
Urri!aholt
og nágrenni Hverfi! mitt í Gar!abæ



 1 Hrauntangi vi! Urri!avatn.
 2 Hvammur – samkomusta!ur.
 3 Táknatré! – listaverk framan 

vi! Náttúrufræ!istofnun.
 4 Stóravar!a.
 5 Sta!setning herbú!a í seinni 

heimsstyrjöld.
 6 D"jakrókahóll, #ar sem tali! 

var a! byggi huldufólk.
 7 Steinn me! áletrun frá 1846.
 8 Fitin – álagablettur sem sagan 

segir a! ekki megi slá.
 9 Maríuhellar.
 10 Urri!avöllur (golfvöllur).

Áhugaver!ir sta!ir

Fræ!sluskilti
Ví!a um Urri!aholt eru fræ!sluskilti #ar 
sem er a! finna fjölbreyttar uppl"singar 
um náttúru svæ!isins og sögu #ess.

Göngulei!ir
Vanda! net göngulei!a í og umhverfis 
Urri!a  holt gerir svæ!i! einkar a!la!andi 
til útivistar.

Fjöldi áhugaver!ra sta!a eru í nágrenni Urri!a holts, 
sem gaman er a! staldra vi! "egar gengi! er um svæ!i!.

Urri!aholt og nágrenni
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Fjöldi áhugaver!ra sta!a eru í nágrenni Urri!a holts, 
sem gaman er a! staldra vi! "egar gengi! er um svæ!i!.
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» Bæjarstæ!i Urri!akots er vi! rætur Urri!aholts ofan Urri!a vatns. 
$ar má sjá leifar af bænum sem fór í ey!i ári! 1958. Mannvistarleifar benda til 
búsetu á landinu frá #ví skömmu eftir landnám.

» Stór áletra!ur steinn er su!ur frá Urri!akotsbænum. Jón $orvar!ar son   
bóndi í Urri!akoti hjó áletrunina J TH 1846 í steininn, ári! sem hann f lutti a! 
Urri!akoti.

» Urri!avatn er hraunstíf la! vatn sem mynda!ist fyrir um 8000 árum. Vatni! 
og nágrenni #ess njóta verndar og bjó!a upp á fjölmarga möguleika til útivistar og 
náttúrufræ!slu.

» Stóravar!a er á háholti Urri!aholts. Hana hló! upphaflega Jón $orvar!ar-
son ábúandi í Urri!akoti, ásamt Dagmálavör!u sem er ne!ar í hlí!inni.

» Táknatré! var fyrsta mannvirki! sem reis í Urri!aholti, í maí 2008. $a! 
stendur vi! Urri!aholtsstræti, andspænis húsi Náttúrufræ!istofnunar Íslands. 
Listaverki! er samstarfsverkefni Gabríelu Fri!riksdóttur og frönsku lista mannanna 
Mathias Augustyniak og Michael Amzalag, einu nafni M/M.

» Maríuhellar eru tveir hellar vi! nor!urenda Vífilssta!ahlí!ar. $etta eru 
gamlir fjárhellar frá Vífilsstö!um og Urri!akoti. Hellarnir eru vel manngengir.

» Hús Náttúrufræ!istofnunar Íslands stendur vi! Urri!a-
holtsstræti, vestast á Urri!aholti. Vistvænar áherslur voru haf!ar a! lei!arljósi 
vi! hönnun hússins. Í húsinu er fullkomin a!sta!a fyrir rannsóknir og var!veislu 
sjaldgæfra og d"rmætra náttúrugripa. 

» Hei!mörkin er frábært útivistarsvæ!i sem jafnframt er jar!fræ!ilega ein-
stakt. Sjaldgæft er a! finna á einu og sama landssvæ!inu hraun, gjár, jar!sig og stór 
misgengi af völdum landreks.

