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Leiðari
Inngangur

Samgöngur

Meðhöndlun úrgangs er mörgum efst  
í huga þegar spurt er um um hverfis-
vernd. Kann anir meðal borgar búa sýna 
að Reyk vík ingar eru mjög já kvæðir 
gagn vart flokkun til endur vinnslu og 
til búnir til auk innar flokk unar með auk-
inni þjónustu við hirðu. Reykja víkur borg 
hefur sett sér stefnu í úr gangs stjórnun 
sem fram kemur í Aðal skipu lagi Reykja-
víkur. Byggt á stefnu borgarinnar, svæð-
is áætlun um með höndlun úr gangs og 
fleiri þáttum hafa nú verið unnin drög  
að að gerða áætlun í til næstu fimm 
ára sem mun bæta veru lega úr gangs-
stjórnun í Reykjavík.

Aðgerðaáætlunin innifelur 42 aðgerðir 
sem m.a. miða að aukinni þjónustu við 
íbúa, aukinni flokkun á heimilissorpi til 
endurvinnslu, samstarfi við rekstrar aðila 
og aðgerðum sem draga úr úr gangs-
myndun. Sem dæmi eru áform aðar 
aðgerðir sem stuðla að minni matar sóun 
og stuðn ingur við fyrir tæki sem sinna 
við haldi og við gerðum á skóm, hús-
gögn um og fatnaði. Í þessu tölu blaði 
Borgar sýnar er m.a. gerð grein fyrir til-
raun sem hafin er með söfnun á gleri  
við grenndar stöðvar en innan tíma-
ramma áætlun ar innar er einnig gert ráð 
fyrir að hefja söfnun á gleri við heim ili. 
Söfnun á plasti við heimili er á áætlun 
árið 2015. Kapp verður lagt á að fjar-
lægja sem mest af endur vinnslu efnum 
úr heimilis sorpinu og nýta. 
  

Mikilvægt er að að gerð unum fylgi  
um hverfis legur og fjár hags legur ávinn-
ingur. Of al gengt er meðal sveitar félaga 
hér lendis að ráðist er í breytta með-
höndlun úr gangs að er lendri fyrir mynd 
án þess að fyrir liggi grein ing eða mat  
á um hverfis legum ávinningi. Reykja víkur-
borg mun sem áður bjóða íbúum val 
um þjón ustu við með höndlun úr gangs. 
Sorp hirðu gjöld taka mið af um fangi 
þjón ustu og tegund úr gangs í anda 
meng unar bót ar egl unnar og þannig 
verður hag rænn hvati til auk innar flokk-
unar og úr gangs minnk unar. Að gerða-
áætl unin munu skila auk inni með vitund 
um úr gangs myndun og þannig hvetja til 
úr gangs minnkunar og auk innar flokk-
unar til endur vinnslu.

Guðmundur B. Friðriksson
Skrifstofustjóri skrifstofu umhverfisgæða

Samgönguvalkostir
Það eru margar 
ástæður fyrir því 
að það er eftir-
sóknarvert að 
reyna að hafa 
áhrif á ferða venjur 
borgarbúa

vantar texta

Jákvæð áhrif af breyttum ferðavenjum:

• Götulíf: Það er mikilvægt að hafa fólk 
á ferli fyrir lífið í borginni og öryggi 
gangandi vegfarenda eykst eftir því 
sem fleiri ganga. Verslun og þjónusta í 
nærumhverfi þrífst best í þéttri byggð þar 
sem fólk fer ferða sinna fótgangandi og 
hjólandi.

• Samgönguvalkostur: Íbúum er gert kleift 
að ferðast um borgina, sækja þjónustu 
og vinnu án þess að vera háð einkabíl.

• Hagkvæmur kostur: Rannsóknir hafa 
sýnt fram á að það er ódýrara að 
skapa aðstöðu fyrir aðra ferðamáta 
en einkabílinn en að bæta endalaust 
við umferðarmannvirkjum til að anna 
aukinni umferð. Auk þess taka bílastæði 
og önnur umferðarmannvirki oft upp 
dýrmætt byggingarland. Virkir ferðamátar 
og almenningssamgöngur eru auk þess 
mun hagkvæmari kostur fyrir einstaklinga.

• Lýðheilsa: Landlæknisembættið mælir 
með lágmark 30 mínútna hreyfingu á 
dag, sem hægt er að ná með því að nota 
virka ferðamáta. Minni mengun er einnig 
mikilvæg fyrir heilsuna.

• Minni mengun: Færri bílar á 
götunum þýðir minni útblástur 
gróðurhúsalofttegunda.

Ferðamátaval í norrænum borgum með íbúafjölda 100–300 þús. Unnið af Mannviti úr gögnum úr 

gagnagrunni EPOMM og ferðavenjukönnun Capacent 2011.

frá í fjöl mörg um grein um í Borgar sýn. 
Ástæður fyrir slík um fram kvæmd um eru 
ljósar og oft álitnar sjálf gefnar fyrir þeim 
sem fást við skipu lag, borgar hönnun og 
fram kvæmdir en liggja ekki endi lega í 
aug um uppi fyrir öllum borgar búum. 
Helsta ástæðan fyrir því að það sé 

Árið 2014 var samþykkt nýtt Aðal skipu-
lag Reykja víkur 2010–2030 þar sem sett 
voru fram skýr mark mið um að þétta 
byggð og bæta að stöðu fyrir al menn-
ings sam göngur og virka ferða máta eins 
og hjól og gang andi veg far endur í borg-
inni með það að mark miði að hafa áhrif 
á ferða venjur borgar búa á næstu árum 
og ára tugum. Þegar hefur verið ráðist 
í miklar fram kvæmdir til að byggja á 
þétt ingar reitum, hægja á um ferð, fækka 
bíla stæðum og gera götur göngu vænni, 
ásamt því að stækka hjóla stíga net 
borg ar innar eins og greint hefur verið 

æski legt að breyta ferða venjum er ekki 
endi lega að draga úr út blæstri gróður-
húsa loft teg unda. Ef svo væri myndi ef til 
vill duga að taka upp vist vænni orku-
gjafa, sem myndu gera fólki kleyft að 
halda áfram að keyra sinn einka bíl án 
þess að menga and rúms loftið. Að draga 

20–30% meiri í dag ef enginn strætó 
færi þar um og að um ferð ar tafir myndu 
margfaldast.

