
 

Vinningstillögur 
um Laugaveg og 
Óðinstorg

Æ fleiri borgarbúar 
ganga og hjóla í 
Reykjavík

Reykjavík fékk 
norrænu náttúru- og 
umhverfisverðlaunin

Þó að Reykjavík sé ekki stór þá  
ganga 87% ökutækja í eigu borgar
innar fyrir rafmagni eða gasi.

Endurbættur Laugavegur á að laða  
að  fólk og styðja betur við verslun  
og þjónustu í götunni. 

Göngu og hjólabrýr yfir Elliðaárósa  
eru tákn um breytta tíma með áherslu  
á sjálfbæran samgöngumáta. 
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Leiðari
Inngangur

Í þessu tölublaði Borgarsýnar eru 
kynntar niðurstöður þriggja hönnunar
samkeppna, stækkun Menntaskólans 
við Sund, um samþættan leik og 
grunn skóla með aðstöðu fyrir frístunda 
og félags starf, menningarmiðstöð og 
almenn ings bókasafn, sundlaug og 
íþrótta hús í Úlfarsárdal og endurgerð 
Lauga vegar og Óðinstorgs. Afráðið 
var að efna til hönnunarsamkeppni um 
þessi ólíku áform, til að leitast við að 
fá vandaðar og góðar lausnir á hverju 
verki fyrir sig. Hönnunarsamkeppnir hafa 
verið notaðar í þessum tilgangi allt frá 
því að byrjað var að reisa byggingar úr 
varanlegum byggingarefnum. Þannig 
er Akropolis hæðin í Aþenu byggð 
í samræmi við niðurstöðu úr hönn
unar sam keppni sem og margar stóru 
dómkirkjurnar frá miðöldum. Mið bæjar
barna skólinn við Fríkirkjuveg, sem reistur 
var árið 1898, var fyrsta húsið í Reykja vík 
sem vitað er að reist var að undan geng
inni hönn unarsamkeppni. Næst var efnt 
til samkeppni um hönnun verka manna
bústað anna við Hring braut árið 1930 
en engin tillaga þótti nógu góð og var 

húsa meistara ríkis ins falið verkefnið. 
Í samkeppni um hönnun Odd fellow
hússins árið 1931 var byggt sam kvæmt 
til lögunni sem hlaut önnur verðlaun 
en bygg ing ar sam vinnu félags húsin, 
Félags garður, við Túngötu voru byggð 
samkvæmt fyrstu og annarri verð launa
tillögum í hönnunarsamkeppni. Næst 
var efnt til samkeppna í Reykjavík um 
hönnun prófessorshúsanna við Ara götu 
og Oddagötu árið 1938 og Sjó manna
skólans og Neskirkju, árið 1942. 

Þessi aðferð hefur síðan verið notuð til 
að kalla fram nýjungar í hönnun bygg
inga, hvetja til almennrar umræðu um 
verkefnin og gefa jafnframt upp renn andi 
hönnuðum tækifæri til að koma sínum 
sjónarmiðum og hugs un um á framfæri. 
Undanfarin tvö ár hefur Reykjavíkurborg 
efnt til átta hönn un ar sam keppna með 
mismunandi aðferðum. Til eru nokkrar 
tegundir hönn un ar sam keppna, en að 
forminu til eru þeim skipt í fram kvæmda
sam keppnir og hugmyndasamkeppnir. 
Fram kvæmda sam keppn um er skipt 
í opna almenna fram kvæmda keppni, 
eins eða tveggja þrepa eftir því hve um 
flókið verk er að ræða, boðskeppni þar 
sem keppendur eru valdir í opnu forvali 
eða blöndu af hvoru tveggja. Hug
mynda sam keppnir eru ýmist opnar eða 

útvöldum aðilum boðið til keppninnar 
eftir opið forval. Þær hönn un ar sam
keppnir sem Reykja  víkur borg hefur efnt 
til á undan  förnum árum, í góðu sam  starfi 
við ýmist Arki tektafélag Íslands eða 
Félag íslenskra lands lags  arki tekta, hafa 
í nær öllum tilfellum leitt til góðrar niður
stöðu og stuðlað að góðri framþróun 
skipu lags og byggingarmála í Reykjavík. 
Góð þátttaka hefur verið í þeim flestum 
en helst má nefna að þátttaka í opnum 
hugmyndasamkeppnum um skipulag 
hefur verið langt undir væntingum og 
er því að öllum líkindum um að kenna 
að óvíst er um nánari úrfærslu inn
sendra til lagna. Hvaða samkeppnisform 
og aðferðir henta hverju sinni er ekki 
sjálf gefið og er í stöðugri endur skoðun 
sem og forsendur og tækni leg til högun, 
sem ekki gefst pláss til að fjalla frekar 
um hér. Það er vilji Reykja víkur borgar 
að efnt verði til hönnunar sam keppna 
um sem flestar framkvæmdir á hennar 
vegum og er þess því að vænta að 
ný hönn un ar sam keppni verði auglýst 
von bráðar. Hægt er að skoða allar 
hönn un ar sam þykktir sem efnt hefur 
verið til undan farin misseri á vefnum 
hugmyndasamkeppni.is.

Nikulás Úlfar Másson 
skrifstofustjóri

Barnaskóli Reykjavíkur, Miðbæjarskólinn, skömmu eftir byggingu hans, árið 1898. 

Leikfimihúsinu, til vinstri á myndinni, var síðar lyft og gerðir búningsklefar á jarðhæð.
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Ný viðamikil könnun á ferða venjum í 
Reykja vík sýnir m.a. að tölu vert fleiri fara 
nú ferðir sínar fót gang andi í Reykja vík 
eða 18% árið 2014 miðað við 15,9% árið 
2011. Þá hefur hjól reiða fólki fjölgað um 
17% á þremur árum.

Æ fleiri hjóla og ganga í Reykjavík
Samgöngur

Hlut deild vist vænna sam gangna hefur 
auk ist tölu vert í Reykja vík undan farin ár 
og æ fleiri bíl stjórar og far þegar velja 
frem ur að ganga eða hjóla á ferðum 
sínum um borgina. Þetta kemur fram í 
nýrri ferða venju könnun sem Reykja vík ur
borg og Vegagerðin létu gera nú í haust.
 
Hlutdeild þeirra sem nota bif reiðar í 
Reykja vík hefur lækk að síð ast lið in þrjú 
ár. Árið 2011 fóru 74,8% að spurðra ferða 
sinna á bíl eða sem far þeg ar en 70,4% 
árið 2014. „Þessar tölur sýna að nú eiga 
breyt ing ar sér stað í Reykja vík eins og 
í mörg um öðrum borg um. Skoð ana
kann anir hafa sýnt aftur og aftur að fólk 
vill eiga þess kost að nota hag kvæma 
og vist væna ferða máta á leið inni í og 
úr vinnu. Þess vegna kemur það ekki 
á óvart að þeim fjölgi sem gera það,” 
segir Hjálm ar Sveins son for mað ur um
hverfis og skipu lags ráðs Reykja víkur
borgar og bætir því við að lyk ill inn að 
góðu og mann eskju legu borgar um hverfi 
séu góðar göngu og hjóla leiðir ásamt 
al menn ings samgöngum. 

Þetta er í þriðja sinn sem ferðir íbúa 
höf uð borg ar svæð is ins eru mæld ar í 
svo viða mik illi könnun, fyrst árið 2002. 
Úr tak ið núna var 12.747, þar af 7.934 í 
Reykja vík og tóku 42,6% þátt. Könn
un in var gerð 8. októ ber–16. nóv emb er 
2014. Hægt var að svara á vef slóð með 
vefl ykli og hringt var út til að bjóða fólki 
að svara í síma. Capa cent Gallup gerði 
könn unina.

