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Leiðari
Inngangur

Í höfuðborginni er mólendi og votlendi, 
vötn, ár, strendur og fjörur. Fyrir vikið er 
fjölbreytni mikil í lífríkinu. Allt er þetta 
mjög aðgengilegt og nálægt borgar
búum, það þarf því ekki að fara langt til 
að sjá og upplifa. Í sumar stóð fræðslu
átakið Reykjavík – iðandi af lífi fyrir 
náttúru göngum í borginni til að rækta 
sam band borgarbúa við náttúruna. 

Farið var í fuglaskoðun við Elliðavatn en 
þar mátti m.a. sjá himbrima og einnig 
hreiður flórgoða. Gengið var um Viðey 
í annarri skoðunarferð. Gengið var 
um Elliða árdal þar sem boðið var upp 
á heim spekilega umræðu um gildin í 
náttúrunni. 

Fræðsluátakið Reykjavík – iðandi af lífi 
snýst um náttúru borgarinnar en sér
stak lega lífríkið. Þar er sjónum sérstak
lega beint að að dýrum og plöntum sem 
lifa í borginni. Markmiðið er að benda 
fólki á að njóta náttúru borgarinnar.

Það er heilmikil náttúra í borginni sem er 
bæði merkileg og falleg og áhugaverð 
út frá ýmsum sjónarhornum. Til dæmis 
eru á stóru grænu svæðum borgarinnar 
fjölbreytt búsvæði fyrir bæði dýr og 
plöntur sem og aðrar lífverur. 

Í borginni er bæði náttúra sem er 
nokkuð upprunaleg og svo náttúra sem 
er meira mótuð af manninum, til dæmis 
þar sem er sérstaklega ræktaður gróður, 
sem víða er orðinn mjög gróskumikill og 
jafn vel farinn að mynda heilu skógana. 
Allt er þetta mjög aðgengilegt og 
nálægt borgar búum, það þarf ekki að 
fara langt til að sjá og upplifa svæði eins 
og Elliða árdal, Elliðavatn, Viðey, Öskju
hlíð, Foss voginn, Grafarvoginn, Heið
mörk, Rauðavatn og fleiri. 

Fólk er yfirleitt mjög duglegt að heim
sækja og njóta slíkra svæða í borginni 
og nýtir þau svæði fyrir hverskonar 
úti vist, og einnig bjóða ýmsir aðilar upp 
á fræðslu viðburði á þeim á höfuð borgar
svæðinu, Háskóli Íslands, Ferðafélag 
Íslands, Fuglavernd og fleiri aðilar. Skól
arnir nota þessi svæði mjög mikið, ekki 
síst leikskólarnir. 

Mannlíf

Þetta skiptir miklu máli fyrir alla borgar
búa, að hafa návígi ekki aðeins við græn 
og opin svæði, heldur líka villta náttúru 
þar sem er dýralíf. Þar sem svo stór hluti 
þjóðar innar býr í borginni þá skiptir máli 
að borgin sé rík af náttúrusvæðum sem 
eru íbúunum aðgengileg.

Umhverfis og skipulagssvið Reykja
víkur borgar hefur reglulega látið gera 
könnun á fjölda heimsókna á úti vistar
svæði í Reykjavík. Þar kemur fram að 
Laugardalurinn er mest sótta úti vistar
svæðið. Tjörnin og Elliðaárdalur fylgja 
fast á eftir og þá Öskjuhlíð, Nauthólsvík 
og Heiðmörk. Einnig má nefna að Foss
vogsdalur og Úlfarsárfell njóta vinsælda. 

Reykjavík hefur þann kost að vera borg 
þar sem stutt er til sjávar, sveita og til 
fjalla. Skíðasvæði eru í nálægð við borg
ina og víða hafa borgarbúar búsetu við 
ströndina og stutt í fjörur. Það ætti því 
að vera nokkuð gott að efla sambandið 
við náttúruna fyrir borgarbúa.

Gunnar Hersveinn Sigursteinsson

Maskína ehf. framkvæmdi annað árið í 
röð könnun meðal íbúa Reykjavíkur á 
við horfi til göngugatna í miðborginni. 
71% svarenda segjast nú jákvæðir 
gagn vart göngugötunum en 11% eru 
neikvæðir.

Jákvæðnin eykst eftir því sem fólk kemur 
oftar á göngugötusvæðið og eins í 
síðustu könnun eru íbúar í Miðborg og 
Hlíðum jákvæðastir allra. Ekki er mikill 
munur á afstöðu kynjanna til göngu gatn
anna þó eru fleiri karlar sem eru mjög 
jákvæðir heldur en konur. 

