Reykjavík 6. júní 2019

Bt. Skipulagsnefndar Mosfellsbæjar
c.c. Skipulagsstjóri Mosfellsbæjar

Efni: Völuteigur 8, „Varmártorg“.
Uppbygging í Mosfellsbæ
Undanfarin ár hefur átt sér stað mikil og metnaðarfull uppbygging í Mosfellsbæ og skal þar
helst nefna byggðina í Helgafellslandi og miklar og spennandi framkvæmdir í miðbænum, en
áhugavert verður að sjá þær verða að veruleika. Tillaga sú sem hér er kynnt til sögunnar er af
nokkuð öðrum toga, en er að mati tillöguhöfunda áhugavert innlegg inn í búsetumál
framtíðarinnar. Allar byggingar í fyrirhuguðu hverfi verða umhverfisvottaðar og Mosfellsbær
mun státa af fyrsta umhverfisvottaða hverfinu á Íslandi, slá tóninn og vera í fararbroddi
þróunar vistvænnar byggðar.
Völuteigur 8, staðsetning
Lóð númer 8 við Völuteig liggur yst í skipulögðu iðnaðarhverfi og lækkar til austurs. Neðan
við lóðina eru túnspildur sem ná út að Varmá, en þar eru hestar á beit á sumrin. Austan við
Varmá rís Helgafell og nýbyggðin í hlíðum fjallsins. Til suðurs og ofar í landinu er skógi
vaxið svæði Reykjalundar. Álafosskvos, neðar í landinu, er innan seilingar, en full ástæða er
til að styrkja hana og efla. Útsýni er mikið og fallegt.
Aðdragandi
Árið 2009 unnu Zeppelin arkitektar tillögu að deiliskipulagi á lóðinni. Þá var hugmyndin að
reisa fjögurra hæða skrifstofu- og hótelbyggingu auk kjallara og niðurgrafinnar bílageymslu.
Bílapartasalan ehf, núverandi eigandi lóðarinnar hefur gert samning við Byggingarfélagið
Mannverk ehf um að þróa og byggja upp lóðina. Í samkomulaginu felst einnig að Zeppelin
arkitektar munu vinna tilheyrandi skipulagsvinnu og hanna allar byggingarnar á lóðinni.
Markmið
Að skapa vistvæna byggð, þar sem lögð er áhersla á umhverfissjónarmið, bæði í skipulagi og
byggingum. Í takti við nýjan tíðaranda verði byggingarnar umhverfisvottaðar.
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Fyrirhuguð byggð verði útvörður Mosfellsbæjar til suðurs, framlenging á Álafosskvos og
styrki hana í sessi. Þar mun fólki gefast kostur á að eignast íbúð í sveit, þar sem jafnframt eru
atvinnutækifæri og afþreying, vinnustofur í bland við íbúðir, kaffi- og veitingahús.
Félagsleg einangrun einstaklinga á öllum aldri er sífellt stækkandi vandamál í þjóðfélaginu og
því er eitt af markmiðum tillöguhöfunda að móta umhverfi sem ýti undir samneyti íbúa, á
sama tíma og þeim er búið hefðbundið heimili, með þá sérstöðu að vera í mikilli nálægð við
náttúruna.
Áhersla verði lögð á að lóð verði aðlaðandi og með möguleika til afþreyingar, sem geti nýst
öllum bæjarbúum. Megnið af bílastæðum verði neðanjarðar.
Ný byggð skermi af iðnaðarsvæðið í Völuteig, frá íbúðabyggðinni í Helgafellslandi séð.
Hugmynd
Á lóðina verði byggður eins konar kastali, safn mishárra turnbygginga, sem liggja munu
umhverfis stórt torg. Tillögunni hefur verið gefið vinnuheitið „Varmártorg“.
Útfærsla
Lágar múrsteinsklæddar byggingar stallast niður brekkuna í lóðinni. Þær mynda
kastalaveggina og í þeim verða vinnustofur/íbúðir og t.d. veitingastaðir.
Upp úr múrsteinsklæddum byggingunum rísa fjórir turnar, misháir og einfaldir í formi. Tveir
lægri turnanna snúa að Varmá en þeir hærri eru ofar í brekkunni. Mátulega rúmt er á milli
þeirra og útsýni frá þeim því ágætt. Efstu hæðir verða inndregnar. Turnarnir standa umhverfis
stórt og sólríkt torg, þar sem hægt verður að halda samkomur og útimarkaði.
Niðurröðun turnanna gerir það að verkum að þeir hylja iðnaðarsvæðið, frá Helgafellslandinu
séð.
Með því að reisa byggingarnar vel upp yfir iðnaðarbyggingarnar vinnst tvennt;
iðnaðarbyggingarnar verða skermaðar af og íbúar turnanna geta notið óhindraðs útsýnis,
fjallasýnar og út á Faxaflóa.
Byggingarnar eru nokkuð hærri en gengur og gerist í Mosfellsbæ, en aðstæður eru sérstakar
og því teljum við leyfilegt að bregða út frá meginreglunni. Húsin eru í útjaðri byggðar og
næsti nágranni er iðnaðarsvæðið í Völuteig.
Helstu stærðir
Lóð:
Íbúðir (150-200stk.) í turnum
Íbúðir/vinnustofur:
Veitingar, verslanir:
Samtals ofanjarðar:

7.073 fermetrar
16.000 fermetrar
1.500 fermetrar
500 fermetrar
18.000 fermetrar

Nýtingarhlutfall er u.m.b. 2,5
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Nýtingarhlutfall á lóðinni er talsvert hærra en gengur og gerist í Mosfellsbæ, en í því
samhengi er rétt að líta til þess að ekki verður byggt í næsta umhverfi lóðarinnar og því verður
óvenju rúmt um byggingarnar. Næsta umhverfi til norðausturs er opið svæði (3110-oú í
aðalskipulagi) fyrir leiksvæði og aðra útivist. Til norðausturs er Álafosskvos (307-M í
aðalskipulagi) ekki er gert ráð fyrir frekari byggingum á svæðinu. Því má færa fyrir því rök
að ekki sé rétt að leggja á nýtingarhlutfallið sömu mælistikur og venjulega á við.
Umsókn
Undirritaður óskar eftir leyfi bæjaryfirvalda til að deiliskipuleggja lóðina í samræmi við
ofangreindar hugmyndir og sem sjá má á meðfylgjandi myndbandi. (Myndbandið má sjá á
heimasíðu zeppelin arkitekta www.zeppelin.is verkefni//valin verk//Varmártorg.)

Með von um jákvæð viðbrögð
Virðingarfyllst

_______________________________________
Orri Árnason, arkitekt
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