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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

________________________________ 

Heiða Ágústsdóttir 
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Ágrip 

Græn svæði og aðgengi að þeim eru mikilvæg fyrir lýðheilsu íbúa samkvæmt fjölda 

rannsókna. Reykjavíkurborg er með um 260 leiksvæði á sínum vegum víðsvegar um borgina 

sem eru í misgóðu ástandi. Ákveðið var að skoða hvernig ástand, nýting og notkun 

grenndarvalla væri eftir skipulagi og eignarhaldi þeirra? Tekin voru fyrir fjögur leiksvæði á 

litlu svæði í Fossvogi og var saga þeira skoðuð ásamt því að farið var á svæðin til að skoða 

notkun þeirra. Rætt var bæði við íbúa í hverfunum og starfsmenn borgarinnar. 

Leiksvæðastefna borgarinnar var skoðuð og svæðin metin út frá henni og hvort henni hefði 

verið fylgt eftir. Til samanburðar voru höfð þrjú önnur leiksvæði í eigu borgarinnar og eitt 

leiksvæði í eigu íbúa. Í ljós kom að eignarhald virðist ekki skipta máli þegar kemur að 

viðhaldi og nýtingu leikvallanna. Staðsetning og virkni og áhugi íbúa virðist skipta mestu 

máli. Það kom einnig í ljós að þó að leiksvæðastefnan sé vel gerð og áhugaverð þá eru 

vankantar á að unnið sé eftir henni og að allir starfsmenn borgarinnar viti af henni. 
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Þakkir 

Þakkir fær Helena Guttormsdóttir kennari minn til fyrir hvatningu og leiðsögn síðastliðin þrjú 

ár. Ég þakka henni einnig fyrir að ýta á mig og koma mér af stað og áfram í þessu verkefni, og 

síðast en ekki síst að tengja mig við verkefnið, takk Hella. Þórólfur Jónsson deildarstjóri 

náttúru og garða hjá Reykjavíkurborg var mér innan handar og fær hann kærar þakkir fyrir 

það. Guðlaug F. Þorsteinsdóttir verkstjóri verkbækistöðvar við Klambratún var mér einnig 

innan handar og alltaf til staðar, hún hefur endalausa trú á mér og ég þakka henni stuðninginn 

í gegnum árin. Það er ekki hægt að ganga í gegnum háskólanám á fullorðinsárum nema það 

taki á alla nánustu, maðurinn minn og dætur okkar tvær hafa sýnt mér gífurlega þolinmæði í 

gegnum þennan tíma og á ég þeim það að þakka að gefa mér allan þann tíma sem ég þarf og 

endalausa trú á mér. Vinkonur mínar sem allar hafa stutt og hvatt og síðast en ekki síst Sirrý 

vinkona mín, sem hefur lesið yfir leiðrétt og haft óbilandi trú á mér í gegnum tíðina, takk fyrir 

allt elsku vinkona.  

Ég get ekki sleppt því að minnast á samferðakonur mínar á þessum þremur árum, Rebekka, 

Stefanía og Berglind við áttum ómetanlegar stundir saman í bílnum fram og til baka, í 

allskonar veðri og vindum. 

Það er alltaf rok undir Hafnarfjalli.Ég á eftir að sakna þess. Takk fyrir allt.  
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1. Inngangur 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnun (e. World Health organization, WHO) eru græn svæði 

og aðgengi að þeim mikilvæg andlegri og líkamlegri heilsu (Black, á.á.). Um 2/3 hluti 

Íslendinga búa á höfuðborgasvæðinu og því forvitnilegt að skoða hvar Reykjavíkurborg 

stendur þegar kemur að grænum svæðum (Hagstofa Íslands, e.d.). Í aðalskipulagi Reykjavíkur 

segir að Reykjavíkurborg vilji styrkja hlutverk sitt sem græn borg, að þar skuli vera gott 

aðgengi að fjölbreyttum útivistar- og náttúrusvæðum (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 

bls. 75). Þar segir einnig að um 92% íbúa borgarinnar búa innan við 300 metra fjarlægð frá 

útivistarsvæði sem er stærra en 2.000 fermetrar. Þessum hlutföllum á að halda samhliða við 

þéttingu byggðar og tryggja að ekki verði gengið á gæði náttúru og landslags innan 

borgarinnar og nærri heimilum borgarbúa.  

 

Um það bil 260 græn svæði tilheyra Reykjavíkurborg og hefur verið farið í vinnu við að 

flokka og áherslugreina þessi svæði (Leiksvæðastefna Reykjavíkur, 2010). Svæðunum er afar 

misvel við haldið. Sumum ekki neitt en öðrum vel.  

 

Höfundur var hluti af vinnuflokk hjá Reykjavíkurborg sem var sendur að vinna á litlu svæði 

við Markarveg og Kjarrveg í Fossvogi. Greinilegt var að veruleg vanræksla hafði átt sér stað 

og féllust fólki hendur og langaði helst að flýja. Þó var ekkert annað í boði en að bretta upp 

ermar og hefjast handa. Á einum degi voru tré klippt, mosi skafinn af hellum, illgresi fjarlægt 

og eftir dagsverk komu í ljós litlir grenndargarðar sem á sínum tíma hefur verið mikið lagt í.  

Vegna manneklu hafði borgin ekki sent mannskap í vinnu á þessum svæðum í þó nokkurn 

tíma.  

 

Í þessu verkefni verður fjallað um þessa litlu grenndargarða ásamt því að rýna í sögu þeirra og 

hvernig þeir urðu til í upphaflegu skipulagi. Rýnt verður í leiksvæðastefnu Reykjavíkur og 

staða þessara svæða skoðuð útfrá henni. Einnig voru gerðar vettvangsathuganir og tekin viðtöl 

við gangandi vegfarendur og starfsmenn umhverfissviðs Reykjavíkur til að kanna viðhorf 

þeirra til svæðanna.  

 

Til samanburðar í verkefninu verða tekin fyrir leiksvæði í Grjótaþorpi, við Lynghaga og við 

Lágholtsveg sem er í eigu borgarinnar en íbúar sjá alfarið um umhirðu sjálf. Einnig verður 

skoðað lítið leiksvæði við Heiðnaberg í Breiðholti sem er í eigu íbúa. Kannaður verður munur 
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á þessum svæðum, ástand þeirra og hvað verður til þess að eitt svæði verður vanrækt og 

gleymt en hitt ekki.  

 

1.1. Markmið 

Víða um borgina eru lítil græn svæði eða leikvellir sem ýmist hafa orðið til við skipulag 

hverfa eða eru hluti af sögulegri arfleið hvernig hlutir hafa þróast. Með breyttri 

íbúasamsetningu og lífsstíl hefur hlutverk þeirra breyst og það, ásamt umhirðuleysi, hefur 

orðið til þess að svæðin eru oft yfirgefin og hirðulaus. Könnuð verður afstaða borgarinnar til 

þessara svæða og hvort að svæðin hafi verið flokkuð í megin flokka leiksvæðastefnunnar. 

