Allskonar borg ...

Kæru borgarbúar
Í aðalskipulagi Reykjavíkur er horft langt inn í framtíðina
í skipulags- og umhverfismálum. Aðalskipulag er
mikilvægt stjórntæki því þar er sett fram stefnumótun
sem er bindandi fyrir allar aðrar skipulagsákvarðanir, bæði
hverfiskipulag og deiliskipulag. Það stýrir ákvarðanatöku í
borgarmálum allt frá stefnumótun til framkvæmda.
Vinna við endurskoðun á aðalskipulagi Reykjavíkur 20012024 hefur staðið yfir undanfarin ár og nær endurskoðunin
til ársins 2030.
Þegar ákvarðanir eru teknar í skipulagi er alltaf miðað
við að ekki sé gengið á hagsmuni komandi kynslóða.
Í aðalskipulaginu birtast markmið um að öll hverfi
borgarinnar verði sjálfbærari og mannvænni en nú og
gæði hins manngerða umhverfis eru sett í öndvegi. Í ljósi
þess er mikilvægt að þétt, fjölbreytt og blönduð byggð sé
alltaf fyrsti valkostur.
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orðið enn grænni og vistvænni og þar gegna samgöngur
lykilhlutverki. Umferðarkerfi framtíðarinnar verður
borgarmiðaðra en nú er. Hlutur gangandi og hjólandi
verður aukinn og almenningssamgöngur fá enn meira
vægi.
Aðalskipulag getur við fyrstu sýn virst yfirgripsmikið og
fjarlægt en það er mikilvægt að borgarbúar þekki þær
áherslur sem þar birtast því það er framtíðarsýn sem öllum
Reykvíkingum kemur við.
Reykjavík er allskonar borg fyrir allskonar fólk sem býr í
allskonar hverfum. Viðfangsefni aðalskipulagsins er fyrst
og fremst að tryggja heilsu okkar, öryggi og lífsgæði um
ókomna tíð.
Páll Hjaltason
formaður umhverfis- og skipulagsráðs

Reykjavík á að hafa skapandi atvinnulíf með þéttri byggð
við Sundin. Hún hefur frábær útivistarsvæði en getur
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Borgin við Sundin
Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010–2030 er gert ráð
fyrir því að að minnsta kosti 90% allra nýrra íbúða á
skipulagstímabilinu rísi innan núverandi þéttbýlismarka.
Markmiðið er að skapa heildstæðari og þéttari borgarbyggð
og nýta þar með betur land og fjárfestingar í gatna- og
veitukerfum og þjónustustofnunum. Með þéttari byggð
dregur almennt úr vegalengdum, samgöngukostnaði
og umhverfisáhrifum samgangna. Til að framylgja þessu
markmiði er uppbygging á miðlægum svæðum í algjörum
forgangi.
Þrjú svæði gegna lykilhlutverki í þróun Reykjavíkur á næstu
áratugum, Vatnsmýri, Elliðaárvogur og Miðborgin-Gamla
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Skapandi borg
höfn. Gert er ráð fyrir að á þessum svæðum rísi þétt blönduð
byggð sem fellur að markmiðum aðalskipulagsins um
sjálfbæra og hagkvæma borgarþróun. Með uppbyggingu
þessara svæða og fjölmargra minni þéttingarreita verður
snúið við áratugalangri útþenslu Reykjavíkur. Vexti
borgarinnar verður beint inn á við.
Markmiðið er að skapa heilsteypta byggð með
borgarmiðuðu gatnakerfi þar sem vistvænir ferðamátar
verða í fyrirrúmi. Á þróunarsvæðum innan núverandi
byggðar rísi þétt blönduð byggð í manneskjulegum
mælikvarða. Á slíkum svæðum samtvinnast íbúðir,
skrifstofur, verslun og þjónusta innan sömu götureita.

Byggðin verði yfirleitt 3–5 hæðir og þéttleiki ekki minni
en 60 íbúðir á hektara. Þess verði gætt að þétting
byggðarinnar samræmist vel sögulegu byggðamynstri
miðborgarinnar. Ekki verði gengið á opin græn svæði með
útivistar- eða verndargildi.
Aðalskipulagið 2010–2030 er fyrsta heildarskipulag
borgarinnar þar sem ekki er gert ráð fyrir nýjum
úthverfum í jaðri byggðarinnar. Verkefni næstu áratuga er
að fullbyggja Borgina við Sundin.

Efling miðborgarinnar sem kjarna stjórnsýslu, verslunar,
þjónustu, menningar og ferðaþjónustu er lykilatriði við að
styrkja atvinnulíf höfuðborgarinnar.

Í Reykjavík eru helstu atvinnusvæði á höfuðborgarsvæðinu
og landinu öllu, hvort sem litið er til starfsemi á sviði
hátækni og þekkingar, háskóla, fjármála, verslunar og
þjónustu, opinberrar stjórnsýslu, menningar og lista,
ferðaþjónustu, matvælaframleiðslu, flutninga eða iðnaðar.
Styrkur atvinnulífsins í Reykjavík er fjölbreytni þess.

