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Kennisneiðing R 4, Kauptún 4 mkv:1:1000
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Lóð 4
Lóðarst: 73.269 m²
Hám.byggingamagn
35.500 m²
Hám. Gk = 32,00
Lágm.bílast. = 1/30
Sýnd bílast. = 1.183

Lóð 1
Lóðarst: 18.926m²
Hám.byggingamagn
8.100 m²
Hám. Gk = 37,00
Lágm.bílast. = 1/30
Sýnd bílast. = 270

Lóð 6
Lóðarst: 42,974m²
Hám.byggingamagn
14.000 m²
Hám. Gk = 32,00
Lágm.bílast. = 1/30
Sýnd bílast. = 558

Lóð 3
Lóðarst: 58.528m²
Hám.byggingamagn
21.900 m²
Hám. Gk = 37,00
Lágm.bílast. = 1/30
Sýnd bílast. = 791

Lóð 2
Lóðarst: 6.116m²
Hám.byggingamagn
40 m²
Hám. Gk = 32,00
Lágm.bílast. = 1/30
Sýnd bílast. = 2

Settjörn

Lóð OR dælustöð
Lóðarst. 560 m²
byggingamagn 100 m²

Lóð S1 - Skilti
Lóðarst: 38 m²
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Lóð T1 - Dreifistöð
Lóðarst: 36 m²

Reitur T3
Dreifistöð
10 m²
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TILLAGA AÐ DEILISKIPULGSBREYTINGU KAUPTÚNS - VERSLUNAR OG ÞJÓNUSTUSVÆÐI Í URRIÐAHOLTI Í GARÐABÆ - KAUPTÚN 4

Gildandi deiliskipulag samþykkt 28.06.2005 með síðari breytingum mkv. 1:4000 Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Kauptúns 4 mkv. 1:4000

Greinargerð vegna deiliskipulagsbreytingar á lóð Kauptúns 4:
Í deiliskipulagsbreytingunni felst að færa alla starfsemi IKEA að Kauptúni 4 og koma öllu lagerhaldi á einn stað til hagræðingar
og þjónustuaukningar.
Til þess að svo megi verða þarf að koma til lóðarstækkun og aukið byggingarmagn á lóðina Kauptún 4.

Lóðin Kauptún 4 stækkar til vesturs um 16.866 m². Lóðastærð fyrir breytingu er 56.403 m² en verður eftir breytingu 73.269 m².
Byggingarreitur stækkar til vesturs.
Skilgreindur er nýr byggingarreitur fyrir útigeymslu og spennistöð milli núverandi húss og Reykjanesbrautar.
Reitur T2 fjarskiptabúnaður færist til.
Hámarksbyggingamagn á lóð eykst úr 22.500 m² í 35.500 m².
Fjöldi bílastæða eykst í samræmi við bílastæðakröfu sem er óbreytt 1 stæði fyrir hverja 30 m².
Heimilt er að áfangaskipta uppbyggingu bílastæða í samræmi við bílastæðaþörf.
Bílastæði milli IKEA og Reykjanesbrautar verði grasstæði.
Þar sem kvöð er um aðgang slökkviliðs á grasstæðum verði akbraut malbikuð.

Tillaga að breytingu á skipulagsskilmálum:

7.5
Lóð
Lóð R4 er 73.269 m² að stærð.

7.5.1
Byggingarmagn
Leyft verði að byggja allt að 35.500 m² samtals í einni aðalbyggingu og sérstakri tæknibyggingu.
Á lóðinni er einn stór byggingarreitur fyrir aðalbyggingu og tæknibyggingu auk byggingarreits fyrir
útigeymslu og tæknirými auk tveggja lítilla reita fyrir skilti og fjarskiptabúnað.
Gert er ráð fyrir að grunnflötur bygginga sé u.þ.b. 25.000 m².
B-rými sem myndast undir útkrögunum efri hæðar við vörumóttökur og innganga teljast ekki til heildarflatarmáls bygginga
né heldur B-rými unidr nauðsynlegum skyggnum við innganga.

7.5.7
Hleðslusvæði og aðkoma flutningabíla
Við hönnun og staðsetningu bygginga á lóð R4 skal gert ráð fyrir aðkomu og athafnsvæði fyrir allt að
18 m langa gámaflutningabíla norðan við aðalbygginguna. Gæta skal þess að aðstaða fyrir slíka starfsemi sé eins
lítið áberandi og kostur er. Hleðslusvæði skulu hönnuð þannig að umferð
flutningabíla verði greið og valdi ekki gangandivegfarendum hætti í nálægð bygginganna.

Að öðru leyti gilda gildandi deiliskipulagsskilmálar

Gildandi kennisnið

Gildandi Skilmálar:

7.5
Lóð
Lóð R4 er 56.403 m² að stærð.

7.5.1
Byggingarmagn
Leyft verði að byggja allt að 22.500 m² samtals
í einni aðalbyggingu og sérstakri tæknibyggingu.
Á lóðinni er einn stór byggingarreitur
fyrir aðalbyggingu auk tveggja lítilla reita fyrir
skilti og fjarskiptabúnað.
Gert er ráð fyrir að grunnflötur bygginga sé u.þ.b.
14.000 m².
Mögulegur kjallari sem er að fullu niðurgrafinn og
nýtist eingöngu sem bílakjallari telst ekki vera
hluti af heildarflatarmáli bygginga.

7.5.7
Hleðslusvæði og aðkoma flutningabíla
Við hönnun og staðsetningu bygginga á lóð R4 skal
gert ráð fyrir aðkomu og athafnsvæði fyrir allt að
18 m langa gámaflutningabíla aftan við aðalbygginguna.
Gert skal ráð fyrir aðhægt sé að vinna við losun/lestun
fyrir a.m.k tvo slíka gáma til viðbótar.
Gæta skal þess að aðstaða fyrir slíka starfsemi sé eins
lítið áberandi og kostur er.
Hleðslusvæði skulu hönnuð þannig að umferð
flutningabíla verði greið og valdi ekki gangandi
vegfarendum hætti í nálægð bygginganna.
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