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Leiðari
Inngangur

Samráð

Verkefni skipulagsyfirvalda í Reykjavík 
með sam stilltu átaki meiri og minni hluta 
sein ustu miss eri hefur ein kennst mikið af 
því að vinda ofan af skipu lags áformum 
sem ein kenndu tíma bilið rétt fyrir hrun. 
Of mikið bygg ingar magn, út blásnir 
hús  kroppar oft úr takti við nú verandi 
byggð og annað sem ein kennir hið reyk
víska um hverfi og stað ar anda. Þetta er 
og verður áfram eitt af aðal verkefnum 
skipu lags yfir valda næstu miss erin og þá 
sér stak lega í mið bænum. Gott dæmi um 
það er hinn um deildi Hljóma lindar reitur  
í þessu sam hengi en þar tókst í sam
vinnu við lóðar hafa að breyta skipu
laginu í rétta átt.

Sá galli er hins vegar á gjöf Njarðar að 
sam þykktar bygg ing ar heim ildir í gild andi 
deili skipu lags áætl unum eru bundnar í 

alla enda og því hefur oft reynst erfi tt að 
vinda ofan af gild andi skipu lags ákvörð
unum án þess að borgar yfir völd sitji 
uppi með gríðar legar skaða bóta kröfur 
frá við komandi lóðar hafa/ verk taka. 
Sam tal, sam vinna og sam ráð er lykil
atriði í þessu sam hengi. Austur hafnar
skipu lagið inni heldur vissu lega gríðar
legar bygg ingar heim ildir með öllum 
kostum og göllum en endan leg út færsla 
þeirrar upp byggingar liggur ekki fyrir. 

Nýtt ramma skipu lag fyrir Voga byggð er 
gott dæmi um þróunar og þétt ingar reit 
í borg inni fyrir vist væna byggð. Voga
byggð er fyrsta skrefið í upp byggingu 
alls svæð isins í kringum Elliða ár vog sem 
taka mun stakka skiptum á næstu árum 
en þar er gert ráð fyrir alls 3600 íbúðum 
þegar borgar hlutinn verður full byggður.  

Staðarandi endur speglast í byggðinni,  
í al menn ings rýmum og samfélaginu í 
sögu legu sam hengi nátt úru og hins 
mann gerða um hverfis, lands og sjávar. 
Hér þurfa allir að leggja hönd á plóg, 
fagna nýju í bland við það gamla og 
halda áfram að gera Reykjavík að borg 
fyrir alls konar fólk, þarfir og þjónustu. 
Nýtt aðalskipulag varðar veginn.

Björn Axelsson
Skipulagsfulltrúi

Hönnunarmars Á Hönnunarmars, 27.–29. mars, tók 
starfs fólk Reykjavíkurborgar á móti 
áhuga sömum borgar búum um hönnun 
Laug avegar í Around Iceland Lauga vegi 
18b. Þar gafst fólki kostur á að kynna sér 
for sögn sem gerð hefur verið um endur
hönnunina og fleiri gögn um Lauga
veginn og ræða við starfs fólk borgar
innar. Gestum og gangandi bauðst 
einnig að koma sínum hug myndum 
um hönnun göt unnar á fram færi með 
því að skrifa niður hug myndir sínar og 
merkja inn á loft mynd af Lauga veginum 
og ljós myndir af fyrir myndum fyrir 
verslunargötur. 

Fram undan er endur hönnun göt unnar 
en áhersla er lögð á að hún verði unnin  
í góðu sam ráði við borg ar búa og alla 
sem láta sig varða þessa helstu menn
ingar, mann lífs, og versl unar götu 
Reykja víkur. Næsta skref í því ferli er að 
fara í hug mynda leit meðal hönnuða og 
gerð til lagna að út færslum, sem yrðu 
kynntar borgarbúum.

Starfsfólk Reykjavíkurborgar tók  
á móti áhugasömum borgarbúum  
um endurhönnun Laugavegur

Endurhönnun Laugavegar er framundan

http://reykjavik.is/endurbaetur-
laugavegi-forsogn
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Geirsgata verður falleg borgargata í stað þess að vera 
hraðbraut og fyrirhuguð byggð í Austurhöfn verður lægri  
en fyrri áform gerðu ráð fyrir. Þannig er komið í veg fyrir  
að byggingar skyggi á sjónlínur að Hörpu

Áhersla lögð á sjónlínur  
að Hörpu

Deiliskipulag

Samkvæmt breytingu á deili skipu lagi 
Austur hafnar sem nú er í ferli verður 
legu Geirs götu breytt þannig að hún 
komi hornrétt á Kalk ofns veg og Lækjar
götu. Nýtt aðal skipu lag Reykja víkur gerir 
einnig ráð fyrir þessu. Geirs gata mun 
halda tveimur ak reinum í hvora átt og 
gatna mótin verða með tveimur beygju
ak reinum í vestur átt svo að flæði um
ferðar í gegnum gatna mótin verði með 
besta móti. Hægt verður á umferðar
hraða niður í 30km/klst og götunni 
breytt í fallega borgar götu. Borgar götur 
eru ski lgreindar sem mikil vægar sam

111330-FRUMDRÖG      10.12. 2013    

Skýringaruppdráttur samkvæmt tillögu að deiliskipulagi

Skýringaruppdráttur, samkvæmt tillögu  

að breyttu deiliskpuilagi

göngu teng ingar fyrir alla ferða máta  
sem hafa sögu legt mikil vægi, sterka 
ímynd eða eru mikil vægir sjón ásar  
í borgar lands laginu.