Ákveðin vakning heftur átt sér stað í 
skipu lags málum síð ustu ára tugi, ekki 
síst í tengsl um við vit und ar vakn ingu í 
um hverfi s málum, og nú stefna flestar 
borgir að því að draga úr akstri einka-
bíla og auka hlut deild al menn ings-
sam gangna og virkra ferða máta, sama 
hversu „góð“ staðan er í dag. Þetta 
á einnig við um bíla borgir Norður-
Ameríku, sem að hafa keppst við að 
efla al menn ings sam göngur og inn viði 
fyrir virka ferða máta síðast liðin ár. Sjálf 
New York borg er þar í broddi fylkingar 
og hefur vakið at hygli fyrir fram sækna 
stefnu í þessum málum. Borgir sem 
vilja láta að sér kveða á alþjóð legum 
vett vangi og vera eftir sóttur val kostur 
fyrir fólk að búa í og sækja heim, verði 
að hafa mark mið um fjöl breytta sam-
göngu val kosti og stefna að því að verða 
líf væn legar borgir. Reykja víkur borg er 
í sam keppni um mann auð og fjár fest-
ingar við aðrar borgir og leggur mikinn 
metnað í það að vera eftir sóttur áfanga-
staður. Stefna um þétta og lifandi borg 
sem sett er fram í aðalskipulaginu er 
stór þáttur í því verkefni.

Halldóra Hrólfsdóttir, skipulagsfræðingur

Markmið aðalskipulagsins eru því alls 
ekki mjög háleit þegar miðað er við 
borgir eins og Trondheim í Noregi, sem 
er að mörgu leyti svipuð og Reykjavík 
t.d. hvað varðar íbúafjölda og veðurfar 
(sjá mynd 1). Markmið Reykjavíkur um 
hlutdeild virkra ferðamáta og al menn-
ings samgangna fyrir árið 2030 er svipað 
og nú verandi ástand í Trond heim, þ.e. 
að hlut deild bí lferða af öllum ferðum 
lækki úr 75% árið 2010 í 58% árið 2030. 
Stefnt er að því að hlut fall virkra ferða-
máta (göngu og hjól reiða) aukist í 30% 
og hlut fall ferða sem farnar eru með 
al menn ings sam göng um aukist í 12% 
á sama tíma bili. Það er því ekki gert 
ráð fyrir að „allir hjóli“ eins og heyrst 
hafa gagn rýnis raddir um og miðað við 
þá breytingu sem hefur átt sér stað á 
ferðavenjum á síðustu árum, þá eru 
þessi markmið fullkomlega raunhæf. 

Samkvæmt þessum markmiðum mun 
meiri hluti ferða áfram vera farinn í einka-
bíl en aðrir ferða mátar verða gerðir 
að gengi legri fyrir þá sem kjósa að 
ferð ast á annan hátt en í bíl. Breyttar 
ferða venjur eru fagn aðarefni, líka fyrir 
þá sem kjósa að ferðast um á einka bíl, 
þar sem að álag á um ferð ar mann virki 
minnkar eftir því sem færri ferðast um 
með þessum pláss freka ferða máta. 
Til að mynda hefur verið reiknað út að 
morgun umferð um Miklu braut væri um 
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úr út blæstri gróður húsa loft teg unda er 
vissu lega ein ástæða til að reyna að 
hafa áhrif á ferða venjur fólks en það eru 
aðrar og ekki síður mikil vægar ástæður, 
sem ekki er hægt að hafa áhrif á öðruvísi 
en með breyttum ferðavenjum.

Reykjavík er mjög ung borg og byggðist 
að mestu leyti upp eftir til komu einka-
bílsins og á að því leyti meira sam eigin-
legt með borg um Norður-Ameríku en 
Evrópu. Ferða venjur í Reykja vík eru  
að sama skapi meira í takt við það  
sem gerist í dreif býlum bíla borgum 
Norður-Ameríku en í eldri þétt byggð ari 
borgum Evrópu, sem byggð ust upp  
að miklu leyti langt fyrir tíma vél knú inna 
farar tækja. 
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Skipulag

Í undirbúningi er vinna við heildar skipu-
lag fyrir Foss vogs dal inn. Fyrsta skrefið 
í þeirri vinnu er skipu lags lýsing sem 
stefnt er að því að kynna á vor mán uð um, 
en Kópa vogs bær og Reykja vík ur borg 
hafa ákveðið að gera sam eigin legt deili-
skipu lag fyrir Foss vogs dal.

Skipulagssvæðið 
Skipulagssvæðið er að stærstum hluta 
úti vist ar svæði en innan þess er enn-
fremur íþrótta svæði, gróðrar stöðvar, 
skólar og hverfis verndar svæði. Mark mið 
með fyrir hugaðri skipu lags vinnu er að 
gera gott úti vistar svæði enn þá betra 
með því að tryggja íbú um fjöl breytta að-
stöðu til úti vistar, íþrótta og af þrey ingar. 
Foss vogs dalur er mikil vægur hlekk ur í 
keðju úti vist ar svæð anna með Öskju-
hlíð og Kárs nes í vestri og Elliða ár dal 

í austri. Til gangur deili skipu lags ins er 
m.a. að sameina allar gildandi deili skipu-
lags áætlanir innan svæð isins í eina til 
þess að fá heild stætt úti vist ar svæði og 
ákveða fram tíð ar upp bygg ingu í daln-
um. Í deili skipu laginu verða kannaðir 
mögu leikar á stað setn ingu sund laugar 
í dalnum og stækkun á íþrótta svæði 
Víkings.

Deiliskipulagssvæðið er um 74 hektarar 
að stærð þar af eru um 30 hektarar 
innan Reykja víkur en tæpir 44 innan 
Kópa vogs. Deili skipu lagið tekur til 
opinna svæða, skóla lóða, íþrótta svæða 
og garð yrkju stöðva og nær svæðið 
frá Kringlu mýrar braut í vestri og að 
Reykja nes braut í austri en að sunnan 
og norðan nær það að íbúðarsvæðum 
beggja sveitarfélaga. 

Vinna við sameiginlegt heildarskipulag Reykjavíkurborgar  
og Kópavogsbæjar fyrir Fossvogsdal er að hefjast.  
Fyrsta skrefið í þeirri vinnu er skipulagslýsing

Dalurinn
Fossvogsdalur er um 2,5km langur og 
er miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. 
Dalurinn er flatlendur, með graslendi 
og gróður sæll. Í hlíðum hans er íbúðar-
byggð og er hann vin sælt útivistarsvæði. 
Fossvogsdalur er vel nýtt útivistarsvæði 
með góðum göngu- og hjólreiðastígum 
um dalinn þveran og endilangan. Í 
austur- og vestur enda dalsins er trjá-
rækt og í þeim aust ari er verið að koma 
upp trjá safni þar sem fjöl mörg um trjá-
teg und um og runnum er raðað saman 
eftir skyld leika. Í trjá rækt inni halda sig 
ýmsar teg undir fugla, einkum skóg ar-
þrestir, starrar, maríu erlur og auðnu-
tittl ingar. Foss vogs dal ur inn er nýttur til 
göngu ferða, íþrótta og leikja en einnig 
eru þar mat jurt ar garðar, skóla garðar, 
smíða völlur og gæslu völlur. Til þess að 

