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1. Formáli

Í þessari greinargerð er farið yfir það markverðasta úr samráði við gerð

Greinargerðin er þannig byggð upp að fyrst er samantekt á helstu niðurstöðum.

hverfisskipulags í borgarhluta 6 Breiðholti. Samantektinni er ætlað að sýna hvernig

Síðan kemur lýsing á þeim aðferðum sem beitt var við samráðið. Þar á eftir er gerð

samráðið var skipulagt, hvaða hugmyndir komu fram og hvernig unnið var með þær

grein fyrir samráðsferlinu og helstu hugmyndum sem voru kynntar. Að lokum er farið

við mótun á tillögu að hverfisskipulagi í þremur hverfum í borgarhlutanum, Neðra-

yfir helstu niðurstöður. Í viðauka aftast er yfirlit yfir þær hugmyndir og tillögur sem

Breiðholti, Seljahverfi og Efra- Breiðholti. Samráðið hefur verið víðtækt og náð til

kynntar voru í samráðsferlinu ásamt yfirliti yfir annað kynningarefni.

margra aðila. Þó hefur einkum verið leitast við að ná til þriggja hópa:
Það er von okkar sem stöndum að hverfisskipulaginu að þessi greinargerð gefi
•

íbúa og hagsmunaaðila í borgarhlutanum,

góða mynd af því víðtæka samráði sem átti sér stað við gerð hverfisskipulags í

•

eininga og sviða Reykjavíkurborgar sem hverfisskipulagið snertir,

borgarhlutanum Breiðholti.

•

opinberra stofnana og fyrirtækja sem hafa þarf samráð við við skipulagsgerð
samkvæmt lögum.
Reykjavík, 7. desember 2020

Auk þessa hefur mikilvægur hluti af samráðinu verið upplýsingamiðlun á vefnum
hverfisskipulag.is, samfélagsmiðlum og með fræðsluerindum verkefnisstjóra á

Ævar Harðarson, deildarstjóri hverfisskipulags Reykjavíkur

fundum og ráðstefnum.
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2. Samantekt

Í vinnu við hverfisskipulag er samráð við íbúa í hverfum borgarinnar í forgrunni.

Í kafla 5 er farið yfir helstu niðurstöður samráðsins eftir hverfum. Fyrst er gerð

Miklum tíma og orku er varið í samráðið. Um það vitna fjöldi viðburða á vegum

grein fyrir niðurstöðum fyrri fasa samráðs við íbúa og hagsmunaaðila, þ.e. rýnihópa

hverfisskipulagsins. Samráð við gerð hverfisskipulags er lögbundið og byggir

Gallup og íbúafunda þar sem notast var við miðakerfi til að kalla fram hugmyndir

á skipulagslögum nr. 123/2010. Þar er gert ráð fyrir þrískiptu samráði, í upphafi

þátttakenda. Niðurstöðurnar eru flokkaðar eftir áherslum aðalskipulags og sjö

vinnu við skipulag, á vinnslustigi og þegar skipulagstillaga liggur fyrir. Í þessari

lykiláherslum hverfisskipulags um vistvæna byggð. Þar á eftir er gerð grein fyrir

skýrslu er gerð grein fyrir fyrstu tveim hlutum samráðsins. Fyrra tímabil samráðs

þeim athugasemdum sem komu fram þegar vinnutillögur að hverfisskipulagi voru

hverfisskipulags í Breiðholti hófst í september 2015 og stóð fram til vorsins 2017.

forkynntar sumarið og haustið 2020. Tekið verður mið af þessum niðurstöðum

Seinna samráðstímabilið hófst 15. júlí og stóð til 31. ágúst 2020. Markmiðið með

þegar gengið verður frá endanlegum tillögum að hverfisskipulagi í Neðra-Breiðholti,

seinna samráðstímabilinu var að gefa íbúum tækifæri til þess að bregðast við og

Seljahverfi og Efra-Breiðholti.

betrumbæta vinnutillögurnar sem byggðu á ábendingum og athugasemdum íbúa
sem fram komu á fyrra samráðstímabilinu. Þess ber að geta að síðasti þátturinn í

Í stuttu máli má segja að íbúar í öllum þremur hverfum Breiðholts vilji styrkja

samráðinu er eftir en hann hefst þegar leyfi hefur fengist hjá borgaryfirvöldum til að

hverfiskjarna í sínum hverfum, bæta þjónustu og verslun en líka aðstæður til samveru

auglýsa formlega tillögur að hverfisskipulagi.

t.d. á kaffihúsum eða í félagsaðstöðu. Þannig var t.d. hverfiskjarninn við Arnarbakka
og opið svæði við hann mesti suðupottur athugasemda í Neðra-Breiðholti í fyrri fasa

Í kafla 3 er fjallað um þær aðferðir og þann fræðilega grunn sem beitt er í samráði

samráðsins. Þar var mjög kallað eftir styrkingu og fegrun kjarnans og fjölbreyttri

hverfisskipulags en í kafla 4 er gerð grein fyrir samráðsferlinu.

þjónustu og afþreyingu. Að sama skapi voru mjög áberandi kröfur um aukna
verslun og þjónustu innan Seljahverfis, sérstaklega við Rangársel/Hólmasel og við
13
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Tindasel. Margir íbúar kalla á breytingar í Norður-Mjódd með blöndun íbúða og

kynningarfundi sögðu embættismenn Reykjavíkurborgar og skipulagsráðgjafar frá

atvinnuhúsnæðis, fjölgun íbúða og bættum tengingum við íbúðahverfið í Bökkunum.

helstu tillögum og svöruðu fyrirspurnum sem hægt var að koma á framfæri rafrænt.

Hugmyndir um að heimila eigendum fasteigna að skipta stærri sérbýlishúsum

Rétt er að nefna að fjölmörg atriði sem fram hafa komið í samráði við íbúa snúa að

í tvær íbúðir mæltust almennt vel fyrir í rýnihópum og eins hugmyndir um að

óskum um ýmsar úrbætur í hverfunum, s.s. viðhaldi gatna og stíga og umhirðu, en

heimila húsfélögum að byggja hæð ofan á fjölbýlishús og setja lyftur til að bæta

þetta eru atriði sem ekki rata inn í hverfisskipulag en eru samt mjög mikilvægur þáttur

aðgengi. Í seinni fasa samráðs heyrðust fleiri gagnrýnisraddir varðandi tillöguna um

í því að bæta hverfin og borgina. Slíkum ábendingum og athugasemdum verður komið

ofanábyggingar á fjölbýlishús en það var m.a. vegna misskilnings sem var á kreiki

til viðkomandi eininga og sviða borgarinnar með því að veita fulltrúum þeirra aðgang

um að borgar- og/eða skipulagsyfirvöld gætu ráðstafað slíkum heimildum í óþökk

að niðurstöðum samráðsins.

lóðarhafa. Slíkum heimildum geta að sjálfsögðu einungis lóðarhafar á hverjum stað
ráðstafað.

Nefna verður að oft heyrast þær raddir að lítið tillit sé tekið til ábendinga íbúa í
samráði. Í vinnu við hverfisskipulag hefur hins vegar verið leitast við að taka tillit til

Samgöngumál eru íbúum einnig hugleikin en þeir hafa áhyggjur af umferð,

hugmynda íbúa um úrbætur í sínum hverfum við útfærslu á endanlegum tillögum.

umferðaröryggi, skorti á bílastæðum en líka umferðarhávaða og mengun frá

Hægt er að skoða niðurstöður samráðsins í þessari skýrslu en einnig eru ábendingar

bílaumferð. Í samráði á meðan á forkynningu stóð voru áhyggjur af þessum atriðum

og athugasemdir íbúa birtar í svokallaðri miðasjá sem er aðgengileg á hverfisskipulag.

algengustu athugasemdirnar sem bárust.

is.

Mikill áhugi var vegna hugmynda um að byggja upp heilsárs vetraríþróttasvæði
á skíðasvæðinu í Seljahverfi undir vinnuheitinu Vetrargarðurinn. Flestir þeir sem
sendu inn skriflegar athugasemdir við þetta mál fögnuðu því en höfðu áhyggjur af
Arnarnesvegi sem fyrirhugað er að tengi Breiðholtsbraut rétt fyrir ofan Vetrargarðinn.
Þegar vinnutillögur voru kynntar í ágúst 2020 var ekki búið að ákveða hvernig
Arnarnesvegurinn tengdist Breiðholtsbraut. Það liggur hins vegar fyrir nú og er legan
hagstæð fyrir starfsemi Vetrargarðsins.
Nefna verður að afar mikil aðsókn var á kynningarsíður hverfisskipulags í Breiðholti,
hverfisskipulag.is/kynning/breidholt. Frá því síðan fór í loftið og fram til 4. október
2020 heimsóttu hana rúmlega 11.700 manns. Aðsókn að viðburðum hverfisskipulags í
Breiðholti í júlí og ágúst 2020 var einnig mjög góð en u.þ.b. 750 íbúar komu í viðveru
hverfisskipulags í Gerðubergi og Mjódd sem stóð frá 18. til 28. ágúst. Hverfisgöngur
voru skipulagðar í Neðra- Breiðholti, Seljahverfi og Efra-Breiðholti þrjú kvöld 25.,
26. og 27. ágúst í 2020 með 236 þátttakendum samtals. Samráðinu 2020 lauk síðan
með kynningarfundi 31. ágúst sem var streymt vegna sóttvarnaraðgerða. Á þessum
14
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3. Aðferðafræði

3.0 Yfirlit
Í þessum kafla verður farið yfir skipulag samráðsins og hvaða aðferðum var beitt við

Auk þess ber að nefna að liður í samráðinu er upplýsingagjöf um verkefnið á

það. Eins og áður hefur komið fram var samráðinu ætlað að ná til fjölmargra aðila sem

heimasíðum, samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum en gerð er grein fyrir þeim þætti í lok

til hagræðis eru flokkaðir í þrjá hópa:

þessa kafla.

•

íbúar og hagsmunaaðilar í borgarhlutanum

•

einingar og svið Reykjavíkurborgar sem hverfisskipulagið snertir

•

opinberar stofnanir og fyrirtæki sem hafa þarf samráð við samkvæmt lögum

Í samráði við þessa hópa var beitt nokkrum aðferðum sem lýst verður nánar hér á
eftir. Samráðinu er sérstaklega ætlað að gefa þessum aðilum rödd í skipulagsferlinu
samhliða því að leita eftir góðum hugmyndum sem stuðlað geta að betra og
vistvænna hverfisskipulagi. Mynd 3.1 lýsir því hvernig samráðið var byggt upp og
skipulagt í tímaröð.
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3.1 Íbúar og hagsmunaaðilar

3.1.1 Fyrri fasi 2015–2017

Einn mikilvægasti hópurinn sem samráðinu var ætlað að ná til voru íbúar og

Fundir með hverfisráði

hagsmunaaðilar í hverfunum. Eins og gefur að skilja er þetta samsettur hópur

Mikilvægur samstarfsaðili við gerð hverfisskipulags var hverfisráðið í borgarhlutanum,

bæði hvað varðar aldur, áhugasvið og þarfir. Við skipulag samráðsins höfðu komið

sem nú heitir íbúaráð. Áætlanir um framkvæmd vinnu við hverfisskipulag voru kynntar

fram ábendingar um að hefðbundnir íbúafundir með kynningum, framsögum og

fyrir hverfisráðinu á fundum. Þar var leitað eftir áliti ráðsmanna um einstök atriði.

fyrirspurnum næðu ekki að virkja íbúa nægilega vel. Sérstaklega var því horft til

Einnig voru hugmyndir um helstu áherslur og tillögur sem ráðgjafateymi voru að þróa

aðferða sem næðu betur til barna og ungmenna, barnafjölskyldna og eldri borgara

fyrst kynntar fyrir hverfisráði áður en þær voru kynntar fyrir íbúum. Á vinnslutíma

en allt eru þetta mikilvægir aðilar í hverju hverfi. Bent var á að hefðbundnir íbúafundir

hverfisskipulagsins var fundað nokkrum sinnum með hverju hverfisráði, sjá nánar

henta þessum hópum ekki sérlega vel. Hefðbundnir íbúafundir voru hins vegar taldir

umfjöllun í 4. kafla þar sem farið er yfir samráðsferlið.

henta betur miðaldra fólki með sterkar skoðanir sem er fært í að tjá sig með framsögu
á opinberum fundum. Þess vegna voru innleiddar nokkrar nýjungar í samráði sem

Viðvera í hverfinu

höfðu þann tilgang að ná til sem flestra og gefa þeim rödd í skipulagsferlinu. Farið

Til að ná til sem flestra íbúa í borgarhlutanum voru verkefnisstjórar hverfisskipulagsins

verður yfir þessar aðferðir hér að aftan en þær skiptast í tvo fasa eftir tímabilum.

með viðveru í hverfinu á vinnslutíma skipulagsins. Þessi viðvera var skipulögð í
samstarfi við starfsmenn þjónustumiðstöðvarinnar í borgarhlutanum og auglýst

Fyrri fasi (2015–2017):

sérstaklega í fjölmiðlum. Tilgangur viðverunnar var að koma á framfæri upplýsingum
um skipulagsvinnuna og leita eftir ábendingum og hugmyndum um úrbætur frá íbúum

•

Fundir með hverfisráði

í beinum samtölum við íbúa. Verkefnisstjórar hverfisskipulagsins voru með viðveru í

•

Viðvera í hverfinu

borgarhlutanum þegar verklýsing hverfisskipulags var í kynningu og í tengslum við

•

Rýnihópar Gallup

auglýsta íbúafundi. Nánar er gerð grein fyrir viðveru í kafla 4.

•

Skapandi samráð (Planning for Real) í hverfum

•

Íbúafundir fyrir alla í tengslum við skapandi samráð

Rýnihópar Gallup
Þegar ráðgjafateymi voru komin með drög að stefnumótun og framtíðarsýn fyrir
borgarhlutana og áður en komið var að íbúafundum var Gallup fengið til að vera með

Seinni fasi (2020):

rýnihópa til að fá fram viðhorf íbúanna til þessara hugmynda. Hugmyndin á bak við
rýnihópana var að gera fulltrúum borgarinnar og ráðgjöfum kleift að setja sig í spor

•

Forkynning á vinnutillögum að nýju hverfisskipulagi á sérstakri kynningarsíðu

íbúa úr borgarhlutanum og skoða viðhorf þeirra til þéttingarsvæða, hverfiskjarna,

•

Viðvera í borgarhlutanum

samgöngumála, grænna áherslna og skilmálagerðar fyrir núverandi byggð.

•

Hverfisgöngur

•

Kynningarfundur (streymisfundur)

Rýnihóparnir fóru þannig fram að fylgst var með hópi fólks ræða þær hugmyndir sem
verið var að meta en nærvera frá fulltrúum borgarinnar og ráðgjafa hafði ekki áhrif á
umræðuna. Rýnihóparnir fóru fram í þægilegu og óþvinguðu umhverfi í húsakynnum
Gallup. Sérfræðingur frá Gallup sá um að stýra umræðum. Má lýsa framkvæmdinni
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Mynd 3.1
Skýringarmynd sem sýnir hvernig samráðið var skipulagt og raðað í tímaröð. Í upphafi var
samráðið opið en þrengdist eftir því sem leið á ferlið. Leitast var við að tengja samráðið við
þá verkþætti sem voru í gangi hverju sinni.
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Mynd 3.2
Verkefnastjórar með viðveru vegna hverfisskipulags.

Mynd 3.3
Mynd sem sýnir dæmigerðan rýnihóp að störfum.

sem óformlegu samtali fámenns hóps þátttakenda þar sem umræðustjórinn kynnti

þekkingar. Einnig ber að nefna að íbúar á ólíkum aldri nota mismunandi þjónustu, s.s.

hugmyndir að hverfisskipulagi með glærusýningu á skjávarpa og leiddi umræðurnar.

leikskóla, grunnskóla, vegakerfi, almenningssamgöngur, velferðarþjónustu o.s.frv.

Umræðurnar í hópunum stýrðust af skilgreindum ramma og voru verkefni eða leikir
notaðir þegar við átti til að auka samræður og fá fólk til að hugsa á ferskan hátt um

Gallup sá um að bjóða íbúum þátttöku í rýnihópunum og var það gert með því að

viðfangsefnið.

hringja í íbúa eftir slembiúrtaki. Fundurinn með hverjum rýnihóp tók um eina og hálfa
klukkustund og fengu þátttakendur gjafabréf í lokin sem þakklætisvott fyrir veitta

Hópaskipting var ákveðin í samráði Reykjavíkurborgar og Gallup og tók mið af því að

aðstoð.

