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1 Lýsing deiliskipulags 

1.0 Almennt 

Hér er um að ræða deiliskipulag íbúðahverfis í Öldum III í austurjaðri þéttbýlisins 
á Hellu. Svæðið er auðkennt sem ÍB15 í fyrirliggjandi tillögu að breyttu aðalskipu-
lagi á Hellu. Gert er ráð fyrir blöndu af einbýli, rað- og parhúsum á 1 hæð. 

Samkvæmt gildandi aðalskipulagi á Hellu 2002-2014 er gert ráð fyrir athafna- og 
iðnaðarsvæðum þar sem nú er fyrirhugað að hafa íbúðarbyggð. Tillaga að breyttu 
aðalskipulagi fyrir svæðið liggur fyrir ásamt umhverfisskýrslu sem er auglýst 
samhliða þessari deiliskipulagstillögu.  

 

 

       

 

 

Mynd 1. Tillaga að breyttu aðalskipulagi á Hellu 
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Skipulagsuppdrættir eru byggðir á loftmyndum Hnit hf og kortagunnum Rangár-
þings ytra fyrir eldri byggð á Hellu. Skipulagsáætlun þessi felur í sér eftirfandi 
gögn: 

 Deiliskipulagsuppdráttur mkv. 1:1.000. 

 Greinargerð þessi með skipulags- og byggingarskilmálum. 

 Skýringaruppdráttur mkv. 1:1.500. 

 Megið markmið deiliskipulagsins eru eftirfarandi: 

 Að mynda fallega og heilsteypta íbúðabyggð sem liggur vel í landi og 
myndar eðlileg tengsl við núverandi byggð. 

 Að bjóða upp á mis stórar lóðir sem taka mið að þörfum bæjarbúa varð-
andi stærðir og húsagerðir.   

 Að koma fyrir öruggum gönguleiðum í gegnum hverfið sem tengjast 
eðlilega við nærliggjandi byggð og megin gönguleið í skóla. 

 Að móta öruggt og einfalt gatnakerfi. 

1.1 Afmörkun og aðkoma 

Skipulagssvæðið er á austurjaðri byggðarinnar á Hellu, austan við núverandi 
byggð. Mengin aðkoma inn í hverfið er frá Eyjasandi og Langasandi. Eyjasandur 
verður framlendur og tengist síðan Dynskálum.   

Skipulagssvæðið er í heild um 8,5 ha að stærð og þar af eru um 4,6 ha undir 
íbúðarlóðir götur og gangstéttar. 

1.2 Landslag og gróður  

Skipulagssvæðið er flatlendi í um 35 m y.s. og að mestu leyti vel grónir sandar. 
Austan við núverandi byggðar er jarðvegsmön sem gert er ráð fyrir að haldist  að 
miklu leyti, en verði formuð og mótuð í tengslum við stígagerð á svæðinu.  

1.3  Náttúruvá 

1.3.1 Jarðskjálftar 

Samkvæmt ÍST 13/1989 er Hella á álagssvæði 4 og þar gilda sérstakar reglur um 
burðarþol bygginga. Vegna jarðskjálftahættu er nauðsynlegt að hyggja sérstak-
lega vel að undirstöðum bygginga og gæta þess að ekki séu sprungur, mishæðir 
eða stallar undir sökklum. 

1.4 Gönguleiðir, reiðleiðir og opin svæði  

Göngustígar 

Megin göngustígur liggur um opið svæði  milli núverandi byggðar í Öldum I og II 
og nýrrar byggðar sem tengist síðan núverandi stígakerfi bæjarins. Gert er ráð 
fyrir gangstéttum öðrum megin við helstu húsagötur sem tengjast gangstéttum og 
eldri byggð á Öldum.  
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Aðalgöngustígar er ætlaðir jafnt hjólandi sem gangandi umferð. Reiknað er með 
að göngustígar séu 3.0 m breiðir, með varnalegu yfirborði og upplýstur gangstétt-
ar skulu vera a.m.k 2.0 m breiðar.   

