
GLÆSILEGAR
ÍBÚÐIR Í HJARTA 
REYKJAVÍKUR
Íbúðarbygging með verslun  
og þjónustu á jarðhæð



MANNLÍF 
OG SAGA

FJÖLBREYTT MANNLÍF 
Markmið okkar er að skapa torgmenningu á Höfðatorgi, svipaða og Íslendingar hafa 
kynnst víða erlendis. Torgið er hugsað sem áhugaverð viðbót við aðra staði þar sem fólk 
hittist á tyllidögum, s.s. Austurvöll, Lækjargötu og Arnarhól. 

Rúmlega helmingur Höfðatorgsreitsins eru göngugötur og torg sem skapa umgjörð 
fyrir fjölbreytt mannlíf, veitingastaði, kaffihús, verslanir og margvíslega þjónustu. Allri 
starfseminni er ætlað að byggja upp hlýlegan þjónustukjarna sem þjónar íbúum, 
starfsfólki, nágrönnum, gestum og gangandi. 

HÖFÐI OG HÖFÐATORG
Höfði, sem er eitt af helstu kennileitum Reykjavíkur, er hús með sérstæða sögu. Húsið 
var flutt inn í byrjun síðustu aldar frá Noregi fyrir franska konsúlinn Brillouin sem bjó þar 
til 1914. Þá keypti athafnaskáldið Einar Benediktsson húsið og nefndi það Héðinshöfða, 
sem styttist með tímanum í núverandi nafn. 

Eftir að Einar Ben flutti úr Höfða bjuggu þar ýmsir merkismenn, Páll Einarsson fyrsti 
borgarstjóri Reykjavíkur og á eftir honum Matthías Einarsson læknir, faðir Lovísu 
listmálara. Bretar réðu húsum í Höfða frá 1938 til 1951 þegar Ingólfur Espólín keypti 
húsið, bjó þar og rak smáiðnað. Sagt er að síðasti sendiherra Breta sem bjó í húsinu hafi 
verið myrkfælinn í meira lagi, hann sá konu á sveimi í húsinu og heimtaði flutning vegna 
draugagangs.

Reykjavíkurborg eignaðist Höfða aftur 1962 og var fyrirhugað að rífa húsið. Hætt var við 
það og var húsið þess í stað gert upp. Höfði hefur verið notaður fyrir móttökur og fundi 
frá árinu 1968.



HÖFÐATORG Á Höfðatorgi rís glæsileg byggð sem gegna mun lykilhlutverki í endurnýjun miðborgar-
innar. Höfðatorg brúar bilið milli gamla Laugavegarins með sínum sérverslunum og 
miðbæjarsjarma og hins nýja Borgartúns sem í dag er ein helsta miðstöð atvinnulífsins  
í höfuðborginni. 

Á Höfðatorgi sameinast glæsilegar skrifstofubyggingar, nútímaleg íbúðarbyggð, verslun 
og margvísleg þjónusta. 

SKIPULAG SVÆÐISINS
> Hlýlegur miðbæjarkjarni, lifandi torgmenning 
> Skrifstofuhúsnæði 
> Verslun, þjónusta, veitingar 
> Íbúðir 
> Hótel
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MIÐBÆR 
Í MIÐRI BORG

Höfðatorg afmarkast af Borgartúni, Þórunnartúni, Bríetartúni og Katrínartúni. Með 
nýju Höfðatorgi stækkar miðborgin en um leið verður Höfðatorg miðbæjar- og 
þjónustukjarni fyrir svæði sem hefur verið að byggjast hratt upp á undanförnum árum. 

ÍBÚÐIR MIÐSVÆÐIS
Sem hluti af miðborg Reykjavíkur mætir Höfðatorg þörfum þeirra sem vilja búa mið-
svæðis í nýju og vönduðu húsnæði. Frá Höfðatorgi er stutt að sækja veitingastaði, 
versla og hafa ánægju af iðandi mannlífi.

AUÐVELD AÐKOMA, NÆG BÍLASTÆÐI
Aðkoma að Höfðatorgi er auðveld og hægt er að nálgast svæðið úr mörgum áttum. 
Á Höfðatorgi eru næg bílastæði, ýmist á lóð eða innanhúss í bílakjallara undir öllu 
svæðinu.  





BRÍETARTÚN 
9–11

ÍBÚÐARTURNINN
Bríetartún 9–11 er 94 íbúða fjölbýlishús á sjö og tólf hæðum. Verslunar- og þjónusturými eru 
á jarðhæð og íbúðir á hæðum 1–12. Í húsinu eru tvö stiga- og lyftuhús með tveimur lyftum 
í hvoru lyftuhúsi. Þar af er ein bruna- og öryggislyfta. Í kjallara eru geymslur og sameiginleg 
rými, þ.m.t. hjóla- og vagnageymsla, tæknirými, lagerrými fyrir verslun og þjónustu og 17 
lokaðir einkabílskúrar.

