
 

Perlufesti í Hljóm
skála garðinum

Fegrunarviður
kenningar Reykja
víkur borgar 2014

Höggmyndagarður til minningar 
um upphafskonur í íslenskri högg
myndalist var opnaður í sumar

Nýir hjólastígar  
í Reykjavík

Áfram er unnið eftir hjólreiðaáætlun 
borgarinnar og munu malbikaðir hjóla
stígar lengjast um 6 km á þessu ári

Borgarsýn 10
2014

Borgarstjóri veitti viðurkenningar 
þar sem valdar voru fegurstu lóðir 
fjölbýlishúsa og fyrirtækja, ásamt 
endurbótum á eldri húsum

Umhverfis og skipulagssvið 
Reykjavíkurborgar
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Leiðari
Inngangur

Framkvæmdir

Lífsgæði borgarbúa eru daglegt um fjöll
unar efni á um hverfis og skipu lags sviði 
en áhersla á sam ráð og upp lýs inga gjöf  
í öllum verk efn um verður aukin á kom
andi starfs ári sviðsins. Upp lýs inga gjöf
ina þarf að gera skýr ari og skiljan legri  
í sum um til vikum en í öðrum þarf sam
ráðið að hefjast fyrr. Við ætlum einnig  
að auka fræðslu til borgar búa um þau 
mikil vægu atriði sem þurfa að vera til 
staðar til þess að borgin geti talist  
um hverfis væn og heil næm.

Mikilvægt að hafa aðgang að góðum 
gögn um, fræðslu efni, hugtaka skýr
ing um og lýs andi dæm um til að geta 
tekið þátt í um ræðu um um hverfis og 
skipu lags mál. Útgáfa á Borgarsýn er 
liður í slíkri upp lýs inga gjöf en við ætlum 

að bæta um betur, m.a. með því að efla 
beint sam tal við borgar búa. Sviðið hefur 
því skipu lagt fundar röð með for manni 
um hverfisog skipu lags ráðs Hjálmari 
Sveins syni á Kjarvals stöðum þar sem 
borgar búum er boðið í óform legt spjall 
með utan að kom andi sér fræð ingum í 
við fangs efn inu eða þeim sem hafa látið 
sig málið varða um það sem brennur á 
okkur hverju sinni. 

Fyrsti fundurinn var í október og yfir
skriftin var „Hver á borgina?“ Fund urinn 
var afar vel sóttur og tæpt var á mörgu. 
Eiga borgar búar borgina? Kjörnir full
trúar? Verk takar eða em bættis menn 
og hven ær vilj um við eiga borg ina og 
hvers vegna? Hvenær ráða hags munir 
grenndar og hven ær ráða hags munir 
lóðar hafa og síð ast en ekki síst, hverjir 
eru hags munir heildar innar til lengri tíma 
litið? Þó fund urinn hafi varpað upp fleiri 
spurn ing um en svörum þá er tæki færið 
til upp byggi legs sam tals mikil vægt og 

okkur þykir vænt um það ef borgar búar 
gefa sér tíma í upp byggi legt sam tal  
um borgina og þróun hennar.  

Lýð heilsa er ná tengd skipu lagi og um
hverfis málum al mennt og sannað er að 
göngu vænar borgir sem með skipu
lagi sínu hvetja til hreyfi ngar þykja hvað 
heil næm astar. Því er ein mitt áform að að 
á næsta opna fundi um skipu lag og um
hverfi borg ar innar verði um lýð heilsu og 
lofts lags mál 12. nóvember 2014. 

Ég fagna aukinni um ræðu um um hverfis
og skipu lags mál, auk inni kröfu um að
gengi að góð um upp lýsingum og áhuga 
á þessu mikil væga við fangsefni. Ég vil 
nota tæki færið hér til að bjóða ykkur vel
komin á fundi vetr arins og hvet ykkur til 
þess senda okkur línu á net fangið usk@
reykjavik.is með fyrir sögninni „Miðlun“.

Ólöf Örvarsdóttir sviðsstjóri

Meira rými fyrir gangandi
Í sumar var 
Pósthússtrætið 
endur gert á 
kaflanum frá 
Austur stræti  
að Tryggvagötu

Endurgerð á Pósthússtræti

Borgin hefur á undan förnum misserum 
verið að endurgera götur í mið  borg
inni. Samhliða því hafa veitu stofnanir 
endurnýjað lagnir þar sem þörf hefur 
verið á. Í sumar var Póst hús strætið 
endur gert á kaflanum frá Austur stræti 
að Tryggva götu. Við hönnun götunnar, 
sem var í höndum Land mót unar og 
verk fræði stofunnar Hnit, var lögð áhersla  

á að auka öryggi gangandi veg farenda  
og gefa þeim meira rými í götunni. 
Gang stéttir voru breikk aðar á kostnað 
ak reina og bíla stæða og gönguleiðir yfir 
þær styttar. Gatan öll og göngu leiðir 
voru stein lagðar utan ak brautar milli 
Hafnar strætis og Tryggvagötu. Auk þess 
var snjó bræðsla lögð í alla götuna hús
veggja á milli og lýsing endurnýjuð.

Til að auka enn frekar öryggi vegfarenda 
var akbraut við Tryggvagötu þrengd og 
gönguleiðin yfir götuna upphækkuð. 
Póst hússtrætið er nú einstefnugata alla 
leiðina frá Kirkjustræti að Tryggvagötu 
og engin bílastæði eru í þessum nýjasta 
hluta götunnar. Hámarkshraði umferðar 
er áfram 30 km/klst.
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Afstöðumynd 1:2000
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Niðurstöður voru kynntar þannn 5. júní á 
Háskólatorgi. Sex tillögur bárust og voru 
tvær tillögur valdar og skipta þær með 
sér 2. og 3. verðlaunum

Hugmyndasamkeppni um 
skipulag háskólasvæðisins

Samkeppni

Úrslit í hugmyndasamkeppni um skipu
lag háskólasvæðisins voru kynnt þann 
5. júní á Háskólatorgi. Sex tillögur 
bárust og voru tvær tillögur valdar og 
skipta þær með sér 2. og 3. verð laun um. 
Alls bárust sex tillögur í sam keppnina 
en þátt taka var mun minni en vonir 
aðstand enda stóðu til. Tillögurnar sem 
hlutu verð launin þóttu hvorug gera 
áherslum dóm nefndar fullnægjandi skil 
og því lenti hvorug þeirra í fyrsta sæti.