Fleiri ganga og hjóla
Tölu vert fleiri fara nú ferðir sínar fót
gang andi í Reykja vík eða 18% árið 2014 
mið að við 15,9% árið 2011. Þá hefur 
hjól reiða fólki fjölg að um 17% á þremur 
ár um. Árið 2011 hjóluðu 4,7% að spurðra 
Reyk vík inga milli staða en nú eru það 
5,5%. Þá fara nú 6% fleiri með strætó 
eða 4,8% en árið 2011 fóru 4,5%.

Könnunin stað festir ákveðna breyt ingu 
sem á sér stað um þessar mundir á 
höf uð borg ar svæð inu í heild sem er að 
gang andi og hjól andi fjölg ar í kjöl far 
þess að að stæð ur til að kom ast til og 

frá staða batna fyrir þenn an hóp. Þau 
sem kjósa að hjóla til og frá vinnu eða 
skóla á höf uð borg ar svæð inu í heild, 
þegar ná granna sveit ar fél ögi n eru tekin 
með, hefur fjölgað um 20% frá síðustu 
könnun, frá því að vera 3.8% í 4.5%.

Ferðir í strætisvagni á höfuð borg ar
svæð inu í heild eru vin sæl astar hjá ald
urs hópn um 13–17 og 17–24 ára og fara 
um 23% þeirra dag lega í strætó.

Vesturbæingar hvíla bílinn
Þegar Reykjavík er skoðuð eftir hverfum 
koma fram jákvæðar breytingar í takt við 
áherslur í aðal skipu lagi Reykja víkur um 
að tryggja ör uggar, skil virk ar, þægi legar 
og vist vænar sam göng ur fyrir alla. Í því 
sam hengi má nefna lengd sér stakra 
hjóla stíga í Reykja vík hefur aukist úr 14 
km árið 2011 í 30 km árið 2014.

Tölu verð ar breyt ingar á ferða
venjum hafa orðið í nokkrum hverfum 
borgarinnar, t.d. hvíla íbúar í Vesturbæ 
bílinn oftar en þeir gerðu árið 2011, því 
73% þeirra fóru þá ferða sinna á bíl sem 

bílstjórar eða farþegar í bíl en nú um 
62%. Fleiri hjóla og ganga en áður.

Segja má að Vesturbæingar nálgist óð
fluga markmið aðalskipulags Reykja víkur 
um að hlutdeild bílferða af öllum ferðum 
lækki úr 75% árið 2011 í 58% árið 2030.

Íbúar í nágrenni við Laugardal 
ganga
Í Laugar dal og ná grenni fara 21% íbúa 
ferð ir sínar gang andi nú en 16% gerðu 
það árið 2011. Mið borg ar búar eru einnig 
dug legir að ganga eða 31%. Mark mið ið  
í aðal skipu lagi Reykja vík ur er að hlut
deild gang andi verði 30% árið 2030 í 
borg inni allri.

Íbúar í Hlíð unum hafa tekið við sér hvað 
hjól reið ar varðar, því 9% þeirra hjóla til 
og frá vinnu eða skóla í sam an burði við 
5% árið 2011.

Árbæingar hafa fækkað bíl ferðum  
sínum sem bíl stjórar eða far þegar  
úr 77% í 74%.

Því fleiri sem hjóla því betra.
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Framkvæmdir

Niðurstöður í hönnunarsamkeppni  
um Lauga veg og Óðins torg voru  
kynntar í Ráð húsi Reykja víkur í janúar. 
Hug mynd ir nar sýna endur gerð tveggja 
svæða, annars vegar á Lauga vegi milli 
Snorra brautar og Skóla vörðu stígs og 
hins vegar Óðins torgi. Við fangs efni 
sam keppn inn ar var að hanna svæði  
fyrir al menn ing sem endur spegl aði  
bæði góðan borg ar brag og yrði vett
vang ur fjöl breytts mann lífs, þar sem 
aukin áhersla væri lögð á gang andi  
og hjól andi um ferð auk góðs að  geng is 
fyrir alla.

Höfundar vinningstillögu um endur gerð 
Lauga veg ar eru Birgir Teits son, Hulda 
Sig mars dóttir og Sara Axels dóttir, arki
tektar hjá Arkís arki tektum. Með þeim  
í teymi eru Her mann Ólafs son, lands
lags arki tekt hjá Land hönnun, Rósa 
Dögg Þor steins dóttir, lýs ing ar hönn uð ur, 
Guð jón Örn Sig urðs son, lýs inga hönn
uður, Krist veig Sig urð ar dóttir, skipu
lags verk fræð ingur og Ram on Cont ini 
hjá Verk ís og Harpa Cilia Ing ólfs dóttir, 
ferli hönn uður og bygg ingar fræð ingur  
hjá Aðgengi.

Höfundar vinn ings til lögu um endur gerð 
Óð ins torgs eru Anna María Boga dóttir, 
Einar Hlér Einars son, Hrólfur Karl Cela 
og Sig ríður Sig þórs dóttir, arki tektar hjá 
Ba salt arki tekt um. Í sam starfi við þau 
voru Auður Sveins dóttir, lands lags arki

tekt, Edda Ívars dóttir, borgar hönnuður 
og Dario Gust avo Nunes Sal azar, lýs
ingar hönn uður hjá Verkís.

Verslun, þjónusta og mannlíf á 
Laugavegi
„Tillagan sýnir góða og sann fær andi 
út færslu, þar sem efnis val er gott og 
hug mynd ir vel út færð ar,“ segir í dóm
nefnd ar áliti um vinn ings til lögu að 
endur gerð Lauga veg ar frá Skóla vörðu
stíg að Snorra braut. „Leiðar línan er 
hug mynd sem virð ist virka vel og teng ir 
sögu svæð is ins inn í hönn un ina. Lýs ing 
í götu og rým um er vel leyst sem og við 
götu gögn. Götu torg eru áhuga verð og 
sama má segja um lausn á bíla stæð um 
fyrir mis mun andi árs tíma. Til lögur um 
götu gögn og gróður beð virka sann fær
andi. Hug mynd ir um yfir borð eru með 
góðu jafn vægi en vinna mætti meira 
með efnis val. At huga þarf betur flæði 
gang andi um ferðar og bíla. Til lagan er 
vel unnin, sýnir ágætt heild ar yfir bragð 
Lauga vegar og góð ar úr laus nir.“

Endur bætt ur Lauga vegur á að laða að 
fólk og styðja bet ur við versl un og þjón
ustu sem veitt eru í göt unni, auk þess að 
efla mann lífið sem hefur verið að auk ast 
á undan förnum árum.

Í saman tekt um hönn un ar sam keppn ina 
segir að eftir far andi mark mið skyldi hafa 
í huga við úr lausn ir á Lauga vegi:

Verslun, þjónusta, mann líf á Lauga vegi 
og fjöl breytt hverfis torg fyrir íbúa og 
gesti voru sett í önd vegi í hönn unar sam-
keppni um Laugaveg og Óðinstorg.

•	 Styðja við verslunarrekstur, veitinga 
og við burðahald við Laugaveginn.

•	 Efla þungamiðjur við Laugaveginn, 
bæði með því að skapa nýjar og 
efla þær sem til staðar eru en eru 
kannski óvirkar í dag.

•	 Fjölga uppbrotum við Laugaveginn; 
m.a. með því að virkja og efla starf
semi sem gætu átt sér stað í þak 
og bakgörðum við Laugaveginn.