Þar sem gangstéttar þvera götur er gert ráð fyrir hraðahindrandi aðgerðum  

Reiðstígar 

Reiðstígur frá hesthúsasvæðinu helst að mestu óbreyttur að Suðurlandsvegi. Síð-
an er gert ráð fyrir tengingu til austurs norðan sláturhúss Reykjagarðs og sunnan 
nýrrar íbúðarbyggðar.   

Opin svæði 

Gert er ráð fyrir grænum geira ætluðum til útivistar milli núverandi byggðar í 
Öldum I og II og nýrrar byggðar. Reiðleið liggur um svæðið í dag og helst hún  að 
mestu óbreytt. Skjólmön liggur samsíða reiðstíg í dag. Gert er ráð fyrir því að 
forma og móta mönina samhliða stígagerð á svæðinu þar sem nauðsynlegt er að 
kljúfa hana þar sem Eyjasandur liggur.  Gönguleið og reiðleið verða aðskildar að 
hluta til með þessari mön. Gera skal ráð fyrir að mön verði þakin trjágróðri a.m.k. 
30%. Lega stíga um svæðið er leiðbeinandi.  

Vestan við byggðina er kvöð um gróðurmön til að skýla íbúðarbyggð frá núver-
andi hesthúsabyggð. Gróðurmönin skal vera allt að 2-3 m á hæð og þakin blönd-
uðum trjágróðri a.m.k. 30%.    

 

 1.5 Trjágróður 

Gert er ráð fyrir að nota trjágróður markvisst til skjólmyndunar norðan og austan 
við byggðina núverandi byggð auk þess sem gert er ráð fyrir því að manir verði 
klæddarblönduðum trjágróðri, að lágmarki 30%. Staðsetning trjágróðurs sem 
sýndur er á uppdrætti er eingöngu til skýringar og ekki bindandi.  

1.6 Gatnakerfi 

Unnið er út frá gatnaflokkunarkerfi, þ.e. tengi-, safn- og húsagötu kerfi. Sam-
kvæmt aðalskipulagi liggur (ekki) tengibraut um hverfið. 

Hverfið er hugsað sem 30 km hverfi, sem þýðir að umferðarhraði í safngötu og 
húsagötum verði takmarkaður við 30 km/klst. Þessu verði m.a. náð með gerð 
hraðahindrana sem tengjast göngubrautum yfir viðkomandi götu. Gert er ráð fyrir 
biðskyldu frá húsagötum inn á safngötu.  

Eyjasandur og X-alda, sem liggja út frá Langasandi eru um 7 m breiðar safngötur. 
Gert er ráð fyrir íbúðarbyggð sunnan X-Öldu og 2.0 m breiðri gangstétt beggja 
vegna götu. Við Eyjasand er gert ráð fyrir íbúðarbyggð norðan   götu og 2 m 
breiðri gangstétt sem tengist núverandi gangstétt við Eyjasand sunnan við götu.  

Út frá Langasandi liggur 6 m breið húsagata sem tengist X-öldu  þar er gert ráð 
fyrir 2 m breiðri gangstétt norðan við götu. Frá Eyjasandi liggja þrír botnlangar, 
um 6 m breiðir, með rað-  og parhúsabyggð.  
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1.7 Veitukerfi 

Gert er ráð fyrir langnaleiðum í götum og gangstéttum. Gert er ráð fyrir tengingu 
við að allar helstu stofnlagnir, sem liggja samsíða Langasandi.  

1.8 Almenn bílastæði 

Um bílastæði á lóð gilda þær reglur sem getið er um í 64. gr. Í byggingarreglu-
gerð. Gert er ráð fyrir 3 bílastæðum á lóð við einbýlishús, 2 bílastæðum við par-
hús og raðhús en gera má þriðja stæðið þar sem því verður við komið.  

Gert ráð fyrir gestastæðum til almennra nota við enda í botlöngum og í boga við 
húsagötu.  Bílastæði í og við götu eru óháð almennum bílastæðakvöðum á hverri 
lóð, ekki er gert ráð fyrir bílastæði fyrir stóra bíla  innan svæðisins. 

