leitar að höfundi og
tillögu til útfærslu og stefnir að því að fela þeim verkið, er fyrstu verðlaun hlýtur.

1.8 Verðlaun
Veitt verða verðlaun að heildarfjárhæð 7.000.000 kr.
Stefnt er að veitingu þrennra verðlauna, 1., 2. og 3. verðlauna. - 1. verðlaun verða eigi
lægri en kr. 4.000.000,-. Auk þess er dómnefnd heimilt að veita viðurkenningar fyrir
athyglisverðar tillögur allt að kr. 750.000,-.
Framangreindar fjárhæðir eru án vsk.

2. Forsendur
2.1 Almennt
Keppendum er bent á að hafa eftirtalin atriði til hliðsjónar við mótun tillagna:
Árið 2016 var íbúafjöldi á Álftanesi um 2.500 manns og samkvæmt tillögu að
aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030, sem nú er í auglýsingu, er gert ráð fyrir að
íbúafjöldi geti verið orðinn um 3.000 í lok skipulagstímabilsins árið 2030.
Á Álftanesi eru nokkur óbyggð svæði, sem þegar hafa verið skilgreind sem byggingasvæði
í aðalskipulagi. Á Álftanesi eru í dag 770 íbúðir og gert er ráð fyrir um 300-350 íbúða
fjölgun til 2030. Áætlað er að um helmingur íbúða á fullbyggðu Álftanesi verði innan
miðjunnar sem afmarkast af hringleið Norðurnesvegar og Suðurnesvegar. Atvinnulíf er
fremur fábrotið á Álftanesi en með skipulagningu miðsvæðis er stefnt að fjölgun íbúa og
eflingu nærþjónustu.

2.2 Samkeppnissvæðið
Samkeppnissvæðið er um 50 ha og afmarkast eins og sýnt er á mynd 2. Í tillögu að
aðalskipulagi Garðabæjar 2016 -2030 er ríkjandi landnotkun íbúðarsvæði og stór opin
svæði.
Reitir samkvæmt aðalskipulagi Garðabæjar sem nú er í kynningu:
Svæði 1.23 Miðsvæði - íbúðarsvæði
Svæðið er óbyggt en deiliskipulag liggur fyrir. Fyrirliggjandi tillaga að aðalskipulagi gerir
ráð fyrir að deiliskipulagið verði endurskoðað. Svæðið er skilgreint sem íbúðarbyggð í
tillögu að aðalskipulagi Garðabæjar sem nú er í auglýsingu. Þar er gert ráð fyrir
blandaðri byggð með megináherslu á íbúðarbyggð en einnig verslun og þjónustu auk
samfélagsþjónustu (svo sem aðstaða eldri borgara og búsetukjarna fyrir fatlaða).
Til norðurs liggur svæðið að lóð grunnskóla, leikskóla og íþróttahúss, sem í dag myndar
miðpunkt svæðisins innan hringvegarins, sem er meginumferðaræð innan
sveitarfélagsins.
Svæði 1.25 Breiðamýri, Sviðholt - íbúðarsvæði
Sá hluti þessa svæðis sem er innan skipulagssvæðisins afmarkast til norðurs af lágreistri
byggð raðhúsa við húsagötuna Klukkuholt (ein hæð ofanvert og tvær hæðir við
neðanverða götuna) og 3ja hæða fjölbýlishúsum við Birkiholt.
Svæði 1.26 Meðfram Suðurnesvegi - Opið svæði
Svæðið er skilgreint sem opið svæði meðfram Suðurnesvegi. Jökulruðningur,
Álftanesgarðurinn svonefndi, er hluti svæðisins. Álftanesgarðurinn myndaðist í
ísaldarlok þegar jökullinn sem lá yfir Reykjavíkursvæðinu var að hörfa inn fyrir núverandi
strönd. Hluti svæðisins, gamalgróin tún, er í dag nýttur sem golfvöllur. Á svokölluðum
Granda, á jökulásnum sem Suðurnesvegur (hluti hringvegarins) liggur eftir frá
gatnamótum Norðurnesvegar og Bessastaðaafleggjara, er merkur steinn sem kallast
Grásteinn. Hann hefur mikla sögulega og þjóðsögulega skírskotun og höfðar sterkt til
Álftnesinga almennt. Mikilvæg sjónlína, bæði til austurs að Bessastöðum og til vesturs.

Svæði 1.27 Sviðholt - Minjavernd
Bæjarhóllinn í Sviðholti. Til suðurs afmarkast svæðið af væntanlegri íbúðarbyggð, til
vesturs af Suðurnesvegi og til norðurs og austurs af húsagötunni Klukkuholti og
íbúðarbyggðinni þar.
Talið er að hér sé að finna minjar um búsetu frá landnámsöld. Mikið varðveislugildi þar
sem bæjarhóllinn er talinn sem einn af elstu minjum á Álftanesi.
Ekki liggur fyrir deiliskipulag fyrir þennan reit.
Svæði 1.31 Þórukot - íbúðarsvæði
Á svæðinu er eitt einbýlishús. Gert er ráð fyrir lágreistri byggð rað- og parhúsa.
Svæði 1.32 Þórukot - opið svæði
Svæðið afmarkast af Suðurnesvegi til austurs og strandlengjunni til vesturs. Svæðið er
skilgreint sem útivistarsvæði. Hluti þess, næst Halakotstjörn og Helguvík, nýtur
hverfisverndar sem náttúruleg strandlengja. Hluti svæðisins er nú nýttur sem lítill
golfvöllur. Innan marka þess næst sjónum er eldra sumarhús í eigu sveitarfélagsins,
Haukshús, sem í gegnum tíðina hefur verið nýtt fyrir margvíslegt menningar- og
félagsstarf (tónleikar, fundir, móttökur, veislur).
Svæði 1.33 Halakot - íbúðarsvæði
Svæðið er í dag óbyggt en í tillögu að aðalskipulagi Garðabæjar 2016 -2030 er gert ráð
fyrir lágreistri sérbýlishúsabyggð.
Svæði 1.37 Brekka, Kirkjubrú - íbúðarsvæði
Svæðið er byggt að hluta. Gert er ráð fyrir lágreistri sérbýlishúsabyggð. Hluti svæðisins er
utan samkeppnissvæðisins.
Svæði 1.38 Grandastykki - íbúðarsvæði
Svæðið er óbyggt en deiliskipulag liggur fyrir. Fyrirliggjandi tillaga að aðalskipulagi
Garðabæjar 2016-2030 gerir ráð fyrir að deiliskipulagið verði endurskoðað.
Gert er ráð fyrir blandaðri byggð fjölbýlishúsa og sérbýlishúsa, sjá viðauka II.
Hámarkshæð 2 hæðir. Til suðurs og austurs liggur svæðið að þjóðveginum inn í
sveitarfélagið sem um leið er aðkoma að forsetasetrinu á Bessastöðum. Þar eiga leið um
þjóðhöfðingjar og opinberir gestir sem sækja Bessastaði heim, auk fjölda innlendra og
erlendra ferðamanna á leið að einum merkasta sögustað þjóðarinnar. Til suðurs liggur
svæðið jafnframt að óbyggðum svæðum norðan Skógtjarnar þar sem er ósnortin náttúra
og merkilegt fuglalíf.
Svæði 1.39 Skógtjörn - Minjavernd
Svæðið er skilgreint sem óbyggt svæði. Á hluta þess er varpland og strandlengjan nýtur
hverfisverndar. Á einum stað eru verndaðar þjóðminjar. Gert er ráð fyrir útivistar-/reiðstíg
um svæðið. Talið er að við bæjarhólinn á Skógtjörn sé að finna minjar um búsetu frá
landnámsöld. Mikið varðveislugildi.