» Búrfellsgjá er um 3,5 km löng hrauntrö! sem liggur frá Búrfelli. Um 7 km 
falleg göngulei! er frá Urri!aholti, um Urri!akotshraun, Selgjá og Búrfellsgjá a! 
Búrfelli. Fjöldi áhugaver!ra sta!a er á lei!inni, s.s. Gjáarétt og vatnsból réttar-
innar, Vatnsgjá.



Urri!avatn í fyrirrúmi

Í Urri!a holti er í fyrsta sinn á Íslandi beitt 
sjálf bærum ofan vatns lausnum í heilu hverfi



Urri!avatn 
Urri!avatn er grunnt vatn vestan Urri!aholts, 
um 13 hektarar a! f latarmáli. $a! er í 29   –30 
m hæ! yfir sjó. Urri!avatn ásamt a!liggjandi 
hraunja!ri og votlendi eru á náttúruminjaskrá 
auk #ess sem svæ!i! n"tur hverfisverndar sam-
kvæmt a!alskipulagi Gar!abæjar. Unni! er a! 
fri!l"singu Urri!avatns sem fólkvangs ásamt 
Búrfellshrauni frá eldstö!inni Búrfelli alla lei! 
til strandar í Gálgahrauni.

Fjölbreytt lífríki vatnsins
Urri!avatn er sérlega gróskumiki! og lífríkt 
vatn me! mikinn einstaklings- og tegunda-
fjölda á íslenskan mælikvar!a. Gró!ur#ekja á 
setbotninum er mjög mikil og botnd"r sem lifa 
á mjúkum setbotninum einkenna d"ralífi!. Í 
vatninu eru hornsíli og urri!i.

Fjölbreytt gró!urfar er umhverfis Urri!a-
vatn me! ríf lega 130 villtar háplöntutegundir. 
Gróskumiki! lífríki Urri!avatns gerir #a! a! 
ákjósanlegu búsvæ!i fugla. Yfir 20 tegundir 
fugla hafa reglulega búsetu í kringum vatni! 
e!a hafa sést #ar ö!ru hvoru, #ar á me!al "msar 
tegundir anda og votlendisfugla. 

Vatnsbúskapur Urri!avatns
Vatn sem berst í Urri!avatn á a! langmest-
um hluta uppruna sinn sem yfirbor!svatn sem 
falli! hefur á tveggja ferkílómetra vatnasvi!i í 
kringum #a! og borist um jar!lög og lindir e!a 

á yfirbor!i. Innstreymi í vatni! er a! mestu úr 
lindum í votlendi sunnan #ess. Tveir lækir falla 
í vatni! a! sunnanver!u. Afrennsli úr vatninu 
er a! mestu um Stórakrókslæk en auk #ess síg-
ur grunnvatnsstraumur frá vatninu í gegnum 
hrauni! nor!an #ess.

Sjálfbærar ofanvatnslausnir
Bygg! umhverfis Urri!avatn er a! hluta innan 
vatna svi!s #ess. Til a! koma í veg fyrir a! vatns -
búskapur svæ!isins raskist vegna bygg!ar-
innar er ofanvatn frá henni me! höndla! til a! 
líkja eftir ferlum náttúrunnar. Í Urri!a holti er 
í fyrsta sinn á Íslandi beitt slíkum sjálf  bærum 
ofan vatns lausnum í heilu hverfi.

Regnvatni og snjó af #ökum, götum og 
bíla stæ!um er beint í ofan vatnsrásir sem eru 
me!fram götum og/e!a til safnlauta í grænum 
geirum. $ar sígur vatni! í jör!u og berst til 
Urri!a  vatns og votlendisins. Grói! yfirbor! 
ofan vatns rása og lauta #jóna einnig tilgangi 
vi! síun og ni!urbrot mengunarefna úr of-
anvatninu. 

Verndun Urri!avatns
Sérstakar lei!beiningar hafa veri! gefnar út 
fyrir húsbyggjendur, verktaka og íbúa í Urri!a-
holti um hvernig best er a! tryggja vatnsbúskap 
Urri!a vatns og vi!halda gæ!um #ess. Lei!bein-
ingarnar má nálgast á skrifstofum Gar!abæjar 
og Urri!aholts ehf, svo og á vefsí!um #eirra.