Aðdragandi að samkeppninni um skipu 
lag svæðisins í kringum Háskóla Ís lands 
er orðinn nokkuð langur, en á 100 ára 

afmæli Háskóla Íslands árið 2011 lýstu 
stjórn endur skólans og Reykja víkur
borgar yfir vilja til að setja fram sam
eigin lega fram tíðar sýn varð andi svæði 
Háskóla Íslands. Á síðast liðnu ári var 
síðan gefin út vilja yfir lýsing þar sem 
rektor HÍ og borgar stjóri lýstu því yfir að 
staðið yrði að skipulags sam keppni um 
svæðið. Sam keppnin fór form lega af 
stað 21. febrúar og frestur til að skila inn 
tillögum rann út 12. maí.

Háskólasvæðið er áhugavert að  
mörgu leyti en þar eru heim kynni æðsta 
mennta  seturs lands ins og þar er að 

finna margar dýr mætar menn ingar stofn
anir í dag og þar mun bygging Stofn
unar Vigdísar Finnbogadóttur einnig 
rísa. Þá er Norræna húsið á svæðinu 
og sér stök úti vistarsvæði, eins og frið
landið austan við Skeifuna. Svæðið 
er í mikilli ná lægð við miðborgina sem 
gerir það einnig sér stak lega áhuga vert. 
Deili skipu lagsáætlanir hafa verið unnar 
fyrir hluta svæðisins en þetta er í fyrsta 
sinn sem skipu lag fyrir svæðið í heild 
er undir búið og því þótti viðeigandi að 
efna til opinnar sam keppni. Þátt takendur 
gátu skilað inn heildarhugmyndum 
sínum að framtíðarskipulagi svæðisins 
eða lagt hugmyndir inn í umræðuna um 
þetta mikilvæga verkefni. 

Þátt takan í samkeppnina var mun minni 
en vonir aðstandenda stóðu til. Dóm
nefnd valdi tvær tillögur en hvorug þeirra 
lenti í fyrsta sæti þar sem dómnefnd 
fannst að áherslum sínum væru ekki 
gerð full nægjandi skil í til lögunum. Deila 
þær með sér 2. og 3. verðlaunum. VA 
arkitektar áttu aðra tillöguna en hina 
áttu ASK arkitektar. Í báðum tillögunum 
sést að hægt er að koma umtalsverðu 
byggingarmagni fyrir á svæðinu. Háskóli 
Íslands hefur því möguleika á að vaxa 
á þessum stað en stofnanir og fyrirtæki 
á svæðinu gætu jafnframt notið sín. 
Til lögurnar eru ólíkar að yfirbragði og 
byggða mynstri sem sýnir að hægt er 
að leysa þetta flókna viðfangsefni á 
margvíslegan hátt. 

Sjö manna dómnefnd skipuðu eftirtaldir: 
Salvör Jónsdóttir, formaður, Trausti Vals
son, Anna Dóra Sæþórsdóttir,, Nikulás 
Úlfar Másson, Anna María Boga dóttir, 
Ögmundur Skarphéðinsson og Hlín 
Sverrisdóttir. Ritarar dóm nefndar voru 
Sigurlaug I. Lövdahl og Björn Ingi 
Edvardsson.

Tillaga ASK arkitekta
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Hringbraut

Dæmigert útirými

Dæmigert íbúðarhús

Y rlitsmynd - 1:2000

Tillaga VA arkitekta
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Borgarstjórinn, Dagur B. Eggertsson, 
vígði höggmyndagarðinn að við stöddu 
þó nokkru fjöl menni og þrátt fyrir rign
ingu var mikil stemming og eftir vænting 
meðal gesta við opnun garðsins. Blást
urs sveitin Icelandic Wonder brass, sem 
ein göngu er skipuð konum, flutti létt lög 
við athöfnina og jók það enn á stemmn
inguna. 

Höggmyndunum hefur verið fund inn 
staður á Tjarnarsvæðinu í suð vestur
horni Hljómskálagarðsins. Skrifstofa 
fram kvæmda og við halds sá um að finna 
styttunum stað og setja þær niður í 
sam ráði við Hafþór Yngvason, safn stjóra 
Listasafns Reykjavíkur. Högg mynda
garðurinn hefur fengið nafnið Perlufestin 
og er skref í viðleitni Reykjavíkurborgar 
til að hefja verk og störf listkvenna 
til þeirrar virðingar sem þeim ber og 
vekja athygli á framlagi kvenna til sam
eiginlegs menningararfs þjóðarinnar. 
Það var að tillögu Gjörn inga klúbbsins 
sem garðurinn hlaut nafnið Perlufestin. 
Nafnið vísar til hring laga uppröðunar 

verkanna í garðinum, en undirstrikar 
einnig að eins og perlur á bandi er  
hver listakona og verk hennar einstök.

Brautryðjendurnir 
Í garðinum eru höggmyndir eftir sex 
konur. Verkin eru Landnámskonan eftir 
Gunnfríði Jónsdóttur, sem stendur  
í skjóli hávaxins trjágróðurs og horfir 
vökulum augum yfir garðinn, Piltur  
og stúlka eftir Þorbjörgu Pálsdóttur, 
Sonur eftir Ólöfu Pálsdóttur, Nafarinn 
eftir Gerði Helgadóttur, Maður og kona 
eftir Tove Ólafsson og Hafmeyja Nínu 
Sæmundsson baðar sig í suðurenda 
Tjarnarinnar. Listakonurnar eiga það 
sameiginlegt að vera frumkvöðlar á 
mót unar skeiði mynd listar á Íslandi og 
sýna verkin ólíka nálgun þeirra á við
fangsefninu og útfærslum í listsköpun 
þeirra. Allar voru þær brautryðjendur 
sem höfðu kjark og þor til að brjótast 
gegn ríkjandi hefðum í þjóðfélaginu  
á þeim tíma, en nú þykir sjálfsagt að  
konur stundi myndlist og geri stór lista
verk í almenningsrýmum borgarinnar.

Höggmyndagarður 
til minningar um 
upp hafskonur í ís
lenskri högg mynda
list var opnaður við 
hátíð lega athöfn á 
Kvenna daginn 19. 
júní síðast liðinn

Lífið væri lítils virði án listar  
og menningar
Verk íslenskra listamanna á opinberum 
stöðum hafa oft vakið upp deilur í sam
félaginu eða a.m.k. heitar umræður um 
bæði listræn „gæði“ og staðsetningu 
verkanna. Þetta á ekki síst við um verk 
íslenskra listakvenna og má til að mynda 
nefna verk Tove Olafsson Maður og 
kona, sem gefið var Þjóðleikhúsinu 
við opnun þess árið 1950. Verkinu var 
fljótlega úthýst þaðan og fært borginni 
til varðveislu. 