Nokkur hús á reitnum lækka frá fyrra 
deili skipu lagi í átt að Lækjar torgi svo  
að tón listar og ráð stefnu húsið Harpa 
njóti sín sem best. Sam kvæmt deili
skipu lags breyt ingunni verða ný bygg
ingar á reitnum í meira sam ræmi við  
þá byggð sem fyrir er í mið borginni. 
Hæsta húsið á reitnum er lækkað úr  
7 hæðum í 6 frá fyrra skipulagi.

Inn keyrslum í bíla kjallara hefur verið 
fækk  að til að minnka um ferðar flæði um 
Kvos ina og lögð er áhersla á að þær falli 
inn í byggða mynstur svæð isins og séu 
sem minnst áber andi í borgar landinu.

Stærð skipu lags reits ins breytist lítil lega 
og stækkar vegna niður fellingar göngu
brúar, bíla stæða austast í Tryggva götu 
og nýrrar bygg ingar á Ingólfs garði fyrir 
Siglingar félag Reykjavíkur – Brokey.
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Hlíðarendabyggð
Deiliskipulag

Framkvæmdir við 600 íbúða hverfi 
hefjast að Hlíðarenda næsta haust að 
öllum líkindum. Af þessum 600 íbúðum 
verður helmingurinn tveggja herbergja 
og 21% þriggja herberga. Uppbygging 
að Hlíðarenda hefur verið í bígerð frá 
því að samningar þess efnis voru fyrst 
undirritaðir árið 2005. Nokkrar tafir hafa 
orðið vegna breytinga á skipulagi, en 
fljótlega mun sjá fyrir endann á þeim  
og líklegt að framkvæmdir hefjist á 
seinni hluta ársins.

Í breytingatillögu við deiliskipulag svæð 
isins, sem er á leið í kynningar ferli, er 

gert ráð fyrir að íbúðum verði fjölgað  
úr 360 í 600 og dregið úr um fangi 
atvinnu húsnæðis á móti. Aukið fram boð 
á 2ja–3ja herbergja íbúðum er ekki síst 
til að mæta mikilli eftir spurn eftir hús
næði af þessari stærð í mið borg Reykja
víkur. Sam hliða upp bygg ing unni verður 
ráðist í breyt ingar á íþrótta svæði Vals  
að Hlíðar enda, með til færslu á gervi
gras velli, fjölgun æfinga valla og bygg
ingu knatt húss í hálfri stærð.

Útfærsla deiliskipulags Hlíðarenda 
byggir á vinn ings til lögu Graeme  
Massie í sam keppni um nýtt skipu lag 

Framkvæmdir við 600 íbúða hverfi hefjast að Hlíðarenda  
að öllum líkindum næsta haust. Uppbygging á svæðinu  
hefur verið í bígerð frá árinu 2005 

fyrir Vatns mýrina frá árinu 2008. Mark
mið skipu lagsins er að skapa hverfi  
með borgar brag, með rand byggð, 
stórum sam eigin legum inn görðum og 
ið andi mann lífi. Fjöl breytni ríkir í bygg
ingar stílnum, hvergi verða tvö eins hús 
hlið við hlið. Jafn framt eru húsin misj afn
lega há, frá þremur upp í fimm hæðir. 
Skilyrði er sett um að gróður þeki 80% 
af inngörðum.

Verslun og þjónusta verða á jarð hæð  
við breið götur. Við húsa götur verða 
neðstu íbúð irnar hálfri hæð yfir götu  
til að tryggja næði. Bíla geymslur fyrir 

Inngarður
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íbúa verða undir hús um og inn görðum. 
Bíla geymslur atvinnuhúsnæðis verða 
fyrir aftan það, til að auðvelda lestun  
og losun og koma í veg fyrir truflun  
af völdum starfseminnar.

Hlíðarendi, líkt og Vatnsmýrin öll, er  
á vatna svæði Reykja víkur tjarnar. Kvöð  
er um að ofan vatni – regni og snjó –  
sé skilað ómenguðu út í jarð veginn til  
að koma í veg fyrir að Tjörnin og vatna
svæði hennar hverfi. Á svæð inu verður 
notast við svo kallaðar blá grænar lausnir. 
Gróður þök húsa í Hlíðar enda taka við 
ofan vatninu, sem rennur síðan beint út 
í jarð veginn en ekki í niður föll. Grænu 
þökin leiða einnig til orku sparn aðar 
vegna mikillar ein angr unar og minnka 
þar með út  losun koltvísýrings.

Byggt verður á fjórum megin bygg ingar
reitum og tveimur minni. Á form að er 
að byggja fyrst á tveimur megin reit
unum sem liggja að íþrótta svæði Vals 
og því næst á tveimur minni reitunum. 
Á síðar nefndu reit unum er gert ráð fyrir 
stú denta íbúðum og hótel íbúðum auk 
atvinnu og þjónustu húsnæðis. Í deili
skipu lag inu er gengið út frá miklu sam
starfi hagsmunaaðila á svæðinu.

Til að tryggja öryggi íþrótta iðkenda og 
gesta á svæði Vals verður bygg ingar

svæðið ekki aðeins girt af, heldur  
verður sér stakur af girtur vegur lagður 
fyrir um  ferð þunga vinnu tækja. Þessi 
vegur verð  ur síðan ein af húsa götunum 
þegar framkvæmdum lýkur.