Fossvogsdalur skipulag

Elliðaárvogur-Ártúnshöfði
Samkeppni

Reykjavíkurborg efndi til hug mynda-
sam keppni um ramma skipu lag svæðis 
við Elliða árvog-Ártúns höfða í byrjun árs 
2015. Í fram haldinu af sam keppn inni 
verður unnið ramma skipu lag fyrir svæðið 
í heild, en það af markast af Miklubraut/
Vesturlandsvegi til suðurs Elliðaárvogi 
til vesturs, Grafarvogi til norðurs og 
Gullinbrú til austurs. Markmið er að 
stækka Bryggjuhverfið og endurskoða 
skipulag svæðisins á Ártúnshöfðanum 
þannig að það geti þróast og öðlast nýtt 

Reykjavíkurborg  
efndi til hug mynda- 
 sam keppni um 
ramma skipulag 
svæðis við Elliða-
árvog-Ártúns höfða 
og er gert ráð fyrir 
að niður staða liggi 
fyrir í sumar

gera úti vist arsvæðið í Foss vogs dal enn 
betra verður í deili skipu laginu fjallað 
um nýja göngu stíga, hjóla leið, að stöðu 
fyrir reið hjól, betri teng ingar við að liggj-
andi hverfi og aukna trjárækt. Mögu lega 
verður gert ráð fyrir veit inga að stöðu 
bæði inni og úti við sund laug til að þjón-
usta gesti á svæðinu.

Sundlaug í dalnum
Staðsetning á sundlaug í Fossvogsdal 
sem yrði byggð af Reykja vík ur borg og 
Kópa vogsbæ hefur verið í um ræð unni 
síð asta ára tug inn. Starfs hóp ur á vegum 
Kópa vogs bæjar og Reykja víkur borgar 
vann skýrslu um mögu lega stað setn-
ingu á sund laug í Foss vogs dal 2013. 
Lögð var áhersla á að aðgengi ætti að 

vera sambærilegt frá báðum sveitar fé-
lög un um. Einnig að nauð syn legt væri að 
tryggja að stað setn ing og eðli sund laug-
ar innar hefði ekki í för með sér aukna 
bíla um ferð um íbúð ar hverfin sitt hvoru 
megin við dalinn. Stað setn ing átti að 
bjóða upp á mögu leika á að gestir komi 
gang andi og hjól andi og ekki verði gert 
ráð fyrir bíla stæðum við sund laugina 
en göngu leiðir væru frá bíla stæð um við 
Foss vogs skóla og Snæ lands skóla.  
Við gerð deili skipu lags fyrir Foss vogs-
dal verði skoð að ar leiðir til að draga úr 
neik væð um sjón ræn um áhrifum sundl-
augar mannvirkis.
 
 
 

Skipulagslýsing
Fyrstu drög að skipulagslýsingu hafa 
verið lögð fyrir umhverfis- og skipu-
lags ráð Reykja vík ur borgar og skipu-
lags nefnd Kópa vogs og stefnt er að 
því að aug lýsa lýs ing una til kynn ingar 
fyrir al menn ingi og hags muna aðila 
snemm sumars, ásamt því að senda 
hana til um sagnar hjá Skipu lags stofn-
un og öðrum um sagn ar að ilum. Stefnt 
er síðan að því að eftir sumar frí verði 
komin drög að skipu lags til lögu sem 
verða kynnt í nefndum og ráðum og fyrir 
almenningi og hags muna aðilum sem fer 
þá í viðeigandi skipu lags legt ferli. Gert 
er ráð fyrir að klára alla skipulagsvinnuna 
fljótlega í byrjun árs 2016.

Fossvogsdalur

Skipulagssvæðið

hlutverk sem blönduð byggð búsetu 
og atvinnu í samræmi við Aðalskipulag 
Reykjavíkur 2010–2030. 

Svæðið var áður í útjaðri byggðar en  
er nú mið svæðis í Reykjavík. Á svæðinu, 
sem er að hluta til land fyll ingar, hafa 
verið iðnaðar fyrir tæki, verk stæði og 
geymslur gegn um tíð ina og enn er 
slík starf semi víða. Svæðið er eitt af 
lykil upp bygg ing ar svæð um í borg inni 
og gegnir veiga miklu hlut verki í mark-

miðum aðalskipulagsins að þétta byggð 
í borginni. Þess vegna þykir tímabært 
að hefja vinnu við endurþróun þess en 
fyrirsjáanlegt er að verkefnið í heild sinni 
er langtímaverkefni.

Um er að ræða lokaða hug mynda-
sam keppni þar sem fimm aðilar voru 
valdir að undan gengnu forvali. Stefnt 
er að því að niðurstaða úr hug mynda-
samkeppninni liggi fyrir í sumar.
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Stækkun Klettaskóla

Framkvæmdir

Nú eru hafnar fram kvæmdir við bygg-
ingu þriðja áfanga Kletta skóla. Skólinn, 
sem áður hét Öskju hlíð ar skóli, var 
byggð ur í tveimur á föng um árin 1974 og 
1985 og er sér skóli á grunn skóla stigi. 
Í byrjun árs 2012 heim il aði borgar ráð 
að hafin yrði vinna við hönnun síð asta 
áf anga skól ans um leið og nú ver andi 
hús næði yrði endur gert. Út boð á jarð-
vinnu fram kvæmdum fór fram í mars, en 
gert er ráð fyrir að jarð vinnu ljúki áður en 
skóla hald hefst næsta haust. Þá hefjast 
eigin legar bygg ingar fram kvæmdir og 
munu þær standa fram til ársins 2018.

Nú eru hafnar 
framkvæmdir við 
byggingu þriðja 
áfanga Klettaskóla, 
sem er viðbygging 
norðvestan við 
skólann

Skipulag

Reykjavík er skipt í tíu borgar hluta og er 
ætl unin að vinna hverfis skipu lag fyrir öll 
hverfi borg ar innar. Innan hvers borgar-
hluta geta verið 3–4 hverfi sem hvert 
fær sitt eigið hverfis skipu lag, enda um 
margt ólík og með mis mun andi áherslur. 
Hverfis skipu lag er unnið á grunni 
stefnu mót unar í Aðal skipu lagi Reykja-
víkur 2010–2030. Hverfis skipu lagi er 
ætlað marg þætt hlut verk s.s. að stuðla 
að vist væn um og sjálf bær um lausn um, 
bæta nær um hverfi ð og stuðla að heilsu-
efl andi hverf um. Í vinnu við hverfi s skipu-
lag ið verða gild andi skipu lags skil málar 
sam ein aðir í eitt heild ar skipu lag sem á 
að auð velda skipu lags vinnu og áætlana-

gerð til fram tíðar. Mikil vægur hluti af 
þessari vinnu er einnig að hvetja fólk til 
að hafa aukin áhrif á mótun síns hverfis. 
Vinnu við hverfis skipu lag er skipt í tvo 
áfanga. Í fyrsta áfanga er unnin verk lýs-
ing á helstu for sendum og því sem á að 
gera í seinni áföng um. Í öðrum áfanga  
er mót uð til laga að hverfis skipu lagi.  
Í öllu ferl inu verður haft víð tæk sam ráð 
við íbúa og hags muna aðila. 

