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Leiðari
Inngangur

Stæðaæði (Parking day) er árlegur viðburður þar 
sem almenn ingur, listafólk, hönnuðir og hags muna
sam tök taka höndum saman um að prófa fjölbreytta 
notkunar mögu leika gjald skyldra bílastæða einn dag 
á ári. Viðburðurinn hefur verið haldinn þriðja föstu
dag í september á hverju ári síðan fyrsta verkefnið leit 
dagsins ljós í San Francisco árið 2005. Síðan þá hefur  
þessi dagur þróast út í alþjóð legan viðburð þar sem 
hin fjölmörgu hags muna samtök og ein stak lingar hafa 
notað tækifærið til að setja mark sitt á borgarumhverfið 
og hvetja til virkrar þátt töku í umræðum um 
borgarrýmið. 

Markmiðið með þessum aðgerðum er að koma af stað 
faglegri umræðu og að fá fólk til þess að hug leiða 
forgangsröðun, pláss og vægi bíla annarsvegar og 
mannlífs hins vegar í göturýminu ásamt því að skoða þá 
miklu möguleika sem fylgja þessum „nýju“ almennings
rýmum.

„Nýjum“ almennings-
rýmum í borginni breytt  
í gleðisvæði

Stæðaæði
Mannlíf 

Arkitektanemar í Listaháskóla Íslands breyttu völdum bílastæðum í 
bílahúsum borgarinnar í gleðisvæði

Árið 2012 hefur verið fjörugt í borgar
mótun og í þessu síðasta tölublaði 
ársins af Borgarsýn er einmitt fjallað um 
breyt ingar á deiliskipulagi í miðborginni. 
Um er að ræða Hljómalindarreit og 
Brynju reit svokallaða en þar er fyrir
huguð endur bygging gamalla húsa auk 
tölu verðrar uppbyggingar. Þegar skipu
lagið verður að veruleika opnast nýir 
mögu leikar á búsetu og atvinnu starf semi 
í mið borginni. Við kynnum einnig nýtt 
deili skipulag af reit sem afmarkast af 
Ein holti og Þverholti en þar er fyrirhugð 
þétt íbúðarbyggð þar sem hæðir húsa 
taka mið af aðliggjandi byggð, auk þess 

Vitatorg

Í anda (Parking day) lögðu samtök um bíllausan lífsstíl undir sig 
stæði við Laugaveg. Borgað var í stöðumæli og greit fyrir afnot af 
bílastæðinu

sem til verða spennandi inngarðar. 
Áform eru um vandaða uppbyggingu 
íbúða af öllum stærðum og gerðum.

Í blaðinu er sagt frá niðurstöðum tveggja 
sam keppna. Annarsvegar frá hug
mynda sam keppni um fram tíðar nýtingu 
Öskju hlíðar og hinsvegar frá niður
stöðum hönnunar sam keppni um götu
gögn tengt hjól reiðum. Fleiri samkeppnir 
eru í farvatninu eins og samkeppni um 
við bygg ingu við Sundhöll Reykjavíkur og 
um fram tíðar skipulag Háskóla svæðisins. 
Einn af mörgum kostum okkar er hversu 
mörg tækifæri gefast til að gera góða 
borg betri. Næsta stóra upp byggingar
svæði í borginni er við gömlu höfnina 
en þar mun rísa þétt og blönduð byggð 
sem tekur mið af stærðarhlutföllum eldri 
byggðar. Í skipulaginu er lögð áhersla á 
að færa byggðina nær hafinu og endur

spegla þannig sögu borgarinnar, en 
borgin og höfnin voru áður órofin heild.  

Að lokum vil ég minnast á það að nú 
hafa sviðin þrjú er hafa með manngert 
umhverfi í borginni að gera verið sam
einuð í eitt svið, umhverfis og skipu
lagssvið og í því felast fjölmörg tækifæri 
til að bæta borgina okkar enn frekar.  
Einnig er mér ljúft að segja frá því að nýr 
skipulagsfulltrúi hefur verið ráðinn, Björn 
Axelsson, en hann hefur starfað við 
skipu lags mál hjá borginni í tæp 20 ár. 
Ég nota tækifærið hér og óska honum 
vel farnaðar í nýju starfi. Að lokum vona 
ég að íbúar Reykjavíkur og gestir hennar 
muni njóta aðventunnar í borginni sem 
hefur aldrei verið jólalegri en einmitt í ár.

Ólöf Örvarsdóttir, sviðsstjóri  
umhverfis- og skipulagssviðs
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Reykjavíkurborg 

Nýtt umhverfis og skipulagssvið tekur  
yfir öll verkefni skipulags- og bygginga-
sviðs, umhverfis- og samgöngu sviðs auk 
ákveðinna verkefna framkvæmda- og 
eignasviðs Reykjavíkurborgar

Nýtt umhverfis- 
og skipulags svið  
– sameining 
þriggja sviða

Þann 1. september 2012 tók nýtt svið 
borgarinnar umhverfis og skipulagssvið 
til starfa. Hið nýja svið tók yfir öll verk
efni skipulags og byggingasviðs og 
umhverfis og samgöngusviðs og einnig 
ákveðin verkefni framkvæmda og 
eigna sviðs. Samhliða þessum aðgerðum 
voru þrjú fyrrgreind svið lögð niður. 