þátttakendur í hverjum hópi væru á svipuðum aldri. Þannig voru búnir til fjórir til fimm
hópar úr hverjum borgarhluta þar sem þátttakendur voru að jafnaði átta til tíu, ýmist á

Gallup leggur mikla áherslu á að viðskiptavinurinn fylgist með umræðum hópanna,

aldrinum 20–35 ára, 35–55 ára, 55–70 ára eða 67 ára og eldri. Yngstu þátttakendurnir

en það er gert á skjá í öðru rými með vitund og vilja þátttakenda í rýnihópunum. Auk

voru rétt um tvítugt en þeir elstu á níræðisaldri. Samkvæmt þeirri aðferðafræði sem

þess voru umræður teknar upp en starfsmaður Gallup gerði síðan orðrétt afrit af

Gallup starfar eftir er reynt að hafa aldursmun þátttakenda í rýnihópum ekki mikinn.

samræðum í rýnihópunum ásamt stuttum útdrætti. Hvort tveggja var síðan afhent

Þetta er gert til að koma í veg fyrir árekstra á milli kynslóða vegna aldurs, reynslu eða

fulltrúum hverfisskipulagsins og notað við úrvinnslu og áframhaldandi tillögugerð.
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Skapandi samráð

Skapandi samráð – hugmyndafræðin

Í vinnu við nýtt hverfisskipulag var ákveðið að byggja á samráðsaðferðinni Planning

Grunnhugmynd Planning for Real og Skapandi samráðs er að fá íbúa (oft börn)

for Real, sem á uppruna sinn í Bretlandi en var við framkvæmd verkefnisins í Reykjavík

til að hjálpa til við að búa til einfalt módel af sínu hverfi, sem svo er notað sem

kölluð Skapandi samráð. Hugmyndafræðin að baki Planning for Real er að skapa

samráðstæki á íbúafundum. Gestum fundarins er þá boðið að koma á framfæri sínum

grundvöll fyrir samtal við íbúa og nýta sérfræðiþekkingu þeirra á nærumhverfi

athugasemdum með því að leggja litla miða með hugmyndum inn á módelið á þann

sínu. Til að undirbúa verkefnið kom einn af frumkvöðlum aðferðafræðinnar,

stað sem við á. Hver miði er svo í fundarlok skráður í gagnabanka sem nýtist við

Margaret Wilkinson, til landsins haustið 2015 og hélt námskeið fyrir lykilstarfsmenn

áframhaldandi skipulagsvinnu. Kostirnir við þessa aðferðafræði eru m.a.:

hverfisskipulagsins en Wilkinson hefur þróað og unnið með Planning for Real
aðferðina í hartnær fjörutíu ár og haldið námskeið víða um heim.

•

módelvinna barna/íbúa hverfisins vekur athygli á verkefninu og gefur íbúunum
hlutdeild í því

•

tækifæri eru til að koma fleiri skoðunum á framfæri en heyrast á hefðbundnum
íbúafundum

•

auðveldara er fyrir þá sem eru óframfærnir, feimnir eða finnst óþægilegt að viðra
skoðanir sínar opinberlega að koma hugmyndum sínum á framfæri þar sem ekki
þarf að gera það munnlega

•

módelin eru meðfærileg svo að auðvelt er að setja þau upp hvar sem er og færa
þannig fundina nær íbúum eða einstökum hópum sem óskað er eftir hugmyndum
frá

•

skráning á niðurstöðum funda (þ.e. miðunum sem lagðir eru á módelið) er fljótleg
og auðvelt er að miðla þeim á aðgengilegan hátt til almennings og annarra sem
málið varðar

•

aðferðin styrkir beint íbúalýðræði

Í köflum 3.1.1.6 til 3.1.1.9 verður framkvæmd samráðsferlisins Skapandi samráð útskýrð
nánar.
Mynd 3.4
Mynd af Margaret Wilkinson og verkefnistjórum á námskeiði um
Planning for Real aðferðarfræðina.
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Skapandi samráð – módelgerð í grunnskólum

Nemendur í skólunum máluðu módelin með akrýlmálningu, klipptu húsin út úr pappír,

Leitað var eftir samstarfi við grunnskólana í hverjum borgarhluta við módelgerðina

brutu þau saman og límdu á módelið. Að lokum útbjuggu þeir tré og gróður úr vatt-

og úr varð að nemendur í sjötta bekk í hverfisskólunum bjuggu til módel af sínu

og trékúlum og tannstönglum.

skólahverfi. Auðvelt var að fá flesta skóla til samstarfs enda sáu skólastjórnendur
og kennarar talsverð tækifæri í þessari vinnu fyrir nemendur sína til óhefðbundins

Við lok módelgerðarinnar í hverjum skóla voru haldnir svokallaðir valfundir þar sem

náms og fræðslu um umhverfi sitt, s.s. um samfélags-, umhverfis- og samgöngumál.

nemendurnir sem útbjuggu módelið fengu tækifæri til að koma á framfæri eigin

Það ríkti því almenn ánægja með verkefnið innan skólanna sem tóku þátt í því.

hugmyndum/athugasemdum um framtíðarsýn og úrbætur í hverfinu. Það gerðu þeir

Módelvinnan tók um það bil vikutíma í hverjum skóla og var unnin undir handleiðslu

með því að leggja miða með hugmyndum úr sérstöku miðakerfi Skapandi samráðs,

starfsmanna umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur með aðstoð kennara á hverjum

sem lýst verður í kafla 3.1.7. Þessa miða skráðu svo starfsmenn hverfisskipulags í

stað.

gagnagrunn. Nánar verður sagt frá gagnagrunninum í kafla 3.1.8. Þessir valfundir
nemenda fylgdu sömu grundvallaraðferð við notkun miðakerfisins og beitt var á

Starfsmenn hverfisskipulagsins hittu kennara og skólastjórnendur í hverjum skóla

íbúafundum sem haldnir voru í kjölfar módelgerðarinnar þótt valfundir nemendanna

á fundi nokkrum dögum áður en vinna barnanna við módelgerðina hófst. Þar var

hafi verið talsvert styttri en íbúafundirnir.

verkefnið kynnt, tilgangur þess og markmið og aðkoma grunnskólanemanna að því.
Starfsmenn skólanna settu svo upp tímaáætlun fyrir vinnuna í samráði við starfsmenn
hverfisskipulagsins. Við upphaf vinnunnar í hverjum skóla var byrjað á að halda
stutt fræðsluerindi fyrir nemendur um arkitektúr, skipulagsmál og umhverfismál.
Starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs sáu um fræðsluna og var hvert erindi u.þ.b.
10–15 mínútna langt en að því loknu var hafist handa við módelgerðina.
Sigurður Halldórsson módelsmiður var fenginn til að útbúa módelgrunna í skalanum
1:500. Borginni var reitaskipt þannig að hver reitur sem var 250x350 m að raunstærð
var 50x70 cm fleki í módelinu. Hvert módel var því útbúið þannig að það samanstóð
af mismörgum 50x70 cm flekum, allt eftir stærð hvers skólahverfis. Með þessu móti
var módelið meðfærilegt, auðvelt að geyma það og flytja í sérútbúnum kössum. Enn
fremur var einfalt að ákvarða hvernig skipta ætti hverjum borgarhluta milli grunnskóla
og ganga úr skugga um að engin svæði yrðu út undan. Módelflekarnir voru búnir til
úr frauðplötum og frauðplasti og komu með áprentuðu korti úr landupplýsingakerfi
Reykjavíkur sem sýndi allar götur, stíga, hús og önnur mannvirki. Húsin á módelunum
voru teiknuð í viðeigandi stærðarhlutföllum og prentuð á litaðan pappír. Litir húsanna
tóku nokkurn veginn mið af litum landnotkunarflokka í Aðalskipulagi Reykjavíkur,
þ.e. íbúðarhús voru fjólublá, verslunar- og þjónustuhúsnæði var gult en húsnæði
samfélagsþjónustu var rautt.
24

Mynd 3.5
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Skapandi samráð – miðakerfi

sýnilegir notendum á íbúafundunum enda frekar hugsaðir til hagræðis við skráningu

Sérstakt miðakerfi var útbúið fyrir Skapandi samráð og notað á samráðsfundum með

og úrvinnslu gagnanna og framsetningu niðurstaðna.

íbúum. Fundargestir gátu valið miða með áprentuðum hugmyndum/athugasemdum
eða tekið tóma miða og skrifað á þá eigin hugmyndir og lagt á viðeigandi stað á

Ekki var í öllum tilfellum augljóst undir hvaða yfirflokk einstakar hugmyndir ættu

módelið sem grunnskólanemar höfðu gert.

að heyra. Í endanlegri útgáfu miðakerfisins var horft til þess að yfirflokkarnir yrðu
ekki of margir og að enginn flokkur yrði of stór eða yfirgripsmikill, enda mikilvægt

Miðakerfi Skapandi samráðs byggði að miklu leyti á grunni sem Margaret Wilkinson,

fyrir aðferðafræðina að miðakerfið sé aðgengilegt og auðskiljanlegt. Miðakerfinu

einn af frumkvöðlum aðferðafræðinnar Planning for Real, sendi verkefnisstjóra

má heldur ekki vera of þröngur stakkur skorinn þannig að þátttakendum finnist að

hverfisskipulags. Sá grunnur var þýddur, staðfærður og tekið úr honum og bætt við

einungis sé sóst eftir tilteknum hugmyndum en ekki öðrum. Mikilvægt er að íbúar

eftir aðstæðum. Miðakerfinu var skipt í sex yfirflokka og útbjó Múlalundur sérstakar

upplifi að öllum skoðunum sé fagnað í ferlinu og að úrval fyrir fram skráðra hugmynda

möppur fyrir miðakerfið. Á íbúafundum var möppunum raðað á borð í kringum

geti um leið kveikt nýjar hugmyndir.

módelin, tvær til þrjár möppur fyrir hvern yfirflokk svo að fleiri kæmust að í einu til að
skoða hugmyndirnar í hverjum flokki.
Í möppu hvers aðalflokks voru á bilinu 15–35 miðar með fyrir fram skráðum
hugmyndum auk þess sem í hverjum flokki voru auðir miðar merktir Þín hugmynd þar
sem gestum gafst færi á að skrá eigin hugmynd undir hvern yfirflokk. Hver flokkur
hafði sinn litakóða og voru miðarnir prentaðir á pappír í viðeigandi lit. Einnig voru í
boði auðir miðar í hlutlausum lit en þeir voru ætlaðir hugmyndum sem fólk gat ekki
fundið stað innan þessara sex yfirflokka.
•

Yfirflokkarnir og litir þeirra voru:

•

Mennta-, íþrótta- og tómstundamál (dökkbláir miðar)

•

Menningar- og félagsmál (ljósbláir miðar)

•

Verslun og þjónusta (bleikir miðar)

•

Umhverfi og náttúra (grænir miðar)

•

Samgöngur (rauðir miðar)

•

Húsnæðismál (gulir miðar)

Yfirflokkunum var skipt niður í nokkra undirflokka og hverjum miða gefið númer
sem gaf til kynna yfirflokk og undirflokk tiltekins miða. Undirflokkarnir voru þó ekki

Mynd 3.6
Yfirlit yfir miðakerfi skapandi samráðs.
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Skapandi samráð – íbúafundir
Íbúafundir voru haldnir í öllum borgarhlutunum þegar módelsmíðinni var lokið í
skólunum. Allur gangur var á því hversu snemma eftir módelsmíðina fundirnir voru
haldnir. Einn fundur var haldinn aðeins viku seinna en oftast liðu nokkrar vikur eða
mánuðir frá módelvinnu í skólunum að íbúafundum. Það sem helst réð tímasetningu
íbúafundanna var hvenær hugmyndir ráðgjafa að stefnumótun og framtíðarsýn
borgarhlutans voru tilbúnar og hvenær módelgerð var lokið í hverjum borgarhluta.
Yfirleitt var sá háttur hafður á að halda einn íbúafund í hverju hverfi og hafa
fundinn í viðkomandi hverfisskóla eða að tvö hverfi innan sama borgarhluta hefðu
sameiginlegan fund. Í einhverjum tilfellum var haldinn einn íbúafundur fyrir allan
borgarhlutann. Fyrsti íbúafundurinn var haldinn í Ártúnsskóla fyrir íbúa Ártúnsholts,
í beinu framhaldi af módelgerðinni þar, en Ártúnsskóli var fyrsti skólinn til að taka
þátt í Skapandi samráði. Líta má á þann íbúafund sem prófun á aðferðum Skapandi
samráðs.
Til fundanna var boðað með dreifibréfi sem sent var inn á öll heimili í viðkomandi
hverfi. Hengdar voru upp auglýsingar á áberandi stöðum í hverju hverfi.
Skólastjórnendur sáu um að kynna íbúafundi með tölvupósti og hverfisráð
og íbúasamtök kynntu viðburði á samfélagsmiðlum. Auk þess voru keyptar
útvarpsauglýsingar fyrir nokkra íbúafundi. Þessu til viðbótar voru íbúafundirnir
kynntir á heimasíðum hverfisskipulagsins og Reykjavíkurborgar og á tiltækum
samfélagsmiðlum. Þannig má segja að allmikið hafi verið lagt í að kynna þessa
viðburði vel.
Hver íbúafundur hófst síðan með því að Ævar Harðarson, verkefnisstjóri
hverfisskipulags, setti fundinn og sagði stuttlega frá fyrirkomulagi fundarins.
Fyrirkomulag allra íbúafunda var með svipuðum hætti og í grunninn má segja að
fundarfyrirkomulagið hafi byggt á fjórum meginatriðum:
•

Á veggi voru hengd veggspjöld þar sem kynntar voru hugmyndir ráðgjafahópa að
stefnumótun fyrir hvern borgarhluta.
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Mynd 3.7
Dæmigerður íbúafundur þar sem veggspjöld hanga á veggjum, módel er á miðju gólfi, ráðgjafar
og starfsmenn svara fyrirspurnum og leiðbeina.Íbúar gefa hugmyndum að stefnumótun og
framtíðarsýn einkunnir, sbr. lið 4 fyrir ofan.
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Í miðju fundarrýminu var módeli stillt upp sem nemendur í hverfinu/

Í fundarlok skráðu starfsmenn hverfisskipulags niður allar athugasemdir og hugmyndir

borgarhlutanum höfðu gert og á borðum í kringum módelið lágu möppur með

sem lagðar höfðu verið á módelið í rafrænan gagnagrunn sem sérstaklega var útbúinn

miðakerfi sem fundargestir gátu notað til að koma hugmyndum sínum á framfæri á

fyrir hverfisskipulagið. Staðsetning hvers miða var skráð í gagnagrunninn með GPS-

módelinu.

hniti. Úr gagnagrunninum er svo mögulegt að kalla fram þær upplýsingar sem skráðar
hafa verið með ýmsum síunarmöguleikum. Nánar verður sagt frá gagnagrunninum í

•

Á íbúafundi mættu fulltrúar ráðgjafahópa og starfsmenn umhverfis- og

næsta kafla.

skipulagssviðs og gátu fundargestir beint spurningum og athugasemdum til þeirra í
óformlegu spjalli á gólfinu.

Skapandi samráð – miðasjá
Allir miðar sem lagðir voru á módelin, hvort sem var á valfundi nemenda eða á

•

Afriti af hugmyndum ráðgjafahópa að stefnumótun, sem voru til sýnis á

íbúafundum í hverfunum, voru í fundarlok skráðir í rafrænan gagnagrunn sem

veggspjöldum á fundinum, var dreift til fundargesta á A4 ljósritum og þeir
beðnir um að gefa einstökum hugmyndum einkunn með lituðum límmiðum eða
tússpennum; grænn (fylgjandi hugmynd), gulur (hvorki fylgjandi né andvíg/
ur hugmynd) eða rauður (andvíg/ur hugmynd). Það var undir hverjum og einum
komið hvort viðkomandi gaf öllum hugmyndum einkunn eða bara þeim sem
hann/hún hafði sterkasta skoðun á. Þessari aðferð var ekki beitt á fyrstu fjórum
íbúafundunum, þ.e. í Ártúnsholti, Neðra-Breiðholti, Seljahverfi og Efra-Breiðholti.
Þar var fundargestum gefinn kostur á að skrifa skoðanir sínar á hugmyndum
ráðgjafahópa á flettitöflur, en sú aðferð þótti ekki nógu skilvirk.
Fundirnir stóðu í eina og hálfa klukkustund og voru allir haldnir eftir
kvöldmatarleyti á virkum dögum nema fundurinn í Efra-Breiðholti sem haldinn var á
laugardagseftirmiðdegi.
Fundargestir gátu nýtt sér miðakerfið og módelið til að bregðast við hugmyndum
ráðgjafateyma sem kynntar voru á veggspjöldum á fundinum en einnig komið á
framfæri ýmsum öðrum hugmyndum og athugasemdum sem þeir kunnu að hafa
um hverfið, hvort sem þær tengdust hverfisskipulagi beint eða óbeint. Þátttakendur
gátu sett eins marga miða á módelið og þeir kusu og engin krafa var gerð um
að viðkomandi setti nafn sitt við hugmyndina/athugasemdina. Þannig söfnuðust
heilmiklir gagnabankar um hugmyndir íbúanna um nauðsynlegar úrbætur í hverfunum
og um framtíðarsýn íbúanna.

