
Þríhyrningurinn
Hugmynd að útfærslu



Sérstaða
• Afmarkað og falið frá götum 
• Sól og skjól
• Snýr á alla kanta að 

íbúðarhúsum 
• Huga þarf vel að því að áreitið sé 

ekki of mikið fyrir nágranna og 
eitthvað sem þeir eru sáttir við.

Var leikvöllur/róló 



Aðalskipulag
ÍB-1 Útivistarsvæðið í Þríhyrningnum er innan svæðisins. Í því verði sett upp 
leiktæki með tilvísun í gamla tíma og sögulegt hlutverk garðsins, s.s. rólur, 
rennibraut, vegasalt og sandkassi. Jafnframt verði sett upp aðstaða til 
útikennslu fyrir nemendur leik- og grunnskólans.

Þríhyrningurinn er vel staðsettur og sögulegur sem „róló“ á árum áður en á 
síðari árum einnig sem hátíðarsvæði. Þörf er á að skýra hlutverk hans og 
móta svæðið út frá því. Hugmyndir hafa verið um að koma upp aðstöðu til 
útikennslu fyrir leik- og grunnskólann í Þríhyrningi.



Hafa í huga
• Fyrir hverja?
• Af hverju koma þeir þangað?
• Hverju er þetta að bæta við?
• Hvernig nýtum við best 

sérstöðu svæðisins?
• Hversu mikið viðhald er 

ásættanlegt?



Hugmynd: 
Útikennslu- og 
fjölskyldugarður
• Útikennslustofa með litlu 

sviði og setusvæði.
• Útigrill og nestisborð.
• Náttúrulegt leiksvæði með 

einföldum lausnum.
• Samfélagslegt 

samvinnuverkefni.



Fyrir hverja og 
afhverju?
• Staður sem skólarnir geta nýtt 

fyrir kennslu og útivist.
• Staður fyrir 

fjölskylduviðburði.
• Dags daglega:

• Ungir foreldrar með lítil börn - 
geta slappað af meðan börnin leika 
sér 

• Fyrir eldri börn er þetta leynistaður 
sem þau uppgötva

• Rólegur áningastaður fyrir eldri 
borgara.



Sérstaða og 
viðhald
• Áhersla á að halda í sól og 

skjól og rólegheit.
• Sælureitur íbúa

• Leiksvæði úr náttúrulegum 
og opnum efnivið.

• Leitast við að halda 
viðhaldi í lágmarki.



Efniviður
• Af staðnum:

• Trjádrumbar
• Stórir steinar
• Annað?

• Aðkeypt, mögulega t.d.
• Gegnum Krumma

• https://www.kompan.com/pl
ay/nature-play

• https://www.copperbeechplay.co
.uk/shop/

https://www.kompan.com/play/nature-play
https://www.kompan.com/play/nature-play
https://www.copperbeechplay.co.uk/shop/
https://www.copperbeechplay.co.uk/shop/


Hugmyndir að útfærslum
Útikennslu- og fjölskyldugarður
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Leiksvæði
Náttúrulegt yfirbragð 
með heimasmíðuðum 
eða aðkeyptum 
leiktækjum í bland

Samverusvæði
Grill og nestisborð frá 
Kvíabryggju

Útikennslustofa
landslagsmótun og 
hellulagt “svið”
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Næstu skref?
Hvernig tökum við þetta áfram?

1. Samráð við nágranna, 
félagasamtök og íbúa

2. Festa niður nánari útfærslur 
og staðsetningar

3. Leggja drög að 
áfangaskiptingu