BÍLASTÆÐI – BÍLSKÚRAR
Bílakjallari hússins er samtengdur öðrum húsum við Höfðatorg. Úr bílakjallara er innangengt 
í kjallara hússins. Gert er ráð fyrir samnýtingu bílastæða í bílakjallara. Rekstrarfélag um 
bílakjallara sér um viðhald, endurbætur og rekstur bílakjallarans. 

Bílastæði verða ekki seld með íbúðunum en kaupendur íbúða munu geta tryggt sér 
afnotarétt af bílastæði í bílakjallaranum gegn gjaldi. Auk þess eru 17 lokaðir einkabílskúrar 
í kjallara hússins og tilheyrir sérhverjum bílskúr sérafnotaréttur af bílastæði fyrir framan 
viðkomandi bílskúr.





Lóð Höfðatorgs. 
Yfirlitsmynd á 
vinnslustigi.

Bríetartún 9–11

LÓÐ OG 
NÁNASTA  
UMHVERFI

Lóðin er sameiginleg fyrir allt Höfðatorg. Leiksvæði fyrir bygginguna verður vestan megin við 
húsið. Fjær húsinu byggist lóðin upp samhliða annarri uppbyggingu Höfðatorgs. 

Efnt hefur verið til samkeppni meðal listamanna um listaverk á lóðinni sem setja mun svip 
sinn á svæðið. 

Stefnt er að því að umhverfið verði lifandi og skemmtilegt með gróðurreitum, vindvörnum 
og streymandi vatni.  





ÍBÚÐIR

ÍBÚÐAGERÐIR
12. hæð Ein íbúð
11. hæð Tvær íbúðir, 5 herbergja, 229–240 m2 *
1.–10. hæð 9 íbúðir, 4ra herbergja, 128–136 m2 *
 40 íbúðir, 3ja herbergja, 68–136 m2 *
 42 íbúðir, 2ja herbergja, 57–79 m2 *

HLÝTT OG NOTALEGT 
UMHVERFI
Við innri hönnun íbúðanna er leitast við að skapa 
hlýtt og notalegt umhverfi. Íbúðirnar eru bjartar með 
stórum gluggum og ljósum veggjum. Gólfhitinn veitir 
góðan yl á köldum vetrardegi.

Svalalokanir stækka íbúðir og auka til muna notagildi 
svala sem íverurýma á öllum árstímum.

Íbúðir nr. 04 á hæðum 8–10**
3ja herbergja íbúðir.
Birtar stærðir (u.þ.b.):  
Íbúð 101,8 m2 
Geymsla í kjallara 7,4–8,3 m2

*  Birt stærð. Geymsla í kjallara meðtalin.
**Athugið að ekki má líta á þessa mynd sem endanlegt 

afhendingar ástand íbúðar frá seljanda, heldur er 
frágangur gólfa, svala, innréttinga og innbús hér 
einungis sýndur sem dæmi.

Íbúðir nr. 05 á hæðum 2–7**
3ja herbergja íbúðir.
Birtar stærðir (u.þ.b.):   
Íbúð 91 m2 
Geymsla í kjallara 6,3–6,8 m2



Hér eru einungis sýndar sex gerðir íbúða. Allar íbúðagerðir má sjá á www.hofdatorg.is og www.eykt.is

Íbúðir nr. 11 á hæðum 2–7**
Þrjár 2ja herbergja íbúðir á 
tveimur hæðum.
Birtar stærðir (u.þ.b.):   
Íbúð 71,7 m2 
Geymsla í kjallara 6,6–7,6 m2

Íbúðir nr. 12 á hæðum 2–7**
4ra herbergja íbúðir.
Birtar stærðir (u.þ.b.):   
Íbúð 123,8 m2 
Geymsla í kjallara 6,4–7,5 m2

Íbúðir nr. 09 á hæðum 2–7**
2ja herbergja íbúðir.
Birtar stærðir (u.þ.b.):   
Íbúð 59,7 m2 
Geymsla í kjallara 6–7 m2

Íbúð nr. 01 á 11. hæð**
5 herbergja íbúð, tvær svalir.
Stærð íbúðar: um 228 m2, geymsla í kjallara 12 m2

Lokaður einkabílskúr í kjallara fylgir þessari íbúð.
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// Stórhöfða 34–40 // 110 Reykjavík // Sími 595 4400 // www.hofdatorg.is 

HÖFÐAÍBÚÐIR EHF.