Mynd 3.8
Mynd sem sýnir uppbyggingu miðasjár.
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sérstaklega var útbúinn fyrir hverfisskipulagið og kallaður hefur verið miðasjá.

3.1.2 Seinni fasi 2020

Skráning í grunninn er eingöngu opin fyrir starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs
sem vinna að hverfisskipulagi.

Kynningarsíða
Áður en lokahönd var lögð á tillögur að hverfisskipulagi fyrir öll hverfi Breiðholts

Grunnurinn byggir á kortavef frá Mapbox sem býður upp á að hægt sé að gefa

var opnuð sérstök kynningarsíða (hverfisskipulag.is/kynning/breidholt) þar sem

hverjum miða sem lagður hefur verið á módel GPS-hnit með nokkurri nákvæmni.

vinnutillögur að hverfisskipulagi voru kynntar. Síðan fór í loftið um miðjan júlí og

Hver miði hefur sitt einstaka númer sem hann er skráður eftir og mögulegt er að skrá

verður opin alveg fram að því að endanlegar tillögur að hverfisskipulagi liggja fyrir.

aukalegar athugasemdir ef slíkar athugasemdir voru handskrifaðar á viðkomandi

Upplýsingar á síðunni verða uppfærðar og hún notuð til kynningar á fullunnum

miða, sem oft var raunin. Í miðasjánni er því hægt að kalla fram alla miða sem lagðir

tillögum sem fara í formlegt kynningar- og samþykktarferli. Kynningarsíðan

hafa verið á módelin auk þess sem hægt er að sía niðurstöðurnar á ýmsan máta, t.d.

var auglýst með keyptum auglýsingafærslum á Facebook og var markhópur

eftir yfirflokkum, undirflokkum eða einstökum miðum eða eftir tilteknum svæðum,

auglýsinganna Breiðhyltingar 18 ára og eldri.

s.s. borgarhlutum, hverfum eða öðrum afmörkuðum svæðum.
Tillögurnar voru kynntar í texta, á myndum og uppdráttum og með
Sérstakan aðgang þarf að fá að miðasjánni til að geta leitað í gagnagrunninum eftir

myndbandskynningum. Fremst á síðunni var almenn kynning á verkefninu og

öllum áðurnefndum síunaraðferðum og hafa starfsmenn hverfisskipulagsins slíkan

forsendum þess. Þar fyrir aftan var umfjölluninni skipt í fimm kafla, þ.e. Styrking

aðgang auk ráðgjafahópanna sem vinna tillögur að hverfisskipulagi og annarra

hverfiskjarna, Vistvænar samgöngur, Fjölbreyttari hverfi, Grænar og vistvænar

lykilaðila í vinnunni sem málið varðar. Einfaldari útgáfa af miðasjánni hefur einnig verið

áherslur og Vetrargarður í Breiðholti.

tengd við heimasíðu hverfisskipulagsins, sjá hverfisskipulag.is, þar sem hver sem er
getur skoðað alla miða sem skráðir hafa verið í miðasjána og síað niðurstöður eftir

Undir kaflanum um styrkingu hverfiskjarna var fjallað um áherslu hverfisskipulags til

hverfum og yfirflokkum.

að efla og styrkja verslunarkjarna innan hverfanna til að auka verslun og þjónustu í
göngufæri og gera hverfin þannig sjálfbærari og vistvænni. Þar voru meðal annars
kynntar tillögur að sérstöku deiliskipulagi fyrir kjarna við Arnarbakka og Völvufell og
Drafnarfell. Í kaflanum um vistvænar samgöngur voru m.a. kynntar hugmyndir um
borgargötur með áherslur á almenningssamgöngur og vistvæna ferðamáta. Einnig
voru kynntar hugmyndir um að stórbílastæði í Breiðholti yrðu aflögð. Kaflinn um
fjölbreyttari hverfi kynnti hugmyndir um fjölgun íbúða í hverfinum, s.s. aukaíbúða í
sérbýlishúsum, ofanábyggingum á fjölbýlishús og nýbyggingum á þéttingarreitum.
Ýmsar grænar og vistvænar áherslur voru kynntar í samnefndum kafla, s.s. um
heimildir til borgarbúskapar og uppbyggingu grænna innviða við Stekkjarbakka
og Jaðarsel. Einnig tillögur um kyrrlát svæði og hverfisvernd.
Síðasti kaflinn kynnti fyrirætlanir um uppbyggingu Vetrargarðs
í Seljahverfi þar sem ætlunin er að koma upp heilsársaðstöðu til
skíða- og snjóbrettaiðkunar.
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Mynd 3.10
Hverfisganga í Seljahverfi.

Mynd 3.11
Streymisfundur hverfsskipulags.

Viðvera í borgarhlutanum

Viðveran var auglýst í fjölmiðlum, s.s. með útvarpsauglýsingum og auglýsingum

Starfsfólk hverfisskipulags var með viðveru í Breiðholti í tvær vikur seinnihlutann í

í Breiðholtsblaðinu, og með auglýsingum á vefsíðum og samfélagsmiðlum

ágúst 2020 milli kl. 12 og 18 virka daga. Fór viðveran fram í Gerðubergi fyrri vikuna

Reykjavíkurborgar og hverfisskipulagsins.

og í göngugötunni í Mjódd seinni vikuna. Þar mátti á veggspjöldum kynna sér helstu
vinnutillögur hverfisskipulagsins fyrir öll hverfi Breiðholtsins, s.s. skipulagsuppdrætti,

Hverfisgöngur

stefnukort og annað ítarefni. Einnig lágu frammi drög að samráðsskýrslu sem

Í seinni viku viðverunnar sem fjallað var um í kafla 3.1.2.2 voru skipulagðar

lýsti samráðsaðferðum á fyrri stigum skipulagsgerðarinnar, byggðakönnun

hverfisgöngur í öllum hverfum Breiðholts. Göngurnar voru allar farnar á milli kl. 19.30

Borgarsögusafns fyrir Breiðholt og samþykkt hverfisskipulag fyrir borgarhluta 7

og 20.30, sú fyrsta í Neðra-Breiðholti á þriðjudegi, svo á miðvikudegi í Seljahverfi

Árbæ, sem var fyrsti borgarhlutinn til að fá samþykkt nýtt hverfisskipulag 2019.

og að lokum á fimmtudegi í Efra-Breiðholti. Göngurnar voru skipulagðar með
þeim hætti að með reglulegu millibili var stoppað og starfsfólk hverfisskipulags og

Á þessum tíma gafst íbúum og öðrum hagsmunaaðilum færi á að koma og kynna

skipulagsráðgjafar kynntu ýmsar tillögur og áherslur sem finna mátti í vinnutillögum

sér og ræða vinnutillögurnar, fá svör við spurningum sem á þeim brunnu og koma

hverfisskipulags, s.s. um samgöngumál, þéttingu byggðar og fjölgun íbúða, grænar

á framfæri athugasemdum og ábendingum. Á staðnum voru sérstök eyðublöð sem

áherslur o.s.frv. Við lok hverrar göngu gafst þátttakendum færi á að spyrja spurninga

áhugasamir gátu fyllt út til að koma á framfæri skoðunum sínum, ábendingum og

og koma á framfæri sínum athugasemdum.

athugasemdum en einnig var boðið upp á að senda athugasemdir í tölvupósti á
netfang hverfisskipulagsins, hverfisskipulag@reykjavik.is.
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Hverfisgöngurnar voru auglýstar í fjölmiðlum, s.s. með útvarpsauglýsingum
og auglýsingum í Breiðholtsblaðinu, og með auglýsingum á vefsíðum og
samfélagsmiðlum Reykjavíkurborgar og hverfisskipulagsins.
Kynningarfundur (streymisfundur)
Í kjölfar viðveru starfsfólks hverfisskipulags og hverfisgangna var í vikunni á eftir
haldinn sérstakur kynningarfundur á vinnutillögum hverfisskipulagsins. Upphaflega
stóð til að fundurinn yrði íbúafundur í Gerðubergi með nokkuð hefðbundnu
fyrirkomulagi en vegna fjöldatakmarkana og sóttvarnarráðstafana sem í gildi voru á
þessum tíma vegna COVID-19 farsóttarinnar var tekin ákvörðun um að fundinum yrði
eingöngu streymt á netinu.

Mynd 3.12
Hverfisganga í Neðra- Breiðholti.

Mynd 3.13
Hverfisganga í Seljahverfi.
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Fundurinn fór fram mánudagskvöldið 31. ágúst 2020 kl. 19.30 til 21. Framsögur
voru frá starfsfólki hverfisskipulags, skipulagsráðgjöfum sem unnið hafa
tillögur að hverfisskipulagi Breiðholts og öðrum sem komið hafa að einstökum
skipulags- og uppbyggingarverkefnum í Breiðholti sem unnið er að í tengslum við
hverfisskipulagsvinnuna. Á fundinum var einnig sýnt stutt myndband með viðtölum
við nokkra íbúa í Breiðholti um vinnutillögurnar. Áhorfendum gafst færi á að senda inn
spurningar á streymið eða í tölvupósti á meðan á fundinum stóð sem svarað var í lok
fundarins.
Fundurinn var rittúlkaður á ensku fyrir þá sem ekki hafa íslensku að móðurmáli eða
skilja hana ekki. Upptaka af fundinum er aðgengileg á kynningarsíðu hverfisskipulags
í Breiðholti.
Kynningarfundurinn var auglýstur í fjölmiðlum, s.s. með útvarpsauglýsingum
og auglýsingum í Breiðholtsblaðinu, og með auglýsingum á vefsíðum og
samfélagsmiðlum Reykjavíkurborgar og hverfisskipulagsins.

Mynd 3.14
Hverfisganga í Seljahverfi.
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3.2 Samráð við einingar og svið Reykjavíkurborgar
Víðtækt samráð var haft við einingar og svið Reykjavíkurborgar. Þetta samráð
fór annars vegar fram með upplýsingamiðlun í formi fræðsluerinda þar sem
verkefnisstjóri hverfisskipulags kynnti verkefnið og helstu áherslur. Hins vegar var
leitað eftir því að þær einingar og svið sem hverfisskipulagið var talið snerta tilnefndu
fulltrúa sem tækju að sér ákveðin verkefni um þau málefni sem snertu þeirra sérsvið
og þörf væri á að taka tillit til í vinnunni. Meginhlutverk þessara sérfræðinga var að:
•

Veita faglega ráðgjöf og upplýsingar um þá málaflokka sem þeir eru fulltrúar fyrir í
vinnu við hverfisskipulag í einstökum borgarhlutum.

•

Taka þátt í kynningu og svara fyrirspurnum á íbúafundum í borgarhlutunum um
sína málaflokka.

•

Taka þátt í mótun skilmála um sína málaflokka og sinna faglegri rýni á lokaafurðum
hverfisskipulagsins.

Mynd 3.15
Ljósmynd úr hverfinu.
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3.3 Lögbundið samráð

3.4. Upplýsingamiðlun um verkefnið

Samráð var haft við eftirfarandi umsagnaraðila meðan á vinnu við tillögu að

Litið er svo á að mikilvægur liður í samráði sé upplýsingamiðlun um hverfisskipulagið.

hverfisskipulagi stóð:

Við þá upplýsingamiðlun hefur verið beitt nokkrum aðferðum sem taldar eru upp hér
fyrir neðan:

•

Skipulagsstofnun

•

Umhverfisstofnun

•

nærliggjandi sveitarfélög

stöðugri þróun allan vinnslutíma skipulagsins. Heimasíðan er nátengd heimasíðu

•

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

Reykjavíkurborgar þar sem gagnkvæm fréttamiðlun um skipulagsmál fer fram.

•

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur

•

Minjastofnun Íslands

•

Vegagerðina

•

Veðurstofu Íslands

•

Strætó bs.

•

Veitur ohf. (Orkuveita Reykjavíkur)

•

aðrar hlutaðeigandi stofnanir eftir atvikum

•

•

Heimasíða hverfisskipulagsins, hverfisskipulag.is, en heimasíðan hefur verið í

Kynningarsíða fyrir vinnutillögur hverfisskipulags í forkynningu, sem var undirsíða
hverfisskipulag.is og aðgengileg frá forsíðunni.

•

Upplýsingamiðlun á Facebook-síðum hverfisskipulagsins, Reykjavíkurborgar,
hverfisráða og íbúasamtaka.

•

Sýningar á afurðum hverfisskipulagsins þar sem tilgangurinn er að veita
upplýsingar og m.a. vekja athygli fjölmiðla á hverfisskipulaginu. Auk

Samráðið fór þannig fram að skipulagsgögn voru send þessum aðilum til umsagnar.

kynningarsíðunnar og sýninga í Gerðubergi og Mjódd á meðan á viðveru í hverfinu
stóð, sem fjallað var um í köflum 3.1.2.1 og 3.1.2.2, var einn slíkur viðburður haldinn
9. til 15. júní 2016 í Tjarnarsal Ráðhússins.
•

Kynningarfundur (streymisfundur) þar sem kynntar voru helstu vinnutillögur að
hverfisskipulagi, sbr. umfjöllun í kafla 3.1.2.

•

Umfjöllun um verkefnið í fjölmiðlum.

Nánar verður gerð grein fyrir framkvæmd upplýsingamiðlunar í kafla 4.

Mynd 3.16
Ljósmynd úr hverfinu.
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4. Samráðsferlið

4.0 Yfirlit

Framkvæmd samráðsins fylgdi vinnuferli hverfisskipulagsins sem er skipt upp í sex
verkþætti, sýnd á meðfylgjandi skýringarmynd.

Við mótun á tillögum að hverfisskipulagi fyrir hvert hverfi borgarinnar hefur verið
leitað eftir hugmyndum og áliti frá eftirfarandi hópum:

Hér á eftir verður gerð grein fyrir framkvæmd samráðsins, sem fylgir þeim verkferlum
sem lýst er á mynd 4.1.

•

íbúum og hagsmunaaðilum í hverfunum

•

stjórnsýslu Reykjavíkurborgar, þ.m.t. einingar og svið ábyrg fyrir málaflokkum

Í undirköflum er gerð grein fyrir samráði við áðurnefnda þrjá hópa en frásögnin af

•

opinberum stofnunum og fyrirtækjum sem hverfisskipulagið varðar

viðburðum er í tímaröð. Myndir í kaflanum eru skýringarmyndir og ljósmyndir frá

•

öðrum hagsmunaaðilum

viðburðum. Í kafla 6, viðauka, eru myndir af hugmyndum og tillögum sem kynntar
voru.

Auk þessa hefur hverfisskipulagið verð kynnt og rætt við fjölda annarra aðila, s.s.

Þessi framsetning á að gefa greinargott yfirlit yfir það víðtæka samráð sem átt hefur

fulltrúa fjölmenningar, eldri borgara, grunnskóla, framhaldsskóla og fulltrúa frá

sér stað við gerð hverfisskipulags fyrir hverfin í borgarhluta 6 Breiðholti.

háskólum o.fl. Þess ber að geta að á meðan á vinnunni við hverfisskipulag í fjórum
borgarhlutum hefur staðið hafa verið haldnir um 300 fundir og samráðsviðburðir, en
u.þ.b. fjórðungur þessara viðburða tengjast hverfisskipulagi Breiðholts með beinum
og óbeinum hætti.
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4.1 Íbúar og hagsmunaaðilar í borgarhlutanum
Umfjöllunin í kaflanum er tengd þeim verkþáttum sem farið var í gegnum. Fyrst var
unnið að endurskoðun verklýsinga og þær kynntar og síðan auglýstar. Þar á eftir hófst
vinna við stefnumótun og framtíðarsýn þar sem tvinnað var inn margháttuðu samráði.
Síðustu tveir verkþættirnir voru svo tillögu- og skilmálagerð.

