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Leiðari
Inngangur

Það er kraftur í uppbyggingu innviða hjá 
Reykjavíkurborg. Fjárhagsáætlun ársins 
2015 gerir ráð fyrir að framkvæmt verði 
fyrir tæpar 9.400 mkr í margvíslegum 
verkefnum á þessu ári. 

Ráðist verður í byggingu á nýjum leik- 
og grunnskóla í Úlfarsárdal og hafnar 
eru fram kvæmdir við viðbyggingar og 
breyt ingar í Klettaskóla og Vestur bæjar-
skóla. Í Úlfars árdal mun einnig rísa ný 
almenn ings sundlaug ásamt menn ing-
ar mið stöð og íþrótta mann virkjum á 
kom andi árum. Við þá uppbyggingu er 
vist væn hönnun höfð að leiðarljósi og 
er stefnt að því að mannvirkin þar verði 
vottuð samkvæmt alþjóðlegu umhverfis-
vott un ar kerfi BREEAM.

Þá er að ljúka smíði á 12 nýjum færan-
legum kennslustofum sem stað settar 
verða við grunn skóla borgar innar. Áfram 
er unnið við endurgerð leik- og grunn-
skóla lóða. Verið er að reisa við bygg ingu 
og útilaug við Sundhöllina við Baróns-
stíg og er áætlað að þeim fram kvæmd-
um ljúki um mitt ár 2017. 

Ýmis viðhaldsverkefni eru í gangi í fast-
eign um Reykjavíkurborgar og verður um 
1.800 mkr varið til þeirra verkefna. Við-
halds framkvæmdir á götum borgar innar 
eru einnig umtalsverðar, einkum mal bik-
un ar framkvæmdir, og verður mal bikað 
fyrir um 700 mkr á götum borgar innar í 
ár. 

Einar fluttur á Höfða
Umhverfið

Í október síðastliðnum voru 150 ár frá 
fæðingu athafnamannsins og skáldsins 
Einars Benediktssonar. Af því tilefni 
ákvað borgar ráð að færa styttu af 
skáldinu að Höfða í Borgartúni. 

Höfði á sér merkilega sögu sem tengist 
samskiptum Íslendinga við aðrar þjóðir. 
Reykjavíkurborg keypti húsið árið 1958 
og var það á næstu árum endurgert. Frá 
árinu 1967 hefur Höfði verið vett vangur 
fyrir gestamóttökur á vegum borgar-

innar. Einar Benediktsson bjó í húsinu 
frá árinu 1914 til 1917 og er sagður hafa 
gefið húsinu nafnið Héðinshöfði, sem 
síðar var stytt í Höfði.  

Hugmynd að flutningi styttunnar er upp-
haflega komin frá hópi áhugafólks um 
Einar Benediktsson og greiðir hópurinn 
hluta af kostnaði við flutninginn. Styttan 
stóð áður á Klambratúni og var gerð af 
listamanninum Ásmundi Sveinssyni á 
hundrað ára fæðingarafmæli Einars.

Áfram er unnið eftir hjólreiðaáætlun og 
verða lagðir nýir hjólastígar fyrir um 350 
mkr í ár. Stærstu verkefnin í ár eru hjóla-
stígar við Kringlu mýrar braut, Bústaða-
veg, Háaleitis braut, Safa mýri, Stekkj ar-
bakka og í Elliðaárdal. Þá verður tekin í 
notkun ný göngu- og hjólabrú yfir Breið-
holts braut sem tengir saman íbúahverfin 
í Norðlingaholti og Selási. 

Undirbúnings- og skipulagsvinna er í 
gangi vegna uppbyggingar á rúmlega 
1100 íbúða- og atvinnuhverfi í nýrri 
Voga byggð. Þá eru framkvæmdir hafnar 
við gatna gerð á Hlíðar endasvæði. Fram-
kvæmdir af þessum toga þarfnast mikils 
og vandaðs undirbúnings sem unninn 
er af ýmsum fageiningum innan borgar-
innar. Farið er í grenndarkynningar og 
fram kvæmdir kynntar nágrönnum og 
öðrum hags munaaðilum. Þó ávallt sé 
reynt að taka tillit til þeirra sjónarmiða 
sem fram koma varðandi framkvæmdir 
valda þær nágrönnum óhjákvæmilega 
raski eða óþægindum meðan á þeim 
stendur.

Eins og sjá má af ofangreindu er kraftur 
í uppbyggingu á vegum borgar innar. 
Verk efnum þessum er komið til fram-
kvæmda með útboðum og verð fyrir-
spurnum til verktaka. Á síðasta ári voru 
um 140 framkvæmdaverkefni boðin út 
og má gera ráð fyrir að þau verði ekki 
færri í ár. 

Verkefnin eru ekki öll stór og eru smærri 
verkefni oft boðin út saman í pakka t.d. 
verkefni sem íbúar kjósa í gegnum „Betri 
hverfi“. Verkefnin þurfa engu að síður 
töluvert utanumhald. Allt frá undirbúningi 
og hönnun til loka framkvæmda. Kaldur 
pottur í Laugardalslaug er dæmi um 
vel heppnað verkefni sem unnið er að 
frumkvæði íbúa Laugardals í gegnum 
„Betri hverfi“. Öll eru þetta verkefni sem 
ætlað er að auka og bæta þjónustuna 
við borgarbúa og gera Reykjavík að betri 
og skemmtilegri borg að búa í.

Ámundi Brynjólfsson, 
skrifstofustjóri, skrifstofu 
framkvæmda og viðhalds.



Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 3

Verkefnin eru inn
grip í almenn ings
rými og geta verið 
allt frá einstaka við
burðum og inn setn
ingum til hönnunar 
sem getur staðið í 
skemmri eða lengri 
tíma

Mannlíf

Þetta er fimmta árið sem Reykjavíkur-
borg fer af stað með Torg í biðstöðu 
sem gengur út á að nota tímabundnar 
lausnir til að hanna og lífvæða almenn-
ingssvæði og torg í borginni ásamt því 
að hvetja borgarbúa til þess að taka 
virkan þátt í nýtingu borgarumhverfisins. 
Svæðin sem valin voru sumarið 2015 
voru sumargötur, Óðinstorg, Káratorg, 
Fógetagarður, Bernhöftstorfa, Vitatorg 
og Ingólfstorg. 

Káratorg Jóga á Laugarveginum

www.facebook.com/bidsvaedi

Torg í biðstöðu

Torg í biðstöðu – sköpum 
skemmtileg almenningsrými í 
Reykjavík

Bernhöfts Bazaar á Bernhöftstorfu
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Samkeppni

Tillaga Arkís, Landslags og Verkís um 
ramma skipulag Elliðaárvogs og Ártúns-
höfða var valin til verðlauna eftir hug-
mynda samkeppni Reykjavíkurborgar. 
Niður staðan er vistvænt borgarhverfi 
með fólk í fyrirrúmi. Niðurstöður voru 
kynntar um miðjan júní. Samkeppnin 
var lokuð hugmyndasamkeppni um 
ramma skipulag. Valdir voru fimm aðilar 
að undan gengnu forvali og voru það 
Batteríið arkitektar, Teiknistofan Storð, 
VSB verkfræðistofa. Karl Kvaran, Olgga 
o.fl. Arkís arkitektar, Landslag, Verkís. 
Gláma Kím, Kurtogpís, Efla, Studio 
Vulkan. Teiknistofan Tröð, Mannvit. 