Svæði 1.40 Lásakot - Minjavernd
Vel varðveittar og merkar minjar um búsetu á Álftanesi. Þurrabúð austast í
Skógtjarnarlandi.
Minjastaður. Mikið varðveislugildi þar sem bæjarrústin er talin sem ein af elstu minjum á
Álftanesi.

2.3 Aðliggjandi svæði og skipulagsforsendur þeirra
Álftanes er láglent nes sem tengist landi með mjóum granda, Bessastaðagranda, milli
Skógtjarnar að vestan og Lambhúsatjarnar að austan. Hæsti punktur nessins er Sviðholt í
um 15 metra hæð yfir sjó. Álftanesi má skipta í þrjú meginsvæði. Austast er
Bessastaðanes, milli Bessastaðatjarnar og Lambhúsatjarnar, norðan og vestan
Bessastaðatjarnar er Norðurnes, sem er láglent og vestur af Lambhúsatjörn og suður og
vestur af Sviðholti er Suðurnes. Jökulruðningur frá kuldaskeiði og framrás jökla fyrir um
12000 árum, Álftanesgarður, liggur þvert yfir nesið frá Skógtjörn yfir Bessastaðanes.
Bæjarhús Brekku, Kirkjubrúar og Bessastaða voru byggð á garðinum.
Til glöggvunar á umhverfi samkeppnissvæðisins er sett fram lýsing á aðliggjandi svæðum
og skipulagsforsendum þeirra.

Mynd 3 – Aðliggjandi svæði og skipulagsforsendur þeirra.

1.22 S SKÓLASVÆÐI
Svæðið er skilgreint sem kjarni þjónustustofnana: grunnskóla, tveggja leikskóla,
íþróttahúss og sundlaugar.
Útibú bókasafns Garðabæjar, Álftanessafn og útibú Tónlistarskóla Garðabæjar er í
húsnæði grunnskólans, Álftanesskóla. Um þessar mundir er unnið að forhönnun
stækkunar Álftanesskóla innan markaðs reits að íþróttahúsi (sjá mynd 4). Mótun nýrrar
aðkomu að þessum kjarna og tenging hans við væntanlegt miðsvæði er eitt af
viðfangsefnum samkeppninnar.
Auk leiksvæða við skóla og íþróttahús er æskilegt að í eða við þetta hjarta byggðarinnar á
Álftanesi sé opið svæði eða torg þar sem íbúar geta safnast saman á hátíðarstundum.

Mynd 4 – Hugmynd að mótun íþróttasvæðis og skólasvæðis NV-vert við væntanlegt miðsvæði. Sýndir eru
stækkunarmöguleikar Álftanesskóla til norðurs og í átt að íþróttahúsi sem þegar hefur verið stækkað til suðvesturs
eins og myndin sýnir.

Stækkun grunnskóla:
Álftanesskóli er þröngt setinn og gera þarf ráð fyrir u.þ.b. 50% stækkun m.v. núverandi
stærð skólans sem er 4200 fermetrar. Inn í þessu er reiknað með nýbyggingu fyrir
skólamatsal og hátíðarsal, auk viðbótar við kennslurými og aðstöðu starfsfólks. Á mynd 4
eru sýndar tillögur að því hvernig líklegt er að geti byggst við skólann.

Samkomusvæði - Skólatorg – aukið leiksvæði skólabarna:
Svæðið milli Álftanesskóla og leikskólans Krakkakots er að miklu leyti ófrágengið nema
hvað að þar er nú staðsettur malarvöllur til knattleika. Þessi staðsetning svæðisins hefur
ýmsa kosti sem samkomusvæði, eins konar „skólatorg“ eða sem aukið leiksvæði barna,
sérstaklega nemenda Álftanesskóla eftir stækkun skólans (t.d. afgirt gervigras), m.a.
vegna nálægðar við grunnskólann, leikskólann Krakkakot og íþróttahúsið.
1.21 og 1.24 ÍÞRÓTTASVÆÐI
Svæðið er flokkað sem opið svæði til sérstakra nota. Þar eru nú íþróttavellir og
hestaíþróttasvæði, en aðstaða Skátafélagsins Svana á Álftanesi sem hefur verið þarna, er
nú komin í húsnæði Þórukots.
1.18 EYVINDARSTAÐIR
Fullbyggt svæði norður af skipulagssvæðinu, milli skólasvæðis og Norðurnesvegar.
Lágreist fjölbýlishús (2ja hæða) við Skólatún og raðhúsabyggð (ein og 1 1/2 hæð) við
Suðurtún.
1.12 ÓBYGGT SVÆÐI NORÐAUSTUR AF MIÐSVÆÐI – Í ÁTT AÐ BESSASTAÐATJÖRN
Óbyggt svæði í landi Bessastaða og Eyvindarstaða, að hluta til nýtt sem landbúnaðarland.
Mikilvægur viðkomustaður margæsa á vorin og á haustin. Næst Bessastaðatjörn er
friðlýst æðarvarp. Vegna nálægðar við Bessastaði er ekki gert ráð fyrir teljandi
breytingum á svæðinu í náinni framtíð.
1.13 S BESSASTAÐIR
Aðsetur og móttaka gesta forseta Íslands og einn af merkustu sögustöðum þjóðarinnar.
Bessastaðakirkja þjónar sem sóknarkirkja sveitarfélagsins auk þess að vera fjölsótt af
ferðamönnum. Kirkjan er í ríkiseigu og því ekki í umsjá safnaðarins. Safnaðarheimili
Bessastaðasóknar er staðsett við íbúðargötuna Brekkuskóga (svæði 1.37 íb).
Kirkjugarður Álftnesinga var til skamms tíma á Bessastöðum en hann er nú lokaður
öðrum en þeim sem þar eiga frátekin legstæði. Legstæðum verður ekki fjölgað umfram
það sem núverandi skipulag garðsins gerir ráð fyrir.
BESSASTAÐANES
Óbyggt svæði í landi Bessastaða, skilgreint í tillögu að aðalskipulagi Garðabæjar 2016-30
sem samfélagsþjónusta (þjóðhöfðingjasetur, kirkja o.fl.). Strendur nessins njóta verndar.
Engin byggð eða byggingar eru innan svæðisins. Við Skansinn eru friðlýstar minjar, leifar
af fornum virkisgarði og kotbýli. Svæðið er aðgengilegt til útivistar utan varptíma.
1.25 BREIÐAMÝRI, SVIÐHOLT.
Sjá í kaflanum „2.2 Samkeppnissvæðið“ hér að framan hvaða hluti þessa svæðis er
deiliskipulagður og byggður.
1.29 VARIR, KOT, GESTHÚS, SVEINSKOT
Einbýlishúsabyggð.
1.34 SKÓGTJÖRN
Einbýlishúsabyggð.

