Lambamýri 1-3
Fjölbýlishús á Álftanesi
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SVEIT Í BORG
Það sem er heillandi og einkennandi fyrir sveit í borg
eru andstæðurnar milli byggðar og landslags. Þar
má sjá smáar, þéttar þyrpingar af húsum, býli sem
hreiðra sig saman, mynda skjól fyrir veðri og vindum
og sem um leið eru lítil samfélög íbúa sem hittast og
þekkja hvern annan. Það er sveit í borg. Hugmyndin
að baki skipulagstillögunni fyrir Álftanes byggir á
nálgun um að þróa byggð í klösum og dreifa þeim
um opin svæði með náttúrulegu yfirbragði þannig að
menningarlandslag svæðisins fái að njóta sín og flæða
á milli húsaþyrpinganna. Nútímalegt sveitaþorp með
áherslu á samspil íbúðabyggðar og umhverfis.
Texti úr Samþykktu deiliskipulagi; Álftanes, Miðsvæði og Suðurnes
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Teikningar þessar eru frumdrög og geta tekið breytingum

SKIPULAGIÐ
Heildarskipulag svæðisins miðar að því að framtíðarbyggð verði í sem bestu samræmi við umhverfið og
taki mið af hugmyndinni um Álftanes sem „sveit í borg“. Þannig er gert ráð fyrir lifandi og fjölbreyttri byggð
í góðum tengslum við skóla og útivistarsvæði. Hugmyndin um sveit í borg miðar að því að tryggja sem
flestum íbúum beint aðgengi að grænu umhverfi og tryggja um leið gæði og aðgengi að útivistarsvæðum
fyrir íbúa sem þegar búa á Álftanesi.

ÖNNUR STARFSEMI
Stefnt er að því að skapa skilyrði fyrir verslun og þjónustu á Miðsvæði og eru því sett ákvæði um þar
að lútandi á neðstu hæð húsa við Lambamýri. Einnig er stefnt að því að skapa skilyrði fyrir rekstur
veitingahúss á opnu svæði líkt og verið hefur. Skilgreind verður ný lóð á opnu svæði á horni Suðurnesvegar
og Breiðumýrar en sú veitingastarfsemi sem fyrir er verður víkjandi á þeim stað.

Heildarskipulagið á að tryggja að Miðsvæði og Suðurnes Álftaness verði fjölbreytt og lifandi byggð með
aðlaðandi íbúðum fyrir fjölbreyttan markhóp með eigindi þar sem áhersla er lögð á:

STAÐARANDI
Byggð á Álftanesi er fjölbreytt. Við gerð nýrrar byggðar á svæðinu er leitað í fyrirmyndir á Álftanesi til að
renna stoðum undir staðaranda nýrrar byggðar. Þannig er meðal annars gert ráð fyrir að fuglar og gróður
Álftaness gefi tóninn í lita- og efnisvali. Götuheiti eru í samræmi við litaval.

BYGGÐ OG UMHVERFI
Að mótun byggðar og bygginga eigi sér stað með virðingu fyrir og í samspili við umlykjandi græn svæði og
náttúru og að land og landgæði verði leiðandi afl í þróun byggðar á svæðinu.
UMFANG BYGGÐAR
Að byggð verði þétt og lágreist og brotin upp í minni einingar.
FJÖLBREYTILEIKI
Að lögð verði áhersla á að byggð verði af blönduðum toga, fjölbýli, einbýli, parhús og raðhús af mismundandi
stærð og gerð.
GÆÐI ÍBÚÐA
Að skipulagið taki sérstaklega mið af því að allar íbúðir hafi aðgengi að opnum óbyggðum svæðum og
njóti útsýnis.
UMFERÐARÖRYGGI
Að huga sérstaklega að umferðaröryggi með því að takmarka umfang umferðaæða og samgöngumannvirkja,
um leið og gangandi, ríðandi og hjólandi vegfarendum eru tryggð góð og örugg skilyrði. Hugað skal
sérstaklega að góðu aðgengi að Álftanesskóla úr hinni nýju byggð.
OPIN GRÆN SVÆÐI
Að hámarka stærð svæðis til útivistar og um leið að styrkja og bæta útivistarmöguleika á svæðinu. Að
tryggja menningarleg verðmæti á svæðinu.
UMHVERFISVÆNAR LAUSNIR
Að huga að vistvænum lausnum og líffræðilegum fjölbreytileika á svæðinu.
BYGGÐIN
Á svæðinu er gert ráð fyrir fjölbreytileika í húsagerðum sem dreifast um skipulagssvæðið eftir reitun þess.
Boðið er upp á blandaða byggð sem nýtist íbúum á öllum aldri.
HÚSAGERÐIR
Á heildarsvæðinu verða fjölbýli, raðhús, parhús og einbýli. Íbúðirnar eru af fjölbreyttum gerðum og hvort
sem um er að ræða fjölbýli, raðhús, parhús eða einbýli er þeim hreiðrað saman í klasa sem hver um sig
mynda eina samfélagslega heild.