•	 Að hönnunin myndi umgjörð um 
lifandi og aðlaðandi staði sem ýti 
undir aukin og gagnkvæm sam
skipti fólks. Umhverfisleg gæði verði 
há mörkuð og skapað verði gott 
að gengi fyrir alla.

•	 Styðja ímynd Laugavegarins sem 
eins elsta versl unar kjarna Reykja
víkur svo að tíð ar andi húsa og 
götu falli sem best saman. Huga 
að merkingum og reglum um skilti 
og aug lýsinga búnað með það að 
leiðarljósi að skapa ákveðna ró í 
götunni en ekki ,,Vegas“ stemningu 
á Laugaveginum. Búnaður, götu
gögn og annað sem hönnuðir kjósa 
að velja sé í anda Reykjavíkur eða 
norrænna borga.

 
Fjölbreytt hverfistorg fyrir íbúa  
og gesti
Um vinningstillögu að endurgerð Óð
ins torgs segir í dóm nefnd ar áliti að hún 
tengi garð og leiksvæði vel við gróður
sælt torg og virki vel sem hverfis torg 
fyrir íbúa og aðra gesti. Til lagan sýnir 
góða lausn á fjöl breyttu hverfis torgi. 
„Góð blanda er af gróðri, efnis val vand
að og lýs ing vel út færð. Til lag an vinnur 
með hæð ar mis mun torgs ins í stöll um 
sem ganga þvert á torg ið og fyrir vikið 
virk ar torgið stærra og fjöl breytt ara. 
Sam hengið á torg inu mætti vera meira 
og bæta má að gengi fyrir hreyfi haml aða. 
Góð að staða virðist vera fyrir hendi fyrir 
veit inga og mark aðs rekst ur á torg inu. 
Um er að ræða fjöl nota torg án þess 
að það verði að tómu rými. Efnis val er 
marg þætt og áhuga vert en gróður
út færsl ur mætti vinna betur, þar sem 
trjá flóra mætti vera ríku legri. Lýs ing er 
góð og ákafl ega mild sem gefur torginu 
vina leg an blæ. Um ferða r flæði gatna er 
ágætlega leyst,“ segir í um sögn dóm
nefndar.

Helsta viðfangsefni hönn unar sam
keppn innar fyrir Óðin storg var að stuðla 
að breyttri notk un á torg inu frá því sem 

Vinningstillögur 
um Laugaveg og 
Óðinstorg kynntar
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nú er, en svæð ið er að mestu lagt undir 
bíla stæði. Einn ig að horfa á lausnir 
fyrir Óðins götu og Týs götu sem tengir 
torg ið við Skóla vörðu stíg á sem bestan 
hátt. Í inn send um til lögum mátti sam
kvæmt keppnis skil mál um horfa fram hjá 
ákvæðum gild andi deili skipu lags hvað 
varða r torg og göturými

Í forsendum hönn unar sam keppni nnar 
var lagt upp með eftir far andi mar kmið:
•	 Að efla gæði umhverfisins á  

allan hátt og að hönnunin 
endurspegli góðan borgarbrag.

•	 Að torgið verði vettvangur  
fjöl breytts mannlífs.

•	 Að torgið verði stolt hverfisins  
og frá bært dval ar svæði fyrir íbúa.

•	 Að torgið styðji við veitinga og  
við burðahald.

•	 Áhersla er lögð á gott aðgengi  
fyrir alla.

Dómnefnd og samráð
Í dómnefnd áttu sæti: Ólafur Bjarnason, 
formaður, Reykja víkur borg, Hildur Gunn
laugs dóttir, Reykja víkurborg, Oddur 
Her mann s son, fulltrúi FÍLA, Gunnar Sig
urðs son, fulltrúi AÍ og Tinna Brá Bald
vins dóttir, fulltrúi Miðborgarinnar okkar.

Ritari dómnefndar var Björn Ingi 
Edvardsson, lands lags arki tekt og trún
að ar mað ur keppn inn ar var Ólaf ur Mel
sted, lands lags arki tekt.

Undirbúningur og að drag andi að hönn
un ar sam keppni þess ara tveggja svæða 
hefur verið nokkur. Um hverfi s og skipu
lags ráð Reykja víkur sam þykkti í fe brúar 
2013 að vinna for sögn um end ur bætur 
á Lauga vegi, kafl ann frá Snorra braut 
að Skóla vörðu stíg þar sem gert er ráð 
fyrir að endur nýja allt yfir borð, gróð ur, 
götu gögn og götu lýs ingu í áföng um. 

Í kjöl farið var skip aður vinnu hópur um 
verk efn ið og lagði hann fram hönn un ar
for sögn í um hverfi s og skipu lags ráði, 
sem jafn framt var kynnt fyrir íbú um, 
fast eigna eig end um og fyrir tækj um við 
Lauga veg á um rædd um kafla. Ábend
ingar sem fram komu við for sögn ina 
voru hluti af keppnis gögn um.

Endurgerð Óðins torgs hefur einnig 
verið í deigl unni um skeið. Sam keppni 
um út færslu torgs ins hafði áður verið 
sam þykkt haustið 2008 í þá ver andi 
um hverfis og sam göngu ráði Reykja
víkur og var þá hluti af hug mynda sam
keppni um Óðins torg, Baldurs torg og 
Freyju torg. Í kjöl farið hófst vinna með 
bið svæða verkefni og ýmsar til rauna inn
setn ingar á Óðinstorgi og Baldurs torgi 
sem hefur nú m.a. leitt til hönn un ar sam
keppni Óðinstorgs.
www.hugmyndasamkeppni.is

Óðinstorg framtíðarinnar

Laugavegur framtíðarinnar Höfundar vinningstillögu um endurgerð 

Laugavegar
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Framkvæmdir í Reykjavík 2014
Umhverfis og skipulagssvið borgar
inn ar sér um framkvæmdir sem tengj
ast mann virkjum Reykja víkur borg ar og 
heldur skrif stofa fram kvæmda og við
halds utan um þann hluta starf sem innar. 
Í því felst m.a. áætlana gerð, umsjón með 
verk hönnun og fram kvæmdum, kostn
að ar gát og eftirlit. Til mann virkja teljast 
fast eignir í eigu borgar innar, opin svæði 
og um ferðar mann virki eins og götur og 
stígar. Á síðasta ári var heildarkostnaður 
við þessar fram kvæmdir um 8 milljarðar 
króna. Stór hluti fram kvæmda fer fram í 
gegnum útboð eða verð fyrir spurnir og 

Framkvæmdir í 
Reykjavík 2014

Framkvæmdir

var fjöldi útboða á árinu um 140 talsins. 
Verk efnin eru fjölbreytt, bæði stór og 
smá, en miða öll að því að bæta lífs gæði 
borgar búa, þjóna notendum og við halda 
eigna safni borgarinnar. 

Safngeymsla í Árbæjarsafni 
Nokkrum umfangsmiklum verk efnum 
lauk á síðasta ári. Byggingu glæsi legrar 
fél ags mið stöðv ar fyrir eldri borgara í 
Spöng lauk á vor mánuðum og bætir 
mjög aðstöðu þessa aldur shóps til 
tóm stunda starfs og samveru. Á efri 
hæð húss ins er gert ráð fyrir þjónustu 
fyrir heila bilaða. Nýtt varð veislu hús er 

í byggingu við Árbæjarsafn og verður 
fyrsta safn geymsla Minjasafnsins sem 
upp fyllir alþjóðlega staðla um lang tíma
varð veislu safngripa. Gamla Alliance 
húsið við Grandagarð var endurgert, 
en ytra byrði hússins var friðað árið 
2010. Húsið var upphaflega byggt 
sem salt verkun ar hús og hefur mikið 
menn ing ar legt gildi tengt atvinnusögu 
Reykja víkur. Lindargata 48 var endur
gerð og innréttuð sem gistiskýli fyrir 
heimil is lausa og tekur við starfsemi sem 
áður var Þingholtsstræti. Í húsinu er 
svefn aðstaða fyrir 2030 gesti auk bað
að stöðu, mötuneytis og setustofu. 

