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Breyting á deiliskiplagi,
Hafnargata 12, Reykjanesbær.
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GREINAGERÐ

Ný tillaga reynir að bestu getu að leysa úr þessum helstu atriðum, má þá helst nefna.

· Að draga hluta húsanna frá Hafnargötunni tilbaka, þannig skapast bæjarrými fyrir gesti og
íbúa og í leið opnar á snjónlínu að Hafnargötu 6 (ungó).

· Vinna með fjölbreytileika og uppbrot í framhlið hússanna sem snýr að Hafnargötu, en húsin
hafa þá sérstöðu að liggja við eitt helsta samkomusvæði Reykjanesbæjar með útsýni yfir
Hólmsbergið og Keflavíkina.

· Staðsetja húsin þannig að sem minnsta ónæði skapast fyrir íbúa í kring, en á sama tíma
Í gildi er deiliskipulag Hafnargata 12, samþykkt júlí 2017. Með gildistöku breytts deiliskipulags
fellur út núgildandi deiliskipulag fyrir Hafnargötu 12.
Ekkert á skipulagssvæðinu hefur verndargildi eða gefur tilefni til sérstakrar varúðar. Ekki er
ástæða til sérstaks umhverfismats þar sem fjöldi íbúða og hæð bygginga á skipulagssvæðinu
gefur ekki tilefni til þess.

móta fyrir útivistarými íbúanna sjálfa, þar sem skjól og dagsljós er nægilegt allt árið í kring.
sé grænt. Með bílkjallara er hægt að auka bílstæðakröfu frá 1 stæði á íbúð í 1,5 stæði á
íbúð og þar með draga verulega úr álagi bíla í umhverfinu. Gerð hefur verið greining af
viðauka, dags 27.07.2018.

Helstu breytingar:

· Bil milli húsa aukið
· Mænisstefnu húsa breytt

Gildandi deiliskipulag vinnur með sex einsleita húskroppa sem raða sér meðfram Hafnagötunni
með sex metra á milli sín. Ekki er lögð sérstök áhersla á tengsl milli lóðar og umhverfis, nema
með uppröðun og þakformi húsa, en lóðin liggur að helstu lífæð Reykjanesbæjar og eldra hluta
íbúðarhverfis Keflavíkur. Skammhlið (framhlið) húsanna liggur meðfram endilanga lóðina um
2.5-4 metra frá götu og bíður ekki uppá uppbrot eða rými milli lífæðar og húsanna sem gestir og
íbúar geta nýtt sér, við fallegustu staðsetningu í bæjarfélaginu. Auk þess skyggir hornhúsið sem
liggur að Norðfjörðsgötu á sjónlínu að Hafnargötu 6 (ungó), en hún er einn af hornsteinum
þéttbýlismyndunnar í Keflavík og mikilvægur þáttur í byggðarmynstri í gömlu byggðinni. Tillagan
gerir ekki sérstaklega ráð fyrir grænu rými íbúa til útiveru, nema milli húsa. Aftan húsin er gert

Aðkoma frá lóð er frá Norðfjörðsgötu um botnlanga götu. Bílastæði verði við austurhlið göturnar.
Bílastæði verði 32 og þar af þrjú stæði fyrir fatlaða.
Húsagerðir verði tvær hæðir og ris. Íbúðir verði samtals 30-32. Kvistir og þakgluggar heimilir.
Nýtingarhlutfall verði 0.7. Heimilt er að hafa geymslur og tæknirými í kjallara hvers húss. Kjallari
skal vera að hámarki hálfur grunnflötur hvers húss. Hús verði innan byggingarreits en
byggingarhlutar ss. þakskegg, skyggni, útkragandi gluggar getar farið út fyrir byggingarreit.
Fjarlægð milli húsa skal vera að lágmarki 6.0m. Bindandi staðsetning er að austan á lóðinni, við
Hafnargötuna. Vegghæðir á langhliðum fari ekki yfir 6.0m. Mænishæði verði að hámarki 11.3m.
Þakhalli verði frá 40-45gráðum. Mænisstefna verði austur vestur (sjá skýringaruppdrátt).