Þetta verður gert með því að lesa leiksvæðastefnu Reykjavíkur og athugað hvar og hvort verið 

sé að vinna eftir stefnunni. Metið verður ástand gróðurs og tækja á svæðinu með 

vettvangsathugunum og tekin verða viðtöl við starfsólk umhverfissviðs borgarinnar og 

gangandi vegfarendur til að skoða viðhorf borgarstarfsmanna og íbúa til svæðanna. Skoðað 

verður hvort eigngarhald hafi áhrif á notkun og ástand svæðanna.  

 

Eftirfarandi rannsóknaspurning verður sett fram: Hvernig er ástand, nýting og notkun 

grenndarvalla eftir skipulagi og eignarhaldi þeirra? 

 

1.2. Vinnuferill og gögn 

Gagnaöflun fór fram mestmegnis með notkun veraldarvefsins, bókasafna, samtölum við 

fagmenn Reykjavíkurborgar og íbúa við leiksvæðin sem skoðuð voru. Skoðuð voru 

mismunandi svæði í Reykjavík til samanburðar ásamt því að skoða svæði erlendis. Farið var í 

fjórar vettvangsferðir á athugunarsvæði á mismunandi tímum dags til þess að kanna notkun á 

þeim fjórum svæðum í Fossvogi sem verkefnið fjallar að mestu um ásamt því að kanna 

notkun samanburðasvæða. Einnig var náð tali af íbúum til þess að kanna viðhorf þeirra til 

svæðanna í Fossvogi sem um ræðir. Tekið var viðtal við Þórólf Jónsson deildarstjóra náttúru 

og garða hjá Reykjavíkurborg og Guðlaugu F. Þorsteinsdóttur verkstjóra verkbækistöðvar við 

Klambratún. Þau tölvuforrit sem notuð voru við vinnslu eru Microsoft Word og Microsoft 

Power point. Borgarvefsjá og skipulagsvefsjá voru mikið notuð og loftmyndir frá 

Loftmyndum ehf. Borgarskjalasafnið var einnig nýtt. Bæði myndavél og sími voru notuð í 

myndatökur.  
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1.3. Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin byggist upp þannig að í fyrsta kafla er farið yfir tilurð, markmið, vinnuferil og gögn 

og uppbyggingu ritgerðar. Síðan í öðrum kafla er skoðað hvernig grenndargarðar urðu til í 

Fossvogi, rýnt í sögu og skipulagsmál. Í þriðja kafla eru skoðaðar erlendar fyrirmyndir og í 

fjórða kafla er rýnt í leiksvæðastefnu Reykjavíkur og skoðað hver staða stefnunnar er. Í 

fimmta kafla eru tengingar við svæðið sem tekið verður fyrir í verkefninu skoðaðar, hvernig 

svæðið tengist stærra útivistarsvæði. Þegar í sjötta kafla er komið er farið að þrengja efnið og 

rýnt í þau svæði í Fossvogi sem verkefnið fjallar um að mestu, sagt er frá hvernig borgin hefur 

flokkað þau og höfundur greinir svæðin. Í sjöunda kafla er sagt frá samsvarandi svæðum í 

Reykjavík sem eru undirverndarvæng íbúa, þrjú af svæðunum eru í eigu borgarinnar en eitt er 

í eigu íbúa. Í lokin eða í áttunda kafla er tekið fyrir hversu gróður- og veðursæll Fossvogurinn 

er. Lokakaflar eru svo lokaorð og umræður, heimildir og myndaskrá.  
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2. Hvernig urðu grenndargarðar í Fossvogi til 

Fossvogsdalur er 2,5 km langur, hann er miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og er því 

mikilvægur hlekkur í keðju opinna svæða frá miðborg Reykjavíkur að Elliðavatni og 

Heiðmörk. Fossvogsdalurinn er flatlendur og gróðursæll, hann er umlukinn íbúðarbyggð og er 

því mikið nýttur til útivistar (Bæjarskipulag Kópavogs, 1998).  

 

Útivistarsvæðið í Fossvogsdal er einungis að hluta til í lögsögu Reykjavíkur (Drífa Kristín 

Þrastardóttir og fleiri, 2014). Um 18,5 ha af dalnum tilheyra Kópavogi (Aðalskipulag 

Kópavogs 2012-2024, bls. 47). Í skýrslu sem Umhverfis- og Skipulagssvið Reykjavíkur gerði 

fyrir Minjastofnun Íslands segir að áður fyrr hafi dalurinn verið að mestu landbúnarðarsvæði 

og flatlend tún, framræsluskurðir settu mikinn svip á dalinn (Drífa Kristín Þrastardóttir og 

fleiri, 2014). Fossvogslækur rennur í framræsluskurði að mestu leyti nema vestast en þar er 

lækurinn og umhverfi hans undir bæjarvernd. Eins og sjá má á mynd nr 1 er mikið flatlendi í 

Fossvoginum.  

 

  

Borgarstjórn Reykjavíkur og Skipulagsnefnd ríkisins stóðu fyrir norrænni samkeppni milli 

arkitekta á Norðurlöndunum um framtíðarskipulag byggðar í norðurhlíð Fossvogsdalsins árið 

1961 (Vísir, 9. febrúar 1966). Þá var ákveðið að kaupa tillögu arkitektanna Gunnlaugs 

Halldórssonar, Guðmundar Kr. Kristinssonar og Manfreðs Vilhjálmssonar því álitið var að 

þeirra hugmyndir nálguðust þau sjónarmið sem farið var fram á. Þeim hafði einnig verið falið 

svæðisskipulag á þessu hverfi. Sér til aðstoðar fengu þeir Reyni Vilhjálmsson 

landslagsarkitekt.  

Mynd nr. 1 – Horft yfir Fossvogsdal til Kópavogs frá gróðrastöð Sigurbjörns Björnssonar við Bústaðaveg árið 

1961.  
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Mynd nr. 3 – Uppdráttur Gunnlaugs Halldórssonar, Guðmundar KR. Kristinssonar og Manfreðs 

Vilhjálmssonar að Fossvogshverfi.  

Mynd nr. 2 – Horft suðaustur yfir Minni-Öskjuhlíð til 

Fossvogs árið 1946  

Í Vísi þann 9. febrúar 1966 birtist viðtal 

við þremenningana um skipulag 

svæðisins. Þar segir að þetta hverfi hafi 

átt að teygjast inn eftir öllum Fossvogs-

dalnum meðfram Bústaðavegi. Botninn 

átti að vera óbyggður því hann átti að 

vera gróðubelti og grænt svæði. 