Alls telja 77% íbúa að göngugöturnar 
hafi jákvæð áhrif á mannlífið í miðborg

Yfirgnæfandi ánægja með 
göngugötur í Reykjavík

inni en 8% telja að þær hafa neikvæð 
áhrif.

Eftirfarandi götum hefur verið breytt í 
göngugötur undanfarin ár: Laugavegi 
og Bankastræti, milli Vatnsstígs og 
Þing holts strætis. Skólavörðustíg milli 
Berg staða strætis og Laugavegar. 
Austur stræti, Veltusundi og Vallarstræti. 
Póst hús stræti, milli Kirkjustrætis og  
Hafnar strætis.

25% vilja göngugötur allan  
ársins hring
Aðspurðir um tímabil göngugatna, frá 
1. maí til 1. október, segja tæplega 40% 
að tímabilið sé hæfilega langt, 30% 

Meirihluti íbúa 
Reykja víkur er 
veru lega jákvæður 
gagn vart göngu-
götum í mið borg-
inni, sam kvæmt 
nýrri viðhörfs-
könnun
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vilja lengja tímabilið og 30% vilja stytta 
það. Mun fleiri en áður vilja göngugötur 
allt árið eða 25% svarenda en var 12% 
í fyrra, en tæplega 5% segjast alfarið á 
móti göngugötum, sem er sama hlutfall 
og í síðustu könnun.

Könnunin fór fram á netinu dagana 26. 
júlí til 22. ágúst. Svarendur voru alls 768, 
af báðum kynjum á aldrinum 18–75 ára 
úr öllum hverfum borgarinnar. Skýrslan 
hefur verið kynnt í skipulags og sam
göngu ráði Reykjavíkurborgar sem fylgdi 
því eftir með samhljómandi bókun: 
Full trúar ráðsins lýsa ánægju með 
niður stöður skýrslunnar. Skýrslan sýnir 
stöðug leika milli ára og áframhaldandi 
ánægju meiri hluta borgarbúa með 
fyrir komu lagið. Það vekur athygli að 
ein göngu 11% borgarbúa lýsa óánægju 
með göngu götur. Ráðið mun vinna 
áfram að þróun verkefnisins en hafa 
í huga sveigjanleika með hliðsjón af 
sér tækum þörfum. Markmiðið verði 
ætíð að bæta mannlíf og skapa áfram 
mannvænt umhverfi í miðborg.

Laugavegur

Skólavörðustígur, milli 

Bergstaðastrætis og 

Laugavegar

Jákvæðir gagn vart göngugötunum

71%
Göngugöturnar hafa jákvæð áhrif á 
mannlífið

77%
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Hugmyndaleit um 
Hlemmsvæðið

Skipulag

Reykjavíkurborg efndi til hugmynda-
leitar um endurgerð Hlemmsvæðis. 
Þrjár stofur voru valdar til að spreyta 
sig á svæðinu og voru tvær þeirra 
valdar til að vinna áfram að verkefninu 
út frá nýju deiliskipulagi 

Matsnefndin taldi tillögur frá Manda
works og DLD feikilega góðar en 
til lögur þeirra spila vel saman og má 
segja að það sem aðra skortir bæti hin 
upp. Ákveðið var því að freista þess 

Tillaga Mandaworks að  

skipulagi svæðis

að stofna til samstarfs milli þeirra um 
hönnun á torginu út frá forsendum deili
skipu lags sem verður unnið á grunni 
til lagna hugmyndaleitarinnar.

Tillaga Mandaworks er sannfærandi og 
djörf. Hún grípur andann á Hlemmi sem 
nútímalegt borgarumhverfi. Í tillögunni er 
mikill leikur og sögulegar tengingar vel 
útfærðar með Rauðaránni sem læðist 
upp í gegnum gangstéttina sem gufa. 
Rýmismyndun er góð. Það er mikill 
kostur að raða hýsunum við norðurenda 
torgsins sem myndi styrkia götumynd 
Hverfisgötu. Tillagan ætti að gefa fólki 
ástæðu til að staldra við á svæðinu. Hún 
dregur líf og leik inn á svæðið sem er 
mjög áhugavert og þarft.

Tillaga DLD er hlý, nærgætin og um
breytir útliti svæðisins. Hún er sann
fær andi og lífleg og styrkir svæðið fyrir 
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Samgöngutaln ing 
við Hlemmtorg
Umhverfis og skipulagssvið Reykjavíkur
borgar lét af þessu tilefni framkvæma 
samgöngu taln ingu við Hlemmtorg núna 
í sumar. Talningar fóru fram valda daga 
í júní, júlí og ágúst, einn dag í hverjum 
mánuði. Talið var fjórum sinnum yfir 
daginn, tvo tíma í senn, frá 8 að morgni til 
9 að kvöldi. Einungis var talin umferð inn 
á torgið til að koma í veg fyrir tvítalningu.