Nýtt svið var stofnað til samræmis við 
til lögur sem stýrihópur lagði fram. Hlut
verk stýrihópsins var að fjalla um stjórn

kerfi og skipulag sviðanna þriggja með 
eftirfarandi markmið til hliðsjónar:

•   Tryggja árangur í lykilverkefnum á sviði 
umhverfis og skipulagsmála, umhirðu 
og framkvæmda.

•   Tryggja heildstæða þjónustu við 
borgarbúa og atvinnulíf. Þjónustan sé 
skilvirk, aðgengileg og sýnileg.

•   Skipulag styðji  við heildstæða sýn á 
verkefni, þvert á núverandi svið, með 
hagræðingu að leiðarljósi.

Tilgangur með sameiningu sviðanna, 
sem hafa verið kölluð „hörðu“ 
sviðin innan stjórnsýslunnar er fyrst 
og fremst sá að gera þjónustu 
Reykjavíkurborgar skilvirkari og 
aðgengilegri fyrir borgarbúa

Nýtt umhverfis og skipulagssvið á 
að tryggja árangur á sviði umhverfis 
og skipulagsmála, umhirðu og 
framkvæmda og efla frumkvæði 
varðandi þætti eins og fegrun og 
hreinsun borgarlandsins.

 ©Ragnar Th. Sigurðsson

•   Efla frumkvæði varðandi þætti 
eins og fegrun og hreinsun 
borgarumhverfisins.

Hjá nýju sameinuðu Umhverfis og 
skipu lags sviði starfa um 630 starfs menn 
þegar mest er um að vera á sumrin, 
en föst stöðugildi eru um 520 talsins. 
Sam kvæmt fjárhagsáætlun ársins 2011 
hefur sviðið um 17 milljarða króna til 
ráðstöfunar í rekstur og fjárfestingar, 
eða um ¼ af úthlutunarfé borgarinnar.
Þann 1.janúar 2013 er stefnt að því að 
nýtt umhverfis og skipulagsráð taki 
til starfa. Á sama tíma ætti stórum 
áföngum sem tengjast stofnun nýs 
sviðs að vera náð og þá sérstaklega í 
tengslum við nýtt skipurit, en Borgarráð 
sam þykkti þann 25. október sl. nýtt 
skipu rit umhverfis og skipulagssviðs.



Borgarsýn 04 4

Brynjureitur
Deiliskipulag

Breytt deiliskipulag – uppbygging í 
miðborg Reykjavíkur þar sem áhersla  
er lögð á blandaða byggð

Yfirlitsmynd  ©Arkitektur.is

Brynjureitur markast af Laugavegi, 
Vatns stíg, Hverfisgötu og Klapparstíg, 
en deili skipu lagi verður breytt á hluta 
reitsins sem tekur yfir Hverfisgötu 
40–44, Klappar stíg 31 og Lauga
veg 23, 27A og 27B. 

Breytt deiliskipulagstillaga á reitnum 
hefur þegar verið kynnt hagsmuna
aðilum. Til lagan gerir ráð fyrir að á 
reitnum rísi íbúða og atvinnu hús
næði. Á Brynju reit verður gert ráð fyrir 
nýbygg ingum að Hverfis götu 40, 42 
og 44 og einnig að byggt verði á bak
lóðum. Gegnum reitinn frá Hverfisgötu 
að Lauga vegi og Klappar stíg verður 
göngu gata. Er gert ráð fyrir að með fram 

göngu göt unni verði verslunar, atvinnu 
og þjón ustu hús næði á jarðhæð. 

Göngu gatan verður lokuð á næturnar. 
Timbur húsið að Laugavegi 23 verður 
varðveitt og gert upp. Arkitektastofan 
arkitektur.is hefur teiknað breytt skipulag 
á Brynjureit. 
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Umhverfis- og skipulagssvið 
hefur auglýst breytt deiliskipu-
lag á Brynjureit. Deiliskipu lags-
tillagan er í kynningarferli til  
4. janúar 2013.

©Arkitektur.is

Brynjureitur
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 Deiliskipulag

Tillaga að nýju 
deiliskipulagi fyrir 
Hljómalindarreit

Skipulagssvæði Hljómalindarreits 
afmarkast af Laugavegi, Klapparstíg, 
Smiðju stíg og Hverfisgötu. Breytt 
skipulagstillaga á reitnum hefur þegar 
verið kynnt hagsmunaaðilum og bárust 
34 athuga semdir. Tillagan gerir ráð fyrir 
að á reitnum rísi friðsæl og notaleg 
byggð íbúða og atvinnuhúsnæðis. Á 
Hljómalindar reit verður áfram torg með 
aðgengi frá Laugavegi og Smiðjustíg 
en gert er ráð fyrir að það verði lokað 
frá miðnætti  sem einkasvæði íbúanna. 
Tillögunni hefur verið fagnað af 
Húsafriðunarnefnd enda gerir hún ráð 
fyrir minna niðurrifi eldri timburhúsa en í 
gildandi deiliskipulagi.

Arkitektastofan Studio Grandi 
hefur teiknað breytt skipulag á 

Yfirlitsmynd © Studio Grandi

Umhverfis- og skipulagssvið 
hefur auglýst breytt deiliskipu lag 
á Hljómalindarreit. Deiliskipu-
lags tillagan er í kynningarferli  
til 4. janúar 2013.

Hljómalindarreit fyrir Laugavegsreiti ehf 
sem eiga byggingarréttinn. 

Um er að ræða líflegt og skemmtilegt 
svæði fyrir borgarbúa þar sem áherslan 
er á blandaða byggð.