4.2.1 Endurskoðun verklýsinga
Hér birtist yfirlit yfir samráð við íbúa og hagsmunaaðila meðan á endurskoðun
verklýsinga fór fram:
Heimasíða og kynningarefni um hverfisskipulag
Samhliða því sem unnið var að endurskoðun verklýsingar fyrir hverfisskipulag í
borgarhluta 6 Breiðholti var opnuð ný heimasíða fyrir hverfisskipulagið. Til þess
að kynna þessa síðu var bæklingum dreift í öll hús í borgarhlutanum. Samhliða var
væntanlegur íbúafundur borgarstjóra í Breiðholti auglýstur.
Fundur borgarstjóra um hverfisskipulag
Fjölsóttur íbúafundur var haldinn í Fellaskóla miðvikudaginn 22. apríl 2015. Þar flutti
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri ávarp og fór yfir viðhorf íbúa til þjónustunnar í
hverfinu, fyrirhugaðar framkvæmdir og skóla- og frístundasamfélagið í Breiðholti í
heild sinni. Ævar Harðarson kynnti hverfisskipulag í Breiðholti.
Þess ber að geta að borgarstjóri færði skrifstofu sína í menningarmiðstöðina
Gerðuberg í tvær vikur, frá 20. apríl til 1. maí, sem hluta af því að kynna
hverfisskipulag Breiðholts.
Viðvera verkefnisstjóra í borgarhlutanum
Verkefnisstjórar hverfisskipulags höfðu viðveru í borgarhlutanum í tvo daga,
í verslunarmiðstöðinni Hólagarði miðvikudaginn 22. apríl kl. 16–18 og í Mjódd
föstudaginn 24. apríl kl. 16–18. Þar gafst íbúum tækifæri til að koma hugmyndum og
athugasemdum um hverfisskipulag Breiðholts á framfæri. Allnokkrir íbúar gerðu sér
ferð til þess að ræða við verkefnisstjóra.
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Auglýsing á endurskoðuðum verklýsingum
Eftir að endurskoðuð verklýsing hafði verið kynnt á íbúafundi borgarstjóra fór hún
í efnislega umfjöllun hjá umhverfis- og skipulagsráði og var síðan samþykkt af
borgarráði 7. maí 2015 í auglýsingu. Samhliða var verklýsing send til umsagnar hjá
opinberum stofnunum og fyrirtækjum sem hafa þarf samráð við samkvæmt lögum.
Verklýsingin var auglýst í fjórar vikur. Umsagnir og ábendingar sem borist höfðu
á auglýsingartíma voru síðan teknar til efnislegrar meðferðar hjá umhverfis- og
skipulagsráði 16. september 2015.

4.2 2. Stefnumótun og framtíðarsýn
Þegar verklýsing hafði verið auglýst hófst vinna við næsta verkþátt sem var
stefnumótun og framtíðarsýn fyrir borgarhlutann og einstök hverfi innan hans.
Þessi vinna byggðist á efni í verklýsingum og hugmyndum sem borist höfðu á
kynningartíma verklýsingar. Samráð við íbúa og hagsmunaaðila í þessum verkþætti
var margháttað og er lýst nánar í kafla 4.2.3.

4.2.3. Fyrri fasi samráðs við íbúa og hagsmunaaðila í borgarhlutanum
Þegar drög að stefnumótun og framtíðarsýn lágu fyrir hófst fyrri fasi samráðs við íbúa
og hagsmunaaðila og var leitað álits hverfisráðs og drögin kynnt fyrir íbúasamtökum.
Á þessu stigi var ákveðið að fá Gallup til þess að prófa hugmyndir í rýnihópum áður en
þær færu í opinbera umfjöllun.
Rýnihópar Gallup í Breiðholti
Í borgarhluta 6 Breiðholti voru myndaðir fimm rýnihópar og voru haldnir fundir með
þeim á tímabilinu 22. febrúar til 1. mars 2016. Hver fundur með rýnihóp tók um eina
og hálfa klukkustund. Mæting var ágæt eða frá 8 til 11 í hverjum hópi. Kynnt voru
drög að framtíðarsýn fyrir öll hverfin í borgarhlutanum sem tóku til þéttingarsvæða,
hverfiskjarna, samgangna, grænna áherslna og skilmála fyrir núverandi byggð.
Þessi drög voru kynnt með glærum á skjávarpa og fylgdust ráðgjafar og fulltrúar
Reykjavíkurborgar með umræðum í öðru rými.
Gerð er grein fyrir niðurstöðum rýnihópa í kafla 5.

Mynd 4.2
Viðvera í Mjódd.
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Skapandi samráð í Breiðholtsskóla
Breiðholtsskóli var fyrsti skólinn í borgarhlutanum sem tók þátt í Skapandi samráði og
fór vinnan fram 30. nóvember til 4. desember 2015. Þá unnu nemendur í 6. bekk við
smíði líkans af hverfinu. Við upphaf vinnunnar fengu nemendur stutt fræðsluerindi
um arkitektúr, skipulagsmál, vistvænar samgöngur og græn svæði í borginni.
Fræðsluerindin voru haldin af starfsmönnum umhverfis- og skipulagssviðs og vinnu
við módelgerðina var sömuleiðis stýrt af starfsmanni hverfisskipulagsins í samstarfi
við kennara. Nemendur máluðu módelgrunninn, bjuggu til hús úr pappír og tré úr
vattkúlum og tannstönglum. Rúmlega 30 börn tóku þátt í vinnunni í Breiðholtsskóla.
Valfundur nemenda, þar sem börnin sem unnu að gerð módelsins gátu komið á
framfæri eigin hugmyndum um úrbætur og framtíðarsýn hverfisins, var haldinn í
vikunni á eftir, þriðjudaginn 8. desember.
Mynd 4.3
Valfundur nemenda í Breiðholtsskóla þar sem þeir leggja miða á líkanið sem þeir hafa tekið þátt
í að búa til.

Skapandi samráð í Hólabrekkuskóla
Módelgerð í Hólabrekkuskóla fór fram dagana 18. til 22. janúar 2016. Nemendur í
6. bekkjum unnu að gerð módelsins og var fyrirkomulag vinnunnar með sama sniði
og í Breiðholtsskóla. Byrjað var á fræðsluerindum áður en módelgerðin hófst og var
vinnunni stýrt af starfsmanni hverfisskipulagsins í samstarfi við kennara. Um það bil
40 börn tóku þátt í vinnunni í Hólabrekkuskóla.
Valfundur nemenda var haldinn í vikunni á eftir, miðvikudaginn 27. janúar.
Skapandi samráð í Fellaskóla
Módelgerð í Fellaskóla fór fram á sama tíma og í Hólabrekkuskóla, dagana 18. til
22. janúar 2016. Nemendur í 6. bekk unnu að gerð módelsins og var fyrirkomulag
vinnunnar með sama sniði og áður. Byrjað var á fræðsluerindum áður en módelgerðin
hófst og var vinnunni stýrt af starfsmanni hverfisskipulagsins í samstarfi við kennara
eins og í hinum skólunum. Tæplega 30 börn tóku
þátt í vinnunni í Fellaskóla.

Mynd 4.4
Nemendur í Hólabrekkuskóla við líkan af hverfinu sem þeir hafa tekið þátt í að búa til.
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Valfundur nemenda var haldinn í vikunni á eftir,
fimmtudaginn 28. janúar.

Mynd 4.5
Nemendur í Fellaskóla við líkan af
hverfinu sem þeir hafa tekið þátt í
að búa til.
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Skapandi samráð í Seljaskóla
Módelgerð í Seljaskóla fór fram dagana 25. til 29. janúar 2016. Nemendur í 6. bekkjum
unnu að gerð módelsins og var fyrirkomulag vinnunnar með sama sniði og áður. Um
það bil 50 börn tóku þátt í vinnunni í Seljaskóla.
Valfundur nemenda var haldinn í vikunni á eftir, miðvikudaginn 3. febrúar.
Skapandi samráð í Ölduselsskóla
Módelgerð í Ölduselsskóla fór fram dagana 5. til 12. febrúar 2016. Nemendur í 6.
bekkjum unnu að gerð módelsins og var fyrirkomulag vinnunnar með sama sniði og
áður. Um það bil 35 börn tóku þátt í vinnunni í Ölduselsskóla.
Valfundur nemenda var haldinn í vikunni á eftir, föstudaginn 19. febrúar.
Mynd 4.6
Nemendur í Seljaskóla við líkan af hverfinu sem þeir hafa tekið þátt í að búa til.

Íbúafundur í Breiðholtsskóla
Fyrsti samráðsfundur skapandi samráðs með íbúum í borgarhlutanum var haldinn
í Breiðholtsskóla þriðjudaginn 5. apríl 2016. Fundurinn var ætlaður íbúum í NeðraBreiðholti og fór fram milli kl. 19.30 og 21.00.
Fundarformið var eins og lýst var í kafla 3.1.1.8. Á fundinn mættu um 70–80 manns
og fór hann vel fram. Fjörugar samræður fóru fram í minni hópum milli íbúa, ráðgjafa
og starfsmanna hverfisskipulagsins. Margar áhugaverðar ábendingar voru skráðar á
flettitöflur og í miðakerfi Skapandi samráðs.
Íbúafundur í Seljaskóla
Íbúafundur var haldinn í Seljaskóla fimmtudaginn 7. apríl 2016. Fundurinn var ætlaður
íbúum í Seljahverfi og fór fram milli kl. 19.30 og 21.00. Fundarformið var með sama
hætti og á fundinum í Breiðholtsskóla. Á fundinn mættu um 50–60 íbúar og fór hann
vel fram og þó nokkrar umræður sköpuðust manna á milli um framtíðarsýn hverfisins.

Mynd 4.7
Nemendur í Ölduselsskóla við líkan af hverfinu sem þeir hafa tekið þátt í að búa til.
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Íbúafundur í Fellaskóla
Íbúafundur var haldinn í Fellaskóla laugardaginn 9. apríl 2016. Fundurinn var ætlaður
íbúum í Efra-Breiðholti og fór hann fram milli kl. 15.00 og 16.30. Fundarformið var
með sama hætti og á fyrri fundum í borgarhlutanum. Á fundinn mættu um 20–30
íbúar sem er talsvert minna en á hina fundina í borgarhlutanum. Hugsanlega helgast
það af því að fundurinn var á laugardegi en ekki að kvöldlagi á virkum degi eins og
aðrir fundir. Fundartíminn var ákveðinn í samráði við hverfisráð Breiðholts.
Sýning í Tjarnarsal Ráðhússins
Í tilefni þess að búið var að halda íbúafundi í öllum fjórum borgarhlutunum var opnuð
sýning á afrakstri hverfisskipulags fimmtudaginn 9. júní 2016 í Tjarnarsal Ráðhússins,
en sýningin var opin til miðvikudagsins 15. júní. Þar voru sýndar hugmyndir ráðgjafa að
framtíðarsýn í Hlíðum, Háaleiti, Bústöðum, Breiðholti og Árbæ ásamt líkönunum sem
6. bekkingar í hverfisskólunum höfðu búið til.
Á opnunarhátíðina var boðið öllum 6. bekkingum sem tekið höfðu þátt í verkefninu og

Mynd 4.8
Íbúafundur í Fellaskóla 9. apríl 2016.

þeim veitt viðurkenning fyrir þátttökuna.
Á meðan á sýningunni stóð höfðu starfsmenn umhverfis- og skipulagsráðs viðveru
allan tímann. Töluvert rennsli var af fólki á sýninguna. Það voru hins vegar mest
erlendir ferðamenn sem voru komnir til að skoða Íslandslíkanið sem tekur stóran hluta
af Tjarnarsalnum þegar það er til sýnis. Giskað er á að hátt í 80% gesta á sýningunni
hafi verið erlendir ferðamenn.
Íbúafundir borgarstjóra
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri var með íbúafund í Gerðubergi föstudaginn 24.
nóvember 2017. Farið var yfir ýmsar framkvæmdir, hverfisskipulag Breiðholts,
væntanlega tengingu Borgarlínunnar við hverfið, íþróttamannvirki í Suður-Mjódd og
möguleika á þéttingu byggðar víða í Breiðholtinu.

Mynd 4.9
Mynd frá sýningunni í Tjarnarsal ráðhússins þann 9. júní 2016.
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4.2.4. Seinni fasi samráðs
Um mitt árið 2020 voru vinnutillögur að nýju hverfisskipulagi settar í forkynningu áður
en lokahönd var lögð á tillögurnar. Forkynningar- og samráðsferlið hófst með því að
sett var á laggirnar sérstök kynningarsíða á vinnutillögunum.
Kynningarsíða
Um miðjan júlí 2020 var sett upp sérstök vefsíða á slóðinni hverfisskipulag.is/kynning/
breidholt þar sem helstu vinnutillögur að hverfisskipulagi voru kynntar.
Kynningarsíðan var auglýst með keyptum auglýsingafærslum á Facebook og var
markhópur auglýsinganna Breiðhyltingar 18 ára og eldri (u.þ.b. 17–18 þúsund manns).
Birtingartímabil auglýsinganna var 16. júlí til 30. júlí og á þeim tíma sáu yfir 26
þúsund manns færslurnar og af þeim smelltu rúmlega 6 þúsund á hlekkinn til að opna
kynningarsíðuna. Síðan fékk einnig mjög mikla dreifingu og umtal á hverfissíðunni
Íbúasamtökin Betra Breiðholt á Facebook. Frá því síðan fór í loftið og fram til 4.
október 2020 heimsóttu rúmlega 11.700 manns síðuna svo óhætt er að segja að síðan
og vinnutillögur skipulagsins hafi fengið mjög góða kynningu.
Viðvera í borgarhlutanum
Starfsfólk hverfisskipulags var með viðveru í Breiðholti dagana 18.–21. og 24.–28.
ágúst 2020, milli kl. 12 og 18 alla dagana. Fór viðveran fram í Gerðubergi fyrri vikuna
og í göngugötunni í Mjódd seinni vikuna. Þar mátti kynna sér vinnutillögurnar og fá
svör við spurningum frá starfsfólki hverfisskipulagsins. Á staðnum voru einnig sérstök
eyðublöð til að koma á framfæri athugasemdum og ábendingum við tillögurnar. Einnig
var boðið upp á að senda athugasemdir og ábendingar í tölvupósti.
Samkvæmt skráningu starfsfólks komu u.þ.b. 150 manns í Gerðuberg og um
600 manns í Mjódd. Þann 18. september höfðu alls borist 57 erindi í tölvupósti
með ábendingum eða athugasemdum við tillögurnar, 14 erindi bárust á útfylltum
eyðublöðum í Gerðubergi og 39 í Mjódd. Auk þess skráði starfsfólk hverfisskipulags
niður 36 erindi í heimsóknadagbók eftir spjall við gesti í Gerðubergi. Alls eru því skráð
146 erindi sem bárust á tímabilinu 18. ágúst til 18. september 2020.
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Hverfisgöngur
Dagana 25.–27. ágúst 2020 (þ.e. á sama tímabili og viðvera var í Mjódd) voru farnar
þrjár hverfisgöngur þar sem vinnutillögur hverfisskipulags voru kynntar af starfsfólki
hverfisskipulags og skipulagsráðgjöfum. Göngurnar voru allar farnar á milli kl. 19.30
og 20.30, sú fyrsta í Neðra-Breiðholti þann 25. ágúst, næsta í Seljahverfi þann 26.
ágúst og sú síðasta þann 27. ágúst í Efra-Breiðholti.
Í göngunni í Neðra Breiðholti voru þátttakendur 69 talsins, í Seljahverfi voru
104 þátttakendur og í Efra-Breiðholti voru þeir 69. Að loknum göngunum gafst
þátttakendum færi á að varpa fram spurningum eða koma á framfæri athugasemdum.
Í Efra- og Neðra-Breiðholti voru fáir sem ávörpuðu hópinn en í Seljahverfi mynduðust
heitar umræður sem stóðu í nokkurn tíma.
Kynningarfundur (streymisfundur)
Vinnutillögur hverfisskipulagsins voru kynntar á sérstökum fundi sem streymt var
á netinu mánudagskvöldið 31. ágúst 2020, kl. 19.30–21.00. Upphaflega stóð til að
fundurinn yrði íbúafundur í Gerðubergi með nokkuð hefðbundnu fyrirkomulagi en
vegna fjöldatakmarkana og sóttvarnarráðstafana sem í gildi voru á þessum tíma vegna
COVID-19 farsóttarinnar var tekin ákvörðun um að fundinum yrði eingöngu streymt á
netinu. Lýsing á formi og fyrirkomulagi fundarins er í kafla 3.1.2.
Á meðan á streyminu stóð gátu áhorfendur sent inn spurningar og athugasemdir.
Rúmlega 270 manns fylgdust með streyminu í beinni útsendingu eða síðar þann
sama sólarhring á vefsíðunni sem sett var upp fyrir streymið. Streyminu var jafnframt
deilt beint á Facebook-síðu Reykjavíkurborgar og hefur upptaka af streyminu verið
aðgengileg þar og á kynningarsíðu hverfisskipulagsins síðan fundurinn fór fram. Alls
hefur verið horft á upptökuna á kynningarsíðunni u.þ.b. 330 sinnum síðan og 8200
áhorf eru skráð á Facebook. Streymið á Facebook fékk alls 48 viðbrögð (like o.þ.h.) og
84 ummæli.

Mynd 4.11
Hverfisganga í Neðra Breiðholti.
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4.3 Samráð við einingar og svið Reykjavíkurborgar

Hugmyndir að framtíðarsýn fyrir borgarhlutana Árbæ, Breiðholt, Hlíðar og HáaleitiBústaði voru kynntar og ræddar á vormánuðum 2016 samhliða íbúafundum úti í

Víðtækt samráð var haft við fjölda aðila innan borgarkerfisins við gerð

hverfunum sem fóru þá fram.

hverfisskipulags í þessum borgarhluta. Um var að ræða samráð við kjörna fulltrúa,
fulltrúa í nefndum og ráðum, hverfisráði og fulltrúa eininga og sviða sem verkefnið

Niðurstöður úr samráði við íbúa voru kynntar fyrir umhverfis- og skipulagsráði á

tengdist.

haustmánuðum 2016.

