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Fegrunarviðurkenningar Reykjavíkur-
borgar eru árlegur viðburður sem eru 
ávallt veittar við hátíðlega athöfn í Höfða 
á afmælisdegi Reykjavíkurborgar. Á 
síðasta ári hlutu fimm lóðir viðurkenn-
ingar fyrir fallegar stofnana-, fyrirtækja- 
og fjölbýlishúsalóðir, og þrjú hús fengu 
viðurkenningar fyrir endurbætur á eldri 
húsum.  
 
Skipulagsráð Reykjavíkur veitti viður-
kenningarnar eftir tilnefningar frá 
vinnu hópum sem í sátu Björn Ingi 
Edvards son, landslagsarkitekt, Valný 
Aðalsteins dóttir verkefnisstjóri, Margrét 
Þormar, arkitekt hjá Skipulags- og 
byggingar sviði og Helga Maureen 
Gylfa dóttir, safnvörður hjá Minjasafni 
Reykjavíkur. 

Viðurkenning fyrir lóðir 2011

Laugarnesvegur 87-89 

Dvergabakki 22-36 

Sléttuvegur 15-17 

Suðurlandsbraut 56 

Dunhagi 7 (Endurmenntun HÍ) 

Viðurkenning fyrir hús 2011

Garðastræti 44 

Laufásvegur 10 

Þingholtsstræti 17 

Garðarstræti 44

Dunhagi 7

Leiðari
Inngangur

Fimm lóðir og þrjú 
hús fengu viður-
kenningu árið 2011

Fegrunarviðurkenningar
Mannlíf

Í þessu tölublaði af Borgarsýn er frá  
mörgu að segja. Nú þegar er hafin 
fundar röð í hverfum borgarinnar þar 
sem vinnu tillaga að endurskoðuðu 
aðalskipulagi er kynnt fyrir borgarbúum 
undir yfir skriftinni Borg fyrir fólk. Við 
vonumst til að sem flestir komi, kynni 
sér tillöguna og gefi sér tíma til að 
rýna framtíðarsýn fyrir sitt hverfi. Við 
segjum einnig frá fyrirhugaðri vinnu við 
hverfisskipulag en það eru þróunar-
áætlanir fyrir eldri hverfi borgarinnar. 
Hverfisskipulag byggir á stefnu er birtist 
í aðalskipulagi en í hverfisskipulagi geta 
falist heimildir til uppbyggingar. Við 
gerð hverfisskipulags er þátttaka íbúa 

lykilatriði og því mikilvægt að kynna það 
verkfæri til leiks sem fyrst svo allir séu 
sem best upplýstir þegar vinnan hefst. 
Beðið er eftir að ný skipulagsreglugerð 
líti dagsins ljós svo hægt sé að hefja þá 
vinnu með formlegum hætti. 

Efni blaðsins endurspeglar áherslur 
borgarinnar um þéttingu byggðar, vist-
vænar samgöngur og gæði í borgar-
um hverfinu. Í aðalskipulagi verður 
lögð áhersla á að þétta borgarvefinn 
til að nýta inn viði sem best og draga 
úr keyrslu milli vinnustaða og heimilis. 
Sagt verður frá nýrri sam keppni um 
göngu og hjólabrú yfir Elliða ár voginn en 
hún er liður í styrkingu nets hjólastíga 
frá austri til vesturs. Við segjum einnig 
frá deili skipulagi fyrir fyrir Borgar-
túnsreit vestur er þar er gert ráð fyrir 
þéttri blandaðri borgar byggð. Að lokum 

fjöllum við um ýmis gleðiverkefni eins 
og fegrunarviðurkenningar og áfram-
hald á biðstöðuverkefnum frá því síðasta 
sumar. Í biðstöðuverkefnum eru van-
nýtt borgarrými tekin til umfjöllunar og 
þau gædd lífi með ýmsum leiðum. Í 
þetta sinn verður ekki einungis horft 
til miðborgar heldur einnig til annarra 
hverfa borgarinnar. 

Með reglulegri útgáfu kynningarrits 
um skipulagsmál vonumst við til að að 
borgar búar verði betur upplýstir um þær 
áherslur sem uppi eru í þróun og ásýnd 
borgarinnar hverju sinni enda viðfangs-
efni sem kemur öllum við.

Ólöf Örvarsdóttir,
skipulagsstjóri
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Ljómandi jólaborg

Mannlíf 

Miðborgin tók vel á móti borgarbúum 
síðast liðin jól. Hluti Laugavegar og 
Skóla vörðu stígs var eingöngu opin fyrir 
gang andi veg farendur, en lokað var 
fyrir bíla um ferð niður Skóla vörðu stíg við 
Berg staða stræti og niður Lauga veg við 
Frakka stíg að Bankastræti á Þorláks-
messu. Breytingin var gerð í samráði við 
hags muna aðila í miðborg Reykja víkur 
og kynnt sam eigin lega undir yfir skrift inni 
„Ljómandi miðborg“. Síðast liðið sumar 
var sama svæði á Lauga vegi og Skóla-
vörðu stíg breytt tíma bundið í göngu-
götur og var þeirri breytingu vel tekið. Í 
ljósi þeirrar jákvæðu reynslu var ákveðið 
gera slíkt hið sama nú í aðdrag anda 
jólanna og gefa gang andi veg far endum 
og viðburðum aukið rými á götum mið-
borgar innar. Auknar jóla skreyt ingar 
voru í mið borginni og var það gert til 
þess að stuðla að jóla legri mið borg 
og hvetja borgar búa til að ganga um 
götur borgar innar og njóta mann lífs og 
menningar í desem ber. Mikið var um að 
vera á götum borgarinnar og víða voru 
tón listar upp ákomur til að skapa jóla -
stemm ingu og lífga upp á götu lífið. 