Frístundaheimili í hverfum
Í fyrrum spennistöð Orkuveitu Reykja
víkur við Austurbæjarskóla var inn réttað 
frí stunda heimili fyrir skólann, en hús
næðið er einnig notað til kennslu hluta 
úr degi. Ráðgert er að í spennistöðinni 
verði aðstaða fyrir menningar og fél
ags starf í hverfinu utan skólatíma. Gerð 
var safnfrístund í Laugardal með því að 
endur gera fyrrum bækistöð garðyrkju 
og gæslu vallarhús á staðnum og tengja 
saman við færanlega kennslustofu. 
Sam tals eru húsin um 300 m² og eru nú 
frí stunda rými fyrir börn úr Langholts og 
Laug ar nes skóla. Í frí stunda heimil inu 
við Hólma sel var ráðist í umfangs miklar 
endur bætur og breytingar innan húss 
sem bæta mjög aðstöðu notenda og 

Markmið borgar innar er ávallt að finna 
bestu og hagkvæmustu lausnir við 
nýbygg ingu og viðhald mannvirkja í 
borgar landinu.

Brú yfir Briðholtsbraut
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Bygging varðveisluhúss við 

Árbæjarsafn

Gatnaframkvæmdir í 

Borgartúni

Endurgerð Hverfisgötu

Vinna við innanhússfrágang í 

Spönginni

starfs fólks. Í Steinahlíð var nýtt hús 
inn réttað á lóðinni og er viðbót við leik
skólann sem þar er fyrir. 

Smáþjóðaleikar 
Í Vesturbæjarlaug voru böð og búnings
klefar endurnýjuð og stór svæða skiptur 
nudd pottur byggður á lauga svæð inu. 
Potturinn þykir mjög vel heppn aður 
og hefur vakið mikla lukku hjá sund
laug ar gestum. Í Laugardal var byggð 
ný þjón ustu miðstöð á tjaldsvæðinu og 
undir bún ingur hafinn fyrir Smá þjóða
leik anna sem haldnir verða á Íslandi í ár. 
Meðal annars var gerður nýr kast völlur 
norðan við Laugardalsvöll og í Laug ar
dals höllinni var íþróttagólf lagfært og 
loft ræsikerfi endurnýjað. Í fjölskyldu og 
hús dýragarði er verið að ljúka bygg
ingu móttöku og miðasöluhúss fyrir 
gesti garðsins, en auk þess verður í 
hús inu snyrting fyrir fatlaða. Í menn
ing ar mið stöð inni Gerðubergi voru 
gerðar breytingar á skipulagi innan húss 
í þeim tilgangi að skapa meira flæði í 

starf seminni og tengja betur saman 
starfsemi bókasafnsins og menn ing ar
mið stöðv ar innar. Ýmis tækni bún aður var 
endurnýjaður í öðrum menn ing ar stofn
unum borgarinnar og í Borgarleikhúsi 
var m.a. sett upp nýtt flugkerfi. Þá voru 
umfangsmiklar framkvæmdir í sérstöku 
viðhaldssátaki á fasteignum borgarinnar.

Hjólastígum fjölgar
Breytingum á Borgartúni og lagningu 
hjóla stíga beggja megin götunnar lauk á 
árinu. Sama á við um Pósthússtræti og 
endur gerð Hverfisgötu er langt komin. 
Ásýnd götunnar hefur gjörbreyst og 
er endur gerð nú lokið á kaflanum milli 
Klapp arstígs og Snorrabrautar. Hjóla
stígur var lagður í Öskjuhlíð samhliða 
núver andi göngustíg frá Flugvallarvegi 
að bíla stæðum Háskólans í Reykjavík, 
en í ár bættust rúmir 6 km af nýjum 
hjóla stígum við gatnakerfi borgarinnar. 
Mal bik var lagt víðsvegar í borginni, 
götu lýsing endurnýjuð, göngustígar 
lag færðir í eldri hverfum og haldið áfram 

frá gangi á götum og gangstéttum í 
Úlf ars árdal. Lóðir við fimm grunnskóla 
og tvo leikskóla voru endurgerðar auk 
þess sem tvö ný boltagerði voru byggð. 
Einnig voru fjölmörg verkefni unnin eftir 
til lögum frá borgarbúum í gegnum verk
efnið Betri hverfi.

Mörg verkefni framundan
Þetta er aðeins hluti þeirra fram
kvæmda verk efna sem Reykjavíkurborg 
sinnir árlega. Markmið borgarinnar er 
ávallt að finna bestu og hagkvæmustu 
lausnir við nýbyggingu og viðhald 
mann virkja í borgarlandinu. Fjölmörg 
verk efni eru framundan á þessu ári og 
er undir búnings vinnu við kostnaðar og 
fram kvæmda áætl anir að ljúka. Meðal 
stærri verkefna á árinu eru viðbygging 
og úti laug við Sundhöll Reykjavíkur, 
stækkun Klettaskóla og hönnun nýs 
leik og grunnskóla ásamt bókasafni í 
Úlfars árdal. 
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Mennta og menningarmálaráðu
neytið og Reykjavíkur borg gerðu með 
sér samning árið 2003 um stækkun 
og endur bætur á fram halds skólum í 
Reykja vík. Hluti af þeim samn ingi var 
við bygg ing og endur nýjun á Mennta
skólan um við Sund. Sam ráðs hópur á 
vegum Mennta og menn ingar mála
ráðu neytisins og Reykjavíkurborgar 
hefur stýrt vinnu varðandi sam keppn ina, 
hönnunar og verkefnisstjórn. 

Ákveðið var að ráðast í opna hönn
unar sam keppni og bárust 19 tillögur í 
keppn ina, bæði innlendar og erlendar. 
Í keppn is lýs ingu var tekið fram m.a. 
að úrlausnir skyldu gefa mögu leika á 
sveigj an leika og nýbreytni í skóla starfi nu 
og að við bygg ingin félli vel að núverandi 
hús næði, bæði innra fyrirkomu lag og 
ytra útlit. Lögð var áhersla á að skipu

Stækkun Mennta skólans við Sund
Framkvæmdir

lag hús næði sins og flæði innan hennar 
væri nem enda vænt, mætti kröfum um 
nútíma kennslu hætti og góðri aðstöðu 
fyrir fél ags líf nemenda og starfs að stöðu 
kennara. 

Hlutskörpust varð tillaga Skipulags 
arki tekta og verk fræði stofunnar ehf, 
unnin af Gesti Ólafssyni, arkitekt og 
skipu lags fræð ing, Akos Doboczy, arki
tekt og Zoltán Vilmos Horváth, arkitekt. 
Samið var við stofuna um heildar hönnun 
skólans þ.e. alla arki tekta, og verk fræði
hönnun. 

