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Ágæti lesandi

Við á umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar viljum veita innsýn í það fjöl-

breytta og viðamikla starf sem við sinnum og berum ábyrgð á frá degi til dags.  

Starfsáætlun okkar sýnir brot af því helsta sem er á döfinni á árinu 2015. Þar fyrir 

utan sinnum við reglubundnum verkefnum sem snúast meðal annars um skipulag, 

framkvæmdir, hönnun, eftirlit, umhirðu borgarlands og umhverfismál.

Markmið okkar er að tryggja að borgarbúar búi við fallegt og öruggt umhverfi og að 

velferð og hagur almennings sé hafður að leiðarljósi í stóru sem smáu. Starfsfólk 

sviðsins býr yfir mikilli þekkingu og hefur metnað til að sinna störfum sínum af alúð.

Það er von okkar að starfsáætlunin sem hér birtist sé upplýsandi og að í henni megi 

finna einhver svör við þeim spurningum sem koma upp varðandi þau verkefni sem 

eru innan verkahrings umhverfis- og skipulagssviðs. Ætlunin er að gefa út sambæri-

legan bækling árlega og að hann komi út snemma vors þegar fjárhags-og fjárfest- 

ingaráætlanir ársins liggja fyrir.

  

 Ólöf Örvarsdóttir,  
 sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs
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Umhverfis- og skipulagssvið (USK) gegnir fjölþættu hlutverki, allt frá því að vinna 
með kjörnum fulltrúum að stefnumótun í umhverfis-, skipulags- og samgöngumál um  
til þess að samþykkja teikningar og tryggja eftirlit í heilbrigðismálum. Að auki stýrir 
sviðið framkvæmdum og viðhaldi og sinnir almennum rekstri í borgarlandinu eins og 
grasslætti og snjómokstri. Á sviðinu er einnig unnið að verkefnum á borð við Torg í 
biðstöðu, sem eiga að auðga mannlífið í borginni og borgarbúar virðast kunna vel að 
meta. Undir sviðið heyra einnig byggingarfulltrúi, skipulagsfulltrúi og Heilbrigðis-
eftirlit Reykjavíkur. Árið 2014 markaði ákveðin tímamót því nýtt aðalskipulag til 
ársins 2030 hefur tekið gildi og er leiðarljós í allri vinnu sviðsins. Þar birtist sá græni 
þráður sem ber að halda á lofti í stefnu mótun jafnt sem framkvæmd og endur-
speglast í starfsáætlun fyrir árið 2015.  Starfsfólk umhverfis- og skipulagssviðs  
býr yfir einstakri fagþekkingu í þeim mála flokkum sem sviðið sinnir og gegnir 
lykilhlutverki í því að gera Reykjavík að enn betri borg. 
 

UMHVERFIS- 
OG SKIPULAGSSVIÐ
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SKRIFSTOFUR USK
Skrifstofa sviðsstjóra
Skrifstofan hefur umsjón með miðlægri þjónustu, 
almennri rekstrarþjónustu og stoðþjónustu fyrir 
sviðið. Skrifstofan ber ábyrgð á þjónustu við  
umhverfis- og skipulagsráð, stjórnsýslulegum málum, 
lögfræðiþjónustu, rekstri sviðsins og stoðþjónustu 
við aðrar skrifstofur sviðsins. Umsýsla fjármagns 
vegna samninga um kirkjugarða og þjóðvegi í þéttbýli 
er á skrifstofu sviðs stjóra. Einnig umsýsla og 
samskipti við B-hluta fyrirtæki, nefndir og stjórnir.
 

Skrifstofa skipulags, bygginga og 
borgarhönnunar
Skrifstofan ber ábyrgð á skipulagi byggðar, landslags 
og samgangna út frá samþykktri stefnumörkun, sem 
og eftirliti með framkvæmd skipulags. Innan hennar 
eru lögbundin verkefni skipulagsfulltrúa og bygginga-
fulltrúa. Vinna við frumathuganir vegna mannvirkja-
gerðar fer einnig fram á skrifstofunni, sem og 
forsagnar- og greiningarvinna. Biðstöðuverkefni  
falla undir þessa skrifstofu. 
 
Skrifstofa framkvæmda og viðhalds
Skrifstofan annast stofn framkvæmdir á vegum 
Reykjavíkurborgar og sér um allt viðhald á eignasafni 
Reykjavíkurborgar, þ.e. húseignum, samgöngumann-
virkjum og opnum svæðum. Skrifstof unni er skipt upp 
í þrjár deildir; byggingadeild, gatnadeild og deild 
opinna svæða. Skrifstofan gerir kostnaðar- og 
framvinduáætlanir, sér um útboðsgerð og samninga, 
stýrir hönnun og framkvæmd verkefna auk þess að 
hafa eftirlit með verklegum framkvæmdum. Skrif-
stofan sér einnig  um allt viðhald eignanna.
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Skrifstofa reksturs og umhirðu
Skrifstofan sér um allan daglegan rekstur og umhirðu  
á borgarlandinu. Meginverkefni hennar er gras sláttur, 
vetrarþjónusta, hreinsun á borgarlandinu, umferðarljós, 
umferðarskilti, gatnalýsing, umhirða opinna svæða, 
rekstur hverfastöðva og verkbækistöðva garðyrkju, 
rekstur ræktunarstöðvar og búfjáreftirlit, framkvæmda-
heimild, götu- og torgsala og förgun bílhræja.
 
Skrifstofa umhverfisgæða
Á skrifstofunni eru þrjár starfseiningar: náttúra og 
garðar, umhverfis- og úrgangsstjórnun og Heilbrigðis-
eftirlit Reykjavíkur. Á skrifstofunni fer fram stefnu-
mótun, gerð forathuganna og forsagna varðandi garða, 
græn svæði, gróður og leiksvæði. Skrifstofa umhverfis-
gæða sinnir umhverfis- og náttúruvernd og vinnur að 
umhverfis stjórnun í borginni og rekstri borgarinnar. 
Grasagarður, Vinnuskóli, Meindýravarnir og sorphirða 
heyra undir skrifstofuna. 

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur
Hlutverk Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur er að fara með 
hollustuhátta-, matvæla- og mengunar varnar eftirlit í 
lögsagnarumdæmi Reykjavíkur. Þá fer Heilbrigðiseftir-
litið með vöktun á borgarumhverfi er varðar m.a. 
loftgæði, vatnsgæði og vöktun strandsjávar og vatns-
verndarsvæðisins. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur 
einnig eftirlit með hundahaldi í borginni. Það gefur út 
starfsleyfi fyrir starfsleyfisskyldan atvinnu rekstur í 
borginni og sinnir reglubundnu eftirliti með fyrirtækjum 
auk eftirlits með íbúðar húsnæði. 

Sviðsstjóri
Landupplýsingar
Landupplýsingar hafa umsjón með öllum gagnagrunnum 
sem innihalda landtengdar upplýsingar og leggja 
aðaláherslu á að hafa réttar og lifandi upplýsingar, 
byggðar á traustum grunni. Öflun, viðhald, úrvinnsla og 
afgreiðsla landupplýsinga eru aðalverkefnin, en deildin 
ber einnig ábyrgð á stjórn og rekstri landupplýsinga-
kerfis, borgarvefsjár, mælingum og útgáfu mæliblaða.