Horft af Urri!aholti yfir Urri!avatn, Hafnarfjör!, Reykjanes og Faxaflóa



Megináherslur skipulagsins
Skipulag Urri!aholts einkennist af áherslum á sjálfbæra #róun, fjölbreytileika og vir!ingu fyrir 
umhverfi og samfélagi. Gott a!gengi a! útivistarsvæ!um, göngulei!um og hjólrei!astígum er í 
fyrir  rúmi. Umfer!argötur eru hanna!ar til a! stu!la a! öryggi og hóflegum umfer!arhra!a. 

Ver!launa! skipulag
Me!al ver!launa sem skipulagi! hefur fengi! fyrir áherslur á svi!i umhverfis- og samfélagsnálg-
unar eru hin al#jó!legu lífsgæ!aver!laun LivCom, skipulagsver!laun Boston Society of Architects 
auk #ess sem #a! var vali! af Nordregio sem dæmi um árangursrík skipulagsverkefni á Nor!ur-
löndum.

Landgæ!i eru lífsgæ!i
Úts"ni! er einstakt í Urri!aholti og mi!ar allt skipulag a! #ví a! skapa skjólsæla og sólríka bygg! 
í nágrenni undraheims hrauns og vatns. Hverfi! liggur af lí!andi í halla gegnt su!ri me! fallegu  
úts"ni yfir Urri!avatn. Fólk b"r í skjóli fyrir ríkjandi vindátt og n"tur jafnframt sólarinnar.

Urri!aholt
   – n! hugsun í n!ju hverfi



Útivist er daglegt líf
Urri!aholt er frá náttúrunnar hendi mi!depill útivistarparadísar. Göngu- og hjólastígar tengja 
bygg!ina vatnsbakka Urri!avatns, hrauninu og Hei!mörk. Náttúrustemmningin teygir sig inn í 
hverfi! og skapar einstök leik- og útivistarsvæ!i.

Í sátt vi! umhverfi!
Stu!la! er a! gó!u jafnvægi milli manns og náttúru me! f jölbreyttum hætti í Urri!aholti. 
Mikil áhersla er lög! á a! lífríki og hringrás Urri!avatns haldi sér. Me! vanda!ri götul"singu 
er dregi! úr ljós mengun. Hvatt er til vistvænnar hönnunar bygginga me! skipulagsáherslum 
og lei! beiningum fyrir hönnu!i. Sérstök áhersla er lög! á umhverfisfræ!slu og tengsl íbúa vi! 
nærumhverfi!.



Betra jar!samband  
Dreifikerfi rafmagns í Urri!aholti tryggir betra jar!samband en hef!bundin dreifikerfi. Me! bættu jar!-
sambandi er dregi! úr ójöfnu flæ!i rafmagns og stu!la! a! lengri líftíma raftækja og ljósabúna!ar auk #ess 
a! minni rafmengun og spennujöfnun hefur jákvæ! áhrif á heilsufar og lí!an fólks.

Glæsilegur golfvöllur
Fyrir #á sem unna golfí#róttinni er einn besti golfvöllur landsins, Urri!avöllur, í göngufæri vi! 
Urri!aholt.

Kauptún
Uppbygging verslunar og #jónustu í Kauptúni hófst vori! 2006 me! opnun n"rrar IKEA verslunar.  
Sí!an #á hafa bæst vi! matvöruverslun, byggingavöruverslun o.f l.  Allt #jónusta í göngufæri innan 
Urri!aholts.

Uppbygging í Urri!aholti 



Fyrsta flokks samgöngur
Í Urri!aholti eru fyrsta flokks samgöngur. Grei! a!koma er um mislæg gatnamót vi! Reykjanesbraut 
til allra átta á höfu!borgarsvæ!inu, sem tryggir skjóta vegfer! a! heiman og heim.