Jólamarkaðurinn var í þetta sinn á 
Ingólfs torgi sem vakti mikla lukku við-
staddra. Markaðurinn var opinn fyrir jól 
og var hluti af átakinu Jólaborgin Reykja-
vík. Hönnun, hand verk, list iðnaður, jóla-

Miðborgin var  
lýst upp og borgar-
búar hvattir til 
að ganga um 
götur borgarinnar 
og njóta jóla-
stemmingunnar

skraut og fleira jóla tengt var fáanlegt á 
Jólamarkaðnum en hann var starf ræktur 
í fallega skreyttum bjálka kofum og var 
við burða hald fjölbreytt á Ingólfstorgi 
og víðar fram að jólum. Víða var jóla-
vættum varpað á veggi í mið borginni 
og gátu börn og fullorðnir orðið sér út 
um sér stök kort í fjölmörgum verslunum 
sem fylla má út með nöfnum og stað-
setningum veggjavættanna. Dregið var 
úr réttum svörum og þrenn verð laun 
veitt í formi gjafakorta.

Skólavörðustígur ©Ragnar Th. Sigurðsson

Bankastræti 

©Ragnar Th. Sigurðsson
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Tímabundin 
almenningssvæði

Mannlíf

til þess að taka virkan þátt í þróun og 
nýtingu borgarumhverfisins. Verkefnið 
er samstarfsverkefni umhverfis- og 
sam göngusviðs, skipu lags- og 
byggingasviðs og fram kvæmda-og 
eignasviðs Reykjavíkur borgar.

Þessi svæði, sem skilgreind eru sem 
biðsvæði, eiga það sameiginlegt 
að hafa á einhvern hátt gleymst af 
almenningi og kostir þeirra ekki nýttir 
til fullnustu. Þegar svæði er skilgreint 
sem biðsvæði þýðir það að óvissa 
ríkir um framtíðarnotkun þess. Einnig 

Sumarið 2011 voru almenningssvæði 
í miðborg Reykjavíkur glædd lífi með 
ýmsum innsetningum, nýstárlegum 
götugögnum, mörkuðum og fjölbreyttum 
viðburðum sem hluti af verkefninu Torg 
í biðstöðu. Í sumar verður haldið aftur af 
stað með verkefnið í miðborginni ásamt 
því að tekin verða fyrir valin svæði og 
hverfakjarnar utan miðborgarinnar.

Torg í biðstöðu gengur út á að nota 
tímabundnar lausnir til að hanna og líf-
væða ákveðin almenningssvæði og torg 
í borginni ásamt því að hvetja borgar búa 

Haldið verður 
áfram með svæði 
í miðborginni auk 
þess sem tekin 
verða fyrir valin 
svæði í úthverfum 
borgarinnar

getur verið um að ræða svæði þar sem 
mögu leikar eru augljóslega vannýttir 
og hefð bundin skipulagsvinna á ekki 
við. Hið tímabundna veitir möguleika 
á að prófa hugmyndir án þess að fara 
í stór tækar og dýrar framkvæmdir. 
Reynslan hefur sýnt að auðveldara er 
að fá hags munaaðila í lið en þegar um 
hefðbundnar fram kvæmdir er að ræða. 
Ef vel tekst til er hægt að vinna áfram 
út frá sömu forsendum og þarf þessum 
tíma bundnu verk efnum ekki að ljúka og 
svæðin þróast og má segja að það sé 
óska útkoma verk efnanna. Lagt er upp 
með að auka mögu leika almennings-
svæða og fá almenning, íbúa, rekstr ar-
aðila og aðra hags muna aðila til að sjá 
þá möguleika sem felast í svæðunum og 
taka þátt í að þróa þau til betri vegar. 

Hvert verkefni veitir nýja þekkingu um 
afmörkuð svæði og borgarrými í stærra 
sam hengi sem hægt er að nota til skil-
greiningar á svæðunum og ákvarðana-
töku um framtíð þeirra. Mikil vægt er að 
þróa þessa hug  mynda fræði svo hægt 
verði að nota hana sem verkfæri þegar 
hefðbundin skipu lagsvinna á ekki við. 
Það er breiður hópur fólks sem kemur 
að bið svæða verk efnunum þar sem 
hver og einn kemur með sína sérstöku 
þekkingu og bakgrunn og stuðlar 
þannig að fjöl breytileika verkefnanna. 
Þessi fjöl breytni hentar vel þegar unnið 
er í borgar rými þar sem umhverfið tekur 
sífelldum breytingum og hagsmuni 
margra þarf að hafa í huga.

Baldurstorg ©Borghildur

Óðinstorg ©Borgarhildur

Rannsóknarhópurinn Borghildur fylgdist 

með verkefninu sumarið 2011 og er hægt 

að sjá afrakstur vinnu þeirra á heimasíðu 

hópsins: www.borghildur.info
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Nýtt deiliskipulag fyrir 
Borgartúnreit vestur

Deiliskipulag

Deiliskipulag Borgartúnsreits var sam-
þykkt í apríl 2011 en reiturinn markast 
af Snorrabraut í vestri, Sæbraut í norðri, 
Höfðatúni í austri og Borgartúni í suðri. 
Deiliskipulagið leitast við að skapa 
skjólsæla, þétta, en fremur lág reista 
byggð sem miðast af þeim byggingum 
sem fyrir eru á reitnum. 

Stefnt er að fegrun og bættri nýtingu 
reitsins, blöndun byggðar og tengingu 
við aðliggjandi reiti, götur og útivistar-
svæði. Bílastæði á yfirborði lóða eru fá 
og eru þau að mestu staðsett í skugga 
bygginga. Fyrir vikið verður til vistlegur 
garður á reitnum miðjum. Byggingarnar 
kringum garðinn eiga að hýsa fjölbreytta 
starfsemi, verslun, þjónustu, skrifstofur 
og íbúðir. Skýringaruppdráttur sýnir 
hvernig uppfylla má kvaðir um gróður og 
gönguleiðir á svæðinu. Á þremur lóðum 
meðfram Sætúni munu rísa byggingar 
með íbúðum á efri hæðum. Gert er 
ráð fyrir verndun götumynda á þremur 
lóðum, Borgartúni 1, Borgartúni 7 og 
Sætúni 8.