· Færa bílastæði neðanjarðar svo ásýnd raskist ekki og tengsl við nærliggjandi íbúðarhverfi

verkfræðistofunni VSÓ á umferð í umhverfinu við breytingu skipulags, sjá greinagerð í

Deiliskipulagssvæðið afmarkast af lóðinni Hafnargata 12 sem liggur að Aðalgötu til suðurs,
Hafnargötu til austurs, Norðfjörðsgötu til norðurs og Túngötu til vesturs. Mörk
deiliskipulagsvæðis koma fram á deiliskipulagsuppdrætti. Heildarstærð þess er um 0,33 ha.
Aðkoma að skipulagssvæðinu er frá Hafnargötu.

Húsakönnun frá 1996 liggur til grundvallar.

· Torgi og garðrými bætt við
· Bílastæði ofanjarðar færð í opinn bílakjallara og bílastæðafjöldi aukinn per íbúð.

Bílageymslur og bílastæði
Ekki er gert ráð fyrir bílageymslu í kjallara. Gera skal ráð fyrir einu bílastæði ofanjarðar fyrir
hverja íbúð.
Lóðarfrágangur
Hafa skal amk. 1.0m háan stoðvegg meðfram lóðarmörkum við Hafnargötuna og skal
hæðarmunur lóðar og götu brúast á þann hátt eða á sambærilegan máta. Göngutengsl við
Hafnargötuna skulu vera með römpum og eða tröppum. Við rif á byggingum á lóðinni skal
frágangur á lóðarmörkum vera svipaður meðfram lóðum á Túngötu. Veggurinn verður innan
lóðarmarka Hafnargötu 12 og verður eign hennar. Til vara skal tekið fram að hafi
bygginngarhlutar útihúsa á Túngötu notast við stoðvegg á lóðarmörkum Hafnargötu 12 og
Túngötu skulu slík tengls verða rofin og útveggir útihúsa á Túngötu myndi sjálfstæða óháða
heild á kostnað lóðarhafa við Túngötu. Að öðru leyti skulu eigendur Hafnargötu 12 hafa vegg á
lóðarmörkum Túngötu og Hafnargötu 12, þó innan lóðarmarka Hafnargötu 12.

· Aðkoma lóðar færð frá Norðfjörðsgötu á Hafnargötu.
· Íbúðarfjöldi breytt
· Nýtingarhlutfall breytt
· Vegghæð og mænishæð breytt
Lóðin er á svæði hverfisverndar og skal taka tillit til mismunandi einkenna, mælikvarða og
yfirbragðs sögulegrar byggðar og götumyndar í nánasta umhverfi og við aðliggjandi götur.

Sett er inn sérákvæði um hljóðvist við Hafnargötu 12 þar sem viðunandi dB lækkun fæst með
þreföldu gleri og eða sérstökum hljóðeinangrandi rúðum. Gerð er krafa um dB lækkun
samkvæmt leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar. Flokkur B: Samsvarar umtalsvert betri hljóðvist
en þeim viðmiðunargildum sem sett eru í flokki C. Einstaklingar geta í einstaka tilvikum orðið
fyrir truflunum vegna hljóðs og hávaða. Samkv. gæðaflokkunarstaðli ÍST45:2011.
Umferðarhávaði við húsvegg fari ekki yfir 50 dB og inni ekki yfir 30 dB með lokaðan glugga og
opna loftrás.