Stefnumótun, greining og miðlun
Sviðsstjóri hefur umsjón með stefnumótun á ábyrgðar -
sviðum USK og tryggir samræmi í mála flokknum innan 
borgarinnar. Sviðsstjóri er yfirmaður langtímastefnu-
mótunar, þróunar, greiningar, miðlunar og landupplýsinga 
ásamt stýringu uppbyggingar í gegnum mótun aðalskipu-
lags og svæðisskipulags sem og miðlun upplýsinga um 
niðurstöður og áherslur stefnumótunar. Staðardagskrá, 
loftslagsmál, Græn skref, Græna borgin og fleiri verkefni 
heyra undir sviðsstjóra.
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LYKILTÖLUR
og helstu magntölur í rekstri

 2011 2012 2013    2014 Áætlun 2015

Umhverfisgæði          

Svifryk (PM 10) yfir heilsuverndarmörkum (dagar) 15 8 8 8 0–7 

Skráðir plöntueinstaklingar í Grasagarði 5.689 5.657 5.649 5.501 5.600

Nemendur í Vinnuskólanum 3.150 1.830 1.588  1.577 1.620

Blandað sorp (tonn) 20.579 20.702 19.308 18.085 18.000

Sorpmagn á íbúa (kg/íbúa) 173,2 172,9 159 149 149

Fjöldi blárra tunna (stk) 2.939 4.063 1 1.284 12.510 14.000

Pappír og pappi í bláar tunnur (tonn) 928 1.1 18 2 .3 8 4 3. 267 3.700

Plasti skilað á grenndarstöðvar (tonn) 33 46 41 70 100

Móttekið magn úrgangs (tonn) 31.503 35.337 33.318  36.900 36.000

Fjöldi vinnustaða í Grænum skrefum 18 62 95 107 125
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 2011 2012 2013 2014 Áætlun 2015

Skipulag, byggingar og borgarhönnun          

Nagladekkjanotkun (hlutfall) 33   36  35 32 32

Lengd hjólaleiða (stígar, reinar, vísar) (km)  14 18  23  24 35

Sameiginlegir göngu- og hjólastígar (km) 770 773 775 778 781

Fjöldi mála á fundum skipulagsráðs  555 659 1.263 1.048 1.200 

Deiliskipulög auglýst í B-deild Stjórnartíðinda  67 57  69  98 110

Byggingaráform samþykkt af byggingafulltrúa (m3) 193.790    295.68 663.996      530.661  600.000

Fullgerðar byggingar  (m3)  426.920     236.637   222.309     257.214  300.000

Fullgerðar íbúðir  95 141  353 271 400

Nýjar íbúðir (smíði hafin)  113   356 614 598 600

Rekstur og umhirða          

Sláttur – flatarmál (m2) 3.806.138 4.145.320 4.166.047  4.731.224 4.300.000

Hitakerfi – flatarmál (m2) 227.782 227.782 229.715 245.128 238.480

Vetrarþjónusta gatna – lengd gatna (km) 1.0 1 1 1.026 1.027 1.030 1.028

Vetrarþjónusta gönguleiða (km) 757 771 781 796 773

Hreinsun gatna og gönguleiða – flatarmál (m2) 6.425.000 6.486.520 6.518.953  5.254.400 6.660.000

Útgefnar framkvæmdaheimildir 51 1 480 681 900 1.000
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Grænt bókhald SVIÐSINS
Grænt bókhald er leið til að kortleggja  innkaup, neyslu og 
úrgangsmyndun starfseminnar með því að safna upplýsingum 
um magn. Í grænu bókhaldi eru upplýsingar skráðar um magn í 
rekstrinum og þannig fæst annað sjónarhorn á þætti sem valda 
umhverfisáhrifum. Niðurstöður græna bókhaldsins sýna hvaða 
árangur hefur náðst og hjálpa til við að setja raunhæf markmið 
um betri árangur. Græna bókhaldið veitir umhverfisstarfi 
sviðsins aðhald og er áhrifarík leið til að miðla árangri af 
aðgerðum. Hér eru tölur fyrir umhverfis- og skipulagssvið 
Reykjavíkurborgar árið 2013. Í næstu starfsáætlun verður hægt 
að bera tölurnar saman við árið 2014 og sjá árangurinn.

Bensín og dísilnotkun, lítrar 172.995

Metannotkun, Nm3 168.116

Losun gróðurhúsalofttegunda, kg CO2  486.249

Blandaður úrgangur, kg 150.334

Pappírsnotkun, A4 blöð 443.949

Illgresiseyðir, lítrar 97

Skordýraeitur, lítrar 14

Rottueitur, kg 1.808

Tilbúinn áburður, kg 4.875

Mjöl, kg 5

Hrossatað, m3 125

Notkun á rafmagni, Kwh 819.950

Notkun á heitu vatni, m3 66.302
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Gæðastefna
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar hefur það að leiðarljósi að styrkja 
Reykjavík í átt að sjálfbærni og gera hana vistvæna, heilnæma, hreina, fallega og 
örugga. Auk þess er lögð áhersla á að stuðla að fræðslu og upplýstri umræðu um 
umhverfis- og skipulagsmál, ásamt því að efla þjónustu og samráð við borgarbúa og 
aðra viðskiptavini sviðsins. 

Umhverfis- og skipulagssvið ætlar að stuðla að gæðum í starfsemi sviðsins  
með áherslu á eftirfarandi stefnumið:

1. Reka vottað gæðastjórnunarkerfi fyrir starfsemi byggingarfulltrúa  
í samræmi við ISO 9001 staðalinn. 

2. Veita viðskiptavinum sínum skjóta og skilvirka þjónustu, ráðgjöf og  
upplýsingagjöf varðandi mál er varða starfsemi sviðsins. 

3. Sviðið mun uppfylla kröfur sem lög, reglugerðir og samþykktir   
Reykjavíkurborgar gera til starfsemi þess hverju sinni.

4. Verkefni sviðsins munu ávallt vera unnin þannig að tryggt  
sé að þau megi rekja.

5. Umhverfis- og skipulagssvið leggur metnað sinn í að hafa ávallt  
á að skipa þjálfuðu, hæfu og ánægðu starfsfólki og leggur áherslu  
á að dreifa ábyrgð til allra starfsmanna.

6. Mæla árangur gæðastefnunnar og vinna markvisst að umbótum. 

umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar

Bensín og dísilnotkun, lítrar 172.995
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Skordýraeitur, lítrar 14

Rottueitur, kg 1.808

Tilbúinn áburður, kg 4.875
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Umhverfis- og skipulagssvið setur fjögur megingildi í brennidepil og  
gerir þau að leiðarljósi starfsmanna og viðmiði í þjónustu við borgarbúa.  
Hugtakið gildi er víðtækt siðferðilegt hugtak sem rúmar dyggðir, 
tilfinn ingar og viðhorf. Gildi sviðsins spanna ýmsa mannlega þætti sem 
við viljum efla með okkur og birtast í verkum okkar, þau eru kraftur, 
hófsemd, samvinna og vinsemd. Atorka einkennir starfsandann, vilji og 
færni til að hrinda hlutum í framkvæmd. 

Krafturinn leynist í mætti samvinnunnar. Hagsýnt hugvit kannar hvort 
nýta megi það sem þegar er til staðar og finnur hófstilltar lausnir. Leitað 
er vistvænna lausna til að draga úr mengun. Þverfagleg þekking og 
margar hendur eru fjársjóður sem nýtist vel. Samvinna felst í samráði og 
löngun til að leysa verkefnin saman. Lykilatriði í góðri þjónustu er 
vinsamlegt viðmót, jákvæðni og vilji til að finna viðeigandi lausn.

GILDI SVIÐSINS

Kraftur
Hófsemd
Samvinna
Vinsemd
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Heilsustefna Umhverfis- og skipulagssviðs felur í sér samvinnu á milli 
vinnustaðar og starfsfólks í þeim tilgangi að bæta skilyrði til hollara 
lífernis. Árangursrík heilsustefna felst í frumkvæði, krafti og vilja  
starfsfólks til að bæta eigin líðan. Markmiðiðið er að draga úr streitu og 
álagi, auka starfsánægju og hvetja starfsfólk til þess að taka ábyrgð á  
eigin líðan. Aukin vellíðan fækkar veikindadögum og dregur úr fjarvistum. 
Sérstök áhersla er lögð á hreyfingu, hollustu, almenna vellíðan og gleði  
á vinnustað.

