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Leiðari
Inngangur

Í Reykjavík stendur yfir mikið umbreyt
ingarskeið og víðsvegar má byggingar 
rísa og götur sem taka á sig nýja mynd. 
Það sem er kannski minna sýnilegt en 
þeim mun mikilvægara, er að flest öll 
umbreytingarskref eru tekin í þágu betra 
umhverfis enda ætlar Reykjavíkurborg 
að vera orðin kolefnishlutlaus árið 2040. 
Þéttari byggð ýtir undir vistvænar sam
göngur, blönduð byggð tryggir atvinnu
tæki færi og þjónustu í göngufæri og 
umbreyt ing gatna er gjarnan til að bæta 
aðstæður gangandi og hjólandi. Í inn
viðum nýrra uppbyggingasvæða er lögð 
áhersla á blágrænar ofanvatnslausnir 
sem felast í því að veita ofanvatni á 
náttúru legan hátt niður í jarðveginn í 
stað þess að veita því í hefðbundin 
frá veitu kerfi. Þannig tekst að viðhalda 
vist vænum vatnabúskap og í leiðinni 
er hægt að styðja við líffræðilegan 
fjölbreytileika. 

Víða er gert ráð fyrir djúpgámum sem 
munu bæta aðstöðu til flokkunar úrgangs 
enda er reglan er sú að þegar fjár festa 

á í innviðum á nýjum þétt inga svæðum 
skal leggja áherslu á lausnir sem eru 
góðar fyrir umhverfið og þar af leiðandi 
fyrir borgarbúa. Sem dæmi má nefna 
að megin fors enda spenn andi ramma
skipu lags fyrir Skeif una er að það liggur 
við svo kallaðan þétt ingar ás frá vestri til 
austurs, sem Borg ar lína mun fara um. 
Borg ar línan byggir á hugmyndum um 
hágæða hrað vagna kerfi um allt höfuð
borgar svæðið en samgöngumiðuð þróun 
borga byggir á því að þéttast sé byggt 
þar almenningssamgöngur eru hvað 
öflugastar.

Í úthverfum borgarinnar er einnig tölu
vert svigrúm fyrir uppbyggingu og er 
Hús næði sjálfs eign ar stofn unin Bjarg að 
hefja byggingu á 155 íbúðum við Móa
veg í Grafarvogi og einnig er spennandi 
upp bygg ing í undirbúningi við Tunguháls 
en þar munu rísa um 200 íbúðir, þar af 
tæplega helmingur á vegum Bjargs.

Framkvæmdir og viðhald er stór hluti af 
starfsemi umhverfisog skipulagssviðs 
og það er sérstakt ánægjuefni að nú í 
byrjun apríl eigi að taka í notkun glæsi
lega sundlaug við Klettaskóla. Sund
laugin er þjálfunarog kennslulaug sem 

Mannlíf

er í nýrri viðbyggingu norðvestan við 
núver andi skóla og mun bæta aðstæður 
nem enda til muna.

Á síðasta ári voru lagðir 7.350 m2 af 
göngu og hjólastígum í borginni og 
í rúm lega í helming þeirra var notað 
endur unnið malbik. En tilraunir hafa 
verið gerðar með slíkt um árbil eins og 
lesa má nánar um í blaðinu. Gaman 
er að segja frá því að um leið og vora 
tekur sjáum við gríðarlega aukningu á 
notkun hjólastíganna í borginni og má 
í því samhengi nefna að mánudaginn 
26. febrúar s.l. mældust 211 reiðhjól á 
stígnum í Nauthólsvík en daginn eftir 
voru 411 á reiðhjólum. Tvöföldun varð 
einnig á Geirsnefi, umferðin fór úr 93 
hjólum í 187 og aukningin í Elliðaárdal 
var úr 105 í 172 hjól 27. febrúar. Til sendur 
að setja upp fleiri teljara á þessu ári til 
að safna gögnum. Þetta eru góð tíðindi 
enda mikið lýðheilsu og umhverfis mál 
að nota vistvæna ferða máta. Lykilatriðið 
í að ná Reykjavík kol efnis hlut lausri árið 
2040 er einmitt að auka hlut vistvænna 
samgangna.

Ólöf Örvarsdóttir
sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs

Umhverfis og skipulagssvið Reykja
víkur borgar hefur undanfarin ár staðið 
fyrir fundarröðinni Borgin, heim kynni 
okkar, um umhverfis og skipulags mál. 
Fundirnir eru haldnir á haust og vor
misseri á Kjarvalsstöðum á Klambra túni 
og hafa alla tíð verið mjög vel sóttir af 
almenningi og fagfólki. 

Heiti fundanna hafa verið 
eftirfarandi: 
1.  Hver á borgina? 10. október 2014
2.  Er borgin heilsusamleg?  

12. nóvember 2014.
3.  Á að sameina sveitarfélögin á 

höfuðborgarsvæðinu?  
13. janúar 2015.