Gert er ráð fyrir allt að 16 flokk unar
stöðvum fyrir sorp á svæðinu. Stórir 
flokkunargámar neðanjarðar taka við 
úrganginum og eru losaðir reglulega 
með því móti að þeim er lyft upp úr 
jörðinni í heilu lagi. Þannig má ein
falda alla sorplosun og sorphirðu 

og draga úr kostnaði og ónæði sem 
fylgir þessum nauðsynlega hluta af lífi 
nútímamannsins. 

Hugmyndir eru uppi um að leik skóli 
verði í for bygg ingu knatt húss ins og geti 
notað það þegar ekki viðrar til úti veru, 
svo og þak garð sem verður á milli for
bygg ingarinnar og knatt hússins. Gert  
er ráð fyrir að gervi gras völlur af hálfri 
stærð verði í knatt húsinu.

Yfirlitsmynd , allt svæðið
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Útgáfa á Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010–2030

Aðalskipulag

við Sundin og því er upp byggingu nýrra 
hverfa í útjaðri slegið á frest.

Græna borgin er eitt af þemum nýs 
aðal skipulags og er gert ráð fyrir að 
40% lands verði opin svæði innan 
þétt býlis Reykja víkur ætluð til útivistar, 
af þrey ingar og leikja. Reykja víkur borg 
hefur mikinn metn að til að verða grænni 
og vist vænni og þar gegna sam göngur 
mikil vægu hlut verki. Stefnt er að því  
að hlut deild al mennings sam gangna  
í ferðum til og frá vinnu vaxi úr 4% í 12% 
og hlut deild gangandi og hjól andi vaxi  
úr 21% í 30%.

Aðalskipulagið er gefið út á bók af 
bóka útgáfunni Crymogeu en hönnuður 
er Vinnustofa Atla Hilmarssonar og er 
bókin um 350 blaðsíður með 250 kortum 
og skýringarmyndum.  
 
Aðal skipulag Reykja víkur 2010–2030 
markar tíma mót og leggur nýjar línur  
í upp bygg ingu borg ar innar á komandi 
árum. Sér stakur kafli fyrir hvern borg  ar
hluta er ný lunda í aðal skipu lagi og skýrir 
út áform um upp bygg ingu í öllum hverf
um Reykja víkur. Bókin er ein stak lega 
eigu leg og mun nýtast vel þeim sem 
þurfa á upp lýs ingum að halda um skipu
lag borg ar innar við hvers kyns fram
kvæmdir. Mikil vægt er fyrir borgar búa  
að þekkja þær megin áherslur sem 
birtast í aðal skipu laginu því þar má 
finna fram tíðar sýn sem kemur öllum 
Reykvíkingum við.

Borg fyrir fólk er leiðarvísirinn í nýju 
aðal skipu lagi og tekur stefnu mót unin 
mið af því. Í aðal skipu lag inu er lögð 
sér stök áhersla á hverfin og ein staka 
borgar hluta. Mark miðið er að hverfi 
borgar innar verði sjálf bærari, mann
vænni og fjöl breytt ari þar sem allir  
fé lags  hópar fá tæki færi til bú setu. 
Hvert hverfi hafi sinn kjarna svo 
dag   leg verslun og þjón usta verði  
í sem mestri nálægð við íbúa.

Aðal skipu lagið gerir ráð fyrir að 90% 
allra nýrra íbúða á tíma bilinu rísi innan 
nú verandi marka borg ar innar. Mark
miðið er að skapa heild stæðari og 
þéttari borgar byggð og nýta þar með 
betur land og fjár fest ingar í gatna og 
veitu kerfum og þjónustu stofn unum. 
Með þéttari byggð dregur almennt úr 
vega lengd um, sam göngu kostn aði og 
um hverfis áhrif um sam gangna. Verk efni 
næstu ára tuga er að full byggja Borgina 

Reykja vík er Skap andi borg með  
öfl ugt og fjöl breytt at vinnu líf. Mark mið 
aðal skipu lags ins er að við halda fjöl
breytni og styrk atvinnu lífsins og skapa 
vaxtar skilyrði fyrir nýjar at vinnu greinar, 
einkum á sviði há tækni, grænnar orku
nýt ingar og menn ingar. Lögð er áhersla 
á að Reykjavík styrki hlutverk sitt sem 
höfuð borg landsins og verði for ystu afl  
í vaxandi al þjóð legri sam keppni um  
fyrir tæki, vinnuafl og ferðamenn.

Sérlega vegleg og vönduð útgáfa á 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010–2030  
var gefin út þann 29. maí. Nýtt aðal-
skipulag tók gildi 26. febrúar 2014
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Bætt þjónusta við eldri 
borgara í Grafarvogi

Framkvæmdir

2011 að ráðast í bygg ingu þjón ustu
mið stöðvar innar í Spöng og var hafist 
handa við áætlana gerð og hönnun 
hússins sama ár. Fullnaðar hönnun 
lauk um mitt ár 2012 og ve rkið boðið 
út. Fram kvæmdum við húsið og lóðina 
um hverfis lauk að fullu nú í maí og hefur 
Guðmundur Pálmi Kristinsson, verk
fræðingur hjá Reykja víkur borg, farið  
með verk stjórn ina í nánu samstarfi  

Ný félags og þjónustu miðstöð fyrir 
aldraða var opnuð í Grafar vogi ný
verið. Bygg ingin stendur skammt frá 
versl unar og þjón ustu kjarnanum í 
Spöng inni. Húsið sem er um 1.400 m2 
að stærð er tengt með þjónustu gangi 
við öryggis íbúð irnar í Ei rborgum og 
mun bæta mjög þjón ustu við íbúana 
þar og ekki síður annarra eldri borg ara 
í hverfinu. Borgar ráð sam þykkti í júní 

við bygg ingar nefnd hússins, en nefndin 
var skipuð full trúum frá Reykja víkur borg,  
Eir, Grafarvogs kirkju og Korp úlfum.