Hugmyndin var að Fossvogsdalur myndi 

tengja saman gróðursvæðin í 

Hljómskálagarðinum, Vatnsmýrinni, Öskjuhlíðinni sem eru fyrir vestan og svo aftur 

gróðursvæði í kringum Elliðaárnar og ná alla leið upp í Heiðmörk. Í framtíðinni átti að vera 

hægt að fara af stað úr Hljómskálagarði og ganga eftir stígum í gegnum græn svæði alla leið 

upp í Heiðmörk. Í sama viðtali segir að eftir miðjum dalnum átti að koma hraðbraut sem kalla 

átti Fossvogsbraut. Hverfið átti þó ekki að vera í beinu sambandi við hraðbrautina því það var 

þannig skipulagt að meðan grænu svæðin eru neðan í dalnum átti öll umferð inní hverfið að 

koma ofan frá og þannig hægja á umferð. Tilgangurinn var að bifreiðar og gangandi fólk átti 

hvergi að skerast. Íbúar hverfisins áttu að geta farið örugglega á nærliggjandi leiksvæði og 

skóla án þess að fara yfir umferðargötur.  
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Mynd nr. 4 – Deiliskipulag Eyrarlands samþykkt 30.12.1980 

 

Þann 22. febrúar 1980 var lögð fram tillaga að forsögn um þéttingu byggðar. Skipulagssvæðið 

var við Eyrarland fyrir ofan Fossvogsveg. Skipulagið var gert af Gunnari Friðbjörnssyni 

arkitekt og var samþykkt í skipulagsráði 22. desember 1980 og af borgarráði 30.desember 

1980. Stærð svæðisins var 7,4 hektarar. Tillagan var þétting byggðar og áætlunin sú að eldri 

borgarar og láglaunafólk fengju úthlutað þarna lóðum. Þegar svæðið var skipulagt var ákveðið 

að aldraðir fengju 30 íbúðir og láglaunafólk 40 íbúðir. Lagt var fram að borgarsjóði yrði 

áskilinn forkaupsréttur að íbúðunum til dæmis að 40-50 árum liðnum. Í skipulaginu segir að 

sjá þurfi fyrir einum grenndarvelli að stærð 1000-2000 m
2 

og að þar skildu vera þrjú 

smábarnaleiksvæði 150 m
2 

að stærð (Þétting byggðar, skipulagssvæði við Eyrarland tillaga að 

forsögn, 1980). Leyfir höfundur að álykta að þessi smábarnaleiksvæði séu svæðin sem um 

ræðir í þessu verkefni.   
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Mynd nr. 5 – Vel nýtt svæði í góðum gæðum. 

Vel nýtt og aðlaðandi svæði sem fólk sækir og 

líður vel á.  

3. Fræðilegur bakgrunnur 

Það að hafa græn svæði í næsta nágrenni getur haft áhrif á heilsu fólks. Nærumhverfi eru öll 

þau svæði sem eru í kringum byggingar, svæði þar sem fólk ferðast um daglega á leið sinni til 

vinnu og í skóla. Þar hittir fólk vini og kunningja eða stundar útivist og leiki (Þórhildur 

Þórhallsdóttir, Landmótun í 20 ár, bls 25, 2014). Græn svæði eru einnig mikilvæg fyrir 

andlega heilsu. Á vef Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar í grein eftir Christopher Black er tekið 

fram að það að hafa aðgang að grænum svæðum getur dregið úr ójafnvægi í heilsufari. Græn 

svæði geta bætt vellíðan og aðstoðað við meðferð á geðsjúkdómum. Nefnt er í greininni að 

sumar greiningar bendi til þess að það að stunda hreyfingu í náttúrulegu umhverfi getur 

hjálpað til við að lækna vægt þunglyndi og einnig getur það dregið verulega úr streitu að hafa 

aðgengi að grænu svæði (Black, á.á.). 

 

Það getur verið mikilvægt að opin græn svæði séu 

vel hönnuð. Í bók sinni Public spaces and public 

life, city of Adelaide: 2002 segir Jan Gehl að þegar 

hanna á opin svæði sé mikilvægt að hugsa til þess 

hvaða hópur mun nota svæðið. Opin svæði geta 

verið falleg en með möguleikum á ýmiss konar 

afþreyingu eins líkamsrækt, aðstöðu til leikja og 

fleira megi ýta undir aukna notkun svæðanna 

(Gehl J, 2002). Til þess að tryggja það að opin 

svæði séu lífleg og vel sótt þurfa aðstæður að vera 

góðar. Það þýðir að svæðið þarf að vera aðlaðandi 

og henta öllum, því þeir sem nota svæðin geta verið börn, unglingar, fullorðnir eða eldri 

borgarar. Má því segja að opin svæði ætti að hanna til að mæta mismunandi þörfum allra 

þessara hópa. Ef svæðin eru aðlaðandi og vel hönnuð má búast við að á góðum degi muni þeir 

sem stundi útivist sækja svæðin heim (Gehl J, 2002). 
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Þegar opin svæði eru illa hönnuð eða eru af slæmum gæðum eru þau eingöngu notuð af 

nauðsyn (Gehl J, 2011). Samkvæmt Gehl (2011) eru þrjár gerðir útivistar; það er nauðsynleg, 

valfrjáls og félagsleg útivist. Nauðsynleg útivist er eingöngu til þess að komast á milli staða, 

svo sem til og frá vinnu, skóla eða verslun og þjónustu. Þegar svæði eru af góðum gæðum og 

vel hönnuð getur nauðsynleg útivist orðið valfrjáls útivist. Þá er fólk ekki að flýta sér í 

gegnum svæðin þar sem það er svæðin eru aðlaðandi. Fólk á þá til að stoppa, setjast á bekki, 

leyfa börnum að leika, fá sér að borða og svo framvegis.  

Gehl (2011) tekur dæmi þar sem að götur eða opin svæði sem eru af lélegum gæðum eru 

einungis notuð að lágmarki, fólk drífur sig heim. Ef sama svæði er af góðum gæðum eru götur 

og opin svæði full af lífi.  

  



9 

 

Mynd nr. 6 – Superkilen í Kaupmannahöfn. 

Litríkt og skemmtilegt svæði.  

4. Erlendar fyrirmyndir 

Þegar litið er til fyrirmynda erlendis er ekki hægt 

annað en að skoða Danmörku. Kaupmannahöfn 

vinnur á skipulagðan hátt að því að bæta 

borgarumhverfið og á sama tíma kemur til móts 

við borgarbúa með grænum svæðum. Eitt nýjasta 

framtakið þeirra er vasagarðar (e. pocket parks). 

Vasagarðar eru garðar innan borga þeir eru litlir 

og þjónust sínu nánasta umhverfi (Blake A, e.d.). 

Innblástur garðanna kemur frá New York en þar 

eru margir vasagarðar. Bæði garðar með sögu og aðrir sem eru nýrri. Í Kaupmannahöfn eru 

þetta lítil græn svæði innan þéttbýlis, staðsett á byggingarsvæðum eða þar sem skortur er á 

grænum svæðum. Það er í forgangi hjá borgaryfirvöldum í Kaupmannahöfn að auka græn 

svæði (DAC & Cities, 2014).  