Kjarvalsstaðfundir Umhverfis-  
og skipulagssviðs

4.  Hver eru áhrif borgarumhverfis 
á hamingju? 10. febrúar 2015.

5.  Hvaða máli skiptir náttúran í 
borgarumhverfi? 10. mars 2015.

6.  Er miðborgin fyrir ferðamenn, 
íbúa eða alla? 13. október 2015.

7.  Vinsamleg borg fyrir börn og 
unglinga. 10. nóvember 2015.

8.  Loftslagsmál - hvað getum við 
gert? 9. febrúar 2016.

9.  Menningararfurinn í brennidepli. 
15. mars 2016.

10.  Fjölmenning í ljósi umhverfis og 
skipulags. 12. apríl 2016.

11.  Fagurfræðin í borgar skipu-
laginu. 11.október 2016.

Umhverfis- og skipu lags svið Reykja víkur-
borgar hefur skipu lagt tuttugu umræðu-
fundi þar sem til raun gerð til að færa 
umræðu um skipu lags- og umhverfis mál 
í vítt og breitt samhengi
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út frá skemmtilegum sjónarhornum um 
brýn efni. 

Hjálmar Sveinsson formaður umhverfis 
og skipulagsráðs hefur haft umsjón með 
fundunum ásamt Gunnari Hersveini 
verk efnis stjóra miðlunar fyrir hönd á 
umhverfis og skipulagssviðs Reykja
víkur borgar. Þrír góðir gestir eru á 
hverjum fundi sem hafa undirbúið sig vel 
og tekið þátt í því að dýpka umræðuna 
og finna skemmtilega fleti. 

Ríkir hugarfar skapandi hugsunar  
í Reykjavík?
Umræðuefni hafa verið af ýmsum toga 
og ávallt gerð tilraun til skapa breidd. 
Dæmi um efni er spurningin um hvort 
Reykjavík sé skapandi borg?

Hugtakið sköpun (e. creativity, creative 
city) hefur notið vinsælda undanfarin ár í 
borgarumræðu. Andstæðan við skap
andi borg gæti verið einsleit borg. Eitt 
einkenni umbreytingar birtist þegar borg 
gengur sköpuninni á hönd og skapandi 
greinar á ýmsum sviðum menningar 
breyta þekktum byggingum í svæði fyrir 
listir og menningu. Nýlegt dæmi um það 
er Marshall húsið við Grandargarð sem 
var síldarbræðsla í hálfa öld en verður 
menningar og myndlistarmiðstöð.

12.  Ríkir hugarfar sköpunar í 
Reykjavík? 15. nóvember 2016.

13.  Útivist í borgarumhverfi.  
17. janúar 2017.

14.  Borg gangandi vegfarenda.  
14. febrúar 2017.

15.  Borg hjólandi vegfarenda.  
14. mars 2017.

16.  Til hvers eru borgir?  
10. október 2017.

17.  Framtíðarborgin Reykjavík.  
14. nóv 2017.

18.  Snjallborgin Reykjavík.  
16. janúar 2018.

19.  Ásýnd borgar í litum, ljósum  
og listum. 13. febrúar 2018 .

20.  Til hvers er skipulag?  
13. mars 2018.

Markmiðið með fundunum er að færa 
umræðu um skipulags og umhverfismál 
í vítt og breitt samhengi. Leitað er eftir 
gagnrýnni og hressilegri umræðu þar 
sem ólík sjónarmið og reynsluheimar 
mætast á málefnalegum grunni. Ekki 
er boðið upp á átök milli andstæðra 
sjónar miða heldur felst aðferðin í því 
að greina og opna fyrir möguleika og 
að fólk haldi áfram að hugsa málin eftir 
fundina. Þótt kærkomið sé að heyra 
ögrandi sjónarmið. Rætt er á mannamáli 

Frá einum fundinum á Kjarvalsstöðum

Uppbygging borgarhverfa og þétting 
byggðar veltur upp tækifærum og 
áskorunum í þessum efnum. Nefna má 
að samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur 
ber að stuðla að skapandi og ögrandi 
umhverfi og auka veg allra skapandi 
greina við mótun umhverfis.

Það eru ekki bara miðborgir sem geta 
verið skapandi heldur einnig hverfin 
eins og til dæmis Breiðholtið þar sem 
list í opinberu rými hefur breiðst út 
t.a.m. á blokkarveggjum. Ef til vill laðar 
það að sér skapandi fólk sem heldur 
áfram að móta andrúmsloft, umhverfi 
og menningu staðarins. Segja má að 
tilraun standi yfir til að gera Breiðholt að 
skapandi stað.

Umhverfis og skipulagssvið þakkar 
öllum gestum sem hafa lagt fram krafta 
sína og öllum borgarbúum og öðrum 
gestum sem hafa komið á fundina. 

Hægt er að horfa á upptökur af 
umræðufundunum á síðunni 

netsamfelag.is 
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Umhverfi

Reykjavíkurborg og Veitur hafa tekið 
höndum saman um innleiðingu blá
grænna ofanvatnslausnir í Reykjavík 
en það felst í því að veita ofanvatni á 
náttúru legan hátt niður í jarðveginn í 
stað þess að veita því í hefðbundin 
frá veitu kerfi og byggir á sömu lausnum 
og felast í náttúrulegri hringrás vatns. 
Þessi aðferð hefur jákvæð áhrif á vist
kerfið í heild, styður við líffræðilegan 
fjöl breyti leika og viðheldur sjálfbærum 
vatns búskap. Að auki minnka blágrænar 
ofan vatns lausnir viðhald og álag á frá
veitu kerfi og draga úr mengun. Ný svæði 
í Reykjavík þar sem verið er að innleiða 
blágrænar ofanvatnslausnir eru m.a. 
svæði Vogabyggðar og í Úlfarsardal, 
stækkun hverfisins við Leirtjörn, jafn
framt eru hugmyndir í skipulagi að 
inn leiða slíkar lausnir að einhverju leyti á 
stækkun athafna svæða á Esjumelum á 
Kjalar nesi og Hólmsheiði.