Að mynda klasa menntunar, rannsókna, vísinda og
heilbrigðisþjónustu á Vatnsmýrarsvæðinu er einnig
grundvallarþáttur við atvinnuþróun borgarinnar.

Skynsamlegt er að viðhalda þessari fjölbreytni og skapa
samtímis vaxtarskilyrði fyrir nýjar atvinnugreinar, svo sem
á sviði hátækni, grænnar orkunýtingar og menningar.
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Reykjavík styrki hlutverk sitt sem höfuðborg landsins og
forystuafl í vaxandi alþjóðlegri samkeppni um fyrirtæki,
vinnuafl og ferðamenn.

Nýjum atvinnusvæðum í útjaðrinum, í Hólmsheiði og á
Esjumelum, er ætlað að taka við landfrekri atvinnustarfsemi
sem nú fer fram á miðlægum atvinnusvæðum. Gróf og
mengandi starfsemi verður hugsanlega sett niður á nýju
iðnaðarsvæði á Álfsnesi.

Sett er fram markviss stefna um atvinnusvæði og um
hlutverk hvers svæðis við þróun atvinnulífs. Stuðlað verður
að sérhæfingu svæða til að tryggja meiri stöðugleika og
auka líkur á að klasar fyrirtækja á ákveðnu sviði myndist.
Efla á núverandi atvinnukjarna, einkum hina miðlægu,
með fleiri og stærri byggingum, tryggja þannig betri
nýtingu og skapa grundvöll fyrir frekari sérhæfingu.
Með sérhæfðari atvinnusvæðum er auðveldara að
skapa samstöðu um heildaryfirbragð svæða og kröfur
til umhverfisgæða. Gæði umhverfis á atvinnusvæðum
borgarinnar er ein forsenda þess að auka samkeppnishæfni
Reykjavíkur.

© Ragnar Th. Sigurðsson
13

13

Græna borgin
Reykjavíkurborg vill styrkja hlutverk sitt sem græn borg.
Þetta felur í sér stóraukna áhersla á þéttingu byggðar
og blöndun byggðamynsturs, á gott aðgengi að
fjölbreyttum útivistar- og náttúrusvæðum og á að efla
vistvæna ferðamáta. Stefnunni um Græna borg er ætlað
að vera aflvaki góðs borgarlífs, stuðla að bættri lýðheilsu
borgarbúa og auka græna ásýnd borgarinnar með trjám
og öðrum gróðri.
Í heildarskipulagi útivistarsvæða felst stefna um samfelldan
vef opinna svæða sem vefur sig inn í borgarlandslagið og
umhverfis borgarlandið. Grænt net opinna svæða tengir
saman hverfi, heimili, þjónustu og atvinnusvæði. Tryggja á
góð tengsl íbúðarbyggðar við fjölbreytt útivistarsvæði og
viðhalda náttúrulegum fjölbreytileika lands og lífríkis. Um
92% íbúa Reykjavíkur búa í innan við 300 metra fjarlægð
frá útivistarsvæði sem er stærra en 2.000 fermetrar. Þessum
hlutföllum á að halda samhliða þéttingu byggðar og
tryggja að ekki verði gengið á gæði náttúru og landslags
innan borgarinnar og nærri heimilum borgarbúa.
Í aðalskipulaginu er sett fram stefna um vistvæna byggð
og byggingar. Markmið stefnunnar er að öll hverfi
borgarinnar þróist og byggist upp á sjálfbæran hátt þar
sem skipulag grundvallast á samfélagslegum forsendum,
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Borg fyrir fólk
gæðum hins manngerða umhverfis, verndun náttúrulegra
vistkerfa, vistvænum samgöngum, orkusparnaði og
aðgengi að þjónustu og verslun í heimabyggð. Í þeim
tilgangi munu öll nýbyggingarhverfi borgarinnar gangast
undir mat á umhverfisáhrifum skipulags og unnið verður
sérstakt hverfisskipulag fyrir öll hverfi í borginni.
Í aðalskipulaginu er gert ráð fyrir auknum áherslum
á vistvænar samgöngur. Stefnt er að því að hlutdeild
almenningssamgangna í ferðum til og frá vinnu verði
þrefölduð, og vaxi úr 4% í 12%, og að hlutdeild gangandi
og hjólandi vaxi úr 21% í yfir 30%. Með breyttum
ferðavenjum, þéttari byggð, þróun nýrra orkugjafa,
markvissri kolefnisbindingu með gróðursetningu og
bættri meðhöndlun úrgangs er gert ráð fyrir að losun
gróðurhúsalofttegunda verði um 35% minni árið 2030 frá
stöðunni árið 2007, og um 73% minni árið 2050.
Samfelldur vefur útivistarsvæða liggur um allt borgarlandið
og tengir saman hverfi, heimili og atvinnusvæði.
Fjölbreytt náttúru- og útivistarsvæði eru mikilvægur
þáttur í lífsgæðum og lýðheilsu, og er því nauðsynlegt að
tryggja gott aðgengi að útvistarsvæðum frá heimilum og
vinnusvæðum borgarbúa. Heildarskipulag útivistarsvæða