Árbær og Breiðholt
Hafin er vinna við hverfi s skipu lag í Árbæ 
og Breið holti. Ný lega voru verk lýs ingar 
fyrir þessa tvo borg ar hluta sam þykkt í 
bor gar ráði. Í kjöl farið hefst annar áfangi, 

Hverfisskipulag

Nýlega voru verklýsingar fyrir öll hverfi í borgarhlutunum  
Árbæ og Breiðholti samþykktar í borgarráði. Í kjölfarið  
hefst annar áfangi, sem er gerð tillagna að hverfisskipulagi

sem er hin eigin lega vinna við mótun á 
til lögum að hverfis skipu lagi. Stefnt er að 
því að sú vinna hefjist sum arið 2015 og 
er stefnt að því að ljúka öðrum áfanga 
hverfis skipu lags fyrir Árbæ og Breið-
holt snemma árs 2016. Þá verður farið 
í form legt kynn ing ar ferli og hafa íbúar 
og hags muna að ilar enn á ný mögu leika 
á því að koma með athuga semdir, sem 
verða teknar til form legr ar um fjöll unar af 
borgar yfir völd um áður en hverfis skipu-
lag þess ara borgar hluta verður sam-
þykkt. Í haust er síðan stefnt að því að 
hefja vinnu við þrjá borgar hluta í viðbót 
en það eru Hlíðar, Laugar dalur og Háa-
leiti- Bústaðir.

Íþróttasalur og sundlaug
Í viðbyggingunni, sem rís norð vestan 
við skól ann, verður há tíð ar sal ur, íþrótta-
salur og sund laugar til þjálf unar og 
sund kennslu ásamt stoð rýmum. Félags-
mið stöð verður í hús inu austan verðu og 
er hún í góðum tengsl um við frí stunda-
að stöðuna í skólanum. Um fangs miklar 
endur bætur og breyt ingar verða gerðar 
á nú verandi húsi og mun að staða stjórn-
enda og starfs fólks færð í ný bygg ing-
una, en verk grein astofur flytjast í eina 
smiðju þar sem stjórn unin er nú. Upp-
lýs inga ver og bóka safn skól ans verður 
endur gert, gangar breikk aðir, and dyri 
stækk að og öll að gengis mál lag færð til 
sam ræmis við auknar kröfur um rými og 
bætt að gengi. Öll kennsla verður á einni 
hæð. Með því er lögð áhersla á skil virkni 
í skóla starfi nu og að hafa um ferðar leiðir 
stuttar.

Byggingin felld inn í landið
Skólinn er staðsettur í grónu hverfi  
og við hönn un ina var reynt að taka 
til lit til þess eins og kostur var. Þannig 
miðar allt ytra fyrir komu lag bygg inga 
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HVERFISSKIPULAG - AFMÖRKUN HVERFA
BORGARHLUTI 7 - ÁRBÆR

Hverfi 7.2 (Árbær)

Hverfi 7.3 (Selás)

Hverfi 7.4 (Norðlingaholt)

skólans að því að ásýnd hús sins gagn-
vart að liggja ndi byggð sé sem mildust. 
Íþrótta sal ur inn verður niður grafi nn til 
hálfs og bygg ingin stað sett eins langt 
frá lóðar mörkum og mögu legt er. Lóðin 
verður endur gerð og hönn uð þannig að 
hún mæti sér stökum þörf um nem enda 
skólans. Lögð er áhersla á að um hverfið 
sé nær andi og vernd andi. 

Með sund laug á staðn um og bættri 
íþrótta- og frí stunda aðstöðu verður ekki 
lengur þörf á að aka nem endum bæjar-
hluta á milli. Enginn sam komu salur er  
í skól an um í dag fyrir stærri at hafnir eins 
og skóla setn ingu, jól böll, sýn ingar o.þ.h. 
og því verður nýr hátíðar salur kær komin 
viðbót. Áætlað er að nem endur skól ans 
verði 80–100 og mun við bygg ingin gjör-
breyta starf semi skól ans og þjón ustu við 
fötluð börn á grunnskólastigi. 
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Drekinn í Vogunum
Framkvæmdir

lands lags arki tekts, en í hönn un ar ferlinu 
var lögð áhersla á góða sam vinnu við 
íbúa hverfis ins og not endur. Margir 
sýndu áhuga á að leggja hönn uð inum 
lið við þróun hug mynda fyrir leik svæðið, 
bæði börn og full orðnir. Í Vog unum 
bera margar götur heiti sem vísa til 
skipa eða skips hluta og er Dreka vogur 
þar engin undan tekn ing. Götu heitið 
vísar í dreka höfuð sem áður skreyttu 
lang skip eða knerri land náms manna. 
Dreka höfuð ið er líka grunn hug mynd in í 
hönn un leik svæð is ins. Drekinn liðast um 
leik svæðið í formi ævin týra brautar sem 
tengir leik rýmin innan svæð isins saman. 
Drekinn er ýmist sýni legur ofan jarðar 
eða stingur sér undir yfir borðið og eru 
birt ingar myndir hans afar mis mun andi. 

Á haustdögum 2014 var lokið endur-
gerð leik svæð is ins sem liggur milli 
Dreka vogs, Njörva sunds og Siglu vogs. 
Leiks væð ið er hefð bund inn hverfis-
garður með áherslu á fjöl breytt leik-
tæki og að stöðu til úti vist ar fyrir alla 
aldur shópa. Við endur gerð leik svæða í 
hverf um leggur Reykja vík ur borg áherslu 
á að tekið sé mið af hverfis brag, sögu 
og menn ingu og að sam vera kyns lóða, 
fjöl skyldu og vina sé höfð að leiðar ljósi. 
Við fram kvæmd verk efna er sér stak lega 
hugað að sjálf bærni og efni tekið úr 
nær um hverfi eins og kostur er.