Nýlega var haldið grunnnámskeið fyrir 
starfs fólk Reykjavíkurborgar og Veitna 
sem liður í upp byggingu þekkingar á 
sviði Blágrænar ofan vatns lausna. Nám
skeið ið sem hefur verið aðlagað sértak
lega að íslenskum aðstæðum, er haldin 
af CIRIA sam tökum sem hafa gefið út 
leið bein ingar efni um innleið ingu Blá
grænna ofanvatnslausna í Bretlandi. 

Ávinn ingur þess að virkja slíkar lausnir er 
margþættur, til dæmis verður minna álag 
á frá veitukerfi, lægri stofn og rekstrar
kostnaður þeirra, hreinna regnvatn, ár 
og lækir, heilbrigðara og gróður ríkara 
umhverfi, aukinn líffræði legur fjöl breyti
leiki og aukin seigla borgarinnar gagn
vart loftslags breytingum.

Mikilvægur þáttur í þessu ferli felst í 
því að byggja upp almenna þekkingu 
á blágrænum ofanvatnslausnum hjá 
fag fólki og stofnunum almennt, en þó 
ekki síst hjá almenningi og kjörnum full
trúum sem þurfa að standa skil á þeim 
breytingum sem verða með þessari  
nýju nálgun.

Lykillinn að því að taka upp blágrænar 
ofanvatnslausnir er þverfaglegt sam starf 
í skipulags, fráveitu og umhverfis
málum, með aðkomu þeirra sem sjá um 
græn svæði og með góðri samvinnu 
við íbúa. Þátttaka annarra stofnana, 
rannsóknarsamfélags og sérfræðinga 
er sömuleiðis afar mikilvæg í þessu 
metnaðarfulla verkefni.

Þetta verkefni um hafa varanleg áhrif í 
Reykjavík og er liður í því að skapa vist
væna borg. Í Aðalskipulagi Reykja víkur
borgar 20102030 er sett fram stefna um 
vistvæna byggð og bygg ingar. Markmið 
stefnunnar er að öll hverfi borgarinnar 
þróist og bygg ist upp á sjálf bæran hátt 
þar sem skipu lag grund vallast á sam
félags legum for sendum þ.m.t. gæðum 
hins mann gerða umhverfis og verndun 
náttúru legra vist kerfa. Öll nýbygg ingar
hverfi borgar innar gangast undir mat á 
umhverfis áhrifum skipulags og settar 
eru fram kröfur um vistvænar útfærslur á 
frá veitu kerfum og ofanvatnslögnum. Til 
að tryggja góða virkni ofanvatnslausna 
þurfa að liggja fyrir grunnupplýsingar um 
ástand svæðis og hefur Reykjavíkurborg 
yfir umsjón og ábyrgð á framkvæmd 
grunnrannsókna. 

Vistvæn hverfi
Ofanvatn sem fellur til innan lóðarmarka 
sem afrennsli frá þökum, bílastæðum, 
gangstígum og öðrum opnum flötum er 
safnað, hreinsað og skilað út fyrir lóðar
mörk í ofanvatnskerfi. Í Vogahverfi og 

Blágrænar 
ofanvatnslausnir

Reykjavíkurborg 
og Veitur feta nú 
í fótspor fjölda 
annarra borga sem 
vilja bæta stöðu 
sína til að takast á 
við lofts lags breyt-
ingar, hreinsa vötn, 
ár og læki, gera 
borgir grænni og 
auka líffræðilegan 
fjölbreytileika 
þeirra

Frá grunnnámskeiðinu
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fleiri hverfum sem nú eru í uppbyggingu 
eða undirbúningi eru gerðar kröfur um 
að við hönnun allra mannvirkja, lóða, 
gatna og almenningsrýma sé allt yfir
borðs vatn á lóðum meðhöndlað með 
blá grænum ofanvatnslausnum. Gerð er 
krafa um að gróðurþekja sé að lágmarki 
á um helmingi af flatarmáli lóðar og við 
hönnun og útfærslu lóðarinnar skal taka 
mið af því að garðar og gróðurþekja 
geta verið ofan á bílageymslum og 
húsþökum. 