Húsið er stein steypt, að hluta til á tveim
ur hæðum og tengt með þjón ustu gangi 
yfir í íbúðir Eir borgar. Tengi gangurinn 
við Eirborgir er úr gleri og flýtur yfir 
göngu stiginn sem mann gengt er undir. 
Að gengi fyrir hreyfi hamlaða er mjög  
gott í húsinu og lyfta milli hæða. And
dyrið tekur á móti gestum húss ins fyrir 
miðju bygg ingar innar. Það teygir sig inn 
í húsið og opnar fyrir sýni leika á starf
semi hússi ns þegar inn er komið. Að 
innan verðu er húsið sér stak lega bjart  
og að laðandi. Góð tengsl eru milli húss  
og lóðar og út gengt úr fjöl nota rýmum  
út í garðinn sunnan megin. Bíla stæði  
og að koma að húsinu er úr norðri.  

Starfsemin í húsinu
Í húsinu verður marg vís leg starf semi 
sem bæta mun mjög þjónustu við 
eldri borgara í hverfi nu, sem og íbúa 
Eir borga. Á fyrstu hæð verður Kirkju
sel með starf semi og Korp úlfar, félag 
eldri borg ara í Grafar vogi, með að
stöðu fyrir félags og tóm stunda starf. 
Á hæð inni verður einnig mat salur með 
mót tökueldhúsi fyrir eldri borgarar 
hverfi sins og íbúa Eir borga. Margir 
fjöl nota salir verða í húsinu sem nýtast 
til ýmissar menningar og félags starf
semi. Fjöl notasalirnir snúa allir í suður 
með stórum gluggum sem snúa út 
að garð svæði og stétt. Á annarri hæð 
verður dag deild fyrir heila bilaða og 
skrif stofa félags legrar heima þjónustu 
Reykjavíkurborgar.  
 
THG arki tektar eru aðal hönnuðir hús s
ins, verkfræði stofan Efla sá um burðar
þols og lagna hönnun og um lóðar
hönnun sá Landark. 

Sælureitur í Spöng, 
ný félags- og 
þjónustumiðstöð 
fyrir aldraðra  
var opnuð nýverið  
í Grafarvogi

Suðurhlið Þjónustumiðstöðvar

Tengigangur milli Þjónustu

miðstöðvar og Eirborgar
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Friðlandið í Vatnsmýrinni
Umhverfið

stofna til frið lands í hluta af Vatns
mýrinni. Tilgangurinn með friðuninni er 
að við halda góðum að stæð um til varps, 
en mýrin er líka megin vatna svæði 
tjarnarinnar.

Árið 1996 var mýrin farin að láta á sjá 
og sýndu rann sóknir að líf ríki Vatns
mýrarinnar hafði farið hnignandi. Með 
til tölu lega ein földum að gerðum væri 
hins vegar hægt að bæta ástandið og 
snúa þróun inni við. Hafist var handa 
við að grafa síki um hverfis megin hluta 
frið lands ins, en svæðið vestan Vatns
mýrar tjarnar var áfram afmark að með 
girð ingu. Göngu stígar voru lagðir um 
svæðið og þeir tengdir með brúm, 
sem teknar eru upp yfir varp tímann. 
Reykja víkur borg, Há skóli Ís lands og 
Norræna húsið hófu sam starf árið 2010 
um áfram hald andi upp bygg ingu og 

Frið  landið í Vatns mýri er ein stakt svæði 
í miðju Reykja víkur. Allt frið landið er 
um 37 þús und m² og eru tjörnin við 
Norræna húsið og síkin um hverfis þá 
ekki talin með. Á þessum griða stað 
fugla, gróð urs, vatna líf vera og vot lendis 
geta íbúar og gestir höfuð borgar innar 
notið villtrar nátt úru og fylgst með fugl
um í sínu náttúru lega um hverfi. Segja 
má að mýrin sé óslíp uð nátt úru perla  
í miðju borgarinnar.