1.37 BREKKA, KIRKJUBRÚ
Einbýlishús, lágreist (2ja hæða) fjölbýlishús og raðhúsabyggð. Hluti reitsins er innan
samkeppnissvæðis.

2.4 Samgöngur
Álftanesvegur er skilgreindur sem stofnbraut en Norðurnesvegur og Suðurnesvegur
(hringvegurinn) eru tengibrautir. Breiðamýri, Höfðabraut, Bakkavegur og
Eyvindarstaðavegur eru safngötur. Aðrar götur á skipulagssvæðinu og umhverfis það eru
húsagötur.
Gæta þarf ákvæða um hljóðvist, einkum þarf að hafa í huga áhrif hljóðvistar frá
Álftanesvegi, Norðurnesvegi og Suðurnesvegi.
Huga þarf að greiðri og öruggri aðkomu að skólasvæði og hvernig aðkoma umferð
foreldra með skólabörn og bílastæði verða leyst. Mikilvægt er að aðskilja umferð barna og
bíla, ekki síst á bílastæðunum. Huga þarf að öruggum stígatengingum fyrir gangandi og
hjólandi vegfarendur, bæði meðfram hringvegi innanverðum frá Eyvindarstaðavegi að
Breiðumýri svo og innan byggðar á skipulagssvæðinu.
Nánari upplýsingar um samgöngur, þ.m.t umferðarspár og – öryggi má finna í
greinargerð með tillögu að aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030 sem nú er í auglýsingu.

2.5 Fráveitur og lagnir
Skólpdælustöð á miðsvæðinu, sunnan íbúðarbyggðarinnar við Skólatún mun víkja. Skolpi
frá allri byggð innan skipulagssvæðisins verður veitt inn í fráveitukerfi bæjarins sem
liggur um núverandi þrýstilagnakerfi til sjávar um úthlaup norðan við eiðið út í
Hrakhólma.

2.6 Náttúrufar, jarðvegur og veðurfar

Náttúrufar
Álftanes er lágreist nes (innnes Faxaflóa) sem myndað er úr þremur jökulgörðum frá
síðasta jökulskeiði. Milli jökulgarðanna eru mýrarflákar og tjarnir. Tjarnirnar eru ýmist
opnar í sjó fram eða lokaðar. Gróðurflákar á opnum svæðum, miklar fjörur og grunnar
tjarnir eru undirstaða sérstæðs fuglalífs á Álftanesi. Umhverfið er athyglisvert og hefur
mikið verndargildi, ekki síst fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins (Skýrsla Náttúrufræðistofnunarinnar sem vísað er til í viðauka III).
Álftanes er mikilvægur viðkomustaður farfugla (margæs og rauðbrystingur) og hefur
mikið verndargildi samkvæmt alþjóðlegum samþykktum sem Íslendingar eru aðilar að
(m.a. friðun Skerjafjarðar).

Jarðvegur
Samkvæmt jarðfræðikorti er berggrunnur svæðisins Reykjavíkurgrágrýti sem að mestu
leyti er hulið lausum jarðlögum. Þvert yfir nesið (SV-NA stefnu) liggur Álftanesgarður
sem er jökulgarður frá lokum síðustu ísaldar.
Hvað jarðveg og dýpi niður á fast varðar má í stórum dráttum segja að skipulagssvæðið sé
tvískipt:
a. 1.23 Miðsvæði og 1.38 Grandastykki: Um er að ræða tvo mýrarfláka sitt hvorum
megin við ásinn sem Suðurnesvegur liggur á. Ásinn er jökulruðningur frá síðasta
jökulskeiði. Mýrin norðan ássins skilar vatni í Bessastaðatjörn, en sunnan ássins
er afrennsli í Lambhúsatjörnina. Gera má ráð fyrir á svæði 1.23 sé umtalsvert
dýpi niður á fast undirlag.
b. Grunnt er niður á fastan malarkenndan jarðveg á eftirtöldum reitum innan
skipulagssvæðisins: 1.26 opið svæði, 1.27 Sviðholt, 1.31 Þórukot, 1.32 Þórukot,
1.33 Halakot og 1.37 Brekka og Kirkjubrú, 1.39 Skógtjörn og 1.40 Lásakot.
Veðurfar
Ekki er til nýtanleg vindrós fyrir Álftanes, en samkvæmt vindmælingum sem gerðar voru
á Álftanesi 1950-1959 eru norðan- og austanáttir tíðustu vindáttir. Suðaustanátt og
vestanátt eru nokkuð tíðar en norðvestanátt sjaldgæf. Suðaustanátt er algengasta
úrkomuáttin.
Vetur á Álftanesi eru svipaðir og á öðrum stöðum við sjávarsíðuna á höfuðborgarsvæðinu,
snjóléttari og e.t.v. umhleypingasamari en á svæðum sem liggja hærra yfir sjávarmáli.
Sjávarhæð
Á Álftanesi eru sjóvarnargarðar með ströndinni en þeir eru fyrst og fremst til varnar
landbroti og minni háttar flóðum. Sjávarflóð eru annars vegar aftakaflóð með lága
endurkomutíðni og hins vegar minni flóð með háa endurkomutíðni. Lögð er áhersla á að
verjast minni flóðum með háa endurkomutíðni, t.d. 10 ára, sem áætlað er að nái hæð um
3,8-4,4 m árið 2100.
Hættusvæði miðað við 4 m flóðhæð á Álftanesi eru sýnd á mynd 5. Hætta á sjávarflóðum
og kostnaður og umhverfisáhrif þess að verja nýja byggð gefur tilefni til þess að
endurmeta hluta þeirra landnotkunarreita sem skilgreindir hafa verið á Álftanesi.
Afmörkun þeirra er á þessu stigi ekki breytt en þegar kemur að gerð deiliskipulags og
framkvæmdum skal taka mið af hættumati. Ekki verði farið í landslagsmótun (hækkun)
sem hefur neikvæð áhrif á umhverfi og yfirbragð Álftaness.
Lágmarksgólfkóti nýbygginga á Álftanesi er 5,20 við strönd og skal ekki gera ráð fyrir
byggð nær strönd en 30-50 m. Þetta ákvæði er óbreytt frá gildandi aðalskipulagi en í
vinnslu er skýrsla hjá siglingasviði Vegagerðarinnar um flóðahættu á
höfuðborgarsvæðinu. Þegar niðurstöður liggja fyrir verða skilmálar um gólfhæðir
bygginga endurskoðaðir ef þær gefa tilefni til þess.