Græn þök
Þessi grænu þök og svæði taka við 
ofanvatninu og hægja á og stýra vatns
rennsli innan svæða í stað hefðbundinna 
fráveitukerfa. Með grænum þökum er 
átt við þök með lágvöxnum gróðri eða 
grasi en gróðurinn getur tekið til sín allt 
að 60 – 80% af því regni sem fellur á 
þakið. Torfið og gróðurinn ein angra líka 
byggingar betur gegn hita breyt ingum 
sem hefur í för með sér minni orku
notkun og þar með minni losun kol tví
sýr ings. Þar sem blágrænar ofan vatns
lausnir eru notaðar gegna græn svæði 
innan hverfis mikilvægu hlutverki við að 
veita ofanvatni af svæðinu yfir í tjarnir, 
vatnsfarvegi og sjó. Meðhöndlun ofan
vatns innan lóðar er á ábyrgð lóðarhafa, 
en Reykjavíkurborg ber ábyrgð á með
höndlun ofanvatns utan lóðar, þ.e. í 
götum og almenningsrýmum.

Grænn geiri við bílastæði

Dæmi um blágrænar ofanvatns

launsir á þróunarsvæðum erlendis

Blágræna ofanvatnslaunsir 

í þéttbýli
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Skipulag

þar sem heimilt er að byggja allt að 
200 ibúðir á reitnum og gert er ráð fyrir 
byggðin geti verið 2–5 hæðir. 

Markmið breytingartillögu er að mæta 
aukinni eftirspurn eftir íbúðarhús næði, 
stuðla að fjölbreyttara húsnæðis fram
boði, bæta ásýnd svæðisins og styrkja 
Árbæinn sem lífvænlegt hverfi til lengri 
tíma. Íbúðirnar eru ætlaðar fyrir almenn
an mar kmið og einnig til úthlutanar til 
hús næðis félaga án hagn aðar sjónar miða 
í samræmi við húsnæðis stefnu borg
arinnar. 

Í samræmi við stefnu í Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010–2030 um þétt ingu 
byggðar og til þess að bregðast við 
hús næðis skorti á höfuð borgar svæð inu 
var ákveðið að nýta land spildu á milli 
Bæjarháls og Hraun bæjar undir íbúðar

byggð. Vilji Reykja víkur borgar lá fyrir 
um að breyta landnotkunarskilgreiningu 
úr opnu svæði í íbúðarbyggð og hefja 
gerð nýs deiliskipulags með það fyrir 
augum að fjölga íbúðum í hverfinu. Í 
upphafi árs 2017 efndi Reykjavíkurborg 
til hugmyndarleitar fyrir svæðið og var 
tillaga A2F arkitekta valin til frekari 
útfærslu.

Deiliskipulagstillagan styrkir svæðið með 
fjölgun íbúða til samræmis við stefnu 
um þéttingu byggðar í aðalskipulagi. 
Með tillögunni fjölgar íbúum á svæðinu 
sem stuðlar að betri nýtingu á núver
andi innviðum borgarinnar og styrkir 
verslun á svæðinu. Staðsetning byggð
ar innar er góð m.t.t. opinberrar þjón
ustu og tengist vel helstu göngu og 
hjóla leiðum innan borgarinnar auk þess 
að almenningssamgöngur eru góðar í 

Fleiri íbúðir í Árbæinn

Skipulagsuppdráttur, A2F arkitektar

Í meginatriðum 
felst skipulag á 
hagnýtingu lóðar-
innar við Tungu-
háls úr opnu svæði 
í íbúðarbyggð og 
fjölgun íbúða

Tillaga að nýju deiliskipulagi fyrir svæði 
við Tunguháls sem kallað hefur verið 
Hraunbær – Bæjarháls var í auglýsingu 
frá 30. janúar – 13. mars sl. Samhliða 
var auglýst breyting á landnotkun í 
aðal skipulagi Reykjavíkur 2010–2030 



Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 7

næsta nágrenni svæðisins. Í hinni nýju 
deiliskipulagstillögu er fyrir komu lag 
bygginga innan lóðarinnar þannig úr 
garði gert að sólríkt og skjól gott úti
vistar svæði skapast fyrir íbúa lóðarinnar. 
Gert er ráð fyrir grænu yfir bragði og 
tals verðri aukningu á gróðri. Einnig 
má búast við að byggðin muni skýla 
fyrir norðanátt og umferðarhávaða frá 
Bæjarhálsi.

Við hönnun nýbygginga þá skal lögð 
áhersla á hlýlegt yfirbragð þeirra og 
fjöl breyti leika. Skal það endurspeglast 
í efnis vali og formi bygginga. Gert er 
ráð fyrir aðkomu mismunandi hönnuða, 
eða a.m.k. frá þremur arkitastofum. Hin 
nýja íbúðabyggð myndar umgjörð um 
sam tals fjóra garða. Þeir skulu tengjast 
göngu leiða kerfi svæðisins. Þar skulu 
upp bygg ing ar aðilar útfæra leikvelli og 

dvalar svæði fyrir börn og fullorðna, 
til dæmis grillaðstöðu, torgi og/eða 
ræktun. Halda skal í þann gróður sem 
fyrir er og bæta við trjám og lággróðri 
auk svæða og bekkja til dvalar og 
hvíldar. Taka skal tillit til þeirra tegunda 
sem fyrir eru þegar gróðurtegundir eru 
valdar. Heimild er fyrir 200 bílastæðum 
ofan jarðar á skipulagssvæðinu eða einu 
bíla stæði fyrir hverja íbúð.