Mikið fuglalíf og fjölbreytt er nú í Vatns
mýri og á Tjörninni, en þannig hefur  
það ekki alltaf verið. Í upp hafi 20.aldar 
var megnið af fugl inum veitt til matar,  
en upp úr 1920 var farið að hlúa að 
fugla lífinu og nýjar teg undir fluttar á 
svæðið. Árið 1981 voru mýrin og Tjörnin 
sett á nátt úru minja skrá og nokkrum 
árum síðar ákvað Borgar stjórn að 

endur bætur á friðlandinu í Vatns mýrinni. 
Mark miðið var fyrst og fremst að vernda 
varp land fugla m.a. með því að endur
heimta vot lendið og við halda líf fræði
legum fjöl breyti leika á svæðinu. Gróið 
vot lendi hefur mikil áhrif á vist kerfi vatna 
og hafa áhrif á líf fræði legan fjöl breyti
leika m.a. smá dýra sem lifa í vatn inu og 
eru mikil væg fæða vot lendis fugla. Sam
hliða þessu var það mark mið að auka 
áhuga á nátt úru Vatns mýrar innar og 
að nýta frið landið sem lif andi vett vang 
fyrir rann sóknir í nátt úru vísi nd um og til 
fræðslu fyrir börn og almenn ing. Lokið 
var við af mörkun frið lands ins og grafið 
síki á vestan verðu svæð inu. Þá voru 
gerðar til raunir til að upp ræta óæski
legar teg undir, aðal lega þist il og kerfi l, 
sem breiðst hafa um svæðið. 

Síðasta áfanga í uppbyggingu svæð
isins lauk nú í mars. Stærstu verk liðirnir 
voru að lækka og flytja burt yfir borð 
á hluta svæð isins þ.m.t. óæski legar 
plöntu  teg undir og endur heimta vot lendi. 
Vot  lendis  gróðri s.s. gul stör var haldið 
til haga og hann færð ur inn á svæðið 
sem var lækkað. Mal ar stígur var færð ur, 
göngu brú með án ingar stað og timb
ur stígur var endur byggð ur að hluta til. 
Áhugi og skiln ing ur á um hverfis og 
nátt úru vernd hefur auk ist á undan förn
um árum. Í Vatns mýr inni hefur almenn
ingur getað fylgst með þeim breyt ingum 
sem verða á gróðri og nátt úru fari í 
kjölfar um hverfi s verndar. Til marks um 
ár ang ur fram kvæmd anna má greina 
breyt ing ar á gróðri á svæð inu frá ári  
til árs. Á nokkr um stöð um er að mynd
ast kjarr lendi á síkis bökk um og vot lend
is gróður vex nú á fyll ing um. Þá sýna 
taln ing ar fugla fræð inga að bæði kría  
og tjaldur eru farin að verpa á ný í 
Vatns mýr inni (eftir margra ára hlé) og 
eru nú boðin sér stak lega vel komin á 
malar búsvæði, sem út búið hefur verið 
fyrir þau á svæðinu.

Áhugi og skilningur á umhverfis- og 
náttúruvernd hefur aukist mikið á 
undanförnum árum – síðasta áfanga  
í uppbygginu friðlandsins lauk í mars
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Friðlandið í Vatnsmýri

Uppbyggingaráætlun friðlandsins 

Teikning Landmótun



Borgarsýn 09 10

Rammaskipulag  
Vogabyggðar

Rammaskipulag

Skipulagið byggir á vinningstillögum úr 
hug myndasamkeppni um svæðið. Mikil 
ánægja er með þá þróun sem hefur átt  
sér stað í vinnunni síðustu mánuði

Í umhverfis og skipulagsráði Reykja
víkur í apríl var samþykkt til laga að 
ramma skipulag fyrir Voga byggð. Mikil 
ánægja var með þá þróun sem hefur 
átt sér stað á vinnunni síðustu mán uði, 
og er næsta skref að hefja gerð deili
skipu lags fyrir svæð ið í sam vinnu við 
hags muna aðila. Svæðið af mark ast af 
Sæ braut, Klepps mýrar vegi og Elliða
árósum og var áður í út jaðri byggðar, en 
er nú nærri þunga miðju búsetu í Reykja
vík. Á svæðinu hafa verið iðnaðar fyrir
tæki, verk stæði og geymslur í gegnum 
tíðina og er slík starf semi enn víða á 
svæð inu. Undan farin ár hefur hins vegar 
verið meiri ásókn í bú setu á svæð inu 
og kominn tími á svæðið í endur nýjaðri 
mynd sem blönduð og vistvæn byggð 
íbúða og atvinnu húsnæðis í sam ræmi 
við mark mið í Aðal skipulagi Reykjavíkur 
2010–2030.

Ramma skipu lagið byggir á vinnings
tillögum úr hug mynda sam keppni um 
Voga byggð sem var haldin síðast liðið 
haust og verð launa afhending fór fram 
23. Janúar 2014. Þar voru tvær tillögur 
verð launaðar sem vinn ings til laga og 
taldi dóm nefndin að saman gæfu þær 
svo áhuga verða fram tíðar sýn á svæðið 
að ákveð ið var að velja þær báðar 
sem verð launa til lögu. Í beinu fram haldi 
hafa báðar arki tekta stofurnar (Teikni
stofan Tröð og jvantspijker+FELIXX, 

frá Hollandi) unnið saman að ramma
skipulaginu sem hefur verið samþykkt.

Grunnstefið í rammaskipulagshug mynd 
Voga byggðar er að hverfið sé heild stæð 
og sjálf bær ein ing sem ein kennist af 
blöndu íbúðar og atvinnu hús næðis með 
verslun og þjónustu. Skipu lagið myndar 
mann eskju lega um gjörð sem rammar inn 
fjöl skrúð ugt mann líf, mis mun andi aldurs 
og þjóð fél ags hópa. Lögð er áhersla á 
vand aða um gjörð al menn ings rýma og 
að stuðla að meiri notkun og auknum 
sam skiptum fólks. Skipu lags svæðið 

skiptist annars vegar í byggðar svæði og 
hins vegar í strand svæði. Sam spil bygg
inga, nær um hverfis og al menn ings rýma 
ein kenna til löguna. Aðal gata hverfi sins 
hlykkj ast um byggðar svæðið og skiptir 
því í mið svæði og íbúðar svæði. Ofan 
við Háu bakka liggur strand gatan ásamt 
aðal torg inu, ská hallt frá því liggur stígur 
sem tengir Voga hverfi og strand svæði 
Elliða vogar.