Mynd 5 Möguleg sjávarflóðasvæði á Álftanesi miðað við 4 m flóð

Sjá viðauka III Sjóvarnarskýrslu

2.7 Fornminjar
Fornleifar á skipulagssvæðinu hafa verið skráðar. Verkið var unnið af Antikva, Ragnheiði
Traustadóttur. Fornleifar þessar eru merktar inn á uppdrætti sem eru hluti af
keppnisgögnum. Einnig er bent á skýrslu Fornleifastofnunar, Deiliskráning í
Bessastaðahreppi (Viðauki III).
Ef ljóst þykir að fornleifar raskist vegna framkvæmda skal framkvæmdaraðili með
fyrirvara tilkynna Fornleifavernd ríkisins þegar að því kemur. Getur þá Fornleifavernd
ákvarðað hvort fornleifar megi víkja og þá með hvaða skilmálum. Komi áður óþekktar
fornleifar í ljós á framkvæmdarsvæðinu meðan á framkvæmdum stendur ber
framkvæmdaraðila að tilkynna Forleifavernd ríkisins fundinn í samræmi við 13. grein
þjóðminjalaga nr. 107/2001.

3. Tæknileg tilhögun samkeppninnar
3.1 Þátttökuréttur
Rétt til þátttöku hafa:
• Félagar í Arkitektafélagi Íslands, Skipulagsfræðingafélagi Íslands og Félagi
íslenskra landslagsarkitekta.
• Nemendur í arkitektúr, skipulagsfræðum og landslagsarkitektúr.
• Aðrir þeir sem hafa rétt til skipulagsgerðar skv. gr. 2.5 í skipulagsreglugerð nr.
90/2013.
Þeir þátttakendur sem ekki hafa rétt til skipulagsgerðar (gr. 2.5 í skipulagsreglugerð nr.
90/2013, skulu tryggja sér löggiltan samstarfsaðila.
Auk dómara og ritara dómnefndar, er þátttaka óheimil þeim, sem rekur teiknistofu með
dómara, vinnur að verkefnum með honum eða er honum nátengdur. Vafatilfelli skal bera
undir stjórn AÍ.

3.2 Afhending keppnisgagna - skilatrygging
Keppnislýsing þessi er aðgengileg á vef Garðabæjar og vef Arkitektafélags Íslands frá og
með auglýsingu samkeppninnar.
Öll fylgigögn verða aðgengileg á sérstökum verkefnavef samkeppninnar og verður
hlekkur inn á vefinn afhentur af trúnaðarmanni endurgjaldslaust frá þriðjudeginum 28.
febrúar 2017. (Sjá kafla 3.8 ) Opnunartímar skrifstofu Arkitektafélags Íslands eru milli
klukkan 09:00 og 13:00 alla virka daga. Þeir sem að fá aðgang að verkefnavef skulu skrá
sig til þátttöku hjá trúnaðarmanni.
Öll samskipti milli keppenda og dómnefndar fara fram fyrir milligöngu trúnaðarmanns.

3.3 Keppnisgögn
1. Keppnislýsing þessi ásamt viðaukum.
2. Tillaga að aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030, í auglýsingu
(sjá einnig á www.gardabaer.is)
3. Gildandi aðalskipulag Álftaness 2005-2024.
4. Loftmynd.
5. Tölvutækur teiknigrunnur af svæðinu með hæðarlínum.
6. Kort af fornleifum á svæðinu
Gögn verða afhent á rafrænu formi.

3.4 Keppnistillögur
Keppendur skulu skila eftirtöldum gögnum útprentuðum og á minniskubbi:
1. Yfirlitsuppdráttur, í mælikvarða 1:5000, sem sýni heildarskipulag svæðisins,
landnotkun, þéttleika byggðar, gatna og stígakerfi og tengsl við nærliggjandi svæði.
2. Tillöguuppdráttur, í mælikvarða 1:2000, þar sem gerð er grein fyrir umfangi bygginga
og tengslum þeirra innbyrðis og við nánasta umhverfi. Norðurpíla skal vísa upp á öllum
uppdráttum.
3. Skurðmyndir, í mælikvarða 1:1000, þar sem gerð er grein fyrir hæðum bygginga.
4. Greinargerð um megininntak tillögu, helstu forsendur, áherslur og markmið. Þar skal
gera grein fyrir þéttleika, fjölda og skiptingu íbúða og athafnastarfsemi sem heimil verður
á skipulagssvæðinu og helstu áherslum. Greinargerðin skal koma fram á
tillöguuppdráttunum og henni skal einnig skila í sex eintökum í stærðinni A4.
Greinargerð skal vera gagnorð á íslensku, rituð á vélrænan hátt, hámark 1500 orð.
5. Skýringarmyndir. Leyfilegt er að skila fjarvíddarmyndum og rúmmyndum af
skipulagssvæðinu, eins mörgum og á þann hátt sem höfundar telja nauðsynlegt til að
skýra nánar hugmyndir sýnar. Líkönum verður ekki veitt móttaka.
6. Framsetning. Tillöguarkir skulu settar fram á allt að þremur spjöldum úr léttu,
þunnu og stífu efni í stærð A1 (594x841mm) standandi.
Allur texti skal vera ritaður á vélrænan hátt.
Að auki skulu þátttakendur að skila 6 eintökum af sérstöku hefti í stærð A4 (21,0 cm x
29,7 cm) með sömu greinargerð og á spjöldunum, ásamt smækkuðum myndum af
spjöldunum í heild, einnig í blaðstærð A4. Í heftinu mega einnig vera þær
skýringarmyndir sem sýndar eru á spjöldunum í stærð sem hentar A4 blaðstærðinni.
Ekki er heimilt að setja annað efni í heftið en það sem er á spjöldunum.