Götumynd við Hraunbæ, horft í vestur, A2F

Horft yfir íbúðarbyggðina úr suðaustri, A2F
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Grænt bókhald 
fyrir alla borgina

Umhverfi

Unnið var með hugbúnaðarfyrirtækinu 
Klöppum að því að ná utan um magn
tölur en gögnum er streymt beint frá 
birgjum í gegnum upplýsingagátt. Losun 
gróðurhúsalofttegunda er reiknuð í 
samræmi við aðferðafræði Green house 
Gas Protocol, sem fylgt er af aðild ar
fyrir tækjum loftslagssamnings Reykja
víkur borgar og Festu. 

Birting niðurstaðna verður í gegnum töl
fræðivef Reykjavíkurborgar og í gegnum 
sér staka umhverfisskýrslu sem verður 
birt samhliða fjárhagsuppgjöri hvers 
árs. Helstu niðurstöður 2015–2016 eru 
að notkun á eldsneyti jókst lítillega milli 
ára. Aukning er helst í metani á kostnað 
bensíns og í samræmi við það minnkar 
losun gróðurhúsalofttegunda vegna 
eldsneytis notkunar.

Grænt bókhald Reykjavíkurborgar er nú 
sett fram í fyrsta sinn fyrir alla borg ina. 
Það var þróað hjá umhverfis og skipu
lags sviði meðal annars út frá umhverfis
stjórn un ar kerfi sviðsins sam kvæmt 
ISO 14001 staðlinum. Tekið er mið af 
umhverfis og auðlindastefnu borgar
innar sem finna má í Aðal skipulagi 
Reykjavikur. 

Kolefnisleysi árið 2040
Umhverfisþættir sem settir eru fram í 
grænu bókhaldi Reykjavíkurborgar eru 
elds neyti, rafmagn og úrgangur. Bók
haldið nær yfir starfsemi borgarinnar í 
heild sinni og tekur meðal annars mið af 
lofts lags mark miðum sem er kolefnis hlut
leysi árið 2040. 

Hlutfall vistvænna ökutækja í rekstri 
borgarinnar lækkar á milli ára. Raf
magns notkun stendur í stað en mikil 
aukning á skráðri losun vegna raf
magns notkunar skýrist af sölu á upp
runa ábyrgðum og sést einnig á hlutfalli 
endur nýjan legrar orku sem fer niður 
um 50%. Úrgangur eykst en flokkaður 
úrgangur er meiri og er því losun vegna 
úrgangs minni en ella auk þess sem 
kostnaður pr. tonn lækkar á milli ára.

Vistvæn ökutæki
Nefna má sem dæmi úr bókhaldinu að 
hlutfall vistvænna ökutækja á vegum 
Reykjavíkurborgar árið 2016 var 82% en 
bifreiðar sem geta bæði notað metan 
og bensín eru taldar visthæfar þó að 
strangt til tekið sé ekki hægt að kalla 
þá vistvæna nema eingöngu sé notað 
metan. Í umhverfis og auðlindastefnu 
sem sett var 2013 var markmiðið að 
75% bílaflotans væri visthæfur og er því 
mark miði náð. Hins vegar þarf hlut
fall visthæfra bíla að vera orðið 100% 
fyrir árið 2025 til að uppfylla mark mið 
lofts lags stefnu frá 2016 um að bílafloti 
borgar innar verði án losun gróður húsa
lofttegunda.

Umhverfis- og 
skipulagssvið 
Reykjavíkurborgar 
hefur verið með 
grænt bókhald  
frá árinu 2013. Nú 
hefur bókhaldið 
verið tekið upp  
fyrir borgina alla

Magn flokkaðs og óflokkaðs úrgangs 2015 og 

2016. Óflokkaður úrgangur er almennt sorp og 

grófur úrgangur.
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Hverfið mitt

Framkvæmdir

Kosningu í 
lýðræðis verk-
efninu Hverfið 
mitt lauk í 
nóvember 2017 
og voru 76 
hugmyndir frá 
borgarbúum 
valdar til 
framkvæmda

Á hverju ári bætist í hóp þeirra 
sem taka þátt í verkefninu og koma 
þannig á framfæri hugmyndum 
sínum um hvernig bæta má borgar
umhverfið og gera hverfin íbúa vænni 
og skemmti legri. 

Mikill áhugi virðist vera meðal 
borg ar búa á útivist og hreyfingu 
en meðal hugmynda sem kosin 
voru og verða framkvæmd á árinu 
eru kaldir pottar í Árbæjarlaug og 
Breið holts laug, vaðlaug á Kjalar nesi, 
heilsu stígur í Úlfarsárdal og þrek
tæki við Rauðavatn og Reynis vatn. 
Einnig verður klifurgrind sett upp 
á Klambra túni, aparóla í Hljóm
skála garð inn og lýsing bætt m.a. 
við skíða brekk una á Vatns enda. 
Í Laugar dal verður leik svæðið í 
kringum Orminn langa endur bætt, 
snyrt verður í kringum drykkjar brunna 
og stíg arnir í dalnum merktir með 
nöfnum. Meðal annarra skemmti legra 
hug mynda eru nýr almenn ings garður 
við Þing holts stræti 25 og sjónauki 
sem settur verður upp á Eiðs granda. 
Fjölgun bekkja, rusla tunna og vatns
fonta ásamt gróður setn ingu eru 

hefð bundnari hug myndir en geta samt 
gert svo ótrúlega mikið fyrir umhverfið 
og íbúana. 