Stýrihópur hverfisskipulags

Á vormánuðum 2017 var staðan í vinnunni við hverfisskipulag í borgarhlutunum Árbæ,

Hluti af innra eftirliti með verkefninu var á hendi stýrihóps sem hafði það hlutverk

Breiðholti, Hlíðum og Háaleiti-Bústöðum kynnt fyrir ráðsmönnum. Jafnframt voru

að tryggja gæði skilagagna, fylgjast með framvindu og tryggja að tekið væri tillit til

drög að skipulagsskilmálum kynnt.

niðurstaðna úr samráði við íbúa. Í stýrihóp hafa setið borgarstjóri og kjörnir fulltrúar
meirihluta ásamt embættismönnum. Frá því að 2. áfangi hverfisskipulags hófst rétt

Sumarið 2018 var umhverfis- og skipulagsráði skipt upp í tvö ráð; skipulags- og

eftir áramót 2015 hefur stýrihópur verið með fastan fundartíma síðasta mánudag í

samgönguráð annars vegar og umhverfis- og heilbrigðisráð hins vegar. Síðan þá hefur

hverjum mánuði. Fundirnir voru haldnir í Maríubúð á 3. hæð í Ráðhúsinu undir forystu

hverfisskipulag heyrt undir skipulags- og samgönguráð.

Dags B. Eggertssonar borgarstjóra.
Þess ber að geta að mikil nýsköpunar- og þróunarvinna hefur verið unnin í

Umhverfis- og skipulagsráð – skipulags- og samgönguráð

hverfisskipulagi. Þessi vinna hefur aðallega falist í því að skilgreina og þróa

Á vinnslutíma 2. áfanga hverfisskipulags (janúar 2015 – ágúst 2020) hefur verið fjallað

hverfisskipulagið sem nýja skipulagsaðferð á Íslandi. Á haustmánuðum 2018 var

um málefni tengd hverfisskipulagi á u.þ.b. 40 fundum ráðanna.

hverfisskipulag í þremur hverfum í borgarhluta 7 Árbæ, ásamt 14 leiðbeiningum,
tilbúið í kynningar- og samþykktarferli. Hverfisskipulag í þessum þremur hverfum

Í upphafi voru verk- og tímaáætlanir ásamt áætlunum um samráð bornar undir

tók síðan gildi í nóvember 2019 eftir umfangsmikið kynningar- og samþykktarferli.

umhverfis- og skipulagsráð. Næsti liður í samráði við umhverfis- og skipulagsráð

Vinna við endanlegan frágang á hverfisskipulagi í Breiðholti var því látið bíða þangað

var síðan að fjalla efnislega um skipulags- og matslýsingu (eða það sem kallað er

til hverfisskipulag í Árbæ hafði tekið gildi enda voru þar lagðar línur um helstu þætti

verklýsingar) fyrir hverfisskipulag í einstökum borgarhlutum. Þessar verklýsingar voru

vinnunnar.

kynntar og ræddar í ráðinu sem síðan samþykkti að senda þær í opinbera kynningu.

Einingar og svið Reykjavíkurborgar
Verklýsingar fyrir borgarhlutana Árbæ og Breiðholt fengu efnislega umfjöllun í

Umfangsmikið samráð var haft við einingar og svið Reykjavíkurborgar en yfir 60

umhverfis- og skipulagsráði á vormánuðum 2015. Verklýsing fyrir borgarhlutann

formlegir fundir og kynningar eru skráðar sem tengjast þessum aðilum.

Hlíðar fékk efnislega umfjöllun á haustmánuðum 2015. Verklýsing fyrir borgarhlutann
Háaleiti-Bústaðir fékk síðan efnislega umfjöllun á fyrri hluta árs 2016.

Samráð við einingar og svið Reykjavíkurborgar fór fram með tvennum hætti. Annars
vegar voru haldnir fjölmargir kynningarfundir fyrir starfsmenn í einstökum deildum
og sviðum í samráði við yfirstjórnendur. Hins vegar fór samráðið þannig fram að
þær einingar og svið sem talin voru hafa sérstakra hagsmuna að gæta í vinnu við
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hverfisskipulag voru beðin um að tilnefna sérfræðinga til að vinna með verkefnisstjórn
hverfisskipulagsins til að sjá til þess að þeirra sjónarmið kæmust til skila í vinnunni.
Hér þykir rétt að nefna sérfræðinga borgarinnar á sviði skipulags- og byggingarmála,
framkvæmda- og mannvirkjamála, samgöngumála, umhverfismála, sorp- og
endurvinnslumála, íþróttamála, velferðarmála, skóla- og frístundamála, menningarog ferðamála o.fl.
Meginhlutverk þessara sérfræðinga var að:
veita verkefnisstjórn og ráðgjafahópum sem eru að vinna að hverfisskipulagi í
einstökum borgarhlutum faglega ráðgjöf og upplýsingar um þá málaflokka sem þeir
eru fulltrúar fyrir,
•

taka þátt í að móta og rýna tillögur að hverfisskipulagi í hverfunum.

Samráð við þessa sérfræðinga fór fram á vinnufundum verkefnisstjórnar
hverfisskipulags og á sérstökum vinnufundum með ráðgjöfum hverfisskipulags. Einnig
með því að sérfræðingarnir unnu ákveðin verkefni. Yfirlit yfir þessa vinnufundi er ekki
að finna í lista yfir samráðsfundi en minnispunktar frá vinnufundum eru í skjalasafni
hverfisskipulags.

Íbúaráð/hverfisráð í BH6 Breiðholti
Mikilvægur hluti samráðs við gerð hverfisskipulags fyrir hverfin í Breiðholti fór í
gegnum hverfisráð borgarhlutans, sem í dag heita íbúaráð. Samráðið fór þannig
fram að verkefnisstjóri hverfisskipulags kynnti verk- og tímaáætlanir og fór
yfir helstu hugmyndir sem voru í vinnslu á hverjum tíma á formlegum fundum
hverfisráðsins. Þess á milli fundaði verkefnisstjóri með formanni og varaformanni
hverfisráðs. Samkvæmt lista yfir samráðsfundi voru skráðir fundir verkefnisstjóra
með aðilum úr hverfisráði Breiðholts átta talsins í fyrri fasa samráðs. Í seinni fasa tók
formaður íbúaráðs einnig virkan þátt í undirbúningi og framkvæmd forkynningar á
vinnutillögum hverfisskipulags.

Mynd 4.12
Ljósmynd úr hverfinu.
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4.5 Opinberar stofnanir og fyrirtæki

samráð við stofnunina, m.a. með sérstökum fundum þar sem ákveðin mál hafa verið
rædd. Í fundaryfirliti fyrir þennan málaflokk eru skráðir 15 formlegir fundir, þar af

Samráð við opinberar stofnanir og fyrirtæki var skipulagt með tvennum hætti. Annars

fimm fundir með Skipulagsstofnun.

vegar var um að ræða samráð við aðila sem hafa það hlutverk að veita umsagnir
um skipulagsgögn hverfisskipulagsins. Þetta eru aðilar eins og Skipulagsstofnun,
Umhverfisstofnun, Minjastofnun, Vegagerðin, nærliggjandi sveitarfélög o.s.frv. Hins
vegar er um að ræða aðila sem hafa beinna hagsmuna að gæta vegna eignaraðildar
eða umsjónar með ákveðnum þáttum á skipulagssvæðinu. Þetta eru t.d. Veitur ohf.,
sem er dótturfyrirtæki OR, og Vegagerðin.
Aðilar með umsagnarhlutverk
Í upphafi vinnu við hverfisskipulag var leitað umsagna við skipulags- og matslýsingar
og óskað eftir skriflegum umsögnum hjá eftirtöldum aðilum:
•

Skipulagsstofnun

•

Umhverfisstofnun

•

nærliggjandi sveitarfélögum

•

Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

•

Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur

•

Minjastofnun Íslands

•

Vegagerðinni

•

Veðurstofu Íslands

•

Strætó bs.

•

Veitum ohf.

•

öðrum hlutaðeigandi stofnunum eftir atvikum.

Þegar tillaga að hverfisskipulagi verður tilbúin verður hún send til umsagnar hjá sömu
aðilum.
Þess ber að geta að Skipulagsstofnun hefur einnig ráðgefandi hlutverki að gegna en
stofnunin á að tryggja að þau gögn sem hverfisskipulagið lætur útbúa standist ákvæði
skipulagslaga og reglugerða. Því hefur í vinnu við hverfisskipulagið verið haft nánara
50

Mynd 4.13
Flygildi.

Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt

Íbúaþáttaka og samráð

4.6 Upplýsingamiðlun og samráð í gegnum vef, fjölmiðla og
dreifipóst
Upplýsingum um hverfisskipulagið hefur reglulega verið komið á framfæri:
•

á heimasíðu hverfisskipulagsins þar sem finna má helstu upplýsingar og koma með
ábendingar.

•

á Facebook-síðu verkefnisins

•

með upplýsingamiðlun í gegnum fjölmiðla og með prentuðu upplýsingaefni á
vegum Reykjavíkurborgar.

Sérstaklega ber að nefna miðasjá hverfisskipulags.

Mynd 4.14
Flygildi.
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5. Helstu niðurstöður samráðs

Gerð er grein fyrir niðurstöðum samráðs við íbúa og hagsmunaaðila í borgarhluta 6,

Í fyrri samráðsfasa voru í borgarhluta 6 myndaðir fimm rýnihópar með 8–11

annars vegar fyrir fyrri fasa samráðs (2015–2017) þar sem niðurstöður eru greindar

íbúum í hverjum rýnihóp eða um 50 manns. Á þrjá íbúafundi sem haldnir voru

eftir hverfum, og hinsvegar fyrir seinni fasa samráðsins (2020) þar sem niðurstöður

í borgarhlutanum í fyrri fasa mættu samtals um 140–170 manns. Í seinni fasa

eru birtar fyrir borgarhlutann í heild og/eða fyrir einstök hverfi og hverfahluta eftir því

samráðsins sumarið 2020 mættu um 750 íbúar í viðveru bæði í Gerðubergi og í

sem við á. Í fyrri fasa samráðsferlisins var leitað eftir viðhorfum íbúa til hugmynda að

Mjódd. Þá bárust um 150 athugasemdir sem verður að teljast lítið fyrir borgarhluta þar

framtíðarsýn borgarhlutans sem kynnt var á íbúafundum og kallað eftir hverskonar

sem búa um 22 þúsund íbúar.

ábendingum og tillögum frá íbúum sem nota mætti til að styrkja tillögurnar. Í seinni
fasa samráðsferlisins var óskað eftir viðbrögðum, athugasemdum og ábendingum við

Segja má að meirihluti íbúa hafi ekki tekið virkan þátt í samráðsferlinu hver svo sem

vinnutillögum að hverfisskipulagi sem unnar höfðu verið með hliðsjón af niðurstöðum

ástæðan fyrir því er. Samráðið getur hafa farið fram hjá einhverjum íbúum þrátt fyrir

samráðs í fyrri fasa.

góða auglýsingu og kynningu og mikla aðsókn að kynningarsíðunni um vinnutillögur í
Breiðholti. Eins og fram hefur komið heimsóttu tæp tólf þúsund manns kynningarsíðu

Gerð er nákvæm grein fyrir aðferðafræðinni sem beitt var við samráð í kafla 3 í

hverfisskipulags í júlí og ágúst 2020. Einnig má gera ráð fyrir að einhver hluti íbúa

þessari skýrslu og ferli samráðsins í kafla 4.

hafi ekki tekið þátt vegna þess að þeir hafi almennt litlar skoðanir á skipulagsmálum
hverfisins eða að þeim hugnist vel framtíðarsýnin og tillögurnar sem kynntar voru

Þegar dregnar eru saman niðurstöður úr samráði og gerð grein fyrir þeim er mikilvægt

á umræddri kynningasíðu og geri því ekki athugasemdir við þær. Aðsóknartölur

að setja ákveðna fyrirvara. Þrátt fyrir góða kynningu á tillögum og umtalsverða

að kynningarsíðu vinnutillagna hverfisskipulags í Breiðholti gefa ástæðu til að ætla

aðsókn á heimasíðu hverfisskipulags er það minnihluti íbúa sem tjáir sig skriflega um

að umtalsvert fleiri hafi kynnt sér tillögurnar en þeir sem virkan þátt hafa tekið í

tillögur hverfisskipulagsins í formi athugasemda.

samráðsferlinu sem gerð hefur verið grein fyrir í þessari skýrslu.
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Þó að ýmis gögn sem verða til í samráðinu sé hægt að draga saman í tölfræðilegar
upplýsingar þarf að setja fyrirvara við að nota gögnin á þann hátt bæði vegna þess
hversu lágt hlutfall heildaríbúafjölda borgarhlutans lét í ljós álit sitt með þessum
hætti.
Samráðsaðferðirnar hafa þó dregið fram fjölbreyttar skoðanir íbúa á margvíslegum
málum. Þær gefa nokkuð góða vísbendingu um hvert þeir íbúar sem tóku virkan
þátt í samráðinu vilja stefna. Rétt þykir að benda á að þótt flestar hugmyndir sem
koma fram tengist beint skipulagsmálum er eitthvað um athugasemdir við viðhald og
rekstur en slíkum hugmyndum hefur verið komið á framfæri við viðkomandi einingar
og deildir Reykjavíkurborgar.

Íbúaþáttaka og samráð

BH6, allir miðar eftir síun		
s amtals
Samfélag					349
Gæði byggðar					138
Samgöngur					260
Vistkerfi og minjar				195
Orka og auðlindir				
45
Mannvirki					 15
Náttúruvá					
0
Samtals					1002

%
35
14
26
19
4
1
0
100

5.1 Fyrri fasi 2015 – 2017
Yfirlit yfir skráðar niðurstöður

Tafla 1
Yfirlit yfir skráða miða í miðasjá fyrir borgarhluta 6 Breiðholti en miðarnir koma frá íbúafundum
og valfundum með nemendum.

Neðra-Breiðholt
Í úrvinnslu samráðs í Neðra-Breiðholti hefur annars vegar verið horft til ákveðinna
svæða og málefna sem aðalskipulagið mótar stefnu um og hins vegar til tillagna sem
kynntar voru á íbúafundum og var fjallað um undir hinum sjö lykilstoðum um vistvæna
byggð. Fyrst í þessari samantekt er farið yfir áherslur frá aðalskipulagi en síðar er
fjallað um mál sem falla undir lykilstoðirnar sjö.

Mynd 5.1
Mynd frá íbúafundi í
Fellaskóla.
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Stefna og áherslur aðalskipulags

skráðar margar hugmyndir um aðstöðu fyrir leik, línuskauta, hjólabretti, boltavelli auk

Þ72 Norður-Mjódd

borgarbúskapar og fleiri þátta. Nánari upplýsingar eru í miðasjá á hverfisskipulag.is.

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010–2030 er svæðið skilgreint sem miðsvæði og

Stekkjarbakki

borgarhlutakjarni og stefnt að því að styrkja svæðið með þéttingu og blöndun
byggðar. Á svæðinu má gera ráð fyrir 100–200 íbúðum auk nokkurri aukningu

Í rýnihópum var vel tekið í hugmyndir um að byggja eina röð einbýlis- og raðhúsa

í verslunar- og þjónustuhúsnæði. Bílastæðaþörf verði leyst neðanjarðar eða í

neðst í Stekkina ofan við Stekkjarbakka. Að sama skapi var vel tekið í hugmyndir um

bílastæðahúsi.

að rétta úr hlykknum á Stekkjarbakka, þ.e. að færa götuna örlítið norðar svo að hægt
væri að koma fyrir tveimur röðum einbýlis- og raðhúsa neðan við núverandi byggð.

Í megindráttum voru langflestir þátttakendur í öllum rýnihópum Gallup, að

Gerðir voru fyrirvarar um að ný byggð yrði lágreist eins og sú sem fyrir er.

undanskildum elsta hópnum, frekar/nokkuð jákvæðir gagnvart hugmyndum um
breytingar á Norður-Mjódd. Mörgum þótti Mjóddin vera óaðlaðandi eins og hún er.

Fallið var frá þessum hugmyndum og koma þær því ekki fram í hverfisskipulagi.

Því var tekið vel í hugmyndir um meiri blöndun íbúða og atvinnuhúsnæðis og bættar
tengingar við íbúðahverfið í Bökkunum. Einnig að hluti bílastæða yrði neðanjarðar.

Blöndubakki og Ferjubakki

Þátttakendur töldu að þær hugmyndir sem voru kynntar myndu fjölga íbúum og
styrkja þannig hverfið.

Flestir þátttakendur í rýnihópum Gallup voru hlynntir hugmyndum sem kynntar voru
um að byggja íbúðarhúsnæði á reitum við Blöndubakka og Ferjubakka.