Fá verk hafa þó fengið eins slæma 
útreið og Hafmeyja Ninu Sæmundsson. 
Styttan, sem þá var í norðurenda 
Tjarnarinnar, var sprengd í loft upp 
á gamlárskvöld árið 1959 eftir að um 
hana hafði staðið mikill styr. Það er 
von borgarinnar að höggmyndirnar 
í Perlufestinni fái að þessu sinni þá 
virðingu sem þau eiga skilið og verði 
borgarbúum og gestum til ánægjuauka.

Piltur og stúlka – Þorbjörg Pálsson 1955

Perlufesti í  
Hljóm skála garðinum
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Nafarinn – Gerður Helgadóttir 1968Hafmeyja – Nina Sæmundsson 1953  

Sonur – Ólöf Pálsdóttir 1955

Ný bók um borgarskipulag
Menning

Borgir og borgarskipulag – þróun borga 
á Vest ur löndum heitir ný bók eftir Bjarna 
Reynar son þar sem áherslan er lögð á 
Kaup manna höfn og Reykja vík en borg ar 
menning barst fyrst hingað til lands frá 
Kaup manna höfn á seinni hluta 19. aldar. 

Bjarni er með doktors gráðu í borgar
land fræði og skipu lags fræði frá Illinois 
há skól an um í Banda ríkjun um. Hann var 
um tíma að stoð ar skipu lags stjóri Reykja
víkur borgar og rit stjóri þriggja aðal
skipu lags áætlana. Árið 2003 stofnaði 
hann ráð gjafa fyrir tækið Landráð sf. 
Hann hefur einnig verið stunda kennari 
við nokkra háskóla á Íslandi. 

Í bók Bjarna er fjallað um sögu lega 
þróun og skipu lag borga og það sett 
í sam hengi við skipu lags sögu Reykja
víkur. Borgir hafa verið til í ár þús undir  
en Reykj avík aðeins í rúm 100 ár.  
Íslensk menn ing er að stofni til  
dreif býlis menning

Bækur um borgarskipulag koma ekki út á hverjum degi  
á Íslandi. Bjarni Reynarsson hefur skrifað gagnmerka bók  
þar sem Kaupmannahöfn og Reykjavík eru í brennidepli.

Bókinni er skipt í þrjá meginþætti.  
Í fyrsta lagi, upp haf og sögu lega  
þróun vest rænna borga. Í öðru lagi, 
þróun og skipu lag Kaup manna hafnar 
sem var höfuð borg Ís lands í hart nær 
fimm aldir og í þriðja lagi, þróun og 
skipu lag Reykja víkur og höfuð borgar
svæðisins. 

Hér er á ferðinni fyrsta yfir lits rit á ís
lensku um þróun borga frá ör ófi alda  
til okkar tíma. Bókin er að gengi leg öllum 
þeim sem áhuga hafa á skipu lagi borga 
og menn ingar sögu almennt. Um 500 
myndir, kort og skýr ingar myndir prýða 
bókina. Pétur H. Ármannsson arkitekt 
segir eftir farandi á bókar kápu: „Þekking 
á þeim hug mynd um og lög mál um sem 
mót að hafa borgir á Vestur löndum er 
nauð synleg öllum þeim sem áhuga 
hafa á um hverfi sínu og vilja hafa áhrif 
á mótun þess. Efnis mikil og ríku lega 
mynd skreytt bók Bjarna Reynars sonar 
veitir gagn lega yfir sýn yfir upp haf og 

þróun þétt býlis allt til okkar tíma. Mót
unar saga Reykja víkur er sett í sam hengi 
við al þjóð lega hug mynda sögu borg ar
skipu lags og þróun Kaup manna hafnar, 
þeirrar borgar sem var lengstum tengi
liður Ísl ands við þá sögu.“
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Útilistaverk Erró afhjúpað
Borgarráð Reykjavíkur ákvað á síðasta ári að fjölga 
útilistaverkum í Breiðholti. Eitt þeirra er eftir Erró og  
er á gafli Álftahóla 4 – 6

Listaverkið var afhjúpað í október 2014. 
Fjöl margir gestir mættu til að sam
gleðjast lista mann inum og Reykja
víkur borg með áfang ann. Efri hluti 
mynd ar innar á Álfta hólum sést úr mikilli 
fjar lægð. Neðri hlut inn birtist svo þegar 
komið væri nálægt myndinni. Hug
myndin er að láta lista verkið kalla fólk 
langt að og bjóða því inn í hverfið til að 
njóta heildar myndar innar. 

Erró út færði teikn ingu sína í sam ráði við 
Lista safn Reykja víkur á tvær bygg ingar 
í Breið holti, annars vegar á Álfta hóla 
og hins vegar á íþrótta mið stöð ina við 
Austur berg. Fíg úrur úr mynd inni á gafl
inum á Álfta hólum verða stækk aðar á 
boga dreg inn vegg íþrótta hús sins við 
Austur berg.

Dagur B. Eggertsson borgar stjóri lýsti í 
ávarpi sínu mikilli ánægju með verkið og 

sam starf við lista menn um að færa list
ina inn í Breið holt, en borgar ráð ákvað 
á síð asta ári að fjölga lista verkum í 
opin beru rými í hverfi nu til að fegra það, 
skapa um ræðu og laða gesti borg ar
innar í Breið holt.

Erró er heiðurs borg ari Reykja víkur en 
verk eftir Erró hafa verið sýnd á mörg um 
helstu söfn um Evrópu og víða um heim. 
Vegg myndir hans prýða merkar bygg
ingar í mörgum borg um og hafa mikið 
að drátt ar afl og auk ið um hverfi s gæði þar 
sem þær hafa verið settar upp. Önnur 
lista verk í Breið holti sem nefna má er 
verk Theresu Himmer af hjúp að á hús
gafli við Jóru fell, annað eftir Söru Riel á 
fjöl býlis húsi við Aspar fell og vegg mynd 
eftir Ragnar Kjartansson. Þá hafa tvær 
högg myndir eftir Ás mund Sveinsson 
verið settar upp í Breiðholti á þessu ári. 
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Endurgerð grunnskólalóða
Framkvæmdir

en farið er í úr bætur á skóla lóðum er 
metið hvort þörf er á endur skipu lagn
ingu lóð anna eða hvort nægjan legt er 
að styrkja svæðin með lag færing um 
og endur nýjun leik tækja og gróðurs. 
Yfirleitt eru allar fall varnir kring um leik
tæki endur nýjaðar og í mörg um til fellum 
er skipt um jarð veg að hluta eða öllu 
leyti. Sér stök áhersla hefur verið lögð 
á öryggi barna og að gengis mál (að
gengi fyrir alla). Í ár gerir Reykja víkur
borg ráð fyrir að fram kvæmt verði fyrir 
um 350 milljónir króna í þessum mála
flokki. Úr bætur á skóla lóðum eru alltaf 
unnar í fullu sam starfi við við komandi 
skóla yfir völd, kennara, nem endur og 
for eldra félög. Alltaf er reynt að finna 
hagkvæmustu og bestu lausnirnar.