Heilsustefna
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Mannauður sviðsins endurspeglar fjölbreytni þjónustunnar sem  
um hverfis- og skipulagssvið veitir. Markmið mannauðsdeildar er að 
sviðið sé eftirsóknarverður starfsvettvangur sem hafi á að skipa  
hæfu, metnaðarfullu og áhugasömu starfsfólki sem ástundi fagleg og 
árangurs rík vinnubrögð. Til að ná þeim markmiðum leggur mann auðs-
deild áherslu á að þróa áfram fagleg vinnubrögð í ráðningum og 
stjórnun, halda áfram að útfæra heilsustefnu sviðsins með áherslu á 
mikilvægi samvinnu vinnustaðar og starfsfólks, og styðja við árangurs-
ríka stjórnunarhætti á sviðinu, m.a. með því að skapa vettvang fyrir 
stjórnendur til að miðla þekkingu og reynslu af árangursríkum stjórn-
unar aðferðum.  Áherslur í starfsemi mannauðsdeildar miða einnig að 
því að bregðast við niðurstöðum viðhorfskönnunar starfsfólks 2015. 
Viðbrögðin munu m.a. birtast í fræðsluáætlun fyrir starfsfólk og mótuð 
verður áætlun varðandi símenntun ólíkra starfshópa. Haldið verður 
áfram að efla græna og vistvæna hugsun starfsfólks á sviðinu.

MANNAUÐUR
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Umhverfis- og skipulagssvið vinnur að innleiðingu 
kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlanagerðar. 

Á árunum 2013–2014 fór fram greining á skipulags-
málum borgarinnar frá kynjasjónarmiði. Þar kom fram 
að kynjaskipting í fagfélögum starfsmanna sem koma 
að skipulagmálum er ekki jöfn og almennt hallar á 
konur. Í ljós kom að greiðslur til byrgja 2010–2012 fóru  
í ríkari mæli til fyrirtækja í eigu karla en kvenna.  
Þá var einnig greint kynjahlutfall í athugasemdum við 
deiliskipulag og hvaða athugasemda var tekið tillit til. 

Kynjuð fjárhags- 
og starfsáætlanagerð

Greiningin er ekki talin gefa ástæðu til að ætla að 
sterkt kynjamynstur sé ríkjandi í því hverjir gera 
athugasemdir við skipulagsmál hjá borginni, en 
athygli vekur að karlar gera frekar athugasemdir 
vegna breytinga á atvinnuhús næði en konur 
vegna færanlegra kennslu stofa og frístunda-
heimila. Auk þess var vinna við hverfisskipulag 
greind frá kynjasjónarmiði. Gerðar voru endur-
bætur á verklagi sem miða að því að jafnréttis sé 
gætt við framkvæmd þess. 

Árið 2015 verður hjólreiðaáætlun Reykjavíkur-
borgar greind með aðferðafræði kynjaðrar 
fjárhags- og starfsáætlanagerðar. Einnig  
verður verklag þróað við gerð jafnréttismats  
við nýjar tillögur við fjárhagsáætlun og 
fjárfest inga  áætlun. Þá stendur til að þróa verklag 
til að efla skráningu og öflun kyngreindra gagna 
enn frekar. Markmiðið er að sjá til þess að allar 
rannsóknir og gögn sem eru unnin á vegum 
sviðsins séu kyngreind og aðgengileg. 
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Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar gefur út tímaritið 
Borgarsýn. Tilgangurinn með útgáfunni er fyrst og fremst að upplýsa 
borgarbúa um áherslur borgarinnar varðandi þróun hennar  
og ásýnd, ásamt því að fjalla um þau verkefni sem eru efst á baugi 
umhverfis- og skipulagsmála hverju sinni. Borgarsýn er gefin út í  
500 eintökum og einnig er hægt að nálgast rafræn eintök á vef borgar-
innar, www.reykjavik.is.

Borgarsýn
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Fundaröð 
á Kjarvalsstöðum

Borgin, heimkynni okkar er nafn á fundaröð sem umhverfis- og 
skipulagssvið Reykjavíkurborgar stendur fyrir ásamt Hjálmari 
Sveinssyni, formanni umhverfis- og skipulagsráðs. Fundirnir eru 
haldnir á haust- og vormisseri á Kjarvalsstöðum á Klambratúni. 
Fundirnir eru mjög vel sóttir, bæði af fagfólki og áhugafólki um 
skipulag og umhverfi borgarinnar. Rætt er á mannamáli út frá 
skemmtilegum sjónarhornum um brýn efni. Fyrsti fundurinn í 
þessari röð var haldinn í október 2014. 

Heiti fundanna hafa verið eftirfarandi: Hver á borgina?  
Er borgin heilsusamleg? Á að sameina sveitarfélögin á höfuð-
borgarsvæðinu? Hver eru áhrif borgarumhverfis á hamingjuna? 
Hvaða máli skiptir náttúran í borgarumhverfi? 

Markmiðið 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 
sjónarmiða heldur felst aðferðin í því að greina og opna fyrir 
möguleika og að fólk haldi áfram að hugsa málin eftir fundina.  
Allir eru velkomnir. 

Fundaröðinni verður fram haldið á haustmánuðum 2015. 
Hægt er að skoða upptökur af fundunum á vefslóðinni 
www.netsamfelag.is undir liðnum umhverfi og samfélag.
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Hverfisskipulag er ný áætlun fyrir öll hverfi Reykjavíkur, sem er ætlað að 
sýna hvar styrkleikar þeirra liggja. Því er ætlað að auðvelda skipulag, 
áætlanagerð og hvetja fólk til að hafa aukin áhrif á hverfin sín. 

Reykjavík skiptist í tíu borgarhluta. Innan hvers þeirra eru 3–4 hverfi, sem 
hvert fær sitt eigið hverfisskipulag, enda um margt ólík og með mismunandi 
áherslur. Hafin er vinna við hverfisskipulag í Árbæ og Breiðholti. Verk lýs-
ingar fyrir þessi tvö hverfi eru tilbúnar og þegar þær hafa verið samþykktar 
hefst annar áfangi, sem er hin eiginlega vinna við mótun á tillögum að 
hverfisskipulagi. Hún hófst sumarið 2015 og er stefnt að því að ljúka öðrum 
áfanga í hverfisskipulagi fyrir Árbæ og Breiðholt snemma árs 2016. Síðasti 
áfangi hverfisskipulags fyrir þessi tvö hverfi er kynning og auglýsing á 
fullmótuðum tillögum. Þá hafa íbúar og hagsmuna aðilar enn á ný möguleika 
á því að koma með athugasemdir, sem verða teknar til formlegrar umfjöllunar 
af borgaryfirvöldum áður en hverfisskipulag verður samþykkt. 

Í haust er stefnt að því að hefja vinnu við þrjá borgarhluta í viðbót en það eru 
Hlíðar, Laugardalur og Háleiti-Bústaðir. www.hverfisskipulag.is.

Hverfisskipulag
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Umhverfis- og skipulagssvið vinnur nú að mótun stefnu um 
líffræðilega fjölbreytni fyrir Reykjavík og fylgja þannig eftir 
þátttöku Íslands í alþjóðlegum samningi Sameinuðu þjóðanna um 
efnið. Borgir og önnur sveitarfélög erlendis eru í auknum mæli að 
móta sér slíka stefnu enda eru þær mikilvæg stjórntæki og skapa 
skilyrt umhverfi fyrir umsjón á málefnum tengdum lífverum og 
vistkerfum, vernd þeirra og velferð og sjálfbærri nýtingu.  
Stefnan er jafnframt grundvallarþáttur í innleiðingu umhverfis- 
og auðlindastefnu Aðalskipulags Reykjavíkur 2010–2030. 

Stofnaður hefur verið stýrihópur um stefnumótunarvinnuna og er 
hlutverk hópsins að ná fram sameiginlegri sýn á lykilmarkmið, 
festa þau í sessi, skilgreina leiðir til innleiðingar og gera 
aðgerðaáætlun. Meðal viðfangsefna stefnunnar er að móta 
áætlanir um verndun vistkerfa og lífvera, innleiða aðgerðir til að 
endurheimta og auðga líffræðilega fjölbreytni á grænum svæðum 
sem og í byggðu umhverfi og að skilgreina rannsóknar- og 
vöktunaráætlanir t.d. varðandi útbreiðslu ágengra tegunda, 
röskun búsvæða og stöðu lykiltegunda ásamt öðru.