Hámarksbyggingarmagn fyrir allar 
lóðir á reitnum skv. samþykktu 
skipulagi  

39.519 m2

Skýringaruppdráttur

Loftmynd af Borgartúni 2010 ©Reykjavíkurborg

Um er að ræða athafnasvæði fyrir 
fjölbreytta starfsemi miðsvæðis þar 
sem gert er ráð fyrir verslun, þjónustu, 
skrifstofum og íbúðum

Hámarksfjöldi bílastæða ofanjarðar  
á reitnum skv. samþykktu skipulagi

572

Sæbraut

Snorrabraut

Borgartún

Sætún

Höfði
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Hverfisskipulag
Hverfisskipulag

Hverfisskipulag 
er langtíma sýn á 
hverfi borgarinnar 
og grundvöllur 
ákvarðanatöku

hverfa for kólfar séu tilbúnir að vinna 
þétt með hönnunar teymunum sem og 
hverfisráðin öll.

Meginmarkmið með gerð hverfa skipu-
lags er að einfalda skipulagsgerð í 
þegar byggðum hverfum og um leið 
auka sam ráð við borgarbúa um þeirra 
nánasta umhverfi. Markmiðið er að auka 
gæði hverfa borgarinnar með vistvænar 
úrlausnir að leiðarljósi. Vistvænar úr-
lausnir geta falist í ákvörðunum er 
varða allt frá samgöngum  og þéttingu 
byggðar til ofan vatnslausna. 

Hverfisskipulag er langtíma sýn á hverfi 
borgarinnar og grundvöllur ákvarðana-
töku um framkvæmdir og ráðstöfun 
fjár muna. Samráð er lykilþáttur við gerð 
hverfisskipulags og mikilvægt er að sér-
þekkingin sem býr hjá íbúum hverfanna 
skili sér inn í vinnuna til að markmiðum 
sé náð. 

Í hverfaskipulagi felst einnig ákvarðana-
taka og lögfestur rammi sem er grund-
völlur fyrir byggingarleyfisumsókn. Þrátt 
fyrir að hverfisskipulag sem slíkt sé 
skil greint sem tegund deiliskipulags 
sam kvæmt skilgreiningu skipulagslaga 
nr. 123/2010 kemur fram að heimilt sé að 
víkja frá kröfum um framsetningu sem 
gerðar eru til deiliskipulagsáætlana í 
nýrri byggð og leggja frekar áherslu á 
almennar reglur um yfirbragð og varð-
veislu gildi byggðarinnar auk almennra 
rammaskilmála. 

Í ár stendur til að hefja gerð hverfis-
skipu lags í öllum grónum hverfum 
borgar innar og stefnt á að ljúka vinnunni 
fyrir árslok 2014. Þessi tíma áætlun er 
nokkuð brött en markmiðið er að unnið 
sé að hverfis-skipulagsgerð í öllum 
hverfum borgarinnar samtímis.

Nú er verið að móta aðferðafræðina 
sem notuð verður við verkefnið og eru 
Gláma-Kím arkitektar ráðgjafar borgar-
innar. Rýnt hefur verið í stefnur um 
betri hverfi sem nágrannalönd okkar 
hafa verið að móta og í vinnslu eru 
gát listar sem ber að hafa til hliðsjónar 
við hverfis skipu lags vinnuna. Þegar 
aðferða fræðin liggur fyrir verður auglýst 
eftir þver faglegum hönnunar teymum 
til sam vinnu, sem þýðir að félags-
fræð ingar, lands lags arki tektar, arki-
tektar, frístundaráðgjafar og vonandi 
fleiri fagstéttir verða kallaðar til leiks. 
Verkefnis stjórn fagfólks innan borgar-
innar mun leiða verkefnið undir stjórn 
skipu lags ráðs Reykjavíkur. Auk þess 
standa vonir til þess að áhuga samir 

wÍ lögunum kemur einnig fram að við 
deili skipulagsgerð í þegar byggðu hverfi 
getur sveitarfélag ákveðið að skilgreina 
afmarkað svæði sem þróunarsvæði þar 
sem vinna skal hefðbundið deiliskipulag. 
Það eru svokallaðir uppbyggingar-
reitir sem hægt er að þróa með þarfir 
hverfisins í huga.

Mikil tækifæri felast í gerð hverfis skipu-
lags. Segja má að það sem ein kenni 
góð hverfi séu félagsleg blöndun, 
aðgengi að þjónustu, áhersla á vist-
vænar sam göngur og aðgengi að 
náttúru. Flest hverfi borgarinnar eru vel 
sett hvað þessa þætti varðar en annars-
staðar eru tækifæri til úrbóta. Hverfis-
skipu lag er verkfæri til slíks. Lykilorðin 
eru lýð heilsa, sjálfbærni og gæði í 
mann gerðu umhverfi. 

Á fyrirhuguðum fundum í hverfum 
borgar innar þar sem endur skoðað 
aðal skipulag verður kynnt fyrir íbúum 
mun verk færið hverfis skipulag einnig 
verða kynnt til leiks. Á skipulags- og 
bygg ingar sviði er vonast til að flestir 
borgar búar láti til sín taka við gerð 
hverfis skipulags og trúi því að raun veru-
legur vilji til þess að búa til betri hverfi 
búi að baki þeirri vinnu sem nú er að 
hefjast. Það er auðveldara að hrinda 
góðum áformum í fram kvæmd ef búið er 
að gera ráð fyrir þeim. Þar trúum við að 
hverfis skipulagið geti orðið að gagni.

