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Mjóddin er örnefni á mótum Breiðholtsmýrar og Breiðholts, meðfram mýrinni 
og náði niður undir Blesugróf. Mýrin var mjög blaut en Mjóddin var þurrari og 
þar lá leiðin úr Reykjavík að Breiðholtsbænum. (Sjá má örnefnið á korti í bók 
Einars S. Arnalds Reykjavík. Sögustaður við Sund IV, 184 (kort nr. 22), en 
Guðlaugur R. Guðmundsson sá um staðsetningu örnefna á kortum). Ekki er 
vitað hversu gamalt nafnið er. (Lýsing í örnefnaskrá er eftir Þóru Jónsdóttur 
sem fædd var í Breiðholti og átti þar heima fram á 13. ár).

Þjónustuhverfið fyrir Breiðholt reis á Mjóddinni og er kennt við hana. Merking 
nafnsins er ‚það sem er mjótt‘ eða ‚þrengsli‘.

af vísindavef Háskóla Íslands þegar spurt er Hvaðan kemur örnefnið Mjódd?
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Skýringarmynd sýnir kort af Reykjavík skipt upp í hverfi. 
Breiðholtið er bleikt á lit og liggur á mörkum Reykjavíkur og 
Kópavogar.

Megin skiptistöðvar Strætó eru þrjár á Reykjavíkursvæðinu; 
Hlemmur, Ártún og Mjódd. Áætlað er að BSÍ taki við sem 
Samgöngumiðstöð Reykjavíkurborgar og mun þá vægi 
Mjóddar og annarra skiptistöðva minnka. 



Upp úr 1960 hófst undirbúningur að skipulagi Breiðholts og risu 
þar á tiltölulega skömmum tíma þrjú fjölmenn íbúðarhverfi. Hverfin 
skiptast svo í minni svæði eftir eðli og aldri byggðar, húsagerðum 
og götuheitum. Neðra Breiðholt byggist fyrst, eða á árunum milli 
1967-1976. Efra Breiðholt og Seljahverfi byggjast upp nokkurn 
veginn samhliða, frá 1970, og mega heita fullbyggð um miðjan 9. 
áratuginn.

Breiðholt er fjölmennasta hverfi Reykjavíkurborgar með ríflega 
20.700 íbúa á 7.678 heimilum. Aldursskiptingu íbúa svipar til 
meðaltals aldurskiptingar borgarbúa í borginni allri. Breiðholt 
einkennist af öflugu hverfastarfi með áherslu á samskipti 
kynslóðanna. Breiðholt státar einnig af öflugu skóla- og íþróttastarfi, 
menningarmiðstöðinni Gerðubergi og verslunarmiðstöðinni 
Mjódd svo sitthvað sé nefnt.
 
Einkenni byggðar í Breiðholti eru fastmótuð íbúðarhverfi afmörkuð 
af stórum umferðaræðum og opnum útivistarsvæðum. Stór hluti 
byggðarinnar myndar lágreist jaðarsvæði sérbýlishúsa að ósnort-
inni náttúru og gefur það borgarhlutanum sérstakt gildi. Hærri 
fjölbýlishús eru staðsett miðsvæðis í hverfunum ásamt þjónustu-
stofnunum, opnum útivistarsvæðum og litlum verslunarkjörnum fyrir 
nærþjónustu.

Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010–2030 eru eftirfarandi 
lykilgötur skilgreindar sem borgargötur: Álfabakki, Stekkjar-
bakki, Skógarsel, Rangársel-Jaðarsel, Arnarbakki, Vesturhólar, 
Suðurhólar, Austurberg, Norðurfell, Suðurfell

Eftirfarandi upplýsingar eru fengnar af nýjum vef á vegum 
Reykjavíkurborgar www.hverfisskipulag.is

Mjóddin í Breiðholtinu



Í aðalskipulaginu kemur fram að á ofangreindum götum verði sérstök 
áhersla lögð á að bæta umhverfi götunnar, skapa heildstæða götumynd, 
tryggja skilyrði fyrir fjölbreytta ferðamáta og opin almenningsrými.

Strætisvagnakerfið tengir borgarhlutann vel við Mjódd þar sem allir 
vagnar sem keyra um borgarhlutann fara í Mjódd. Mjóddin er stærsta 
skiptistöðin í almenningssamgangnakerfi borgarinnar en um hana 
fara tæplega 3.500 farþegar á dag samkvæmt talningu 2013. 

Borgarhlutinn nýtur nálægðar við útivistarsvæðin í Elliðaárdalnum. Við 
skipulag hverfanna var lögð áhersla á aðskilnað gangandi og akandi 
vegfarenda og er það enn í dag góður kostur við hverfin.