Yfirlitsmynd © Studio Grandi
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Gamla höfnin í Reykjavík

Hafnarsvæði

Gamla höfnin 
verður óaðskiljan-
legur og lifandi 
hluti af miðborgar-
lífi Reykjavíkur

Hverfin heita eftir hafnarbökkunum sem 
þau standa við: Vesturbugt, Suðurbugt, 
Miðbakki og Austurbakki. 

Í rammaskipulaginu er lögð áhersla á  
að hvert þessara hverfa hafi sitt ein
kenni. Gert er ráð fyrir blandaðri byggð. 
Þarna verða greiðar leiðir fyrir fót gang
andi vegfarendur og hjólandi. Bílastæði 
eru nær alfarið í bílakjöllurum og kveðið 
er á um að fjöldi þeirra skuli að hámarki 
miðast við eitt á íbúð þ.e.a.s. um 250 
bíla stæði. Fyrirhuguð uppbygging er 
áfanga bundin. Reiknað er með að 
vestasta svæðið, milli Slipps og Sjó
minja safns, Vestur bugtin, bygg ist fyrst 
upp. Þar gætu risið allt að 250 íbúðir.  
Í fyrsta áfanga verður þó aðeins byggt 
að Slippnum, það er að segja í vestari 
hluta Vesturbugtar. 

Vesturbugt 
Vesturbugt nær frá Ánanaustum í 
vestri og að Slippnum í austri. Hverfið 
afmarkast af syðri kanti Mýrargötu 

Unnið hefur verið rammaskipulag fyrir 
gömlu höfnina í Reykjavík. Rammaskipu
lagið byggir á vinningstillögu arkitekta
stofunnar Graeme Massie Architects 
sem bar sigur úr býtum í opinni hug
mynda samkeppni um Gömlu höfnina 
sem lauk í desember

2009. Rammaskipulag fyrir svæðið hefur 
það að markmiði að efla tengsl Gömlu 
hafnarinnar við miðborgina. Það verður 
gert bæði með sjónrænum tengingum 
og gatnakerfinu. Auk þess er vonast til 
að ný starfssemi á svæðinu laði til sín 
gesti. Samkvæmt rammaskipulaginu er 
svæðinu skipt upp í fjögur hafnarhverfi.

Skýringarmynd af nýja hafnarsvæðinu

til suðurs og höfninni til norðurs og 
er reitur inn alls um 43 þúsund m² að 
stærð. Samkvæmt aðalskipulagi er 
land notkun á reitnum skilgreind sem 
blönduð byggð. Stefnt skal að því 
að í Vestur bugt verði líflegt samfélag 
umvafið smábátum og bryggjum þar 
sem aðlaðandi og nútímalegt íbúðar
svæði er að finna. Kjarnastarfsemi lítilla 
fyrir tækja og hverfisþjónusta tryggir 
bestu hliðar borgarlífs í rólegu og 
öruggu umhverfi sem einkum mun höfða 
til ungra fjölskyldna. Á hafnarsvæðinu 
gefst gott tækifæri til að styrkja starf
semi af ýmsu tagi alveg við sjóinn, en 
sjóminjasafnið Víkin hefur þegar gætt 
svæðið ríku menningarhlutverki.

Markmið deiliskipulags
Yfirlýst stefna skipulagsyfirvalda í 
Reykja vík miðar að því að öll ný upp
bygg ing í borginni sé skipulögð og 
útfærð með vistvænar áherslur að 
leiðar ljósi þar sem manneskjan er 
sett í öndvegi og fjölbreytt mannlíf í 
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Ytri mörk rammaskipulagssvæðisins

Markmið er að gera borgina 
að hluta af höfninni og höfnina 
hluta af borginni. Áhersla er lögð 
á að byggja inn í það sem fyrir er 
og sýna því virðingu.

Fjögur 
ný hverfi munu rísa á svæði Gömlu 
hafnarinnar: Vesturbugt, Suðurbugt, 
Miðbakki og Austurbakki.

Framtíðarsýn fyrir nýtt hafnarsvæði

Skýringarmynd af Geirsgötu með einföldum akreinum 

og hjólabrautum í báðar áttir

Vesturbugt

Miðbakki

Ausurbakki

Suðurbugt
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almenningsrýmum og gæði byggðar 
verði sett í forgang. Í því ljósi er verður 
lögð áhersla á að deiliskipulag svæðis
ins sé unnið á grunni stefnumótunar 
borgar yfirvalda um „Skipulag vistvænna 
hverfa“ sem er ein af grunnstefnum í 
endur skoðun á Aðalskipulagi Reykja
víkur 2010–2030. Skipuleggja skal 
svæðið sem blandaða byggð. Byggðin 
á að rúma líflegt samfélag með smá
bátum, bryggjum og aðlaðandi og 
nútíma legu íbúðarsvæði. Einnig er gert 
ráð fyrir kjarnastarfsemi lítilla fyrirtækja 
og hverfis þjónustu sérstaklega á jarð
hæðum bygginga. Almenningsrými, þ.e. 
opin rými, götur, torg og stígar skulu 
taka mið af sjónásum og vistvænum 
samgöngumátum. 

