


Þorpið við vatnið

Urriðaholt er ný byggð í skjól sælum suður hlíðum holtsins 

við Urriða vatn. Urriða holt er meira en bara nýtt hverfi. 

Það byggir á hugsjón um að íbúa byggð eigi að há marka 

lífs gæði fólks ins sem býr þar í sátt við náttúruna í kring 

og umhverfið allt. Urriða holt er þétt býli í náinni teng ingu 

við nokkur helstu úti vistar svæði höfuð borgar svæðis ins, 

ósnortna náttúru og góðar sam göngu æðar sem stytta 

leiðir í allar áttir. Velkomin í Urriðaholt. 



Við hönnun Urriðaholts var lögð 

mikil áhersla á að byggðin verði 

að lifandi og sjálf stæðu sam félagi 

þar sem gott er að búa og að ekki 

þurfi að fara langt til að sækja 

helstu þjónustu. 

Urriðaholt er hluti af Garðabæ og 

hverfið nýtur allrar þjónustu sem 

Garðabær hefur upp á að bjóða.

Byggðin liggur í skjól sælum suður- 

og vestur hlíðum Urriða holts með 

útsýni yfir Urriðavatn. Lögð er 

áhersla á blöndun íbúða forma til 

að stuðla að fjöl breytni og val-

kostum fyrir alla.

Urriðaholts skóli tekur á móti 

fyrstu nemend unum árið 2016. 

Þar verða grunn skóli og leik skóli á 

einum stað með aðstöðu fyrir sér-

greinar, félags miðstöð, tón listar-

skóli ásamt íþrótt mann virkjum 

og sund laug með aðgengi fyrir 

almenning.

Í Kauptúni er þegar risinn 

verslunar- og þjónustu kjarni í 

göngu færi við íbúa byggðina  

í Urriða holti. Þar eru meðal annars 

verslanir IKEA og Bónus og á 

næsta ári opnar þar stórverslun 

Costco.

Efst á Háholti Urriðaholts er gert 

ráð fyrir blandaðri byggð íbúða og 

þjónustu; versl unum, heilsu gæslu, 

skólum og íþrótta mann virkjum 

svo nokkuð sé nefnt. Með því að 

beina erindum fólks á einn stað 

myndast þéttara sam félag og 

bæjar bragur.

Í nágrenni við Náttúrufræði-

stofnun Íslands er svo gert ráð 

fyrir skrifstofu- og þjónustu starf-

semi og þannig mun fjöldi fólks 

eiga kost á því að búa og starfa  

í Urriðaholti í náinni framtíð.

Lifandi byggð



Urriðavatn og votlendið umhverfis 

það er ævintýraheimur og heim-

kynni ótal plantna og dýra. Það er 

kapps mál að sam búðin við náttúr-

una sé vel heppnuð og að Urriða-

holt sé um hverfis væn byggð  

í hæsta gæðaflokki.

Áherslum Urriðaholts í um-

hverfis- og skipulags málum hefur 

verið fylgt eftir með alþjóð legu 

um hverfis- og vist vottunar kerfi 

(BREEAM).

Þannig er tryggt að byggingar  

á svæðinu hafi sem minnst nei-

kvæð áhrif á um hverfið og stuðli 

að mann vænu og sjálf bæru 

sam félagi. Húsnæði Náttúru fræði-

stofn unar Íslands var ein af fyrstu 

byggingunum hér á landi til að fá 

um hverfis vottun og í undir búningi 

er vottun Urriða holts skóla þar 

sem fram kvæmdir eru að hefjast.

Urriðaholt var enn fremur fyrsta 

hverfið á Íslandi til að fá vist vottun 

skipu lags (BREEAM Communities) 

sem ætlað er að tryggja lífsgæði 

og umhverfisvernd með vistvænu 

skipulagi byggðarinnar.

Blágrænar ofanvatnslausnir 

tryggja hringrás vatns ins í hverf-

inu svo líf ríkið í kring raskist ekki 

og haldi áfram að dafna. Þessar 

lausnir eru þær fyrstu sinnar 

tegundar í íbúabyggð á landinu. 

Umhverfið í fyrsta sæti 



Lífsgæði felast ekki síst í um-

hverfinu sem við búum í. Allt 

skipu lag byggðar innar í Urriða holti 

miðar að því að gera dag legt líf 

íbú anna ánægju ríkt og auðvelt þar 

sem náttúr unni er gefið tæki færi á 

að njóta sín, bæði á lóðum og  

í almenn ings rýmum. 