Skipu lags til lagan gerir ráð fyrir fjöl
breyttum húsa kosti íbúðar og atvinnu
hús næðis í 3–5 hæða rand byggð,  
sem myndar heild stæðar götu myndir  
í borgar mið uðu gatna kerfi þar sem  
aðal gatan þræðir sig gegn um hverfið 
og markar skil á milli mið svæðis og 
íbúðar byggðar. Að jafnaði er miðað  
við fimm hæða byggð vestan aðal götu 
en þrjár hæðir austan aðal götu. Heildar
bygg ingar magn á svæð inu er mjög 
sveigjan legt. Það má auka eða draga  

Deiliskipulag
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úr bygg ingar magni með því að bæta  
við eða fækka húshæðum. Æski legt  
er að í hverfinu sé nægi legur fjöldi  
íbúða til að tryggð sé góð grunn
þjónusta við íbúa með hag kvæm um  
og skil virkum hætti. Endan legur fjöldi 
íbúða og heildar bygg ingar magn ræðst 
við vinnslu á deili skipu lagi og verður 
met inn og ákveð inn í sam ráði við 
borg ar yfir völd og aðra hags muna aðila. 
Fjölgun íbúða um fram það sem kemur 
fram í nýju aðal skipu lagi er háð sam
þykki fyrir breyt ingum á aðal skipulagi. 

Mikil áhersla er lögð á að tryggja 
góða teng ingu á milli byggð arinnar og 
Elliða ár dals, yfir eða undir fyrirhug aðan 
sam göngu ás. Göngu og hjóla stíga
kerfið tengist að liggj andi hverfum og 
úti vist ar svæð um. Auk um ferðar ljósa 
við Knarrar vog og Klepps mýrar veg er 
gert ráð fyrir teng ingu, milli Trana vogar 
og Snekkju vogar, sem eykur öryggi og 
eflir vist vænar sam göngur milli hverfa. 
Virð ing er borin fyrir staðar anda Voga
byggðar sem mun ein kennast af meiri 
blöndun starf semi en þekkist í öðrum 
hverfum borg arinnar sem hafa þróast 
í seinni tíð. Mælst er til þess að lögð 
verði meiri áhersla á vandaða hönnun 
og samræmda efnisnotkun en þekkst 
hefur á liðnum áratugum og að byggðin 
fái heildstætt yfirbragð. Lögð er mikil 
áhersla á notkunargildi, ásýnd og gæði 
almenningssvæða. 

Uppdráttur af rammaskipulagi Vogabyggðar
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Aðgerðaráætlun  
gegn hávaða

Hægt er að bregðast við hávaða  
í borgum með ýmsum hætti, til dæmis 
með því að lækka um ferðar hraða 
bifreiða og efla vistvænar samgöngur 
ásamt tæknilegum lausnum eins  
og hljóð vistargleri í húsum

götum há vaði yfir 68dB, sem lækkar 
með aukinni fjar lægð frá götu).

Hljóð varn ar að gerðir eru metnar á um
ræddum stöð um og fram kvæmd ar eftir 
því sem að stæður og fjár veit ingar  
leyfa. Mögu legt er að beita að gerðum  
er varða há vaða upp sprett una sjálfa, til  
að stemma stigu við um hverfi s hávaða 
og hávaða dreifingu.

Hávaði í borgum er eitt af því sem allir 
vilja draga úr. Of mikill hávaði dregur úr 
lífs gæðum og spillir heilsu og því vilja 
allir leggj ast á eitt með góðri hljóð vist. 
Helsta upp spretta hávaða í Reykjavík 
er bíla umferðar niður og flug véla dynur. 
Reykja víkur borg sam þykkti fyrr á þessu 
ári fimm ára að gerðar áætlun gegn há
vaða í borginni. 

Flestar af helstu  um ferðar götum í 
Reykja vík eru stofn brautir í um sjón 
Vega gerð ar innar og ber hún sem veg
hald ari ábyrgð á kort lagn ingu há vaða 
frá þeim vegna um ferðar. Aðrir vegir eru 
í um sjón Reykja víkur borgar sem veg
haldara og ber hún ábyrgð á kort lagn
ingu há vaða frá þeim. Reykja víkur borg 
og Vega gerðin hafa átt með sér sam
vinnu um kort lagn ingu um ferðar hávaða 
um borg ina og Reykja víkur borg hefur 
síðan séð um gerð að gerðar áætl unar.

Helstu niður stöður að gerða áætlunar  
eru að í náinni framtíð verður horft til 
svæða þar sem um ferðar hávaði veldur 
íbúum veru legu ónæði og reikn ast yfir 
Lden = 68 dB(A) innan lóðar við hús, 
t.d. á stöð um þar sem byggð er í ná
grenni við stofn brautir (það er á öllum 

Þessar aðgerðir eru m.a.
•	 Umferðarskipulag (t.d. minnka  

um ferðar magn, minnka hraða,  
lækka hlut fall þungra öku tækja  
t.d. að nóttu til, velja hljóð látt  
mal bik o.fl.).