Aðkoma að lóð er frá Hafnargötu. Leggja skal áherslu á öryggi gangandi við út- og innkeyrslu
bílastæðahúss við Hafnargötu. Bílastæði verði í opnum bílakjallara.
Húsagerð helst óbreytt. Íbúðir verða að hámarki samtals 58. Kvistir og þakgluggar heimilir.
Húsin skulu hafa mismunandi liti, en sami litur á vegg og þaki hvers húss. Vanda þarf
klæðningu og frágang kringum glugga. Gluggauppröðun skal vera með óreglulegu
fyrirkomulagi.
Nýtingarhlutfall ofanjarðar verður 1.0N í samræmi við hús á Hafnargötunni og neðarjarðar
verður 0,8N, samanlagt 1,8N. Heimilt er að hafa geymslur og tæknirými í bílakjallara. Afmörkun
bílakjallara er sýnd á uppdrætti. Hús verða innan byggingarreits en byggingarhlutar ss.
svalagangar, lyfta, þakskegg, skyggni, útkragandi gluggar geta farið út fyrir byggingarreit.
Vegghæðir á langhliðum fari ekki yfir 7.3m . Mænishæði verði að hámarki 11.4m. Þakhalli verði
frá 35-45 gráðum. Sjá mænistefnu á uppdrætti.

Deiliskipulagsbreyting þessi sem auglýst hefur verið skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr.
Bílakjallari og bílastæði
Gert ráð fyrir bílageymslu í kjallara. Bílastæði verði 1 stæði á íbúðir <=60m2 og 1.5 stæði á
íbúðir >60m2. Fjöldi bílastæða fyrir hreyfihamlaða skal fara eftir gildandi byggingarreglugerð.
Lóðarfrágangur
Hæðarkóti lóðar skal vera í samræmi við aðliggjandi lóðir Túngötu á lóðarmörkum lóða.
Hæðarmunur frá Hafnargötu er frá 0.4m í 1.8m vegna hæðarlegu Hafnargötu. Hæðarmismunur
skal vera vandlega hannaður í útliti og unnin með skábrautum eða tröppum við torg og
gönguleiðir á lóð. Kvöð er um aðkomu almennings að torgi í norðaustur horni lóðar, torg
afmarkast af horni Hafnargötu og Norðfjörðsgötu og framhlið tveggja nyrðstu húsanna, sjá
afmörkun á uppdrætti. Gera skal göngustíga fyrir íbúa H12 innan lóðar, svo greitt sé að íbúðum
frá Aðalgötu, Hafnargötu og Norðfjörðsgötu. Frágangur og framkvæmd við lóðarvegg milli
Hafnargötu 12 og lóða við Túngötu skal vera á ábyrgð lóðarhafa Hafnargötu 12.
Hönnun hljóðvistar við Hafnargötu 12 skal vera í samræmi við gildandi viðmið og staðla.
Umferðarhávaði við húsvegg fari ekki yfir 65 dB og inni ekki yfir 30 dB með lokaðan glugga og
opna loftrás.
Að öðru leyti eru eldri skilmálar gildandi deilskipulags Hafnargata 12 óbreyttir.

123/2010 m.s.br. frá _______________ til ______________ var samþykkt í bæjarstjórn
þann ______________ 2017. ______________________________________________
Samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar var auglýst í B-deild Stjórnartíðinda

ÚTG. DAGS.
02 13.06.2018
03 02.07.2018
04 04.09.2018

TEIKN.SKÝRING / BREYTING
SAMÞ.
GREINAGERÐ BREYTT VEGNA LÓÐASKIPTINGAR
INNKEYRSLU BREYTT SKV. BEIÐNI BÆJARRÁÐS
ÁKVÆÐI VEGNA BAKKASTÍGS BÆTT VIÐ SKV. BEIÐNI SKIPULAGSSTOFNUNAR

Hafnargata 12, 230 Reykjanesbær
18.09.2018

ráð fyrir breiðu malbikuðu plani fyrir bílastæði, sem óneitanlega myndar rof milli eldri
íbúðabyggðar og nýs skipulags.

mkv.1:500

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. Til viðmiðunar er
nýtingarhlutfall á Hafnargötu allt að 2,53N.

DAGS.
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Breyting á deiliskiplagi,
Hafnargata 12, Reykjanesbær.

Séð frá Hafnargötu til suðurs

Séð inní garð

yfirlitsmynd heildar

Séð yfir torg

Hafnargata 12, 230 Reykjanesbær
18.09.2018

Séð frá Túngötu til austurs
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Séð frá Hafnargötu til suðvestur
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