Í umsögn dómnefndar um tillöguna  
segir m.a: 

„Hrífandi og hnitmiðuð tillaga sem 
vinnur einstaklega vel með áherslur 
skólans svo úr verður heildstæð og 
spennandi skólabygging. Höfundar hafa 
náð því markmiði að hanna byggingu 
sem fellur vel að framsæknu skólastarfi, 
samhliða því að gera hana að góðum 
granna í hverfinu. … Grunnmyndir 
við bygg ingarinnar eru einfaldar, skýrar 
og vand virknislega unnar. Miðlægur 
salur og breiður gangur í núverandi 

Hrífandi og hnit-
miðuð tillaga sem 
vinnur einstaklega 
vel með áherslur 
skólans

Aðalinngangur skólans frá 

Skeiðarvogi

Aðkoma frá Gnoðarvogi
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Reykjavíkurborg hefur ákveðið að bjóða 
borgarbúum upp á flokkun endur
vinnslu efna á almennings svæðum í 
borg inni. Umhverfis og skipulagsráð 
sam þykkti að setja til að byrja með upp 
15 nýja stampa í miðborginni og verða 
þeir stað  settir á Skólavörðustíg. Stamp
arnir munu taka við fjórum flokkum: 
pappír og pappa, plasti, drykkjar um
búðum með skilagjaldi auk blandaðs 
úrgangs.

Í Reykjavík eru nú um 1.300 götustampar 
víðs vegar um borgina ætlaðir undir 
efni sem til fellur á leið fólks um borgar
landið. Það sem safnast í þá hefur 
hingað til farið í urðun en tilkoma nýju 
flokk unarstamp anna mun auka endur
vinnslu í borginni. Ríflega 210 kg af 
blönduðum úrgangi safnast að jafnaði á 
hverjum degi í stampana í miðborginni 
og hefur rannsókn á samsetningu hans 
sýnt að það er mest plast, pappír og 
pappi og lífræn efni, þ.e. hundaskítur, 
sem berst í stampana. 

Nýju götustamparnir hafa hólf fyrir fjóra 
flokka.

Flokkun 
endur-
vinnslu efna 
á Skóla-
vörðu stíg

Endurvinnsla

1  Pappír og pappa, þ.e. fimm tegundir 
pappírs og pappa.

2  Plast.
3  Drykkjarumbúðir með skilagjaldi, þ.e. 

áldósir og flöskur úr gleri og plasti.
4  Blandaður úrgangur.

Flokkunarstamparnir eru með lituð 
lok og leiðbeinandi merkingar til að 
aðgreina úrgangsflokkana og aðstoða 
íbúa og gesti borgarinnar við að skila 
úrgang inum í rétt hólf. Endur vinnslu
efn unum sem safnast verður komið til 
vinnslu með tilheyrandi umhverfis legum 
ávinningi. Fylgst verður með endur
vinnslu efnunum sem berast í stampana 
til að meta árangurinn af flokkun í þessa 
nýju stampa.

Fólk sem á leið um Skólavörðustíg 
er ein dregið hvatt til að nýta sér 
nýju stamp ana og leggja þannig lóð 
á voga skálar aukinnar flokkunnar 
og skila til endurvinnslu í Reykjavík. 
Flokkunarstampar verðar settir upp í 
öðrum götum eftir því sem færi gefst.

Flokkunarstampar 
hafa verið settir 
upp á Skóla vörðu-
stíg fyrir pappír, 
plast, drykkjar um-
búðir og bland aðan 
úrgang

Flokkun til endurvinnslu

stjórnunarálmu tengja viðbyggingu við 
eldri byggingar. Staðsetning steinasafns 
skólans í mjóum innigarði, á milli salar 
og gangs, er mjög frumleg lausn sem 
gerir áherslur skólans á náttúruvísindi 
hátt undir höfði.“

Í samkeppnistillögunni var gert ráð fyrir 
bílageymslu í kjallara sem ákveðið var 
að sleppa auk þess sem fyrirkomu lagi 
bóka safns skólans var breytt. Við alla 
hönnun á viðbyggingunni og efnis val var 
lögð mikil áhersla á hagkvæmni í rekstri 
skólans og góða endingu og m.a. unnin 
líftímakostnaðargreining á helstu bygg
ingar efnum. Þetta er nú orð inn sjálf
sagður hluti af hönnunar ferlinu og getur 
sparað verkkaupa um tals verða fjár muni 
þegar til lengri tíma er litið. Öll hönn
unar vinna ráðgjafa var unnin í þrívídd 
(BIM) og samræmd og árekstrargreind 
reglu lega. Hönnun arkitekta var 
unnin í forritinu ArchiCAD sem er eitt 
fullkomnasta forritið á þessu sviði og 
auðveldar til muna allar ákvarðanir 
og magn töku í hönnunarferlinum. Að 
hönnun og framkvæmd lokinni fær 
verk kaupi í hendur þrívítt reyndarlíkan 
af bygg ingunni sem auðveldar bæði 
rekstrar og viðhaldsáætlanir til 
framtíðar. 

Skólinn er í grónu hverfi þar sem góð 
sátt þarf að ríkja um allar framkvæmdir. 
Fjöldi fólks á gamlar og góðar minningar 
frá menntaskólanum sínum og miklu 
skiptir hvernig þessar byggingar eru 
meðhöndlaðar. Með viðbyggingunni er 
Menntaskólinn við Sund færður inn í 21. 
öldina bæði hvað varðar vinnuaðstöðu 
nemenda og kennara og almenna 
aðstöðu. Sérstök áhersla er lögð á bætt 
aðgengi hreyfihamlaðra innan skólans 
með tveimur lyftum og skábrautum og 
verður allur skólinn því aðgengilegur 
hreyfimhömluðum, en engin lyfta er í 
skólanum í dag.

Framkvæmdir við bygginguna hófust 
sumarið 2013 með niðurrifi á syðsta 
hluta núverandi skólabyggingar, en 
bygg ing á nýja húsnæðinu hófst síðast
liðið vor. Aðalverktaki við bygginguna er 
Jáverk ehf. Gert er ráð fyrir að fram
kvæmdum við skólann ljúki síðla sumars 
og að húsnæðið verði tekið í notkun í 
haust. 
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Náttúru og umhverfisverðlaun Norður
landaráðs fyrir árið 2014 eru veitt sveit
ar félagi, borg eða stað bundnu sam
félagi sem sem annað hvort hefur í allri 
starf semi sinni lagt margt af mörkum 
til umhverfis verndar eða lagt sig sér
stak lega fram á einhverju ákveðnu sviði 
umhverfis mála. Verðlaunin að þessu 
sinni voru veitt Reykjavíkurborg. Ísland 
átti þrjá tilnefnda fulltrúa til þessara 
verð launa; Reykjavíkurborg, Snæfells nes 
og Sólheimar.

Ákvörðun um tilnefningar er tekin af 
nor rænni dómnefnd sem er skipuð 13 
einstak lingum, tveimur frá hverju nor
rænu ríkjanna og einum frá Grænlandi, 
Fær eyjum og Álandseyjum.

Við verðlaunaafhendinguna kom fram 
að Reykjavíkurborg fengi verðlaunin að 
þessu sinni fyrir markvissar aðgerðir 
sveitarfélagsins í umhverfismálum. Að

Reykjavíkurborg hlýtur náttúru- 
og umhverfisverðlaun Norður-
landaráðs 2014

Verðlaun

gerðirnar eru sérsniðnar fyrir borgina og 
eru öðrum sveitarfélögum fyrirmynd um 
hvernig hægt sé að vinna að bættara 
umhverfi.