1.9 Húsagerðir 

Um er að ræða lágreista sérbýlishúsabyggð, með megin áherslu á einnar hæðar 
einbýlishús og parhús.  

1.10 Fjöldi íbúða 

Skipulagssvæðið er um 8,5 ha að stærð þar af 4,6 ha undir íbúðarbyggð og 
götur. Samtals er gert ráð fyrir allt að 70 íbúðum á svæðinu. 

Taflan hér að neðan er yfirlit yfir áætlað byggingarmagn í m2 og íbúðafjölda.  

 

Húsagerðir Fjöldi Lýsing Áætlað 
byggingar-
magn 

Fjöldi íbúða 

E1 12 Einbýlishús 1 hæð með 
bílskúr. Hámarksstærð 
35% af stærð lóðar. 

3.800 m2 12 

P1 8 Parhús 1 hæð með inn-
byggðum bílskúr. 
Hámarksstærð 200 m2. 

1.600 m2 16 

P2/R1 14 Parhús með innbyggðum 
bílskúr/eða raðhús með 
þremur húsum án bílskúrs 
Hámarksstærð 200/130 
m2. 

5.460 m2 28/42 

Heild  34  10.860 m 2   56/70 
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2 Almennir skilmálar 

2.0 Almennt 

Hér er lýst almennum skilmálum sem gilda að jafnaði um allar byggingar og fram-
kvæmdir  í tengslum við deiliskipulag þetta. 

Skýringarmyndir sem fylgja skilmálum sýna í meginatriðum afstöðu bygginga til 
götu og lóðar við mismunandi aðstæður, með fyrirvara um að húsgerð falli eðli-
lega að landi á hverri lóð. 

Frágengið yfirborð við húsvegg skal að öllu jöfnu ekki vera neðar en 30 sm undir 
uppgefinni plötuhæð jarðhæðar og eru frávik frá því háð samþykki byggingar-
nefndar.  

Æskilegt er að gólf í bílgeymslu sé að minnsta kosti 10 cm lægri en gólf í íbúð. 

Ekki er gert ráð fyrir kjöllurum. 

Skýringarmyndir á deiliskipulagsuppdrætti sýna hámarks hæðir húsa. 

Allir megin hlutar húss skulu standa innan byggingarreits, eins og hann er sýndur 
á mæliblaði, sbr. kafla 2.2 um mæli- og hæðarblöð. Byggingareitur dreginn heilli 
línu er bindandi og skal húshlið liggja a.m.k. 70% að þeirri línu. Aðrar hliðar bygg-
ingarreits (auðkenndar með brotinni línu) sýna lámarks fjarlægð frá lóðarmörkum. 

Til að skapa aðgengi að baklóðum raðhúss er kvöð um aðgengi að lóð um 
nágrannalóð. 

2.1 Hönnun og uppdrættir 

Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag lóðar í aðalatriðum, hæðartölur á landi við 

hús og á lóðarmörkum, skjólveggi á lóð og annað það sem máli skiptir fyrir útlit og 
fyrirkomulag mannvirkja á lóðinni, sbr. gr. 22  byggingarreglugerðar nr. 441/1998. 

2.2 Mæli og hæðarblöð 

Gera skal sérstök mæliblöð fyrir hverja lóð fyrir sig á grundvelli þessa deiliskipu-
lags. 

Mæliblöð sýna m.a. stærðir lóða, lóðarmörk, byggingarreiti húsa og bílgeymslna, 
fjölda bílastæða á lóð og kvaðir ef einhverjar. 

Allir meginhlutar húss skulu standa innan byggingarreits, eins og hann er sýndur 
á mæliblaði fyrir hverja lóð. 