Tillaga unnin af Arkís arkitektum ehf, 
Landslagi ehf og Verkís hf með aðstoð 
Dr. Bjarna Reynarssonar uppfyllti 
best og flest markmið Aðalskipulags 

Reykjavíkur 2010-2030 og önnur 
markmið sem koma fram í keppn is-
lýsingu Reykjavíkurborgar um ramma-
skipulag Elliðaárvogs – Ártúns höfða. 
Það sem einkennir hana er áhersla 
á lýðheilsu, sjálfbærni og vist væna 
hugsun. Blönduð borgarbyggð verður á 
svæðinu með ríkan staðaranda. 

Niðurstaða dómnefndar var að allar 
fimm tillögurnar væru vel unnar og 
tækju með heil steyptum og áhuga-
verðum hætti á þeim viðfangsefnum 
sem skil greind voru í sam keppnis-
lýsingu. Vinningstil lagan varð fyrir 
valinu því hún skapar skýrar einingar 
í heild stæðu hverfi með marg víslegri 
útfærslu byggðarreita sem býður upp 
á fjölbreyttar húsagerðir, gerir ráð fyrir 
aðlaðandi og fjölbreyttum almenn-

Vinningstillagan í samkeppni um 
rammaskipulag svæðisins upp fyllti 
best og flest markmið Aðal skipulags 
Reykjavíkur 2010 – 2030

ings rým um og góðu samspili sjávar, 
lands og byggðar, staðsetur verslun 
og þjón ustu m.t.t. sam göngu áss og í 
göngu fjar lægð frá öllum íbúðum, tekur 
tillit til lands lags og umhverfis og stuðlar 
að fjöl breyti leika þess. Megin kjarnar 
byggð ar innar í tillögunni myndast við 
torg þar sem Breiðhöfðinn sker Stór-
höfða (Kross mýrartorg) og Sævar höfða 
(Bryggju torg). Efri byggðin nýtur útsýnis 
og almenn ings garða og torga, en sú 
neðri nálægðar við sjó og aðliggjandi 
náttúru perlur í Elliðaárdal og Grafarvogi. 
Svæðin njóta nálægðar hvort við annað. 
Geirsnefi verður umbreytt í skjólgott og 
fjöl breytilegt útivistarsvæði fyrir aðliggj-
andi byggð sem verður framlenging 
á úti vistar- og náttúrusvæðinu í 
Elliðaárdal. 

Reykjavíkurborg efndi í lok árs 2014 til 
hug mynda samkeppni um þetta ramma-
skipu lag en ætlunin er að stækka 
Bryggju hverfið og endur skoða skipu-
lag svæðisins á Ártúns höfða þannig að 
það geti þróast og öðlast nýtt hlut verk 
sem blönduð byggð búsetu og atvinnu. 
Svæðið er eitt af lykil upp bygg ingar-

Rammaskipulag Ártúns
höfði – Elliðaárvogur
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svæðum í borginni og gegnir mikil vægu 
hlutverki gagn vart því markmiði aðal-
skipu lagsins að þétta byggð í borginni, 
m.a. þykir af þeim sökum tímabært að 
hefja vinnu við endurþróun þess, en 
fyrir sjáan legt er að verkefnið er í heild 
sinni lang tímaverkefni. Meginmarkmið 
sam keppn innar var m.a. að: leita vist-

vænna skipulagslausna fyrir svæðið, 
sem er lykilþróunarsvæði í Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010 – 2030; koma með 
fram sæknar hugmyndir um fyrirkomulag 
nýrrar blandaðrar byggðar þar sem lögð 
er áhersla á heildstæðar götumyndir og 
borgarmiðað gatnakerfi; stuðla að góðu 
samspili fjölbreyttra almenningsrýma, 

bygginga og nærumhverfis; nýta þær 
byggingar sem fyrir eru, í nýju og/eða 
breyttu samhengi, eftir því sem kostur er 
og við á, og; að virðing væri borin fyrir 
umhverfi og auðlindum og nærliggjandi 
náttúrusvæðum.

Vinningstillaga rammaskipulag
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Fjölbreytt atvinnulíf  
byggt á hugviti

Skipulagsmál

leg stefna sveitarfélaganna Garða-
bæjar, Hafnar fjarðar kaupstaðar, Kjós ar-
hrepps, Kópa vogsbæjar, Mos fells bæjar, 
Reykjavíkurborgar og Sel tjarn ar nes-
bæjar um náið sam starf, skipu lags mál 
og hag kvæman vöxt svæð isins næstu 
25 árin, enda er höfuð borg ar svæðið 
eitt bú setu svæði, einn atvinnu- og 
hús næð is mark aður með sam eigin-
leg grunn kerfi, útivistarsvæði, auð lindir 
og náttúru. Hryggjar stykkið í stefn unni 
er Borgar lína, nýtt hágæða almenn-
ings sam göngu kerfi sem tengir kjarna 
sveitar félag anna og flytur farþega með 
skjótum og öruggum hætti um höfuð-
borgar svæðið.

Nýtt svæðisskipulag höfuðborgar svæð-
isins, Höfuðborgarsvæðið 2040, hefur 
verið samþykkt í öllum sveitarstjórnum 
og staðfest af Skipulagsstofnun. Það 
tekur jafnframt ný vatnsverndarsamþykkt 
gildi með breyttri skilgreiningu vatns-
verndarsvæða sem gerð verður grein 
fyrir í Borgarsýn 15. Gert er ráð fyrir 
að íbúum muni fjölga um 70 þúsund á 
tímabilinu og að hollusta neysluvatns 
verði tryggð. Innan vaxtarmarka verður 
þéttbýlið, íbúðir, verslun og þjónusta, 
iðnaður og annað sem tilheyrir 
borgarumhverfi auk útivistarsvæða.

Höfuðborgarsvæðið 2040 er sam eigin-

Fleiri íbúar – færri bifreiðar
Síðustu áratugi hefur höfuðborgar-
svæðið verið í örum vexti og byggðin 
dreifst um óvenju stórt svæði. Fjölgun 
íbúa mun halda áfram og árið 2040 
verða þeir farnir að nálgast 300.000, 
gangi spár eftir. Með auknum vexti 
blasa við flóknar áskoranir, fyrirséðar og 
ófyrir séð ar, sem íbúar svæðisins standa 
frammi fyrir og er stefnan Höfuð borgar-
svæðið 2040 mótuð til að leiðbeina við 
úrlausn þeirra. Lykil atriði í stefnunni er 
að sá vöxtur verði hagkvæmur og ekki 
verði gengið á um hverfisgæði þeirra 
sem þar búa fyrir. 

Kjarnar og vaxtarmörk

Nýtt svæðis skipu
lag til 2040 hefur 
tekið gildi. Íbúum 
fjölgar um 70.000
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Það er því nauðsynlegt að fyrirsjáanlegri 
fólksfjölgun verði mætt án þess að bíla-
umferð aukist í sama hlutfalli og án þess 
að óbyggt land verði brotið í sama mæli 
og gert var síðustu áratugi.