Samkvæmt vefnum Hverfisskipulag er framtíðarsýn fyrir borgarhlutann 
eftirfarandi:

*Styrkja þjónustu og finna hverfiskjörnum sem halda illa í verslun nýtt 
hlutverk.
*Skoða þéttingarmöguleika miðsvæðis til að vinna að vistvænna hverfi.
*Auka jafnvægi í fjölda íbúa og atvinnutækifæra.
*Bæta viðhald mannvirkja og endurnýja þjónustukjarna og umhverfi 
í miðrými hverfisins.
*Stórbæta og fegra umhverfi verslunar- og þjónustufyrirtækja svo                     
íbúar hafa yndi af. 
*Bæta aðstöðu til útivistar í nánustu útivistarsvæðum, fjölga leiktækjum 
fyrir börn.
*Lagfæra og fegra umhverfi biðstöðvar við Mjódd.
*Gera borgarhlutann að eins sjálfbærri einingu og kostur er.

Framtíðarsýn fyrir Breiðholtið 



Mjóddin í umhverfi sínu 

Mjóddin er í mjög góðri tenginu við stofnbrautir. 

Reykjanesbrautin er með afar góða tenginu við Mjóddina 
ásamt Breiðholtsbrautinni og Höfðabakka/Stekkjabakka. 

Mjóddin liggur við landamæri Kópavogar og Reykjavíkur 
og er tening við Kópavog þess vegna mjög góð. 

Vestur og norðurhlið blasa við þegar ekið er eftir 
Reykjanesbrautinni. 
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Um leið og Mjóddin er mjög vel tengd stofnbrautum og öðrum mikilvægum 
umferðaræðum í austurhluta Reykjavíkur er Mjóddin og umhverfi hennar líkt 
og eyland í hafsjó af bílastæðum og akbrautum. 

Tengingar eru margar þegar komið er akandi að Mjóddinni en þær eru ábóta-
vanar þegar kemur að gangandi og hjólandi vegfarendum. 

Gatnamót við Álfabakka og Stekkjarbakka eru gönguljós en til að komast að 
þeim til og frá Mjódd biðstöð þarf að ganga yfir strætisvagnaplanið sem getur 
reynst varasamt í dag. 

Skoða þarf að tengja Mjódd biðstöð betur við Bakkahverfið og þar af leiðandi 
hin hverfin fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. 

Gráu fletirnir á skýringarmyndunum eru bílastæði og dökk gráu línurnar 
standa fyrir umferðaæðar bíla.
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Mjóddin Biðstöð vs. Mjóddin Göngugata
MJÓDD - 
BIÐSTÖÐ

BÍLASTÆÐI
BÍLASTÆÐI

STRÆTISVAGNASTÆÐI

Norðlingaholt

   
Flæði notenda Mjóddarinnar göngugötu er mjög skýrt. 
Ásinn liggur norður- suður undir yfirbyggingunni og út frá 
honum er gengið inn í flestar verslanir og hliðarása sem 
ganga þvert á aðalásinn. Þar er einnig yfirbygging. Út 
frá hliðarásunum og í gegnum sumar verslanir er síðan 
gengið út á bílastæðin sem umlykja byggingarkroppana.

Í dag er sjónræn tenging við Mjódd biðstöð ekki mikil 
staðar og því erfitt fyrir viðstkiptavini Mjóddar að átta sig á 
hvar biðstöð Strætó er staðsett ef fólk þekkir ekki til. 



Strætó keyrir til og frá Mjódd frá kl. 6:30 á 
morgnanna til kl. 12:00 á miðnætti. 

Dagleg umferð um Mjódd biðstöð er í dag
 
 
 
       3.715           3.578              568
 

Staðreyndir um Strætó.

Saga almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu nær 
aftur til ársins 1931. Fyrstu árin var reksturinn á höndum 
hlutafélagsins, en árið 1944 keyptu bæjaryfirvöld í 
Reykjavík reksturinn. Strætó bs. er byggðasamlag í eigu 
sex sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Meginhlutverk  og 
stefna byggðasamlagsins er að auka þjónustu og gæði til 
viðskiptavina sinna, efla almenningssamgöngur og auka 
hagkvæmni þeirra.

Framtíðarsýn Strætó byggist á því að viðskiptavinir kjósi 
að komast leiðar sinnar með strætó vegna þess að það 
sé mun hagkvæmari, umhverfisvænni og jafnvel fljótlegri 
kostur en að nota einkabíl. Þessu verður aðeins náð með 
því að byggja upp og reka víðtækt en þéttriðið leiðakerfi og 
beina auðlindum að því að mæta eftirspurn þar sem hennar 
er hvað mest þörf. Bæta verður upplýsingaflæði og bjóða 
upp á gæði sem gerir kröfur um hátt þjónustustig, forgang í 
umferðinni, þægindi og öryggi.