Stefna um
líffræðilega
fjölbreytni
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Stöðugt er unnið að því að bæta gönguleiðir barna og aldraðra og 
gera þær öruggari. Það er gert með margvíslegum hætti. Öryggi 
vegfarenda er meðal annars bætt með því að hækka gönguleiðir á 
tilteknum stöðum, malbika hraðahindranir yfir götur, gera miðeyjur 
á umferðargötur, þrengja götur á gönguleiðum o.fl. 

Markvisst hefur verið unnið að því að lækka umferðarhraða í 
hverfum borgarinnar. Það er gert með því færa leyfilegan hámarks-
hraða niður í 30 km. Einnig er dregið úr möguleikum á hraðakstri 
með ýmsu móti og lögreglan sektar bílstjóra sem brjóta regluna. 
Umferðar  óhöppum hefur almennt fækkað, alvarlegum slysum og 
dauða slysum hefur fækkað um tæp 60% og öllum slysum um 20% 
eftir lækkun hámarkshraða. 

Gönguleiðir
skólabarna 
og aldraðra
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Umhverfis- og skipulagssvið hefur umsjón með fræðslu og 
upplýsingagjöf um loftgæði, hávaðamengun og vegslit. Í teng-
slum við það hefur verið lögð áhersla á að hvetja ökumenn til að 
aka fremur um götur borgarinnar á góðum vetrardekkjum en 
nagladekkjum. Nagladekk eru leyfileg í Reykjavík á tímabilinu  
1. nóvember til 15. apríl ár hvert en þau eru ekki æskileg. 

Veturinn 2001–2002 voru 67% ökutækja í Reykjavík á negldum 
dekkjum. Reykjavíkurborg hefur síðan þá veitt þær upplýsingar 
að nagladekk auka kostnað við viðhald gatna í Reykjavík og 
eldsneytiskostnað bifreiða, þau valda hávaða og draga úr 
loftgæðum. Þá hafa neikvæð áhrif svifryks í andrúmslofti á heilsu 
manna komið sífellt betur í ljós á síðustu árum. Veturinn 2013–
2014 var þriðjungur ökutækja á nöglum á götunum og í apríl 2015 
var hlutfallið 29% á nagladekkjum. Það hefur því mikið breyst 
síðan árið 2002.

Ný rannsókn sýnir að hlutfall malbiks í svifryki hefur snarlækkað 
í kjölfar þess að nagladekkjum hefur fækkað. Í nýju Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2010 –2030 er það markmið sett að hlutdeild 
almenningssamganga og gangandi og hjólandi vaxi verulega á 
næstu árum og mun það einnig bæta loftgæði í borginni.

Burt með naglana, 
öndum léttar
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Á þessu ári er áætlað að verja 690 milljónum til malbikunar-
framkvæmda innan borgarmarkanna. Stærstur hluti fjárins, 
550 milljónir, verða notaðar til malbiksyfirlagna og endur-
nýjunar eldri slitlaga. Alls verða malbikaðir um 16 km á árinu 
eða rúmlega 111.000 m2. 140 milljónum verður síðan varið til 
staðbundinna malbiksviðgerða. 

Malbikunar-
framkvæmdir

Kjalarnes

Malbikun 2015
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Flokkun úrgangs á opnum svæðum er í takt við stefnu 
Reykjavíkurborgar um aukna flokkun og skil endurvinnslu-
efna. Hægt verður að skila fjórum úrgangsflokkum á völdum 
stöðum í borginni, þ.e. pappírsefnum, plastumbúðum og 
drykkjarumbúðum með skilagjaldi auk blandaðs úrgangs. 
Fyrstu stamparnir voru settir upp á Skólavörðustíg. Staðir eru 
valdir fyrir flokkunarstampana þar sem umferð gangandi og 
hjólandi vegfarenda er hvað mest, svo sem í miðborginni.

Flokkunarstampar
á almenningssvæðum

Boðið verður upp á hirðu við heimili á endurnýtanlegu plasti 
sem til fellur gegn gjaldi á 28 daga fresti líkt og söfnun á 
pappírsefnum með bláu tunnunni. Þetta er í samræmi við 
stefnu Reykjavíkurborgar í úrgangsmálum. Íbúar munu samt 
sem áður áfram geta skilað plasti á grenndar- og endur- 
vinnslustöðvar og fyrirtæki á markaði bjóða íbúum ílát fyrir 
endurvinnsluefni. Með þessu er stefnt að því að draga 
verulega úr magni plasts í blönduðu heimilissorpi en það er 
um fimmtungur af sorpinu.

Söfnun á
flokkuðu plasti
til endurvinnslu
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gler í grenndargáma 
Úrgangsflokkum á grenndarstöðvum verður fjölgað og aðgengi að þeim 
bætt enn frekar. Grenndar stöðvar eru mikilvægur hlekkur í söfnun endur-
vinnsluefna frá íbúum í Reykjavík. Þeim sem kjósa að nýta grenndarstöðvar  
í stað aukinnar þjónustu við heimili sem greitt er fyrir mun áfram standa til 
boða að nýta stöðvarnar. Unnið verður að því að bæta umhverfi grenndar-
stöðva og fjölga úrgangsflokkum sem tekið er við. Í dag er tekið við pappírs-
efnum og plasti auk þess sem Rauði krossinn safnar textíl og Skátarnir 
drykkjarumbúðum með skilagjaldi á mörgum grenndarstöðvum í borginni. 
Hafin verður söfnun á gleri á grenndarstöðvum og skoðaðar forsendur þess 
að koma því sem safnast til endurvinnslu, í stað þess að nýta það í burðar- 
efni eins og gert er í dag. Um 85% borgarbúa hafa aðgengi að grenndarstöð 
í 500 m fjarlægð frá heimili sínu eða minna og stefnt er að  því að auka það 
hlutfall.
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Aukin tækifæri
til borgarbúskapAR

Áhugi borgarbúa á að rækta sínar eigin matjurtir hefur vaxið 
og tækifæri til borgarbúskapar eru víða. Samvinna og 
stuðningur við félagasamtök verður aukinn svo efla megi 
borgarbúskap. Jafnframt verður rekstrarform fjölskyldu  - 
garða endurskoðað svo þeir nýtist sem best og gefi kost  
á fjölbreyttari ræktun.  Stefna um borgarbúskap er einnig  
í bígerð.

Í ár eru hundruð matjurtagarðar leigðir út á vegum borgar- 
innar í Skammadal auk sex hundruð fjölskyldugarða (áður 
Skólagarðar Reykjavíkur). Staðsetningar þeirra eru: 

Vesturbær – við Þorragötu
Fossvogur – í endanum á Bjarmalandi
Breiðholt – við Jafnasel
Árbær – við Rafstöðvarveg
Grafarvogur – við Logafold
Laugardalur – við enda Holtavegar

Görðunum er skilað tættum og merktum og hægt að komast 
í vatn hjá þeim öllum. Plöntur og útsæði fylgja ekki. 

Upplýsingar um garðaleigu má finna hjá Um hverfis- og 
skipulagssviði í síma 411 1111 eða með því að senda tölvupóst 
á matjurtagardar@reykjavik.is.
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Í umhverfis- og auðlindastefnu Reykjavíkur er meðal 
annars lögð áhersla á að „líffræðilegur fjölbreytileiki 
verði leiðarljós við hönnun og viðhald grænna svæða“. 
Stórum slegnum svæðum mætti gefa annað hlutverk 
með því að gera þau náttúrulegri og sjálfbærari. 
Fjölbreyttari gróður og aukin líffræðileg fjölbreytni  
skapar búsvæði fyrir fugla og aðrar lífverur og eykur 
upplifunargildi borgarbúa. 

Það er margsannað að dvöl á náttúru- og útivistar-
svæðum bætir lýðheilsu og bætir þar með lífsgæði.  
Í trjáræktarstefnu er bent á að hægt sé að breyta 

ýmsum slegnum grassvæðum í sjálfbær náttúrulegri 
gróðursvæði með gróðursetningu trjágróðurs.  
Velja ætti fjölbreyttar tegundir sem hæfa ræktunar-
skilyrðum og nota jaðargróður og undirgróður, runna  
og fjölærar plöntur.