Viðmið fyrir götureiti og lóðir 
Gera skal ráð fyrir fremur þröngum 
götum líkt og í Grjótaþorpinu og inn á 
milli húsanna verði gert ráð fyrir göngu 
og hjólaleiðum og litlum borgartorgum. 
Gert verði ráð fyrir því að nýting á lóð sé 

Skýringarmynd

70–80% á jarðhæð/götuhæð bygginga, 
hús verði frá einni og upp í fimm hæðir. 
Íbúðastærðir skulu vera fjölbreyttar eða 
allt frá litlum íbúðum fyrir einstaklinga og 
pör að stærri fjölskylduíbúðum.

Setja skal þrönga skilmála hvað varðar 
gerð og útlit og gæði byggðar, vist
væna byggingartækni og orkurnýtingu. 
Hafn ar starf semi: Gera má ráð fyrir 
nýjum bryggjum sem henta bátum til 
hvala og náttúruskoðunar. Hægt væri 
að koma fyrir miðasölum og aðstöðu 
fyrir ferðamenn á jarðhæð í verslunar
húsnæði meðfram sjávarbakkanum. 

Almenningsrými
Gera skal ráð fyrir fjölbreyttum almenn
ings rýmum innan skipulag svæðis ins s.s. 
borgartorgum, göngu og hjóla leiðum 
og öðrum dvalarsvæðum. Leggja skal 
áherslu á vandaðan frá gang af háum 
gæða stuðli þar sem manneskjan og 
mann líf er sett í öndvegi. Einnig skal 
leggja áherslu á aðgengi fyrir alla.

Verndun sjónlínu
Vernda skal sjónlínu til hafs í beinu 
framhaldi af Bræðraborgarstíg. Ekki skal 
reisa nein mannvirki sem hindra sjónlínu 
til hafnarinnar á þessari línu. Blönduð 
byggð. Skipuleggja skal Vesturbugt 
að mestu sem íbúðarbyggð. Gera skal 
ráð fyrir húsagerðum með fjölbreytt 
þversnið samfélagsins í huga. Gera skal 
ráð fyrir fjölbreyttum íbúðum í fjölbýlum, 
raðhúsum og parhúsum og skal 20% 
íbúða vera leiguhúsnæði miðað við þarfir 
þeirra sem ekki vilja eða geta lagt mikið 
fé í eigið húsnæði. Í deiliskipulaginu skal 
gert ráð fyrir húsnæði fyrir litlar verslanir, 
þjónustufyrirtæki og opinbera þjónustu 
til þess að auka þjónustustig á svæðinu 
sérstaklega á götuhæð bygginga. Þar 
gætu verið verslanir, kaffihús, skrifstofur 
nýrra fyrirtækja og leikskólar.
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Samkvæmt hugmyndum ramma
skipu lagssins er mögulegt að byggja 
allt að 

250 íbúðir
á svæðinu á milli Sjóminja safnsins  
og Slippsins

Aðeins um 

20% 
af byggingarreit má fara í 

5 hæðir

Nánari upplýsingar um  
tillöguna er að finna: 

www.reykjavik.is/hafnarborgin

Fjölbreytt almenningsrými, skýringarmynd

Blandað svæði, skýringarmynd

Byggingar verða allt að 1–5 hæða.

 Yfirlitsmynd
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Fegrunarviðurkenningar 2012
Mannlíf

Árið 2012 hlutu sex lóðir og fjögur hús 
fegrunarviðurkenningar Reykja víkur
borgar. Þær voru veittar við hátíðlega 
athöfn í Höfða í ágúst sl. Veittar voru 
viður kenningar fyrir endurbætur á eldri 
húsum og fallegar stofnana, fyrirtækja 
og fjölbýlishúsalóðir. 

Fallegar og vel hirtar lóðir eru til ánægju 
og yndisauka í borginni og með því 
að vekja athygli á þeim er hvatt til að 
forráðamenn fyrirtækja og stofnana fylgi 

fordæminu og leggi sitt af mörkum til 
fegrunar borgarinnar. 

Húsin sem hlutu viðurkenningu hafa 
nýlega verið endurnýjuð og eru hvert um 
sig mjög góður vitnisburður um bygg
ingarlag síns tíma. Þau hafa því mikið 
varð veislugildi sem hluti af menningar 
og byggingarlistasögu Reykja víkur. 
Húsin sýna ótvírætt fram á að þegar 
húsum er vel við haldið og þau gerð upp 
á fag legan hátt eru þau lyfti stöng fyrir 
umhverfi sitt. Með því öðlast þau þann 
sess sem þeim ber í borgar myndinni 
og  eru um leið hvatning til annarra að 
leggja sitt af mörkunum til varðveislu 
byggingararfs borgarinnar.

Viðurkenningar fyrir lóðir:
Norræna húsið 
Icelandair Marina Hótel
EFLA Höfðabakka 9
Suðurhlíðar 38 A–D 
Rauðavað 13–19 
Rauðavað 21–25

Húsin sem hlutu viðurkenningu:
Hagamelur 38–40 
Skólavörðustígur 13 
Tjarnargata 34 
Þingholtsstræti 12

Nýr brettagarður í Laugardalnum

Framkvæmdir hófust síðastliðið sumar 
við nýjan brettagarð á opnu svæði í 
Laugardalnum, vestanmegin við völl 
Þróttar við Engjaveg, og er völlurinn 
tilbúinn til notkunar.  Brettagarðurinn  
er um 500 fermetrar og umleikis hann 
er komin hljóðmön. Völlurinn er steypt 
plata á fyllingu með upphækkuðum 
pöllum til beggja enda. Öll tæki eru 

fest á plötuna þannig að hægt sé að 
fjarlægja þau og breyta um áherslur í 
takt við óskir brettaáhugafólks. Kynn
ingarfundur um nýja garðinn var haldinn 
í september og var hann haldinn í  
Lauga bóli, félagshúsi Þróttar, þar sem 
kynntar voru framkvæmdir og áform um 
notkun og rekstur garðsins. Umhverfis 
völlinn er búið að malbika stíga og að 
vestanverðu er skeifulaga svæði sem 
afmarkast af litlum steyptum stoðvegg 
og tröppum að vestan. Vestan og 
norðan brettavallarins er mön úr efni 
sem fengist hefur úr uppúrtekt fyrir 
fyllingu undir yfirborð.

