Borgarvefsjá
lifandi landakort
Í BORGARVEFSJÁNNI ER T.D. HÆGT AÐ

Borgarvefsjá
HVAÐ ER BORGARVEFSJÁ?

Finna á korti heimilisfang eða götu
Sjá hvar lagnir liggja í hús og hvers konar lagnir það eru

Borgarvefsjá er einfalt og þægilegt vefkerﬁ þar sem þú getur
fengið aðgang að fjölbreyttum landupplýsingum um Reykjavík og
nágrenni.

Fylgjast með fyrirhuguðum framkvæmdum

Hvernig kemst ég í Borgarvefsjá?

Um Borgarvefsjá

Fá skönnuð mæli- og hæðarblöð lóða og skannaðar
gatnateikningar

Borgarvefsjá

Vefslóðin er www.borgarvefsja.is. Borgarvefsjáin er ókeypis
og öllum opin og á vefnum er að ﬁnna leiðbeiningar til að
hjálpa þér af stað.

Borgarvefsjá er vefþjónusta sem veitir á einfaldan hátt aðgang að
upplýsingum úr gagnagrunnum LUKR og öðrum gagnagrunnum.
Borgarvefsjá er öllum opin á vefslóðinni:
www.borgarvefsja.is
Fyrsta útgáfa Borgarvefsjár var tekin í notkun 1999 og varð
Reykjavíkurborg fyrst sveitarfélaga á Íslandi til að bjóða slíkan
aðgang að upplýsingum.

Fá kort af umhverﬁ grunnskóla eða leikskóla og skoða
heppilegustu gönguleiðir
Mæla vegalengdir, til dæmis gönguleiða eða hlaupaleiða

Hvað eru landupplýsingar?
Landupplýsingar eru gögn sem tengjast landi á einn eða
annan hátt, t.d. eru í Borgarvefsjánni upplýsingar um götur,
hús og lagnir, íbúafjölda, þjónustu, loftmyndir og fjölmargt
ﬂeira sem geymt er í LUKR.

Fá greiðan aðgang að loftmyndum frá ýmsum tímum og
kortum á tölvutæku formi sem hægt er að vinna meira með

Hvað er LUKR?
Landupplýsingakerﬁ Reykjavíkur - LUKR er samstarfsverkefni
Umhverﬁs- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, Orkuveitu
Reykjavíkur og Mílu ehf um stafrænan gagnagrunn sem tengdur
er við aðrar gagnaveitur.
Upplýsingar í Borgarvefsjánni byggja á gögnum úr LUKR

Um Landupplýsingakerﬁ
Reykjavíkur (LUKR)

Skoða skiptingu borgarinnar í hverﬁ og þjónustusvæði
Skoða upplýsingar um verndun húsa

Skoða aldursdreiﬁngu íbúa innan hverfa og greiningu á
fyrirtækjum og starfsemi
Fá ýmsar upplýsingar um náttúrufar, s.s. hæðarlínur, hita,
úrkomu, vind, jarðskjálftahættu og vatnsverndarsvæði

Hönnun: Zetor / október 2008

Fá upplýsingar um þróun borgarinnar

LUKR er samstarfsverkefni Umhverﬁs- og skipulagssviðs
Reykjavíkurborgar, Orkuveitu Reykjavíkur og Mílu ehf um víðtækan,
stafrænan gagnagrunn sem tengdur er margvíslegum upplýsingum
úr gagnagrunnum á borð við Fasteignamat ríkisins og Þjóðskrá.
LUKR var brautryðjandi landupplýsinga hér á landi og hefur nú starfað
frá því snemma árs 1988. Í LUKR er að ﬁnna grunnupplýsingar um
alla innviði borgarinnar (götur, lóðir, hús, lagnir o.s.frv.) auk þess sem
tengingar við Þjóðskrá opna möguleika á margvíslegum
lýðfræðisupplýsingum.

Hvaða tækni þarf til að nota Borgarvefsjána?
Allar borð- og fartölvur með nettengingu eiga að ráða við að
sýna Borgarvefsjá og hún á að virka fínt í öllum algengum stýrikerfum og á algengustu netvöfrum. Einnig á að vera hægt að
skoða hana í nýjustu gerðum farsíma.

Fá upplýsingar um ýmsar þjónustustofnanir borgarinnar
Fá upplýsingar um ýmislegt varðandi umferð og aðgengi

www.borgarvefsja.is
Athugasemdir sendist til umsjónarmanns Borgarvefsjár bvs@rvk.is

ÞEMU BORGARVEFSJÁR
Á döﬁnni
Áramótabrennur
Borgarskipting
Hafnarmörk
Hverfaskipting
Hverfahlutar
Grunnskólahverﬁ
Póstnúmer
Staðgreinir
Sveitarfélagsmörk
Götur og stígar
Bekkir
Gatnateikningar
Götukantar
Götulýsing
Götur - miðlínur
Götur - upphitun
Reiðstígar
Ruslastampar
Snjóhreinsun gatna
Snjóhreinsun stíga
Stígar og gönguslóðir
Þjóðvegir í Rvk.
Hús og lóðir
Húsaútlínur
Íbúar
Lóðamörk
Lagnir
Borholur
Brunahanar
Fráveita
Fráveitubrunnar
Heitt vatn
Kalt vatn
Ljósleiðarar GR
Rafdreiﬁstöðvar
Rafmagn, háspenna
Rafmagn, lágspenna
Rafmagnsbúnaður
Tengiskápar
Umferðarstýringar
Sjó- og gaslagnir