3.5 Fyrirspurnir

Fyrirspurnir skal senda til trúnaðarmanns dómnefndar í síðasta lagi fimmtudaginn 30.
mars 2017 . Hann mun leggja afrit af þeim fyrir dómnefndina. Svör dómnefndar við
fyrirspurnum verða birtar á verkefnavef. Stefnt er að því að svör við fyrirspurnum liggi
fyrir 7. apríl. 2017.

3.6 Skilafrestur, merking og afhending tillagna
1. Tillögum skal skila til trúnaðarmanns, á skrifstofu Arkitektafélags Íslands að
Aðalstræti 2, 2. hæð, 101 Reykjavík eigi síðar en þriðjudaginn 16. maí 2017 kl.
16:00. Trúnaðarmaður tekur á móti tillögum á milli 14:00-16:00, en þeir sem
óska að skila tillögum fyrir þennan tíma, skulu hafa samráð við trúnaðarmann.
Við afhendingu tillögu til trúnaðarmanns fær keppandi kvittun merkta
auðkennistölu tillögunar.

2. Nægilegt er að tillögum sé komið í póst eða flugafgreiðslu fyrir lok skilafrests,
enda skal vottorð um það frá hlutaðeigandi afgreiðslumanni sent til
trúnaðarmanns. Auk framanskráðs skal keppandi strax tilkynna trúnaðarmanni
með tölvupósti að tillaga hafi verið send. Í tölvubréfinu skal koma fram
auðkennistala tillögunnar. Tillögum verður ekki veitt viðtaka lengur en sjö dögum
eftir að skilafresti lýkur.
Aðsendar tillögur skal stíla á trúnaðarmann, sjá grein 3.8.
3. Auðkenna skal öll tillögugögn með fimm stafa tölu í reit 2 x 5 cm í hægra horni
að neðan.
Ógagnsætt umslag, merkt sömu tölu og ,,nafnmiði", skal fylgja tillögunni. Í
umslaginu skal vera miði með nafni, heimilisfangi og símanúmeri höfundar eða
höfunda og samstarfsmanna.
Tillögum skal skila ósamanbrotnum og í flötum umbúðum. Umbúðir tillögu skal
merkja á sama hátt og tillöguna og á þær skal ritaður fjöldi tillögublaða.
Teikningum í ramma eða gleri verður ekki veitt viðtaka.
4. Ófrávíkjanleg skilyrði þess að tillögu sé veitt viðtaka og hún dæmd, er að henni sé
skilað á réttum tíma og nafnleyndar sé gætt skv. samkeppnisreglum
Arkitektafélags Íslands.

3.7 Dómnefnd, ráðgjafar og ritari dómnefndar
Dómnefnd skipa eftirtaldir:
Tilnefnd af Garðabæ:
Sigurður Guðmundsson, bæjarfulltrúi og formaður skipulagsnefndar, formaður
nefndarinnar.
Guðmundur Kristján Jónsson, BES gráða í umhverfisfræðum.
Tilnefnd af Íslandsbanka
Bjargey Björgvinsdóttir, arkitekt FAÍ og byggingarverkfræðingur.
Tilnefnd af Arkitektafélagi Íslands:
Indro Indriði Candi, arkitekt FAÍ
Hlín Sverrisdóttir, landslagsarkitekt FÍLA og skipulagsfræðingur SFFÍ.
Ritari dómnefndar er Arinbjörn Vilhjálmsson, skipulagsstjóri Garðabæjar.
Dómnefnd áskilur sér rétt til þess að kalla til ráðgjafa telji hún ástæðu til.

3.8 Trúnaðarmaður
Trúnaðarmaður, tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands:
Helga Guðjónsdóttir, skrifstofustjóri FAÍ, Aðalstræti 2, 101 Reykjavík.
Sími: 780 2228
GSM: 848 3306
netfang: ai@ai.is

3.9 Úrslit

Áætlað er að dómnefnd ljúki störfum í júní 2017. Þegar nafnleynd hefur verið rofin verður
höfundum tillagna tilkynnt um niðurstöður dómnefndar.
Fréttatilkynning um úrslit verður birt fjölmiðlum. Í henni kemur fram hvaða tillögur voru
verðlaunaðar og hverjir eru höfundar þeirra. Jafnframt verður þess getið ef um
athyglisverðar tillögur er að ræða.
Dómnefnd mun gefa út heildarumsögn um keppnina.

3.10 Sýning og útgáfa
Haldin verður sýning á öllum keppnistillögum, sem uppfylla skilyrði keppninnar, við fyrsta
tækifæri eftir að dómnefnd hefur lokið störfum. Tillögurnar verða sýndar undir
höfundarnafni.
Arkitektafélag Íslands efnir til kynningarfundar á höfuðborgarsvæðinu, þar sem tillögur
verða sýndar og dómnefndarfulltrúar skýra frá niðurstöðum sínum.

3.11 Varðveisla keppnistillagana
Hönnunarsafn Íslands mun fá allar samkeppnistillögur afhentar á rafrænu formi til
varðveislu að sýningu lokinni. Eigendur tillagana munu hafa aðgang að þeim að höfðu
samráði við starfsfólk safnsins.

3.12 Hagnýting keppnistillagna
Höfundur 1. verðlauna tillögu verður ráðinn til að vinna deiliskipulag fyrir svæðið ef
viðunandi samkomulag næst milli hans og útbjóðanda.
Að samkeppni lokinni verða niðurstöður dómnefndar ásamt umsögnum um allar tillögur
gefnar út í sérriti. Útbjóðandi áskilur sér rétt til að nýta myndefni úr tillögum í sérritinu
án þess að greiða höfundum tillagna sérstaklega fyrir útgáfuréttinn.
Útbjóðandi öðlast afnotarétt af verðlaunuðum og innkeyptum tillögum með þeim
takmörkunum sem höfundarlög nr. 73/1972 setja.
Garðabæ 15. febrúar 2017.
Undirskriftir dómnefndarmanna.