Vel hirtar lóðir  
og fallega 
endurnýjuð hús

Deiliskipulag

500 fermetra garður 
í Laugardal tilbúinn 
til notkunar

© Landmótun

Viðurkenningarhafar
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Laugavegur – samanburður milli ára. 
Rekstraraðilar.

Finnst þér að Laugavegur (milli 
Vatnsstígs og Skólavörðustígs) ætti 
að vera göngugata á sumrin?

2012 
 
 
 

 
 
 
 
2011

  Hlutlaus
  Nei
  Já

Sumargötur 2012 – niðurstöður 
úr viðhorfskönnun Borghildar

Mikil stemning 
myndaðist á göngu -
götunum  
og telur Borghildur 
góðar ástæður vera 
fyrir því að halda 
göngu götum  
áfram á sumrin

Annað sumarið í röð var hluta Lauga
vegs og hluta Skólavörðustígs breytt í 
göngugötu. Laugavegur á milli Vatns
stígs og Skólavörðustígs var göngu gata 
frá 17. júní til 20. ágúst. Skóla vörðustígur 
átti upphaflega að vera göngu gata 
sama tíma bil en var fram lengt um viku 
að ósk rekstaraðila í götunni. 

Rannsóknarhópurinn Borghildur fylgdist 
með götunum í sumar með mynd bands
upptökum, skráningum á atferli fólks og 
lagði við horfskönnun fyrir veg farendur 
og rekstar aðila í götunum. Við horfs
könnun var endur tekin frá á árinu áður 
þar sem kannað var viðhorf rekstrar

Mannlíf

aðila og vegfarenda til göngugatnanna. 
Rekstraraðilar voru einnig spurðir hvort 
tilraunin hefði haft áhrif á viðskiptin. Í 
fyrra kom í ljós að bæði vegfarendur 
og rekstraraðilar voru jákvæðari um 
göngugötuna eftir tilraunina en fyrir og 
jókst jákvæðnin hlutfallslega meira hjá 
rekstraraðilum frá 43,3% upp í 69%. Eftir 
tilraunina í ár hefur jákvæðnin aukist enn 
meira og er komin upp í 75,6%. Minni 
breyting hefur verið í viðhorfi vegfarenda 
á Laugavegi en þeir eru almennt mun 
jákvæðari, voru 81,8% fyrir og 91% eftir 
í fyrra, en 94% eru jákvæðir í ár. Svipað 
viðhorf er til Skólavörðustígarins eða 
93% jákvæðir. 

Fleiri og fleiri virðast kunna að meta 
göturnar sem göngugötur. Á Skóla
vörð stíg er viðhorf rekstraraðila almennt 
neikvæðara, en 55% eru jákvæð. Þegar 
horft er til áhrifa á viðskipti er þó aðeins 
16,7% sem segja göngugötuna hafa 
haft neikvæð áhrif, svipuð tala er á 
Laugavegi eða 17,1%. Hinsvegar segja 
33,3% á Skólavörðustíg og 46,3% á 
Laugavegi að lokun bílaumferðar hafa 
haft jákvæð áhrif. Hinir eru hlutlausir eða 
segja enga breytingu hafa orðið.

7,3%
17,1%

75,6%

11%
19%

69%
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Úrslit úr samkeppni um götugögn

Samkeppni

22 frumlegar og 
skemmtilegar 
tillögur af hjóla-
gögnum 

Reykjavíkurborg og Hönnunarmiðstöð 
Íslands efndu til samkeppni um hönnun 
hjólastæða (boga, vegg festinga, léttra 
standa) hjóla skýla (lokaðra, læstra, hálf
opinna, opinna) og annarra hjóla  gagna 
sem létt geta hjól reiða fólki lífið í borga
rumferðinni (hjóla pumpur, hjóla læsingar 
merkingar o.fl.). Samkeppnin fór fram 
samkvæmt keppnis lýsingu og gildandi 
sam keppnis reglum Arkitekta félags 
Íslands (AÍ). 

Verðlaun voru veitt þann 3. nóvember 
fyrir tveimur tillögum í samkeppninni. 
Deildu þær með sér fyrstu verðlaunum. 
Alls bárust 22 frumlegar og skemmti
legar tillögur í samkeppnina. Annars 
vegar varð fyrir valinu tillaga Sigrúnar G. 
Halldórsdóttur en í umsögn dómnefndar 
um tillöguna segir að form hjólastands 
sé fallegt og sígilt, framsetning í borgar

umhverfi eftirtektarverð og sannfærandi. 
Hjólaskýlið sé látlaust og hafi sterka 
ímynd. Hin tillagan sem varð fyrir valinu 
í fyrsta sæti var frá Arkís Arkitektum 
en það var Birgir Teitsson arkitekt sem 
hannaði hana og Sveinn Einarsson 
tækniteiknari var honum til aðstoðar við 
útfærsluna. Dómnefnd segir tillöguna 
metnaðarfulla með mörgum góðum hug
myndum en einnig sé góð grein gerð 
fyrir útfærslum og tæknilegum lausnum. 
Færanlegur hjólastandur sé sérstaklega 
áhugaverður og rúmi mörg hjól.