Opin svæði inni í hverfinu eru 

skipu lögð með úti veru og tóm-

stundir í huga. Lýsing við götur, 

göngu stíga og almennings rými 

hafa verið hönnuð þannig að lýs-

ingin sé þægi leg og að náttúru leg 

birta og stjörnu bjartar nætur fái 

að njóta sín. 

Umferðargötur þorpsins hafa 

verið hannaðar með auð veldar 

sam göngur til og frá heimili í fyrir-

rúmi, en um leið með það í huga 

að umhverfið fái að njóta sín og 

að umferðar hraði sé hæfi legur.

Strætis vagnar ganga nú þegar 

að Urriða holti og sam hliða upp-

bygg ingu hverfis ins er fyrir huguð 

strætis vagna leið um hverfið sem 

mun tryggja að bið stöðvar verði  

í göngu færi við alla hluta hverfis-

ins. Göngu stíga netið sem liggur 

um hverfið tengir mis mun andi 

hluta þess, mið lægan þjónustu-

kjarna á Háholtinu og nálæg 

útivistarsvæði. 

Urriðaholt hefur hlotið viður-

kenn ingar á sviði skipu lags- og 

um hverfis mála, m.a. „Awards for 

Liv able Comm unities“ um lífs gæði 

í borgar skipulagi. 

Dreifi kerfi rafmagns í Urriðaholti 

er fyrsta 5-víra kerfi sem lagt er í 

íbúðabyggð á Íslandi. Það tryggir 

betra jarð samband en hefð bundin 

dreifi kerfi og lág markar rafmagns-

mengun. 

Lífsgæðin í fyrirrúmi



Betri staðsetning fyrir náttúru-

unnendur og úti vistar fólk er vand-

fundin. Urriða holt liggur við frið-

landið í Heið mörk sem er stærsta 

úti vistar svæði höfuð borgar svæð-

is ins og er tengt beint við það 

með göngu- og hjóla stígum.

Í jaðri hverfis ins er svo Búrfells-

hraunið og sjálft Urriða vatn þar 

sem ungir sem aldnir íbúar þorps-

ins geta upp götvað fjöl skrúðugt 

líf ríkið við vatnið. Hverfið liggur 

aflíð andi í halla sem skapar skjól 

og einstakt útsýni yfir aðliggjandi 

náttúru.

Bein tenging við náttúruna
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Úr Urriðaholti er fljótlegt að komast til 

annarra hluta höfuð borgar svæð isins. 

Þar skiptir nálægðin við Reykja nes braut 

mestu, en hún er ein greið færasta gata 

landsins með tvær akreinar í hvora átt.

Aksturs mælingar EuroRAP á Íslandi 

fyrir Urriða holt sýna með skýrum 

hætti að fljót legt er að komast til 

og frá Urriða holti um höfuð borgar-

svæðið og mun „styttra“ er í Urriða-

holt en kíló metra talan sýnir.

Að jafnaði tekur innan við sex mínútur 

að aka frá Urriða holti að gatna mótum 

Miklu brautar og Reykja nes brautar við 

Elliðaár vog, sem er þunga miðja vega-

kerfis höfuð borgar svæðis ins.

Frá Urriða holti tekur um fjórar mín-

útur að aka í mið bæ Garða bæjar eða 

í Smára lind, um 15–20 mínútur í 

miðbæ Reykja víkur og um hálf tíma til 

Keflavíkur flug vallar. Aksturs mæl ing-

arnar sýna því hversu vel Urriða holt 

er stað sett á höfuð borgar svæðinu, 

sjálf vega lengdin segir aðeins hálfa 

söguna.

Fljótlegt í allar áttir



Táknatréð stendur við hús 

Náttúru fræði stofn unar og 

er fyrsta lista verkið sem sett 

var upp í hverfi nu. Tákna tréð 

er höfundar verk Gabríelu 

Friðriks dóttur og franska 

lista manna tví eykis ins Mathias 

Augustyniak og Michael 

Amzalag, einu nafni M/M.

Hús Náttúrufræði stofnunar 

Íslands við Urriða holts stræti 

var fyrsta skrif stofu hús næð ið 

sem reis í Urriða holti. Húsið 

er umhverfis vottað í sam-

ræmi við kröfur BREEAM, 

sem er evrópskt vott unar ferli 

fyrir vist vænar byggingar.



urridaholt.is