Niðurstöður talninga gefa sterklega til 
kynna að daglega á milli klukkan 8 og 
21 gangi allt að 23 þúsund vegfarendur 
inn á Hlemmtorg, 1.400 manns hjóli og 7 
þúsund bílar aki. Sam tals eru því um fleiri 
en 30 þúsund manns sem fara gang
andi, hjólandi eða akandi um Hlemm
torg dag hvern. Nefna má, til að setja 
tölurnar í sam hengi, að 18 þúsund manns 
búa í Grafar vogi og um 26 þúsund á 
Suðurlandi.

Þessar talningar verða notaðar við endur
hönnun svæðisins og gerð deiliskipulags 
sem er að fara í gang. Vinna við nýtt deili
skipu lag hefst í haust og hönnunarvinna 
þá í fram haldinu. Talningarverkefnið við 
Hlemm verður jafn framt endurtekið núna 
í haust. Sambærileg taln ing verður gerð 
aftur eftir breytingu torgsins m.a. til að 
bera saman við eldri niðurstöður.

Tillaga DLD að skipulagi 

svæðis

Niðurstöður samgöngu

talningar við Hlemm

við burði og sem stað til að staldra við 
eða dvelja á.

Nefndin telur að tillögur Mandaworks 
og DLD séu sterkar saman og vegi hvor 
aðra upp. Mandaworks fangar andann 
á Hlemmi og er úthugsuð með tilliti til 
umferðar flæðis og styrkir þá ása sem 
mikið eru nýttir í dag. Hinsvegar skortir 
upp á hlýleika og gróður en þar liggur 

styrk leiki tillögu DLD og einnig má 
nefna að teymi DLD leysir væntanlegar 
Borgar línu stöðvar á einstaklega fag
legan hátt.

Stefnt er að því að vinna við nýtt deili
skipu lag hefjist í haust og hönnunar
vinna hefst þá í framhaldinu.
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Skipulag

Nýlega var auglýst tillaga um nýtt deili
skipu lag ásamt breytingu á aðal skipu lagi 
Reykjavíkur 2010–2030 fyrir Gufu nes
svæðið í Grafarvogi. Eftir er að ganga 
frá endanlegum uppdráttum til stað fest
ingar skipulagsins áður en það tekur 
gildi og áður en leyfi til uppbyggingar 
fást.

Meginmarkmið deiliskipulags 1. áfanga 
er að mynda sterkan ramma almenni
ngs svæðis utan um sveigjanlega og 
sjálf bæra byggðarþróun með það að 
leiðar ljósi að skapa forsendur fyrir fjöl
breytt og skapandi samfélag þar sem 
gott er að búa í, starfa og njóta lífs ins. 
Þéttri og lágvaxinni randbyggð, 3–5 
hæðum að meðaltali, er skeytt inn í 

núverandi byggðarmynstur. RVK studios 
og nokkur önnur fyrirtæki tengd starf
semi í kvikmyndageiranum hefur fengið 
lóðar vilyrði á svæðinu og er að hefja 
upp byggingu í samræmi við markmið og 
áherslur skipulagsins.

Nánast öll núverandi (umferðar)mann
virki og byggingar á svæðinu eru endur
nýtt og notuð sem undirstaða fyrir breytt 
deili skipu lag. Í fyrsta áfanga er gert ráð 
fyrir 105.000 m2 af blandaðri starfsemi 
á upp bygg ingar svæð inu, þar af eru 
54.000 m2 íbúðar starf semi og 51.000 
m2 starf semi önnur en íbúðarstarfsemi.

Hvert svæði byggist upp með mis mun
andi umhverfisgæði, starfsemi, kvarða 
bygg inga og almenningsrýmis. Leitast 
er við skapa jákvæðar forsendur fyrir alla 
starf semi, hljóðlát, græn og lágstemd 
íbúðar hverfi í bland við hefðbundnari 
iðnaðar hverfi. Iðnaðar og athafnahverfi 
eru aðskilin græna búðarsvæðinu við 
sjávar síðu sem er viðkvæmt fyrir áreiti. 
Á nokkrum stöðum í hverfinu er gert ráð 
fyrir hærri kennileitum sem með sjón
ásum tengja hverfið við aðra borgarhluta 
og eyjurnar í firðinum.