Í Reykjavík bjuggu 1. janúar 2012 í 
öllum hverfum borgarinnar:

118.814
Í Breiðholtinu (fjölmennasta hverfinu) 
bjuggu þann 1. janúar 2012 alls:

20.546
Á Kjalarnesinu (fámennsta hverfinu) 
bjuggu þann 1. janúar 2012 alls:

799
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Hverfaskipting borgarinnar

1 Vesturbær

2 Miðborg

3 Hlíðar

4 Laugardalur

5 Háaleiti

6 Breiðholt

7 Árbær

8 Grafarvogur 

9 Grafarholt-

Úlfarsárdalur

10 Kjalarnes

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

Lækjartorg 

©Ragnar Th. Sigurðsson
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1 Vesturbær 
Vesturbær er eitt af gömlu hverfunum í 
Reykjavík og státar af langri og merkilegri 
sögu og er að mörgu leyti tengdur mið-
borginni. Íbúasamsetningin í hverfinu 
ber þess merki að hverfið er gróið enda 
helst aldursskipting hverfisins í hendur 
við meðaltal Reykjavíkur. Talsverð atvinnu-
starfsemi er í hverfinu, einkum við höfnina 
og í Örfirisey, og má finna þar margar 
minjar um útgerð fyrr á öldum. Nálægðin 
við sjóinn er eitt af helstu sérkennum 
hverfisins og fjölsóttasti göngustígur 
borgar innar er meðfram Ægisíðu. 

Byggð og opin svæði eru að mestu í 
föstum skorðum. Í hverfinu eru nokkur 
svæði og reitir sem mögulegt er að endur-
skipuleggja og þróa, einkum svæði sem 
eru í jaðri borgarhlutans við sjávarsíðuna í 
vestri og til austurs við flugvöllinn.

2 Miðborgin 
Miðborgin er miðstöð atvinnu, verslunar 
og menningar í Reykjavík og þangað 
leggja margir leið sína á hverjum degi til 
að sinna vinnu sinni eða njóta þess sem 
er í boði. Í miðborginni eru flestir veitinga- 
og skemmti staðir borgarinnar og þangað 
safnast íbúar Reykjavíkur saman á hátíðis-
dögum. Þar er elsta byggð Reykja víkur og 
þangað má einnig rekja upphaf byggðar á 
Íslandi. En miðborgin er ekki bara sameign 
allra íbúanna heldur einnig hverfi þeirra 
sem þar búa og ala upp sín börn. Sér staða 
mið borgarinnar er þó töluverð því í mið-
borginni mætast margir straumar. 

Efling miðborgarinnar hefur verið leiðarljós 
í allri stefnumörkun Reykjavíkurborgar á 
undan förnum árum og hafa áætlanir miðað 
að því að auka aðdráttarafl miðborgarinnar, 
við halda fjölbreyttri starfsemi og mannlífi, 
auka gæði byggðarinnar og virða eldri 
byggð. Enn fremur að stuðla að endur-

skipu lagningu vannýtra svæða og styrkja 
þennan borgarhluta með fjölgun íbúa og 
starfa.

3 Hlíðar 
Hverfið er gróið íbúahverfi í Hlíðum, Holtum 
og Norðurmýri og eiga hverfahlutarnir það 
sameiginlegt að yfirbragð byggðar er mjög 
heild stætt. Óvenju margir erlendir ríkis-
borgarar búa í hverfinu eða ríflega 10% 
íbúa ásamt því að hlutfall barna í hverfinu 
er heldur hærra en að meðaltali í öðrum 
hverfum. Hlíðabúar státa meðal annars af 
fallegu útivistarsvæði í Öskjuhlíð, við Perluna, 
á Klambratúni og í Nauthólsvík svo dæmi 
séu nefnd. Í jaðri borgarhlutans, næst Lauga-
vegi og við flugvöllinn, eru nokkur svæði sem 
mögulegt er að endurskipuleggja og þróa. 

Skipulag samgangna er í brennidepli en 
umferðarþyngstu götur borgarinnar þvera 
borgarhlutann. Takmarkið er að virða eldri 
byggð, stuðla að endurskipulagningu van-
nýttra svæða og styrkja þennan borgarhluta 
með fjölgun íbúa og starfa.

4 Laugardalur 
Laugardalur skiptist í marga minni hverfa-
hluta sem fela mest megnis í sér blandaða 
íbúa byggð ásamt atvinnu hús næði á 
afmörkuðum svæðum. Hátt hlutfall eldri 
borgara (67+) býr í hverfinu eða 17% m.v. 
rífl ega 10% að meðal tali í borg inni allri. 
Laugar dals búar státa meðal annars af 
Laugar dals laug inni, Skauta höllinni, Grasa-
garðinum, Fjölskyldu- og hús dýra garðinum, 
Safni Sigurjóns Ólafssonar á Laugar nes-
tanga og Sól heima bókasafninu svo nefnd 
séu dæmi. Nokkur helstu atvinnusvæði 
borgar innar eru í borgarhlutanum. 

Hverfahlutarnir eru fastmótaðir að mestu og 
full byggðir en í jaðri þeirra eru nokkrir upp-
byggingar reitir auk þess sem atvinnusvæðin 
eru í stöðugri þróun og uppbyggingu.

5 Háaleiti 
Háaleitishverfi felur í sér nokkra minni 
hverfis hluta – t.d. Álftamýri og Háaleiti, 
Hvassa leiti, Smáíbúðahverfi og Fossvog. 
Hverfið er nokkuð fjölmennt og er hlutfall 
67 ára og eldri hátt eða 17% íbúa miðað við 
ríflega 10% að meðaltali í borginni allri. Að 
auki býr í hverfinu stór hópur fatlaðs fólks. 
Háa leiti og Bústaðir státa meðal annars af 
metnaðar fullu skólastarfi í 15 leik- og grunn-
skólum, íþróttafélögunum Víkingi og Fram, 
verslunar miðstöðinni Kringlunni og fallegu 
útivistar svæði í Fossvogsdal. 

Íbúðarhverfin eru fastmótuð og fullbyggð 
að mestu en atvinnusvæðin eru enn í þróun 
og uppbyggingu. Töluverðir upp byggingar-
möguleikar eru í Múlunum og einnig á 
Kringlusvæðinu.

6 Breiðholt 
Breiðholt dregur nafn sitt af bænum Breið-
holti og stóð bærinn áður á svipuðum 
slóðum og Skógarsel stendur nú. Einstakir 
hlutar hverfisins eru Efra- og Neðra-Breið-
holt og Seljahverfi. Breiðholtið er fjöl-
mennasta hverfi Reykjavíkurborgar og er 
hlutfall erlendra ríkisborgara nokkuð hátt 
eða 10,2% miðað við ríflega 8% að meðal tali 
í borginni allri. Breiðholt einkennist af öflugu 
hverfastarfi ásamt öflugu skóla- og íþrótta-
starfi, menningarmiðstöðinni Gerðubergi og 
verslunarmiðstöðinni Mjódd svo sitthvað sé 
nefnt. 