Samvinna við íbúa
Hönnun leiksvæðisins við Dreka vog 
var í hönd um Krist ínar Þor leifs dóttur, 

Höfuð djásn svæð isins er dreka höfuð 
(klifur skúlp túr úr timbri) sem unnið 
var af mynd list ar kon unni Aðal heiði S. 
Eysteins dóttur og Arnari Ómarssyni. 

Ungbarnaróla og berjarunnar
Auk drekans voru ýmsar endur bætur 
gerðar á leik- og gróður svæðum. Meðal 
annars var gras bolta svæði jafnað og 
berja runnar gróður settir á svæð inu, bætt 
við nestis borði, bekkjum og ung barna-
rólu. Skipt var um fall varn ar efni og sér-
stök áhersla var lögð á að auka lýsingu 
á svæð inu, en með því er ætlunin að efla 
öryggi og auka notagildi svæðisins. 

Drekahöfuð úr timbri setur nú svip sinn á leiksvæðið sem 
liggur milli Drekavogs, Njörvasunds og Sigluvogs. Drekinn 
liðast um og tengir leikrýmin innan svæðisins saman

Drekinn á leiksvæðinu í Vogunum

Nýtt móttökuhús 
í Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinum

Framkvæmdir

Móttökuhúsið er 
fyrsti áfanginn í 
uppbyggingar-
áætlun garðsins

Þann 1. apríl síðastliðinn opnaði Dagur 
B. Egg erts son, borgar stjóri, nýtt mót-
töku hús í Fjöl skyldu- og hús dýra garð-
in um í Laugar dal, en garð urinn fagnar 
25 ára afmæli í maí. Nýja móttökuhúsið 
bætir mjög að komu gesta að garð in um. 
Í hús inu verð ur miða sala, að staða fyrir 
smá sölu og mót töku hópa, síma varsla 
og vöru mót taka. Aðal hönn uð ur mót-
töku hús sins er Hjörtur Páls son hjá Ark-
þing, en verk fræði hönnun var í höndum 
VSÓ.

Móttökuhúsið er fyrsti áfang inn í upp-
bygg ing ar áætlun garðs ins, en á næstu 
dög um verður boð in út bygg ing á nýju 
gripa húsi fyrir svín. Einnig er unnið að 
hönn un húss fyrir náttúru skóla og að-
stöðu fyrir starfs fólk. Í Fjöl skyldu- og 
hús dýra garð in um er mikil áhersla lögð 
á um hverfis mál og reynt eftir fremsta 
megni að notast við um hverfis vænan 
bún að og efni inn an svæð is ins. 

Vað- og vatnsleikjasvæði
Í júní verður nýtt vað- og vatns leikja-
svæði form lega opn að gest um garðs-
ins og búið er að endur smíða litla 
kofa þorpið við klifur kast ala svæðið. Þá 
er ver ið að smíða nýja að stöðu fyrir 
smá gröf urn ar og lokið er endur smíði 
á Krakka fossi (ruggu skip), sem einnig 
verður opn aður gest um í júní. Í sumar 
verður klessu bíla flot inn og bílar öku-

skólans endur nýjaðir og ýmsar við-
halds fram kvæmdir unnar á svæð inu s.s. 
lag fær ing ar á girð ing um, hellu lögn og 
merk ing um. 

Allt árið er mikil að sókn í Fjöl skyldu- og 
hús dýra garð inn og er garð ur inn vin sæll 

Frá opnun móttökuhússins

Nýja móttökuhúsið

áninga staður allra aldurs hópa. Boðið er 
upp á fjöl breytta af þrey ingu og að stöðu 
til úti vistar um leið og gestir geta fylgst 
með og notið sam vista við ís lensku hús-
dýrin og önnur dýr í garðinum.



Umhverfis- og skipulagssvið ReykjavíkurborgarBorgarsýn 12 1110

Stuðningur við sumargötur 
Mannlíf

Pósthússtræti við Kirkjustræti verður 
lok að fyrir bíla um ferð frá 15.maí til 15. 
sept ember. Gatan verður opin fyrir 
akstur milli kl. 08:00 og 11:00 frá mánu-
degi til föstu dags. Bif reiða stöður í  
Póst hús stræti sunnan Hafnar strætis 
verða óheim ilar á meðan gatan er lok uð 
fyrir bíla um ferð. Séð verður til þess að 
bíla stæði fyrir hreyfi haml aða verði stað-
sett ná lægt göngu svæði í Kvos. Hafnar-
stræti verður lok að frá 1.maí til 1.októ-
ber að austan verðu frá Póst hús stræti. 
Um ferð verður heim il uð í Hafn ar stræti 
frá Tryggva götu. 

Laugavegi verður lokað fyrir bíla um-
ferð við Vatns stíg og Skóla vörðu-
stígur verður lok aður fyrir bíla um ferð 
við Berg staða stræti frá 15. maí til 15. 
sept ember. Göt urn ar verða þó opnar 
fyrir akstur milli kl. 08:00 og 11:00 frá 
mánu degi til föstu dags. Bif reiða stöð ur 
verða ó heim ilar á um rædd um götu-

köflum meðan göt ur nar eru lok aðar fyrir 
bíla um ferð. Blóma kerum, bekkjum eða 
öðrum götugögnum verður komið fyrir í 
bílastæðum á svæðinu, eitt bílastæði á 
hverjum götukafla verður þó laust fyrir 
vöruafgreiðslu. 

Samráð verður haft við Mið borg ina 
okkar, Bíla stæða sjóð, sam tök kaup-
manna og fast eigna eig anda og íbúa-
sam tök mið borg ar innar um tíma bundna 
inn rétt ingu á göngu götum. Haft verður 
sam band við ferli nefnd um að gengi 
fyrir alla og fyrir komu lag bíla stæða fyrir 
hreyfi haml aða og götu gögn borin undir 
nefnd ina. Séð verður fyrir bíla stæð um 
fyrir hreyfi haml aða eins og verið hefur 
undan farin ár. Bætt verður við fleiri 
bekkjum og blómum en áður.

Ýmis konar við burðir verða í kringum 
sumar göturnar eins og verið hefur 
síðustu ár: Mynd list ar sýning verður á 

Ákveðið hefur verið að lengja það tímabil sem sumargötur 
verða lokaðar fyrir bílaumferð. Í ár verður lokað frá 15. maí til 
15. september

Skóla vörðu stíg í sam starfi við leik skóla 
í ná grenn inu, Lauga veg urinn verður 
mál aður í lífl eg um litum með hjálp sjálf-
boða liða eins og gert var í fyrra, Ör-Torg 
í bið stöðu verk efni verða í bíla stæðum á 
Lauga vegi og sér stakir við burðir verða í 
kring um borgar hátíðir.