Klifurveggir, hlaupakettir  
og hreystibrautir
Yfirborð allra lóða var lagfært og sett 
upp fjöl breytt leik tæki, sem ætlað  
er að hvetja börn og ung linga til hreyf
ingar og úti vistar. Helstu nýjungar í 
leik  tækjum eru klifur veggir og leik tæki 
sem reyna á lík aml ega getu, jafn vægi og 
aðra hreyfi færni. Sett voru upp klifur net, 
hreysti brautir, hlaupa kettir, rólur, kast
alar og fleiri tæki. Mis mun andi eftir því 
hvað hentar að stæð um á hverjum stað. 
Nýir bolta vellir af ýms um stærð um og 
gerðum voru einnig útbúnir á lóðunum. 

Við Melaskóla og Kelduskóla / Vík voru 
gerðir fót bolta vellir á upp hituðu undir lagi 
með lýs ingu, sem gerir það að verk um 
að hægt er að nota vellina allt árið. Völl
ur inn við Keldu skóla / Vík er hefð bundið 
af girt bolta gerði. Við Öldu sels skóla voru 
einnig gerð sleppi stæði, bíla stæði fyrir 
fatlaða og gang stéttin að skólanum  
var endur gerð

Reynt að finna bestu lausnirnar
Unnið hefur verið með skipu lögum hætti 
að endur gerð skóla lóða í borg inni á 
undan förn um árum. Þetta eru oft mjög 
um fangs miklar fram kvæmdir sem skipt 
er upp í fleiri en einn verk áfanga. Áður 

Nú standa yfir 
eða er ný lokið 
fram kvæmdum 
við fyrstu 
áfanga á lóðum 
Árbæjarskóla, 
Breiðagerðisskóla, 
Breiðholtsskóla, 
Fossvogsskóla  
og Ölduselsskóla

Boltagerði Fossvogsskóla

Leiktæki Fossvogsskóla

Klifurveggur Ölduselsskóla
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Nýir hjólastígar  
í Reykjavík

Samgöngur

og Brekku gerðis, við Suður götu og  
Einars nes milli Star haga og Bauga ness 
og í Stjörnu gróf milli Traðar lands og 
Selja lands. Þá er lokið fram kvæmdum 
við endur gerð síðasta hluta Borgar túns 

Eldri stígar hafa einnig verið endur
gerðir og lagfærðir á árinu. Einn lengsti 
hjólastígurinn sem lagður var í sumar 
liggur samhliða göngu stígnum á Sæ
brautinni og lauk áfang anum sem nær 
milli Hörpunnar og Kringlu mýrarbrautar 
um mitt sumar. Hjól reiða áætlun borg ar
innar er ætlað að styrkja mögu leika  
íbúa til að nýta sér vist væna sam göngu
máta og fjölga tæki færum til úti vistar  
og hreyfingar.

Öskjuhlíð
Í Öskjuhlíðinni var lagður hjóla stígur  
frá bíl astæðum Há skól ans í Reykja vík  
að Flug vall ar vegi. Stíg ur inn er lagður 
sam hliða eldri stíg sem fyrir var í hlíðar
fæt inum. Gamli stíg ur inn var lag færður 
og er nú ætl aður fót gang andi. Við 
stíga mót, þar sem stígar frá Perl unni og 
Naut hóls vík tengj ast göngu og hjóla
stíg un um, var út búinn án ingar staður. 
Stíg ur inn sem er tæp lega kíló  metra 
langur er upp  lýstur. Sam hliða þessum 
fram kvæmd um var gerð ný göngu og 
hjóla leið yfir  Flug vallaveg sem tengir 
stíga beggja megin   akbrautar. 

Fossvogsstígur / Kringlumýrarbraut
Göngu og hjólastígur var lagður með
fram hluta Kringlu mýrar brautar. Annars 
vegar á kafl anum frá Suður hlíð að 
Sléttu  vegi og hins vegar frá Laugar vegi 
að Sól túni. Stíg ur inn liggur á báðum 
stöðum í góðri fjarlægð frá akbrautinni 
og eykur því öryggi bæði hjólandi  
og gangandi.

Nýir hjólastígar voru lagðir á fleiri 
stöðum í borginni m.a. með fram Háa
leitis braut milli Bú staðar vegar  

og fram kvæmdum í Hverfis götu, á kafl
an um milli Snorra brautar og Frakka stígs, 
er að mestu lokið. Í þessum götum eru 
lagðir hjól stígar báðum megin akbrautar.

Áfram er unnið eftir hjólreiðaáætlun borgarinnar og munu 
malbikaðir hjólastígar innan borgarmarkanna lengjast um  
6 km á árinu 2014

Stígur við Kringlumýrarbraut

Stígur við Öskjuhlíð
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Mannlíf

Næsti opni fundur er 12. nóvember 2014 og er hann um lýð
heilsu og loftslagsmál

Umhverfis og skipulagssvið Reykja
víkurborgar stendur um þessar mundir 
fyrir fundar röð með Hjálmari Sveins syni, 
for manni umhverfis og skipulagsráðs, 
um þróun og mótun borgarinnar. Fyrsti 
fundurinn var á Kjarvals stöðum á 
Klambra túni, þriðju daginn 14. októ ber, 
og mættu um hundrað gestir á hann. 
Yfirskrift funda raðarinnar er Borgin – 
heimkynni okkar. Ætlunin með funda
röðinni er að skapa sam tal milli áhuga
verðra viðmælenda og borgar búa um 
skipu lags mál í víðu sam hengi.  
 