Hverfiskjarni við Arnarbakka
Fallið var frá þessum hugmyndum og koma þær því ekki fram í hverfisskipulagi.
Svæðið er skilgreint sem hverfiskjarni Neðra-Breiðholts, verslunar- og þjónustusvæði
í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010–2030. Í tengslum við svæðið eru skóla- og

Breiðholtsbraut

leikskólalóðir og útivistarsvæði.
Í rýnihópum voru kynntar hugmyndir um uppbyggingu atvinnuhúsnæðis meðfram
Almennt var jákvætt tekið í hugmyndir um framkvæmdir á húsunum á miðsvæðinu

Breiðholtsbraut, beggja vegna við götuna, til að auka atvinnutækifæri innan

við Arnarbakka. Íbúum þótti svæðið óaðlaðandi og fráhrindandi, jafnvel

hverfisins. Skiptar skoðanir voru á uppbyggingu á þessum svæðum en áberandi meiri

skuggalegt. Flestir þátttakendur í rýnihópum tóku vel í hugmyndir um að byggja

jákvæðni meðal íbúa í Neðra-Breiðholti en öðrum hverfum.

1- 2 hæðir ofan á húsin með íbúðum og reyna að styrkja rekstur í þjónusturýmum
á jarðhæðum. Nokkuð bar á áhyggjum af bílastæðamálum og aukinni umferð fram

Fallið var frá þessum hugmyndum og koma þær því ekki fram í hverfisskipulagi.

hjá Breiðholtsskóla með auknu byggingarmagni. Á íbúafundum komu fram margar
hugmyndir um þjónustu og rekstur sem íbúar vilja sjá í þessum hverfiskjarna. Margar

Fastmótuð gróin byggð

athugasemdir voru um að hreinsa þyrfti til á svæðinu. Kallað var eftir aukinni þjónustu,
ísbúð, fiskbúð, bændamarkaði o.s.frv. Einnig var kallað eftir leikskóla, tónlistarskóla,

Í rýnihópum og á íbúafundum voru kynntar

myndlistarskóla og félagsmiðstöð. Á græna svæðinu sunnan við Arnarbakka voru

hugmyndir um að heimila eigendum fasteigna að
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skipta stærri sérbýlishúsum í tvær íbúðir. Einnig hugmyndir um að heimila húsfélögum

Hugmyndir um að vernda einstök hús eða hverfiseiningar í hverfinu vöktu litla

að byggja hæð ofan á fjölbýlishús og setja lyftur til að bæta aðgengi. Hugmyndirnar

eftirtekt hjá íbúum.

hlutu almennt ágæt viðbrögð en þátttakendur í rýnihópum höfðu þó áhyggjur af
bílastæðamálum með auknum fjölda íbúða. Þeir töldu að bregðast þyrfti við því ef

Gátlisti um vistvæna byggð – lykilstoðir

fjölga ætti íbúðum innan gróinnar byggðar.

Til þess að tengja betur saman niðurstöður úr samráði og tillögur að hverfisskipulagi
í Neðra-Breiðholti er farin sú leið að greina niðurstöður eftir þeim höfuðflokkum sem

Borgarhlutakjarni

tilteknir eru í Gátlista um vistvæna byggð.

Fjallað er um þennan lið í kaflanum um Norður-Mjódd fyrir framan.

SAMFÉL AG
Nærþjónusta
Undir samfélag flokkast starfsemi, menntun, tómstundir, menning og félagsmál,
Fjallað er um þennan lið í kaflanum um hverfiskjarna við Arnarbakka fyrir framan.

verslun og þjónusta, fjölgun íbúa til þess að bæta aldursdreifingu og lýðheilsa. Horft
verður á þennan flokk út frá hugmyndum sjöttubekkinga í Breiðholtsskóla annars

Borgargötur

vegar og fullorðinna íbúa hins vegar, enda viðhorf og áherslur ólíkar.

Hugmyndir um að gera Stekkjarbakka meðfram Mjódd og hluta Álfabakka og

Þessi málaflokkur var sá sem grunnskólanemar höfðu mestan áhuga á með hátt í

Arnarbakka að borgargötum voru ræddar í rýnihópum og á íbúafundum. Margir

helming allra skráðra athugasemda. Nemendur höfðu áhuga á að bæta aðstöðu til

íbúar höfðu áhyggjur af því að breytingar á götunum myndu þrengja að bílaumferð.

leikja og fyrir frístundir, sjá einnig umfjöllun í kafla um gæði byggðar.

Flestir voru jákvæðir gagnvart fegrun og umhverfisbótum meðfram borgargötum,
sérstaklega Stekkjarbakka við Mjódd.

Helstu athugasemdir sem komu fram hjá íbúum hverfisins snérust um svæði í
niðurníðslu, s.s. verslunarkjarnann við Arnarbakka og opin leiksvæði í Bökkum.

Hjólreiðar

Almennt var mjög vel tekið í hugmyndir um uppbyggingu og fegrun við
verslunarkjarnann á miðsvæði á öllum stigum samráðsins.

Í íbúafundum voru m.a. kynntar hugmyndir um bætta hjólastígatengingu milli Efraog Neðra-Breiðholts með nýjum aðskildum göngu- og hjólastígum úr Vesturbergi
og meðfram Arnarbakka sem tengjast borgargötum á Álfa- og Stekkjarbakka. Í
rýnihópum var ekki mikil umræða um hjólreiðar en þó kom fram að nokkur fjöldi íbúa
hjóli reglulega og að hjólaleiðir í Elliðaárdal væru til fyrirmyndar. Fram kom að ryðja
þyrfti betur göngu- og hjólastíga á vetrum til að auðvelda hjólreiðar yfir veturinn.
Hverfisvernd
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VISTKERFI OG MINJAR

Undir gæði byggðar flokkast öll þau atriði sem snúa að því hvernig hægt sé að þróa

Vistkerfi og minjar taka til vistkerfa í hverfum, meðhöndlun ofanvatns, menningar- og

byggðina á vistvænum forsendum, s.s. styrkja byggðarmynstur og staðaranda, efla

fornminja.

almenningsrými og minnka ónæði af hávaða- og loftmengun.
Engir skráðir miðar eru frá grunnskólanemum í þessum málaflokki en voru alls 27%
Nemendur höfðu áhuga á að bæta aðstöðu til leikja, bæði með uppbyggingu leikvalla

skráðra athugasemda frá öðrum íbúum. Langalgengasta hugmyndin var um að snyrta

og bættri aðstöðu fyrir ýmsar íþróttir, s.s. hjólabretti og línuskauta, fótbolta og

trjágróður og flestar skráðar í græna beltinu í holtinu austan við hverfið. Einnig er

körfubolta.

nokkuð um að óskað sé eftir meiri trjágróðri og kvartað undan hljóðmengun, t.d. frá
Breiðholtsbraut og Stekkjarbakka norðan við hverfið.

Íbúar hverfisins höfðu sömuleiðis mikinn áhuga á þessum málaflokki og voru sammála
nemendum um að bæta þyrfti aðstöðu á leikvöllum. Aðrar hugmyndir sem nutu
áberandi vinsælda voru um meiri þjónustu í hverfinu, aðstöðu fyrir bændamarkað og

ORK A OG AUÐLINDIR

til borgarbúskapar.
Orka og auðlindir fjalla um vistvæna orkugjafa, sorpflokkun og úrgangsstjórnun,
kolefnisbindingu og bætta nýtingu auðlinda og betri landnýtingu.

SAMGÖNGUR
Ekki eru margar skráðar hugmyndir í þessum málaflokki, hvorki frá nemendum
Undir samgöngur flokkast borgargötur, göngu- og hjólastígar, almenningssamgöngur

né öðrum íbúum hverfisins. Þær hugmyndir sem þó komu fram snúa að vöntun á

og bílastæði.

grenndargámun og skorti á ruslafötum víðs vegar á opnum svæðum innan hverfisins.

Þegar hugmyndir grunnskólanema eru skoðaðar fyrir þennan flokk eru engar
einstakar hugmyndir sérstaklega áberandi. Þær athugasemdir sem fram koma snúa

MANNVIRKI

hins vegar margar að öryggismálum sem ætla má að grunnskólanemar finni fyrir sem
gangandi vegfarendur, svo sem um bætta lýsingu við gangbrautir, of mikla umferð og

Undir þennan málaflokk falla úrbætur á núverandi húsnæði og hvernig hægt sé að

mikinn umferðarhraða.

bæta og þróa húsnæðið í takt við auknar kröfur um vistvænar áherslur.

Aðrir íbúar hverfisins kalla mjög eftir viðgerðum á gangstéttum í hverfinu. Er það

Fæstar athugasemdir frá íbúafundum eru skráðar í þennan málaflokk, einungis um

langalgengasta athugasemdin í þessum málaflokki sem skráð var í íbúafundi í

1% af heildarfjölda skráðra athugasemda. Í rýnihópum mæltust þó almennt vel fyrir

hverfinu. Aðrar athugasemdir sneru að umferðaröryggi, s.s. um að hægja á umferð,

hugmyndir sem kynntar voru um heimildir til breytinga á húsnæði, s.s. um hækkun

bæta lýsingu við gangbrautir og bæta við gangbrautum, t.d. á Arnarbakka.

lyftulausra fjölbýlishúsa, aukaíbúðir í sérbýlishúsum o.s.frv.
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NÁT TÚRUVÁ
Þessum málaflokki tilheyra atriði sem snúa að náttúruvá.
Engar athugasemdir eru skráðar frá íbúafundum eða valfundum nemenda í þessum
málaflokki.

Mynd 5.4
Ljósmynd: Neðra Breiðholt.
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Seljahverfi

höfðu áhyggjur af aukinni umferð auk þess sem mörgum hugnaðist betur að svæðið
yrði fest í sessi sem opið svæði.

Í úrvinnslu samráðs í Seljahverfi hefur annars vegar verið horft til ákveðinna svæða
og málefna sem aðalskipulagið mótar stefnu um og hins vegar til tillagna sem kynntar

Fallið var frá þessum hugmyndum og koma þær því ekki fram í hverfisskipulagi.

voru á íbúafundum og var fjallað um undir hinum sjö lykilstoðum um vistvæna byggð.
Fyrst í þessari samantekt er farið yfir áherslur frá aðalskipulagi en síðar er fjallað um

Breiðholtsbraut

mál sem falla undir lykilstoðirnar sjö.
Í rýnihópum voru kynntar hugmyndir um uppbyggingu atvinnuhúsnæðis meðfram
Stefna og áherslur aðalskipulags

Breiðholtsbraut, beggja vegna við götuna, til að auka atvinnutækifæri innan

Miðsvæði við Rangársel

hverfisins. Skiptar skoðanir voru á uppbyggingu á þessum svæðum en áberandi meiri
jákvæðni meðal íbúa í Neðra-Breiðholti en öðrum hverfum.

Í rýnihópum voru kynntar hugmyndir um styrkingu og fegrun miðsvæðisins við
Rangársel með borgargötu, fjölgun íbúða og verslunar- og þjónustuhúsnæði á

Fallið var frá þessum hugmyndum og koma þær því ekki fram í hverfisskipulagi.

jarðhæðum.
Þ70* Suður-Mjódd
Flestum þátttakendum í rýnihópum hugnaðist ágætlega að þétta byggð á þessu
svæði en margir töldu að verslun ætti erfitt með að þrífast á svæðinu og hugnaðist

Samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur 2010–2030 er um að ræða miðsvæði (M12)

betur að eingöngu væru byggðar upp íbúðir.

á um 4,5 ha svæði meðfram Álfabakka þar sem gert er ráð fyrir atvinnulóðum fyrir
allt að 30.000 m2 atvinnuhúsnæði, einkum verslunar- og þjónustustarfsemi en ekki

Jöklasel

íbúðum.

Vel var tekið í hugmyndir um uppbyggingu lítilla fjölbýlishúsa við Jöklasel í

Nokkur andstaða var í rýnihópum við hugmyndum um uppbyggingu atvinnuhúsnæðis

rýnihópum. Á svæðinu eru núna matjurtagarðar sem Reykjavíkurborg leigir út. Gert

á svæðinu. Töldu margir að atvinnuhúsnæði myndi þrengja að íþróttasvæði ÍR og

er ráð fyrir að þeir færist norðar á svæðinu eða verði skipt upp og dreift víðar um

hindra nauðsynlega uppbyggingu þess. Einnig voru uppi raddir um að halda í grænt

hverfið.

svæði. Að mati rýnihóps úr Seljahverfi var aðstaða ÍR aðalvandamálið þar. Aðstaðan
þykir bágborin og alltof dreifð. Hin dreifða aðstaða þótti ýta undir bílaumferð og vinna

Fallið var frá þessum hugmyndum og koma þær því ekki fram í hverfisskipulagi.

gegn því að sameina hverfið. Voru nær allir þátttakendur sammála um að veikasti
punkturinn í hverfisskipulaginu væri skortur á hugmyndum um ÍR-svæðið í Suður-

Stapasel/Holtasel

Mjódd. Það væri hjartað í hverfinu og þar ætti að skipuleggja allt frístundasvæði,
tónlistarskóla o.s.frv. fyrir hverfið.

Nokkur andstaða var í rýnihópum við hugmyndum um byggingu lítilla fjölbýlishúsa við
Stapa- og Holtasel á opnu svæði sem liggur að bæjarmörkum Kópavogs. Þátttakendur
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Í rýnihópum og á íbúafundum voru kynntar hugmyndir um að heimila eigendum

Hugmyndir um að vernda einstök hús eða hverfiseiningar í hverfinu vöktu litla

fasteigna að skipta stærri sérbýlishúsum í tvær íbúðir. Einnig hugmyndir um að

eftirtekt hjá íbúum.

heimila húsfélögum að byggja hæð ofan á fjölbýlishús og setja lyftur til að bæta
aðgengi. Hugmyndirnar hlutu almennt ágæt viðbrögð en þátttakendur í rýnihópum

Gátlisti um vistvæna byggð – lykilstoðir

höfðu þó áhyggjur af bílastæðamálum með auknum fjölda íbúða. Þeir töldu að

Til þess að tengja betur saman niðurstöður úr samráði og tillögur að hverfisskipulagi

bregðast þyrfti við með því að heimila fjölgun bílastæða í gróinni byggð.

í Seljahverfi er farin sú leið að flokka frekari úrvinnslu niðurstaðna eftir þeim
höfuðflokkum sem settir eru fram í Gátlista um vistvæna byggð.

Nærþjónusta
Á íbúafundi í hverfinu komu fram eindregnar óskir um aukna nærþjónustu í hverfinu,

SAMFÉL AG

sérstaklega á miðsvæði við Rangársel og í atvinnuhúsnæði í Tindaseli, þar sem
Bónus var áður. Fjölmargar óskir komu fram um matvöruverslun á þessum svæðum,

Undir samfélag flokkast starfsemi, menntun, tómstundir, menning og félagsmál,

sérstaklega í Tindaseli, en einnig óskir um annars konar þjónustu s.s. bakarí, sjoppu

verslun og þjónusta, fjölgun íbúa til þess að bæta aldursdreifingu og lýðheilsa. Horft

og kaffi- og veitingahús.

verður á þennan flokk út frá hugmyndum sjöttubekkinga í Breiðholtsskóla annars
vegar og fullorðinna íbúa hins vegar, enda viðhorf og áherslur ólíkar.

Borgargötur
Flestar skráðar hugmyndir af valfundum nemanda voru í þessum málaflokki.
Hugmyndir um að gera hluta Skógarsels og Rangársels auk hluta Jaðarsels að

Höfðu nemendur mikinn áhuga á uppbyggingu leiksvæða og íþróttaaðstöðu,

borgargötum voru ræddar í rýnihópum og á íbúafundum. Almennt var tekið nokkuð

s.s. íþróttahúss, sundlaugar, fótbolta- og körfuboltavalla. Einnig var óskað eftir

vel í hugmyndirnar í rýnihópum og talið að borgargötur gætu styrkt umhverfisvænni

matvöruverslun í hverfið. Nemendur kalla mjög eftir aukinni þjónustu í hverfið, s.s.

samgöngumáta auk þess sem þær myndu fegra ásýnd gatnanna. Nokkrir minntust á

sjoppum og ísbúðum.

að ekki mætti þrengja að akandi umferð.
Málaflokkurinn var sömuleiðis sá vinsælasti hjá öðrum íbúum og nokkur samhljómur
Hjólreiðar

í niðurstöðum. Helstu óskir voru um uppbyggingu íþróttaaðstöðu á ÍR-svæðinu, s.s.
um íþróttahús og sundlaug. Einnig var kallað eftir matvöruverslun og bakaríi í hverfið.