4. VIÐAUKAR
Viðauki I

Samantekt um íbúafund í Álftanesskóla þann 12. janúar 2017.
Samkeppni um deiliskipulag miðsvæðis á Álftanesi
ÍBÚAFUNDUR - fimmtudaginn 12. janúar í Álftanesskóla.
SAMANTEKT HELSTU ATRIÐA SEM FRAM KOMU Í UMRÆÐUHÓPUM
OG ATHUGASEMDIR SKÓLASTJÓRA ÁLFTANESSKÓLA
Dómnefnd boðaði til fundar með íbúum á Álftanesi með dreifibréfi og með auglýsingu í
fjölmiðlum. Á fundinum var farið yfir helstu skipulagsforsendur og fundarmönnum síðan
skipt upp í 5 umræðuhópa. Um 150 manns mættu til fundarins. Dómnefndarmenn voru
hópstjórar í hverjum hóp fyrir sig og ritarar skráðu niður þær umræður sem fram fóru og
tóku við ábendingum.
Hér er yfirlit yfir helstu atriði sem fram komu í hópunum og endurspegla þau viðhorf og
væntingar íbúa Álftaness til framtíðarþróunar.
Auk þess fylgja athugasemdir Sveinbjarnar Njálssonar skólastjóra Álftenesskóla um
skólalóðina og afmörkun hennar.
Sveit í borg
• Hver er skilgreiningin á því að teljast vera áfram ,,sveit í borg?“
• Sveit í borg og fugla í forgang.
• Golfvöllur er hluti af skilgreiningunni sveit í borg. Ekki of mikla þéttingu, hafa
stór græn svæði á milli nýrra byggingakjarna.
• Byggja sem minnst á svæðinu, því fleiri græn svæði, því sérstakara er umhverfið.
• Ef uppbyggingin verður of mikil að verður það ekki áfram ,,sveit í borg“.
Byggðin
• Fá blandaða byggð miðsvæðis, fyrir yngri og eldri. Fjölskylduvæn byggð
• Auka framboð á minni eignum en passa samt upp á að blanda byggðinni.
• Þarf minni hús, eins og t.d. keðjuhúsin í Vesturtúni. Íbúiðir sem henti breyttum
aðstæðum fólks. Fólk geti flutt sig um set innan Álftaness. Fyrir ungt og eldra
fólk. Vantar minni eignir 80-110 m².
• Mikilvægt að fjölga íbúðum fyrir fólk með 3+ börn. Einbýli, tvíbýli. Stærri
fjölskylduíbúðir.
• Hugsa þarf um að þjónusta unga fólkið betur á svæðinu. Áhyggjur af að ný hús
verði allt of dýr fyrir ungt fólk.
• Íbúðir sem henta öldruðum. Hús með lyftu sem eru þægilegri fyrir eldra fólk.
Ekki stórar blokkir en minni íbúðir.
• Byggja hæst í miðjunni og gera fólki mögulegt að flytjast til á svæðinu. Blokkar
íbúðir nálægt skólanum er kostur.
• Huga að opnum grænum svæðum, ekki yfirþyrmandi byggð. Getum notið
náttúrunnar, líka hafa græn svæði þar sem þéttast er.
• Ekki fleiri kubbahús, skipulagsslys blokkirnar í miðbænum, byggja í hlýjum stíl,
notalegum.

• Ekki fleiri fjölbýli, komið nóg af því. Blokkir verði ekki byggðar á nýjum svæðum.
Halda blokkarlínunni. Halda blokkunum í þeirri línu sem þær eru. Hafa minni
svæði þar sem leyfð er þriggja hæða byggð. Ekki settar blokkir þar sem ekki eru
blokkir fyrir. Passa uppá útsýni. Passa að hafa hæðarpunkta í samræmi.
• Vilja sveitarfélag með litlum lágreistum húsum, vera öðruvísi en hin bæjarfélögin.
Falleg gata með litlum húsum þar sem listamenn og aðrir geta verið með
ýmislegt og þar gætu túristar komið.
• Fjólublátt svæði í vestur átt frá Kirkjubrekku sýnt sem íbúabyggð og líka í norð
vestur beint frá Bessastaðanesi. Þarna komi lágreist byggð. Að byggð fylgi því
sem er nú á svæðinu fyrir.
• Er gert ráð fyrir stækkun skólans í samræmi við fólksfjölgun.
• Svæði 1-23, sniðug lóð til að byggja upp eins og Vesturtún/Suðurtún.
• Vesturtún, minni raðhús, mikilvægt að hafa blöndun á tegundum húsnæðis,
lágreist byggð.
• Ekki mikil þörf á minni íbúðum.
• Sumar götur hafa heppnast betur en aðrar, læra af reynslunni, Vesturtún þröng
gata, húsin er þó góð. Gera ráð fyrir gestastæðum.
• Svæði 1-38 lágreista byggð.
• Lágreist byggð, ekki meira en 2 hæðir.
• Bæta við einni blokkarbyggð eins og í Asparholti og Birkiholti, við hliðina á
Asparholti.
• Þétta byggð, miðsvæðis með minni eignum, stærri eignir frekar í jaðrinum
• Er Álftanes staður fyrir smáhýsi?
• Íbúar þurfa að geta búið alla ævi á Álftanesi, vantar smábyggð eða þétta
raðhúsabyggð, Suðurtún er dæmi um mjög vel heppnað svæði. Á Álftanesi er
mikið af mjög stórum lóðum, þegar fólk eldist og treystir sér ekki lengur til að
sjá um lóðina er lítið af minna húsnæði í boði.
• Hugsanlega mætti byggja eina 4-5 hæða blokk á svæðinu milli Suðurtúns og
hringtorgs – gott útsýni af efstu hæð – verslun á neðstu hæðinni.
• Fjölbreytilegt húnæði leiðir af sér fjölbreytilega aldurssamsetningu.
Samgöngur
• Samgöngumál – Bæta almenningssamgöngur - Með aukinni byggð eykst þörf
fyrir almenningssamgöngur
• Það þarf að bæta merkingar við hraðahindranir.
• Það þarf að klára að laga hjólastíga og göngustíga, fólk er í mikilli hættu ef það
ætlar að hjóla til Reykjavíkur. Göngustíg frá Helgustíg að Gesthúsavör.
• Göngustígar að tjörn.
• Göngu og hjólastígar, eru ekki samtengdir, klára hringinn, stórhættulegt svæði.
• Aðkoma að íþróttahúsi og skóla er ekki góð, þarf að bæta aðgengið. Bæði hvað
varðar bíla, hjól og gangandi. Aðkoma að skólanum úr öllum hverfum. Börn
örugg að fara á milli hverfa.
• Rafmagnsbílar Sjálfsafgreiðslubensínstöð?