Á mynd nr. 6 má sjá eitt mjög vel heppnað svæði í Kaupmannahöfn, Superkilen hannað af 

BIG arkitektum árið 2012. Svæðið er innan við kílómetra langt og var hannað í einu af 

erfiðustu hverfum Kaupmannhafnar þar sem íbúar eru af 60 þjóðernum og fátækt var mikil 

(BIG, 2012). 

Kaupmannahöfn er með það að markmiði að 90% borgarbúa geti sótt í garð, strönd, 

náttúrusvæði eða höfn innan 15 mínútna. Einnig eiga borgarbúar að geta sótt græn svæði oft á 

dag. Með þetta að leiðarljósi er búið til rými utandyra fyrir útivist eða til að stunda 

líkamsrækt. Grænar götur og stígar í gegnum Kaupmannahöfn eru forsendur fyrir því að 

borgarbúar hafa greiðan aðgang að grænum og bláum svæðum og geta notað þessi svæði að 

vild í daglegu amstri (Köbenhavns Kommune, á.á.). 

Vasagarður á samkvæmt skilgreiningu Kaupmannahafnar að vera minni en 5,000 m
2 

sem er 

minna en hálfur fótboltavöllur. Plöntur og annar búnaður eins og til dæmis bekkir eiga að vera 

hugsaðir til langtíma þannig að með tímanum verði hann fallegri og gróskumeiri. 

Vasagarðurinn verður að vera opinn, tilfinningin fyrir garðinum verður að vera jákvæð og 

fólki á að finnast það velkomið (Köbenhavns Kommune, á.á.). 
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Mynd nr. 8 – Leiksvæði í Reykjavík.  Mynd nr .7 – Hér má sjá börn að leik í einu af 

leiksvæðum borgarinnar.  

5. Leiksvæðastefna Reykjavíkur – Áherslur og staða 

Hér að framan hefur verið fjallað um mikilvægi grænna svæða og tekin dæmi erlendis frá en 

hvaða stefna skyldi ríkja hjá Reykjavíkurborg? Í borginni er fjöldi leiksvæða fyrir utan hina 

hefðbundnu leikskólavelli. Gerð hefur verið stefna hjá borginni um öll leiksvæði borgarinnar 

og hafa þau verið flokkuð í fjóra megin flokka. Hér verður sagt frá stefnunni eins og hún var 

sett upp af stýrihóp árið 2010. Það var Jón Gnarr sem kom stýrihópnum af stað. Formaður 

hans var Stefán Benediktsson arkitekt og verkefnastýra verkefnisins var Margrét 

Sigurðardóttir landslagsarkitekt FÍLA (Leiksvæðastefna Reykjavíkur, 2010). Kannað verður 

hver staða stefnunnar er í dag og hvort unnið sé eftir henni.  

 

Þegar unnið var að leiksvæðastefnunni var staðið fyrir starfsdögum þar sem utanaðkomandi 

sérfræðingar komu að vinnunni.  

Farið var í vettvangskannanir og gerð leiksvæðakönnun sumarið 2011. Þá var óskað eftir 

viðbrögðum frá hverfisráði við megináherslum um leiksvæðastefnu. Verkefnið var kynnt í 

umhverfis- og samgönguráði, hverfisráðum, stýrihóp um endurskoðun aðalskipulags og 

vinnuhóp um hverfisskipulag(Leiksvæðastefna Reykjavíkur, 2010)  
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Verkefni stýrihópsins var að vinna leiksvæðastefnu fyrir Reykjavík með það að leiðarljósi að 

leikumhverfi borgarinnar uppfylli þarfir og óskir barna í Reykjavík.  

Helstu verkþættir verkefnisins eru (Leiksvæðastefna Reykjavíkur 2010, bls 1):  

 

 Að móta áherslur til framtíðar um hlutverk og uppbyggingu ólíkra tegunda 

leiksvæða borgarinnar og hvernig þau dreifast um borgina 

 Að kortleggja leiksvæði barna á vegum Reykjavíkurborgar; staðsetningu, 

tegund og ástand 

 Að skoða hvernig núverandi leiksvæði fullnægja þörfum barna um 

leikumhverfi 

 Að skipuleggja leiksvæði fyrir eldri borgara 

 Að leggja línur um hvernig leiksvæði verði tekin í fóstur af íbúum og 

félagasamtökum 

 Að horfa til öryggismála leiksvæða á vegum borgarinnar og hvernig þau verða 

best tryggð 

 

Í leiksvæðastefnunni setti borgin sér það að leiðarljósi að búa íbúum sínum og gestum 

verðugt, fjölbreytt leikumhverfi sem hvetur til útiveru. Leiksvæðin eiga að henta mismunandi 

aldri. Leggja skal áherslu á heilnæmt fagurt umhverfi með líffræðilegan fjölbreytileika huga á 

að góðu aðgengi fyrir alla (Leiksvæðastefna Reykjavíkur, 2010). 

 

Leiksvæði borgarinnar verða flokkuð í fjóra megin flokka, flokkarnir eru (Leiksvæðastefna 

Reykjavíkur 2010, bls. 2):  

 

 Hefðbundin leiksvæði 

 Þemavelli 

 Andrými 

 Hverfisgarðar 

 

Eftir samtal við Þórólf Jónsson deildarstjóra náttúru og garða hjá Reykjavíkurborg hafa nú 

þegar öll leiksvæðum borgarinnar verið niður flokkuð í þessa meginflokka (Þórólfur Jónsson, 

deildarstjóri nátturu og garða hjá Reykjavíkurborg, munnleg heimild 3. apríl 2017). 
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Mynd nr. 9 – Eldri borgarar að leik 

Mynd nr .10 - Kofaborg 

Mynd nr. 11 – Fjölbreytileiki í gróðri og 

fuglalífi.  

5.1. Gerð leiksvæðastefnu 

Í mörg horn þarf að líta þegar stefna er gerð 

og nauðsynlegt er að horfa til allra aldurshóp 

vakning hefur orðið á mikilvægi grænna 

svæða og áhrifa þeirra á lýðheilsu íbúa í 

þéttbýli (Leiksvæðastefna Reykjavíkur, 

2010). 

 

 

Öryggi á leiksvæðum á að standast 

reglugerð. Stýrihópnum var falið að horfa til 

öryggismála leiksvæða á vegum borgarinnar 

og hvernig þau verði best tryggð. Mjög 

mikilvægt er að eftirliti og viðhaldi sé sinnt 

eftir bestu getu. Því var lagt til að 

hefðbundnum leiksvæðum yrði fækkað til 

þess að fjármagnið yrði nýtt betur í þágu 

notenda svæðanna. Með fækkun 

hefðbundinna leiksvæða er hægt að auka 

notagildi og gæði á þeim svæðum sem eftir 

verða (Leiksvæðastefna Reykjavíkur, 2010)  

 

Þegar farið var í vettvangsathugun sumarið 2011 kom skýrt fram að huga þarf að aðstöðu fyrir 

unglinga.  