Framkvæmdir á öllum þessum hug
myndum hefjast með vorinu og er gert  
ráð fyrir að þeim ljúki fyrir árslok. Ein
staka verk efni geta verið flóknari og 
tekið lengri tíma í framkvæmd. Það á t.d. 
við um nýja vatnsrennibraut í Grafar
vogslaug og vaðlaugar í Hljóm skála garði 
og Laugardal sem kosin voru til fram

Petange völlur í Gufunesbæ

kvæmda haustið 2016 í hverfa kosning
unni. Áætlað er að þeim verkefnum 
ljúki í mars á þessu ári.
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Endurunnið malbik er 
vistvænn kostur

Umhverfi

Vistvænni borg
Umhverfis og skipulagssvið Reykja
víkur borgar hefur sjálfbærni að leiðarljósi 
og vill draga sem mest úr neikvæðum 
umhverfis áhrifum. Markmiðið er að gera 
borg ina vistvænni og heilnæmari fyrir 
borgar búa. Þetta gerir borgin meðal 
annars með því að endurvinna malbik. Á 
síðasta ári var notað endurunnið mal bik 
í rúmlega helming allra göngu og hjóla
stíga sem lagðir voru innan borgar mark
anna og í ár er gert fyrir að eingöngu 
verði notað efni með íblönduðu notuðu 
malbiki.

Við endurgerð gatna fellur til mikið magn 
af upprifnu og fræstu malbiki, en það er 
stefna borgarinnar að endurvinna sem 
mest af malbikinu og nýta til íblöndunar 
í nýtt malbik. Heimilt er samvæmt 
mal biks stöðlum að nota allt að 10% 
af endur unnu malbiki við framleiðslu 
á nýju mal biki. Á undanförnum árum 
hefur Reykja víkur borg gert tilraunir með 
að auka þetta hlutfall í allt að 30% í 
göngu og hjólastígum og í bílastæðum. 
Útkoman hefur lofað góðu og því hefur 
Reykja víkur borg gert frekari tilraunir 
með notkun á endurunnu malbiki m.a. í 
fáfarnari húsagötum. Þá má geta þess 
að gerð var tilraun með 50% blöndun 
í malbik á bráðabirgða aðkomuveg að 
Hlíðarendasvæði. 

Síðastliðið sumar var einnig gerð til raun 
með endurunnið malbik til blönd unar í 
jöfnunarlag undir göngu og hjóla stíg 
í Fossvogi og gert er ráð fyrir frekari 
til raun um á því sviði. Þá hefur upp
fræst malbik um árabil verið notað 
sem yfir borðs efni í malargötur og var 
til dæmis notað í yfirborð bráða birgða
vegar að nýjum kirkjugarði í Úlfarsfelli. 
Malbiksfræsið bindur ryk í malarvegum 
og lengir endingartíma þeirra. 

Reykjavíkurborg gerir miklar kröfur um 
gæði malbiks og útlagningu þess hvort 

Umhverfis- og skipulagssvið 
Reykjavíkurborgar hefur sjálfbærni 
að leiðarljósi og vill draga sem mest 
úr neikvæðum umhverfisáhrifum 
með það að markmiði að gera 
borgina vistvænni og heilnæmari 
fyrir borgarbúa

sem um er að ræða endur unnið malbik 
eða nýtt. Meðan á fram kvæmd um 
stendur eru sýni tekin úr mal biks fram
leiðsl unni auk þess sem borkjarnar eru 
teknir úr götum og gerðar rannsóknir til 
að tryggja gæði.

Minni losun koltvísýrings
Malbik er að mörgu leyti hagkvæmt 
yfir borðs efni. Áhrif malbiksframleiðslu 
á umhverfið er að mestu fólgið í notkun 
ýmissa steinefna og biks, en bik er 
verð mæt asta efnið í malbikinu. Endur
vinnsla malbiks dregur veru lega úr 

hrá efna notkun og sparar flutn ings kostn
að. Þessi sparnaður gerir endur vinnslu 
ódýran kost. Minna þarf að flytja til 
lands ins af dýru hráefni, sem skilar sér í 
lægri kostnaði og minni losun koltví sýr
ings út í andrúmsloftið. 

Starfandi er vinnuhópur frá Vegagerð, 
Reykjavíkurborg, Hlaðbæ Colas, Malbik
un ar stöðinni Höfða og PP ráðgjöf sem 
ætlað er að leita leiða til frekari nota á 
endurunnu malbiki. 

Unnið við framkvæmdir í Holtaseli sumarið 2017



Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 11

Skeifan Rammaskipulag
Skipulag

Nýlega var kynnt 
opinberlega 
tillaga að ramma-
skipulagi fyrir 
Skeifuna og stóð 
kynningin til og 
með 1. febrúar sl.

frekari deiliskipulagsvinnu fyrir hvern reit 
fyrir sig. Þegar að lóðarhafar á hverjum 
reit fyrir sig hafa komið sér saman um 
að fara í deiliskipulagsvinnu mun frekara 
samráð fara af stað og verður deili
skipu lag unnið í samstarfi lóðarhafa og 
skipu lagsfulltrúa.

stærð og markast af Suðurlandsbraut, 
Skeiðarvogi, Miklubraut og Grensásvegi 
og byggðist að mestu leyti upp á 7.–9. 
áratugi síðustu aldar. 