Nýtt skipulag í 
Gufunesi

Skipulagsuppdráttur, 

jvantspijker Architechts

Svæðinu er skipt 
upp í fimm mis-
mun andi hverfi 
hvert með sitt sér-
kenni. Skerpt er á 
andstæðum hverf-
anna og er staðar-
andi og um hverfis-
gæði hverfs svæðis 
nýtt sem undir-
staða upp byggingar



Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 7

Meginaðkoma er um Gufunesveg sem 
tengir hverfin fimm saman. Vegna kröfu 
RVK studios um hljóðvist er bíla
umferð á Miðstræti að hafnarsvæði 
beint frá kvikmyndaveri þegar unnið er 
að kvikmyndaupptökum. Við sjávar síðu 
eru samfelt stígakerfi fyrir göngu og 

hjólreiðafólk. Við mið svæðið kvíslast 
stígurinn í tvennt, göngu stígur liggur 
meðfram baklóð RVK studioss um 
tangann og tengist Hafnar svæði. 
Hjólreiðaumferð er beint inn á mið
svæðið, um Miðstræti og að hafnar
svæði.

Fyrirhuguð íbúðarbyggð í 

Gufunesi

Kvikmyndaverið og 

hafnarsvæðið

Fyrirhuguð blönduð byggð í 

Gufunesi
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Fegrunarviðurkenningar 
Reykjavíkurborgar 2018

Umhverfi

járns sveitser stíll. Höfundur hússins er 
ókunnur en Sigurður Thoroddsen reisti 
húsið fyrir sig og fjölskyldu sína. Húsið 
var friðað af borgarstjórn árið 1978, en 
það er mikilvægur hluti af einni best 
varð veittu götumynd frá upphafi 20. 
aldar og hefur mikið varðveislugildi. 
Breyt ingar og endurbætur á húsinu eru 
vand aðar og voru gerðar í samræmi við 
gerð og aldur hússins.

Nýlendugata 24 Um er að ræða 
íbúðar hús, byggt árið 1906 er einnig í 
íslenskum bárujárnssveitserstíl. Höf
undur hússins er ókunnur. Húsið er hluti 

Viðurkenningar árið 2018 hljóta tvær fjöl
býlis lóðir, ein atvinnulóð og þrjú hús.
Fyrir vandaðar endurbætur á eldri 
húsum: Um er að ræða hús sem annars 
vegar eru reist í byrjun 20. aldar og 
um miðja 20. öld og eru góð dæmi um 
húsa gerð og byggingarlist síns tíma. 
Ný legar endurbætur á þessum húsum 
hafa verið gerðar af fagmennsku og 
virð ingu fyrir upprunalegri gerð þeirra 
svo að þau eru nú til mikillar prýði.

Fríkirkjuvegur 3 Húsið var byggt 
árið 1905 sem íbúðarhús í stíl sem 
kall aður hefur verið hinn íslenski báru

af þeirri byggð sem reis norðan Vestur
götu í kringum aldamótin 1900 og fellur 
vel að götumynd Nýlendugötu. Húsið 
hefur haldið upphaflegri gerð og verið 
varð veitt af kostgæfni með tilliti til upp
runa legs útlits.

Selvogsgrunn 23 Um er að ræða ein
býlis hús, teiknað árið 1957 af Sigvalda 
Thordar son. Húsið er í módernískum 
stíl og í því fá mörg af einkennum Sig
valda að njóta sín svo sem hreinar línur, 
afmark aðir fletir og litaval. Endurbætur á 
hús inu hafa verið framkvæmdar af kost
gæfni og eru í samræmi við upprunalega 
hönnun og stíl.

Fjölbýlislóðir
Brautarholt 7 stúdenta íbúðir Fær 
viðurkenningu fyrir snyrtilega og vel 
frágengna lóð.
Einholt 8–12 og Þverholt 19–23 
fjölbýli Fá viður kenn ingu fyrir gróður
sæla, efnis ríka og snyrtilega lóð með 
nægum hjóla stæðum. Lóðin gerir mikið 
fyrir hverfið og gott flæði fyrir almenning 
er í gegnum hana. 

Atvinnulóð
Laugavegur 120 Center Hótel 
Miðgarður Fær viður kenn ingu fyrir 
aðlað andi og fallegt úti svæði þar sem 
klöppin í holtinu skipar sér stakan sess. 

Viðurkenningarnar eru veittar í samræmi 
við tilnefningar frá vinnuhópum sem í 
sátu: Björn Ingi Edvardsson, lands lags
arkitekt á umhverfis og skipulagssviði, 
Edda Ívarsdóttir borgarhönnuður á 
umhverfis og skipulagssviði, Alma 
Sigurð ar dóttir verkefnisstjóri, Borgar
sögu safni Reykjavíkur og Margrét 
Þormar, arkitekt skipulagsfulltrúa á 
umhverfis og skipulagssviði.