Íbúðarhverfin í Breiðholti, sem eru að 
mestu fastmótuð, eru afmörkuð af stórum 
umferðar æðum og opnum útivistarsvæðum. 
Á einstaka reitum innan hverfanna eða í 
jaðri þeirra er ný uppbygging þó möguleg.
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7 Árbær 
Eitt af einkennum hverfisins er mikil nánd 
við náttúruna og ein helsta útivistarperla 
borgarinnar Elliðaárdalurinn. Dalurinn er 
afar vinsæll meðal hverfisbúa til íþrótta-
iðkunar og útivistar. Íbúðahverfin í Árbæ 
eru Árbær, Selás, Ártúnsholt og Norð linga-
holt en einnig má nefna athafnasvæðið 
á Bæjar hálsi þar sem mörg af stærstu 
fyrir tækjum landsins eru með aðsetur. Í 
saman burði við borgina alla þá einkennir 
íbúa sam setning una mikill fjöldi barna 
og ungmenna. Að sama skapi er minna 
af eldri borgurum í hverfinu. Hverfið 
státar af metnaðarfullu starfi í leikskólum, 
grunnskólum, frístundaheimilum, félags-
miðstöðvum, Árbæjarsafni og íþrótta-
félaginu Fylki. 

Íbúðabyggðin er að mestu fastmótuð en á 
einstaka reitum innan hverfanna eða í jaðri 
þeirra er ný uppbygging möguleg.

8 Grafarvogur 
Grafarvogur er næst fjölmennasta hverfi 
borgarinnar og eitt af því sem einkennir 
hverfið er mikil nánd við náttúruna og þá 
ber helst að nefna svæði eins og Gufunes, 
Grafarvoginn og Korpu ásamt langri og 
fallegri sjávarsíðu sem umlykur hverfið að 
stórum hluta. Grafarvogur er mjög stórt 
hverfi bæði hvað varðar íbúafjölda og 
landsvæði. Í hverfinu er mikil hverfisvitund 
og líta margir íbúar á hverfið sem einskonar 
bæ/þorp innan borgarmarkanna. Það sem 
helst einkennir íbúasamsetningu hverfisins 
er að það er barnmargt og mikið af ungu 
fólki. Í samanburði við Reykjavík í heild sinni 
er hópurinn frá 0-24 ára fremur fjölmennur 
í Grafarvogi. Hlutfall eldri borgara er að 
sama skapi fremur lágt í samanburði við 
Reykjavík í heild. Hverfið státar einnig 
af metnaðarfullu starfi í fjölmörgum 

leikskólum, grunnskólum, frístundaheimilum 
og félagsmiðstöðvum. Í hverfinu eru einnig 
góð aðstaða til íþróttaiðkunar m.a. íþrótta-
miðstöð, sundlaug Grafarvogs og Egilshöll. 

Atvinnusvæðin í Ártúnshöfða og við Elliða-
árvog búa yfir miklum þróunar mögu leikum 
fyrir blandaða byggð. Land Keldna og 
Keldna holts eru framtíðar upp byggingar-
svæði og í Gufunesi eru einnig möguleg 
fram tíðar svæði fyrir byggð.

9 Grafarholt og Úlfarsárdalur 

Grafarholt og Úlfarsárdalur eru nýjustu 
hverfi borgarinnar og búa þar orðið rúm-
lega 5000 íbúar. Grafarholt hefur byggst 
upp á síðastliðnum áratug og er enn í 
upp bygg ingu. Það sem helst einkennir 
íbúa sam setningu hverfisins er ungt barna-
fólk. Hverfið er afar barnmargt en börn á 
aldrinum 0-12 ára eru 25,2% íbúa á meðan 
meðal talið fyrir alla Reykjavík er 16,7%. Hlut-
fall eldri borgara er að sama skapi nokkuð 
minna. Eitt af einkennum hverfis ins er mikil 
nánd við náttúruna og í göngu færi við 
hverfið eru náttúrusvæði eins og Úlfars fell, 
Reynisvatn og Hólmsheiðin. Hverfið státar 
af metnaðarfullu starfi í þremur leik skólum, 
tveimur grunnskólum og tveimur frí stunda-
heimilum, öflugri félagsmiðstöð og íþrótta-
félaginu Fram. 

Íbúðarbyggð í Úlfarsárdal verður í þróun 
og uppbyggingu á næstu árum, og enn 
fremur er gert ráð fyrir uppbyggingu nýrra 
atvinnusvæða á Hólmsheiði.

10 Kjalarnes
Kjalarnes er fámennasta hverfið í Reykjavík 
en á sama tíma það lang stærsta að flatar-
máli enda á sjálf Esjan heimilisfesti á Kjalar-
nesi. Á Kjalarnesi mætast sveit og borg 
en hverfið samanstendur af Grundarhverfi 
og síðan dreifbýlinu sem nær frá Kollafirði 
og inn í Hvalfjörð. Talsverður landbúnaður 
er stundaður á Kjalarnesi. En þó að íbúar 
séu fáir eru þeir kraftmiklir enda löng hefð 
fyrir ýmiss konar félagslífi á Kjalarnesi. Í 
Grundarhverfi er grunnskóli og leikskóli, 
sundlaug, frístundaheimili og fleira. Fólkið á 
Kjalarnesi velur sér að búa á mörkum sveitar 
og borgar og fær í staðinn nálægð við 
náttúruna og mikið rými fyrir hvern og einn. 

Helstu uppbyggingarsvæði á Kjalarnesi eru 
þéttbýlið í Grundarhverfi og atvinnusvæðið 
á Esjumelum.
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við margar þessara leiða og má segja 
að fram kvæmdir í samgöngumálum í 
borginni á árinu snúi að stærstum hluta 
að úrbótum fyrir hjólreiðafólk. 