hefur það að markmiði að tryggja borgarbúum fjölbreytt,
aðlaðandi og aðgengileg opin svæði til framtíðar, og
að vernda náttúrusvæði og landslag í borgarlandinu.
Stefnt er að því að móta fyrir árið 2016 framtíðarstefnu
fyrir opin svæði þar sem grunnþáttur er gott aðgengi að
fjölbreyttum og ólíkum opnum svæðum og görðum nærri
heimilum borgarbúa.
Hjólreiðar verði stórefldar sem hluti af sjálfbærum
samgöngum milli heimilis og vinnu. Aukin hlutdeild
hjólreiðafólks hefur góð áhrif á umhverfi, lýðheilsu
og mannlíf í borginni, og að auki hefur samfélagið
efnahagslegan ábata af hjólreiðum. Göngu- og
hjólastígakerfið í Reykjavík gerir borgarbúum kleift
að ferðast örugglega og þægilega um borgina.
Hjólreiðamaður getur auðveldlega lagt fimm kílómetra
að baki á fimmtán mínútum, en 60% bílferða í Reykjavík
spanna aðeins þrjá kílómetra eða minna.
Dregið verði úr myndun úrgangs, meðal annars með
hagrænum hvötum, og með fræðslu og stuðningi við
verkefni sem stuðla að endurnotkun eða endurvinnslu.
Urðun lífræns úrgangs verði hætt árið 2020 og áhersla
verður lögð á aukna jarð- og gasgerð.
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Borg fyrir fólk er leiðarljós vinnunnar við endurskoðun
aðalskipulagsins. Í stað höfuðáherslu á aukið byggingarmagn og aukna afkastagetu í gatnakerfinu er sjónum
beint að hinu smáa og fíngerða í borgarumhverfinu, því
sem stendur flestum borgarbúum næst í daglegu lífi. Með
því að setja manneskjuna í öndvegi og forgangsraða í
hennar þágu við stefnumótun til framtíðar eru stigin skref
í átt til betra borgarsamfélags.
Gæði borgarumhverfisins eru kjarninn í aðdráttarafli
Reykjavíkur og samkeppnishæfni. Markmiðið er að tryggja
hágæða hönnun og vistvænar lausnir í nýjum hverfum
borgarinnar, og auka gæði í núverandi hverfum með því
meðal annars að styrkja innviði þeirra.
Markmiðið er að hverfi borgarinnar verði sjálfbærari,
mannvænni og fjölbreyttari. Þar hafi allir félagshópar
tækifæri til búsetu. Dagleg verslun og þjónusta séu í sem
mestri nálægð við íbúana og fólk þurfi ekki bifreið til að
sækja þjónustu innan hverfisins.
Stefna aðalskipulagsins um borgarvernd, húshæð, götuna
sem borgarrými, vistvænar byggingar, kaupmanninn
á horninu, bílastæði og húsnæðismál verður leiðarvísir
við gerð hverfis- og deiliskipulags á hverju svæði og við

uppbyggingu og hönnun almenningsrýmis.
Tryggja þarf fjölbreytt framboð húsagerða og búsetukosta
á hverjum tíma, í þéttri borgarbyggð og í hefðbundnum
íbúðarhverfum. Til að tryggja félagslega fjölbreytni í
hverfunum sé í sérhverju þeirra fjölbreytt framboð minni
og stærri íbúða í fjölbýli og sérbýli. Allir borgarbúar eigi
kost á öruggu húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem
fólk þarfnast stuðnings með sín húsnæðismál eða ekki.

Lágreist byggð einkennir Reykjavík og ber að virða það.
Háhýsi, byggingar sem rísa upp úr umhverfi sínu, verða
ekki heimiluð nema að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Við viljum þétta, fjölbreytta og skjólsæla byggð í
manneskjulegum mælikvarða. Markmiðið er að skapa
borg þar sem húsið, gatan og opna rýmið mynda órofa
heild. Þar sem byggingar standa fast upp að götu eða
opnu rými en eru ekki aðskildar frá almenningsrýminu
með bílastæðum. Framhlið húsa og inngangur snúi að
götum og öðrum almenningsrýmum og myndi heild með
götunni. Borgarumhverfi þar sem forgangsraðað er í þágu
gangandi vegfaranda og notenda almenningssamgangna.
Hönnun og skipulagning byggðar feli í sér skilning á
samhengi fortíðar og nútíðar. Varðveisla byggingar- og
skipulagsarfs fortíðarinnar og efling byggingarlistar og
borgarhönnunar í samtímanum haldist í hendur.
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