Í stefnu um líffræðilegan fjölbreytileika sem er væntan-
leg er bent á möguleika til að auka fjölbreytni á grænum 
svæðum. Stór slegin grassvæði eru fábreytt lífríki sem 
gefur tækifæri til að breyta eðli þeirra yfir í náttúru legri 
svæði og auka þannig lífbreytileika. 

Grassláttur og
fjölbreyttur gróður
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Um 800 milljónum verður varið til átaksverkefna í viðhaldi 
fasteigna Reykjavíkurborgar. Flest átaksverkefnin eru til viðhalds 
skóla- og frístundamannvirkja, en alls eru verkefnin 355 talsins og 
taka til um það bil 170 fasteigna. Sérstök áhersla er lögð á regn-
þéttingu ytra byrðis og verða þök endurgerð eða lagfærð, m.a. á 
Austurbæjarskóla, Hagaskóla, Nóaborg, Fálkaborg og Breiðholts-
skóla. Ráðhúsið verður háþrýstiþvegið og sílanbaðað. Utanhúss-
klæðning verður endurnýjuð á Árbæjarskóla og ýmsar endurbætur 
verða gerðar utanhúss á Mýri, Arnarborg, Bakkaborg og fleiri 
stöðum. Einnig verður lögð áhersla á málun innanhúss  
og úrbætur gerðar á eldvarnar- og loftræstikerfum.

Átaksverkefni 
fasteigna
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Í gátlista um Mat á visthæfi byggðar og skipulags í Aðalskipulagi 2010–2030 er 
lögð áhersla á að opinberar byggingar verði umhverfis vottaðar. Eitt af markmiðum 
umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur er að meta hvaða umhverfisvottun 
bygginga eigi helst við hjá borginni. 

Árið 2014 starfaði starfshópur hjá umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar 
sem fékk það verkefni að meta hvaða vistvott unar kerfi, eða umhverfisvottunar-
kerfi, myndi helst henta fyrir bygg ingar Reykjavíkur. Niðurstaða starfshóps var  
að umhverfisvott unarkerfið BREEAM International væri best fallið til að votta 
byggingar Reykja víkurborgar. Markmið BREEAM vottunarkerfisins er að hvetja  
til umhverfisvænni hönnunar á byggingum og jafnframt að hvetja til betri  
umhverfisstjórnunar á verktíma og rekstrartíma byggingarinnar. Vottunarkerfið 
leitast því við að vera hvatakerfi fyrir vistvæna hönnun og byggingu mannvirkja.

Umhverfisvottun
bygginga Reykjavíkur
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Fossvogsdalur
Undirbúningur að deiliskipulagsbreytingu

Reykjavíkurborg og Kópavogur hafa ákveðið að gera 
sameigin legt heildarskipulag fyrir Fossvogsdalinn.  
Skipulagssvæðið er um 74 hektarar að stærð, þar af um  
30 hektarar innan Reykjavíkur en tæpir 44 innan Kópavogs.  
Svæðið nær frá Kringlumýrarbraut í vestri og að Reykjanes-
braut í austri en að sunnan og norðan nær það að íbúðar-
svæðum beggja sveitarfélaga. 

Fossvogsdalur er um 2,5 km langur og er miðsvæðis á 
höfuðborgarsvæðinu. Dalurinn er flatlendur og grasi vaxinn, 
gróðursæll og er vinsælt og vel nýtt útivistarsvæði. Svæðið 
er að stærstum hluta útivistarsvæði en innan þess eru 
ennfremur íþróttasvæði, gróðrarstöðvar, skólar og hverfis-
verndarsvæði. Markmiðið er að gera gott útivistarsvæði 
ennþá betra með því að tryggja íbúum fjölbreytta aðstöðu  
til útivistar, íþrótta og afþreyingar. 

Einn tilgangur deiliskipulagsins er að sameina allar gildandi 
skipulagsáætlanir innan svæðisins í eina til þess að fá 
heildstætt útivistarsvæði og ákveða framtíðaruppbyggingu  
í dalnum. Í deiliskipulaginu verða m.a. kannaðar möguleikar  
á staðsetningu sundlaugar í dalnum og stækkun á íþrótta-
svæði Víkings.
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Hjólreiðaáætlun Reykjavíkurborgar var samþykkt í borgarstjórn í febrúar 2010. 
Markmiðið var að stórauka hlutdeild hjólreiða sem samgöngumáta innan borgar-
innar með því að fjölga hjólastígum og bæta aðstöðu fyrir hjólreiðafólk. Jafnframt 
styður áætlunin við stefnu borgarinnar um aukna hlutdeild vistvæns ferðamáta 
innan borgarmarkanna. Á þessum fimm árum sem liðin eru síðan hjólreiðaáætlun 
var samþykkt hefur borgin bætt við um 35 km af sérstökum hjólastígum. 

Í ár er gert ráð fyrir að leggja nýja hjólastíga við Kringlumýrarbraut milli Laugavegs 
og Miklubrautar og meðfram Bústaðavegi milli Háaleitisbrautar og Hörgslands. 
Einnig eru í undirbúningi hjólastígar milli Bústaðavegar og Miklubrautar, við  
Háaleitisbraut milli Brekkugerðis og Miklubrautar og með hluta Safamýrar.  Þessir 
hjólastígar verða gerðir samhliða endurnýjun gönguleiða.

HJÓLABORGIN REYKJAVÍK

UMHVERFIS‐ OG SKIPULAGSSVIÐ
SKRIFSTOFA  FRAMKVÆMDA OG VIÐHALDS 

Björnslund
ur 

HJÓLALEIÐIR 2010 ‐2014

Framkvæmdaáætlun 2015
Brú
Hjólastígur
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Sumarið 2014 var götumatarmarkaðurinn Krás starfræktur í Fógetagarðinum 
og tókst vel til. Haldið verður áfram með það verkefni sumarið 2015,  
á svipaðan hátt en bætt í umgjörðina. Síðastliðið sumar var Krás í  
Fógetagarðinum á hverjum laugardegi frá 26. júlí fram að menningarnótt.  
Þar reiddu fram götumat eftir sínu höfði margir þekktustu kokkar landsins  
og matreiðslumenn sem fást við einfaldari matargerð.  

 Krás verður ekki aðeins í fimm skipti eins og sumarið 2014,heldur í átta vikur 
samfellt.

Krás
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Torg í biðstöðu
Verkefnin sem heyra undir torg í biðstöðu 2015 miða öll að því að fegra ekki aðeins umhverfið 
heldur að glæða það lífi og gleði. Markmiðið er að koma borgarbúum á óvart með skemmtilegum 
viðburðum og svæðum sem bjóða upp á fjölbreytta notkun. Bernhöftstorfu verður breytt í „bazaar“ 
þar sem þematengdir markaðir verða haldnir um helgar. Krás verður á sínum stað í Fógetagarði. 
Komið verður upp skemmtilega skreyttu skate-svæði með tilheyrandi viðburðum. Óðinstorg 
verður biðsvæði í síðasta sinn í ár, áður en það tekur á sig sína endanlegu mynd samkvæmt nýrri 
hönnun.
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Götu- og torgsala
Götu- og torgsala glæðir borgina lífi og eykur við fjölbreytni í starfsemi og þjónustu  
í borginni og á að stuðla að áhugaverðri, litríkri og sjálfbærri borg. 

Sölustarfsemi getur m.a. farið fram í sölubifreið þar sem afgreitt er út um söluop, 
söluvagni sem dreginn er af bifreið eða á annan hátt, söluskála, tjaldi, sölubás eða 
opnu rými undir berum himni, t.d. á borði, undir sólhlíf, á teppi eða sambærilegu. 
Götu- og torgsala er leyfisskyld og eru leyfi gefin út í tilgreindan tíma af umhverfis-  
og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. Þó eru minniháttar góðgerðarsölur, s.s. tombólur 
barna og ungmenna, uppákomur um jól og áramót, ekki leyfisskyldar. 