Hugað hefur markvisst að því að líffræðilegur 

fjölbreytileiki sé við leik- og dvalarsvæði 

borgarinnar. Undanfarna áratugi hefur orðið 

mikil þróun í ræktun í 

höfuðborginnileiksvæðastefnunni er eitt af 

lykilatriðum að gróður verði hafður sem 

búnaður og sjálfsagður hluti af leikumhverfi í 

Reykjavík. Leitast hefur verið við að auka hlut 
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Mynd nr .12 – Hefðbundið leiksvæði 

Mynd nr .13 – Viðburður á Menningarnótt 

ávaxtatrjáa, berjarunna, eðalviða, rósa og annars gróðurs með það að leiðarljósi að fegra 

umhverfi borgarbúa. Með fjölbreytni í gróðri stuðlar það að auknu fuglalífi innan borgarinnar. 

Umgjörð leiksvæðanna er mikilvægur hluti af því að skapa skjól, rými og að skapa 

náttúruupplifun allra (Leiksvæðastefna Reykjavíkur, 2010). 

 

5.2. Flokkar leiksvæðastefnunnar 

Eins og áður hefur komið fram hafa leik- og dvalarsvæði borgarinnar verið flokkuð í fjóra 

meginflokka, þessir flokkar eru: hefðbundin leiksvæði, þemavellir, andrými og hverfisgarðar. 

Hér koma skilgreiningar leiksvæðastefnunnar á þessum flokkum (Leiksvæðastefna 

Reykjavíkur, 2010). 

Hefðbundin leiksvæði 

Hefðbundin leiksvæði eru svæði með 

fjölbreyttum leiktækjum með aðstöðu fyrir alla 

aldurshópa. Fjölbreyttur gróður er á svæðunum 

sem eiga að mynda skjól- og rými. Huga skal að 

öryggiskröfum með fjölbreyttum búnaði. Í dag 

eru 250-260 leik- og dvalasvæði í borginni. 

Markmið leiksvæðastefnunnar er að flest þessara 

svæða haldi sínu hlutverki með lausnum og 

leiktækjum (Leiksvæðastefna Reykjavíkur, 

2010). 

 

 

Þemavellir 

Þemavellir eru einstök leiksvæði þar 

sem huga á að ferskri hugsun og frjórri 

nálgun við útfærslur með því markmiði 

að gleðja alla aldurshópa. Þemavellir 

eiga að hafa aðdráttarafl sem draga að 

markhópa utan hverfis. Þeir geta til 

dæmis verið vettvangur viðburða 
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Mynd nr .14 – Leikur í 

öruggu umhverfi 

Mynd nr .15 – Í öryggi 

hverfisgarðar.  

tengdum menningarhátíðum og viðburðum á vegum borgarinnar þó svo að þeir geta verið 

hluti af hverfisgarði. Mynd númer 13 af viðburði á Menningarnótt sýnir að á þemavöllum geta 

verið ýmsir viðburðir (Leiksvæðastefna Reykjavíkur, 2010). 

 

Andrými 

Andrými eiga að hafa einfalt yfirbragð og eiga að njóta skjóls og 

sólar. Útfærslur eiga að vera einfaldar og aðkoma örugg. Lögð er 

áhersla á að hægt sé að stunda frjálsan leik í vernduðu umhverfi. 

Einnig er áhersla lögð á að andrými séu aðstaða sem hvetur til 

samveru og er það mikilvægt þéttbýlum að hafa aðgengi að 

sameiginlegum grænum svæðum. Svæðin eiga að nýtast til 

hvíldar í dagsins önn og eiga þau að styrkja græn svæði innan 

borgarinnar. Andrými geta verið áningarstaðir göngu- og 

hjólreiðafólks (Leiksvæðastefna Reykjavíkur, 2010).  

 

 

Hverfisgarðar 

Í hverju hverfi Reykjavíkur á að vera að minnsta kosti einn 

hverfisgarður. Hverfisgarður getur innihaldið bæðði leiksvæði og 

þemavöll. Einnig verður hugað að aðstöðu til útikennslu sem 

skóla- og frístundasvið hafi greiðan aðgang að. Í hverfisgörðum 

verður samvera kynslóðanna, fjölskyldna og vina höfð að 

leiðarljósi við hönnun og útfærslur (Leiksvæðastefna 

Reykjavíkur, 2010).  
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Mynd nr. 16 – Leikvöllur við Nýlendugötu 

tekið í fóstur af íbúum.  

Svæði í fóstur 

Hjá Reykjavíkurborg hefur það þekkst að ákveðin 

hverfi hafa tekið svæði í næsta nágrenni í fóstur. 

Stýrihópnum var falið að leggja línur um þessi mál. 

Lagt verður til að verklagsreglur verði útfærðar 

þannig að áhugasömum verði gert kleift að taka 

gróðurlundi og græn svæði í fóstur.  

Dæmi þar sem svæði hafi verið tekin í fóstur er 

leiksvæðið á Lynghaga leiksvæði við Nýlendugötu 

með góðum árangri (Leiksvæðastefna Reykjavíkur, 

2010). 

 

Hvar stendur vinna leiksvæðastefnunnar í dag? 

Höfundur fór á fund með Þórólfi Jónssyni deildarstjóra náttúru og garða hjá Reykjavíkurborg. 

Samkvæmt Þórólfi hefur stýrihópur leiksvæðastefnunnar flokkað öll leiksvæði í þá fjóra 

megin flokka sem leiksvæðastefnan segir til um.  

Stýrihópur um leiksvæðastefnu hefur lokið störfum. Þórólfur og deild opinna svæða á 

framkvæmdaskrifstofu eru í stýrihóp sem lítur til stefnunnar þar sem leiksvæði eru endurgerð 

á hverju ári. Sá stýrihópur sem nú starfar reynir að vinna að framgangi tillagnanna sem gerðar 

voru eftir leiksvæðastefnunni á vettvangi hverfisskipulaga sem eru í gangi (Þórólfur Jónsson 

landslagsarkitekt og deildarstjóri náttúru og garða hjá Reykjavíkurborg. Munnleg heimild. 18. 

apríl 2017).  

 

Höfundur fór einnig á fund með Guðlaugu F. Þorsteinsdóttur verkstjóra verkbækistöðvar eitt 

sem staðsett er við Klambratún. Guðlaug er skrúðgarðyrkjumeistari og hefur starfað sem 

verkstjóri síðastliðin þrjú ár. 