Í gildi er deiliskipulag Skeifunnar frá 
árinu 2001 og er gert ráð fyrir að það 
verði endurskoðað reit fyrir reit með 
deili skipu lags breyt ingum á grund velli 
þessa nýja ramma skipulags. Ramma
skipu lagið er stefnumarkandi heildarsýn 
fyrir uppbyggingu í Skeifunni og tengsl 
við nær liggjandi svæði. Sett eru fram 
markmið og ráðandi sjónarmið varðandi 
megin áherslur og framtíðaruppbyggingu 
svæðisins á grundvelli nýrra forsendna 
og mark miða. Stefnumörkun, skýringar
myndir og leiðarvísar sem skýra skipu
lags sjón ar mið eru sett fram og er ætlað 
að tryggja að þau gangi eftir í deili
skipu lags breyt ingum og upp bygg ingu. 
Ramma skipu lagið verður svo grunnur að 

Kynningin á rammaskipulaginu var 
hugsuð fyrst og fremst fyrir hagsmuna
aðila á svæðinu en tillögurnar settar 
jafn framt á vef Reykjavíkurborgar til 
sýnis fyrir alla áhugasama. Allar athuga
semdir og ábendingar eru svo teiknar 
inn á áframhaldandi skipulagsvinna á 
svæðinu.

Tillaga að rammaskipulagi byggir á sýn 
fyrir svæðið í Aðalskipulagi Reykjavíkur 
2010–2030 og er í heildarendurskoðun. 
Skeifan er sunnan við þróunar og sam
gönguás borgarinnar, sem skilgreindur 
er með fram Suðurlandsbrautinni í aðal
skipu laginu þar sem gert er ráð fyrir að 
fyrirhuguð Borgarlína muni liggja og 
mikilvægt að tekið sé á uppbyggingar
möguleikum svæðisins í tengslum við 
vinnu að þeim málum, sem sveitarfélög 
á höfuðborgarsvæðinu hafa þegar hafið. 
Skipulagssvæðið er alls um 20 ha að 

Tillaga Kanon arkitekta að rammaskipulagi
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Skóflustunga tekin 
af fyrstu almennu 
íbúðum Bjargs í 
Reykjavík

Söguleg stund var föstudaginn 23. 
febrúar s.l. þegar fyrsta skóflustungan 
var tekin af fyrstu almennu íbúðunum í 
Reykjavík við Móaveg 2–12 í Grafarvogi. 
Á Móa vegi 2–12 verða byggðar 155 
íbúðir í 6 þriggja til fjögurra hæða 
fjöl býlis húsum sem umlykja sameigin
legan skjólgóðan garð þar sem finna 
má leik svæði, grillaðstöðu og svæði til 
mat jurta rækt unar svo eitthvað sé nefnt. 
Íbúðirnar sjálfar eru fjölbreyttar að gerð 
og stærð, allt frá stúdíóíbúðum til fimm 
herbergja íbúða. Arkitektar verkefnisins 
eru Yrki arkitetkar sem einnig stóðu að 
gerð deiliskipulags. Verkfræðistofan 
Mannvit sá um verkfræðihönnun og 
Íslenskir aðalverktakar munu sjá um 
verklega framkvæmd.

Lög um almennar íbúðir.
Húsnæðissjálfseignarstofnunin Bjarg er 
stofnuð á grundvelli laga um almennar 
íbúðir nr.52/2016 sem samþykkt voru 
á Alþingi þann 10. juni 2016. Markmið 
laganna er að bæta húsnæðisöryggi 
fjölskyldna og einstaklinga sem eru 
undir skilgreindum tekju og eigna

Almennu íbúðarinar eru á vegum  
Bjargs íbúðarfélags, sem er húsnæðis-
sjálfs eignarstofnun sem var stofnað af 
ASÍ, BSRB og er rekið án hagnaðar-
sjónar markmiða til að tryggja tekjulágum 
fjölskyldum á vinnumarkaði aðgengi 
að hagskvæmu, öruggu og vönduðu 
íbúðarhúsnæði í langtímaleigu

Skipulag

Tillaga Yrki arkitekta að skipulagi
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mörkum við upphaf leigu, með því að 
auka aðgengi að öruggu og viðeigandi 
leiguhúsnæði og stuðla að því að 
hús næðis kostnaður sé í samræmi við 
greiðslu getu leigjenda eða að jafnaði 
ekki umfram fjórðung tekna, eins og 
segir í 1.gr. laganna. 

Til þess að ná fram markmiðum laganna 
um aukið framboð af leigu íbúðum á 
við ráðan legu verði er ríki og sveitar
félögum heimilt að veita stofnstyrki 
til bygg ingar eða kaupa á almennum 
íbúðum. Stofnframlag ríkis er 18% af 
bygg ingar kostn aði og stofnframlag 
sveitar félaga 12%. Íbúðalánasjóður stýrir 
fyrir hönd ríkisins veitingu stofnframlaga 
en sveitar félögunum er í sjálfsvald sett 
hvort þau veita stofnframlög og taki þar 
með þátt í uppbyggingu almennra íbúða 
á Íslandi.