Þjónustukönnun Capacent
Lang flestir Reyk vík ingar sem spurðir 
voru í þjón ustu könnun sveitar fél ag anna, 
sem Capa cent fram kvæmdi, eru já-
kvæðir gagn vart göngu- og sumar göt um 
í mið borg inni eða 76%. Aðeins 9% voru 
nei kvæðir, aðrir hlut lausir. Fólk á aldurs-
bil inu 18–44 er hlynnt ara slík um götum 
en aðrir aldurs hópar. Íbúar í Vestur bæ, 
Mið borg, Hlíð um, Laugar dal, Háa leitis- 
og Bús taða hverfi eru spennt ari fyrir 
göngugötum en íbúar í öðrum hverfum.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykja-
víkur borgar lagði fyrir fimm auka spurn-

Jóga á Laugaveginum Samkvæmt könnunum Capacent 
hefur ánægja með sumargötur 
aukist ár frá ári. Hlutfall borgarbúa 
sem voru hlynntir sumargötum:

63% árið 2012 

68% árið 2013

 76% árið 2014

ingar í þjón ustu könnun sveitar fél aga 
sem gerð var í des ember 2014 og spurði 
þar um við horf til göngu gatna. Um það 
bil eitt þús und Reyk vík ingar svör uðu 
sem telst vera um 60% svarhlutfall.

Reykjavík sem vistvæn borg
Spurt var „Hversu sammála eða ósam-
mála ert þú eftir far andi full yrð ingu: 
Reykja vík er vist væn borg.“

Niður stað an var að 36% telja svo vera 
en 39% tóku ekki af stöðu og 24% telja 
svo ekki vera. 55 ára og eldri eru meira 
sam mála þessari full yrð ingu en yngra 
fólk. Full trúi Capa cent, sem fram kvæmdi 
könn un ina, telur að senni lega þurfi að 
kynna betur hug takið „vist væn borg“, 
fyrst svo margir voru hlut lausir.

Laugardalur vinsælasta 
útivistarsvæðið
Þá var spurt „Hefur þú heim sótt neðan-
greind úti vistar svæði Reykjavíkurborgar 
á sl. 12 mánuðum?“

Laugardalurinn reyndist vin sæl astur 
með al borg ar búa og höfðu 73% að-
spurðra heim sótt hann, næst í röðinni 

var Tjörnin með 64%, Elliða ár dalur með 
57% og næst á eftir komu Öskju hlíðin, 
Heið mörk, Klambra tún og Foss vogs-
dalur. Fæstir höfðu heim sótt Rauð hóla. 
Fleiri konur en karlar virtust nota Laugar-
dalinn til úti vistar og flestir sem þangað 
fóru voru íbúar í Laugardal, Háaleiti og  
í Bústaða hverfi.

Ferðavenjuspurningar
Tvær spurn ingar lutu að ferða venjum, en 
senni lega hefur það mark tæka þýð ingu 
að þessi könn un var gerð í des ember, 
en í nóv em ber 2013 og í október 2012. 
Það truflar saman burð sök um ólíkra 
veður skil yrða í þess um mán uð um. Um-
hverfis- og skipu lags svið hefur spurt 
þess ara spurn inga undan farin ár vegna 
söfn unar á upp lýsingum.

Spurt var: „Með hvaða hætti fór barnið 
þitt/börnin þín í grunn skólann síðast 
þegar það/þau sóttu skóla?“

Flest börn ganga í skólann, en um-
hverfis- og skipu lags svið hefur unnið 
að því mark visst undan farin ár að bæta 
göngu- og hjóla leiðir í skóla borg ar-
innar, eftir ábend ing um frá skóla börn um. 

Sumargötur

68% barna gengu í skól ann í des em ber 
2014 en 73% í nóv em ber árið áður. 27% 
þeirra var skutlað með einka bíl í des em-
ber 2014 en 22% árið áður.

Einnig var spurt: „Með hvaða hætti 
ferðast þú að jafn aði til vinnu eða skóla 
á morgnana?“

73% keyrðu sjálfir eða voru far þegar í 
bíl. Ekki eru miklar breyt ingar sjáan legar 
á þess um lið frá ár un um á undan. Þó 
kemur fram að konur eru lík legri en hitt 
kynið til að ferð ast með strætó og karlar 
lík legri en konur til að hjóla. Hlut fall 
þeirra sem ferð ast á bíl sem bíl stjórar 
fer úr 53% í 47% hjá fólki á aldr in um 
18–34. Reykja vík ur borg gerði ítar lega 
ferða venju könnun 2014 í sam starfi við 
Vega gerð ina þar sem fram kom að æ 
fleiri hjóla og ganga til og frá vinnu.
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Ferlinefnd um 
aðgengi fyrir alla
Ný ferlinefnd um aðgengismál fatlaðs fólks var skipuð  
haustið 2014. Hún hefur eftirlit með ferlihönnun bygginga  
á vegum borgarinnar og að götur, gangstéttir og önnur opin 
svæði í borgarlandinu uppfylli mismunandi aðgengisþarfir

í ljós óvið un andi að gengi óskar nefnd in 
eftir því að að gengi verði bætt. Ferli-
nefnd in fylgist svo með hvort þær breyt-
ingar sem gerðar eru full nægi kröf um.  
Í sum um til fell um er ósk að eftir sam starfi 
við ferli nefnd um minni háttar breyt ingar 
vegna ferli mála t.d. varð andi bíla stæði 
og inn ganga í hús næði. Þá hefur full trúi 
um hverfis- og skipu lags sviðs metið 
hvaða að gerða þurfi að grípa til. Ný lega 
er lokið breyt ingum á hús næði Sel ás-
skóla og Öldu sels skóla og aðgengi 
hreyfi haml aðra bætt m.a. fyrir notendur 
hjólastóla. 

Ferli nefnd hafa einnig borist mál sem 
varða til að mynda stað setn ingu á bíla-
stæðum fyrir hreyfi haml aða, nýja gatna-
hönnun í borgar landinu og stað setn ingu 

Sam kvæmt sam þykktri stefnu Reykja vík-
ur borgar frá árinu 2004 skal öll starf semi 
Reykja vík ur borg ar vera rekin í hús næði 
sem er að fullu að gengi legt hvort sem 
það er í eigu borg ar innar eða leigu hús-
næði. Þann 10. sept ember 2004 skip-
aði borgar stjóri nefnd um að gengis mál 
fatl aðs fólks að stofn un um Reykja vík ur-
borgar og sneru verk efni nefnd ar innar 
ein göngu að hús næði og bygg ing um 
borg ar innar. Eitt af verk efn um nefnd ar-
innar var að skil greina þörfi na og koma 
með til lögur um hvernig ferli hönnun yrði 
hátt að í öllum ný bygg ingum á vegum 
Reykja víkur borgar.