Auk bættra hjólaleiða er meðal annars 
gert ráð fyrir uppbyggingu hjólaskýla. 

Hjólaborgin Reykjavík
Framtíðarsýn og stefnumótun

Hjólaborgin Reykjavík hjólreiðaáætlun 
borgarinnar var samþykkt í borgarstjórn 
í febrúar 2010. Framtíðarsýnin er að 
aðstaða til hjólreiða hvetji borgarbúa til 
þess að sinna erindum sínum auk þess 
að stunda útivist á reiðhjólum. Á undan-
förnum árum hafa æ fleiri Reykvíkingar 
viljað draga úr áherslu á mannvirki fyrir 
einkabílinn og nota fremur sam göngufé 
til lagningar hjóla- og göngu stíga. 
Tímarnir breytast og mennirnir með. Ný 
hjól reiða áætlun sinnir þessum breyttu 
áherslum með því að stytta hjólaleiðir, 
gera þær greiðfærari og fjölga hjóla-
leiðum í borginni. Stefnt er að því að 
stór auka hlutdeild hjólreiða í borginni 
með því að leggja fleiri og betri hjóla-
stíga og bæta aðstöðu fyrir hjólreiðafólk.
Árið 2010 voru hjólaleiðir í Reykjavík 
u.þ.b. 10 km. Með hjólaleiðum er átt við 
hjóla stíga, -reinar, -vísa o.s.fr. sem ein-
göngu eru ætluð hjólandi veg far endum. 

Sam kvæmt áætluninni er gert ráð fyrir 
fimm földun á þessari vegalengd til 
ársins 2015 og tíföldun til ársins 2020.

Þetta merkir að hjólaleiðir í Reykjavík 
verði orðnar 100 km árið 2020. Þetta er 
metnaðar fullt markmið sem haft er að 
leiðarljósi við allt sam göngu skipulag í 
Reykjavík í dag. Frá sam þykkt hjól reiða-
áætlunar hefur verið unnið að því að 
klára hjólaleið um Foss vogs dal, hjólandi 
gefinn forgangur á móti ein stefnu-
umferð á Suður götu auk undir búnings 
frekari verk efna. Unnið hefur verið að 
hönnun hjóla leiða meðfram Suður lands-
braut, Vestur lands vegi, Reykja nes braut 
og víðar auk þess sem sam keppni um 
hjóla- og göngubrú yfir Elliða ár ósa hefur 
verið hleypt af stokkunum. 

Á fjárhagsáætlun fyrir árið 2012 er 
gert ráð fyrir að hefja framkvæmdir 

Stefnt er að því að auka hlutdeild 
hjólreiða í borginni með því að leggja 
fleiri og betri hjólastíga

Framtíðaráætlun um hjólaleiðir

Skólavörðustígur ©Reykjavíkurborg
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Skólavörðustígur

©Reykjavíkurborg

Borgartún ©Reykjavíkurborg

Haustið 2011 var útbúið færanlegt 
hjóla skýli sem komið var fyrir við Toll-
húsið í mið borginni en skýlið mun nýtast 
til að prófa ýmsar staðsetningar fyrir 
hjóla geymslu áður en farið verður í 
kostnaðar samar framkvæmdir. 

Talningar á hjólandi vegfarendum í 
borginni gefa til kynna að reiðhjólið 
sé sam göngu máti sem vinnur hratt á. 
Mikilvægt er að þessari þróun sé fylgt 
eftir með fræðslu og umfjöllun um reið-
hjólið sem farartæki og áherslum á alla 
þá kosti sem það hefur upp á að bjóða. 
Uppbygging hjólreiðakerfis er mikil-
vægur þáttur en sömuleiðis og jafnframt 
þurfa borgar yfirvöld og stofnanir eins 
og Umferðarstofa og Lýðheilsustöð 
að hvetja til aukinna hjólreiða. Betra 
borgar umhverfi fyrir hjólreiðafólk bætir 
lýð heilsu og slysum mun að að öllum 
líkindum fækka.

Reiðhjólið er ferðamáti sem hefur 
jákvæð áhrif á notandann, borgar-
myndina og umhverfið. Árið 2012 
og á komandi árum verður haldið 
áfram með þá uppbyggingu sem átt 
hefur sér stað í borginni en af enn 
meiri krafti en áður. Vonandi sjá sem 
flestir Reykvíkingar og íbúar höfuð-
borgarsvæðisins hag sinn í að skipta 
út heimilisbíl fyrir reiðhjól svo fljótt 
sem auðið er.

Hjólaleiðir í Reykjavík voru 
árið 2010

10 km

Áætlað er að hjólaleiðir í Reykjavík 
verði orðnir árið 2020

100 km

Eintak af hjólreiða áætlun borgar-
innar sem var samþykkt í borgar-
stjórn í febrúar 2010, er hægt að 
nálgast á heima síðu Umhverfis- og 
sam göngu sviðs Reykjavíkurborgar.
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Árið 2011 samþykkti borgarráð nýtt 
deili skipulag fyrir syðri hluta jarðarinnar 
Brautarholts á Kjalarnesi þar sem er 
gert ráð fyrir 20 holu golfvelli á rúmlega 
90 hektara svæði sem liggur frá sjó og 
inn á land á milli klettaborga. Í aðal-
skipu lagi Reykjavíkur 2001-2024 er 
svæðið að hluta skilgreint sem opið 
svæði til sérstakra nota, merkt (G) golf-
völlur og liggur fyrirhugaður völlur að 
mestu í landi sem er í 5-25 metra hæð. 
Auk túna er landið að mestu grasi gróin 
holt og strand lengjan er ýmist sandfjara 
eða klettar sem á stöku stað eru 15-20 

metra háir. Við útfærslu golfvallarins 
verður sem minnst um tilbúnar hindranir 
eða tor færur þar sem núverandi eigin-
leikar landsins munu nýtast í þeim 
tilgangi. Til að endurheimta votlendi er 
gert ráð fyrir að fylla upp í helstu skurði 
á þeim svæðum sem golfbrautir eru 
skipu lagðar en þó með þeim hætti að 
tryggt verði að brautir verði í ákveðinni 
hæð yfir grunnvatnsstöðu. 