Hlutverk Reykjavíkurborgar í 
uppbygg ingu almennra íbúða
Reykjavíkurborg hefur með viljayfir
lýsingu við Bjarg íbúðafélag samið um 
úthlutun lóða fyrir 1000 íbúðir á fjórum 

árum. Bygging 155 íbúða við Móa veg 
eru fyrstu almennu íbúðirnar sem líta 
dagsins ljós samkvæmt sam komu laginu. 
Búið er að úthluta lóðum víðsvegar 
um borgina fyrir allt að helm ing íbúða 
skv. samkomulaginu við Bjarg sem 
munu njóta stofn fram lags frá borg
inni. Fleiri verkefni munu því fylgja í 
kjölfarið. Aðeins Akureyri, Akra nes 
og Hafnarfjörður auk Hafnar í Horn
ar firði hafa útlhutað lóðum til Bjargs 
á grundvelli stofn fram lags styrkja auk 
borgarinnar. Reykja víkur borg hefur því 

með fjölda lóða úthlut una til m.a. Bjargs 
og annarra hús næðis sjálfs eigna stofn
anna sem rekin eru án hagnaðar sjónar
mark miða gengið fremst í flokki sveitar
félaga til uppbyggingar almennra íbúða.

Fulltrúar Bjargs íbúðarfélags og 

borgarstjóri við skóflustunguna

Skýringarmynd af útliti, Yrki arkitektar
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Ný sundlaug í Klettaskóla
Framkvæmdir

Í byrjun apríl verður 
glæsileg sundlaug 
við Klettaskóla 
tekin í notkun. 
Sundlaugin sem 
er þjálfunar og 
kennslulaug, er í 
nýrri viðbyggingu 
norðvestan við 
núverandi skóla

Nýja sundlaugin

 Í viðbyggingunni eru einnig hátíðar og 
matsalur, íþróttasalur og félagsmiðstöð. 
Íþróttasalur og hátíðarsalur hafa þegar 
verið tekin í notkun en gert er ráð fyrir að 
framkvæmdum við skólann ljúki næsta 
haust. 

Klettaskóli er sérskóli á grunnskólastigi 
og þjónar öllu landinu . Skólinn hét 
áður Öskjuhlíðarskóli og var byggður 
í tveimur áföngum árin 1974 og 1985. 
Framkvæmdir við nýju viðbygginguna 
hófust á vormánuðum 2015, en samhliða 
þeim hafa verið gerðar umfangsmiklar 
endurbætur á gamla skólanum. Með 
nýju viðbyggingunni verða meiriháttar 
breytingar á starfsemi skólans með 
áherslu á bætt aðgengi og þjónustu 

við fatlaða nemendur skólans, en í 
skólanum er aðstaða fyrir 80–100 
nemendur. Lögð er áhersla á skilvirkni 
skóla starfsins með því að hafa alla 
kennslu á sömu hæð og umferðarleiðir 
stuttar og greiðar. Stjórnunin er miðlæg 
á 2. hæð og félagsaðstaða nemenda 
á sam liggjandi svæði í kjallara. Í gamla 
skól anum var engin aðstaða fyrir stærri 
athafnir eins og skólasetningu, jólböll, 
sýningar o.þ.h. og því er nýr hátíðar og 
matsalur kærkomin viðbót. 

Hreyfing og þjálfun mikilvæg
Nemendahópur Klettaskóla er fjöl
breyttur hópur einstaklinga, með 
mis mun andi náms og félagslegar 
þarfir. Flóknar og sérhæfðar þarfir 
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nemenda kalla á mikinn sveigjanleika 
varðandi húsnæði, búnað og starfshætti. 
Líkamleg hreyfing og þjálfun er mikilvæg 
þessum nemendum og styður við betri 
námsárangur þeirra. Með sundlaug 
á staðnum og bættri íþrótta og 
frístundaaðstöðu verður ekki lengur þörf 
á að aka nemendum bæjarhluta á milli til 
að sækja þessa þjónustu.

Skólinn er staðsettur í grónu hverfi og 
við hönnunina var reynt að taka tillit 
til þess eins og kostur var. Allt ytra 
fyrirkomulag bygginga skólans miðar að 
því að ásýnd þess gagnvart aðliggjandi 
byggð sé sem mildust og er hluti 
viðbyggingarinnar felldur inn í landið. 
Þannig er íþróttasalurinn niðurgrafinn 
til hálfs og félagsmiðstöðin byggð inn í 
landið austan við skólann.

Í sumar verður svo unnið við endurgerð 
og frágang skólalóðarinnar, en lóðin er 
hönnuð þannig að hún mæti sérstökum 
þörfum nemenda skólans.

Verkefnisstjóri framkvæmdar 
Einar H. Jónsson

Verktakar 
Ístak hf
Suðurverk ehf

Hönnun
OG Arkitektar
VSÓ verkfræðingar

Eftirlit 
Verkfræðistofan Hnit ehf

Yffirlitsmynd af framkvæmdum
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