Ný ferlinefnd var skipuð haustið 2014 og 
var sam þykkt að nefndin hefði víð tæk ara 
verk svið en áður. Til við bótar eftir liti með 
ferli hönnun bygg inga eru götur, gang-
stéttir og önnur opin svæði í borgar-
landinu nú einnig um fjöll un ar efni nefnd-
ar innar og fylgist hún með því að svæðin 
upp fylli mis mun andi að geng is þarfir. 
Ferli nefnd inni berast mál úr borgar kerf-
inu, en einnig annars staðar frá. Þar að 
auki getur ferli nefndin tekið upp mál að 
eigin frum kvæði. Þrír full trúar í nefnd inni 
eru skip aðir af Öryrkja banda lagi Íslands, 
einn af Lands sam tök un um Þroska hjálp 
og einn af Félagi eldri borgara.

Síðan ný ferlinefnd tók til starfa hafa mál 
sem henni hafa borist verið af ýmsum 
toga. Í málum sem snúa að aðgengi 
að bygg ing um hefur verið óskað eftir 
út tekt um á að gengi að húsnæði sem 
Reykja vík ur borg leigir og al menningur 
þarf að sækja þjón ustu til. Ef út tekt leiðir 

gang brautar ljósa. Ferli nefndin hefur í 
þeim tilfellum farið yfir teikn ingar og lagt 
fram til lögur um hvernig best er að haga 
málum til þess að fjöl breytt um að geng-
is þörfum fatl aðs fólks sé mætt. Ný lega 
gerði nefndin til dæmis að geng is út tekt 
á út varps hús inu í Efstal eiti að beiðni 
eig anda þess, en borgin mun leigja 
hluta hús næð is ins fyrir þjón ustu mið stöð 
Laugar dals- og Háa leitis-Bústaða. 

Söfnun glers á 
grenndarstöðvum

Umhverfið

Gler er kjörið til 
endurvinnslu en 
of allt of margt af 
því fer til spillis. 
Reykjavíkurborg 
hefur af þeim 
sökum hafið tilraun 
á söfnun glers á 
grenndarstöðvum

Markmið Reykjavíkurborgar með því að 
hefja söfnun á gleri á grenndar stövðum 
er að skoða for sendur þess að safna 
stein efn um og nota sem burðar lag. 
Til raun þessi er jafn framt liður í að auka 
gæði moltu sem unnin verður í gas- og 
jarð gerð ar stöð SORPU bs. sem ætl unin 
er að reisa í Álfsnesi. 

Skógarsel, Laugardalslaug og 
Kjarvalsstaðir
Söfnunargámum undir gler umbúðir 
hefur verið komið fyrir á þrem ur grennd-
ar stöðv um við Skóg ar sel, Laug ar dals-
laug og Kjar vals staði. Í gám ana má 
skila hvers konar gleri sem fell ur til á 
heim il um, s.s. sultu krukk um, gler flösk um 
án skila gjalds og öðr um ílát um úr gleri. 
Glerið má hvort sem er vera glært eða 
lit að en þarf að vera hreint og ílát tóm. 

Talið er að árið 2014 hafi rúm lega eitt 
þús und tonn af gleri og stein efn um fall ið 
til í Reykja vík og verið urðuð með blönd-
uð um úr gangi í Álfs nesi. Gler er um 
5% alls bland aðs úr gangs sem endar 

í gráum tunn um borg ar búa sam kvæmt 
ný legri grein ingu SORPU bs. á sam-
setn ingu úr gangs. Það er því til nokkurs 
að vinna að flokka það frá.

Endurvinnsla glers borgar sig
Út frá um hverfis legu sjónar horni borgar 
sig að flokka, safna, flytja út og endur-
vinna gler frá Ís landi. Efla verk fræði stofa 
vann ný lega mat á um hverfis áhrif um og 
ávinn ingi af söfn un, út flutn ingi, flokk-
un og endur vinnslu um búða glers frá 
Ís landi með að ferða fræði vist ferils grein-
ingar (e. Life Cycle Ass ess ment, LCA) 
fyrir Úr vinnslu sjóð og Endur vinnsl una. 
Niður stöð urnar voru að flokkun, söfnun, 
flutn ingur og endur vinnsla glers borgar 
sig út frá um hverfis áhrif um í öllum um-
hverfisáhrifaflokkum.

Söfnun glers viðbót við þjónustu 
grenndarstöðva
Grenndarstöðvar í Reykjavík eru 57. 
Árið 2014 söfnuðust í þær 993 tonn 
af pappír og 70 tonn af plasti. Mest 
safnast á stöðinni við Bústaðarveg. 

Bætt aðgengi við Ölduselsskióla

Aðgengismál

Á mörgum grenndarstöðvum hafa 
Bandalag íslenskra skáta og Rauði 
krossinn komið fyrir söfnunarskápum 
fyrir drykkjarumbúðir með skilagjaldi  
og textíl.

Söfnun glers á grenndarstöðvum er 
því hrein viðbót við þjónustu grennd ar-
stöðvanna. Með samþykkt núgildandi 
Aðalskipulags Reykjavíkur sem gildir til 
2030 var ákveðið að byggja enn frekar 
upp þjónustu stöðvanna í Reykjavík til 
að auðvelda flokkun og endurnýtingu 
endurvinnanlegra efna.
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Laugardalurinn er ein af 
perlum borgarinnar

Umhverfið

skól anna í kring. Þetta sam býli grasa-
garðs og frí stunda heim ilis hefur gengið 
afar vel og nú stendur til að bæta lýs-
ingu göngu leiða og fara í ýmsar lag fær-
ingar á þeim. Hún sagði að við tjald mið-
stöðina væru líka fyrirhugaðar breytingar 
eða stækkun á þjón ustumiðstöð.

Húsdýragarðurinn stækkar
Töluverðar breytingar eru fyrirhugaðar 
í húsdýragarðinum og nýverið fékkst 
heimild til að bjóða út framkvæmdir þar. 
Það á að byggja móttökuhús, gripahús 
fyrir svín og náttúru-og fræðsluhús. 

Ólöf sagði að ráðast þyrfti í ýmsar fram-
kvæmdir og lagfæringar á frjáls íþrótta-
leikvanginum m.a. vegna Smá þjóða-
leik anna 2015. Fram kvæmdir hófust þar 
sumarið 2013 og er haldið áfram 2015. 
Áætlaður heildar kostnaður er um 120 
milljónir króna.