•	 Skipu lag land notk unar (t.d. færa  
há vaða sama starf semi, ekki skipu
leggja við kvæma byggð næst  
stórum vegum o.fl.).

•	 Stuðla að um hverfis vænni 
ferðamátum.

•	 Huga að endurkasti hljóðs.
•	 Huga að afstöðu hljóðgjafa  

og byggðar/kyrrlátra svæða.
•	 Val á hljóðlátari uppsprettu.
•	 Aðgerðir eða hvatar sem byggja  

á reglum eða hagrænum atriðum  
(t.d. sektir fyrir hávaðamengun 
/ styrkir fyrir hljóðeinangrandi 
aðgerðum).

Deiliskipulag
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Hávaðakortlagning

Reykjavík - Vesturhluti
Yfirlit

Lden dB(A) í 4m hæð

Núverandi umferð (2010)

1:18.000Mælikvarði: 

Verkkaupi:
Vegagerðin

0 200 400100
m

Reiknað af KJE
Dags. Nóvember 2012

Hljóðstig Lden dB(A) í 4 m hæð

< 50 dB
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65 < Lden <= 70 dB

70 < Lden <= 75 dB

> 75 dB

Betri hljóðvist með lægri hraða
Sem dæmi um áhrif aðgerða er að 
lækkun á um ferðar hraða um 10 km/klst 
lækkar um ferðar hávaða um allt að 2 dB 
(háð um ferð ar hraða). Helm ing un um
ferðar magns lækkar um ferðar hávaða  
um u.þ.b. 3 dB.

Reykja víkur borg ákvað að taka upp  
að nýju styrki til íbúað ar eigenda vegna 
um ferðar háv aða. Þetta er gert með  
því að setja sér stakt gler í gluggana  
og gera loft ræst ingu þannig að ekki 
berist inn hljóð frá götum, og eins er 
verið að skoða að gerðir til að skerma 
götur frá háv aða og það er verið að 
skoða að gerðir til þess að minnka hraða. 
Þá er hægt að bregð ast við háv aða  
með jarð vegs mönum eða veggj um. 
Áætl unin er til ársins 2018. Á árinu 2014 
er 5 milljónum veitt til þess að skoða 
beinar að gerðir og 5 milljónum til þess 

að skipta um gler og hafa þegar borist 
um sóknir sem nemur þeirri upphæð.

Reiðhjól, rafbílar og fótgangandi
Undanfarið hefur mikil vit und ar vakn ing 
orðið um um hverfis væna ferða máta, 
eins og reiðhjól. Einnig má nefna raf bíla 
í þessu sam bandi. Fleiri nota al menn
ings sam göngur í stað einka bíls ins. Allt 
þetta hefur mjög já kvæð áhrif á um hverf
ið og þ.m. hljóð stig vegna sam gangna.  
Í kjölfar þessa hafa stjórn völd og sveitar
félög beitt sér fyrir bættum almenn ings
samgöngum sem og betri aðstöðu fyrir 
fót gangandi og hjólreiðafólk.

Reykja víkurborg auglýsti snemma  
á þessu ári eftir um sóknum um styrki 
til bættrar hljóð vistar í íbúðar húsum 
sam kvæmt að gerða áætlun borg ar innar 
gegn hávaða. Veittir eru styrkir sem 
ætlaðir eru til að skipta út hefð bundnu 

Hljóðstigskort í Reykjavík

gleri fyrir hljóð demp andi gler sem bæta 
á hljóð vist innan dyra í þeim húsum þar 
sem um ferðar hávaði er mikill, yfir 65dB. 
Margar styrk beiðnir hafa borist og snú
ast þær flestar um að bæta hljóð vist 
með gleri. Flestar um sóknir er frá íbú um 
á Hring braut, Snorra braut og Miklu
braut. Fag aðili metur um fang gler skipta 
og há vaða á við komandi stað þar sem 
sótt er um styrk. 
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Samstíga á Sæbrautinni
Framkvæmdir

áhuga vert er að skoða m.a. verkið   
Varð an eftir lista mann inn Jóhann Eyfells 
og Partner ship eftir Pétur Bjarna son. 
Í kringum hið magn aða Sólfar Jóns 
Gunnars Árnasonar er ágæt að staða 
fyrir gesti til að hittast og staldra við  
og oftar en ekki er þar nokkur fjöldi 
gesta með mynda vélar á lofti. 

Meðfram Sæbraut er nú verið að ljúka 
við gerð hjóla stígs sem liggur sam síða  
nú ver andi göngu og hjóla stíg. Hjóla
stíg ur inn liggur frá Kringlu mýrar braut  
að Faxa götu þar sem hann tengist 
göngu og hjóla stíg sem fyrir er. Hjóla
stíg urinn sem er um 1800 metrar verður 
mal bik aður og gróður og hell usvæði 
sem að honum liggja að löguð breyt ing
unum. Með breyt ing unum verður leið 
gang andi og hjól reiða fólks að fullu  
að skilin og minnkar það mjög líkur  
á árekstrum eða slysum.