Í VAGN ÚR VAGNI FERÐIR

Reykjavíkurborg mun fljótlega taka yfir þjónustustöðvar Strætó við 
Hlemm og Mjódd. Báðar stöðvar gegna mikilvægu hlutverki innan 
leiðarkerfið Strætó. 

Um Mjódd fer mikill fjöldi fólks daglega og er Mjódd biðstöð hluti 
af ferðaupplifun viðskiptavina Strætó. Í dag er Mjódd miðstöð 
landsbyggðarstrætó. 

Unnið er að undirbúningi nýrrar umferðarmiðstöðvar í miðborg 
Reykjavíkur sem mun verða aðalskiptistöð Strætó, miðstöð fyrir 
rútur sem keyra milli landshluta og miðstöð flugrútunnar. Þessi 
nýja umferðarmiðstöð mun þannig tengja saman mismunandi 
ferðarmáta á nýjan hátt. Þær breytingar munu hafa þau áhrifa 
að ferðum vagna um Mjódd mun fækka og ekki verða þar lengur 
tímajafnanir vagna né miðstöð landsbyggðarstrætó. Á efri hæð 
Mjóddar biðstöðvar eru skrifstofur Strætó að hluta til staðsettar og 
verða það áfram auk þess er gert ráð fyrir kaffiaðstöðu vagnstjóra 
þar. 



Hvað er í Mjóddinni?

Félagasamtök 6,2% 

Félagsheimili Sjálfstæðisflokksins
Landssamband vörubifreiðastjóra
Ökukennarafélag Íslands 
Þjóðdansafélag Reykjavíkur

Heilbrigðisþjónusta 17% 

Augnlæknastofan í Mjódd 
Gáski sjúkraþjálfun   
Heilsugæslan miðstöð heilsuverndar  
Heilsugæslan Mjódd 
Miðstöð heimahjúkrunar  
Læknasetrið 
Lestrarmiðstöð, Auður B. Kristinsdóttir  
Röntgen Domus   
Sjúkraþjálfunin í Mjódd  
Tannlæknar Mjódd  
Tannlæknastofan 
 

Skrifstofur/þjónusta 19%

Alþjóðasetur 
Consello vátryggingaráðgjöf   
Heilsugæsla höfuðb.sv., stjórnsýsla  
Hjálpræðisherinn á Íslandi 
Íslandsbanki  
Landsbankinn – Breiðholtsútibú  
Lögreglustjórinn í Reykjavík  
Íslandspóstur hf  
Rannsóknarstofan í Mjódd 
Svæðisfélagið í Mjódd
Tölvur og gögn ehf  
Þjónustumiðstöð Breiðholts  

Samgöngur 6,2%  

Biðskýlið Mjódd  
Ferðaþjónusta fatlaðra  
Strætó 
Ökuskólinn í Mjódd

Heilsurækt/snyrting 12,4% 

Bowensetrið  
Curves heilsuræktarstöð fyrir konur 
Fótaaðgerðastofan frískir fætur  
Hárgreiðslustofan Crinis   
Möggurnar í Mjódd
Klassíski Listdansskólinn
Snyrtistofan Pandora  

Verslun matvara/veitingar 9,5%

Bakarameistarinn í Mjódd  
Dominos  
Fiskbúð Hólmgeirs  
Hjá Dóra matsala  
Nettó í Mjódd 
Subway
Thai  

Verslun önnur en matvara 28,2% 

Apótekarinn í Mjódd  
Augastaður gleraugnaverslun  
Breiðholtsblóm  
Brúðarkjólaleiga Katrínar  
Dýraland  
Fröken Júlía tískuvöruverslun  
Frú Sigurlaug kvennfatnaður
Gleraugnabúðin í Mjódd  
Gull-Úrið  
Gullsmiðurinn í Mjódd   
Linda kjólaklæðskeri 
Lyfjaval, Apótek 
Lífsstíll í Mjódd 
Penninn Eymundsson  
Prinsessan, barna/brúðkaupsföt 
Prinsinn söluturn/video 
Rauðakrossbúðin 
Stígvélabúðin 

Afþreyjing 1,5%

Sambíóin Álfabakka
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Upplýsingar þessar byggast að mestu leiti á upplýsingum af heimasíðunni www.mjodd.is

Hvað er í Mjóddinni? 

Verslunarmiðstöðin í Mjódd er stærsti verslunarkjarni Breiðholtsbúa með yfirbyggðri göngugötu og markaðstorgi. 
Verslunarmiðstöðinni í Mjódd eru um 70 fyrirtæki og mörg hver hafa verið hér frá upphafi.



