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ÁSBRÚ Á UNDAN



BLÁGRÆNAR 
OFANVATNS- 
LAUSNIR



LEIÐARLJÓS



Hvernig sköpum við 
lifandi bæjarumhverfi?

Hvernig eflum við fjölskylduvænt og 
fjölbreytt samfélag?

Hvernig nýtum við sögu- og 
menningararfinn?

Hvernig styrkjum við 
lýðheilsu og útivist?

ÁSKORANIR



LEIÐARLJÓS 1

Þétt og hlýleg byggð



LEIÐARLJÓS 1

● Þétt byggð → betri nýting 
á landi

○ styður við aðlaðandi 
bæjarumhverfi og 
fjölbreytta ferðamáta

● Áhersla á bæjarbrag og 
sérstöðu

● Byggðin umlyki útirýmin

● Forðast bílastæðaflæmi

● Vistvænar áherslur



Ný uppbygging verður á 
þéttingarreitum innan núverandi 
byggðar áður en nýtt land er brotið. 
Fjölbreytt yfirbragð byggðar. 

Gatnakerfi gert læsilegra og 
göturými römmuð inn, fegruð með 
gróðri og hönnun taki mið af 
fjölbreyttum ferðamátum.

Bílastæðum verður dreift um 
hverfið og þau fegruð með gróðri og 
gegndræpu yfirborðsefni. Bílastæði 
skal skipuleggja þannig að notkun 
þeirra geti breyst.

ÞÉTTING BYGGÐAR
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LEIÐARLJÓS 2

Ásbrú fyrir alla



● Auka fjölbreytni í húsa- og 
íbúðargerðum

● Áhersla á fjölbreytt 
almenningsrými innan 
hverfsins

● Efla hverfisvitund

● Skólar og íþróttafélög eru 
sameiningartákn

● Verslun og þjónusta innan 
hverfisins og góðir skólar og 
íþróttaaðstaða er lykilatriði

LEIÐARLJÓS 2



Fjölbreyttar húsa- og 
íbúðargerðir fyrir alla aldurs- og 
félagshópa. Áhersla á hagkvæmt 
húsnæði og að búa vel að íbúum.

Húsnæði fyrir verslun og 
nærþjónustu á miðsvæði sem eflir 
mannlíf. Fjölbreytt starfsemi og 
viðburðir tengdir fjölmenningu.

Grunnskólar verði staðsettir í 
miðju íbúðarhverfa og mögulega 
stefnt að stofnun fjölbrautaskóla á 
Ásbrú. Íþróttaaðstaða verði byggð 
upp.

LEIÐARLJÓS 2: MARKMIÐ
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LEIÐARLJÓS 3

Aðlaðandi og hlýleg útisvæði



● Norðlægar slóðir → 
mikilvægt að skapa sólrík og 
skjólsæl rými

● Lágreist þétting byggðar, 
landmótun og gróðursetning 
bæta nærveður

● Góð og græn 
almenningsrými skipta máli

● Áframhaldandi nýting 
blágrænna ofanvatnslausna

○ tækifæri til að fegra 
byggð

LEIÐARLJÓS 3



Áhugaverð og skemmtileg leiksvæði 
verði hönnuð á lykilstöðum. Grænir 
göngustígar tengi saman græn svæði 
og mikilvæga áfangastaði

Mynda skjól og nýta sól sem best. 
Haga almenningsrýmum þannig að 
njóta megi útiveru allan ársins hring og 
lágmarka áhrif veðurfars. Góð lýsing í 
skammdeginu.

Blágrænar ofanvatnslausnir verði 
nýttar til að fegra götur og 
almenningsrými með gróðri. Núverandi 
lausnir verði gerðar sýnilegri.

LEIÐARLJÓS 3: MARKMIÐ
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LEIÐARLJÓS 4

Styrkja staðaranda



LEIÐARLJÓS 4: MARKMIÐ

Hjarta samfélagsins
Samfélagsás
Menningarás
Sögustaðir
Söguslóð
Flugvélaleið

● Styrkja staðaranda
○ hlúa að mannvirkjum með 

menningarsögulegt gildi
○ viðhalda kennileytum og 

gera söguna sýnilegri

● Á sama tíma skapa nýja 
sögu og staðaranda með 
nýjum íbúum

○ Ný ímynd

○ Vísanir í Norræna 
goðafræði hafa sterka 
myndræna tengingu, 
sem eflt getur sérkenni 
og staðaranda 
svæðisins.



LEIÐARLJÓS 4

Samfélagsás meðfram Grænásbraut 
með samkomustöðum fyrir íbúa. Ný 
ímynd og nýjar sögur verði mótuð fyrir 
hina nýju Ásbrú.

Söguhringur milli kennileita sem 
gerir sögu herstöðvarinnar tilhlýðileg 
skil. Einstök saga sem er mikilvægur 
grunnur staðaranda á svæðinu.

Menningarás byggist upp meðfram 
Flugvallarbraut. Þar eru kennileiti, 
sem vert er að halda og munu skapa 
áhugaverða áningarstaði innan um 
nýja byggð.
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HVERFIN







FORGANGSVÆÐI









Tengist skólalóð og sleðabrekku. Einstök 
hönnun sem dregur fólk að svæðinu.

ALMENNINGSGARÐUR



Fegrun á göturými fyrir alla ferðamáta

GRÆNÁSBRAUT



● Ímynd Ásbrúar - tala Ásbrú upp
○ Búa til svæðismark (place brand)

● Sýna breytingar í verki
○ Deiliskipulag skóla og leiksvæðis
○ Uppbygging einstaks leiksvæðis
○ Umhverfisumbætur við Grænásbraut
○ Bæta lýsingu!
○ Vinna með íbúum - viðburðir
○ Deiliskipulag miðsvæðis

FRÁ HUGMYND AÐ VERULEIKA
● Starfsemi og þjónusta

○ Matvöruverslun
○ Fjölbrautaskóli
○ Íþróttaaðstaða 
○ Félagsþjónusta
○ Samhengi við flugvöll
○ Bæta almenningssamgöngur

● Fleiri verkefni
○ hafa verið skilgreind




