
MEIRI BORG –BETRI BORGARBLÆR



og „god is in the details“…..



Stefna um þróun og yfirbragð 
byggðar

Borgin við Sundin felur í sér 
stefnumörkun sem leggur 
áherslu á vöxt borgarinnar til 
vesturs, á þétta, fjölbreytta og 
blandaða byggð á Nesinu og við 
Sundin

Stefna í atvinnumálum og um 
skipulag atvinnusvæða

Skapandi borg felur í sér 
stefnumörkun um eflingu og 
sérhæfingu atvinnusvæða og 
skilyrði sem styðja við kraftmikla 
atvinnuuppbyggingu og 
nýsköpun í Reykjavík á komandi 
áratugum

Stefna um vistvænar samgöngur, 
opin svæði og umhverfismál

Græna borgin felur í sér 
stefnumörkun sem leggur áherslu á  
hagkvæma nýtingu lands og 
auðlinda, bætt umhverfisgæði og 
lýðheilsu, vistvænar samgöngur og 
verndun náttúru 

Stefna um lífsgæði og gæði í 
manngerðu umhverfi

Borg fyrir fólk felur í sér 
stefnumörkun er varðar 
lífsgæði  borgarbúa og gæði í 
hinu manngerðu umhverfi 
borgarinnar og markmið sem 
setja  manneskjuna í öndvegi 
og forgangsraða í hennar 
þágu

Borgin við Sundin Skapandi borg Græna borgin Borg fyrir fólk

REYKJAVÍK 2030
Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030

Framtíðarsýn og megin markmið



Skipulag vistvænna hverfa 
Með vistvænum lausnum og umhverfisvænni hugsun mætum við kröfum samtímans um leið og við gætum með ábyrgum 
hætti að hag komandi kynslóða.  Að koma á vistvænni byggð er þannig liður í að nálgast markmið um sjálfbærra 
þróun…Vistvæn hönnun og skipulag hámarka notagildi og bæta frammistöðu byggðar með tilliti til náttúruauðlinda, svo sem 
lands, orku, vatns og byggingarefna, samhliða því sem dregið er úr áhrifum byggðar á umhverfi og heilsu fólks.





Skematísk skýringarmynd af
æskilegu samgöngukerfi innan hverfis

Nokkrir lykilþættir sem þurfa ð vera til staðar
til að ná fram bættum gæðum í hverfum

Æskileg starfsemi sem ætti að vera í öllum borgarhlutum 
matvöruverslun, leikskóli, skóli, leiksvæði, 
almenningsgarður, menningarhús, smásöluverslun, 
apótek, veitingastaður, sundlaug. íþróttasvæði,  hraðbanki, 
hreinsun, vínbúð,íþróttasvæði



SJÁLFBÆR HVERFI-HVERFISSKIPULAG



https://hverfisskipulag.is/lykilaherslur/VÖLVUFELL/EDDUFELL – krads arkitektar 

ARNARBAKKI – Basalt arkitektar



Rofabær, Hraunbær og 
Bæjarbraut verða að 
borgargötum. 

Gert er ráð fyrir strætóstöð, 
grenndarstöð, hleðslustöðvum 
og deilibílum. 

Núverandi gönguleiðir verða
festar í sessi og tenging við 
Elliðaárdal og Fylkissvæði 
styrktar. Hjólastígar eru 
skilgreindir og afmarkaðir á 
hverfisskipulagsuppdrætti. 

Þjónustukjarnar eru aðliggjandi.



ÓÐINSTORG













Basalt/Urbanistan













Elsku Hlemmur





















ÞÉTTING
Efstaleiti, Arkþing



Arkís

ÁRTÚNSHÖFÐI, GRÆNT HVERFI,
VOTTAÐ SKIPULAG



Hönnunarhandbók
Landmótun



ASK Arkitektar 



ASK Arkitektar
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