Í umsögn dómnefndar segir meðal 
annars:
„Reykjavíkurborg hefur þróað 
umhverfis væna nýtingu neysluvatns 
og fram leiðslu fjar varma og rafmagns 
með hjálp jarðhita. Borgin hefur einnig 
haft þá stefnu að nota svæði sem ekki 
eru nýtt til annars, eða þar sem á að 
byggja síðar, í „grænum“ tilgangi fyrir 
borgar búa og koma þannig í veg fyrir 
að þau verði gerð að bílastæðum. Þó 
að Reykjavík sé lítil borg þá ganga 
87% ökutækja í eigu borgarinnar 
fyrir rafmagni eða gasi. Ekki er vitað 
um annað sveitarfélag sem hefur yfir 
eins stórum flota af umhverfisvænum 
ökutækjum að ráða.

Sá heiður féll 
Reykjavíkurborg 
í skaut að hljóta 
virt verðlaun 
fyrir árangur í 
umhverfismálum á 
liðnum árum

Reykjavíkurborg hefur um langt skeið 
átt í samstarfi um eftirlit og verndun 
vatns bóla og er nú eina höfuðborg 
Norður landa sem nýtur þeirra 
forréttinda að geta veitt ómeðhöndluðu 
drykkjarvatni inn á heimili borgarbúa.

Vegna þessa víðtæka umhverfisstarfs 
sem sveitarfélagið innir af hendi með 
langtímasjónarmið að leiðarljósi, mark
vissri vinnu með umhverfisvæna nýtingu 
neysluvatns og framleiðslu fjarvarma og 
raf magns með hjálp jarðhita er Reykja
víkurborg verðugur handhafi Náttúru 
og umhverfisverðlauna Norður landa
ráðs 2014.“

Málaflokkarnir eru margir sem vísað var 
til en starfið felst ævinlega í góðri vinnu 
og eftirliti t.d. á sviði vatns og loft gæða, 
úrgangs og endurvinnslu, opinna 
svæða, náttúrufræðslu m.a. í Grasa
garði Reykjavíkur, líffræðilegri fjöl breytni, 

Ólöf Örvarsdóttir tekur við verðlaununum í Stokkhólmi
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lofts lagsmála, samgangna og þeirra 
fjölmörgu þátta sem fram koma í aðal
skipulagi Reykjavíkur.

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri er að 
vonum ánægður með verðlaunin. „Það 
voru margir mjög frambærilegir aðilar 
tilnefndir þannig að þetta er mikill heiður 
fyrir borgina að hljóta verðlaunin. Ég vil 
þakka öllum, bæði grasrótarsamtökum, 
áhuga fólki og auðvitað okkar góða 
starfs fólki, sem hefur unnið að þessu 
mjög lengi. Þetta er uppskera af margra 
ára hug sjónastarfi.”

Markvissar aðgerðir í umhverfis-
málum
Verðlaunaféð er 350 þúsund danskar 
krónur eða rúmar 7.2 milljónir krónur.

Reykjavíkurborg fékk verðlaunin fyrir 
markvissar aðgerðir sveitarfélagsins 
í umhverfismálum. Tekið er fram í áliti 
dómnefndar að aðgerðirnar séu sér
sniðnar fyrir borgina og séu öðrum 
sveitar félögum fyrirmynd um hvernig 
hægt sé að vinna að betra umhverfi.

Álit dómnefndar
Í áliti dómnefndar segir: „Reykjavík 
hefur náð jákvæðum árangri á nokkrum 
sviðum. Landfræðileg lega borgar innar 
hefur hjálpað til, en mest um vert er 
áhrifamikil og markviss vinna sveitar
félags ins í umhverfismálum.

Fjölbreytt vinna að 
umhverfismálum
Vísað er til markvissrar vinnu borgar
innar á mörgum sviðum umhverfismála, 
t.d. hjólreiðaáætlunar en á sl. þremur 
árum hafa hjólastígar í borginni lengst 
um meira en helming, vinnu við torg 
í biðstöðu og sumargötur og þeirrar 
stefnu borgaryfirvalda að skapa borg 
fyrir fólk.

Vöktun og umhirða grænna svæða og 
útivistarsvæða sem borgin sér um að 
vakta og vernda, t.d. Laugardals, Elliða
árdals, Fossvogs, Ægissíðu, Blá fána
strandar innar Nauthólsvík, Viðeyjar  og 
annarra strandsvæða er mikilvægur 
þáttur í umhverfisstarfi borgarinnar, 
svo og fræðsla um loftgæði og notkun 
nagla dekkja sem hefur minnkað jafnt 
og þétt. Notkun nagladekkja hefur t.d. 
minnkað úr 67% í 32% á sl. 10 árum.

Mikilvægur þáttur er verndun Elliðaánna 
en sú staðreynd að Reykjavík eigi 
góða laxveiðiá í miðri borg og aðeins 
fimm kílómetra frá miðborgarkjarna er 
einstakt.

Í endurvinnslumálum hefur einnig tekist 
vel til en stöðug aukning hefur verið í 
pappírsflokkun síðan blátunnuvæðing 
Reykjavíkurborgar hófst. Bláum tunnum 
undir pappír og pappa fjölgaði um 176% 
árið 2013 og magnið jókst um helming, 

Borgarbúar geta leigt sér 

beð í matjurtargörðum

fór úr 80 í 160 tonn. Að sama skapi 
hefur sorp frá borgarbúum sem urðað er 
minnkað jafnt og þétt.

Reykjavíkurborg hefur þegar sett sér 
markmið varðandi frekari endurvinnslu 
en ráðgert er að ná 80% af pappír og 
pappa, 60% af plasti og öllu lífrænu efni 
úr sorpi fyrir árið 2020.

Einnig má nefna verkefnið Græn skref í 
starfsemi Reykjavíkurborgar sem snýst 
um að efla vistvænan rekstur í starfsemi 
borgarinnar og minnka umhverfisáhrif 
sveitarfélagsins í fjórum skrefum. Allir 
vinnustaðir á vegum Reykjavíkurborgar 
geta skráð sig til þátttöku í verkefnið. 
Öllum er frjálst að nota efni af síðunni að 
vild. 108 vinnustaðir Reykjavíkurborgar 
taka þátt í grænu skrefunum um þessar 
mundir.

Verðlaunin hvetja til dáða
Ólöf Örvarsdóttir, sviðsstjóri umhverfis 
og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, 
tók við verðlaununum í Stokkhólmi og 
sagði þau vera kærkomna staðfestingu 
á því að Reykjavíkurborg sé á réttri leið. 
„Við erum svo lánsöm að búa við bestu 
mögulegu náttúrlegu aðstæður til sjálf
bærni og sýnum ábyrgð hvað varðar 
stefnumótun í umhverfismálum til fram
tíðar. Verðlaunin hvetja okkur til dáða 
og við munum halda áfram okkar starfi 
í þágu bætts umhverfis í þágu Reykja
víkur og borgarbúa,“ sagði Ólöf.

Bláum tunnum undir pappír og pappa 
fjölgaði um

176%

Markið fyrir 2020

80%
af pappír

60%
af plasti
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„Reykjavík er höfuðborg landsins 
og fyrst og fremst í samkeppni við 
aðrar borgir. Í hinum vestræna heimi 
eru borg irnar drif kraftur efna hags lífs, 
menn ingar, vísinda og lista. Þær eiga 
í sam keppni um að fá til sín bæði fólk 
og fyrir tæki,“ sagði Hjálmar Sveins son, 
for maður umhverfisog skipu lagsráðs 
eftir fjöl mennan fund sem umhverfis og 
skipu lags svið Reykjavíkurborgar hélt á 
Kjar vals stöðum

„Þannig að það er mjög mikilvægt og 
gott fyrir alla landsmenn að Reykjavík 
og höfuðborgarsvæðið sé sem öflugast 
og ef sameining leiðir til þess er rétt að 
íhuga hvort það sé rétt að gera það.“ 
Hjálmar sagði að rík ástæða jværi til að 
sameina sveitarfélögin á höfuð borgar
svæðinu, en 65 prósent landsmanna 
myndu búa í sameinuðu sveitarfélagi.