Táknatré!
Táknatré! var fyrsta mannvirki! sem reis í Urri!aholti, í maí 2008. Listaverki! stendur vi! Urr-
i!aholtsstræti, andspænis húsi Náttúrufræ!istofnunar Íslands. 

Hús Náttúrufræ!istofnunar
Hús Náttúrufræ!istofnunar er fyrsta húsi! í uppbyggingu skrifstofuhúsnæ!is. Húsi! sómir sér 
einkar vel í vi!eigandi umhverfi Urri!aholts, me! úts"ni yfir Búrfellshraun og nærliggjandi um-
hverfi Urri!aholts og göngulei!ir sem liggja beint yfir í Hei!mörkina.

Íbú!abygg!
Bygging fyrstu húsa í íbú!abygg! Urri!aholts hófst sumari! 2008 og fyrstu íbúar f luttu inn vori! 
2010. Fyrir liggur frumhönnun a! n"jum skóla og samhli!a er gert rá! fyrir í#róttamannvirkjum 
og sundlaug.



Búrfellshraun 
Hrauni! umlykur Urri!aholt ef svo má segja. $a! var! til vi! eldgos í Búrfelli fyrir um 8.000 árum. 
Hrauni! rann frá Búrfelli til nor!vesturs og enda!i í sjó í Hafnarfir!i og Skerjafir!i í Gálgahrauni. 
Búrfellsgjá og Selgjá eru dæmi um áhugaver!ar jar!myndanir sem ur!u til #egar hrauni! rann. 
Búrfellshraun er um 18 ferkílómetrar og me!al#ykkt #ess hefur veri! áætlu! um 16 metrar. Hraun-
i! hefur mörg örnefni, en jar!fræ!iheiti #ess er Búrfellshraun. 

Sérsta!a Hei!merkursvæ!isins
Hei!mörk er stórt og vinsælt útivistarsvæ!i örskammt frá Urri!aholti. Hnattrænt sé! er Hei!merkur-
svæ!i! jar!fræ!ilega stórmerkilegt og landslagsformin sjaldgæf. $ar er Búrfellshrauni!, me! gjár 
og stór misgengi #ar sem landreki! er enn a! rista merki sitt í jar!skorpuna, auk Búrfellsins og 
Búrfellsgjárinnar. Óví!a er hægt a! ganga a! jafn einstöku svæ!i í #essu samhengi, s"nidæmi um 
íslenska náttúru, jafnvel #ó leita! sé langt utan höfu!borgarsvæ!isins.

Saga og minjar
Rita!ar heimildir segja frá búsetu í Urri!akoti, í vestanver!u Urri!aholti frá upphafi 16. aldar en 
mannvistarleifar allt frá 11. öld hafa komi! í ljós vi! fornleifakönnun. Einnig hafa fundist merki 
um búsetu frá 13. og 14. öld sem bendir til a! landi! hafi veri! nytja! #ví sem næst samfellt frá #ví 
skömmu eftir landnám. Fornminjarnar eru huldar mold og sjást ekki á yfirbor!i, en sjá má leifar af 
sí!asta bænum í Urri!akoti sem fór í ey!i ári! 1958. 

Ári! 1946 eigna!ist félag Oddfellowbræ!ra jör!ina. Eftir a! Styrktar- og Líknarsjó!ur Odd-
fellowa var stofna!ur ári! 1956 ánafna!i félagi! sjó!num jör!inni án endurgjalds.
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Urri!aholt 
N" hugsun í n"ju hverfi
Urri!aholt b"!ur upp á einstök og náttúrurík 
landgæ!i sem felast í frábæru úts"ni, fagurri 
umgjör! og fjölbreyttum möguleikum til 
útivistar. Lei!arljós fyrir bygg!ina er a!la!andi 
borgarumhverfi sem skapar umgjör! um 
lífsgæ!i og fjölbreytt mannlíf í samspili vi! 
einstaka náttúru svæ!isins. Lög! er áhersla á 
nærgætni vi! landslag, vistkerfi og minjar og 
sterk tengsl bygg!ar og náttúru. 

www.gardabaer.is    www.urridaholt.is