Borgarlínan – nýtt lestarkerfi
Borgarlínan verður nýtt léttlestar- eða 
hraðvagnakerfi sem flytur farþega 
með skjótum og öruggum hætti um 
höfuð borgar svæðið. Þannig myndast 
sam göngu- og þróunarás sem tengir 
sveitar félögin. Borgarlínan verður því 
raun hæfur valkostur í samgöngum og 
mun gegna lykilhlutverki við að breyta 
ferða venjum. Meðfram Borgarlínu verða 
eftir sóknar verð uppbyggingar svæði 
fyrir íbúa og atvinnulíf. Farþega grunnur 
almenn ings sam gangna verður því 
styrktur og þannig skapast skilyrði fyrir 
bætta þjónustu. Borgarlína og sam-
göngu mið uð uppbygging sem beint er á 
kjarna víð svegar um höfuðborgarsvæðið 
mun styrkja öll hverfi. Álag á mið borg-
ina minnkar eftir því sem spenn andi 
svæðum fjölgar sem eru tengd hágæða 
almenn ings sam göngum.

Hið gjöfula samstarf sem lagður er 
grunnur að í nýju svæðisskipulagi verður 
drif kraftur fyrir farsæla uppbyggingu 
nútíma borgarsvæðis þar sem unnið 
verði að sjálfbærri þróun. Sveitarfélögin 
á höfuð borgarsvæðinu eru ólík og mikil-
vægt er að þau fóstri sín sérkenni til að 
allir geti fundið byggð við sitt hæfi. 

Þannig verði skapaður frjósamur 
jarð vegur sem laði það besta fram á 
svæðinu öllu. 

Höfuðborgarsvæðið 2040 er virk áætlun 
til að ná fram sameiginlegri sýn sveit ar-
félaganna um hagkvæman vöxt svæðis-
ins. Stefnan sem sett er fram með 
leið ar ljósum, mark miðum og aðgerðum, 
er almennur leiðarvísir við mótun og 
þróun byggðar á höfuð borgar svæðinu 
sem þarf að útfæra í aðalskipulögum 
sveitarfélaga.

Framfylgd á stefnu Höfuðborgar-
svæðisins 2040 er í höndum svæðis-
skipu lags nefndar, skrif stofu SSH og 
sveitar félaganna. Til að fylgja stefnunni 
eftir verða lagðar fram fjög urra ára 
þróunaráætlanir, þar sem koma fram 
samræmdar áætlanir sveitar félag anna 
um uppbyggingu og aðgerðir til að ná 
fram settum mark miðum. Sveit ar félögin 
hafa þegar hafið vinnu við Þróun ar-
áætlun höfuðborgarsvæðisins 2015-
2018. Verið er að ýta fyrstu aðgerðunum 
úr vör:

•  Undirbúningur Borgarlínu og þróun 
sam göngukerfa á höfuðborgar svæð-
inu í samvinnu við Vegagerðina.

•  Uppsetning á mælaborði sem sýnir 
þróun helstu lykiltalna.

•  Samráðshópur sem skipaður hefur 
verið um vatnsvernd og vatnsnýtingu.

Sjá ítarefni á heimasíðu Samtaka 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.

Vaxtarmörk draga skýr skil milli þétt-
býlis og dreif býlis og stuðla að sjálf-
bærri byggð og varðveislu náttúru-
svæða og landbúnaðarlands. Þróun 
þéttbýlis á höfuðborgarsvæðinu 
verður innan vaxtarmarka. Öll upp-
bygg ing þéttbýlis þarf að eiga sér 
stað innan skilgreindra vaxtarmarka.

Borgarbyggð er samheiti yfir allt þétt-
býli (e. urban) innan vaxtarmarka. Nýrri 
íbúðarbyggð verður almennt komið 
fyrir innan núverandi þéttbýlis eða í 
þéttu og samfelldu framhaldi af byggð 
sem fyrir er, eftir því sem stað hættir 
leyfa. Með uppbyggingu innan núver-
andi þéttbýlis er stutt við betri nýtingu 
á núverandi grunnkerfum samgangna, 
veitna og almannaþjónustu og dregið 
úr þrýstingi um uppbyggingu á 
óbyggðum svæðum. 

Vaxtarmörk draga skýr skil milli 
þéttbýlis og dreifbýlis og stuðla að 
sjálf bærri byggð innan marka og 
varð veislu náttúru svæða og land-
búnaðar lands utan marka. Innan 
vaxtar marka verður þéttbýlið, íbúðir, 
verslun og þjónusta, iðnaður og 
annað sem tilheyrir borgarumhverfi 
auk útivista rsvæða. Utan markanna 
verði t.d. vatns verndar svæði og önnur 
verndar svæði, stærri útivistarsvæði, 
land búnaður, frístundabyggð, óbyggð 
svæði og annað sem tilheyrir dreifbýli. 
Almennt eru vaxtarmörkin 50 m breitt 
belti þar sem þéttbýli og dreifbýli 
mætast. Þetta á þó ekki við ef þau skil 
miðast við takmarkandi landnotkun 
s.s. vatnsvernd eða aðra friðun.

Þróun þéttbýlis verður innan vaxtarmarka

Meðfram nýju hágæða almenningsamgöngu-

kerfi, Borgarlínu, myndast þétt blönduð byggð. 

Þessi byggðarlína nefnist samgöngu- og 

þróunar ás. Mesti þéttleiki byggðarinnar er í 

kjörnum og við biðstöðvar. Önnur samgöngu-

miðuð þróunarsvæði geta myndast utan 

samgöngu- og þróunaráss þar sem strætó er 

með hátt þjónustustig.
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íbúðir
Listabraut

íbúðir

verslun raðhús

Útvarpshúsið Skrifstofuhús

Bústaðarvegur

viðbygging

Í meðfylgjandi tillögu er leitast við að leggja drög að blómlegri, blandaðri 
borgarbyggð. Lögð er áhersla á að nýta kosti staðsetningarinnar sem 
best og að flétta nýrri byggð á áreynslulausann hátt saman við þá 
byggð sem fyrir er. Sérstök áhersla er lögð á fjölbreyttni í íbúðargerðum 
og að sem flestar íbúðir hafi aðgengi að rúmgóðum veröndum eða 
görðum þrátt fyrir talsverðann þéttleika byggðarinnar. 
Svæðið milli Útvarpshússins og núverandi atvinnuhúsnæðis við 
listabraut er að mati tillöguhöfunda ákjósanlegast fyrir íbúðabyggð á 
svæðinu. Svæðið er í vari fyrir umferðarhávaða frá Bústaðarvegi vegna 
Útvarpshússins, og auðvelt er að búa til góðar göngu- og hjólatengingar 
við nærliggjandi byggð. Í greinargerðinni verður þetta kallað svæði A.
Á hinn boginn hentar svæðið neðan útvarpshússins og til hliðar við 
það síður til íbúðarbyggðar þar sem það er „klemmt“ milli umferðargötu 
og hins stóra útvarpshúss. Þessi svæði eru aftur á móti kjörin fyrir 
atvinnuhúsnæði og gætu ásamt Útvarpshúsinu myndað öfluga 
skrifstofugarða. Í greinargerðinni verður þetta svæði kallað svæði B