Dóra Björt Guðjónsdóttir forseti borgar-
stjórnar, og Sigurborg Ósk Haraldsdóttir 
formaður skipulags- og samgönguráðs 
afhentu árlegar fegrunarviðurkenningar 
fyrir endurbætur á eldri húsum og 
fallegar lóðir

Viðurkenningarhafar við 

Höfða að lokinni athöfn
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Brú yfir Fossvog

Samgöngur

Fyrr í sumar var 
kynnt til laga á 
vinnslu stigi að 
deili skipu lagi brúar 
yfir Foss vog. Að 
til lög unni standa 
Reykja víkur borg og 
Kópa vogs bær og 
er stefnt að auglýs-
ingu á tillögunni á 
haust mánuðum

Í tillögunni er gert ráð fyrir um 270 m 
langri brú yfir voginn frá Kársnesi 
að flug brautarenda Reykja víkur flug
vallar. Markmið til lög unar er að bæta 
sam göngu teng ingar milli Reykja víkur 

og Kópavogs og styðja við vist væna sam
göngu kosti. Brúin verður fyrir umferð gang
andi, hjólandi og almenn ings sam göngur. 
Skipulagssvæðið tekur til þess svæðis 
á landi og sjó sem mun falla undir og við 

Kennisnið fyrir Fossvogsbrú

fyrir hug aða brúartengingu yfir Foss vog 
milli Kópavogs og Reykjavíkur. Í Reykja
vík liggja norðurmörk svæðisins með 
mörkum Reykjavíkurflugvallar og í átt að 
Ylströnd inni í Nauthólsvík. Í Kópavogi 
nær svæðið að deiliskipulagsmörkum 
Vestur varar 38a og 38b og nær utan um 
fyrir hug aða landfyllingu og brúarendann. 
Stærð deiliskipulagssvæðisins er um 
4,1 ha.

Skýringarmynd af fyrir

hugaðri legu brúar og 

tengingar frá brú
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Torg í biðstöðu 
blómstraði

Mannlíf

Svæðum er úthlutað til hópa og einstak
linga sem vilja gera tilraunir til að glæða 
þau lífi. Verkefnið stendur að jafnaði yfir 
frá maí til september ár hvert. 

Í ár voru umsækjendur hvattir til að velta 
fyrir sér möguleikum almenningsrýma 
utan miðborgarinnar og hvernig verk
efnin gætu styrkt önnur hverfi og 
auðgað mannlíf þeirra í takt við markmið 
Aðal skipu lags Reykjavíkur 2010–2030. 

Alls bárust tólf umsóknir en ákveðið 
var að vinna að átta verkefnum í sumar. 
Verkefnin voru unnin í Vesturbæ, Mið
borg inni og Laugardal, auk þess sem 
eitt verkefni flakkaði milli staða víðsvegar 
um borgina. Hér eru nokkur dæmi: 

BOX: Skeifan
Í júní og júlí var götumarkaðurinn BOX 
starfandi í Skeifunni. Verkefnið var sam
starfs verkefni Reykjavík Street Food 
ehf., Reita fasteignafélags hf. og Torg 
í bið stöðu. BOXið var skemmtilegur 
við komu staður í sumar sem stuðlaði að 
fjöl breyttri og blómlegri götumatarflóru í 
Reykjavík.

Borgarbúskapur Sólgarðar
Sól garðar var matjurtagarður í Sóltúni 
þar sem ræktunarkerjum var komið fyrir 
ásamt bekkjum og borðum.

Pocce: Vitatorg
Hugmynd verkefnisins var að útbúa 
Boccia velli á Vitatorgi, en torgið var 
sér stak lega valið þar sem það er kjörinn 
staður til að sameina kynslóðir; þar 
ganga eldri borgarar daglega í gegn 
og yngra fólk sækir þjónustu í kringum 
torgið.

Hvílustæði
Hvílustæði (parklet) er svæði þar sem 
bíla stæði er tímabundið gefið nýtt hlut
verk. Það er framlenging á gang stéttinni 
og er innréttað svo það nýtist sem 
dvalar svæði fyrir fólk.

Önnur verkefni nefndust: 
Regnbogamálun, Kvöldfriður, Pop Up 
Yoga og  Precious Plastic. Verk efna
stjórn Torg í biðstöðu í ár var í höndum 
Eddu Ívarsdóttur verkefnis stjóra borg

Torg í biðstöðu verkefnið hefur verið 
starf rækt á torgum og almennings-
svæðum í Reykjavík frá árinu 2011. Verk-
efnið snýst um að lífvæða og endur-
skil greina svæðin með tímabundnum 
lausnum

ar hönnunar og Ólafs Ingi bergs sonar 
sérfræðings á umhverfis og skipu lags
sviði Reykjavíkur. Ráðinn var sumar

starfs maður til starfa við Torg í biðstöðu, 
Margrét Lilja Margeirsdóttir.