 

Spurningar sem lagðar voru fyrir Guðlaugu: 

Er þinn starfshópur að vinna eftir leiksvæðastefnu Reykjavíkur? 

Með hverjum vinnið þið eftir leiksvæðastefnunni?  

Hafið þið fengið upplýsingar um þá fjóra flokka sem leiksvæði eiga að flokkast eftir 

samkvæmt leiksvæðastefnunni? 

Hefur ykkur verið settur tími hvenær á að byrja að fækka leiksvæðum?  
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Mynd nr. 17 – Hugmyndasöfnun um hverfið mitt í 

Reykjavík.  

 

Guðlaugu og hennar starfsfólki hefur aldrei 

verið kynnt leiksvæðastefnan, hún vissi ekki 

að stefnan væri til. Þar af leiðandi hefur ekki 

verið unnið eftir henni. Guðlaug hefur ekki 

heyrt um þá megin flokka sem leiksvæði 

borgarinnar hafa verið flokkuð eftir. Hún 

spurði hvenær stefnan hafi verið sett upp og 

það kom henni á óvart hversu lengi stefnan 

hefur verið til án þess að heyra á hana 

minnst.  

 

Guðlaug hefur áhyggjur af því að ef verkefninu verði hrint af stað þá verði fjármagn tekið frá 

bæði garðyrkju og gatnagerð og sett í þetta verkefni líkt og gerðist þegar verkefninu mitt 

hverfi var hrint af stað. Þá var fjármagni sem átti að fara í garðyrkju skipt á milli gatnagerðar, 

garðyrkju og verkefnisins mitt hverfi (Guðlaug F. Þorsteinsdóttir, verkstjóri verkbækistöðvar 

við Klambratún. Munnleg heimild 12. apríl 2017).  

 

Mikið púður fer í miðbæinn hjá okkur, við höfum ekki mannskap til þess að 

fara í þessi svæði utan miðborgarinnar. Það er pressa frá borgarstjórn að halda 

miðbænum fallegum, miklar skemmdir eru unnar á bekkjum, menningarborga-

kerjum og ruslatunnum í miðbænum og fer mikil vinna í endalausar viðgerðir. 

Það er því miður ekki hægt að senda mannskap út í úthverfin og þá verða svæði 

eins og Fossvogur útundan. Við slökkvum elda í þessum hverfum. 

(Guðlaug F. Þorsteinsdóttir. Verkstjóri verkbækistöðvar 1 hjá Reykjavíkurborg, munnleg 

heimild, 12. Apríl 2017). 

 

Verkbækistöðin við Klambratún er með mjög stórt svæði á sínum snærum, áherslan er á 

skrúðgörðum og miðborgina.  
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Mynd nr .18 – Loftmynd af Fossvogsbletti 13. Svæði 1 og 2 eru lítil leiksvæði við Markarveg. Svæði 3 er 

leiksvæði við Kjarrveg og svæði 4 er körfuboltavöllur við Fossvogsveg. Myndin sýnir tengingar á milli 

svæða og niður í Fossvogsdal.  

6. Tengingar - Nærsvæði 

Stórt og fallegt útivistarsvæði er í Fosssvogsdal, höfundur mældi vegalengdir frá svæðunum 

við Eyrarland að útivistasvæðinu í Fossvogsdal, þangað er aðeins 100 metra ganga. Þar eru 

góðar göngu-, hjóla- og hlaupaleiðir auk þess má þar finna frisbígolfvöll, leikvelli og aðeins 

er um eins km ganga í matjurtargarða. Nokkra bekki má finna á leiðinni og drykkjarfontur.  

 

Austast í dalnum er mikill trjágróður. Komið er ágætis trjá- og runnasafn en trjásafnið er orðið 

eitt það stærsta hérlendis. Árið 2014 voru tegundir, yrki og klónar trjáa og runna um 800 

talsins. Einnig er Yndisgarður skipulagður af Samsoni B. Harðarsyni landslagsarkitekt í 

dalnum rétt vestan við Gróðrastöðina Mörk. Garðurinn er í góðum tengslum við 

útivistarsvæðið í Fossvogi. Skráð eru 200 yrki trjáa, runna og fjölæringa af ýmsum tegundum 

í garðinum (Friðrik Baldursson, 2014). Fyrir áhugasama er yndislegt að ganga um trjásafnið 

og Yndisgarðinn á góðum degi.  

 

Finna má fallegar brýr á nokkrum stöðum yfir Fossvogslækinn rennur eftir Fossvogsdalnum 

og í dalnum má finna ýmsa afþreyingu og upplifun. Þar má sjá fjölskyldur á gangi, fólk að 

hlaupa og að hjóla. 

Í Fossvogsdalnum má finna mikið líf og þar er gott að dvelja á góðum dögum. Það vekur upp 

þá hugsun hjá höfundi hvort að þetta svæði dragi íbúa frekar að þessu líflega umhverfi frekar 

en að litlu svæðunum inni í hverfi.  

Eins og sjá má á mynd nr 18 eru tengingar úr hverfi Eyrarlands niður í Fossvogsdal ansi 

góðar. Það er skjólsælt í dalnum og sól skín fram á kvöld.  
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Mynd nr .19 – Deiliskipulag Eyrarlands samþykkt 22.12.1980  

7. Fossvogsblettur – Staða og flokkun leiksvæða 

Hér að ofan hefur verið farið yfir leiksvæðastefnu Reykjavíkur og stöðu hennar. Einnig hefur 

verið rýnt í stefnur erlendis, hvernig byggð varð til og skipulögð í Eyrarlandi og hvernig 

byggðin í Eyrarlandi tengist svo stærra útivistarsvæði í Fossvogsdal.  

Svæðin sem verkefnið fjallar um hafa verið flokkuð eftir tillögu stýrihóps 

leiksvæðastefnunnar.  

Hér eftir er fjallað um tillögu að flokkun og þá styrkleika sem stýrihópurinn telur hvert svæði 

hafa (Þórólfur Jónsson. Deildarstjóri náttúru og garða hjá Reykjavíkurborg. Tölvupóstur. 4. 

apríl 2017). 

 

7.1. Umfjöllun 

Litlu garðarnir sem teknir eru fyrir og skoðaðir í þessu verkefni eru þrír, ásamt körfuboltavelli 

við Fossvogsveg. Þessa litlu garða er ekki auðvelt að finna, í raun ef þú veist ekki hvar þeir 

eru er líklegt að þú finnir þá ekki. Þessir garðar, sem kalla má grenndargarða, andrými eða 

hverfisgarða, eru í eigu Reykjavíkurborgar og hafa verið í skipulagi frá því að samþykkt var 

deiliskipulag hverfisins árið 1980. Þegar hverfið var skipulagt var lagt upp með það að börn 

og fullorðnir þyrftu ekki að fara langt eða yfir umferðargötur til þess að sækja skóla eða 

leiksvæði og eru þessir litlu garðar gott dæmi um það (Vísir, 1966 bls. 6 og 8-9). Svæðin eru 

umlukin parhúsum, raðhúsum og lágum fjölbýlishúsum og segja má að þessi svæði séu nánast 

í bakgarðinum frá þessari nærbyggð. Eitt af fjórum svæðunum var tilgreint í deiliskipulagi 

sem grenndarvöllur en það er körfuboltavöllurinn við Fossvogsveg.  