Umhverfis- og skipulagssvið fer með umboð fyrir götu- og torgsölu í landi Reykjavíkur. 
Sérstök nefnd, götu- og torgsölunefnd, skipuð af skrifstofustjóra reksturs og umhirðu 
borgarlandsins, fer með málefni götu- og torgsölu. Sótt er um leyfi fyrir götu- og 
torgsölu á Rafrænni Reykjavík.
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Sumargötur
Sumargöturnar voru opnaðar föstudaginn 15. maí, þegar Pósthús-
stræti, Laugavegi frá Vatnsstíg að Bankastræti og Skólavörðurstíg frá 
Bergstaðastræti, var breytt í göngugötur. Göturnar voru frá þeim degi 
lokaðar fyrir bílaumferð nema á milli kl. 8 og 11 virka daga. Sumar-
göturnar eru opnar fyrir gangandi og hjólandi umferð til 15. september. 
Þær eru liður í því að skapa fjölskrúðugt mannlíf í miðborginni.

Sumargötur er sameiginlegt verkefni borgaryfirvalda og rekstraraðila 
til að taka sem best á móti gestum og gangandi í miðborginni.  
Göngugötur í miðborginni hafa undanfarin ár auðgað mannlífið í 
bænum um leið og þær bæta aðgengi gangandi og hjólandi fólks að 
verslun og þjónustu. Blómakerjum, bekkjum eða öðrum götugögnum  
er komið fyrir á bílastæðum á svæðinu en eitt bílastæði á hverjum 
götukafla verður laust fyrir vöruafgreiðslu. Séð verður fyrir 
bílastæðum fyrir hreyfihamlaða eins og verið hefur undanfarið ár.

Í nýlegri þjónustukönnun voru 76% borgarbúa jákvæðir gagnvart 
sumargötum í miðborginni. Á Laugavegi verða „mini-biðsvæð aver k-
efni“ þar sem ungir hönnuðir fá það verkefni að innrétta bílastæði á 
skemmtilegan hátt. Skólavörðustígurinn verður blómum skreyttur  
og verður regnbogagleði þar allsráðandi.
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Deiliskipulag Vogabyggðar er í vinnslu á árinu 2015 og er þess að 
vænta að þrír af fjórum skipulagsreitum svæðisins verði samþykktir 
fyrir lok árs. Svæðið afmarkast af Sæbraut, Kleppsmýrarvegi og 
Elliðaárósum og var áður í útjaðri byggðar en er nú nærri þungamiðju 
búsetu í Reykjavík. Undanfarin ár hefur verið meiri ásókn í búsetu á 
svæðinu og kominn tími til að endurnýja það sem blandaða, vistvæna 
byggð íbúða og atvinnuhúsnæðis.

Vogabyggð
Nýtt deiliskipulag
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Í vinnslu er breyting á skipulagi fyrir svæði Háskólagarða við rætur Öskjuhlíðar.  
Ákveðið var árið 2014 að efna til hugmyndasamkeppni um skipulag sem Háskólinn í 
Reykjavík stóð að í samráði við Reykjavíkurborg og var samhljóma niðurstaða dómnefndar 
að tillaga Kanon arkitekta uppfyllti best þær hugmyndir sem voru uppi á borðinu. 

Stefnt er að því að nýir Háskólagarðar verði prýði í núverandi umhverfi sem og í borgarvef 
framtíðarinnar. Uppbygging þeirra á verðugum stað treystir grundvöll borgar- og vísinda-
samfélagsins, tryggir góða tímabundna búsetu fyrir heimamenn og gesti og blæs lífi í nýtt 
Öskjuhlíðarhverfi. 

Stærð svæðisins er um 3,2 hektarar, 2–5 húshæðir og gerðar verða kröfur um nemenda-
íbúðir/stúdentagarða, ásamt þjónustu og starfsemi tengdri háskólasvæðinu. Unnið er í 
aðalatriðum samkvæmt þeim hugmyndum að deiliskipulagi sem er þegar til staðar með 
aðlögun að nýrri framtíðarsýn. Stefnt er að því að klára skipulagsvinnuna á árinu 2015.

Háskólagarðar
við Öskjuhlíð
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Reykjavíkurborg efndi í lok árs 2014 til hugmyndasam-
keppni um rammaskipulag Elliðaárvogs og Ártúns-
höfða. Ætlunin er að stækka Bryggjuhverfið og 
endurskoða skipulag svæðisins þannig að það geti 
þróast og öðlast nýtt hlutverk sem blönduð byggð 
búsetu og atvinnu.

Svæðið er eitt af lykiluppbyggingarsvæðum í borginni 
og gegnir mikilvægu hlutverki gagnvart því markmiði 
aðalskipulagsins að þétta byggð í borginni. M.a. af 
þeim sökum þykir tímabært að hefja vinnu við endur-
þróun þess, en fyrirsjáanlegt er að verkefnið er í heild 
sinni langtímaverkefni.

Tillaga unnin af Arkís arkitektum ehf., Landslagi ehf. og 
Verkís hf. með aðstoð Dr. Bjarna Reynarssonar var 
valin til verðlauna en hún uppfyllti best og flest 
mark  mið aðalskipulags Reykjavíkur og önnur markmið 
sem koma fram í keppnislýsingu. Það sem einkennir 
hana er áhersla á lýðheilsu, sjálfbærni og vistvæna 
hugsun. Blönduð borgarbyggð verður á svæðinu með 
ríkan staðaranda.

Ártúnshöfði
Samkeppni um rammaskipulag 
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Þróunarreitur RÚV
Í ársbyrjun 2015 efndu Reykjavíkurborg og RÚV til hugmyndasamkeppni um svæðið 
sem afmarkast af Listabraut í norðri, Háaleitisbraut í austri, Bústaðavegi í suðri og 
Efstaleiti í vestri. Sigurtillaga Arkþings gerir ráð fyrir að lóðinni sé skipt í tvo 
meginreiti. Á öðrum þeirra er gert ráð fyrir að byggðin samanstandi að mestu af 
íbúðum og minni verslunar- og þjónustueiningum. Þar er unnið markvisst með 
stöllun húsa í hæð, formi og mótun lands svo úr verður ásýnd stakstæðra húsa með 
skemmtilegum þakgörðum og svölum. Talið er mikilvægt að þessi lykilhugmynd sé í 
forgrunni við útfærslu deiliskipulagstillögunnar. Á hinum reitnum er byggðin brotin 
upp í aðgreindar byggingar með lágreistum tengibyggingum á suðurhluta og 
stakstæðar byggingar á norðurhluta.
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185 íbúðir verða byggðar í öðrum áfanga Bryggjuhverfis við 
Tanga- og Naustabryggju. Gera má ráð fyrir að framkvæmd-
ir hefjist á árinu 2015 en deiliskipulagi svæðisins var lítillega 
breytt haustið 2014. Upphaflegt heildarskipulag Bryggju-
hverfis var samþykkt árið 1997. Í fyrsta áfanga voru byggðar 
þar 340 íbúðir og íbúar hverfisins eru núna rúmlega 650. 

Elliðaárvogur og Bryggjuhverfi er eitt af lykiluppbyggingar-
svæðum borgarinnar á næstu árum.  Reykjavíkurborg efndi 
til hugmyndasamkeppni um rammaskipulag svæðisins við 
Elliðaárvog-Ártúnshöfða og lágu niðurstöður fyrir í júní 
2015. Verðlaunatillagan var unnin af Arkís arkitektum ehf., 
Landslagi ehf. og Verkís hf.  

Í tillögunni er lögð áhersla á lýðheilsu, sjálfbærni og 
vist vænt borgar hverfi með fólk í fyrirrúmi. Byggðin nýtur 
nálægðar við sjó og aðliggjandi náttúruperlur í Elliðaárdal 
og Grafar vogi.