BOX: Skeifan

Kvöldfriður, pop up Yoga
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Loftslagsmaraþon í 
október

Umhverfi

Reykjavík 
Climathon 2018 
verður haldið 
í annað sinn í 
Reykjavík 26.10. 
Verkefnið felst í 
því að finna lausnir 
í loftslagsmálum 
fyrir borgir. Hér er 
um alþjóðlegan 
viðburð að ræða.

Loftslagsmaraþon er sólarhrings áskorun 
um nýsköpun í loftslags málum sem 
haldin er samtímis í borgum víða um 
heim. Viðburðurinn er skipu lagður á 
heims vísu af EIT Climate KIC evrópskri 
þekk ingar miðstöð sem vinnur að kol
efnis lausu hagkerfi. Hér á Íslandi er 
við burður inn skipulagður af Reykjavíkur
borg og Matís ohf.
 

Það er fjölbreyttur hópur sem hefur 
tekið þátt í Climathon víða um heim, 
borgarbúar, frumkvöðlar, sérfræð ingar, 
atvinnurekendur og hags muna aðilar. 
Upphafið má rekja til Parísar sam komu
lags ins sem var undirritað fulltrúum frá 
175 löndum árið 2015 en Ísland var eitt 
af þeim.

Þátttakendur í Loftslags

maraþon koma frá mörgum 

löndum

Reykvíkurborg tekur þátt í lofts lags
mara þoninu til að leggja málinu lið og 
til að vinna að nýjum hugmyndum til að 
draga úr áhrifum loftslagsbreytinga.
 
Climathon snýst ekki aðeins um lofts
lags breyt ingar heldur einnig um inn
blástur í gegnum nýsköpun. Þátt tak
endur fá tækifæri til að upplifa hvernig 
hug mynd verður að veruleika, hvernig 
tengslanet mynda og þeir fá æfingu 
í því að sannfæra dómnefnd. Hags
muna aðilar geta tekið þátt og séð 
hvernig þeir eiga samleið með Reykjavík 
og verið um leið hluti afalþjóðlegri 
hreyfingu, taktu þátt í Climathon!

Lykilorð: Climathon, climate 
change, networking, business, 
EIT Climate kic

Twitter: #Climathon 
@RvkClimathon @Reykjavík 
@MatisIceland
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Rammaskipulag  
Skerjafjarðar

Rammaskipulagið tekur til landsvæðis 
sem er við enda litlu flugbrautarinnar 
svo köll uðu sem hefur verið lokað. 
Svæðið liggur að núverandi byggð 
í Skerja firði og afmarkast af götunni 
Skelja nesi til vesturs en af öryggis svæði 
Reykja víkur flug vallar til norðurs og 
austurs. Við suðurenda byggðarinnar er 
síðan strand lengja Skerjafjarðar.

Rammaskipulaginu er ætlað að vera 
leiðar ljós varðandi uppbyggingu þessa 
nýja hverfis á þróunarreit (Þ5) sem er 
skil greindur í Aðalskipulagi Reykja víkur 
2010–2030. Í framhaldi af sam þykkt 
skipulagsins verður hafist handa við 
deiliskipulag á einstökum reitum svæðis

Borgarráð hefur samþykkt tillögu að 
ramma skipu lagi fyrir byggð í Nýja Skerja-
firði. Í tillögunni er gert ráð fyrir byggð 
fyrir um 1.200 íbúðir, nýjum skóla, verslun 
og þjónustu

ins en í kjölfar þess hefst uppbygging. 
Ramma skipu lagið gerir ráð fyrir fjöl
breyttum húsagerðum og ríkulegum, 
grænum almenningsrýmum sem hönnuð 
verða út frá sólaráttum og skjóli. Hugað 
verður að félagslegri blöndun á svæðinu 
og hafa stúdentar og Bjarg, bygging
ar félag verkalýðshreyfingarinnar, þegar 
fengið vilyrði fyrir lóðum í hinni nýju 
byggð.

Vanda á hönnun og gerð götugagna, 
lýsingar, gróðurs og yfirborðsefna. 
Gert er ráð fyrir leiksvæðum og dvalar
svæðum í inngörðum en þéttleiki 
byggðar verður nokkuð mikill á svæð inu 
og er því talið mikilvægt að almenn ings

Skipulag

Yfirlitsmynd, tillaga að 

rammaskipulagi

Megináherslur 
rammaskipulags:
•  Að leita vistvænna skipulagslausna 

fyrir svæðið
•  Að koma með framsæknar hug

myndir um fyrirkomulag nýrrar 3–5 
hæða borgarbyggðar með a.m.k. 
800 íbúðum.

•  Lögð er áhersla á heildstæðar götu
myndir og borgarmiðað gatnakerfi.