Dómnefnd skipuðu: 

Pálmi Freyr Randversson formaður, 

M.Sc Urban Design

Margrét Leifsdóttir arkitekt

Kristín Soffía Jónsdóttir varaformaður 

umhverfis- og samgönguráðs

Egill Sv. Egilsson iðnhönnuður 

Hermann Georg Gunnlaugsson 

landslagsarkitekt

Nánari upplýsingar: 

www.reykjavik.is/samkeppni 

2112221122

HJÓLASTANDUR

Fastur standur Laus standur Standur festur á vegg

21122

Tillaga að uppsetningu hjólagagna
við upplýsinga og hvíldarstaði
Staðsett við Sæbrautina, Laugarnestangan

Grunnmynd af svæðinu 1:200

Upplýsingastandur

Loftmynd af svæðinu

Upplýsinga og hvíldarstaður

53872

1.–2. sæti ©Arkís Arkitektar

1.–2. sæti ©Sigrún G. Halldórsdóttir
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Breyttir og nýir tímar –  
Miðborgarstefna í nýju aðalskipulagi 

Aðalskipulag 

Markmið 
miðborgar stefnu 
er að skil greina og 
svara mikilvægum 
áskorunum og 
tæki færum sem 
miðborgin stendur 
frammi fyrir

Í miðborgarstefnu er lögð áhersla á 
flæði og tengsl milli  hina ólíku þátta 
mið borgar innar. Undanfarin misseri 
hefur sérstök miðborgarstefna verið í 
mótun sem hluti af nýju aðalskipulagi 
Reykja víkur. Miðborgarstefna byggir að 
hluta á endurskoðun Þróunar áætlunar 
mið borgar, sem var unnin ár árunum 
1997–2000, en þá var í fyrsta sinn 
mótuð heild stæð stefna fyrir mið borg ina. 
Land notkunar kafli þróunar áætlunar innar 
hefur verið virkt skipu lags verkfæri, m.t.t. 
stýringar á starfsemi í miðborginni, en 
að aðrir kaflar sem lúta að sam göngum, 
íbúða svæði, verndun og upp byggingu, 
hafnar svæði og mótun umhverfis hafa 
fyrst og fremst verið stefnu mótandi.

Breyttir og nýir tímar hafa kallað á 
endur skoðun forsenda og áherslur 
áætlunar innar og hefur endurskoðun 
Þró unar áætlunar verið lang tíma verk efni. 
Árið 2012 var þráður endurskoðunar 
form lega tekinn upp á ný auk þess sem 
mótun mið borgar stefnu hefur falið í 
sér að skoða áætlunina í tengslum við 
miðborgina í stærra samhengi. Markmið 
mið borgar stefnu er að skilgreina og 
svara mikil vægum áskorunum og tæki
færum sem miðborgin stendur frammi 
fyrir, með almennum markmiðum og 
sértækum verkfærum. 

Miðborg Reykjavíkur er í senn einstök 
og margsnúin. Hún er sameiginlegur 
vettvangur fólks með ólíkar væntingar 
og viðmið. Til að geta tekið vel á móti 
öllum sem sækja miðborgina og eiga 
tilkall til hennar þarf hún að geta sinnt 
ólíkum hlutverkum og verið margt í senn, 
bæði hátíðleg og heimilisleg, nýstárleg 
og gamalgróin, erilsöm og kyrrlát. 
Grund vallargæði miðborgarinnar felast 
því að miklu leyti í því að í henni fléttast 
saman margvíslegir þræðir sem við 
upplifum í senn aðskilda og sem eina 
heild. Því er mikilvægt að sérhver þráður 
miðborgarinnar fái að njóta sín, um leið 
og hann fléttast saman við heildina.

Forsendur og markmið miðborgar
stefnu eru dregin saman í þrjá kafla sem 
standa hver og einn fyrir ákveðnum lykil
mark miðum stefnunnar.

Mörk og ásar miðborgar
Í kaflanum er farið yfir mörk miðborgar. 
Dregin eru upp einkenni og áherslur 
ólíkra miðborgarása og sett fram almenn 

markmið um fjölbreyttar tengingar ólíkra 
svæða miðborgar sem og flæði inn í og 
innan miðborgarinnar.  

Miðborg fyrir alla
Í kaflanum er sjónum beint að lífinu í 
miðborginni sem endurspeglast í ólíkri 
starfsemi, hlutverkum og notendum 
miðborgar. Sett eru fram markmið um 
ólíka þræði miðborgarinnar, fjölbreytni 
og blöndun starfsemi. 

Miðborgarrými fyrir miðborgarlíf
Mið borgar rýmið; húsin í miðborginni, 
náttúru legt umhverfi og innviðirnir 
sem fólk ferðast um í  skapa rammann 
í kringum miðborgarlífið. Í kaflanum 
er farið yfir rýmisforsendur mann lífs
miðborgarinnar og markmið til að styrkja 
hana. Sett eru fram almenn mark mið 
varðandi útlit, ásýnd og starf semi við 
göturými og torg. 