Stækkun 
bryggjuhverfis
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Vinna við deiliskipulag er í undirbúningi fyrir tæplega  
1,4 hektara svæði sem afmarkast af lóð Kennaraháskóla 
Íslands, Háteigsskóla, Stakkahlíð og lóð íbúða aldraðra til 
austurs. Farið hefur verið í hugmyndaleit og stefnt er að því 
að móta tillögu á árinu 2015 til kynningar og samráðs við 
íbúa og hagsmunaaðila í nágrenninu. Markmiðið með 
fyrirhuguðu skipulagi er m.a. að vinna tillögu að nýrri 
íbúðabyggð námsmanna og eldri borgara sem byggir á 
hugmyndum um heilsteypta byggð sem er til þess fallin  
að stuðla að góðu mannlífi og sambúð ólíkra hópa og að 
tryggja að uppbygging taki tillit til byggðamynsturs og 
aðliggjandi byggðar. Jafnframt þarf að tryggja góð tengsl 
við umhverfið með fyrirkomulagi stíga, gatna og opinna 
grænna svæða og að ný uppbygging verði í sem mestri  
sátt við við íbúa og hagsmunaaðila.

Bólstaðarhlíð
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Framkvæmdir eru að hefjast við byggingu nýs 
frístundaheimilis við Vogaskóla og mun það 
koma í stað frístundaheimilis sem starfrækt er  
í Sólheimum. Byggingin, sem er 342 fermetrar  
að stærð, mun rísa á suð-austur hluta lóðar 
Vogaskóla og verður húsið steinsteypt á einni 
hæð. Við hönnun frístundaheimilisins var reynt 
að skerða leiksvæði skólans sem minnst og  
mun umhverfi hússins og þak verða hluti af 
leiksvæði barnanna. Frístundaheimilið verður 
það fyrsta sem er sér  hannað utan um starfsemi 
af þessu tagi og er sérstök áhersla lögð á góða 

hljóðvist. Í húsinu verður listasmiðja, leikrými, 
leshorn og tölvuherbergi auk sérstakrar aðstöðu 
fyrir börn með sérþarfir. Frístundaheimilið, sem 
fengið hefur nafnið Vogasel, er hannað af 
arkitektum Studio Granda og er gert ráð fyrir  
að það verði tilbúið til notkunar í byrjun næsta 
árs. Frístunda heimili eru starfrækt við alla 
grunnskóla Reykjavíkurborgar. Þar er 6–9 ára 
börnum boðið upp á fjölbreytt tómstundastarf 
eftir að skóladegi lýkur. Í Vogaseli verður hægt 
að taka á móti um 110 börnum.

Vogasel
Frístundaheimili
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Framkvæmdir eru hafnar við byggingu þriðja áfanga Klettaskóla. Skólinn, sem áður 
hét Öskjuhlíðarskóli, er sérskóli á grunnskólastigi og þjónar landinu öllu. Jarðvinnu-
framkvæmdir eru þegar hafnar og áætlað að þeim ljúki í haust. Þá hefjast eiginlegar 
byggingaframkvæmdir og munu þær standa til ársins 2018. 

Í viðbyggingunni verður hátíðarsalur, íþróttasalur og sundlaugar til þjálfunar og 
kennslu ásamt stoðrýmum. Félagsmiðstöð verður í húsinu austanverðu og er hún í 
góðum tengslum við frístundaaðstöðuna í skólanum. Umfangsmiklar endurbætur 
verða gerðar á núverandi húsi og mun aðstaða stjórnenda og starfsfólks færð í 
nýbygginguna, en verkgreinastofur flytjast í eina smiðju þar sem stjórnunin er nú. 
Upplýsingaver skólans verður endurgert, anddyri stækkað og aðgengismál lagfærð 
til samræmis við auknar kröfur. Lóðin verður endurgerð og hönnuð þannig að hún 
mæti sérstökum þörfum nemenda skólans.

STÆKKUN
KLETTASKÓLA
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Framkvæmdir eru hafnar við byggingu nýrrar útisundlaugar við Sundhöll 
Reykjavíkur. Heitir og kaldir pottar ásamt vaðlaug verða á laugarsvæðinu 
sem verður afgirt til suðurs og austurs. Meðfram Barónsstíg og niður með 
suðurhlið laugarsvæðisins verður nýbygging á tveimur hæðum sem hýsir 
bað- og búningsklefa, en einnig verður þar nýr aðalinngangur Sundhallar-
innar. Breytingum á gamla húsinu er haldið í lágmarki en aðgengi verður 
bætt verulega m.a. með lyftu(m). Áætlað er að framkvæmdum verði að 
fullu lokið og Sundhöllin tilbúin til notkunar í maí 2017. 

Sundhöll Reykjavíkur
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Umfangsmiklar breytingar verða á legu Geirsgötu 
og hún færð til þannig að gatan komi hornrétt á 
Kalkofnsveg og Lækjargötu. Með breytingunni 
verður Geirsgata falleg borgargata í stað þess að 
vera hraðakstursgata, en slíkar götur eru 
skilgreindar sem lykilgötur hverfa, þ.e. mikilvægar 
samgöngutengingar milli borgarhluta fyrir ólíkan 
ferðamáta. Geirsgata verður með tveimur 
akreinum í hvora átt og gatnamótin með tveimur 
beygjuakreinum í vesturátt til að umferðarflæði 
við gatnamótin verði gott. Samhliða breytingu á 
legu götunnar verður lagður hjólastígur frá Hörpu 
og meðfram Geirsgötu til vesturs. Gönguleið 
verður yfir Geirsgötu í framhaldi af Reykjastræti, 
sem er gönguleið frá Hörpu að Tryggvagötu. 
Unnið er að hönnun götunnar og svæðisins í kring, 
en verkefnið er yfirgripsmikið og að mörgu leyti 
flókið.

Geirsgata
/Lækjargata
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Sumarblóm
Blóm setja mikinn svip á borgina á sumrin og breyta og bæta ásýnd hennar. 
Starfsfólk borgarinnar ákveður á haustin liti og gerð blóma hvers sumars því 
það tekur tíma að rækta þau upp. Beðin eru undirbúin um miðjan maí en 
áætlað er að gróðursetningu ljúki fyrir þjóðhátíðardaginn. Árið 2015 er haldið 
upp á hundrað ára afmæli kosningaréttar kvenna 19. júní og er einkennislitur 
sumarblómanna af því tilefni bleikur. Fjöldi sumarblóma eru um 150 þúsund 
og er þeim stungið niður víðsvegar um borgina. Sinna þarf blómunum allt 
sumarið, gæta þarf að vökvun, reyta arfa og stundum þarf að endurnýja beð 
og því þarf að eiga blóm til skiptanna. Um það bil 75 ungmenni hjálpa 
starfsfólki sviðsins við að setja blómin niður og viðhalda þeim. Blómin njóta 
ekki aðeins vinsælda borgarbúa heldur einnig gesta borgarinnar sem taka 
gjarnan ljósmyndir af þeim. Sumarblómin vekja iðulega ánægju og berast 
sviðinu gjarnan hrós og þakkir fyrir þau.
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Viðburðir í
borgarlandinu
Skrifstofa reksturs og umhirðu í borgarlandinu tengist fjölmörgum viðburðum. Má 
þar helst nefna götulokanir þar sem öryggi vegfarenda er í aðalhlutverki. Mikilvægt 
er að þær séu framkvæmdar af fagaðilum með þar til gerð réttindi. Hreinsun eftir 
viðburði er einnig á vegum skrifstofunnar en aukinn fjöldi viðburða kallar eðlilega á 
aukið hreinsunarstarf. Nefna má viðburði eins og Listahátíð, Hátíð hafsins, 17. júní, 
sumargötur, Reykjavíkurmaraþon, gleðigönguna, Menningarnótt, Kjötsúpudaginn, 
tendrun Friðarsúlunnar og Oslóartrésins og jólaþorpið á Ingólfstorgi. Þá hefur 
skyndiviðburðum fjölgað með árunum, sem  glæða miðborgina lífi en kalla um leið á 
mannskap í lokanir, eftirlit og hreinsun. 
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Í júní var nýtt vað- og vatnsleikjasvæði formlega opnað 
gestum garðsins og búið er að endursmíða litla kofaþorpið 
við klifurkastalasvæðið. Ný gröfuaðstaða hefur verið 
útbúin, gröfukosturinn endurnýjaður og lokið er endursmíði 
á rugguskipinu Krakkafossi sem einnig verður opnað 
gestum í júní. Klessubílaflotinn hefur verið endurnýjaður og 
unnið er að ýmsum viðhaldsframkvæmdum á svæðinu s.s. 
lagfæringum á girðingum, hellulögn og merkingum. 