Svæði A
Í grunninn er þetta svæði útfært sem tveir randbyggðarklasar þar sem 
byggingar liggja í götulínu og rúmgóðir inngarðar liggja milli húsana. 
Við að staðsetja byggingar mislangt frá götunni og hafa þær misháar 
opnast ýmsir möguleikar. Margar íbúðir eru með rúmgóðar þaksvalir á 
þaki næsta húss og einnig eru margar jarðhæðaríbúðir með rúmgóða 
einkagarða. Lögð er áhersla á mikla fjölbreytni í íbúðagerðum og 
spanna þær allt frá litlum íbúðum með svölum að rúmgóðum rað- og 
parhúsaíbúðum. Einnig er við að brjóta húslengjurnar upp í misháar 
einingar sem liggja mis-langt frá götunni  leitast við að draga úr 
sjónrænu umfangi byggðarinnar og láta byggðina passar betur við 
smágerða byggð norðan- og austanmegin við skipulagssvæðið. 
Leitast er við að húsin norðanmegin á svæðinu séu hærri en 
sunnanmegin séu lægri hús. Þannig hámarkast útsýni úr íbúðum til 
suðurs og einnig fá allar íbúðir sólarljós og inngarðarnir milli húsanna 
verða sólríkir.  
Jarðhæðir húsanna nyrst  eru í tillögunni  með verslun og þjónustu á 
jarðhæðunum. Íbúðir eru svo ofan á verslununum og einnig trappast 
íbúðir sunnanmegin við verslunar- og þjónusturýmin og mynda 
spennandi íbúðir með stórum þaksvölum.  Á einum stað nær svo 
verslunar- og þjónustuhúsnæðið í gegn og snýr inn í inngarðinn. Þar 
vari kjörinn staður fyrir hverfis-kaffihús.

Svæði B
Í tillögunni myndar útvarshúsið ásamt nýbyggingum sunnan-, austan- 
og vestanmegin við það klasa af atvinnuhúsnæði sem er vel staðsett 
í borginni og hefur góðar tengingar við helstu umferðaræðar. Slíkur 
klasi myndi styrkja sjálbærni hverfisins með því að auka hlutfall 
atvinnuhúsnæðis.
Nú þegar leigir Ríkisútvarpið út hluta húsnæðis síns til fyrirtækja og sér 
maður fyrir sér að ýmis samlegðaráhrif gætu átt sér stað í klasanum, 
t.d. samnýtingu á mötuneyti og bílastæðum. 
Leitast hefur verið við að varðveita mikilvægar sjónlínur að 
Útvarpshúsinu, einkum frá horni Bústaðavegs og Háaleitisbrautar sem 
og frá Efstaleiti. 

Göngu- og hjólatengingar og almenningssamgöngur
Í tillögunni liggur gönguleið og hjólastígur gegnum Svæðið og tengist 
annarsvegar við Kringlusvæðið um Ofanleiti og hinsvegar við stíginn 
meðfram Álmgerði sem fer alla leið niður að Elliðaám. Tillöguhöfundar 
sjá þetta sem tækifæri í víðara samhengi til að búa til öfluga hjólaleið 
sambærilega við nýju hjólaleiðina úr Grafarvogi niður í miðbæ. Einnig 
eru góðar göngutengingar yfir listabraut og yfir bústaðarveginn að 
Fossvogi. 
Sérstaklega er lögð áhersla á að tengja svæðið vel við biðstöðvar 
strætó við Listabraut, Háaleitisbraut og Bústaðarveg. 

Umferð og bílastæðausnir
Leitast er við að nýta núverandi götur á svæðinu eins og frekast er 
kostur. Þannig er Efstaleiti óbreytt nyrst á skipulagssvæðinu og liggur 
Svæði A milli þess og nýrrar götu norðan Útvarpshússins skv. tillögunni. 
Sú gata tengir svæðið við Háaleitisbraut sem og styrkir tenginguna 
við vesturhluta Efstaleitis. Núverandi gata sunnan við Útvarpshúsið er 
einnig nýtt áfram.  
Á svæði A eru götustæði meðfram götum beggja vegna byggðarinnar 
sem og í tengigötu milli íbúðaklasanna tveggja. Á svæði B er 
bílastæðum komið fyrir í tengslum við aðkomutorg Útvarpshússins 
sem og til hliðar við og á milli nýrra skrifstofubygginga. Heildarfjöldi 
bílastæða ofanjarðar á skipulagsvæðinu samkvæmt tillögunni er um 
300 stæði. 
Í tillögunni er gert ráð fyrir fjórum bílageymslum neðanjarðar; Undir 
inngörðum íbúðaklasanna, undir aðkomutorgi og bílastæðum vestan við 
Útvarpshús og undir samtengdu skrifstofubyggingunum fjórum sunnan 
við Útvarpshúsið. Samtals væru þessar bílageymslur um 10.000 m2 og 

gætu hýst u.þ.b. 400 bíla. Leitast er við að bílakjallarar séu að mestu 
leiti ekki undir byggingum þar sem það flækir mjög burðarvirki húsa og 
dregur úr hagkvæmni. Einnig er frekar lagt til að bílakjallarar séu færri 
og stærri til að ná sem mestri hagkvæmni og að koma í veg fyrir að 
óhóflegur fjöldi skábrauta séu lýti á svæðinu. 
Gera má ráð fyrir samnýtingu bílastæða hjá íbúum og starfsmönnum.  
Bílastæði við atvinnuhúsnæði eru lítið nýtt á kvöldin og nýtast þá íbúum 
á meðan margir fara akandi að heiman á morgnana og stæðin gætu þá 
nýst starfsmönnum fyrirtækja.

Yfirbragð byggðar.  
Leitast hefur verið við í tillögunni að leggja drög að byggð með 
Reykvískt yfirbragð. Leitað hefur verið fyrirmynda annars vegar í 
miðbænum og hins vegar í vel heppnuðum hverfum sem byggðust upp 
í og eftir síðari heimstyrjöld svo sem Norðurmýri, Melum, Hlíðum og 
Teigum. Einkennum þessara hverfa er svo blandað saman á A-svæði. 
Annarsvegar hús sem standa þétt við götuna og eru í sumum tilfellum 
með verslun og þjónustu á jarðhæðum og hins vegar hús sem dregin 
eru frá götunni og eru með garða fyrir framan. Á sama tíma er leitast við 
að fara nýjar leiðir og að byggð á reitnum hafi sín eigin sérkenni. 
Á B-svæði er haft í fyrirrúmi að mælikværði nýrra skrifstofubygginga 
séu í svipuðum mælikvarða og hlutföllum og skrifstofuturninn sem 
stendur upp úr útvarpshúsinu. Þannig leitast tillöguhöfundar til að 
skrifstofugarðarnir hafi sterkann heildarsvip. a
Lagt er til að ákvæði verði í skilmálum svæðisins að allar nýbyggingar 
séu með græn þök. Þetta bætir loftgæði borgarinnar og léttir verulega 
á fráveitukerfum. Húsin eru mishá og margar íbúðir með þaksvalir því 
ljóst að margar íbúðir eru með útsýni yfir þök húsa. Græn þök myndu 
því bæta ýtsýni og yfirbragð byggðarinnar. 

