Umhverfis- og skipulagsráð
Reykjanesbæjar
06.03.2018
Forsendur:
Gullhjarta ehf. sem er eigandi lóðanna Hafnargata 22 og 24 í Reykjanesbæ óskar eftir heimild til þess að vinna
deilskipulagsbreytingu á lóð félagsins og bæjarlandi. Deiliskipulagsvinna er í samræmi við gildandi Aðalskipulag
2015-2030.
Í aðalskipulagi Reykjanesbæjar er landnotkun svæðisins skilgreind sem miðsvæði. Í greingerð aðalskipulags,
kafla 4.4 Miðsvæði segir ma.: „Á milli Grófarinnar og Nesvalla hefur verið meginþungi verslunar og þjónustu.
Hafnargatan hefur verið aðalmiðbæjargata bæjarins. Þróunarmöguleikar líflegs miðbæjarumhverfis eru góðir.
Lögð er áhersla á að styrkja stoðir smá- og fagverslana og veitingastaða. Á svæðinu er einnig gert ráð fyrir
skrifstofum og íbúðum. Í samræmi við einkenni svæðisins og til að styrkja uppbyggingu þess er meiri þéttleika á
M2 en öðrum atvinnusvæðum. Ekki er gert ráð fyrir stórum og rýmisfrekum verslunum. Hæðir húsa 3 – 5.“
Núverandi bygginarmagn er um 32.000m2, leyfilegt er 60.500m2.

Skýringarmynd 1, afmörkun svæðis
Ástæður fyrir skipulagsvinnu:
Ekki hefur enn verið unnið deiliskipulag á reitnum og áhugi er fyrir uppbyggingu verslunar-, þjónustu- og
íbúðarhúsnæðis á miðbæjarsvæðinu, sem getur stutt undir framtíðar uppbygginu Reykjanesbæjar.
Helstu áherslur tillögunnar:
Við undirbúning á tillögunni var ljóst að tengingar við eldri hluta bæjarins hafa verið hunsaðar við uppbyggingu
Hafnargötunar og rými til útivistar vantað. Tillagan leggur áherslu á að mynda þessa nauðsynlega tengingu við
eldri byggðina með því að endurskapa götumyndina sem kvarðar sig að eldri byggð og gefur skemmtilega
umlykingu fyrir sólríkt og skólgott útivistasvæði (torg). Tillagan gerir ráð fyrir verslun, þjónustu og

bílastæðahúsi á 1.hæð og íbúðum á 2 og 3 hæð. Húsin mynda eina heild sem nýta kosti hvors annars til að
skapa gott miðbæjarrými.

Skýringarmynd 2, horft að Hafnargötu 22 og 24 frá nýja bíó.
Samantekt á áherslum skipulagsvinnu:






Húsin verð allt að 3 hæðir (2 hæðir og portris)
Heildarstærð lóða h22 og h24 er 998m2
Heildarbyggingarmagn yrði allt að 2000m2
Hámarksnýting reits yrði allt að N 2.0
Endurbyggja hús í svipuðu útliti og núverandi hús með viðbótarhæð og fylla inn í með nýjum húsum
með álika ásýnd og kvarða.

Áætlað er að hefja skipulagsvinnu í kjölfar þess að samþykki ráðsins liggur fyrir, en gert er ráð fyrir að úrvinnsla
taki um 4 vikur.
Fyrir hönd Gullhjarta ehf.
Jón Stefán Einarsson, arkitekt

VIÐHENGI

Skýringarmynd 3, horft yfir Hafnargötu 22 og 24.

Skýringarmynd 4, séð inn að Klapparstíg

Skýringarmynd 5, útvistasvæði (torg)

Skýringarmynd 6, horft yfir bílastæði, bæjarland og Hafnargötu 22 og 24

Skýringarmynd 7, skema sem sýnir notkun 1.hæðar (blátt-bílastæðahús / gulgrænt-verslun, þjónusta)

Skýringarmynd 8, skema sem sýnir notkun 2 og 3.hæðar (grænt-íbúðir / rautt-stiga-, lyftuhús / app.gult-svalag.)