Um ræðan á fyrsta fundinum var 
hressileg og komu ólík sjónarmið 
fram þar sem reynslu heimar mætast á 
málefnalegum grunni. Hver á borgina? 
var spurningin sem var til um ræðu 
á fyrsta fundi en hún er einkar mikil
væg í ljósi ný sam þykkts aðal skipu lags 
Reykja víkur. Spurt var: hversu langt er 
hægt að ganga í breyt ingum á borgar
skipu lagi án þess að ganga á rétt íbúa 
og annarra hags muna aðila? Eru allir 
jafn rétt háir í götu rýminu óháð ferða

máta? Hefur strætó með 80 far þegum 
rétt á jafn miklu borgar rými og 80 
einkabílar? Skipta athuga semdir íbúa 
máli við endan legar ákvarð anir í skipu
lags málum? Eru skipu lags heim ildir 
sem borgin veitir ígildi eigna réttar um 
ókomna framtíð?

Auk Hjálmars Sveinssonar for manns 
ráðs ins fluttu Margrét Harðardóttir arki

tekt hjá Studio Granda, Skúli Magnús
son héraðsdómari og dó sent við laga
deild H.Í. og Ólöf Örvars dóttir sviðs stjóri 
um hverfis og skipu lags sviðs hnit miðuð 
erindi sem féllu í góðan jarðveg. Næsti 
fundur verður á Kjar vals stöðum 12. 
nóvember klukkan 20.00 og er hann 
helg aður lýðheilsu og loftslagsmál. 
Góðir gestir flytja stutt erindi. 

Margrét Harðardóttir, arkitekt hjá Studio 

Granda var með stutt erindi

Áhugasamir fundargestir

Borgin – heimkynni okkar
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Leiðir til að draga úr rottueitri

Stefna Reykjavíkurborgar í um hverfi s
málum miðar meðal annars að því að 
draga mark visst úr notkun efna sem eru 
hættu leg um hverfi nu en rottu eitur telst 
til slíkra efna. Mark mið þessa verk efnis 
var að finna leiðir til að draga úr magni 
rottu eiturs sem Mein dýra varnir Reykja
víkur borgar dreifa árlega en þó þannig 
að sami eða betri ár angur náist við að 
halda rott um í skefj um. Nú ver andi staða 
og stefna í mein dýra vörnum í Reykja
vík og á Norður lönd um var skoðuð. 
Farið var yfir kostnað vegna mein dýra
varna, um hverfis áhrif greind og mögu
leikar á vist vænni leið um til mein dýra
varna kannaðir, bæði tækni lausnir og 
efnalausnir. 

Rannsóknin leiddi í ljós að notkun 
varn ar efna (rottu eiturs) hefur verið út
breidd að ferð til mein dýra varna víðs 
vegar um heim í rúm 60 ár, enda ódýr 
og ár angurs rík. Síðastl iðna tvo ára tugi 
hefur þró unin verið sú, með auk inni um
hverfis vit und og breyttri efna lög gjöf, að 
leitast hefur verið við að draga úr notkun 

Fjögur nýsköpunarverkefni 
voru unnin á umhverfis og 
skipulagssviði sumarið 2014

Verkefni

Í ár sótti umhverfis og skipu lags svið 
um styrki fyrir fimm verk efni í Ný sköp
un ar sjóð náms manna fyrir sum arið 2014 
og var það ný breytni í starfi sviðs ins 
að sækja um svo mörg verk efni. Upp
skeran var ríku leg því fjögur verk efn ana 
hlutu styrk. Fjórir há skóla nemar með 
bak grunn í við eig andi fag grein um voru í 
kjöl farið ráðnir til starfa og unnu öt ul lega 
að verk efn un um yfir sum arið undir leið
sögn Hrannar Hrafns dóttur og Snorra 
Sigurðs sonar sem eru verk efna stjórar á 
um hverfis og skipu lags sviði. Hér á eftir 
fylgja stuttar lýs ingar á verk efn un um og 
saman tekt á helstu niður stöðum þeirra 
en nálg ast má skýrslur þeirra í heild 
sinni á vef síðu Reykja víkur borgar:

lausna sem skaðað geta önnur dýr en 
mein dýr sam hliða því að ný sköpun hefur 
átt sér stað í átt til vist vænna tækni
lausna. Enn fremur hefur orð ið til hug
mynda fræði sem byggir á því að engin 
ein töfra lausn henti til mein dýra varna  
alls staðar og út rýming sé sjaldn ast 
nauð synleg. Þess í stað reynist vel að 
sér sníða að gerðir með þekk ingu á vist
fræði mein dýrsins og tengsl um þess  
við mannfólk.

Engin ein lausn skaraði fram úr hvað 
varð aði í senn hag kvæmni, ár angur og 
um hverfi s sjón ar mið. Raun hæft væri að 
Reykja vík ur borg drægi smátt og smátt 
úr dreifi ngu varn ar efn is ins broma dio lone 
sam hliða áfram hald andi fóðr un lagna 
í frá veitu kerfi á vegum OR og prófun 
tækni lausnar í hol ræsa brunn um á svæð
um þar sem til kynn ingar um rottu gang 
eru tíðar. Aukin fræðsla og upp lýs inga
flæði til verk taka og al menn ings myndi 
einnig spila mikil vægan sess við að efla 
fyrir byggj andi að gerðir til mein dýra varna. 
Höf undur: Anna Margrét Kornelíusdóttir. 
Leiðbeinandi Hrönn Hrafnsdóttir. 

Líffræðilegur 
fjölbreytileiki, 
friðlýsingar, 
þjónusta vistkerfa 
og rottueitur til 
skoðunar
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líf ríki skoðað. Út frá þessu mati var gildi 
svæð anna til frið lýs ing ar metið. Niður
stöður gefa til kynna að bæði Laug ar
nes og Reynis vatn myndu njóta góðs af 
frek ari frið lýsingu og væri heppi legt að 
frið lýsa svæð in sem fólk vanga. Hverfis
vernd er hins vegar nægi leg vernd fyrir 
Gufu nes höfða. Reykja vík ur borg hefur 
ekki frið lýst mörg svæði undan farin ár  
en þessar niður stöður gefa til kynna  
að ástæða sé að bæta úr því. Höf undur: 
Elísa Skúladóttir. Leiðbeinandi: Snorri 
Sigurðsson.