Hjólreiðar í hverfinu fengu nokkra umfjöllun í rýnihópum, sérstaklega í tengslum við

Flestar hugmyndir um matvöruverslun voru skráðar á atvinnuhúsnæði við Tindasel

umræðu um borgargötur. Hugmyndin um sérstaka hjólastíga meðfram borgargötum

þar sem Bónus var áður. Íbúar kalla einnig eftir aukinni þjónustu, s.s. kaffihúsi, bar,

fengu góðar viðtökur en nefnt var að tryggja þyrfti betri snjómokstur af göngu- og

veitingahúsi o.s.frv. Einnig er krafa um að svæði í niðurníðslu séu lagfærð, helst

hjólastígum á vetrum til að styrkja þennan samgöngumáta.

atvinnuhúsnæði við Tindasel.

Hverfisvernd
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GÆÐI BYGGÐAR
Undir gæði byggðar flokkast öll þau atriði sem snúa að því hvernig hægt sé að þróa
byggðina á vistvænum forsendum, s.s. styrkja byggðarmynstur og staðaranda, efla
almenningsrými og minnka ónæði af hávaða- og loftmengun.
Nemendum finnst vanta fleiri bekki á opnum svæðum í hverfinu.
Íbúar kvarta nokkuð undan hljóðmengun frá Breiðholtsbraut, Reykjanesbraut og
Skógarseli.

SAMGÖNGUR
Undir samgöngur flokkast borgargötur, göngu- og hjólastígar, almenningssamgöngur
og bílastæði.
Nemendur hafa talsverðar skoðanir á þessum málaflokki og eru skráðar hugmyndir
af ýmsum toga. Ein athugasemd er áberandi vinsælli en aðrar, um bætta lýsingu við
gangbrautir og götur víðs vegar um hverfið.
Helstu áhyggjur annarra íbúa eru m.a. um skort á bílastæðum, sérstaklega við
verslunarkjarna á Seljabraut en einnig annarsstaðar í hverfinu. Bæði er kallað eftir
almennum bílastæðum og stæðum fyrir vörubifreiðar. Nokkrar tillögur voru um að
vörubílastæðum væri breytt í almenn bílastæði. Sömuleiðis kalla íbúar eftir bættri
lýsingu við gangbrautir og lýsa áhuga á frístundarútu fyrir börn innan hverfisins.

Mynd 5.6
Ljósmynd: Seljahverfi.
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VISTKERFI OG MINJAR
Vistkerfi og minjar taka til vistkerfa í hverfum, meðhöndlun ofanvatns, menningar- og
fornminja.
Nemendur hafa ekki miklar skoðanir á þessum málaflokki. Nokkrar óskir eru um að
tiltekin svæði séu hreinsuð, s.s. skólalóðir og svæði við verslunar- og þjónustukjarna
í Jafnaseli. Einnig eru skráðar hugmyndir um aukinn gróður og snyrtingu trjágróðurs
sem fyrir er.
Íbúar hverfisins hafa áhuga á auknum gróðri, ósnortnu gróðurfari og útivistarsvæðum,
t.d. í jaðri hverfisins meðfram Reykjanesbraut og á opnu svæði milli Stapasels og
Holtasels.

ORK A OG AUÐLINDIR
Orka og auðlindir fjalla um vistvæna orkugjafa, sorpflokkun og úrgangsstjórnun,
kolefnisbindingu og bætta nýtingu auðlinda, svo sem landrýmis.
Nemendur og íbúar hafa mestan áhuga á að ruslatunnum sé fjölgað auk þess sem
nemendur vilja sjá fleiri grenndarstöðvar.

MANNVIRKI
Undir þennan málaflokk falla úrbætur á núverandi húsnæði og hvernig hægt sé að
bæta og þróa húsnæðið í takt við auknar kröfur um vistvænar áherslur.
Ekki eru margar hugmyndir skráðar í þessum málaflokki en þó eru nokkrar skráðar
hugmyndir um heimildir til breytinga á húsum, s.s. um kvisti, hækkun á þaki og
heimildir til ofanábyggingar. Í samráðsferlinu var almennt tekið jákvætt í hugmyndir
hverfisskipulags um auknar heimildir til breytinga á húsnæði.
70
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NÁT TÚRUVÁ
Til þessa málaflokks taka atriði er snúa að náttúruvá.

Íbúaþáttaka og samráð

Hólagarður
Kynntar voru hugmyndir í rýnihópum um að breyta hluta svæðisins fyrir framan
Hólagarð í torg með bílastæðum að hluta neðanjarðar. Breytingin er talin geta styrkt

Engar hugmyndir eru skráðar í þennan málaflokk frá íbúafundum eða valfundum

kjarnann, fegrað umhverfið og bætt mannlíf á svæðinu.

nemenda.
Eins og með Austurberg höfðu þátttakendur áhyggjur af aðgengi bíla að svæðinu

Efra-Breiðholt

og hvort bílastæðum myndi fækka. Flestir voru þó sammála því að svæðið væri ekki
aðlaðandi í dag og þyrfti að fá andlitslyftingu. Sumir töldu að gott torg gæti styrkt
fjölbreyttan rekstur í Hólagarði.

Í úrvinnslu samráðs í Efra-Breiðholti hefur annars vegar verið horft til ákveðinna
svæða og málefna sem aðalskipulagið mótar stefnu um og hins vegar til tillagna sem

Þ64 Suðurhólar

kynntar voru á íbúafundum og var fjallað um undir hinum sjö lykilstoðum um vistvæna
byggð. Fyrst í þessari samantekt er farið yfir áherslur frá aðalskipulagi en síðar er

Þróunarsvæði samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010–2030 með mögulegri

fjallað um mál sem falla undir lykilstoðirnar sjö.

íbúðarbyggð auk opins svæðis/íþróttasvæðis. Einkum íbúðir fyrir eldri borgara. Lítið
var rætt um þetta svæði í rýnihópum.

Stefna og áherslur aðalskipulags
Austurberg

Þ65 Gerðuberg

Í rýnihópum voru kynntar hugmyndir um að breyta Austurbergi í borgargötu með

Svæðið er samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010–2030 Miðsvæði (M20),

bættum umhverfisfrágangi, áherslu á fjölbreytta ferðamáta og aukið umferðaröryggi.

hverfiskjarni með fjölbreyttri þjónustu, verslun, stofnunum og félagsstarfsemi fyrir

Einnig voru kynntar hugmyndir um að færa bílastæði milli FB og sundlaugarinnar

íbúa hverfisins og borgarhlutans, auk íbúða og opins svæðis. Veitingastaðir í flokki I

neðanjarðar til að fá bætta nýtingu á svæðinu.

og II eru heimilir.

Í rýnihópum komu jákvæð viðbrögð við því að umhverfisfrágangur Austurbergs

Í rýnihópum voru kynntar hugmyndir um uppbyggingu íbúða fyrir eldri borgara á

verði bættur og svæðið fegrað. Að sama skapi komu fram miklar áhyggjur af þungri

svæðinu í tengslum við þjónustumiðstöð og bæta þannig nýtingu innviða og styrkja

umferð um götuna á álagstímum og að hverskonar breytingar á götunni eða umhverfi

torgmyndun á svæðinu. Almennt var vel tekið í hugmyndirnar og svæðið talið

hennar mættu ekki verða til þess að teppa umferðina enn frekar. Var það einróma

heppilegt fyrir íbúðir eldri borgara. Nokkuð var rætt um að styrkja og fegra torgið

álit þátttakenda að Austurberg væri það svæði sem ætti að binda hverfið saman, en

sem fyrir er við hverfiskjarnann.

vegna mikillar umferðar sliti hverfið í sundur. Samt sem áður þyrfti að greiða fyrir
umferð þar sem margir þurfa að sækja skóla, frístundir og aðra þjónustu sem væri við
Austurberg.
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Norðurfell

höfðu þó áhyggjur af bílastæðamálum með auknum fjölda íbúða og töldu þurfa að
bregðast við því ef fjölga ætti íbúðum innan gróinnar byggðar.

Í rýnihópum voru kynntar hugmyndir um uppbyggingu rað- og parhúsa við Norðurfell,
neðan við Æsufell.

Nærþjónusta

Hugmyndirnar fengu ekki góðar viðtökur í rýnihópum. Margir sögðust nota svæðið til

Samkvæmt aðalskipulagi eru hverfiskjarnar í Efra-Breiðholti við Gerðuberg-

göngutúra og útivistar og vildu ekki raska því með nýrri byggð.

Hraunberg, Fellagarða, Hólagarð-Lóuhóla, Iðufell og Vesturberg.

Fallið var frá þessum hugmyndum og koma þær því ekki fram í hverfisskipulagi.

Vísað er í umfjöllun um Hólagarð og Gerðuberg að ofan. Aðrir hverfiskjarnar fengu
minni umræðu í samráðsferlinu. Þó var nokkuð um hugmyndir um fjölbreytta þjónustu
í Fellagörðum skráðar í miðasjá hverfisskipulagsins auk þess sem fram komu áhyggjur
af bágbornu og óöruggu umhverfi kjarnans við Iðufell.

Þ67 Suðurfell
Borgargötur
Svæði austan við Suðurfell, sem nú er opið svæði til sérstakra nota. Þar má
samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010–2030 gera ráð fyrir lágreistri

Vísað er í kaflann um Austurberg fyrir framan.

sérbýlishúsabyggð á um 4 ha svæði, fyrir um 40–50 íbúðir á 1–2 hæðum.
Hjólreiðar
Í hverfisskipulagstillögum er svæðið útvíkkað og gert ráð fyrir rað- og parhúsum til að
auka fjölbreytni húsagerða í Fellahverfi.

Hjólreiðar fengu ekki mikla umfjöllun í rýnihópum og fáar athugasemdir voru skráðar
á íbúafundum um efnið.

Nokkuð skiptar skoðanir voru um þessar hugmyndir í rýnihópum, en heldur fleiri voru
þó hlynntir slíkri uppbyggingu.

Hverfisvernd

Fastmótuð gróin byggð

Hugmyndir um að vernda einstök hús eða hverfiseiningar í hverfinu vöktu litla
eftirtekt hjá íbúum.

Í rýnihópum og á íbúafundum voru kynntar hugmyndir um að heimila eigendum
fasteigna að skipta stærri sérbýlishúsum í tvær íbúðir. Einnig hugmyndir um að

Gátlisti um vistvæna byggð – lykilstoðir

heimila húsfélögum að byggja hæð ofan á fjölbýlishús og setja lyftur til að bæta

Til þess að tengja betur saman niðurstöður úr samráði og tillögur að hverfisskipulagi

aðgengi. Hugmyndirnar hlutu almennt ágæt viðbrögð en þátttakendur í rýnihópum

í Efra-Breiðholti er farin sú leið að flokka frekari úrvinnslu niðurstaðna eftir þeim
höfuðflokkum sem fjallað var um í Gátlista um vistvæna byggð.
Mynd 5.9
Ljósmynd: Efra-Breiðholt.
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um að það vanti gangstétt meðfram Suðurhólum við Álftahóla. Í hverfisskipulagi er
gert ráð fyrir að göngu- og hjólastígatenging á þessu svæði verði bætt.

Undir samfélag flokkast starfsemi, menntun, tómstundir, menning og félagsmál,
verslun og þjónusta, fjölgun íbúa til þess að bæta aldursdreifingu og lýðheilsa. Horft

Nokkrar hugmyndir voru skráðar á íbúafundi í þessum málaflokki en þar sem lítil

verður á þennan flokk út frá hugmyndum sjöttubekkinga í Breiðholtsskóla annars

mæting var á fundinn eru hugmyndirnar fáar og engar afgerandi niðurstöður sem

vegar og fullorðinna íbúa hins vegar, enda viðhorf og áherslur ólíkar.

koma fram.

Nemendur höfðu mikinn áhuga á að fá sjoppu í Hólagarð og skyndibitastaði í hverfið.
Á íbúafundum komu hins vegar fram áhyggjur af svæðum í niðurníðslu, aðallega í

VISTKERFI OG MINJAR

Fellahverfi.
Vistkerfi og minjar taka til vistkerfa í hverfum, meðhöndlun ofanvatns, menningar- og
fornminja.

GÆÐI BYGGÐAR
Á íbúafundi komu fram hugmyndir um að snyrta trjágróður í græna beltinu milli EfraUndir gæði byggðar flokkast öll þau atriði er snúa að því hvernig hægt sé að þróa

og Neðra-Breiðholts.

byggðina á vistvænum forsendum, s.s. styrkja byggðarmynstur og staðaranda, efla
almenningsrými og minnka ónæði af hávaða- og loftmengun.

ORK A OG AUÐLINDIR
Grunnskólanemar höfðu mikinn áhuga á þessum málaflokki og langalgengasta
hugmyndin var um fótboltavöll á opið svæði milli fjölbýlishúsa í Hólahverfi, fyrir aftan

Orka og auðlindir fjalla um vistvæna orkugjafa, sorpflokkun og úrgangsstjórnun,

Hólagarð. Einnig komu fram hugmyndir um aðstöðu fyrir aðrar íþróttir og leiki.

kolefnisbindingu og bætta nýtingu auðlinda, svo sem landrýmis.

Á íbúafundi komu fram hugmyndir um uppbyggingu íþrótta- og leiksvæða.

Í þessum málaflokki komu fram hugmyndir um að fjölga ruslatunnum víðs vegar um
hverfið.

SAMGÖNGUR
MANNVIRKI
Undir samgöngur flokkast borgargötur, göngu- og hjólastígar, almenningssamgöngur
og bílastæði.

Undir þennan málflokk falla úrbætur á núverandi húsnæði og hvernig hægt sé að
bæta og þróa húsnæðið í takt við auknar kröfur um

Athugasemdir nemenda í þessum málaflokki snúa að öryggi gangandi vegfarenda, s.s.
um umferðarhraða og bætta lýsingu við gangbrautir. Einnig eru gerðar athugasemdir
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Engar hugmyndir eru skráðar í þennan málaflokk af íbúafundum eða valfundum

Athygli er vakin á að margar athugasemdir falla undir tvo eða fleiri af eftirgreindum

nemenda. Í rýnihópum mæltust þó almennt vel fyrir hugmyndir sem kynntar voru um

flokkum.

heimildir til breytinga á húsnæði, s.s. um ofanábyggingar fjölbýlishúsa, aukaíbúðir í
stórum sérbýlishúsum, kvisti o.s.frv.

Allar athugasemdir sem bárust má sjá í viðauka með þessari skýrslu.
Persónugreinanlegar upplýsingar hafa verið afmáðar.

NÁT TÚRUVÁ

Bílastæði
Alls bárust 29 athugasemdir sem fjalla um bílastæði. Í flestum þeirra er þeirri skoðun

Til þessa málaflokks taka atriði er snúa að náttúruvá.

lýst að í Breiðholti séu nú þegar of fá bílastæði og lýst yfir áhyggjum af því að með
hverfisskipulagi muni bílastæðum í borgarhlutanum fækka. Gerðar eru athugasemdir

Ekkert kom fram í samráðsferlinu sem snertir náttúruvá.

við að ekki verði heimilt að útbúa bílastæði vegna aukaíbúða og því sé stefnt að
hlutfallslegri fækkun bílastæða á íbúð. Nokkrir lýsa áhyggjum af því að uppbygging

5.2 Seinni fasi 2020

stúdentaíbúða við Arnarbakka og Völvufell muni auka á bílastæðavanda í nágrenninu.
Einnig koma fram ýmsar aðrar hugmyndir, s.s. um að heimilt verði að byggja
bílakjallara/hús á lóðum fjölbýlishúsa og annars staðar þar sem hægt væri að leigja

Þær tillögur sem kynntar voru í forkynningu hverfisskipulags í Breiðholti sem hófst

stæði, um að stórbílastæðum yrði breytt í almenn stæði o.s.frv.

í júlí byggðu á því að taka mið af ábendingum og athugasemdum frá samráðsferlinu
2015–2017. Gerð er nánar grein fyrir þessu í kafla 2. Samantekt.

Samgöngur
Alls bárust 29 athugasemdir sem varða samgöngumál. Margar lýsa áhyggjum af

Hér fyrir aftan verður gerð grein fyrir þeim athugasemdum sem bárust við

þungri umferð og umferðartöfum í hverfunum ekki síst við aðkomuleiðir inn í hverfin

vinnutillögur hverfisskipulags sem kynntar voru á tímabilinu 16. júlí til 18. september.

og á lykilleiðum innan þeirra (t.d. Höfðabakka, Vesturbergi og Austurbergi), og að

Eins og komið hefur fram að framan bárust athugasemdir ýmist í tölvupósti eða á

með þéttari byggð aukist umferðarmagnið enn. Fram koma efasemdir um áherslur

útfylltum eyðublöðum sem lágu frammi á meðan á viðveru í borgarhlutanum stóð

borgaryfirvalda um að auka hlut almenningssamgangna, m.a. með uppbyggingu

dagana 18.–28. ágúst. Einnig skráði starfsfólk hverfisskipulags athugasemdir í

borgarlínu. Sumar athugasemdir snúa að óskum um bættar almenningssamgöngur og

heimsóknadagbók í Gerðubergi. Alls er um að ræða 146 athugasemdir (57 tölvupóstar,

bættum hjóla- og göngustígum. Einnig eru viðraðar áhyggjur af því að Arnarnesvegur

14 eyðublöð í Gerðubergi, 39 eyðublöð í Mjódd og 36 færslur í heimsóknadagbók).

muni skerða möguleika á Vetrargarði í Seljahverfi. Einnig er nokkuð spurt um

Nokkuð var um að fólk sendi fleiri en eitt erindi og er því sennilegt að fjöldi þeirra sem

fyrirhuguð deilibílastæði og kallað eftir rafhleðslustæðum auk annarra athugasemda.

gerði athugasemd sé á bilinu 120-135 en ómögulegt er að vita það með algjörri vissu
þar sem sumar athugasemdir bárust nafnlaust. Alls eru skráðar u.þ.b. 750 heimsóknir í

Græn svæði – opin svæði

viðveruna í ágúst.