•  Að koma með tillögur um tengingar 
við helstu samgönguæðar í nágrenni 
við svæðið.

•  Gera ráð fyrir tengingum frá fyrirhug
aðri Fossvogsbrú inn á svæðið þar 
sem Borgarlínan mun mögulega 
liggja í framtíðinni.

•  Að hugsa fyrir samgöngutengingum 
eftir að flugvöllurinn er farinn.

•  Að vera meðvituð um umhverfi og 
auðlindir og mikilvægi nærliggjandi 
náttúrusvæða, strandlengjuna við 
Skerjafjörð og Öskjuhlíðinni.

•  Að meta hvort gera eigi ráð fyrir 
landfyllingu og ef svo er, þá þarf að 
meta stærð hennar.

•  Að huga að hæðarlegu m.t.t. flóða
hættu í framtíðinni.

•  Að gera ráð fyrir blágrænum ofan
vatns lausnum með grænum geirum 
og gegndræpu yfirborði þar sem því 
verður við komið.

•  Að huga að grænum tenginum við 
náttúrusvæði við strönd Skerja fjarðar 
og náttúrusvæði í friðlandinu í Vatns
mýri.

•  Að hugsa fyrir samgöngutengingum 
eftir að flugvöllurinn er farinn úr 
Vatns mýrinni.

•  Að vera meðvituð um umhverfi og 
auðlindir og mikilvægt nærliggjandi 
náttúrusvæða, strandlengjuna við 
Skerjafjörð og Öskjuhlíðinni.
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rýmin séu vel hönnuð og góð. Fjölmörg 
torg og áningarsvæði verða á svæðinu. 
Gert er ráð fyrir að flugsögunnar verði 
minnst á svæðinu m.a. með svokölluðu 
„flugtorgi“.

Góð aðstaða verður fyrir ýmis konar 
sport báta og seglskútur á svæðinu 
og er til tekið að byggja eigi upp góða 
aðstöðu fyrir siglingaíþróttina á austur
hluta strandarinnar. Öll strandlengjan 
þarna er sólrík og hentar því vel til 
dvalar, útivistar, sjóbaða og siglinga.

Notast verður við blágrænar ofan vatns

Grænn ás í miðri byggð í 

Skerjafirði

Sérstaklega var 
hugað að eftir-
farandi atriðum 
við vinnslu 
ramma skipu-
lagsins:

•  Að tryggja gott samspil 
almenningsrýma, bygginga og 
nærumhverfis

•  Að geta boðið upp á fjölbreyttar 
gerðir íbúða hvað varðar stærðir og 
útlit.

•  Að gera ráð fyrir eðlilegu hlutfalli 
atvinnuhúsnæðis fyrir verslun, 
þjónustu, menningarstarfsemi og 
mögulega aðra atvinnustarfsemi.

•  Að staðsetja samþættan leik og 
grunnskóla á svæðinu.

•  Að skoða afmörkun svæðisins 
með tilliti til afmörkunar annara 
deiliskipulagsáætlana, t.d. 
deiliskipulag fyrir Fossvogsbrú.

Torgmyndun við Skerjafjörð

lausnir í byggingum á svæðinu og skulu 
60% allra þaka verða græn en það 
hægir á rennsli ofanvatns. Skipulagður 
er grænn miðás sem liggur í átt að 
mið lægu torgi þar sem gert er ráð fyrir 
bið stöð almenningssamgangna. Í þessu 
græna belti verður net leikvalla og 
áfanga staða. Hugsað er fyrir teng ingu 
hverfisins við áframhaldandi upp bygg
ingu í Vatnsmýri þegar flugvöllurinn víkur 
þaðan. Þá er gert ráð fyrir tengingu 
almenn ings sam gangna við Kársnes í 
Kópa vogi með byggingu brúar yfir Foss
vog fyrir gangandi, hjólandi og almenn
ings samgöngur.
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Góð reynsla af samvinnu 
við íbúa miðborgar

Umhverfið

UmHverfis göngur eru til rauna verk efni 
íbúa sam taka Mið borgar í sam starfi við 
verk efnis stjóra mið borgar mála. Þetta eru 
göngur um afmörkuð svæði eða götur í 
hverfinu og er til gangur þeirra að vera 
sam ráðs vett vangur borgar yfir valda við 
íbúa til að bæta umhverfi þeirra. Reykja-
víkur borg styrkir verk efnið

Hverfisgöngur sem þessar eru aðferð 
til að leita samráðs við íbúa og þá 
sem eru starfandi í ákveðnu hverfi, 
götu eða hverfishluta um hvernig þeir 
upp lifi nærumhverfið, t.d. með tilliti til 
öryggis, útiveru, aðgengi að þjónustu 
o.s.frv. Þátttakendur geta auk íbúa verið 
kjörnir fulltrúar, embættismenn, starfs
fólk sveitarfélags á umhverfissviði og 
aðrir sem bera ábyrgð á hvernig nær
um hverfið lítur út. Það felur í sér að fólk 
gengur saman um hverfið, eftir fyrirfram 
ákveð inni leið og skoðar hvernig 
umhverfið lítur út með tilliti til öryggis og 
lífs gæða og ræðir hvaða úrbóta sé þörf.  