Hæðarblöð sýna gangstéttarhæðir og götuhæðir við lóðarmörk (G), sem er þá 
einnig lóðarhæð á þessum mörkum, lóðarhæðir á baklóðarmörkum (L) og hæðar-
tölur fyrir gólfhæð þess hluta húss, sem snýr að götu (H). Mesta hæð á þaki, 
mænishæð (HM) er gefin á   skýringarmyndum á skipulagsuppdrætti. Hæðarblöð 
sýna ennfremur staðsetningu og hæðir á frárennslis- og vatnslögnum svo og 
kvaðir um inntök veitustofnana. Mænisstefna er sýnd á skipulagsuppdrætti. 

Endanlegar lóðarstærðir eru háðar gerð mæli- og hæðarblaða. 
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2.3 Sorpgeymslur 

Sorpgeymslur skulu almennt vera í samræmi við 84. gr. byggingarreglugerðar (nr. 
441/1998) í hverju tilviki.  

2.4 Bílastæði og bílageymslur 

Almennt skulu bílastæði vera í samræmi við 64. gr. byggingarreglugerðar 
(441/1998) og gr. 3.1.4 í skipulagsreglugerð (400/1998). 

Gert er ráð fyrir almennum gestabílastæðum í hverfinu, sem getið er í grein 1.8 
um almenn bílastæði og sýnt verður á mæliblöðum. 

Bílastæði sem liggja hornrétt á götu skulu ekki vera styttri en 8,0 metrar framan 
við bílageymslur, en 5 metrar að öðrum kosti. 

Á einbýlishúsalóðum merktum E1 skal koma fyrir a.m.k. 3 stæðum á hverri lóð og 
er heimilt að bæta við 4 stæðinu þar sem aðstæður leyfa. Jafnframt er gert ráð 
fyrir bílgeymslu fyrir einn til tvo bíla. Staðsetning bílastæða er leiðbeinandi.  

Á lóðum parhúss merktu P1 skal koma fyrir 2 stæðum á hverri lóð og er heimilt 
að bæta við 3 stæðinu þar sem aðstæður leyfa. 

Á lóðum par-/raðhúsa merktum P2/R1 skal gera ráð fyrir 2 bílastæðum fyrir 
hverja íbúð og er heimilt að bæta við 3 stæðinu þar sem aðstæður leyfa. Sé um 
raðhús að ræða skal gera ráð fyrir 2 stæðum fyrir hverja íbúðareiningu.  

2.5 Frágangur lóða 

Frágangur lóða skal almennt vera í samræmi við samþykkta aðaluppdrætti og 
kafla 3 í byggingarreglugerð nr. 441/1998. 

Á aðalteikningum skal sýna fyrirkomulag lóðar, s.s. frágang lands, skjólveggi, 
girðingar og trjágróður. Lóðarhafi sér sjálfur um framkvæmdir og frágang á sinni 
lóð og ber ábyrgð á að þær séu í samræmi við samþykktar teikningar og hæðar-
tölur (G- og L-tölur), skv. mæli- og hæðarblaði. G- og L-tölur ráða hæð á lóðar-
mörkum á milli hornpunkta (línulega tengdar). Að auki skal miða við að sökklar á 
byggingum fari ekki yfir 30 sm frá jörðu. 

Lóðarhafi skal ganga frá lóð sinni meðfram bæjarlandinu í þeirri hæð, sem sýnd 
er á hæðarblöðum og bera allan kostnað af því.  

Ekki er heimilt að gróðursetja limgerði né annan gróður nær lóðarmörkum en 50 
sm frá lóðarmörkum sem snúa að götu/gangstétt.  Lóðarhafi skal hafa samráð við 
nágranna um frágang á sameiginlegum lóðarmörkum. Grindverk á lóðarmörkum 
sem snýr að götu skal ekki vera hærra en 1.2 m . Verði ágreiningur þar um skal 
hlíta úrskurði byggingarnefndar og/eða byggingarfulltrúa. 
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3 Sérákvæði 

 

3.0 E1 – einbýlishús ( 12 stk.) 

Heimilt er að reisa einbýlishús á 1 hæð innan byggingarreits ásamt sambyggðri 
bílgeymslu. Grunnflötur húss verði ekki stærri en sem nemur 35% af grunnfleti 
lóðar, útbyggingar meðtaldar. Þannig verði t.d. einbýlishús á 810 m² lóð því ekki 
stærra en 283 m² bruttó að grunnfleti, þ.m.t. bílgeymsla. 