Eins og sjá má af skýringarmyndinni hér á undan þar 
sem farið er yfir þjónustu í Mjóddinni þá er mikið um 
Heilbrigðisþjónustu eins og tannlæknastofur, 
læknastofur og sjúkraþjálfara. Þessar þjónustu-
einingar gera það að verkum að umferð notenda 
um Mjódd er frekar stöðug yfir daginn. Auk þess 
eru margir notendur sem koma víða að þ.e.a.s. ekki 
aðeins úr Breiðholti og nálægum hverfum heldur líka 
úr öðrum hverfum á höfuðborgarsvæðinu.

Eins og gefur að skilja er samt sem áður mesta um-
ferð fólks um svæðið síðdegis þegar fólk fer í mat-
vöruverslanir og sækir sér aðra álíka þjónustu. Auk 
þess bera að nefna að mikil ös er í hádeginu þegar 
fólk sækir sér mat í matsölu sem er staðsett fyrir 
framan matvöruverslunina Nettó.  

Auk hefðbundinna þjónustu sem listuð er upp hér fyrir 
framan eru einnig sölubásar sem staðsettir eru í yfir-
byggðu göngugötunni. Þá er hægt að leigja til lengri eða 
skemmri tíma til að kynna og selja vörur líkt og handverk 
og vörur beint frá býli. Básarnir eru til leigu allt árið en 
gríðarlega eftirspurn er eftir þeim í kringum jólahátíðina. 

Töluverð umferð gangandi vegfarenda er frá Árskógum 
þjónustumiðstöð aldraðra. Aðgengi þaðan er gott með 
undirgöngum undir Breiðholtsbraut og  snjóbræðslukerfi í 
gangstígum. 

  

Göngugatan

Ljósmyndir: Hrefna Björg Gylfadóttir



Suðurhliðin er ekki til mikillar prýði. 
Hér er inngangur að tæknirými og 
þar fyrir aftan inngangur sem 
gengur að útleigurýminu. 

Svæðið á milli göngugötu og 
biðstöðvar. Þar eru götumann-
vikri sem stífla frekar flæðið milli 
bygginga heldur en að einfalda.  

Aðalinngangurinn er á norðurhliðinni 
og með mesta tenginu við strætis-
vagnaplanið. Norðurhliðin er ávallt í 
skugga. Að morgni dags er skuggi á 
vesturhliðinni og síðdegis er skuggi á 
austurhlið.  

Vesturhliðin snýr að litlu hring-
torgi þar sem leigubílar stöðva og 
hjólastæði eru staðsett. 

Austurhlið byggingarinnar snýr að 
bílastæðunum. Þar er líka starfs-
mannainngangur Póstsins.  

Suðurhliðin, horft til austurs. 
Göngusvæðið á milli bygginganna 
tveggja þar sem þær liggja ná-
lægast hvor annarri.  

VESTUR

NORÐUR

AUSTUR

SUÐUR



Nokkrar myndir af byggingunni innahúss 
eins og staðan er í dag. 

Salerni eru ekki í notkun í dag og 
suðvestur hluti byggingarinnar er ekki í 
opinberri notkun.

Gluggi á austurhlið er mjög mikilvægur 
fyrir rýmið og birtuflæðið inn í það.       



Heildar flatarmál rýmisins sem um ræðir er 426m2 auk 
sameignar sem samanstendur af gangvegi með ramp og 
tröppum, stigahúsi og tæknirými.

Húsnæðið þar sem Pósturinn er með afgreiðslu er í eigu 
Póstsins og er 313 m2 að stærð. 

Það rými sem er merkt á myndinni sem salur, eldhús og 
afgreiðsla í suðvestur hlutanum er í dag útleigurými og 
hefur Lúðrasveitin Svanur það í leigu. 
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Mjóddin biðstöð mætti í dag lýsa sem eylandi. Þeir sem þangað koma hafa lítið sem 
ekkert við að vera og bíða þess að geta haldið för sinni áfram. Biðstöðin er staður 
þar sem er stoppað, en ekki dvalið. Markmið er að breyta þeirri upplifun til hins betra 
og gera Mjóddina-biðstöð að áfangastað þar sem bæði farþegar strætó og aðrir hafa 
gagn og gaman að að dvelja.

Langtímamarkmið Strætisvagna Reykjavíkur er að fjölga farþegum Strætó og að þjó-
nusta Strætó verði ennþá betri í framtíðinni. Þessi markmið verða að haldast í hendur 
við það að færa biðstöðvar Strætó og umhverfi þeirra upp á hærra plan þannig að 
heildarupplifun farþega strætó sé ánægjuleg alla leið. 