Á að sameina sveitarfélögin á 
höfuðborgarsvæðinu?

Skipulag

Þetta var þriðji fundur í fundarröðinni 
Heimkynni okkar, borgin á Kjarvals stöð
um 13. janúar 2015. Í þetta sinn var yfir
skriftin og umræðuefnið – Á að sameina 
sveitarfélögin á höfuð borgar svæðinu? 
Ánægju legt var hversu vel var mætt 
á fund inn og áhugaverðar umræður 
spunnust.

Hjálmar Sveinsson formaður umhverfis 
og skipulagsráðs hóf fundinn með því 
að velta meðal annars upp hvaða hag
ræðing gæti skapast með sam einingu 
og tók dæmi frá Portland í Banda ríkj un
um.

Svandís Svavarsdóttir alþingismaður 
benti á að með sameiningu væri ekki 
endilega sparað, einföldun í stjórnsýslu 
gæti verið kostur en valdið færist þannig 
fjær almenningi. Hún velti einnig fyrir 

Umhverfis- og skipulagssviðs Reykja-
víkur borgar stendur fyrir funda röð um 
skipu lag og umhverfi í borg inni. Þeir  
eru haldnir á Kjarvals stöðum og eru  
vel sóttir.

sér áhrif íbúa höfuðborgarsvæðisins 
á skipulag svæða út á landi og hvað 
landbyggðin hefði að segja um skipulag 
höfuðborgarinnar.

Hrafnkell Á. Proppé svæðis skipu lags
stjóri höfuð borg ar svæð is ins taldi að 
sameining sveitarfélaga væri jákvæð. 
Aðgerðir yrðu einfaldari en samstarf er 
þegar til staðar m.a. Strætó, SSH og 
Sorpa. Hugsanlega mætti fyrsta skrefið 
vera að efla samstarf til muna og sam
einast um fleiri atriði t.d. heil brigðis eftirlit 
og vatnsveitu.

Bryndís Haraldsdóttir bæjarfulltrúi í 
Mos fells bæ og formaður Strætó bs 
tók neikvætt í hugmyndina að sam eina 
sveitarfélögin og efaðist um hag ræð ing
ar sjónarmið. Það er almenn ánægja íbúa 
í smærri sveitarfélögum og nálægð við 
stjórnsýslu er mikilvæg. Þó mætti efla 
samstarf þeirra á milli.

Annar velsóttur fundur var haldinn 10. 
febrúar um borgarumhverfi og hamingju. 
Næsti fundur verður í mars.

Um það bil 90 manns mæta 

á fundina

Hjálmar Sveinsson og 

Bryndís Haraldsdóttir
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Úrslit í hönnunarsamkeppni um sam
þætt an leik og grunnskóla með að
stöðu fyrir frí stunda og félags starf, 
menn ing ar mið stöð og almenn ings bóka
safn, sundlaug og íþrótta hús í Úlf ars
árdal auk íbúðabyggðar voru kynnt í 
Ráð húsi Reykjavíkur 25. nóvem ber sl. 
Ólöf Övars dóttir formaður dóm nefndar 
kynnti niður stöðu hennar. Höf undar 
vinn ings tillögu var hópur frá VA arki
tektum, Land mótun og Eflu verk fræði
stofu. Í umsögn dómnefndar sagði um 
vinn ings til löguna að styrkur hennar 
felist í frjórri útfærslu útivistarsvæða og 

Úrslit í hönnunar -
samkeppni í Úlfarsárdal

Samkeppni

inni rýma og innbyrðis tengslum þeirra. 
Vel tekst að skapa einstakt mann virki 
sem setur mikinn svip á borgar hlut ann 
og gerir hann aðlaðandi og eftir sóknar
verðan í borginni án þess að skyggja á 
útsýnið frá íbúðarhúsunum yfir dalinn. 
Segir m.a. í niðurstöðum dóm nefndar 
að: „Staðsetning bygginganna er góð 
með tilliti til stuttra vegalengda og eðli
legrar þéttingar byggðar“.

Þjónustumannvirkin nýju munu nýtast 
íbúum í Úlfarsárdal, Reynisvatnsási og 
Graf ar holti. Í undirbúningsferlinu öllu 

 „Staðsetning bygg-
inganna er góð 
með tilliti til stuttra 
vegalengda og eðli-
legrar þéttingar 
byggðar“

var lögð áhersla á að tryggja sam ráð 
við íbúa í öllum hverfunum, auk Knatt
spyrnufélagsins Fram. Í sam ráðs ferl inu 
var lögð mikil áhersla á að sam nýta rými 
í byggingunum og voru þau sjónar
mið lögð til grundvallar í hönn un ar
samkeppninni.

Undirbúningshópur, sem borgarstjóri 
skipaði í ársbyrjun 2013 til að undirbúa 
hönnunarsamkeppni og tryggja sam
ráð við hagsmunaaðila, lagði til í skýrslu 
sinni frá júní 2013 að farið yrði í opna 
tveggja þrepa samkeppni. Á fyrra þrepi 
yrði lögð áhersla á stað setn ingu og 
heildaryfirbragð, umferð, teng ingar við 
nánasta umhverfi, dalinn og íbúða
byggð. Á seinna þrepi yrði lögð áhersla 
á nánari útfærslu á ofangreindum 
atriðum, starfseininganna sjálfra og 
innra skipulag þeirra.

Áætluð heildarstærð mannvirkjanna 
var um 15.500 fermetrar, sem skiptist 
þannig að aðkoma að mannvirkjunum 
átti að vera um um 400 fermetrar, sam
þættur leik og grunnskóli með aðstöðu 
fyrir frístunda og félagsstarf um 6.800 
fermetrar, bókasafn og menn ing ar mið
stöð um 1.300 fermetrar og sundlaug 
um 1.400 fermetrar. Íþróttahús Fram 
var áætlað um 5.600 fermetrar. Umfang 
verksins er eins og sjá má af þessum 
tölum mikið og var hönnunin opin á 
Evrópska efnahagssvæðinu. Alls voru 
24 tillögur teknar til umfjöllunar hjá 
dóm nefnd. Þar af voru 17 frá íslenskum 
stofum eða með þátttöku þeirra.
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Göngu- og 
hjóla brýrnar 
fá Vörðu-
verð launin

Verðlaun

Á þriggja ára fresti veitir Vegagerðin 
viður kenninguna Vörðuna. Varðan er 
veitt fyrir hönnun og frágang sam

Göngu- og hjóla-
brýr yfir Elliðaárósa 
eru tákn um breytta 
tíma með áherslu 
á sjálfbæran sam-
göngumáta

Brúin yfir Elliðaárósa

göngu mannvirkja sem þykja skara fram 
úr hverju sinni. Að þessu sinni hrepptu 
göngu og hjólabrýrnar yfir Elliðaárvog  
viðurkenningu í flokki brúarmannvirkja. 
Sérstök dómnefnd velur mannvirkin og 
tekur mið af fagurfræðilegum jafnt sem 
verklegum þáttum. Meðal atriða sem 
hafa áhrif á val dómnefndar er hönnun 
mannvirkjanna, hvernig þau falla að 
landslagi, styðja við umferðaröryggi, 
frágangur og verklag við framkvæmdina 
og hvaða áhrif mannvirkið hefur á 

Framkvæmdir

Frístundaheimilið Vogasel
Fyrsta sérhannaða 
frístundaheimilið 
hjá Reykjavíkur-
borg.