Helstu stærðir (stærðir nýbygginga skv. tillögu. Núverandi byggingar 
eru ekki með í tölum)
A-svæði:
Byggingarmagn ofanjarðar alls: 22.000 m2
Verslun og þjónusta: 2.000 m2
Íbúðir: 20.000 m2
Fjöldi íbúða miðað við 80m2 meðalstærð: 250

B-svæði:
Byggingarmagn ofanjarðar alls: 9.500 
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4. hæð   1:400

Dæmi um innra skipulag hluta skipulagssvæðisins:
(staðsetning merkt með rauðri punktalínu á 1:500 afstöðumynd)

4. herb. íbúð m. svölum

4. herb. íbúð m. þakgarði

2. herb. íbúð m. svölum

2. herb. íbúð m. þakgarði

2. herb. íbúð 
m. svölum

3 herb. íbúð m. svölum

3 herb. íbúð m. þakgarði

3 herb. íbúð m. svölum

3 herb. íbúð m. garði

3 herb. íbúð m. svölum

Raðhús á 2 hæðum

Raðhús á 2 hæðum

Raðhús á 2 hæðum

Raðhús á 2 hæðum

2 herb. íbúð með þaksvölum

2 herb. íbúð með þaksvölum

2 herb. íbúð með garði

2 herb. íbúð með garði

veitingastaður

veitingastaður

verslun

3. hæð   1:400

2. hæð   1:400

Jarðhæð  1:400

Sneiðing í gegnum skipulagssvæði   1:500 00099

Afstöðumynd   1:2000

Horft til suðurs yfir skipulagssvæði

Horft til vesturs eftir nýrri götu

•Randbyggð

•Göngu og hjólatengingar

•Hæðir stilltar af til að nýta staðarhætti og 
 byggingarmassi brotinn upp

•Hámarks útsýni frá íbúðum og sól að íbúðum og 
útisvæðum

•Verslun og þjónustu stungið inn norðanmegin
 Íbúðir stallast til suðurs

•Einkagarðar og þaksvalir

•Sameiginlegir inngarðar

Besta Tillagan 00099 skipulag Efstaleitis

RÚV lóðin

Samkeppni

RÚV lóðin og fyrirhuguð uppbygging 
þar fellur vel að stefnum og mark-
miðum í aðal skipulagi Reykjavíkur þar 
sem þétt ing og gæði byggðar eru höfð 
að leiðarljósi. Þéttari byggð dregur úr 
vega lengdum, sam göngu kostnaði og 
umhverfis áhrifum sam gangna og því 
er upp bygg ing á miðlægum svæðum í 
for gangi. Blönduð byggð á þessu svæði 
styrki vist vænar sam göngur í borginni 
með tengingu við göngu- og hjóla stíga 
í Foss vogi. Þétting byggðar skapar líf-
vænl eg og fjölbreytt hverfi. 

Í áliti dómnefndar kemur fram að verð-
launa til lagan vinni heildstætt með lóð ina, 
en taki jafnfram tillit til Útvarps húss ins 
sem kenni leitis. Tillögurnar fimm sem 
metnar voru eru að mati dóm nefndar 
allar vel unnar og taka vel á þeim mark-
miðum sem fram koma í keppnis lýsingu, 
en megin markmið hug mynda sam keppn-

Þeir sem skipa vinningsteymi Ark þings 
eru Helgi Mar Hallgrímsson, arki tekt, 
Sigurður Hallgrímsson, arkitekt og 
Sigur jón Gutt ormsson, bygg ingar fræð-
ingur. Tillaga Arkþings gerir ráð fyrir að 
lóð inni sé skipt í tvo meginreiti. Á öðrum 
reitnum er gert ráð fyrir að byggðin 
sam an standi að mestu af íbúðum og 
minni verslunar- og þjónustu ein ingum. 
Þar er unnið markvisst með stöllun 
húsa í hæð, formi og mótun lands svo 
úr verður ásýnd stakstæðra húsa með 
skemmti legum þak görðum og svölum. 
Dóm nefndin telur vera mikilvægt er að 
þessi lykil hugmynd sé í for grunni við 
útfærslu deili skipu lags til lög unnar. Á 
hinum reitnum telur dómnefndin sann-
færandi hvernig byggðin er brotin upp 
í aðgreindar byggingar með lágreistum 
tengibyggingum á suðurhluta og stak-
stæðum byggingum á norðurhluta.

innar voru m.a. að horfa til skipulags 
svæðis ins með tilliti til fyrirkomulags og 
þétt leika og að fá fram yfirbragð góðrar 
byggingarlistar og tillögur sem taka mið 
af meginmarkmiðum og framtíðarsýn 
aðalskipulags Reykjavíkur um þéttingu 
byggðar, græna borg og borg fyrir fólk.

Einnig var makmið að koma með fram-
sæknar skipulagshugmyndir um nýja 
blandaða byggð, spennandi almenn-
ings rými og fyrirkomulag vistvænna 
sam göngumáta, ásamt því að skapa 
tæki færi til að blanda saman fjöl-
breyttum íbúða stærðum ofl.

Í lok júní voru 
kynntar niðurstöður 
dóm nefndar í hug
mynda sam keppni 
um lóð RÚV við 
Efsta leiti. Tillaga 
Ark þings var hlut
skörpust

Vinningstillaga Arkþing
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Hátíðarsalur 
og þakgarður í 
Vesturbæjarskóla 

lokuð milli Hringbrautar og Ásvallagötu.
Meðan á framkvæmdum stendur verður 
Framnesvegur einnig þrengdur og 
gatan gerð að einstefnuakstursvegi 
frá Hringbraut að Sólvallagötu. 
Framkvæmdasvæðið sjálft verður afgirt 

Um er að ræða viðbyggingu sem mun 
liggja samhliða Framnesvegi. Áætlað
er að jarðvinna og uppgröftur á svæðinu
hefjist í ágúst, en að bygginga-
framkvæmdum verði að fullu lokið 
haustið 2017.  Í þessari nýju álmu 
skólans, sem hönnuð er á Teiknistofu 
Ingimundar Sveinssonar, verða fjórar 
almennar kennslustofur, tón- og 
myndmenntastofur, hátíðarsalur og
aðstaða fyrir skólahljómsveit. Hátíðar-
salurinn tengist mötuneyti skólans og 
verður nýttur sem matsalur, en einnig 
verða gerðar endurbætur á bókasafni 
og tölvuveri skólans. Byggingin er á 
tveimur hæðum auk þakhæðar, en þar 
verður náttúrufræðistofa og útisvæði 
með gróðurreitum.  

Viðbyggingin leysir af hólmi færanlegar 
kennslustofur sem nú eru á lóðinni 
og mætir þörf vegna fjölgunar barna 
á grunnskólaaldri í hverfinu. Þar til 
framkvæmdum lýkur mun leiksvæði 
barnanna því minnka töluvert. Til að 
bregðast við því verður lóðin stækkuð 
tímabundið til austurs og verður hluti 
Vesturvallagötu gerður að leiksvæði. Af 
þessum sökum verður Vesturvallagata 

með öryggisgirðingu.  Í  grónum hverfum 
valda framkvæmdir af þessu tagi alltaf 
einhverju ónæði hjá íbúum nærliggjandi 
húsa. Reynt verður að halda raski í 
lágmarki eins og kostur er.