Hún sagði að engar aðrar breytingar á 
Laugar dal væru í far vatninu og ekkert 
deili skipu lag áformað þar á næstu árum. 
„Það á ekki að koma ná lægt dalnum 
sjálfum, trén sem flestir þekkja við 
Suður lands braut eru marka línan. En 
sem endra nær er ákveðin upp bygg ing 

„Markmiðið í Laugardalnum er fyrst og 
fremst að stuðla að frekari upp bygg ingu 
fyrir íþrótta- og tóm stunda starf en jafn-
framt að opna garð inn eins og kostur 
er með aukn um gróðri og gerð stíga og 
úti vist ar svæða,“ sagði Ólöf Ör vars dóttir 
sviðs stjóri um hverfis- og skipu lags-
sviðs Reykja vík ur borgar á íbúa fundi um 
Laugar dal inn sem Íbúa samtök Laugar-
dals og Hverfis ráð Laugar dals héldu 
saman 23. mars.

Vagga íþrótta og heilbrigðis
Fundurinn var fjölmennur og voru gestir 
áhuga samir enda Laugar dal urinn mikil-
vægur fyrir alla borgar búa. „Styrk ing 
Laugar dals ins er til þess fall in að gera 
dal inn enn betri, fall egri, heil næm ari og 
örugg ari,“ sagði Ólöf sem fór yfir sögu 
skipu lagsins í Laugar daln um á fund inum 
og benti m.a. á að eldri hugmyndir um 
byggingaframkvæmdir hefðu hopað fyrri 
stærra grænu svæði í nýju aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010–2030.

Grasagarður Reykjavíkur
Ólöf leit til framtíðar Laugardals og 
sagði að ný verið hefði verið sam þykkt 
breyt ing á skipu lagi við Grasa garð 
Reykja víkur en þang að fluttist frí stunda-
heimili sem leysir einnig hús næðis vanda 

heim iluð í kringum íþrótta mann virkin og 
á Suður lands braut inni, náist samn ingar 
við alla þá fjöl mörgu hags muna aðila 
sem að málinu þyrftu að koma, en ekki  
í dalnum sjálfum,“ sagði hún. Í aðal-
skipu lagi Reykja víkur er skil greind mjó 
ræma við Suður lands brautina sem mið-
svæði og þar gætu komið lág reist hús 
sam bæri leg þeim sem eru við Engja teig. 
Ef vilji væri fyrir því þyrfti að ná sam-
komu lagi við fjöl marga hags muna aðila 
og deili skipu leggja með til heyr andi 
samráði við íbúa.

Áherslan í aðal skipu lagi Reykjavíkur er  
á gæði byggðar og á aukna þéttingu. 
Ólöf sagði að við slíkar áherslur væru 
grænu svæðin mikilvægari en nokkru 
sinni enda segir skýrt í aðalskipulaginu 
að ekki verði gengið á græn svæði 
heldur svo kölluð grá eða brún – sem er 
endur nýting vannýttra svæða. Fundurinn 
var sendur út hjá net sam felag.is og má 
sjá upptökuna þar.

Í dalinn sækja 
borgarbúar í margs 
konar útivist og 
íþróttir. Nýlega 
var íbúafundur í 
dalnum og þar var 
rætt um styrk hans 
og framtíð

Umhverfið

Íbúafundur í Laugardal

Fræðsluskilti um lífríki 
fjörunnar

eru eftir Jón Baldur Hlíð berg, sem er 
lands þekktur fyrir teikn ingar sínar af 
dýrum og plöntum.

Í Skerjafirði eru viðamestu þang fjörur 
í Reykja vík. Þær eru fremur stór grýttar 
en brim er með minna móti og því að-
stæður mjög góðar fyrir ýmsar teg-
undir þör unga. Fjöl breytni þang- og 
þara teg unda er því mikil og má vel sjá 
þá belta skipt ingu sem ein kennir teg-
unda auð ugar þang fjörur. Efst í fjör unni 
þar sem er þurr ast eru dverga þang og 
klappar þang ein kenn andi, um mið-
bik fjör unnar er kló þang ríkj andi ásamt 
bólu þangi og þang skeggi, neðar lega við 
flæðar málið er sag þang algeng ast en 
einn ig er mikið af smá um rauð þör ung um 
eins og söl og fjöru grösum. Allra neðst 
er síðan þara beltið sem fer ein ung is 
að hluta til upp fyrir sjávar borð ið þegar 
stór streymt er. Stór þari, hrossa þari og 
beltis þari eru al geng ustu þara teg undir-
nar. Dýra lífið í þang fjör um Skerja fjarð-
ar er sömu leið is fjöl skrúð ugt. Snigl ar 
eru einna mest áber andi, sér stak lega 
kletta doppur, þang doppur og ná kuð-

Nýju skiltin eru á tveimur stöðum, ann-
ars vegar í Skerja firði, nánar tiltekið við 
Faxa skjól í Vestur bæ Reykja víkur, og 
hins vegar við Gor vík milli Víkur- og 
Staða hverfis í Grafar vogi, við göngu-
stíg inn sem liggur milli Geldinga ness og 
Blikastaðakrór. 

Skiltin eru hluti af fræðsluátaki um-
hverfis- og skipu lags sviðs um nátt úru 
og líf ríki Reykja víkur Reykja vík – ið andi 
af lífi. Á skilt un um má sjá falle gar myndir  
af al geng ustu teg und um af þör ung um 
og smá dýrum sem ein kenna líf ríki fjör-
unnar á hvor um stað fyrir sig. Mynd irnar 

Tvö ný fræðsluskilti 
hafa verið sett upp 
í Reykjavík og er 
viðfangsefni þeirra 
lífríki fjörunnar með 
áherslu á þörunga 
og smádýralíf

Fræðsluskilti í Skerjafirði

ungar. Bursta ormar eins og snúð ormar, 
skerar og hreistur bakir eru algengir sem 
og lið dýr, eink um þang lýs, mar flær og 
krabbar. Einnig má finna fiska eins og 
mar hnút og sprett fisk í pollum neðarlega 
í fjörunni.

Gorvík er lítil vík rétt fyrir austan Geld-
inga nes fyrir norðan Grafar vogs hverfi ð. 
Þar er blönd uð fjara, þó nokkur þang fjara 
þótt ekki sé mjög stór grýtt, en einnig 
sand fjara og leirur sem tengjast víð áttu-
miklu leir un um við Blika staða kró ei lítið 
aust ar. Teg unda fjöl breytni þör unga er 
tölu verð þó belta skipt ing sé tak mörk-
uð. Kló þang, söl og pur pura himna eru 
áber andi á sand fjör unni og einnig er 
mikið um sjó rekinn þara. Í sand inum eru 
sam lokur áber andi t.d. kúf skel og hjarta-
skel. Í leirn um eru bursta ormar eins og 
sand maðkur og í Gor vík hafa fundist 
risa skerar, stundum í miklum mæli, en 
þeir geta orðið allt að 25 sm langir.

Skiltin má einnig skoða á heimasíðu 
Reykjavík – iðandi af lífi, www.reykjavik.
is/idandi.
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