Allt árið er mikil aðsókn í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn og 
er garðurinn vinsæll áningastaður allra aldurshópa. Boðið 
er upp á fjölbreytta afþreyingu og aðstöðu til útivistar um 
leið og gestir geta fylgst með og notið samvista við 
íslensku húsdýrin og önnur dýr í garðinum.

FJÖLSKYLDU- 
OG HÚSDÝRAGARÐur
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Þann 1. apríl síðastliðinn opnaði Dagur B. Eggerts-
son borgarstjóri nýtt móttökuhús í Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinum í Laugardal, en garðurinn 
fagnaði 25 ára afmæli í maí. Nýja móttökuhúsið 
bætir mjög aðkomu gesta að garðinum. Í húsinu 
verður miðasala, aðstaða fyrir smásölu og 
móttöku hópa, símavarsla og vörumóttaka. 
Móttökuhúsið er fyrsti áfanginn í uppbyggingar-
áætlun garðsins, en bygging á nýju gripahúsi fyrir 
svín var nýlega boðin út. Einnig er unnið er að 
hönnun húss fyrir náttúruskóla og aðstöðu fyrir 
starfsfólk. Í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum er 
mikil áhersla lögð á umhverfis mál og reynt eftir 
fremsta megni að notast við umhverfisvænan 
búnað og efni innan svæðisins.

Móttökuhús
í Fjölskyldu- og 
húsdýragarði
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Reykjavíkurborg vinnur að endurgerð opinna leiksvæða í borginni.  
Á þessu ári verða níu opin leiksvæði endurgerð, m.a. í Breiðholti,  
Grafarvogi, Háaleitishverfi, Laugardal og Vesturbæ. Leiksvæðin eru 
skilgreind og hönnuð samkvæmt leiksvæðastefnu borgarinnar. Opnum 
leiksvæðum er skipt í fjóra flokka þ.e. hefðbundin leiksvæði, hverfis-
garða, þemavelli og svokölluð andrými og hefur hver flokkur sína 
sérstöðu. Tekið er mið af hverfisbrag og lögð áhersla á tengingu við sögu 
og menningu í hverfunum ásamt því að styðja við samveru kynslóða, 
fjölskyldna og vina. Við framkvæmd verkefna er sérstaklega hugað að 
sjálfbærni og efni tekið úr nærumhverfi eins og kostur er.

ENDURNÝJUN OG 
VIÐHALD LEIKSVÆÐA
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Á vormánuðum árs 2015 var haldið Minecraft námskeið á Hönnunar-
mars. Afrakstur námskeiðsins var síðan sýndur á Design Talks, 
fyrirlestrardegi Hönnunarmars. Börn og unglingar hönnuðu byggingar 
og svæði inn í deiliskipulag Austurhafnar. Stefnt er að því að halda 
áfram með þetta verkefni, enda er Minecraft vinsælt meðal barna og 
unglinga og komið hefur í ljós að það getur nýst sem gott tól til að auka 
áhuga þeirra á skipulagsmálum. 

Á Hönnunarmars var haldin sýning í Listasafni Reykjavíkur þar sem 
börn og unglingar hönnuðu svæði í uppbyggingu í miðborg Reykjavíkur 
og komu sinni skipulagshugsjón á framfæri. Borgarbúum gafst síðan 
tækifæri á að rölta um borg hannaða af börnum og unglingum í 
Minecraft. Svipað verkefni var sett upp í nýlistasafni Stokkhólms, 
Moderna, sem bar heitið Blockholm.

Minecraft-námskeið á

Hönnunarmars
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Framkvæmdir hófust í júní við nýjan veg sem þverar 
Úlfarsárdal rétt ofan við íþróttasvæði Fram. Vegurinn 
er hægakstursgata sem tengir saman Fellsveg og 
Úlfarsbraut, en gerð verður akbrú yfir Úlfarsá. Með 
framkvæmdinni verður í fyrsta sinn vegtenging milli 
íbúðahverfanna í Úlfarsárdal og Reynisvatnsási. Þessi 
nýi akvegur eða vegtenging verður meginaðkoman að 
hinu nýja íþróttasvæði Fram og þeirri starfsemi sem 
fyrirhugað er að byggja upp við Úlfarsbraut.

Reiknað er með að framkvæmdum ljúki síðla hausts.

Fellsvegur
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Úlfarsárdalur
Miðstöð skóla, menningar og íþrótta

Í Úlfarsárdal er hafin hönnun á samþættum leik- og 
grunnskóla. Skólinn er hluti af tveggja hæða byggingu  
sem mun liggja meðfram Úlfarsbraut og myndar keðju 
byggingarhluta. Þegar byggingunni verður að fullu lokið 
mun hún hýsa grunnskóla, menningarmiðstöð, almenn-
ingsbókasafn, sundlaug og íþróttahús. Burðarvirki verður 
úr steinsteypu nema í þaki íþróttahúss. Efnisval og 
útfærslur eru einfaldar og látlausar. Byggingarefni verður 
umhverfis vottað og endurnýtanlegt eins og kostur er. 
Notað verður innlent efni þar sem því verður við komið. 
Gluggar verða úr áli, þök tyrfð en verandir hellulagðar. 
Formgerð bygginga, efnisval og hönnun lóðar miðar að því 
að á svæðinu verði  aðlaðandi samspil á milli bygginga og 
náttúru. Lóðin afmarkast af Úlfarsárbraut annars vegar 
og af göngu stígum neðst í dalnum hins vegar.

Áfangaskipting, stærðir og áætluð verklok

1.  áfangi (2016) – Dalsskóli, leikskóli   750 m2

2. áfangi (2019) – Dalsskóli, grunnskóli   6.950 m2            

3. áfangi (2019) – Íþróttahús Fram  5.650 m2       

4. áfangi (2021) – Menningarmiðstöð, bókasafn
 og innisundlaug   2.850 m2

5. áfangi (2022) – Útisundlaug, pottar og laugarsvæði
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Áætlanagerð fyrir 

útmörk
Á árinu 2015 var hafin vinna við gerð og mótun áætlunar fyrir Útmörk borgar-
landsins (upplands borgarinnar) en þar hefur Reykjavíkurborg unnið að skógrækt 
undanfarna áratugi með góðum árangri. Þau svæði sem um ræðir eru austur-
heiðar, Öskjuhlíð, Úlfarsárdalur, Breiðholtshvarf, Elliðaárdalur og svæði kringum 
Grafarholt. Um 20 milljónir plantna hafa verið gróðursettar á austurheiðum en 
um 20 þúsund plöntur hafa verið settar niður undanfarin ár. Unnið er með 
ráðgjafa að þessari áætlun og skal hún ná til næstu 10 ára. Fjórar áætlanir verða 
gerðar: grisjunaráætlun, pöntunaráætlun, útivistaráætlun og fýsileikaathugun  
á sölu grisjunarefnis.

Markmiðið með ofangreindri áætlanagerð er að skilgreina betur en gert hefur 
verið landnotkun í Útmörk og útivistargildi svæðanna. Nauðsynlegt er að öll 
umhirða svæðanna sé vel skipulögð og áætlun gerð um hvernig Reykjavíkurborg 
ætlar að haga grisjun og plöntun næstu árin. Svæðin eru mikið notuð af mismun-
andi hópum útivistarfólks og má gera ráð fyrir að á næstu árum aukist kröfur um 
uppbygg ingu innviða og skilgreiningu svæðanna m.t.t. útivistar.
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 2 Sundhöllin
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