Til að þessi jákvæða breyting megi verða er nauðsynlegt að fá inn á svæðið sterka 
rekstraðila sem glæða stöðina nýju lífi. Nýjungar þessar myndu þó aðsjálfsögðu líka 
þjóna sífellt fjölgandi farþegum strætó ásamt því að laða að fólk úr nærliggjandi hver-
fum. Vænlegast væri að fá inn veitingarekstur, t.d. kaffihús og hollan skyndibitastað. 
Einnig væri rekstur bókaverslunar, með tímarit, kort og álíka góður kostur og myndi 
tóna vel við veitingareksturinn. Æskilegt er að rými hvers og eins rekstraraðila verði 
opið með möguleika á því að samnýta setsvæði. Forðast ætti lokaðar einingar sem 
ná upp í loft, bæði til að auka flæði milli sölueininga, yfirsýn stafsmanna og öryggi.

Öryggi þarf að vera í fyrirrúmi til að ná fram tilætluðum breytingum. Öryggisverðir á 
vakt er líklegast vænlegasti kosturinn ásamt öryggismyndavélum í biðrými.  

Auk öryggis er hreinlæti stór þáttur í því að ná fram þessum jákvæðu breytingum og 
þarf rekstaraðili að sjá til þess að bæði salerni og opin rými séu snyrtileg og fram-
bærilega fyrir gesti. 

Til þess að styrkja ennþá frekar stöðu Mjóddarinnar biðstöðvar er nauðsynlegt að 
bæta aðgengi og tengingar byggingarinnar við sitt nánasta umhverfi. Lagt er upp með 
að lögð verði áhersla á betri tengingu og flæði inn á Mjóddina göngugötu.  Bæta þarf 
tengingar við íbúðarhverfi austanmeginn við Stekkjabakka fyrir gangandi og hjólandi 
vegfarendur og unnið verður með grænt svæði vestan meginn við bygginguna. 



STAÐAN Í DAG=

Biðsvæði Strætó er í dag þannig háttað að ef 
ætlunin er að bíða úti þá er það ávallt í skugga þar 
sem biðsvæðið vísar í norður. Við aðalinngang sem 
er vegleg rennihurð staðsett fyrir miðju byggingar í 
dag er kalt og hann er ávallt í skugga og ekki sér-
lega notalegur. 

BREYTT FLÆÐI=

Til að draga biðfarþegar strætó út úr skugganum 
er lagt til að útbúin verði tenging sem liggur þvert á 
núverandi tengingu, þ.e. frá vesturs til austurs og á 
austurhlið byggingarinnar verði nýr inngangur sem 
kemur strætófarþegum úr skugganum. Um leið  er 
hægt að loka núverandi aðalinngangi.       

#1

#2

NORÐUR

SUÐUR

AUSTUR

VESTUR

STRÆTISVAGNAPLAN

BÍLASTÆÐI

MJÓDD- BIÐSTÖÐ

MJÓDD - GÖNGUGATA

BÍLASTÆÐI

GRÆNT 
SVÆÐI

GRÆNT 
SVÆÐI

Austur útisvæði



STAÐAN Í DAG=

Aðal flæðisás innan byggingarinnar er í dag ásinn norður 
- suður. Inn frá strætisvagnaplaninu í gegnum aðalinn-
gangi byggingarinnar á norðuhliðinni og út á suður-
hliðinni í horninu hjá afgreiðslu Póstsins. Þaðan er 
gengið annað hvort upp ramp eða upp tröppur ef ætlunin 
er að komast að yfirbyggðri göngugötu Mjóddarinnar. 
Gönguleiðin er ekki beint af augum þegar komið er út 
heldur þarf að beygja og þau götumannvirki sem þar eru 
í dag draga frekar úr flæðinu en að styrkja það. Flæðið 
mætti því styrkja og einfalda til að tengjast betur 
yfirbyggðu göngugötunni.   

BREYTT FLÆÐI=

Tillagan snýr að því að loka eða minnka verulega vægi 
aðalinngangsins á norðuhliðinni. Þess í stað er áhersla 
lögð á flæðið í vesturhluta byggingarinnar og flæðið út um 
nýja inngang á austurhlið. Í vesturhlutanum er lagt til að 
opnað sé í gegnum byggingarkroppinn þannig að bæði 
birta og flæði notenda aukist verulega. 
Inngangar á suðurhlið eru í dag tveir. Inngangurinn vestar 
í byggingunni og sá sem vísar beint að Mjódd göngugötu 
er ekki í notkun en tillagan eykur vægi hans þannig að 
hann verður nýr aðalinngangur á suðurhlið. Nýjar rekstar- 
einingar geta þá raðað sér á annan hátt í byggingunni og 
tekið þátt í því að breyta flæðinu til hins betra. 