OPIN GRÆN SVÆÐI
Í nýju skipulagi er gert ráð fyrir að allar íbúðir séu í nánum tengslum við umlykjandi græn svæði. Á grænum
svæðum verða stígar sem liðast í gegnum byggðina og tryggja gangandi og hjólandi tryggt og gott aðgengi
á nýju skipulagssvæði. Á þessum svæðum skal koma fyrir leikvöllum, bekkjum, reiðhjólastæðum og öðrum
götugögnum sem stuðla að lýðheilsu. Stefnt skal aðþví að setja upp fræðsluskilti á opnum svæðum um
jarðfræði, minjar, gróður og dýralíf. Á stígum skal koma fyrir viðeigandi lýsingu sem veitir öryggi um leið og
ljósmengun gagnvart umlykjandi byggð er takmörkuð.
Gert er ráð fyrir því að opin svæði geti nýst til beitar fyrir búpening og jafnvel heyskap til þess að viðhalda,
eftir því sem verða má, því búsetulandslagi sem einkennir Álftanes. Við uppbygginguna samkvæmt
þessum deiliskipulagsáætlunummun sá golfvöllur sem hefur verið starfræktur á opnu svæði við Helguvík
og sunnan Sviðholts leggjast af.
Stefnt er að uppbyggingu nýs golfvallar á Norðurnesi eins og aðalskipulag Garðabæjar gerir ráð fyrir.
Húsið Haukshús sem golfklúbbur Álftaness hefur haft aðsetur er víkjandi og skal fjarlægja þegar golfiðkun
leggst af á svæðinu.
BLÁGRÆNAR OFANVATNSLAUSNIR
Ofanvatnslausnir skulu meðhöndlaðar með fjölbreyttum hætti í göturýmum og á opnum svæðum. Miðsvæði
Álftaness er mýrlent og þar fyrirfinnast skurðir sem eru m.a. einkennandi fyrir svæðið. Ofanvatnsrásir skulu
mótaðar og fléttaðar inní byggð og opin svæði á milli húsanna. Á stöku stað geta þær orðir að litlum,
grunnum tjörnum þar sem hugsanlega er hægt að koma fyrir útikennslurými fyrir skóla og skautasvell að
vetri til. Sjá nánar kafla 4 og viðaukagögn.
UMFERÐ OG SAMGÖNGUR
Lítil breyting verður á aðalsamgönguæðum á Álftanesi í nýju skipulagi. Hins vegar skal huga að aðgerðum
á Suður- og Norðurnesvegi sem tekur mið af aukinni byggð á svæðinu. Unnið verður með þrengingar á
þessum tveimur vegum sem hefur í för með sér lækkun á umferðarhraða um leið og tryggja skal góðar og
öruggar gönguþveranir yfir vegina. Þá skal leggja stíga sem tengja ný hverfi við núverandi stígakerfi og um
opin græn svæði þannig að öruggt aðgengi verði fyrir gangandi og hjólandi að þróttamannvirkjum og skóla
ásamt bættu aðgengi að strætóstoppistöðvum. Við húsaþyrpingar skulu göturými vera vistleg og skjólgóð
og þar skal hugaað gróðursetningu. Þessar götur skulu vera aðlaðandi og útbúnar sem vistgötur þar sem
bílaumferð víkur fyrir gangandi og hjólandi.
Texti úr Samþykktu deiliskipulagi; Álftanes, Miðsvæði og Suðurnes
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„Sveit í borg“
Útsýni í allar áttir
Falleg hönnun arktitektastofunnar Arkþing/Nordic
Gönguleiðir og hjólreiðarstígar með mikilli náttúrufegurð, berjum og fuglalífi
Falleg fjara með sjósundi og möguleikum fyrir báta og veiði
Bessastaðakirkja 1,5 km göngufæri og safnaðarheimili 900 m göngufæri
Þjónustumiðstöð aldraða á vegum Garðabæjar - félagsstarf 10 m göngufæri
Almenningssamgöngur 150 m göngufæri
Sundlaug, heitir pottar, gufuböð og líkamsrækt í 150 m göngufæri
Íþróttahús og gervigrasvöllur í 200 mín göngufæri
Þjónusta og verslun 50 m göngufæri
Golfvöllur núverandi 1 km göngufæri og nýi verður í 600 m göngufæri
Matvöruverslun 50 m göngufæri
Fjarðakaup 5 mín akstur
Hraðbanki í 200 m göngufæri (íþróttahúsinu)
Bar og veitingastaðurinn Álftaneskaffi 200 m göngufæri
Bitakot Sjoppa 200 m göngufæri
Gistiheimili í 1,8 km göngufæri
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Hesthúsabyggð og ný reiðskemma 600 m göngufæri
Fallegar reiðleiðir
Aðstaða til að sjósetja báta
Myndavélavöktun við bæjarmörk (allir myndaðir sem koma og fara)
Viðhaldsléttar byggingar
Mörg baðherbergi með glugga
Lágreist, uppbrotin byggð
Skjólsælir og sólríkir inngarðar
Sér inngangar í allar íbúðir
Flestar íbúðir hafa 3-4 gluggahliðar
Allar íbúðir hafa möguleika á svalalokunum
Alrýmum snúið út á við til að hámarka útsýni
Stæði í bílgeymslu með öllum íbúðum
Innangengt í bílageymslu frá stigagangi
Möguleiki á rafmagnshleðslu í öllum bílastæðum í bílageymslu
Þakgarðar með íbúðum á efstu hæðum
Íbúðir á jarðhæðum hafa veglega sérafnotafleti
Sorpflokkun í djúpgámum