Vinna við miðborgarstefnu hefur verið 
í höndum Önnu Maríu Bogadóttur, 
menningarfræðings og arkitekts.

Miðborgarsvæði
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Einholt-Þverholt
Deiliskipulag

Ný og spennandi 
íbúðarbyggð mið-
svæðis í Reykjavík 

Deiliskipulagstillaga
Tillagan gerir ráð fyrir uppbyggingu 
íbúðarbyggðar á 35 hæðum á suður
hluta reits en norðurhluti reits er að 
mestu óbreyttur. Á suðurhluta reits er 
gert ráð fyrir fjölbreyttum gerðum íbúða 
og bílageymslum á tveimur hæðum í 
kjallara. Áætlaður fjöldi íbúða er  
200–235.

Samráð og samstarf 
Deiliskipulagið er unnið á vegum Búseta 
svf. og Reykjavíkurborgar. Gerð var 
lýsing fyrir deiliskipulagið, unnin af ASK
arkitektum, þar sem áherslur skipu lags
yfirvalda varðandi reitinn komu fram og 
hefur sú lýsingu verið kynnt almenningi. 
Haldinn var opinn kynningardagur sl. 

vor þar sem hagmunaaðilum var boðið 
að koma og kynna sér drög að tillögu 
að deiliskipulagi fyrir reitinn. Annar 
kynningarfundur var haldinn í haust og 
þar var deiliskipulagstillaga kynnt fyrir 
hagsmunaaðilum.

Mikilvægt er að hönnun og útfærsla 
nýbygginga sé fjölbreytt þar sem um er 
að ræða byggingar í grónu hverfi. Gert 
er ráð fyrir að yfirbragð byggðar verði 
ljóst. Hver stigagangur í byggðinni skal 
hafa mismunandi yfirbragð til að stuðla 
að fjölbreytni. Mikilvægt er að byggingar 
myndi ekki einsleitan samfelldan vegg 
og skal það gert með því að brjóta 
upp húshliðar með litum, efni, útbygg
ingum ofl. Forðast skal endurtekningar í 
efnisvali, litavali og fyrirkomulagi glugga 
milli bygginga.

Umhverfis og skipulagssvið hefur nú 
auglýst breytt deiliskipulag fyrir Einholt
Þverholt. Deiliskipulagstillagan er í 
kynningarferli til 17. desember 2012.

Áætlaður fjöldi íbúða er 
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Skýringarmynd © ASK arkitektar

Yfirlitsmynd © ASK arkitektar
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Frumlegar og frjóar 
tillögur um framtíð 
Öskjuhlíðarinnar

Öskjuhlíðin er eitt stærsta útivistarsvæði 
borgarinnar og er mikilvægur hlekkur 
í keðju opinna svæða í Reykjavík. Þar 
eru margar náttúru og söguminjar og 
fjölskrúðugt náttúrulíf. Á undanförnum 
árum hefur verið aukin ásókn í fram
kvæmdir og uppbyggingu á svæðinu 
og því er talið tímabært að setja stefnu
mörkun til framtíðar fyrir Öskjuhlíð. 

Ákveðið var að halda hönnunar sam
keppni meðal almennings um nýtingu 
svæðsins. Í samkeppnina bárust 
tillögur frá 58 aðilum og voru margar 
þeirra mjög fjölbreyttar og frjóar. Dóm
nefnd veitti 10 tillögum viður kenningu 
og voru þær til sýnis fram í október á 
sýningarsvæði þjónustuvers Reykja
víkur borgar, Borgartúni 12–14 og á vef 
borgarinnar.

Greina mátti samhug meðal langflestra 
þeirra er sendu inn tillögur á þann veg 
að ekki sé þörf á gagngerri umbyltingu 
á Öskjuhlíð heldur frekar að gera eigi 
svæðið fjölbreyttara. Einnig að þörf sé á 
að efla útivistarmöguleika Öskju hlíðar
innar og styrkja svæðið sem fræðslu og 
safnasvæði. Þessi niður staða veitir góða 
leiðsögn fyrir forsögn að fyrirhugaðri 
fagsamkeppni fyrir rammaskipulag.

Samkeppni 

Samkeppni um 
nýtingu Öskjuhlíðar

Öskjuhlíðin er eitt stærsta útivistarsvæði borgarinnar og er 
mikilvægur hlekkur í keðju opinna svæða í Reykjavík. Þar 
eru margar náttúru- og söguminjar og fjölskrúðugt náttúrulíf. 
Á undanförnum árum hefur verið aukin ásókn í framkvæmdir 
og uppbyggingu á svæðinu og því er talið tímabært að 
setja stefnumörkun til framtíðar fyrir Öskjuhlíð. Á fundi 
Skipulagsráðs Reykjavíkur þann 23. maí 2012 var samþykkt 
að halda hönnunarsamkeppni meðal almennings um nýtingu 
svæðsins.

Hugmyndirnar gátu snúið að nýtingu eða breytingum, verið 
tillögur um varðveislu, starfsemi, uppbyggingu eða hvaðeina 
sem talið er að bætt geti svæðið. Ekki var gert ráð fyrir 
að þátttakendur þyrftu að setja fram heildarsýn fyrir alla 
Öskjuhlíðina, frekar að tillögur væru lausnir fyrir afmörkuð 
svæði eða almennar hugmyndir um nýtingu.