#1

#2

Suður torg

NORÐUR

SUÐUR

AUSTUR
VESTUR

STRÆTISVAGNAPLAN

BÍLASTÆÐI

MJÓDD- 
BIÐSTÖÐ

MJÓDD - 
GÖNGUGATA

GRÆNT 
SVÆÐI

BÍLASTÆÐI
MJÓDD - 
GÖNGUGATA

GRÆNT 
SVÆÐI



Á austurhliðinni er gert ráð fyrir því að taka nokkur 
bílastæði (u.þ.b. 8 stæði) og útbúa útisvæði í tengingu 
við nýja innganginn. Á nýju útisvæðið eru meiri líkur á 
að njóta sólar en við norðurhliðina.         

Strætisvagnaplanið þar sem vagnarnir stoppa færist 
þá aðeins austar á biðstöðvarplaninu. Mikilvægt er að 
göngustígurinn sem liggur í austur meðfram strætis-
vagnaplani sé meðhöndlaður í samræmi við bið-
svæðið og í framhaldi af honum komi göngubraut yfir 
Stekkjabakkann sem færi vegfarendur örugglega yfir í 
Bakkahverfið.         

#3

Til að undirstrika nýtt flæði vestan meginn í bygging-
unni og auka ennþá frekar á tengingu við Mjódd 
göngugötu þá er lagt til að nýtt torg verði útbúið á milli 
bygginganna. Það er þá hægt að nýta af rekstaraðila 
í suðvesturhlutanum. Torgið er í suður og í ákveðnum 
vindáttum er skjól á torginu upp við bygginguna. Þarna 
væri dvalartími gesta lengri og gæti aukið verulega á 
gæði svæðisins.

Torgið teygir sig í vesturátt og tekur yfir hringtorg sem 
í dag er notað fyrir leigubíla á bið. Stæði fyrir leigubíla 
færist þá vestar á planið. 

Lagt er til að gerð verði tenging frá vesturhluta torgsins 
út að grænu svæði sem er staðsett á jaðri lóðarinnar. Á 
báðum nýju útisvæðunum er gert ráð fyrir hjólastæðum 
bæði fyrir hjólaleigur/afgreiðslustaði leiguhjóla og einnig 
fyrir einkareiðhjól notenda.      

BÍLASTÆÐI
MJÓDD - 
GÖNGUGATA

STRÆTISVAGNAPLAN

GRÆNT 
SVÆÐI

INNKEYRSLA 
STRÆTISVAGNA

TORG

ÚTISVÆÐI

Úrbætur



Loftmyndin sýnir vel græna svæðið norð- vestan meginn við 
Mjódd biðstöð. Í dag er lítið sem ekkert flæði milli 
Mjóddar biðstöðvar og græna svæðisins og gerir því tillagan 
ráð fyrir göngustíg frá nýju torgi að grænu svæði. Um leið 
þyrfti að grisja hluta af trjágróðrinum til að gera þann stíg 
sýnilegri. Fara þarf þó varlega við grisjun því trjágróðurinn 
gefur svæðinu líka skjól. 

Möguleiki er á því að setja t.d. klifurleiktæki þar sem nú er 
hringtorg. Leiktækið væri þá sýnilegt frá suðurtorginu og 
væri einnig áþreyfanleg tenging við græna svæðið og myndi 
auka notkun þess. Þar væri auðvitað hægt að halda áfram 
með betrumbætur og gefa því svæðinu aukið líf.

Á milli leiktækis og bílastæðið þyrfti þá að huga að vandaðri 
aðgreiningu og hanna svæðið með öryggi notenda í huga.   

Grænt svæði

Leik
tæki

Torg Ú
tis

væ
ði

Þar sem grænt svæði 
tekur við af torgi þurfa 
skilin ekki að vera 
afgerandi. Skilin geta 
verið flæðandi 

Grænt svæði



Þegar gengið er út úr Mjódd 
biðstöð á suðurhliðinni er þetta 
sjónarhorn sem blasir við beint 
af augum. 

Tillagan með breyttu flæði gerir 
ráð fyrir að aðalinngangur að 
Mjódd göngugötu taki beint við af 
nýjum útgangi Mjóddar biðstöð. 

Álklæðning Mjóddar biðstöðvar 
þarfnast lagfæringar eða 
endurnýjunar. Sérstaklega neðri 
hlutinn er orðin illa farinn (sjá 
fyrstu mynd) 

Lagt er til að neðri hluti 
byggingarinnar sé klæddur upp
á nýtt með lágréttri ál-
klæðningur sem gefur 
byggingunni nýtt yfirbragð. 

             

Tillagan gerir ráð fyrir að þessi inngangur 
á suðurhlið gegni mikilvægu hlutverki. 
Hann er beint á móti aðalinngangi að 
Mjóddinni göngugötu. Torgið fær yfirhal-
ningu og verður ekki aðeins notað til að 
komast milli bygginganna tveggja heldur 
til að dvelja á og að hluti af rekstrinum in-
nanhúss geti flætt út á torgið á góðviðris-
dögum. 