Hafnar eru fram
kvæmdir við 
stækkun Vestur
bæjar skóla. Um 
er að ræða við
bygg ingu sem mun 
liggja sam hliða 
Framnes vegi

Útlitsteikning – norðurhlið

Lóð á framkvæmdatíma

Framkvæmdir
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Lágmynd á Laugardalshöll
Umhverfið

Til að fagna uppsetningu lágmyndar-
innar bauð listakonan, Rúna, öllum sem 
að verk inu komu til veislu á heimili sínu, 
en að setja upp lista verk eins um fangs-
mikið og þetta er nokkuð flókin aðgerð. 
Guðný Magnús dóttir, leirlistakona, 
lag færði listaverkið og undir bjó fyrir 
upp setn ingu. Ásgeir Ásgeirsson, 
arkitekt, teikn aði lág myndina á vegg 
Laugar dals hallar innar í sam ráði við 
Rúnu og útfærði stað setn ingu ein stakra 
mynd hluta. Umhverfis- og skipu lags svið 
stýrði verkinu, en um framkvæmdina sá 
MG-Hús.

Lágmynd eftir hjónin og listamenn ina 
Gest Þorgrímsson (1920 – 2002) og 
Sig rúnu Guðjónsdóttur (betur þekkt 
sem Rúna) hefur verið sett upp á 
fram hlið Laug ar dals hallar innar. Verkið 
var upp haflega hannað fyrir fót bolta-
stúk una á Laugar dalsvelli og prýddi þá 
bygg ingu til ársins 2006 þegar stúkan 
var endur byggð. Meðan á þeirri fram-
kvæmd stóð var listaverkinu komið í 
geymslu, en á síðasta ári var ákveðið að 
færa lágmyndina á framhlið Laugar dals-
hallarinnar. 

Verkið er úr brenndum steinleir og nær 
yfir 300 – 400 fermetra. Það er sam-
sett úr íbjúgum ein ingum úr brenndum 
stein leir, sem festar eru með álpró-
fílum á vegg hallarinnar. Mikil hreyf-
ing er í verkinu sem sýnir ein fald aða 
manns líkama í stellingum sem minna á 
íþróttir og sómir sér því vel á fram hlið 
Laug ardals hallar innar. Lág myndin eru 
sam vinnu verk Gests og Rúnu, en Gísli 
Halldórs son arkitekt Laugar dals hallar-
innar hafði forgöngu um að verkinu var 
valinn staður í Laugardalnum. 

List í almenningsrými
Aðalskipulag Reykjavíkur kveður á um 
að auka skuli veg lista við framkvæmdir 
og mótun umhverfis, en gæði umhverfis 
eru kjarninn í aðdráttarafli Reykjavíkur. 
Reykjavík vill skapa þægilegt umhverfi 
þar sem dagleg upplifun er meðal 
annars mótuð af list og er uppsetning 
listaverks Rúnu og Gest liður í að gefa 
borgarbúum færi á að njóta þessa 
stórbrotna listaverks.

Listakonan Rúna ásamt hópnum sem kom að 

undirbúningi og uppsetningu verksins

Listaverk eftir 
Gest Þorgrímsson 
og Sigrúnu 
Guðjónsdóttur

Laugardalshöll
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Niðurgrafnar 
grenndarstöðvar

Jafnframt er tilraun hafin á söfnun á  
gleri á 4 stöðum í borginni, við Kjarvals-
staði, Laugardalslaug, Skógarsel og  
á Kjalarnesi. Skilin eru mis mikil á 
stöðvarnar, 10 stöðvar tóku við 25 
tonnum eða meira árið 2014 og tekur 
grenndarstöðin við Bústaðarveg 
við mesta magninu. 1.060 tonn af 
pappírsefnum safnaðist á stöðvarnar 
2014 og 70 tonn af plasti. Plastflokkun 
hefur aukist samhliða pappírsflokkun. 
Endurvinnslustöðvar eru 6 á höfuð-
borgarsvæðinu og þar er hægt að skila 
36 úrgangsflokkum.
 
Niðurgröfnum gámum verður komið 
fyrir á grenndarstöðvum þar sem byggð 
er hvað þéttust, skil endurvinnsluefna 
eru hvað mest og erfitt getur reynst að 
raska umhverfi með gámum á yfirborði. 
Miðað er við að fjölga þeim flokkum 
sem tekið er við á grenndarstöðvum í 
áföngum og fyrst um sinn verður lögð 
áhersla á söfnun á gleri. 

Nýlega tóku gildi tvær deiliskipulags-
breytingar, þar sem settur hefur verið 
inn byggingarreitur fyrir niðurgrafnar 
grenndarstöðvar. Annars vegar við 
Landakot og hins vegar við Hrísateig 
nálægt horni Laugalækjar. Stefnt er að 
því að þessar stöðvar verði komnar í 
gagnið á næstu misserum. 

Innan Reykjavíkur eru 57 grenndar-
stöðvar í dag og 85% Reykvíkinga 
hafa aðgang að grenndarstöð í 500 m 
fjarlægð frá heimili sínu eða minna. Á 
grenndarstöðvunum er boðið upp á  
að skila endurvinnanlegum pappírs-
efnum og plasti auk þess sem Banda-
lag Íslenskra Skáta (BÍS) stendur fyrir 
söfnun á skilagjaldsskyldum umbúðum 
og Rauði krossinn fyrir fatnað, skó og 
annan textílúrgang á flestum grenndar-
stöðvum borgarinnar. 

Niðurgrafnar grenndarstöðvar eru 
hentugar í þéttri borg þar sem landrými 
er dýrmætt. Gámur sem komið er fyrir 
neðanjarðar er samsettur úr fjórum 
hlutum, þ.e. ytri steyptum kassa, stál-
ramma ásamt öryggispalli, gámnum 
sjálfum og svo lúgueiningu. Stálramminn 
er með færanlegum öryggispalli til að 
varna því að einhver detti ofan í gatið 
þegar gámurinn er losaður.

Staðsetning gámanna þarf að vera 
aðgengileg stórum bílum vegna losunar 
og eru þeir losaðir með krana. Það þarf 
að hafa sérstaka gripkló með búnaði 
til að opna gáminn og er hún fest 
framan á kranann. Þetta er eini sérhæfði 
búnaðurinn sem þarf og er í raun hægt 
að nota hvaða vörubíl sem er sem 
útbúinn er með krana.

Dæmi um niðurgrafnar grenndarstöðvar  

að erlendri fyrirmynd

Reykjavíkurborg 
vinnur nú að því 
að setja niður 
fyrstu niðurgröfnu 
grenndar stöðvarnar 
í borginni að 
erlendri fyrirmynd

Umhverfið
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Almenningssamgöngustefna
Samögngur

Samferða 
Reykjavík – Stefnu
mörkun í almenn
ings sam göngum í 
Reykjavík var sam
þykkt í borgar stjórn 
þann 16. júní sl.

léttlest sem komi til viðbótar við kerfi 
strætisvagna.