Byggingareitur er skilgreindur fyrir 
klúbb hús þar sem hámarks byggingar-
magn er 1.000 m² og nú þegar hefur 
verið send inn til embættis byggingar-
full trúa umsókn um tímabundið hús-
næði, sem verður notað þangað til ráðist 
verður í byggingu klúbbhúsins. Land-
mótun fyrir golfbrautir hefur staðið yfir 
í nokkurn tíma þó ekki sé komin dag-
setning á hvenær golfvöllurinn verður 
form lega opnaður.

Nýr golfvöllur á 
Kjalarnesi

Deiliskipulag 

Samþykkt deiliskipulag ©Einar Ingimarsson

Um langt árabil var rekin grasköggla-
verkasmiðja á jörðinni Brautarholti og 
voru öll tún á jörðinni nytjuð til hrá-
efnis öflunar fyrir verksmiðjuna ásamt 
túnum víða í nágrenninu. Rekstri verk-
smiðjunnar var hætt árið 1999 en áður 
höfðu komið fram hugmyndir um að 
aðlaga tún á suðurhluta jarðarinnar og 
hluta landsins í kringum þau fyrir golf-
völl. Hugmynd að golfvelli var kynnt fyrir 
sveitarstjórn Kjalarneshrepps á árunum 
1992-1995 og síðan formlega árið 1995. 

Eftir sameiningu Kjalarneshrepps við 
Reykja vík voru áform um golfvöll í 
Brautarholti kynnt fyrir skipu lags yfir-
völdum í sameinuðu sveitarfélagi og í 
aðal skipulagi Reykjavíkur 2001-2024 
var skilgreindri landnotkun á suðurhluta 
jarðar innar Brautarholts breytt úr land-
búnaðar svæði í opið svæði til sérstakra 
nota. Frá árinu 2008 hefur svo verið 
unnið að þeirri áætlun um golfvöll á 
hluta af jörðinni sem nýtt deiliskipulag 
byggir á.

Skipulag fyrir nýjan 
golfvöll á Kjalarnesi 
hefur tekið gildi og  
eru framkvæmdir 
hafnar á svæðinu
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Elliðaárvogurinn 
tekur breytingum

Umhverfi

Ný göngu- og hjólaleið yfir Elliðaárósa 
verður lögð næsta sumar og mun hún 
stytta leiðina milli Grafarvogs og mið-
borgar talsvert. Umferð hjólandi og 
gangandi er mikil á svæðinu og gert er 
ráð fyrir aðskilnaði gangandi og hjólandi 
umferðar með það í huga að stuðla að 
bættu umferðaröryggi og gera leiðina 
greiðari.
 
Til að fá fram frjóar og áhugaverðar hug-
myndir um hina nýju göngu- og hjólaleið 
yfir Elliðaárósa efndu Reykjavíkur borg 
og Vegagerðin til opinnar hug mynda-
samkeppni. Gert er ráð fyrir að samið 
verði við höfunda fyrstu verðlaunatillögu 

um áframhaldandi hönnun á verkefninu 
til útboðs og er stefnt að hefja fram-
kvæmdir við brýrnar og stígana í sumar 
og að verkinu verði lokið um haustið. 

Hjóla- og göngubrýrnar verða áberandi 
í borgarlandinu og því mikilvægt að 
prýði verði af brúm og þær falli vel inn 
í umhverfið. Auk fagurfræðilegra þátta 
munu tæknileg hönnun og kostnaðarmat 
vega þungt í mati dómnefndar, eins 
og fram kemur í keppnislýsingunni. 
Nánari upplýsingar er hægt að finna á 
heimasíðu verkefnisins:  
gongu-og-hjolabryr.reykjavik.is

Loftmynd af Elliðaárvoginum 

2010 ©Reykjavíkurborg

Nýjar brýr munu stytta leiðina milli 
Grafarvogs og miðborgar um

700 mNúna stendur yfir kynning á 
breytingu á deiliskipulagi Elliða ár-
dals þar sem breytingin felst í að 
komið er fyrir tveimur göngu og 
hjóla brúm við norðan vert Geirsnef. 
Stígar sem liggja að brúm munu 
tengjast við núverandi stígakerfi. 
Nánar um tillöguna vísast til 
kynningar gagna.  
 
Tillagan liggur frammi í þjónustu veri 
Reykjavíkurborgar að Borgartúni  
12–14, frá 22. febrúar til og með 
4. apríl. Einnig má sjá tillöguna á 
heimasíðu sviðsins,  
www.skipbygg.is.

Breyting á deiliskipulagi

Hugmynd úr hjólreiðaáætlun 

um brú yfir Elliðarárósa

Hugmynda sam-
keppni um nýjar 
göngu- og hjóla-
brýr stendur yfir en 
stefnt er að fram-
kvæmdir hefjist 
sumarið 2012
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Hótel og gististaðir í Reykjavík
Greining

greinar hafa vaxið í samræmi við aukinn 
fjölda gesta og hótelum og gisti stöðum 
fjölgar á hverju ári til að geta mætt 
þessum vaxandi fjölda ferða manna. 
Gisti nætur eru að megninu til á sumrin 
og lítil þróun hefur orðið í vetrar ferða-
mennsku undan farinn áratug. Nýting 
gisti staða er um 65% á sumrin, en nær 
35% á veturna. Flestar gistinætur eru 
á lands byggð inni yfir árið og hlutdeild 
Reykj víkur í gisti nátta fjölda sumarsins 
er tiltölu lega lítil (20%), en mun meiri á 
veturna (80%).