Með samkeppninni var verið að leita eftir hugmyndum um 
hvernig efla mætti mannlíf og styrkja útivist á svæðinu 
ásamt hugmyndum um almenna nýtingu Öskjuhlíðarinnar. 
Vonast er til þess að niðurstöður úr hugmyndasamkeppninni 
verði mikilvægt innlegg fyrir endanlegt rammaskipulag 
svæðisins en verið er að undirbúa fagsamkeppni fyrir 
heildarskipulag Öskjuhlíðarsvæðisins. 

Leyfilegt var að sýna hugmyndir í ýmsu formi, s.s. með 
ýmisskonar teikningum í ótilgreindum mælikvarða, í texta 
eða á annan hátt sem þátttakendur völdu. Allir höfðu rétt 
til þátttöku í samkeppninni að undanskildum dómnefnd og 
verkefnisstjóra sem jafnframt var trúnaðarmaður og ritari 
dómnefndar.

Niðurstöður samkeppninnar
Í samkeppnina bárust tillögur frá 58 aðilum og voru margar 
þeirra mjög fjölbreyttar og frjóar. Dómnefnd veitti 10 tillögum 
viðurkenningu og verða þær til sýnis fram í október á 
sýningar svæði þjónustuvers borgarinnar, Borgartúni 12 – 14 
og á vef Reykjavíkurborgar.

Greina mátti samhug meðal langflestra þeirra er sendu inn 
tillögur á þann veg að ekki sé þörf á gagngerri umbyltingu 
á Öskjuhlíð heldur frekar að gera eigi svæðið fjölbreyttara, 
þörf sé á að efla útivistarmöguleika Öskjuhlíðarinnar 
og að stykja svæðið sem fræðslu og safnasvæði. Þessi 
niðurstaða veitir góða leiðsögn fyrir forsögn að fyrirhugaðri 
fagsamkeppni fyrir rammaskipulag.

Dómnefnd skipuðu 
Jón Gnarr borgarstjóri,  
formaður dómnefndar 
Gunnar Hersveinn Sigursteinsson, 
heimsspekingur og rithöfundur 
Ragnhildur Skarphéðinsdóttir 
landslagsarkitekt FÍLA 
Sigrún Helga Lund stærðfræðingur 
Ómar Ragnarsson fréttamaður

Verkefnisstjóri 
Hlín Sverrisdóttir skipulagsfræðingur 
SFFÍ og landslagsarkitekt FÍLA

1.–2. sæti © Guðný Marta 

Guðlaugsdóttir

1.–2. sæti © Magdalena 

Sigurðardóttir

Dómnefnd skipuðu:

Jón Gnarr borgarstjóri

Gunnar Hersveinn Sigursteinsson 

heimsspekingur og rithöfundur 

Ragnhildur Skarphéðinsdóttir 

landslagsarkitekt FÍLA 

Sigrún Helga Lund stærðfræðingur

Ómar Ragnarsson fréttamaður

Upplýsingar um hverja tillögur er að 

finna: www.reykjavik.is

Samkvæmt til-
lögum ætti að efla 
útivistar mögu leika 
Öskju hlíðarinnar 
og styrkja svæðið 
sem fræðslu og 
safnasvæði
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Ljómandi jólaborg – 
Dagskrá og viðburðir 

Mannlíf 

Forsíðumynd:  
Ragnar Th. Sigurðsson

Jólaborgin Reykjavík hefur sjaldan 
verið eins spennandi og í ár. Skrautleg, 
skemmtileg og full af viðburðum. Jóla
borgin er afrakstur sameiginlegs átaks 
Reykjavíkurborgar og samstarfsaðila 
á höfuðborgarsvæðinu um að auka 
enn frekar jólastemninguna í borginni 
í desember. Átakið felst m.a. í að 
samræma og fjölga skreytingum, auka 
sýnileika íslensku jólavættanna og 
bjóða upp á fjölda viðburða, markaði 
og tónleika um alla borg. Þá verður 
boðið upp á fjölmarga „jólapakka“ sem 
eru einskonar viðburðapakkar sem fela 
í sér upplifun, skemmtun, veitingar, 
handverk, markaði og tónlist fyrir alla 
fjölskylduna. 

Höfuðborgarstofa hefur að þessu tilefni 
opnað nýjan jólavef, visitreykjavik.is/
christmas, þar sem hægt er að fræðast 
um hin íslensku jól, fylgjast með við
burðum og nálgast upplýsingar um það 
helsta sem Jólaborgin okkar býður upp 
á um aðventuna.  

Dagskrá

14. desember

Jólamarkaður á Ingólfstorgi opnar.

Höngum á Hlemmi

Hlemmur verður skreyttur í  
anda „Christmas Vacation“ og  
á að höfða til yngra fólks. 
Tónleikar verða á hverjum 
laugardegi kl. 15:00. 

7. desember 

Viðburðasviðið á Ingólfstorgi, 
Skóla torgi og Laugatorgi verða 
kynnt  og í framhaldi verða tón-
leikar helgina 8. og 9.des.

8.–9. desember 

Viðburðir  og uppákomur við 
höfnina.

13. desember

Tónleikar á hverjum degi á Ingólfs-
torgi, Skólatorgi og Laugatorgi. 
Allir tónleikar eru kl. 17:00.

1. desember

Öll jólaljós verða komin upp og 
tendruð. Bjöllur og jólatré líka. 

2. desember 

Oslóartréð tendrað við hátíðlega 
athöfn kl.16:00

5. desember

Kynning á nýjum jólavættum og 
ratleik. Í framhaldinu verður kveikt 
á jólavættunum.