Gæði stoppistöðva
Hvað varðar stoppistöðvar er mark-
miðið að biðskýli verði við allar stoppi-
stöðvar. Árið 2020 verði við helstu 
megin stoppi stöðvar skv. aðal skipu-
laginu: Tryggt að greiðsla fargjalda tefji 
ekki brott för vagns ins, þær hann aðar 
þannig að þær séu í sömu hæð og 
strætis vagna gólf til að flýta fyrir aðgengi 
far þega um borð og að far þegum verði 
auð veldað að sam þætta ferða máta 
með góðum göngu- og hjóla teng ing-
um við stoppistöðina og góðri aðstöðu 
fyrir geymslu reiðhjóla. Gæði annarra 
stoppi stöðva innan borgarinnar verði 
einnig aukin og fjármagni til þess for-
gangs raðað miðað við fjölda farþega 
sem nýtir hverja stöð. Í fjárhagsáætlun 
Reykja víkur borgar verði árlega ákveðinni 
upp hæð varið til uppbyggingar stoppi-
stöðva.

Borgarstjórn skipaði starfshóp um 
stefnu mörkun í almenningssamgöngum 
í Reykjavík. Stefnan byggist á stefnu-
mörkun borgarinnar sem birtist í Aðal-
skipu lagi Reykjavíkur 2010-2030 og 
öðrum stefnumarkandi skjölum um 
almenn ings samgöngur í borginni. 

Meginmarkmið stefnunnar er að stór-
auka hlutdeild almenn ings sam gangna 
í borginni og auka þar með lífs gæði 
allra borgarbúa og miðað er við að árið 
2030 verði a.m.k. 12% allra ferða innan 
borgarinnar farnar með almenn ings sam-
göngum (í samræmi við stefnu Aðal-
skipu lags Reykjavíkur 2010 – 2030). 
Mark miðum og leiðum að þeim er skipt 
upp í eftir farandi 6 kafla:

Leiðakerfið
Markmiðið er að strætó byrji að ganga 
áður en flestir vinnustaðir og þjón-
usta opnar á morgnana og haldi 
uppi þjónustu þar til að veitinga- og 
skemmti staðir loka bæði virka daga 
og um helgar. Áhersla verði á að stytta 
ferða tíma Strætó og skipt ingum haldið 
í lág marki í ferðum milli borgar hluta. 
Tíðni Strætó verði aukin eins og kostur 
er, sér staklega á helstu stofn leiðum og 
Strætó nái að anna eftir spurn á háanna-
tímum. Gerð verði ítarleg úttekt á inn-
leið ingu hágæða almenn ings sam göngu-
kerfis á borð við hraðvagna eða 

Gæði akstursleiða
Almenningssamgöngur hafi eins mikinn 
forgang og kostur er í umferð á þeim 
meginleiðum sem skilgreindar eru í 
Aðal skipu lagi Reykjavíkur 2010 – 2030. 
Forgangur verði í formi sér rýmis og/eða 
forgangsstýringa á um ferðar ljósum. Á 
öllum leiðum almenn ings sam gangna 
innan Reykjavíkur verði hraða tak mark-
andi aðgerðir þannig útfærðar að þær 
tefji ekki för almenningssamganga um of 
eða valdi óþarfa sliti á tækjum. 

Gæði vagna
Markmiðið er að strætisvagnar séu 
spar neytnir og noti vistvæna orkugjafa 
eftir því sem kostur er. Lögð er áhersla á 
aðgengi fyrir alla í öllum strætisvögnum 
og góða þjónustu við fatlað fólk. Lagt 
er til að vagnar séu með færri sætum 
og meira pláss fyrir kerrur, reiðhjól og 
hjóla stóla á helstu stofnleiðum. Einnig 
er lagt til að könnuð verði hag kvæmni 
hraðhleðslustrætóa og að Reykja víkur-
borg eigi vagna og leigi til Strætó bs.
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Án almenningssamgangna væri 
morgunumferð á leið vestur 
Miklubraut við Lönguhlíð um 700 til 
800 einkabílum á klukkustund meiri 
en í dag. Það væri yfir 30% aukning 
og umferðartafir myndu margfaldast. 

Án almenningssamgangna væri 
morgunumferð á leið vestur 
Miklubraut við Grensásveg um 900 
einkabílum á klukkustund meiri en í 
dag. Það væri yfir 20% aukning og 
umferðartafir myndu margfaldast. 

Bílastæði fyrir 800 einkabíla taka 
jafn mikið pláss og 3 fótboltavellir 
og kosta um 0,5 milljarð króna 
í uppbyggingu. Ef byggja á 
bílastæðahús þá tekur það minna 
pláss en kostnaður verður a.m.k. 
sexfalt hærri.

Fargjöld
Hvað varðar fargjöld er fyrst og fremst 
stefnt að því að strætó sé fjárhagslega 
samkeppnishæfur fararmáti og að far-
gjalda greiðslur verði einfaldaðar en því 
mark mið hefur nú þegar verið náð með 
innleiðslu fargjaldagreiðslna með snjall-
símum.

Markaðssetning
Mikilvægt er að börn og unglingar 
venjist því að taka strætó alla skóla-
göng una frá leik skóla aldri. Lagt er 
til að Reykjavíkurborg taki upp sam-
göngu styrki fyrir starf sfólk sitt fyrir 
alla ferða máta í stað bíla styrkja. Stórir 
vinnu staðir verði hvattir til að setja sér 
sam göngu stefnu m.a. með gjald töku 
fyrir bíla stæða afnot starfsmanna, sam-
göngu styrkjum fyrir alla ferðamáta og 
með því að hafa sveigjan legan vinnu tíma 
(fleyti tíð). Stefnt er að áfram hald andi 
þróun kerfis fyrir raun tíma upp lýsingar til 
far þega og lögð áhersla á gæðastjórnun 
t.d. hvað varðar þjónustu vagnstjóra.

Höfuðborgarsvæðið þarf afkasta meiri 
almenningssamgöngur. Almenn ings-
sam göngu kerfið ætti að vera hag kvæmt, 
nútíma legt og traust. Það ætti að 
jafn framt að vera sveigjan legt, laga sig 
að að stæðum á hverjum tíma og vera 
opið fyrir tæknilausnum og mis mun-
andi útfærslum. Sveitarfélögin á höfuð-
borgar svæð inu eru í nánu sam starfi um 
að byggja upp afkastameiri almenn ings-
sam göngur á borð við hraðvagnakerfi 
eða léttlestarkerfi.

Farþegafjöldi Strætó bs. í október hvert ár

Ferðamátaval eftir sveitarfélögum og 

hverfaskiptingu Reykjavíkurborgar
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Hreystigarður við 
Bríetartún

Leiksvæði

Nefna má að húsin við Skúlagötu 64 – 
80, nú Bríetartún, voru annar áfangi 
bæjar yfir valda í viðleitni þeirra til að 
leysa úr húsnæðismálum bæjarins. Þau 
voru teiknuð af Einari Sveinssyni arkitekt 
en hann var brautryðjandi í hönnun 
fjöl býlis húsa með nútímasniði. Samtals 
voru 72 íbúðir í 9 sambyggingunni 
við Skúla götu. Bygging húsanna 
hófst snemma árs 1945 en flutt var í 
fyrstu íbúðirnar tæpum tveimur árum 
síðar. Blokkin telst merkur áfangi í 
húsnæðissögu eftirstríðsáranna í 
Reykja vík og er nú hluti af heilsteyptri 
götu mynd Skúlagötu. Hún er fjölbýlis-
hús í fúnkísstíl með sterkum höfundar-
einkennum.