Heimilt er að nýta rými í rishæð rúmist það innan tilskilinna hæðarmarka. 

Mænishæð verði að hámarki 6,0 metrar yfir gólfkóta aðalhæðar, sbr. skýringar-
mynd á skipulagsuppdrætti. 

Frágengið yfirborð við húsvegg skal ekki vera neðar en 30 sm undir uppgefinni 
plötuhæð og eru frávik frá því háð samþykki byggingarnefndar. 

Þar sem bindandi byggingarlína er skal 65% hluti húss vera við þá línu, annars er 
staðsetning frjáls innan byggingarreits. Bílskúr skal aldrei standa nær lóðarmörk-
um en 8,0 m.  

Bent er sérstaklega á vinkilform sem hentugan kost fyrir einbýlishús  sbr. skýring-
aruppdrátt. Þannig má mynda gott skjól fyrir ríkjandi vindátt og ná kjöraðstæðum 
m.t.t. afstöðu til sólar. 

Heimilt er að reisa bílageymslu fyrir allt að 2 bíla. Fjöldi bílastæða er a.m.k. 3. 

 

3.1 P1 – Parhús  (8 stk.) 

Heimilt að reisa parhús á 1 hæð innan byggingarreits ásamt sambyggðri bíl-
geymslu. Á deiliskipulagsuppdrætti eru húsaeiningar í og parhúsalengjum al-
mennt sýndar jafnbreiðar. Misbreiðar einingar eru heimilar innan byggingarreits 
lóðar án deiliskipulagsbreytinga.  Heimilt er að aðlaga hús að landi með stallaðri 
gólfplötu.  

Mænishæð verði að hámarki 5 metrar yfir gólfkóta aðalhæðar, sjá jafnframt skýr-
ingarmynd hér að aftan. 

Þar sem bindandi byggingarlína er, skal 85% hluti skammhliðar húss (húsgafl) 
vera við þá línu annars er staðsetning frjáls innan byggingarreits. 

Grunnflötur húss verði ekki stærri en sem nemur 200m 2 þar með talin bílgeymsla 
og útbyggingar. Frágengið yfirborð við húsvegg skal ekki vera neðar en 30 sm 
undir uppgefinni plötuhæð jarðhæðar og eru frávik frá því háð samþykki bygging-
arnefndar.  

 

3.2 P2/R1 – Parhús - raðhús  (14 stk.) 

Heimilt er að reisa parhús á 1 hæð innan byggingarreits með sambyggðri bíl-
geymslu eða 3 íbúða  raðhús á 1 hæð án bílgeymslu. 

Á deiliskipulagsuppdrætti eru húsaeiningar parhúsa og raðhúsa almennt sýndar 
jafnbreiðar. Misbreiðar einingar eru heimilar innan byggingarreits lóðar án deili-
skipulagsbreytinga.  Heimilt er að aðlaga hús að landi með stallaðri gólfplötu.  
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Mænishæð verði að hámarki 5 metrar yfir gólfkóta aðalhæðar, sjá jafnframt skýr-
ingarmynd hér að aftan. 

Grunnflötur húss verði ekki stærri en sem nemur 200m 2 þar með talin bílgeymsla 
og útbyggingar. Frágengið yfirborð við húsvegg skal ekki vera neðar en 30 sm 
undir uppgefinni plötuhæð jarðhæðar og eru frávik frá því háð samþykki bygg-
ingarnefndar. Bílastæði sem liggja hornrétt á götu skulu ekki vera styttri en 7 
metrar framan við bílageymslur. 

 

 

Kópavogi 27. maí 2007  

 

 

Aðalheiður Kristjánsdóttir, landslagsarkitekt FÍLA 