Líffræðilegur fjölbreytileiki á litlum 
opnum svæðum í Reykjavík

Markmið verkefnisins var að kortleggja 
lítil opin svæði í íbúðarhverfum borg ar
innar og leggja mat á líf fræði legan fjöl
breyti leika þeirra. Staðan var metin með 
því að skoða og greina all mörg svæði 
og fá þann ig heildarmynd af græna neti 
borgarinnar. Borgarvefsjá og ArcGis 
land upp lýs inga kerfi voru notuð við 
kort lagn ingu og svæð unum er lýst með 
ljós mynd um og stuttri um fjöll un. Upp
lýs ing ar nar er hægt að nýta til frek ari 
rann sókna eða hafa til hlið sjónar í fram
tíðar verk efn um á sviði líf fræði legr ar fjöl
breytni. Lagt var mat á hvað vel er gert 
og hverju er hægt að breyta og bæta til 
að efla opin svæði með til liti til líf fræði
legs fjöl breyti leika. Komið er með til lögur 
um hvernig auka megi fjöl breytni líf ríkis, 
jafnt flóru sem fánu með sér tækum 
að gerð um og hönnun. Með dæmum er 
bent á hvernig hægt er að efla Reykja vík 
sem græna borg sem jafn framt því að 
stuðla að nátt úru vænna og heilsu sam
legra um hverfi, getur nýst fólki og öðrum 
líf verum sem and rými til yndis auka og 
fræðslu í þéttbýlli höfuðborg. 

Helsta niður staðan er um mikil vægi 
þess að hlúa að litlum grænum svæðum. 
Saman gegna þau mikil vægu hlut
verki í grænu neti borg ar innar með því 
að styrkja það og tengja saman stærri 
græn svæði þannig að fólk, dýr og aðrar 
líf verur geta ferðast um borg ina og notið 
hennar án þeirra landa mæra sem hið 
byggða um hverfi myndar. Höfundur: 
Steinunn Garðarsdóttir. Leiðbeinandi: 
Snorri Sigurðsson.

Augljóst er að menningarlegt virði 
Ell iða ár dal er mikið ef marka má niður
stöðu könn un ar innar. Niður stöður á 
virði vist kerfi s þjón ustu er ekki ein ungis 
fjár hags legt virði heldur einnig ein
hvers konar mynd lík ing eða stað fest
ing á mikil vægi þeirrar þjón ustu sem 
nátt úran veitir. Höfundur: Katrín Svana 
Eyjólfsdóttir. Leiðbeinandi: Hrönn 
Hrafnsdóttir

Mat á friðlýsingargildi náttúru
svæða undir hverfisvernd í 
Reykjavík

Í dag eru einungis fimm svæði innan 
Reykja vík ur borgar sem eru frið lýst og 
bygg ist sú frið lýsing fyrst og fremst á 
vernd merkra jarð minja en ekki auð ugs 
líf ríkis. Flest önnur helstu nátt úru svæði 
borg ar innar falla undir hverfi s vernd, svo 
að svæðin séu að gengi leg al menn ingi 
án þess að rask verði á líf ríki og vist kerfi. 
Til gang ur þessa verk efnis var að leggja 
mat á frið lýs ingar gildi þriggja slíkra 
svæða en slíkt hefur ekki verið gert á 
vernd uðum svæðum áður, með það að 
mark miði að kanna hvort til efni sé til að 
auka vernd ina. Svæðin sem urðu fyrir 
val inu voru Laug ar nes, Gufu nes höfði 
og Reyn is vatn / Starmýri en þessi svæði 
eiga það sam eigin legt að vera fremur 
lítil, ná lægt íbúa byggð og að gengi
leg. Grunn út tekt á nátt úru svæð un um 
þremur var fram kvæmd í júní og júlí 
2014. Unnið var út frá sér til gerð um gát
lista til þess að leggja mat á ein kenni, 
inn viði og ástand svæð anna. Gróður far 
svæð anna var kort lagt í heild og annað 

Hagrænt mat á þjónustu vistkerfa  
í Elliðaárdal

Í rannsóknarverkefni vegna hagræns 
mats á þjónustu vistkerfa í Elliðaárdal 
var notkun svæðisins könnuð í sam
hengi við sögu og náttúru. Tilgangur 
verk efn is ins var að þróa að ferða fræði 
sem hægt er að nota við mat á öðr um 
svæð um og leitast við að svara: Hvaða 
þjón usta vist kerfa á sér stað í Elliða ár
dal? Hvaða ábata skilar þessi þjónusta 
til sam fél ags ins?

Notaðar voru aðferðir umhverfishag fræði 
og vist kerfis nálg unar við rann sókn
ina þegar skoð aðir voru flokkar þjón
ustu nátt úr unnar; fram færslu þjónusta, 
stuðn ings og við halds þjón usta og 
menn ingar leg þjónusta. Stuðst var við 
fyrri rann sóknir heild stæðs mats á vist
kerfis þjón ustu í Heið mörk en einnig var 
fram kvæmd spurn inga könnun vegna 
skil yrts verð mæta mats á menn ingar
legri þjón ustu. Í könn un inni var spurt um 
greiðslu vilja þátt tak enda til að greiða í 
ímynd að an vernd ar sjóð fyrir Ell iða árd al 
og verð mæta matið m.a. byggt á þeim 
niðurstöðum.

Aðferðafræði skilyrts verð mæta mats 
er ný af nál inni á Ís landi en getur verið 
mikil vægt verk færi til að auka skiln ing og 
með vitund um mikil vægi þjón ustu nátt
úru nnar. Sá skiln ingur er þýð ingar mikill 
undan fari þess að að ferð um vist kerfi s
nálg unar verði beitt við stefnu mótun  
og ákvarð ana töku um land notkun.
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Göngu og hjólabrú yfir 
Breiðholtsbraut

Framkvæmdir

Nú standa yfir framkvæmdir við gerð 
göngu og hjólabrúar yfir Breið holts
braut. Brúnni er ætlað að tengja saman 
íbúabyggðina beggja megin götu og 
auka með því öryggi gangandi og 
hjólandi vegfarenda

báðum megin. Göngu stígar sem liggja 
að brúnni verða mal bik aðir og upp lýstir. 
Í tengslum við fram kvæmd irnar verður 
leik svæði, sem stað sett er milli Þver áss 
og Þing áss endur gert. 

Reið stígur sem liggur með fram Breið
holts braut inni færist til og mun liggja 
sam hliða veg inum á þessum kafla.  
Trjám og runna gróðri verður plantað  

Um 10.000 bifreiðir fara um Breiðholts
braut á degi hverjum, og mun brúin 
bæta að gengi íbúa að nátt úru og þjón
ustu beggja vegna Breið holts brautar  
og eykur þannig lífs gæði íbúanna. 
Brúin verður stein steypt um 70 metra 
löng og verður tengd að liggj andi 
stígum í hverfinu. Tölu verð land mótun 
fylgir smíði brú ar innar því hækka þarf 
land að henni og fylla að brúar endum 

í beð við báða brúar enda og milli reið
stígs og akbrautar.