Göngu og hjólastígurinn við Sæbraut 
er mikil væg sam göngu æð í borg inni,  
en er einnig mjög vin sæll til úti vistar 
bæði hjá borgar búum og gestum.  
Fall egur grjót kantur skilur stíg inn frá  
hafi nu og út sýnið til eyj anna og fjalla
sýnin oft stór kostleg. Með fram stígnum 
eru högg myndir og skúlp túrar sem 

Ráð gert er að fram kvæmd um ljúki  
um miðjan júní. Nýi hjóla stígurinn við 
Sæ braut mun verða mikil bót bæði fyrir 
gang andi og hjól andi og auka mjög 
öryggi þeirra vegfarenda sem um  
hann fara. 

Ráðgert er að framkvæmdum við nýjan hjólastíg meðfram 
núverandi göngustíg við Sæbraut ljúki í júní

Með breyt ing unum verður leið gang andi og 

hjól reiða fólks að fullu að skilin 

Stígurinn er vinsæll til útivistar
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Reykjavíkurflugvöllur

semi innan flug vallar svæð is ins og setja 
hæðar tak mark anir á bygg ingar utan 
flug vallar svæð isins, verða endur skoð
aðar í samræmi við deiliskipulagið. 

Af mörkun deili skipu lags svæðisins  
breyt ist frá fyrra skipu lagi við mörk  
deili skipu lags Há skól ans í Reykja vík, 
deili skipu lags Hlíðarenda og deili skipu
lags vegna færslu Hring brautar. Deili
skipu lags svæðið er einnig minnkað 
lítil lega á svæðum sem verða felld inn  
í nær liggj andi skipu lags áætl anir eða  
út búnar sér stakar skipu lags áætlanir  
í kjölfar gildis töku deili skipulagsins. 

Norðaustursuðvestur flugbrautin er 
lögð niður með gildis töku deili skipu

Endurskoðað deiliskipulag fyrir Reykja
víkur flug völl var sam þykkt í borgar
stjórn þann 1. apríl 2014. Deili skipu lagið 
gildir fyrir flug völl inn meðan gert er ráð 
fyrir flug vallar starf semi í Vatns mýrinni 
sam kvæmt Aðal skipu lagi Reykja víkur 
2010–2030. Deili skipu lagið byggir jafn
framt á sam komu lagi ríkis ins, Reykja
víkur borgar og Ice land air Group dags. 
25. október 2013. Ljóst var að safnast 
hafði upp veruleg þörf á að endur skoða 
deili skipulagið til að tryggja sam ræmi við 
aðal skipu lag og að liggj andi deili skipu
lags áætl anir, nú ver andi ástand og fram
tíðar sýn og sam komu lag hags muna
aðila um skipan mála á flug vell inum. 
Skipu lags reglur fyrir Reykja víkur flug völl, 
sem hafa það hlut verk að stýra starf

lagsins eins og gert er ráð fyrir í Aðal
skipu lagi Reykja víkur og sam komu lagi 
rík isins, Reykja víkur borgar og Ice land air 
Group. Flug garðar eru víkj andi sam
kvæmt aðal skipu laginu og því er ekki 
gert ráð fyrir frekari uppbyggingu  
á svæðinu. 

Í deiliskipulaginu eru skilgreindir  
reitir fyrir bygg ingar en ekki lóðir  
með til tekið nýt ingar hlutfall. Það er  
því á valdi rekstrar aðila að stað setja 
bygg ingar innan þessara reita enda  
um tíma bundnar bygg ingar að ræða. 
Ein ungis mann virki sem tengj ast flugi 
eða rekstri flug vallarins með beinum 
hætti er heimilt að reisa á svæð inu  
og allar bygg ingar sem sam þykktar 
eru á deili skipu lags svæðinu í kjölfar 
gildis töku þess eru háðar ákvæðum 
aðal skipu lags um tíma mörk flug vallar
starfsemi í Vatns mýrinni. Eina undan
tekn ingin frá þessum skil málum er 
stækkun flug stjórnar mið stöðvar innar, 
sem var hluti af fyrri deili skipu lags   
breyt ingu en sú bygging er varanleg.

Endurskoðað deiliskipulag gildir 
fyrir flugvöllinn meðan gert er ráð 
fyrir flugvallarstarfsemi í Vatnsmýri 
samkvæmt Aðalskipulagi Reyjavíkur

Deiliskipulag
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Aðalskipulag Reykjavíkur 2010 − 2030 
er af rakstur ára  langrar vinnu við fram
tíðar mótun borgar innar. Það er leiðar 
vísir fyrir þróun hennar á kom andi árum 
og setur fram bind andi stefnu um 
skipu lags ákvarð anir innan lög sagnar 
um  dæmis Reykja víkur. Mark mið þess  
er að skapa borg þar sem gott er að 
búa og starfa.

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010 − 2030 
skiptist í tvo hluta. Annars vegar eru 
sett fram megin mark mið og fram tíðar

sýn en hins vegar er fjallað sér stak lega 
um skipu lag tíu borgar hluta Reykjavíkur. 

Í bókinni eru mörg hundruð kort og 
skýringar myndir sem gefa inn sýn  
í allt frá verndun húsa í mið borginni  
til skipu  lags heiða og land búnaðar
svæða. Kortin eru sér stak lega teiknuð 
fyrir þessa út gáfu og mótuð í sam ræmi 
við nýtt heildar útlit skipu lagsins.

Þéttbýlis og sveitar félags uppdrættir 
fylgja.

Aðalskipulag Reykjavíkur 
2010– 2030

Söluaðili og útgefandi

Crymogea

www.crymogea.is

Barónsstígur 27 /101 Reykjavík
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