Norður og vesturhlið byggingarinnar 
hafa góða möguleika á merkingu. Hliðin 
er vel sjáanlega frá Reykjanesbrautinni 
þar sem fjöldi bíla fara um. Blái flöturinn 
sýnir staðsetningu nýs glugga á vestur       
hliðinni.  

MERKING

MERKING



Ný útisvæði við bygginguna er nauðsynlegt 
að meðhöndla og hanna þannig að þeim séu 
augljóslega ætlað annað hlutverk en að vera 
bílastæði. Það er hægt að gera með ein-
földum hætti; lit, öðru yfirborði og markvissri 
hönnun. 

Götugögn (bekkir, hjólastæði, sorptunnur) 
sem verða fyrir valinu eða eru sérhönnuð 
fyrir svæðið þurfa að vera í samræmi við 
heildarútfærslu svæðisins.      



i

eldhús

Starfsemi tengd strætó

smásala, td. sala á 
blöðum, tímritum 

veitingasala

útisvæði

pósturinn

i

eldhús

Lagt er til að í rýminu verði staðsettar 4 reksta-
reiningar. 

Tvær veitingarsölur, ein smásala og ein eining 
tengd starfsemi Strætó.

Mikilvægt er að útfærsla þessara einginga sé 
opin og gott flæði sé á milli þeirra sem loki ekki 
fyrir birtu í rýminu. 

Lagt er til að gjörbreyta aðgengi inn og út úr  
húsinu og þar af leiðandi tenginum bygginarinnar 
við sitt nánasta umhverfi.

Lokað er fyrir núverandi aðalinngang á norðurhlið. 
Búin er til nýr inngangur á austurhlið.  
Suðurinngangur við enda Mjóddar göngugötu 
verður gerður veglegri. Bæta við einfaldri hurð á 
norðurhlið gegnt suðurinngangi.

Veggur sem nú skiptir rýminu í tvo hluta er tekinn 
niður. Sú breyting ásamt breytingum á aðgengi býr 
til tvo nýja flæðisása í rýminu.



i

eldhús

Starfsemi tengd strætó

smásala, td. sala á 
blöðum, tímritum 

veitingasala

i

eldhús

Staðsetning útisvæðanna er í fullu sam-
ræmi við breytingar á flæði inni í 
byggingunni.

Útisvæðið austan við bygginguna er 
Það fyrst og fremst hugsað sem svæði 
fyrir farþega Strætó þegar beðið er eftir 
vagni. Ólíkt því sem er í dag nýtur sólar á 
þessu svæði og möguleiki er á skjóli frá 
norðanáttinni. Í framhaldi af útisvæðinu er 
yfirborð göngustígsins líka meðhöndlað 
og göngubraut tekur við af stígnum yfir 
Stekkjabakkann. 

Suðurtorgið er hugsað sem áþreifanleg 
tenging við Mjóddina göngugötu og mun 
nýtast öllum þeim sem eiga erindi í 
Mjóddina, hvort sem það eru farþegar 
Strætó, viðskiptavinir Mjóddarinnar eða 
fólk úr nærliggjandi hverfum.

Að göngubraut yfir 
Stekkjabakkann

Útisvæði 
austur

Rekstrareiningar- veitingar

Rekstrareining - tímarit/bækur/kort

Rekstrareining - strætó

Biðsvæði Strætisvagna



Hér er listað upp þeim framkvæmdaliðum sem nauðsynlegir eru til að 
ná fram þeim breytingum sem lagt er upp með. 

- Færa þarf biðsvæði fyrir farþega strætó í austur um u.þ.b. 30 metra 
og tengja nýju útisvæði við austurhlið byggingar

- Í austurenda rýmis þarf að stækka núverandi gluggaopnun og setja 
þarf tvöfalda rennihurð sem snýr að útisvæði. Þetta yrði aðalinngangur 
fyrir farþega strætó.

- Endurnýja þarf yfirborð um 200 m2 svæðis austan megin byggingar-
innar. Setja þarf upp bekki og götugögn eftir þörfum. Æskilegt væri að 
endurnýja að hluta klæðningu á austur hlið byggingarinnar. Klæðningin 
er byrjuð á láta á sjá og ný klæðning á þessum hluta yrði til þess að 
undirstrika breytta notkun hússsins ennþá frekar.

- Endurnýja þyrfti gólfefni að miklu eða öllu leiti í rýminu.

- Taka þarf niður vegg sem nú aðskilur útleigurými og biðsal Strætó. 
Þannig opnast fyrir birtu og flæði í rýminu öllu.