Flókin framkvæmd
Stefnt er að því að uppsteypu  
brúar innar og mal bikun stíga verði  
lokið um miðjan des ember, en frá gangi  
brúar, upp græðslu og gróður setn ingu 
ljúki næsta vor. Göngu og hjóla brúin 
yfir Breið holts braut er sam  starfs verkefni 
með Vega gerðinni, en hönnun brúar
innar og að liggjandi um hverfis var  
í höndum teikni stofu Ingi mundar  
Sveins sonar, VSÓ og Land mótunar.
Brúar smíðin sjálf eru töluvert um
fangs mikil og flókin fram kvæmd sem 
óhjá kvæmi legt er að hafi tölu vert rask 
í för með sér. Reynt er að haga fram
kvæmdum þannig að íbúar og veg
farendur verði fyrir eins lítilli truflun  
og kostur er. 

Útlit   brúarinnar eins og það er fyrirhugað
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Nagldekk valda 
hávaða í borginni 

Umhverfið

Nagladekk eru leyfileg í Reykjavík  
á tíma bil inu 1. nóve mber til 15. apríl  
ár hvert en þau eru ekki æski leg.  
Nagla dekk auka kostn að á við haldi 
gatna í Reykja vík og eld s neytis kostnað 
bif reiða, þau valda óþarfa há vaða og  
draga úr loft gæðum. Nei kvæð áhrif  
svif ryks í and rúms lofti á heilsu manna 

hafa komið sí fellt betur í ljós á síð ustu 
árum. Ný rann sókn sýnir að hlut fall  
mal biks í svif ryki hefur snar lækkað.

Reykjavíkurborg hefur undanfarin ár 
bent á að notkun nagla dekkja innan 
borgar marka er óþörf. Drög að reglu
gerð um mynstur hjól barða, ný könnun 
á sam setn ingu svif ryks og enn betri 
að stæður fyrir vist væna sam göngu máta 
styðja þá ábendingu.

Dýpt mynst urs í hjól börðum hefur á hrif á 
hversu gott grip þeirra er. Í nýrri reglu
gerð um gerð og bún að öku tækja er nú 
krafi st þriggja milli metra lág marks dýptar 
mynst urs á vetr ar dekkj um fólks bif reiða. 
Öku mönn um er nú gert að nota slík 
dekk á tíma bilinu 1. nóvember til 15. apríl.

Nýleg rannsókn Vegagerðarinnar á sam
setn ingu svif ryks sýnir að hlut fall mal biks 

í svif ryki hefur snar lækkað frá árinu 2003 
eða úr 55% í 17%. Á sama tíma lækk aði 
hlut fall bif reiða á nagla dekkjum í Reykja
vík úr 67% í 32%. Gera má ráð fyrir að 
sterkt samband sé þarna á milli.

Þá hefur þeim skipt um sem svif ryk 
(PM10) fer yfir heilsu vernd ar mörk í 
Reykja vík fækkað á undan förn um árum. 
Svif ryk hefur á þessu ári farið átta 
sinnum yfir sólar hrings heilsu verndar
mörk, sem eru 50 míkró grömm á rúm
metra (50 µg/m3) við Grensásveg.

Í nýju aðal skipulagi Reykjavíkur 2010 
2030 er það markmið sett að hlu tdeild 
al menn ings sam ganga og gang andi og 
hjól andi vaxi veru lega á næstu árum 
og mun það einnig bæta loftgæði í 
borginni. 

Reykjavíkurborg 
mælir ekki með 
nagladekkjum á 
götum borgarinnar. 
Vetrarþjónusta á 
götum er góð og 
gera þau óþörf

Fagrýnihópur nýbygginga
Arkitektúr

Umhverfis og skipulagsráð samþykkti 
í maí 2014 tillögu umhverfis og skipu
lags sviðs um að stofna hóp fag legra 
álits gjafa undir stjórn bygg ingar full
trúans í Reykja vík til þess að rýna 
og gefa um sagnir um hönnun helstu 
ný bygg inga auk áhrifa þeirra á nær um
hverfið á hverfi s vernd ar svæðinu innan 
Snorra brautar / Hringbrautar. Hópurinn 
hefur tekið til starfa og skilað nokkrum 
álitum.

Fag rýni hóp urinn skal einnig fjalla um 
mikil vægar ný bygg ingar á lykil stöðum 
annars staðar í borginni. Í fag hópn um 
eru auk bygg ingar full trúa tveir full trúar 

frá Arki tekta fél agi Ís lands og einn full trúi 
frá Félagi íslenskra lands lags arki tekta. 
Auk þess eru skipu lags full trúi og skrif
stofu stjóri skrif stofu skipu lags, bygg inga 
og borg ar hönn unar ráð gjafar hópsins. 
Fag hóp urinn skal gefa um sögn um 
list ræna ásýnd og gæði bygg inga og 
lóða sem verði hluti af um fjöll un um 
bygg ingar leyfi. Álits gjafar eru skip aðir til 
þriggja og fjög urra mán aða í senn. Hóp
urinn kemur að jafnaði saman viku lega 
svo fram ar lega sem til efni gefst til. 
Bygg ingar full trúi mótar í fram haldi af 
sam þykkt þessari starfs reglur hóps ins 
í sam vinnu við AÍ og FÍLA. Bygg ingar
full trúi getur auk ofan greinds kall að fag

hópinn saman ef þörf krefur. Fyrir komu
lag og ár angur vinn unnar verður metið 
og endur skoðað að ári liðnu.

Aðalheiður E. Kristjánsdóttir lands lags
arkitekt FILA, Hólm fríður Ósmann  
Jóns dóttir arki tekt FAÍ, Steinþór Kári 
Kárason arki tekt FAÍ sitja í fag rýni
hópnum núna ásamt Birni Stefáni 
Hallsyni, bygg ingarfulltrúi. 

Fagrýnihópurinn er hlutlaus aðili og 
gegnir hlutverki ráðgjafa en umsagnir 
hans eru ekki bindandi. 
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Nýtt ferjuhús við  
Skarfa  bakka og biðskýli  
við bryggjuna í Viðey

Samkeppni

eyjarinnar og hinna friðuðu mann virkja, 
Við eyjarstofu og Viðeyjarkirkju

•  Þá þarf ferjuhúsið að vera hag kvæmt 
og hentugt til þeirrar starfsemi sem  
þar er ætlað að vera

•  Þótt notagildi mannvirkjanna sé ekki 
hið sama er lögð áhersla á að hönnun 
þeirra sé heildstæð

Alls bárust níu tillögur en átta voru 
teknar til dóms. Valin var ein verð launa
til laga en hana eiga Horn steinar arki
tektar, ein inn kaup, en þau sendu inn 
Zero lmpactStrategies í sam starfi við 
Kristján Eggerts son FAÍ og athygli verð 
til laga frá Eddu Ívars dóttir, arki tekt.