Útivist
• Halda í það að hafa áfram nóg af leiksvæðum, gott eins og er en ekki gleyma
leiksvæðum.
• Gaman að hafa golfsvæði inni á svæðinu, skoða golfvallar svæði.
• Golfvöll á Bessastaðanes, nota nesið.
• Er ekki hægt að hafa golfvöllinn við aðalgötuna þar sem keyrt er inn í bæinn?
• Tryggja aðgengi að náttúrusvæðum og ströndinni.
• Göngustíg frá Helgustíg að Gesthúsavör, ef hægt væri að gera þá gönguleið betri.
• Sjóbaðsaðstaða við Helguvík – Nóg af jarðhita við Hlið og Helguvík
• Tryggja aðgengi að náttúrusvæðum og ströndinni.
• Örugg leiksvæði, miðjan á hverfinu leiksvæði, börn geti safnast saman í miðjunni.
Hrifin af þess háttar skipulagi. Aftur Vesturtún.
• Líkamsræktartæki fyrir fullorðna á leiksvæðum barna.
• Hesthús, gert ráð fyrir báðum möguleikum, bæði að færa og ekki,
Breiðabólstaðareyri. Siglingar?
• Koma upp skjólsælu útivistarsvæði með góðri tengingu við stíga.
Vantar lystigarð.
• Vantar tengingu göngustíga.
• Golfvöllur – hafa hann þar sem hann er, eða færa hann á svæðið milli
Tjarnarbrekku og Skógtjarnar?
• Koma fyrir skjólsælum garði, æfingatæki og göngustígar.
• Bessastaðasvæðið, á að vera svæði fyrir mikla útivist og ætti að nota meira í
þeim mæli en í dag.
Náttúra
• Hvernig ætla menn að hafa ásýnd á nesið þegar menn koma keyrandi út á nesið, í
dag er þetta órækt.
• Vilja halda í dýralífið, vilja því hafa græn svæði.
• Svæði 1-26 of mjótt til að vera grænt svæði. Annaðhvort hefur maður grænt
svæði eða sleppir því – ekki allir sammála.
• Moka ofaní skurði, og breyta mýrum í golfvöll, kolefnisjafna byggð.
• Verður e-h skógrækt, einkenni ekki skógur, víðsýni en allt má skoða. Þá væri
svæðið öðruvísi, Gætu gæðin verið sömu og í sléttu túnum.
• Grænt belti í gegnum allt miðsvæðið frá hringtorgi niður að fjöru við Haukshús.
• Huga að sérkennum eins og Grásteini.
• Áhersla verði lögð á að grænum svæði milli húsa sé haldið eftir. Sjónlínur
mikilvægar.
• Mjó græn lína frá tröppum Bessastaða til vesturs.
• Áhyggjur af margæs, hvert fer hún ef byggt er á golfvelli.
• Náttúrufræðisetur, mikið dýralíf, gert er ráð fyrir menningar/náttúrusetri.
• Náttúruvernd. Nauðsynlegt að vísindamenn komi fram með sjónarmið.
• Nauðsynlegt að halda svæðinu sunnan við Þórukot óbyggðu.
• Vandamál að halda þessum opnu svæðum eins og þau eru en jafnframt að hafa
það mikla byggð að það borgi sig að halda úti þjónustu og að verslanir vilji þá
koma.
• Flóðahætta – þarf að vera meira vakandi fyrir því, betri sjóvarnir í dag en voru,
en langt síðan stórt flóð hefur komið. Þarf að athuga að sjóvarnargarðarnir hafa
hreyfst. Ekki hægt að komast inn á Helguvíkina inn á bát lengur, landið að
breytast – rísa?

• Mikilvægt að huga að dýralífi á Álftanesi, s.s. fuglalífi.
• Verður að taka tillit til fugla og gera ráð fyrir þeim. Og setja þá í forgang. Koma
upp fuglaskoðunaraðstöðu við Skógtjörn.
• Fuglar og göngustígar – passa samsetninguna.
Atvinnumál
• Íbúafjölgun, á að koma einhver þjónustukjarni inn í þéttinguna? Myndi verslun
reka sig, hefur ekki gengið hingað til.
• Horfa líka til þess að fólk geti stundað vinnu innan svæðisins, t.d. litlar
skrifstofur. Bakarí og fleira þeim um líkt ætti frekar að vera nær miðsvæðinu, í
nálægð við sundlaug og skólasvæði. Hægt að sækja verslanir á Garðaholtið.
• Horfa til framtíðar varðandi hestahús í byggðinni, ef þau eiga að vera áfram þarf
það að vera meira afmarkað.
• Þjónusta fyrir íbúa ekki bara ferðamenn, verslun og veitingaþjónusta og
hugsanlega skrifstofuhúsnæði, atvinnuhúsnæði. Ekki bara svefnbær.
• Sumum finnst kostur að þetta sé svefnbær, ein lítil búð er þó í fínu lagi. Ekki
mikil uppbygging á miku atvinnuhúsnæði.
• Helst að fá bakarí og litla verslun.
• Þjónusta þarf að vera miðsvæðis í göngufæri.
• Ekki fá fyrirtæki á Álftanes.
• Þróa menningu „beint frá býli“.
• Ekki fleiri hótel, Hlið er nóg.
Ferðamenn
• Skapa aðstöðu fyrir þá ferðamenn sem koma.
• Ófremdarástand við aðkomuna að Bessastöðum, þegar margar rútur koma að og
eitthvað er um að vera í kirkjunni og/eða á Bessastöðum.
• Tenging frá Akurgerðartúnunum upp að Bessastöðum, hægt að tengja við það
svæði með bílastæðum og göngustígum þaðan að Bessastöðum.
• Túrismi, e-h kaffihús, kjarni hvort hægt sé að hafa inní en ekki hafa áhrif á
svefnbæjamenninguna, setja á Bessastaði.
• Unnið að breytingum á aðkomu að Bessastöðum. Þar verður kirkjutorg,
lágstemmd lýsing. Á Bessastöðum er tekið á móti ferðamönnum fagnandi.
• Gert ráð fyrir að Bessastaðir verðir opnaðir meira og hægt verði að bóka
skoðunarferðir um staðinn.
• Ekki fá ferðamenn inn á Álftanes.
• Má bæta þjónustu og kynningarsetur fyirr ferðamenn á Bessastaði. Sögusetur