HÚSIN
Lambamýri 1-3 er lágreist 2.- 3- hæða fjölbýlishús með 84 íbúðum og þjónustu og
verslun á jarðhæð. Í Lambamýri 1 eru 26 íbúðir. Húsin eru byggð í klösum sem dreift
er í óspillta náttúru svæðsisins. Lögð hefur verið áhersla á að hámarka stærð svæðis til
útivistar og um leið styrkja og bæta útisvistarmöguleika á svæðinu.
Húsin eru byggð utan um skjólsæla og sólríka inngarða þar sem finna má aðkomu inn í
húsin. Frá stigahúsum leiða svalagangar íbúa að íbúðum og sérinngangar eru inn í allar
íbúðir. Íbúðirnar eru fjölbreyttar frá 86 m2 og uppí 113m2 . Hverri íbúð fylgir svo 6-7
m2 geymsla. Lagt hefur verið upp með að snúa alrýmum og hjónaherbergjum út á við til
að hámarka útsýni úr íbúðum. Íbúðir á jarðhæðum hafa veglega sérafnotafleti á meðan
íbúðir á 3. hæð hafa þakgarð. Allar íbúðir hafa möguleika á svalalokunum.
Neðanjarðar er bílgeymsla með beinu aðgengi inn í stigahúsin. 1 stæði fylgir hverri
íbúð og innaf bílgeymslu má finna geymslu hverrar íbúðar. Gestastæði eru ofanjarðar.
Sorpflokkun er í djúpgámum. Á jarðhæð Lambamýrar 1 er gert ráð fyrir þjónustu fyrir
aldraða á vegum Garðabæjar og á jarðhæð Lambamýrar 3 er fyrirhuguð matvöruverslun.
Umhverfis húsin er gott göngu- og hjólastígakerfi á grænum opnum svæðum.
Miðbæjargönguleið liggur beint frá húsaþyrpingunni að Álftaneslaug og stuttar vegalendir
eru að sjávarsíðunni og óspiltri náttúru og dýralífi.
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