- Setja þarf upp ramp og steypa þrjár 4,8 metrar langar tröppur til að 
tengja suður og norður rýmið saman.

- Taka þarf niður hluta af veggjum sem umlykja salerniskjarna og setja 
upp nýja veggi í kringum salernin. Hugsanlega þarf að gera smávægi-
legar breytingar á pípulögnum.

- Setja þarf upp “stöð” með upplýsingum um ferðir Strætó ásamt 
snerti- og upplýsingaskjám á vegg fyrir framan salerni. Þarna er 
möguleiki fyrir hendi að nálgast hönnun á þessum hluta með nýjum og 
spennandi hætti og í samræmi við aðrar biðstöðvar s.s. Hlemm. 

- Setja þarf upp létta veggi sem umlykja ræstiaðstöðu og aðstöðu fyrir 
öryggisvörð.

- Fjarlægja þarf tröppur vestan megin við ramp í miðrými.

- Loka þarf nýverandi útgangi á norðurhlið, gluggi settur í  stað sjálfvirkra 
rennihurða.

-Setja þarf upp nýja hurð í gluggaramma á norðurhlið, sem staðsett er beint
 á móti hurðum á suðurhlið.

- Setja þarf upp nýjar rennihurðar í nýjan inngang á suðurhliðsem snýr beint 
á móti inngangi göngugötu.  

-Setja þarf glugga á vesturhlið byggingarinnar sambærilegan og nú er á 
austur hlið. Hann mun undirstrika ennþá frekar nýjan flæðisás í byggingunni 
og opna fyrir birtu og sjónræna tengingu vestur.

-Endurnýja þarf salerinskjarna í miðrými og koma upp skipti- og brjóstagjafa 
aðstöðu.

- Endurnýja þarf yfirborð á 300 m2 torgi við suðurhlið. Setja þarf upp bekki og 
götugögn eftir þörfum.

- Taka hringtorg við vesturhlið byggingar undir tengingu milli suður torgs og 
græns svæðis. Staðsetja þar einfalt  leiktæki td. klifurgrind.

- Endurnýjar þarf klæðningu á norðvesturhorni byggingarinnar. Nauðsynlegt 
er að sú breyting sé sýnileg frá stofnbrautum og hafi að einhverju leiti 
auglýsingagildi fyrir þá nýju starfsemi og líf sem byggingin inniheldur. 
Nauðsynlegt er að vandað sé sérstaklega til verka við þessa útfærslu.

- Afmarka svæði fyrir bóksölu (eða aðra smásölu) ásamt því að afmarka 
svæðið og undirbúa fyrir 2x veitingasölur.

Lýsing framkvæmda



STRÆTÓ

TÍMATÖFLUR

SNERTISKJÁIR

NÁÐU Í APPIÐ

PÓSTURINN

salerni 20m2
ræsting
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sjálfvirk 
rennihurð

inntak

sorp

Eldhús

salerni

ÚTI SVÆÐI 
AUSTUR

HEILSU OG 
DJÚSBAR

28M2

ÚTISVÆÐI - TENGING VIÐ MJÓDD 
GÖNGUGÖTU OG SUÐURTORG FYRIR 
KAFFIHÚS

MIÐASALA 
STRÆTÓ 12M2

Öryggisvörður og 
öryggiskerf i

 17 m2

KAFFIHÚS

90M2

ungbarna
ummönnun
4,7m2

BÆKUR/TÍMARIT/KORT/AFÞREYJING
35 M2

sjálfvirk 
rennihurð

el
dh

ús

PÓSTURINN

Hér er teikninga af mögulegri útfærslu á rýminu. Hér er teikninga af mögulegri útfærslu á rýminu. 
Stærð rýma er leiðbeinandi:

Kaffihús 90m2
Heilsu og djúsbar  28m2
Bækur/tímarit rekstrareining  35m2Bækur/tímarit rekstrareining  35m2
Rekstrareining Strætó 12m2
Öryggisvarsla 17m2



Margmiðlunar veggur og rými 
ætlað upplýsingum um 
strætó, tímatöflur og gagn-
virkar upplýsingar.  

Mikilvægt að rekstrareingingar séu 
opnar og loki ekki á flæði birtu í 
rýminu. Aðgengi að gluggum sé 
opið og hægt sé að fylgjast með 
ferðum strætisvagna út um 
gluggana.  



Samantekt- mælikvarði

 

Eftirtalin atriði eru áhersluatriði við val á rekstaraðila

-       sterkur rekstraraðili

-       sýnileiki og flæði milli rekstareininga

-       öryggi notenda og farþegar tryggt með viðeigandi hætti

-       snyrtimennska í fyrirrúmi og hugað að viðeigandi ræstingum 

-       aðgengi fyrir alla

-       vanda þarf lausnir sem snúa að hönnun og útlit