Dóm nefnd var skip uð eftir töldum: Rúnar 
Gunnars son, arki tekt FAÍ, deildarstjóri 
á USK, for maður, Berg lind Ólafs
dóttir, skrif stofu stjóri á MOF og Þor
steinn Gunnars son, arkitekt FAÍ. Ritari 

Reykjavíkurborg efndi til keppninnar  
í sam starfi við Arki tekta félag Íslands. 
Nú ver andi ferju hús er í fær an legu 
bráða birgða húsi við Skarfa bakka  
og hentar starf seminni ekki lengur,  
það er bæði talið of lítið hvað varðar 
starfs manna að stöðu og þjón ustu við 
far þega. Jafn framt er þörf á bið skýli  
niðri við bryggju í Við ey þar sem fólk 
þarf stundum að bíða nokkra stund  
eftir ferj unni, en þangað niður eftir  
er þó nokkur spölur frá Stofunni. 

Meginmarkmið samkeppninnar  
voru eftirfarandi:
•  Fá fram áhugaverðar, vandaðar 

og raunhæfar tillögur að tveimur 
mannvirkjum

•  Mannvirkin skyldu falla vel að  
um hverfi sínu

•  Sérstaklega þarf biðskýlið í Viðey  
að taka tillit til náttúrufegurðar 

dómnefndar var Dagný Helgadóttir, 
verk efnastjóri á USK, arkitekt FAÍ og 
trúnaðarmaður Helga Guðjónsdóttir, 
ritari hjá AÍ.

Vinningstillagan er að mati dóm nefndar 
lát laus og grunn myndin ein föld og 
afburða skýr. Allt að gengi og innra skipu
lag er mjög gott. Yfir sýn starfs manna 
bæði yfir bið svæði og að ferju er mjög 
góð. Gler burstir sem hvíla á gagn sæjum 
bið salnum mynda ákveðið kenni leiti á 
hafnar svæðinu. Byggingin býður ferða
langinn vel kominn og gefur fyrirheit 
um ánægju lega ferð. Hug myndin að 
eins konar tóft sem bið skýli í Viðey er 
skemmtileg og leiðir ferðamanninn  
aftur í tímann með skírskotun í söguna. 
Stærð mannvirkja er áætluð þannig að 
ferjuhús verði 70 m2 og biðskýli 20 m2.

Úrslit í samkeppni um hönnun nýs ferjuhús við Skarfabakka  
og biðskýli við bryggjuna í Viðey voru gerð kunngjörð í sumar
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Fegrunarviðurkenningar 
Reykjavíkurborgar 2014

8, Grundar stígur 10, Hannesar holt og 
Granda garður 20, HB Grandi. Um
hverfis og skipu lags ráð Reykja víkur 
veitir viður kenn ing arnar eftir til nefn
ingar frá vinnu hópum sem í sátu: Björn 
Ingi Edvardsson, lands lags arkitekt hjá 

Árlega veitir borgarstjóri fegrunar
viður kenningar Reykja víkur borgar við 
hátíð lega at höfn í Höfða og fór at höfnin 
fram þann 25. ágúst sl. Í ár kom það 
í hlut Dags B. Eggerts sonar að veita 
verð laun fyrir fegurstu lóðir fjöl býlis
húsa og fyrir tækja, fall egrar úti að stöðu 
við sumar götur og endur bóta á eldri 
húsum. Viður kenn ingar fyrir árið 2014 
hljóta fjórar lóðir, þrjú hús og tvær 
versl anir við sumar götur. Fyrir tækja og 
stofn ana lóðir nar sem fengu viður
kenningu voru Suður lands braut 2, Hilton 
Reykja vík Nordica og Sæ mundar gata 
14–20, Félags stofnun Stú denta.Fjöl
býlis húsa lóð irnar voru Dun hagi 11–17 
og Ljós heimar 8–12. Sumar göt urnar 
voru Lauga vegur 1, Vísir og Skóla vörðu
stígur 5, Gull smiðja og List muna hús 
Ófeigs, Lítil í upphafi ehf. Húsin sem 
fengu viður kenningu voru Lækjar gata 

skipu lags full trúa, Valný Aðal steins dóttir 
verk efnis stjóri á umhverfis og skipu
lags sviði, Drífa Kristín Þrastardóttir, 
safn vörður, Borgar sögu safni Reykja
víkur og Margrét Þormar, arkitekt hjá 
skipulagsfulltrúa.

Borgarstjóri veitti viðurkenningar við athöfn í Höfða. Valdar 
voru fegurstu lóðir fjölbýlishúsa og fyrirtækja, ásamt 
endurbótum á eldri húsum

Umhverfið

Sæmundargata 1420
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Upplýsingar á www.reykjavik.is

Gefa gott veggrip í hálku og bleytu. 
Rásföst, hljóðlát og valda margfalt 
minna vegsliti en nagladekk.

Mikið skorin, mjúk og með stóran snerti-
flöt. Meira veggrip og styttri hemlunarve-
galengd en önnur dekk. 

Góð vetrardekk úr vönduðu 
efni duga vel í akstri í snjó og 
hálku. Gott grip og lágmarks 
loftmengun.

HARÐKORNADEKK

LOFTBÓLUDEKK

Dekkjahlíf úr Polyester-þráðum. 
Auðvelt að smeygja yfir drifhjólin 
og gefa gott grip í snjó og hálku.

DEKKJASOKKURVETRARDEKK

Vandaðir hjólbarðar með góðu 
mynstri. Með nýju reglugerðinni 
verður þetta góður kostur.

HEILSÁRSDEKK

REGLUR UM AUKNA MYNSTURDÝPT VETRARDEKKJA 
GERA NAGLADEKK ÓÞÖRF INNANBÆJAR. 

DÝPRA MYNSTUR – AUKIÐ VEGGRIP 
– STYTTRI HEMLUNARVEGALENGD.

Úr gúmmíblöndu sem gefur sogkraft. 
Góð í hemlun og í beygjum. Hljóðlát 
og valda litlu vegsliti.

HARÐSKELJADEKK
slíta götum hundraðfalt meira
valda svifryksmengun
skapa hávaða
auka eldsneytiskostnað

NAGLADEKK