 

Höfundur fær þá upplifun af svæðunum líkt og þau séu yfirgefin eða gleymd. Og vekur þá 

upp þá hugsun hvort að einkagarðar íbúa séu þeim nóg, hvort þeir hafi hvorki áhuga né finni 

hjá sér þörf til þess að nota þessi svæði. Einnig má vera að það hversu stutt er í útivistarsvæði 

í Fossvogsdal uppfylli þá þörf íbúa til útivistar. Vaknar þá sú spurning, á að breyta þessum 
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Mynd nr .20  – Loftmynd af Markarvegi 1- 17 . Rauður kassi sýnir umrætt svæði.  

svæðum alveg og finna þeim annan tilgang? Eftir stutt spjall við íbúa þar sem tala um að svæðið sé 

notað af börnum í hverfinu kemur í ljós að nauðsynlegt sé að taka verulega til og koma inn með nýja 

strauma og stefnur. 

 

7.2. Tillaga Reykjavíkurborgar - Leiksvæði við Markarveg 1-17  

 

Tillaga borgarinnar að 

flokkun: Andrými 

Styrkleiki svæðis:  

Svæði mjög vel heppnað, 

aðkoma að svæði góð og 

gróðurbeð fjölbreytt.  

Lagt er til að setja inn 

aukabekk og hvort að 

taflborð myndi styrkja 

svæðið (Þórólfur Jónsson. 

Deildarstjóri náttúru og 

garða hjá Reykjavíkurborg. Tölvupóstur. 4. apríl 2017) 

 

7.2.1. Greining á leiksvæði við Markarveg 1-17  

Á leiksvæðinu við Markarveg 1-17 er ein róla sem virðist vera í ágætu standi. Gróður var 

klipptur sumar 2016. Ein fura er á miðju svæði sem er í góðu ástandi, hún er orðin stór og 

gæti varpað skugga á svæðið. Það er þörf á að grysja og klippa það sem enn er heilt. Engin 

lýsing er á svæðinu, háir ljósastaurar á göngustíg fyrir aftan svæði, sem mögulega lýsa 

leiksvæðið upp. Það er einn bekkur staðsettur upp við bílskúr, bekkurinn er skítugur og því 

fráhrindandi að sitja á honum. Rólurnar sjást ekki frá bekknum, foreldrar sem koma út með 

börnum sínum geta því ekki nýtt sér bekkinn. Hefðbundnar 30x30 steinhellur eru á svæðinu. 

Á sumrin eru þær mosagrónar, en þær eru heilar nóg væri að hreinsa þær og slétta úr undirlagi 

til þess að laga bil sem myndast hefur á milli hellnanna.  

Svæðið er einungis notað af íbúum. Út frá könnun höfundar með því að heimsækja svæðin er 

ekki að sjá að notkun sé mikil en eftir spjall við íbúa kom í ljós að töluverð notkun er á 

svæðinu af börnum sem búa í hverfinu.  
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Ljósmyndir af leiksvæði við Markarveg 1-17 

  

 

 

 

 

 

  

Mynd nr. 21 – Hér má sjá rólusett sem er við 

leiksvæðið. Rólurnar eru heilar. Möl er notuð 

sem undirlag.  

Mynd nr. 22 – Búið er að setja trjákurl í 

þetta beð sem er nokkuð tómt. Þarna er 

tilvalið að gróðursetja nýjar tegundir. 

Grindverk sem skilur að einkalóð við 

Markarveg 13 og leiksvæðið er brotið.  

Mynd nr. 23 – Bílskúr við leiksvæðið tekur 

mikið pláss. Þarna má sjá eina bekkinn sem 

er á svæðinu hann snýr frá rólum og vísar að 

fjölbýlishúsi ofan við göngustíg. Staðsetning 

bekkjarins mætti vera betri.  

Mynd nr. 24 – Myndin sýnir yfir svæðið, 

gróður er orðinn ansi gisinn, þarna mætti 

skipta út og endurplanta. Góð lausn er að 

setja trjákurl í beðin, það bindir jarðveg sem 

fyrir er og veitir einnig ágætis næringu. 
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Mynd nr. 25 – Loftmynd við Markarveg 2-16. Rauður kassi sýnir umrætt svæði 

7.3. Tillaga Reykjavíkurborgar – Leiksvæði við Markarveg 2-16 

 

Tillaga borgarinnar að flokkun: 

Andrými 

Styrkleikar svæðis: Svæði mjög vel 

heppnað, aðkoma að svæði góð og 

gróðurbeð skemmtilega fjölbreytt.  

Lagt er til að setja inn bekki og borð 

og í samráði við íbúa útbúin 

einhverskonar grillaðstaða (Þórólfur 

Jónsson. Deildarstjóri náttúru og 

garða hjá Reykjavíkurborg. 

Tölvupóstur. 4. apríl 2017). 

 

 

7.3.1. Greining á leiksvæði við Markarveg 2-16  

Ein róla á malarundirlagi er á svæðinu rólan er nýleg og í góðu lagi. Gróður er orðin gamall, 

en var kliptur sumar 2016. Stór tré hafa verið felld og trjástubbar og stofnar sem standa upp 

víða á svæðinu. Það myndast rótarskot útfrá stofnunum sem þarf að klippa mjög reglulega.  

Hér eins og á svæði við Markarveg 1-17 er engin lýsing nema frá ljósastaur sem er við 

göngustíg. Það er einn bekkur sem er heill en skítugur, getur haft það að verkum að fólk vilji 

ekki setjast á hann. Bekkurinn er undir stórri furu og vísar að rólum.  

Hefðbundnar 30x30 steinhellur eru á svæðinu, sumstaðar hafa þær runnið til þar hefur 

myndast stórt bil á milli. Mikil mosamyndun er á hellunum. Hellurnar virðast heillegar engar 

sprungur að sjá.  

Að mati höfundar er svæðið lítið nýtt í þau skipti sem höfundur hefur farið á svæðið hefur 

aldrei sést til barna að leik eða einhvers á ferli. Eftir stutt spjall við íbúa er það þeirra meining 

að börn hverfisins nýti sér leikvöllinn. Þau höfðu orð á að hann mætti vera meira spennandi.  

Lagður hefur verið fallegur hraunstígur frá bílskúr að leiksvæði. Ekki er vitað til hvort 

stígurinn hafi verið gerður af íbúum eða þegar svæðið var upphaflega skipulagt.  
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Mynd nr .26 – Rólusett er nýtt og í 

góðu ástandi. Þarna má sjá birkitré 

við rólusettið. Þau mættu fara og 

þéttari runni koma í staðinn.  