Reykjavík sem höfuðborg, miðstöð 
stjórn sýslu, viðskipta og menningar 

VSÓ ráðgjöf hefur unnið drög að skýrslu 
fyrir skipulags- og byggingarsvið um 
gisti staði í Reykjavík. Skýrslan hefur 
það mark mið að gera grein fyrir ýmsum 
upp lýsingum um gististaði í Reykjavík 
fyrr og nú ásamt framtíðarhorfum. Kort-
lagðir hafa verið gististaðir í rekstri á 
öllu höfuð borgar svæðinu ásamt ýmsum 
gagn legum upplýsingum. Jafnframt er 
lagt mat á stöðu mála í dag og sett fram 
greining fyrir gistirými fram til ársins 
2030. 

Á síðustu tveimur áratugum hefur fjöldi 
ferða manna til Íslands nánast fjórfaldast. 
Ferða þjónusta og tengdar atvinnu-

laðar einnig að sjálfsögðu til sín fjölda 
inn lendra ferðamanna í ólíkum erindum. 
Flestir þurfa á gistingu og annarri 
þjónustu að halda. Fjöldi gistirýma á 
höfuð borgar svæðinu hefur nær tvö-
faldast frá árinu 2000. Lítill vöxtur var 
þó frá 2007–2009 en tók við sér á 
ný 2010. Fjöldi gististaða hefur vaxið 
hraðar en fjöldi gisti rýma og því má 
áætla að það séu fremur litlir gististaðir 
en stórir sem hafa verið að ryðja sér 
rúms. Vaxta kipp urinn í fjölda gististaða 
frá 2010 er mestur í 101 Reykjavík og 
hafa margir séð tæki færi í að herja á 
ferða mennsku markað inn enda nægt 
fram boð af illa nýttu húsnæði og mikill 
vöxtur í ferða mennsk unni. Auk þess 
gefur saman burður milli áranna 2000 og 
2010 til kynna að gististaðir fari heldur 
stækk andi. Dæmigerður nýr gististaður 
undan farin ár er lítið gistiheimili eða íbúð 
í mið borginni sem er mikil breyting frá 
árum áður, þegar reist voru stór hótel í 
jaðri miðborgarinnar. 

Gististaðir í Reykjavík sýna mikinn þétt-
leika gististaða í miðborginni, en þar eru 
flestir staðirnir. Hinir raða sér að miklu 
leyti á svæðið meðfram Suðurlandsbraut 
og inn að Laugardal. Aðrir staðir eru 
á stangli. Í flestum tilfellum eru hótel 
á mið svæðum en gistiheimili á íbúða-
svæðum. Stór hótel eru einkennandi í 
jaðri mið borgarinn og þar rétt fyrir utan. 
Þetta eru aðallega “gömlu hótelin”, 
Hótel Saga, Loftleiðir, Esja, Hótel Ísland 
og Grand Hótel. Lýsir það kannski einna 
best muninum á stefnu fyrri tíma og 
nútímans, þar sem áður fyrr voru hótel 
utan við miðborgina og mjög stór. Nú 
eru þau minni og langflest í miðborginni. 

Tegund gististaðar  Fjöldi 

Gistiheimili  67
Hótel   29
Hótelíbúðir  23
Hostel   3
Alls   122

Gististaðir í Reykjavík

Hótelum og gististöðum í Reykjavík 
hefur fjölgað umtalsvert á síðustu árum

©Ragnar Th. Sigurðsson
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Kort yfir gististaði 1995 ©VSÓ ráðgjöf

Kort yfir gististaði 2005 ©VSÓ ráðgjöf

Gististaðir  12 
Flatarmál  13.700 m2

Flatarmál meðaltal  1.450 m2

Gististaðir í Reykjavík 1995, 
samkvæmt FMR

Gististaðir  66 
Flatarmál  105.700 m2

Flatarmál meðaltal  1.600 m2

Gististaðir í Reykjavík 2005, 
samkvæmt FMR

Kort yfir gististaði 2010 ©VSÓ ráðgjöf

Gististaðir  75 
Flatarmál  135.400 m2

Flatarmál meðaltal  1.800 m2

Gististaðir í Reykjavík 2010, 
samkvæmt FMR
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Fundaröð um  
nýtt aðalskipulag  
í öllum hverfum 
borgarinnar

Á tímabilinu 13.–26. mars verða haldnir 
opnir fundir í hverfum borgarinnar 
vegna endurskoðunar á aðalskipulagi 
Reykjavíkur. Um er að ræða blöndu af 
formlegum kynningarfundi og opnu 
húsi. Kynnt verða megin markmið og 
áherslur nýs aðalskipulags ásamt því 
að farið verður yfir aðalskipulag borga r- 
hluta og drög að tillögu ásamt ásamt 
umhverfis mati. Vinna og aðferða fræði 
við væntanlegt hverfis skipulag verður 
farið yfir en sú vinna er áætluð að 
hefjist á árinu 2012. Fundað verður í 
öllum hverfunum í mars að undan skildri 
miðborginni en sá fundur er áætlaður 
eftir páska í lok apríl.

Skoðaðu meira á vefnum 

Frekari upplýsingar um aðalskipulagsvinnuna er 

hægt að nálgast á sérstökum vef verkefnisins: 

www.adalskipulag.is
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7Opnir fundir í  
hverfum borgarinnar

Aðalskipulag

1  Vesturbær þriðjudagur 13. mars, kl. 17–18.30 Hagaskóli
2  Laugardalur miðvikudagur 14. mars, kl. 17–18.30 Laugardalslaug
3  Hlíðar fimmtudagur 15. mars, kl. 17–18.30 Háteigsskóli
4  Háaleiti mánudagur 19. mars, kl. 17–18.30 Réttarholtsskóli
5  Breiðholt miðvikudagur 21. mars, kl. 17–18.30 Gerðuberg
6  Grafarvogur fimmtudagur 22. mars, kl. 17–18.30 Hlaðan, Gufunesbæ 
7  Kjalarnes mánudagur 26. mars, kl. 17–18.30 Fólkvangur, Grundarhverfi 
8  Grafarholt-Úlfarsárdalur þriðjudagur 27. mars, kl. 17–18.30 Dalskóli
9  Árbær miðvikudaginn 28. mars, kl. 17–18.30 Fylkishöllin
10  Miðborg fimmtudagur 26. apríl, kl. 17–18.30 Ráðhús Reykjavíkur

 