Víðs vegar í borginni eru ágæt leiksvæði 
sem gefa rými til ýmiss konar sam-
veru. Leikgarðurinn við Bríetartún eitt af 
þeim svæðum og hefur hann nú verið 
endurgerður. Svæðið var leikmynd í 
kvik myndinni Benjamín Dúfa fyrir tuttugu 
árum.

Markmið leiksvæðastefnu Reykjavíkur-
borgar gerir ráð fyrir að leikumhverfi 
borgar innar uppfylli þarfir og óskir barna 
í Reykjavík, og ekki aðeins þeirra heldur 
einnig fullorðinna. Möguleikarnir eru 
margir í borginni þar sem hver garður 
hefur sína sérstöðu sem byggir á 
hefðum og sögu.

Í leiksvæðastefnunni kemur fram að 
endur skoða skuli mörg opin svæði í 
borg inni og er leiksvæði sem myndað er 
af Hverfisgötu, Laugavegi, Rauðarárstíg 
og Skúlagötu eitt þeirra. Það var áður 
kallað Skúlagarður en nú má kalla 
svæðið heilsugarð eða hreystigarð.

Fjölbýlishúsin Skúlagötu 6480
Þessi garður er markaður af fjöl býlis-
húsum en í aðalskipulagi Reykja víkur-
borgar frá 1927 komu fram hugmyndir 
um hagkvæmni þess að byggja hús í 
samfelldum röðum. Þess lags skipu-
lags gerð var nefnd blokkbygging eða 
rand byggð. Þetta húsnæði þótti til valið 
fyrir efnalítið fólk og urðu þau ein skonar 
for veri blokkaríbúða sem síðar litu 
dags ins ljós. Fjölbýlishúsin við Skúla-
götu og Rauðarárstíg eru byggð í anda 
skipulagsins frá 1927 um rand byggð hús.

Benjamín Dúfa
Leiksvæðið sem þarna myndaðist varð 
víðfrægt sem söguvettvangur í kvik mynd 
Gísla Snæs Erlingssonar um Benjamín 
Dúfu sem gerð var eftir barna bók Frið-
riks Erlingssonar. Hún var endur sýnd á 
RÚV sunnudaginn 16. ágúst sl. Skúla-
gata var kennd við Skúla Magnús son 
landfógeta. Gatan fékk nýlega nýtt nafn 
og heitir nú Bríetartún og er kennt við 
Bríeti Bjarnhéðinsdóttur.

Hreystigarðurinn við Bríetartún
Hreystigarðurinn við Bríetartún er opið 
leik svæði, þar má finna hefðbundið 
leik svæði fyrir börn, körfuboltavöll, 
kastala, rólu, gormatæki, klifurgrind, 
bekki, leiksvæði fyrir fullorðna og gróður. 
Ólafur Melsted landslags arkitekt hann-
aði svæðið í samstarfi við Reykja víkur-
borg.

„Sú hugmynd kom fram að leggja 
áherslu á leik svæði fyrir fullorðna og 
af því til efni skoðuðum við viður kennd 
dönsk tæki og festum kaup á fjórum 
þeirra,“ segir Ólafur Ólafs son deildar-

Hreystigarðurinn við Bríetartún er opið 
leiksvæði, þar má finna hefð bundið leik
svæði fyrir börn, körfuboltavöll, kastala, 
rólu, gorma tæki, klifur grind, bekki, leik
svæði fyrir full orðna og gróður  

Leiksvæðið í gamla daga 
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stjóri opinna svæða hjá umhverfis- og 
skipu lags sviði Reykja víkur borgar og að 
ákveðið hafi verið að fjar lægja mölina og 
reisa þau á gervi grasi.

Staðsetningin þessara tækja fyrir full-
orðna er valin út frá því að garðurinn er í 
almanna leið og stutt er á næsta kaffihús. 
Þannig geti fólk í heilsubótargöngu 
komið þarna við og gert ákveðnar 
æfing ar og farið svo á kaffihús eða veit-
inga stað í miðborginni og nágrenni á 
eftir. Frést hefur af eldri borgurum sem 
koma við í hreystigarðinum til að gera 
æfingar á heilsubótargöngu sinni.

Framhald á hreystigörðum
Allar líkur eru á að framhald verði á upp-
setningum á slíkum tækjum og mættu 
þau gjarnan vera í hverju hverfi, að mati 
Ólafs sem segir að svipuð tæki sé að 
finna meðfram stígum í Laugardalnum. 
Líkamsræktartækin eiga að hjálpa fólki 
að efla styrk sinn, jafnvægi og liðleikni, 

þau eru af gerðinni NORWELL og eru 
fyrir þrettán ára og eldri. Einnig er hægt 
að fá tæki fyrir hreyfihamlaða og segir 
Ólafur að það standi til að bæta við 
slíkum tækjum í borginni en um þessar 

mundir er verið að endurgera með 
ýmsum hætti níu leiksvæði út um alla 
borg og verkið heldur svo áfram árið 
2016.

Hreystigarðurinn í dag

Umhverfið

Fegrunarviðurkenningar

Mokka kaffi við Skólavörðustíg 3a fékk 
sérstaka viðurkenningu fyrir aðstöðu 
við sumargötu. Húsin sem fengu 
viðurkenningu voru Grettisgata 35B, 
Hringbraut 109–115 og Framnesvegur 
55-57 og Láland 22.
Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkur 
veitir viðurkenningarnar eftir tilnefningar 

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og 
Hjálmar Sveinsson formaður umhverfis-
og skipulagsráðs afhentu fegrunar-
viður kenn ingarnar þann 26.ágúst sl. fyrir 
fegurstu lóðir fjölbýlishúsa og fyrirtækja, 
fallega útiaðstöðu við sumargötur og 
endur bætur á eldri húsum. Árið 2015 
hljóta fjórar lóðir, kaffihús við sum ar götur 
og fjögur hús viðurkenningar. Þjón ustu- 
og stofnanalóðir sem fengu viður kenn-
ingu voru Suðurlandsbraut 58–64 og 
66 – Mörkin þjónustuíbúðir og hjúkr-
unar heimili og Engjateigur 11. Fjöl býlis-
húsa lóðirnar Maríubakki 2-16 og Hæðar-
garður 31–35 fengu viðurkenningu og 

frá vinnuhópum sem í sátu: Björn Ingi 
Edvardsson, landslagsarkitekt hjá 
skipulagsfulltrúa og Valný Aðal steins-
dóttir verkefnisstjóri á Umhverfis- og 
skipu lagssviði, Drífa Kristín Þrastardóttir, 
safn vörður, Borgarsögusafni Reykjavíkur 
og Margrét Þormar, arkitekt hjá skipu-
lagsfulltrúa.

Viðurkenningarhafar við HöfðaÁrlega veitir 
Reykjavíkurborg 
fegrunarviður
kenningar við 
hátíðlega athöfn
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