Alls bárust 27 athugasemdir sem tengjast grænum
og opnum svæðum í Breiðholti. Þær eru af ýmsum

Við úrvinnslu athugasemdanna kom í ljós að efnislega mátti skipta þeim í 20 flokka og

toga en allnokkrar snúa að grisjun á trjágróðri sem

hér að aftan er gerð grein fyrir samantekt á því helsta sem fram kom í hverjum flokki.

skerðir útsýni, sérstaklega á svæði milli Neðra- og
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Efra-Breiðholts. Þó nokkrar athugasemdir eru almenns eðlis um að græn svæði séu

en gera athugasemdir við að byggingarmagn sé of mikið í tillögunum. Í tveimur

látin í friði, án þess að rætt sé um tiltekin svæði. Einnig eru nokkrar athugasemdir

athugasemdum er lýst mikilli jákvæðni fyrir tillögunum fyrir svæðið.

um að í vinnutillögum hverfisskipulags sé gengið um of á græn svæði við Rangársel
og Hólmasel. Einnig er í athugasemdum að finna hugmyndir að leiksvæðum, ýmsum

Í ljósi athugasemda sem gerðar voru við vinnutillögurnar hefur verið fallið frá

innviðum og gróðri á opnum svæðum til að hvetja til aukinnar nýtingar þeirra. Talsvert

hugmyndum um byggingu félags- og fjölnotahúss.

er um athugasemdir sem snúa að viðhaldi og umhirðu borgarlandsins og snerta ekki
skipulagsmál beint.

Ofanábyggingar
Alls bárust 16 athugasemdir sem tengjast ofanábyggingum. Langflestar tengjast

Fjölgun íbúða – þétting byggðar

ofanábygginum á fjölbýlishús ásamt lyftum til að bæta aðgengi en ein snýr að

Alls bárust 22 athugasemdir sem tengjast fjölgun íbúða og þéttingu byggðar í

ofanábyggingu á verslunarhús. Flestir lýsa sig andvíga hugmyndum um að heimilt

Breiðholti. Nokkrar athugasemdir lýsa almennri andstöðu við þéttingu byggðar, þ.e.

verði að byggja hæð ofan á fjölbýlishús og koma fyrir lyftu til að bæta aðgengi. Fram

tengjast ekki tillögum að þéttingu á ákveðnum svæðum í Breiðholti, en sumir lýsa

koma áhyggjur af því að útsýni skerðist, bílastæðum fækki og heildarsvipur hverfisins

sérstaklega andstöðu við þéttingu á þróunarsvæðum í Breiðholti. Fram koma áhyggjur

raskist. Þó eru einnig raddir sem fagna þessum heimildum og telja þær geta bætt

af aukinni umferð samhliða þéttingu byggðar og að gengið sé á græn svæði. Nokkuð

aðgengi að íbúðum á efri hæðum.

er einnig um athugasemdir þar sem óskað er eftir stærri fjölskylduíbúðum fyrir
barnafólk (4+ herbergi) og íbúðum í sérbýli, sérstaklega í Efra-Breiðholti.

Stórbílastæði
Alls bárust 12 athugasemdir við tillögu sem kynnt var í vinnutillögum hverfisskipulags

Viðhald og umhirða

um að afleggja stórbílastæði í hverfunum. Flestir sem gera athugasemd vilja að

Alls bárust 22 athugasemdir varðandi ýmislegt sem betur má fara í viðhaldi og

stæðin fái að vera áfram og telja að ef þau væru fjarlægð yrði atvinnubílum lagt á

umhirðu borgarlands og byggingum á vegum borgarinnar. Margar snúa að grisjun

bílastæðum fjölbýlishúsa innan hverfanna. Töldu sumir að helsta vandamálið varðandi

á gróðri og eru einnig skráðar í flokknum Græn svæði – opin svæði. Einnig eru

stórbílastæðin væru númerslausir bílar, vagnar og hjólhýsi sem lagt væri þar. Komu

athugasemdir varðandi viðhald á göngustígum, undirgöngum og grindverkum,

fram hugmyndir um að aukið eftirlit væri með þessum stæðum og að óæskilegir

grasslátt, snjómokstur og söltun o.s.frv. Þessi atriði snerta skipulagsmál ekki beint.

bifreiðar séu dregnar í burtu.

Arnarbakki – hverfiskjarni

Í ljósi athugasemda sem gerðar voru við vinnutillögurnar hefur verið fallið frá

Alls barst 21 athugasemd þar sem fjallað er um fyrirhugaða uppbyggingu

hugmyndum um að afleggja stórbílastæði önnur en stæðið við Vesturhóla.

hverfiskjarnans. Í flestum þeirra er því mótmælt að byggt sé á Bakkatúni og þar
virðist fyrst og fremst horft á staðsetningu á félags- og fjölnotahúsi en íbúum finnst

Vetrargarður

að gengið sé um of á græna svæðið. Nokkrar athugasemdir snúa að útliti hinnar nýju

Alls bárust 11 athugasemdir varðandi fyrirhugaðan vetrargarð í Seljahverfi.

byggðar þar sem m.a. eru gerðar athugasemdir við þakform og hæðir húsa. Einnig

Margar athugasemdir tengdust legu fyrirhugaðs Arnarnesvegar og áhrifa hans á

óttast íbúar að umferð geti aukist við nýja íbúðarbyggð og bílastæðavandi skapist á

vetrargarðinn. Einnig voru nokkrar athugasemdir um aðstöðu

svæðinu vegna stúdentaíbúða. Nokkrir lýsa sig jákvæða fyrir uppbyggingu á svæðinu

og/eða starfsemi sem fólk óskar eftir að sjá á svæðinu. Í öllum
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athugasemdum var tekið vel í hugmyndir um vetrargarð en sumir tóku fram að gæta

kallað eftir því að torgið við Gerðuberg verði eflt, þar verði meira líf og að byggt verði

þyrfti að kostnaði.

ofan á núverandi hús.

Rangársel – Hólmasel

Völvufell – þróunarsvæði

Alls bárust sjö athugasemdir sem tengjast tillögum um uppbyggingu hverfiskjarna

Alls bárust fimm athugasemdir varðandi fyrirhugaða uppbyggingu við hverfiskjarnann

við Rangársel og Hólmasel. Meirihlutinn er gagnrýninn á tillögurnar, telur óraunhæft

Fellagarða og Völvufell sem kynntar voru í vinnutillögum hverfisskipulags. Þær

að þarna muni þrífast verslun, vill ekki fjölga íbúðum á svæðinu, hefur áhyggjur af

varða helst óánægju með fyrirhugaðar stúdentaíbúðir og að fá bílastæði fylgi þeim,

aukinni umferð og gagnrýnir að gengið sé á græn svæði. Tvær athugasemdir eru

staðsetningu raðhúsa framan við núverandi raðhúsabyggð og fjarlægð leikskóla frá

jákvæðar fyrir aukinni þjónustu innan hverfisins.

lóðarmörkum.

Samráð

Hraunberg 8 – lóð FB

Alls bárust sjö athugasemdir varðandi samráð í hverfisskipulagi á fyrri stigum

Alls bárust fimm athugasemdir varðandi tillögur sem kynntar voru fyrir lóð FB við

verkefnisins. Í fjórum athugasemdum er dregið í efa að jafn ítarlegt samráð hafi farið

Hraunberg 8. Í þeim tillögum var gert ráð fyrir að starfsemi FB myndi víkja af lóðinni

fram og talað er um í vinnutillögunum og í þremur er óskað eftir að íbúar fái að kjósa

og að heimiluð yrði ný uppbygging íbúðabyggðar. Athugasemdir voru bæði jákvæðar

um hverfisskipulagstillögurnar.

og neikvæðar gagnvart hugmyndunum.

Breytingar á fasteignum

Göngu- og hjólastígar

Alls bárust sex athugasemdir sem tengjast breytingum á fasteignum. Í raun er um að

Alls bárust fimm athugasemdir sem snerta göngu- og hjólastíga. Þar kemur m.a.

ræða spurningar eða vangaveltur um heimildir til breytinga á tilteknum stöðum og

fram að viðhald á göngustígum mætti víða vera betra og að leggja mætti hjólastíga í

hvort hverfisvernd takmarki heimildir til breytinga.

aflagðar strætógötur eins og við leikskólann Hálsaskóg. Þá kom einnig fram ánægja
með að bæta ætti göngustíg frá Norðurfelli og meðfram byggð við Vesturberg þó í

Verslun og þjónusta

annarri athugasemd sé það talin óþarfa aðgerð.

Alls bárust sex athugasemdir sem varða verslun og þjónustu í Breiðholti. Tveir lýsa
efasemdum um að raunhæft sé að efla verslun og þjónustu innan hverfanna því að

Suðurfell – þróunarsvæði

íbúar kjósi frekar að keyra til að sækja þjónustu í stærri verslunarkjarna. Fjórir óska

Alls bárust fimm athugasemdir sem varða tillögur um íbúðauppbyggingu á

hinsvegar eftir aukinni þjónustu innan hverfanna, s.s. matvöruverslun og bókasafni

þróunarsvæði við Suðurfell. Þrjár eru jákvæðar fyrir uppbyggingu á svæðinu, sumar

í Seljahverfi, pöbb og skyndibitastöðum. Einnig er nefnd sú hugmynd að opna

með fyrirvörum þó. Tvær athugasemdir eru algjörlega mótfallnar allri uppbyggingu á

sundlaug við Ölduselsskóla fyrir almenning.

svæðinu.

Gerðuberg – Austurberg

Suðurhólar – þróunarsvæði

Alls bárust sex athugasemdir sem tengjast tillögum sem kynntar voru fyrir svæðið við

Einungis tvær athugasemdir bárust varðandi tillögur um

Gerðuberg og Austurberg. Fjórar athugasemdir eru neikvæðar gagnvart hugmyndum

uppbyggingu á þróunarsvæði við Suðurhóla. Í báðum er lagst

um aukið byggingarmagn, sérstaklega við Gerðuberg. Í tveimur athugasemdum er
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6. Viðauki

6.0 Yfirlit
Í viðauka er að finna myndir sem sýna þær hugmyndir sem kynntar voru í
samráðsferlinu, myndir af heimasíðu hverfisskipulagsins, skjáskot úr miðasjá og
ljósmyndir frá samráðsferlinu. Þetta er gert til þess að þeir sem vilja kynna sér hvernig
staðið var að samráðinu geti á einum stað farið yfir efnið í samráðsferlinu.
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6.1 Hugmyndir að framtíðarsýn
Hér er að finna myndir af þeim hugmyndum sem kynntar voru í samráðsferlinu. Þessar
hugmyndir sýna drög að stefnumótun og framtíðarsýn fyrir hverfin í borgarhlutanum.
Ýmist er um að ræða afrit af glærusýningum sem rýnihópar tóku til umfjöllunar eða
smækkanir á stórum veggspjöldum sem voru til sýnis á íbúafundum. Ef lesendur vilja
kynna sér betur efnið á stóru veggspjöldunum er bent á rafræna útgáfu af þessari
greinargerð þar sem hægt er að stækka myndir að vild.
Efni sem sýnt er:
•

Glærur frá rýnihópum Gallup 22. febrúar til 1. mars 2016

•

Veggspjöld frá íbúafundi í Breiðholtsskóla 5. apríl 2016

•

Veggspjöld frá íbúafundi í Seljaskóla 7. apríl 2016

•

Veggspjöld frá íbúafundi í Fellaskóla 9. apríl 2016

•

Myndir sem sýndar voru á kynningarsíðu hverfisskipulags frá 15. júlí 2020

•

Skipulagsgögn og ítarefni sem til sýnis var í viðveru í borgarhlutanum 18.–28. ágúst
2020.

•

Athugasemdir sem bárust við vinnutillögur að hverfisskipulagi á tímabilinu 16. júlí til
18. september 2020.
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Glærur frá rýnihópum Gallup 22. febrúar til 1. mars 2016
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt
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Íbúaþáttaka og samráð

Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6 : Breiðholt

Veggspjöld frá íbúafundi í Breiðholtsskóla 5. apríl 2016

97

Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6 : Breiðholt
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt

Íbúaþáttaka og samráð

Veggspjöld frá íbúafundi í Seljaskóla 7. apríl 2016
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6 : Breiðholt
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6 : Breiðholt

Veggspjöld frá íbúafundi í Fellaskóla 9. apríl 2016

103

Hverfisskipulag Reykjavíkur
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt

6.2 Vefsíður
Myndir frá heimasíðu hverfisskipulags.
Myndir frá kynningarsíðu vinnutillagna fyrir Breiðholt.
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6 : Breiðholt

119

Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt

120

Íbúaþáttaka og samráð

Íbúaþáttaka og samráð

Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6 : Breiðholt

121

Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6 : Breiðholt

123

Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6 : Breiðholt
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt

6.3 Miðasjá
Skjáskot úr miðasjá.
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Borgarhluti 6: Breiðholt
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6 : Breiðholt
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt

Íbúaþáttaka og samráð

6.4 Myndir
Ljósmyndir úr samráðinu.

Mynd 6.1-5
Ljósmyndir frá Íbúafundum í
Breiðholti.
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt

134

Íbúaþáttaka og samráð

Íbúaþáttaka og samráð

Mynd 6.6-10
Ljósmyndir frá samráði við skóla í hverfinu.

Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6 : Breiðholt
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6 : Breiðholt
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt

6.5 Athugasemdir við vinnutillögur
Hér er að finna allar athugasemdir sem bárust á meðan á forkynningu vinnutillagna
stóð á tímabilinu 16. júlí til 18. september 2020. Fyrst eru birtar athugasemdir sem
bárust í tölvupósti, næst athugasemdir sem bárust á eyðublöðum í Gerðubergi
og í Mjódd og að lokum athugasemdir sem skráðar voru í heimsóknadagbók af
starfsmönnum hverfisskipulags á meðan á viðveru stóð.
Allar persónugreinanlegar upplýsingar hafa verið afmáðar.
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6 : Breiðholt
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6: Breiðholt
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Hverfisskipulag Reykjavíkur
Borgarhluti 6 : Breiðholt
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Garg,
það er svo
langt í næsta
grenndargám

ð, er
hvernig er þa iðja
engin danssm
í hverfinu?

það vantar
hringtorg í
hverfið

það þarf að
snyrta þessi
brotnu tré

hlustaðu vel,
þetta er vorópið
mitt!
oooóóóoo
úúúúhúú!

Hér er þörf á
gangstéttarviðgerðum

engir bekkir
í sjónmáli?
það er ekki
rir
þverfótað fy
skrambans
lúpínunni

hvar er sti
a næ
eiginleg fontur?
r
ja
k
k
y
dr

verðum við
ekki bara að föndra
okkar eigin
aðstöðu?

ég sé ekki esjuna
fyrir trjánum!

m
h
m

áfram með
smjörið!

Fleiri
meindýr!

hvað er þetta,
á ekki að leggja
hjólastíg?
þessar kanínur
fjölga sér
eins og...

Friðsælt og
notalegt. Vantar
bara garða fyrir
grænmetisræktun.

sonur sæll,
hér ólst
ég upp
svifrykið
er alveg að
drepa mig
gúggí
búbbí bú!

hér vantar
sárlega
kaffihús

heldur þú að
okkur takist einhvern
tímann að stækka við
okkur?

Hér mætti nú
kannski þétta byggðina
og koma fyrir fleiri
fjölskyldum

Við skulum bara
sækja um leyfi til að
setja kvistglugga,
það reddast alveg

bílastæði
svo langt sem
augað eygir

Breiðholtslaug,
seljalaug,
fella- og hólalaug
- maður lætur
sig dreyma!

verður ekki
bændamarkaður
um helgina?

tónlistarskóli,
myndlistarskóli,
fab-lab til dæmis?

eigum við að
byggja svalir?

sveiattan,
hér vantar alveg
vörubílastæði

moltuhaugur?
hvar er næsti
moltuhaugur?

mér finnst
endilega að
við ættum að fá
okkur hænur
grasið er miklu
grænna þín megin.
hvaða áburð
notaru?

guð blessi
mjóddina

Óvenju lítil
umferð í dag, hér
er venjulega allt
alveg stopp!
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