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Tillaga að breytingu aðalskipulags

A3

TILLAGA AÐ BREYTINGU Á AÐALSKIPULAGI REYKJNESBÆJAR 2015-2030

Gerð er breyting á aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2015 – 2030 sem samþykkt var

þann 19.07.2017, greinargerð og þéttbýlisuppdrætti.

FORSENDUR

Fyrirhuguð er uppbygging á íbúðarsvæði (ÍB20) saltgeymslulóð/Víkurbraut. Á fyrrum Saltgeymslulóð

er gert ráð fyrir allt að sjö hæða háu fjölbýlishúsi, í takt við nýlegar byggingar sunnar við Hafnargötu,

Tillaga að breytingu felur í sér:

- Tilfærslu á opnu svæði (OP) til norðurs

- Tilfærslu á íbúðarsvæði (ÍB20) til suðurs.

- Smávægileg breyting á skilgreiningu  IB20 í greinagerð

MARKMIÐ DEILISKIPULAGS

Við undirbúning á breytingartillögu deiliskipulagsins Njarðarbraut, Hafnargötu og Víkurbraut, var

fljótt ljóst að staðsetning lóðar Víkurbraut 21-23 hefur mikil áhrif á aðal sjónása frá Faxabraut og

hringtorgi, auk göngutengsla milli hafnarinnar og bæjarins. Eftir að uppbygging fjölbýlishúsa hófst

við höfnina glataðist þessi eldri tenging (sjá skýringarmynd 1) og er því mikilvægt að skapa þau

tengsl aftur. Með því að færa núverandi lóð Víkurbraut 21-23 sunnar og bæjarlandið norðar á

núverandi lóð Víkurbraut 21-23, opnast þessi tengsl aftur. Ný staðsetning lóðar Víkurbraut 21-23

gefur einnig möguleika á öruggari umferðatenginu við Hafnargötu, frekar en frá Víkurbraut. Með

breytingu aðalskipulags Reykjanesbæjar er stefnt að því að nýta ónotaðar lóðir, styrkja göturými

Hafnargötu, efla miðbæjarsvæði og bæta umhverfi Keflavíkurhafnar.

Þéttbýlisuppdráttur, afmörkun breytingasvæðis

GREINAGERÐ

Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2015-2030, samþykkt 19.07.2017, mkv. 1:7.500

Tillaga að breytingu, mkv. 1:7.500

NJARÐARBRAUT, HAFNARGATA OG VÍKURBRAUT

SKÝRINGAR:

5.2 Íbúðarbyggð (ÍB)

Gerð er breyting á textanum ÍB20 Saltgeymslulóð / Víkurbraut, bls 39.

þar sem nú stendur:

Á fyrrum Saltgeymslulóð er gert ráð fyrir allt að sjö hæða háu fjölbýlishúsi, í takt við nýlegar

byggingar sunnar við Hafnargötu, með miðbæjarþjónustu á neðri hæðum.

kemur til með að standa:

Á fyrrum Saltgeymslulóð er gert ráð fyrir allt að  fimm hæða háum fjölbýlishúsum (séð frá

Hafnargötu), í takt við nýlegar byggingar við höfnina.

Samþykkt og staðfesting Aðalskipulagsbreyting þessi sem auglýst hefur verið skv. 2. mgr. 36.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í bæjarstjórn þann ____ 2017.

 _______________

Aðalskipulagsbreyting þessi var staðfest af Skipulagsstofnun þann ____2017.
          _______________

Hnitakerfi:ISN93

Skýringarmynd 1, hátíðarhöld við höfnina á sjómannadag.
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