Menningarminjar
Fornleifar
Friðuð hús
Friðunartillögur
Hús byggð f. 1918
Listaverk
Saga húsa
Vernd 20. aldar húsa
Verndun götumyndar
Myndefni
Götuheiti á loftmynd
Húsnúmer á loftm.
Lágﬂ. loftm. 2012
Lágﬂ. loftm. 2010
Lágﬂ. loftm. 2008
Lágﬂ. loftm. 2007
Lágﬂ. loftm. 2006
Lágﬂ. loftm. 2005
Lágﬂ. loftm. 2004
Lágﬂ. loftm. 2002
Milliﬂ. loftm. 2012
Milliﬂ. loftm. 2011
Milliﬂ. loftm. 2005
Háﬂugsloftm. 2005
Háﬂugsloftm. 2000
Innr. loftm. 2012
Íþróttir
Íþróttahús
Sundlaugar
Íþróttaaðstaða
Mælipunktar
Fastmerki
Hæðarmerki
Náttúrufar
Grunnmynd
Hitafar
Hæðarlínur
Jarðskjálftahröðun
Jarðskjálftahönnun
Úrkoma
Vatnsvernd
Vindrósir

BORGARVEFSJÁIN Í HNOTSKURN
Saga og þróun
Lögbýli í Rvk. 1703
Reykjavík árið 1902
Reykjavík árið 1947
Reykjavík árið 1954
Reykjavík árið 1965
Reykjavík árið 1971
Reykjavík árið 1975
Reykjavík árið 1979
Reykjavík árið 1984
Reykjavík árið 1990
Samanburður v.1902
Strönd 1900, 2024
Þróun lögsögu Rvk.
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2. Listi yﬁr þemu í vefsjánni: Smella á Opna Valglugga
Láta þemu birtast: Haka í gátreiti framan við þemanöfnin og
smella á Uppfæra kort
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Þjónusta
Gj.sv. Bílastæðasjóðs
Bílastæðahús
Félagsþjónusta
Grenndargámar
Grunnskólar
Hverﬁsbækistöðvar
Leikskólar
Menningarstofnanir
Opin leiksvæði
Þungamiðja búsetu
Búseta á höfuðb.sv.
Búseta í Reykjavík
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Loftmynd

Kort

er til að fá nýjustu loftmynd úr lágﬂugi
er til að fá aftur kortið ef loftmynd var áður valin

5. Smellt er á

til að fara í upphafsstöðu

6.

eru til að færa kortið til í kortarammanum

8
eða

7. Með
geturðu slegið inn heimilisfang eða götuheiti og látið
Borgarvefsjá leita fyrir þig
8. Með
9.

Svæðisskipulag
Aldursdreiﬁng íbúa
Fjöldi íbúða
Verðmæti fasteigna
Stærðir matshluta
Umferð og aðgengi
Aðgengi fatlaðra
Einstefnugötur
Götumálning-línur
Götumáln.-merkingar
Hámarkshraði
Hraðahindranir
Sniðtalningar

1. Yﬁrlitskortið sýnir alltaf hvaða hluta borgarinnar þú ert að skoða

Borgarvefsjánni er skipt niður í fjölmörg þemu sem hvert og
eitt veitir ákveðnar upplýsingar. Með því að smella á
Opna Valglugga
..............................efst
til vinstri á kortasíðunni sérð þú lista

yﬁr þemun. Þú velur þau þemu sem þú vilt birta á kortinu
með því að haka í reitina framan við þemanöfnin og loka svo
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Uppfæra
kort
------------------------------------
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Hægt er að mæla hæðarprófíla í Borgarvefsjá

er þysjað út

mælir vegalengd, ﬂatarmál eða sýnir hnit punkts

10.

opnar teikniham með ýmsum möguleikum til að teikna

12.

getur geymt staðsetningar sem oft eru notaðar

12. Með því að smella á
opnast kortið sem unnið er með í nýjum
vafraglugga þar sem hægt er að prenta það út eða vista í tölvunni

1

glugganum með því að smella á

eða + er þysjað (e: zoom) inn og með

-

Ef þú vilt fá nánari upplýsingar úr einhverju þema sækirðu
þér fyrst upplýsingabendilinn með því að smella
á i og smellir svo á það sem þú vilt fræðast um, t.d. hús. Ef

13. i gefur nánari upplýsingar um það þema sem smellt er á
14. Með tenglahnappinum
er hægt að búa til tengil og senda
hann í pósti. Þá getur viðtakandi tengilsins skoðað kortið á
skjánum hjá sér, eins og það leit út þegar tengilinn var búinn til

sem kemur upp með því að smella á ör efst til hægri í
glugganum. ______________mmmmmmmmmmmmm

Loftmyndir og kort frá ýmsum tímum má ﬁnna í Borgarvefsjánni:

15. Teikningahnappur
er til að fá upp hæðar- og mæliblöð lóða
ásamt byggingarnefndarteikningum
16. GPS hnappurinn
gerir kleift að taka inn GPS skrá og
sjá GPS punktana á korti
17. Með prófílhnappinum
teiknar Borgarvefsjáin upp hæðarprófíl
af leið sem notandinn teiknar inná kortið
18. Skýringarhnappurinn
notandinn er að skoða

birtir skýringar á þeim þemum sem

ﬂeiri þemu en eitt eru undir þar sem þú smelltir, t.d. bæði hús
og lóðir, getur þú valið rétta þemað í upplýsingaglugganum

Með teikningahnappinum er hægt að nálgast mæli- og hæðarblöð

19. Lifandi gögn hnappurinn
sýnir lifandi gögn ef þau eru í boði
á þeim tíma, til dæmis snjómokstur
20. Í hjálpinni ? er hægt að fá útskýringar á því hvernig hnapparnir í
Borgarvefsjánni virka og upplýsingar um þau þemu sem hægt er
að skoða

Reykjavík 1947

Upplýsingar um lagnir

Reykjavík 1984

Reykjavík 2012