Umgengni hefur batnað mikið
Fyrsta UmHverfisganga Íbúasamtaka 
Miðborgar Reykjavíkur var gengin 

16. ágúst 2017 um Iðnaðamannareit, 
sunnan Skólavörðustígs neðanverðs. 
Þarna er blönduð byggð, íbúa og fyrir
tækja, borgareignir og eignir í eigu 

almennings, veitingastaðir og ferða
manna gisting svo nokkuð sé nefnt og 
vegna fjölbreytileikans þótti þetta svæði 
ákjósanlegt til að gera þessa fyrstu 
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tilraun. Iðnaðarmannareitur er sunnan 
Skólavörðustígs og markast af Skóla
vörðu stíg, Bergstaðastræti og Ingólfs
stræti.

Eftir gönguna var skipað þriggja manna 
teymi sem tók að sér að fylgja þeim 
úrbótum eftir sem nauðsynlegar eru en 
reynt var að færa allt sem fundið var 
að til betri vegar. Hreinsun var bætt en 
umgengni um reitinn hefur batnað mikið 
og er það líklega vegna þess að allt krot 
hefur verið fjarlægt og því virkar reiturinn 
hreinni og færri finna hvöt hjá sér til að 
henda á hann rusli.

Lýsing var bætt og fólk sem býr og 
starfar á reitnum finnur til meira öryggis 
en í fyrra og eru helstu ástæðurnar þær 
að tekist hefur að uppræta veggja
krotið og girðing hefur minnkað ráp 
um svæðið. En að frumkvæði rakarans 
Antonios á Skólavörðustíg 6b var 
reist há báru járns girð ing og hefur hún 
sannað gildi sitt því hún hefur að mestu 
komið í veg fyrir ráp og mannsöfnuð 
á þessu svæði. Íbúar hafa lagt fram 
hug myndir um varanlega girðingu sem 
einnig stenst kröfur um góða ásýnd. 

Veggjakrot var viðvarandi vandamál á 
svæðinu. Gerður var samningur við fyrir
tækið Allt af um að hreinsa svæðið og 
vakta það og var það gert með stuðningi 
Reykja víkur borgar. Nú er ekkert krot eftir 
á svæðinu nema á gafli Ingólfsstrætis 5.

Göngur til góðs
Matsganga var farin á Iðnaðarmannareit 
þann 27. júní 2018 og tóku fulltrúar 
umhverfis og skipulagssviðs, hverfis
mið stöðvar við Njarðargötu, þjón ustu
mið stöðvar Vesturbæjar, Miðborgar og 
Hlíða, verk efnastjóra miðborgarmála og 
Bíla stæða sjóðs þátt í göngunni ásamt 
íbúum og rekstraraðilum. 

Þar sem dræm þátttaka íbúa var í 
umhverfisgönguna var gerð könnun 
með því að senda út spurningalista á þá 
sem eru á netfangalista verkefnisins og 
var svörunin ágæt. Göngufólk og þeir 
sem svöruðu könnuninni voru sammála 
um að ástandið á reitnum hefði batnað 
mikið og voru einkum tvær ástæður fyrir 
því, annarsvegar hefði nánast tekist að 
útrýma veggjakroti á reitnum en það var 
mikið fyrir en  hinsvegar að reist hafði 
verið mannheld girðing á lóðamörkum 

sem kom í veg fyrir ráp og ágang fólks 
sem stundaði næturlífið í Ingólfsstræti.

Það er mál manna á Iðnaðarmannareit 
að verkefnið UmHverfisganga hafi orðið 
þeim sem þar búa og starfa til góðs. 
Verk efnið hefur orðið til þess að stytta 
boð leiðir milli allra þessara aðila og því 
er einfaldara að takast á við þau mál 
sem upp munu koma í framtíðinni. 

Allt veggjakrot horfið

Námskeið um 
blágrænar 
ofanvatns lausnir
Endurmenntun HÍ heldur nám-
skeið í samstarfi við Reykja-
víkur borg, Veitur, Alta og CIRIA 
um ofanvatnslausnir í september 
og nóvember. Framúrskarandi 
kennarar. Það er æskilegt 
að allir sem ætla að starfa á 
þessum vettvangi taki þessi 
námskeið.
www.endurmenntun.is
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