Frístundaheimili við Vogaskóla

Nú eru að hefjast framkvæmdir við 
bygg ingu nýs frí stunda heimilis við Voga
skóla og mun það koma í stað frí stunda
heim ilis sem starf rækt er í Sól heim um. 
Bygg ingin, sem er 342 fer metrar að 
stærð, mun rísa á suð austur hluta lóðar 
Voga skóla og verður húsið stein steypt 
á einni hæð. Við hönnun frí stunda heim
ilis ins var reynt að skerða leik svæði 
skól ans sem minnst og mun um hverfi 
hús sins og þak verða hluti af leik svæði 
barnanna.

Þetta er fyrsta frí stunda heim ilið hjá 
Reykja vík ur borg sem er sér hannað  
utan um starf semi af þessu tagi og  
er sér stök áhersla lögð á góða hljóð
vist. Í hús inu verður lista smiðja, leik rými, 
les horn og tölvu her bergi auk sér stak rar 
að stöðu fyrir börn með sér þarfir. Frí
stunda heim ilið, sem fengið hefur nafnið 
Voga sel, er hannað af arki tektum Studio 

Granda og er gert ráð fyrir að það verði 
til búið til notk unar í byrjun næsta árs. 
Frí stunda heimili eru starf rækt við alla 
grunn skóla Reykja vík ur borgar. Þar er 
6–9 ára börnum boðið upp á fjöl breytt 
tóm stunda starf eftir að skóla degi lýkur.  
Í Voga seli verður hægt að taka á móti 
um 110 börnum.

umhverfi og notendur. Í dómnefnaráliti 
segir meðal annars:

Göngu og hjólabrýr yfir Elliðaárósa 
eru tákn um breytta tíma með áherslu á 
sjálfbæran samgöngumáta. Áhugaverð 
og skemmtileg upplifun á hjólaleið um 
Geirsnef gerir hjólreiðar að valkosti 
þeirra sem eiga erindi milli bæjarhluta 
vestan og norðaustan Elliðaáa. 

Þríhyrndur grunnflötur er teygður upp 
í hyrnu. Formið er dregið upp úr miðju 
flatarins af fjórða horninu. Bitarnir 
þrír tengjast saman í toppi hyrnunnar 
og tylla sér á einfaldar undirstöður 
við árbakkann. Þetta er burðarvirki 
brúarinnar sem ber lárétt þunnbyggt 
brúargólfið með stögum. Leitast var við 
að lágmarka efnisnotkun með því að 
gefa brúnum stöðugt grunnform, sem 
jafnframt er sérkenni þeirra.

Brýrnar mynda eina samfellda heild á 
milli árbakka. Brúargólfin eru samtengd 
með stíg sem sveigist eftir manngerðu 
landslagi Geirsnefsins og breikkar við 
áningarstaði. 
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Vetrarhátíð er hátíð ljóss og myrkurs 
og var haldin í tólfta sinn 5.– 8. febrúar 
2015. Á henni fékk magnað myrkur að 
njóta sín en hátíðin er öll hin glæsi
legasta og fjöldi listamanna, safna og 
sundlauga taka þátt í henni til að skapa 
einstaka stemningu í borginni.

Vetrarhátíð er haldin á höfuðborgar
svæðinu og taka öll sex bæjarfélögin 
þátt. Sund lauganótt og Safnanótt eru 
megin stoðir hátíðarinnar ásamt ljós lista
verkum sem lýsa upp skamm degið á 
ævintýralegan hátt. Aðrir skemmtilegir 
viðburðir hátíðarinnar voru  tón leik arnir 
Edmonton Calling Reykjavík, Snjó fögn
uður og Heimsdagur barna.

Af nógu var að taka á þessum dimmu 
vetrardögum þar sem magnað myrkur 
fær að njóta sín í Reykjavík. Allir við
burðir hátíðarinnar eru gestum að kostn
aðar lausu og er þar með séð til þess 
að allir borgarbúar geti notið kraftmikils 
menningarlífs og góðrar samveru yfir 
alla hátíðina.

Ljós, myrkur og gleði verða allsráðandi 
á hátíðinni og lýstu ljóslistaverk upp 
byggingar og almenningsrými með 
fjölbreyttum hætti. Ljósaverkin lýstu 
upp fegurð borgarinnar á skemmtilegan 
máta en verkin voru öll í göngufæri við 
hvert annað. Njóta mátti skammdegis 
febrúarmánaðar með ljósagöngu milli 
ljósalistaverkanna og upplifa borgina á 
nýjan hátt.

Ljóslistaverkið Ljósvarða eftir lista
mann inn Marcos Zotes birtist á framhlið 
Hallgrímskirkju við ljúfa raftóna Þórönnu 
Daggar Björnsdóttur við setningu 
Vetrar hátíðar. Ljóslistaverkið er unnið 
í sam starfi við börn á leikskólanum 
Grænu borg sem áttu heiðurinn af 
myndunum sem birtust kirkjunni.

Vetrarhátíð í 
Reykjavík

Borgarlíf Hallgrímskirkja 
skipti um ham á 
Vetrarhátíð og 
varð ljósvarða 
eftir Marcos 
Zotes og börnin á 
Grænuborg
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Umhverfið

Reykjavík 
í tölum
Áhugaverðar staðreyndir
um Reykjavíkurborg,  
íbúa hennar og landsvæði

50,4
km2

flatarmál 
þéttbýlis

3,1 einstaklingur býr 
að meðaltali á hverju 
heimili í Reykjavík

íbúum Reykjavíkur
hefur fjölgað um 20.000

síðan árið 1990

Ferðavenjur

1. Einkabíll 76%

1

2

3 4

2. Gangandi 15%
3. Hjólandi 4%

1. Eigið húsnæði 76%
2. Leiguhúsnæði14%

3. Foreldrahús 9%
(einstaklingar yfir 18 ára aldri)

4. Strætó 4%

16 km2
flatarmál grænna 
svæða í Reykjavík

Samgöngumannvirki þekja 11,2 km2 af þéttbýli
Reykjavíkur eða 22% af yfirborðinu

121.780
íbúar í Reykjavík

5 mínútur
í næsta græna svæði

92% íbúa Reykjavíkur búa í innan við 300 metra 
fjarlægð frá opnum svæðum stærri en 2000m2

meðalheildarúrkoma 
á ári síðustu 10 ár

877mm

meðalhiti yfir
árið síðustu 10 ár

5,5°Clengd göngu- og 
hjólastíga í Reykjavík

að meðaltali á
hvert heimili

814
km

1,5 
bílar

Íbúaþéttleiki

2.376 
íbúar/km2
sem þýðir að hver íbúi hefur til umráða 422m2

Norðurmýri er þéttasta 
hverfið í Reykjavík með
90 íbúa/ha

Húsnæðiseign

Breiðholt er fjölmennasti
borgarhluti Reykjavíkur
með 20.998 íbúa

97%
ökufærra

Reykvíkinga
hafa bílpróf 

64°N
breiddargráða

Heimildir: Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 
LUKR, Hagstofa Íslands, Veðurstofa Íslands, 
Ferðavenjukönnun Gallup 2011, Könnun á 
húsnæðis- og búsetuóskum borgarbúa 2013
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Kynntu þér hann á
Þekkir þú borgarhlutann þinn?  

hverfisskipulag.is

UMHVERFISMERKI

Prentgripur

141 858