Athugasemdir skólastjóra Álftanesskóla varðandi lóðamörk skóla og íþróttasvæðis ofl.
Lóðarmörkum skóla- og íþróttasvæðis á Álftanesi var breytt 2006/2007 þannig að
verulega var gengið nærri skólanum að austanverðu sem og sunnanverðu. Þetta er
dýrmætasti hluti skólalóðar- sem vísar mót suðaustri og austri. Að þessu hjarta í
samfélaginu grunnskóla, tveir leikskólar og íþróttasvæði. Inn á þetta svæði koma um
1000 manns daglega í 10 mánuði t.d. meðan grunnskólinn starfar.
Einnig skal það áréttað að verði veruleg uppbygging íbúðarsvæða á Álftanesi má af
glöggum mönnum sjá að nemendum kemur til með að fjölga í Álftanesskóla enda hlutfall
barna yngri en 16 ára nær 19- 20% á Álftanesi og veruleg góð og mikil og mun meiri
viðkoma hér í þessu skólahverfi Garðabæjar umfram það sem almennt gerist á Íslandi.
Af framan sögðu er ástæða til að stækka skóla- og íþróttasvæðið frekar en ganga nærri
því til að eiga svæði til stækkunar skólans og leikrými fyrir um 550 nemendur.
Skólastjóri gerði á sínum tíma alvarlegar og formlegar athugasemdir við þetta
deiliskipulag sem nú er í gildi í þrennu lagi:
• a) Þau lóðarmörk sem nú eru í gildi ganga mjög nærri núverandi leiksvæði
nemenda/ leiktækjum skólans.
b) Lóðarmörkin sneiða austurenda Battavallar – sparkvöllur ( þá átti bara að
flytja hann).
c) Taka af alla hólanna að austanverðu- sleða hólar að vetri og svona rúlluhólar,
flugdrekahólar og feluleikur að vori og hausti – mjög vinsælt leiksvæði.
• Gert var ráð fyrir 3.h. byggingu á núverandi sparkvelli/ malarvelli frá 1980 –
lóðarmörkin merkt inn á núverandi skólalóð. Þessu mótmælti skólastjóri mjög
alvarlega á sínum tíma og gildir það enn í mínum huga.
• Skólastjóri gerði alvarlega athugasemd um að allri bílaumferð af hinu nýja
Miðsvæði væri fyrst beint inn að skólasvæði grunn- og leikskólans Krakkakots
áður en hún færi út á Norðurnesveg eða götuna Breiðumýri. Breiðumýrinni átti
að loka við leikskólann Krakkakot. Þetta hefði eingöngu aukið alla bílaumferð að
og um skólasvæði Álftanesskóla og leikskólanna óháð því hvort um er að ræða
foreldra sem keyra börn sín í skólann en þeirri umferð er æskilegt að draga úr inn
á skólasvæði sem í göngufæri (Miðsvæðið) við skóla- og leikskólasvæðið enda er
mikil bílaumferð síður en svo umhverfisvæn fyrir börn.

VIÐAUKI II

Úr töflum í tillögu að aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030
Sjá einnig fylgigögn með keppnislýsingu
Merking

stærð

Heiti svæðis

Lýsing/staða/núv notkun

Skipulagsákvæði

1,23 íb

11,4

Miðsvæði

Óbyggt að mestu.
Deiliskipulag liggur fyrir.
Breyttar áherslur frá
gildandi skipulagi

Unnið verði nýtt
deiliskipulag þar sem
gert verði ráð fyrir
blandaðri byggð með
megináherslu á
íbúðabyggð. Þéttleiki
um 20 íb/ha.
Hámarkshæð 3 hæðir

1.25

13,3

Breiðamýri,
Sviðholt

Deiliskipulagt að hluta.
Byggt að hluta

1.26 Op

3,2

Meðfram
Opið svæði, óskipulagt
Suðurnesvegi

Blönduð byggð sérbýlishúsa og lítilla
fjölbýlishúsa. Þéttleiki
um 25 íb/ha.
Hámarkshæð 3 hæðir.
Opið svæði i meðfram
Suðurnesvegi.
Mikilvæg sjónlína.

1.27 Mv

0,6

Sviðholt

Bæjarhóllinn í Sviðsholti.
Talið er að þar sé að finna
minjar um búsetu frá
landnámsöld. Sturlunga og
Þórðar saga kakala.
Minjastaður

Minjastaður. Mikið
varðveislugildi þar
sem bæjarhóllinn er
talinn sem einn af
elstu minjum á
Álftanesi.

1,31 íb

0,6

Þórukot

Eitt einbýlishús. Óskipulagt

Lágreist
sérbýlishúsabyggð

1,32 Op

0,6

Þórukot

Opið svæði við Þórukot.
Svæðið að stórum hluta
nýtt sem golfvöllur og tún.
Óskipulagt.

Opið svæði við Þórukot.
Svæðið að stórum
hluta nýtt sem golfvöllur og tún.
Óskipulagt.

1,33 íb

2,7

Halakot

Óbyggt, óskipulagt

Lágreist sérbýlishúsabyggð

1,37 íb

13,5

Brekka,
Kirkjubrú

Byggt að hluta.
Deiliskipulagt að hluta.

Lágreist sérbýlishúsabyggð.

1,38 íb

4,8

Grandastykki

Óbyggt. Deiliskipulag liggur Deiliskipulag skal
endurskoðað. Blönduð
fyrir.
byggð fjölbýlishúsa og
sérbýlishúsa.
Hámarkshæð 2 hæðir

1.39 Mv

Skógtjörn

Bæjarhóllinn á Skógtjörn.
Talið er að þar sé að finna
minjar um búsetu frá
landnámsöld. Sturlunga og
Þórðar saga kakala.

Minjastaður. Mikið
varðveislugildi þar
sem bæjarhóllinn er
talinn sem einn af
elstu minjum á
Álftanesi.

1.40 MV

Lásakot

Bæjarrústin í Lásakoti.
Vel varðveittar og merkar
minjar um búsetu á
Álftanesi. Þurrabúð austast
í skógtjarnarlandi.

Minjastaður. Mikið
varðveislugildi þar
sem bæjarrústin er
talin sem ein af elstu
minjum á Álftanesi.

VIÐAUKI III

Aðgengileg gögn og skýrslur um Álftanes
http://eldri.alftanes.is/umhverfi-og-skipulag/deiliskipulag/
http://www.skipulag.is/media/pdf-skjol/Haekkud-sjavarstada-a-hofudborgarsvaedinu-ah
rif-og-adgerdir.pdf
http://www.gardabaer.is/library/Files/Umhverfismal/Fuglatalning/Álftanes_skýrsla2014%
20fuglalíf%20ný.pdf
http://en.ni.is/media/midlunogthjonusta/utgafa/Alftanes_04012_150dpi.pdf
http://eldri.alftanes.is/files/Skra_0005316.pdf