Ljósmyndir af leiksvæði við Markarveg 2-16   

Mynd nr. 27 – Séð inná svæðið, 

þarna strax við inngang þar sem 

malbik og hellulögn mætist má laga 

og slétta til undirlag til þess að laga 

ójöfnur.  

Mynd nr. 28 – Bekkur er töluvert betur staðsettur á 

þessu leiksvæði, sá sem þarna situr sér yfir allt svæðið 

og út á Markarveginn sjálfan. Furan er stór og tignarleg 

en gæti varpað skugga.  
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Mynd nr. 29 – Loftmynd við Kjarrveg. Rauður 

kassi sýnir umrætt svæði. 

7.4. Tillaga Reykjavíkurborgar - Leiksvæði við Kjarrveg 

 

Tillaga borgarinnar að flokkun: 

Hefðbundið leiksvæði 

Styrkleikar svæðis: Svæðið er í alla staði 

mjög vel heppnað og í góðu ástandi, 

aðkoma að svæði góð og gróðurbeð 

skemmtilega fjölbreytt. Það myndi styrkja 

svæðið að setja bekk (Þórólfur Jónsson. 

Deildarstjóri náttúru og garða hjá 

Reykjavíkurborg. Tölvupóstur. 4. apríl 

2017).  

 

7.4.1. Greining á leiksvæði við Kjarrveg 

Á svæðinu er róla, vegasalt og kofi sem virðast vera í ágætis standi. Málning á kofa er fín og 

er ekki farin að flagna af. Leiktæki virðast vera nýleg.  

Mikið er af rósum í kringum rólur rósirnar eru orðnar ansi teygðar. Gróður hefur verið 

gróðursettur utan um svæðið og umlykur það. Ágætlega fjölbreyttar tegundir sem farið er að 

sjá á. Hér er ekki heldur nein lýsing nema frá göngustíg, enginn bekkur og undirlag á öllu 

svæðinu er möl.  

Samkvæmt könnun höfundar er ekki mikil nýting á svæðinu, en eftir stutt spjall við íbúa er 

svæðið töluvert notað af börnum í hverfinu.  

Upphækkað trjábeð er á einni hlið svæðisins þar virðist gróður vera í góðu lagi. Skriðmispill 

hefur fengið að skríða útá mölina. Hér þyrfti að fara að skipta út gróðri.   
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Mynd nr. 32 – Vegasalt er einnig 

nýtt og í góðu ástandi. En hér má 

skipta leiktækjum út fyrir meira 

krefjandi, frumlegri og 

skemmtilegri leiktæki.  

Mynd nr. 30 – Séð yfir leiksvæði við Kjarrveg, leiktæki líta vel út, 

greinilega má sjá að þeim hefur nýlega verið skipt út. Þarna sést hvernig 

skriðmispill er farinn að skríða útá mölina og annar gróður orðinn ansi 

teygður.  

Ljósmyndir af leiksvæði við Kjarrveg  

Mynd nr. 31 – Séð frá göngustíg 

aftan við Markarveg. Hér sést að 

kofinn er í góðu ástandi og virðist 

nýr.  
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7.5. Körfuboltavöllur við Fossvogsveg 

 

Körfuboltavöllurinn hefur ekki verið settur í flokk eftir leiksvæðastefnu en samkvæmt 

deiliskipulagi samþykktu árið 1980 er völlurinn hafður sem grenndarvöllur. Samkvæmt 

Þórólfi Jónssyni voru boltavellir ekki teknir inn í leiksvæðastefnuna nema ef þeir voru hluti af 

leiksvæði.  

 

 

7.5.1. Körfuboltavöllur við Fossvogsveg 

Á svæðinu eru tvær körfur sitthvoru meginn á vellinum. Körfurnar eru báðar orðnar lúnar, 

netið á báðum körfum er mjög slitið og spjöldin orðin fúin og ljót. Það er engin lýsing við 

körfuboltavöllinn. Einn bekkur sem er staðsettur alveg við völlinn en hann væri betur settur 

annars staðar. Við hliðina á honum er ruslatunna sem mætti einnig vera annars staðar.  

Samkvæmt athugun höfundar er svæðið illa notað. Íbúar við Markarveg og Kjarrveg vissu 

ekki til þess að körfuboltavöllurinn væri mikið notaður.  

Völlurinn er malbikaður, hann er orðin mjög holóttur.  

  

Myndir nr. 33-36 Körfuboltavöllur við Fossvogsveg.  
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8. Samanburðarsvæði 

Nú hafa leiksvæðin við Eyrarland í Fossvogi verið skoðuð. Þá næst verða skoðuð svæði víðar 

í Reykjavík til samanburðar. Þrjú af þeim fjórum svæðum sem verða skoðuð eru í eigu 

borgarinnar og hafa íbúar þurft að hafa fyrir því að koma þeim á kortið hjá borginni og vinna 

nú í samstarfi við borgarstarfsmenn um umhirðu á þeim svæðum. Eitt svæðið tilheyrir íbúum 

og verður það skoðað með tilliti til hvernig umhirðu á því svæði er hagað.  

 

Þau þrjú svæði sem eru í eigu borgarinnar hafa verið flokkuð eftir leiksvæðastefnu 

Reykjavíkur. Í sumum hverfum hafa verið stofnuð vinafélög sem standa að svæðunum má þar 

nefna dæmi um Grím vináttufélag um leikvöllin við Lynghaga, einnig hefur verið stofnað 

félag í kringum leiksvæðið í Grjótaþorpi og á leikvelli við Nýlendugötu en þar var í 

deiliskipulagi að malbika átti yfir völlinn. Íbúar mótmæltu því harðlega og í kjölfarið var 

deiliskipulagi breytt og íbúar tóku völlinn að sér.  
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Mynd nr. 39 – Séð yfir leiksvæði við 

Heiðnaberg.  

Mynd nr. 38 – Rennibraut við 

leiksvæði við Heiðnaberg.  

Mynd nr. 37 – Séð yfir leiksvæði við 

Heiðnaberg.  

8.1. Heiðnaberg 

Heiðnaberg er falleg gata í Breiðholti, þar eru 

tvílyft raðhús en innst í botnlanga eru tveggja 

hæða fjölbýlishús. Húsum er öllum vel 

viðhaldið og litlir garðar umlykja húsin. Gatan 

er vinaleg, gróin og fá bílastæði. Heiðnaberg er 

ekki löng gata, hún hlykkjast aðeins þannig að 

hraðakstur er illmögulegur og veitir það 

ákveðið öryggi fyrir börn og fullorðna að vera 

úti við leik og störf. Lítill leikvöllur er við 

Heiðnaberg sem í gegnum tíðina hefur verið mis 

mikið notaður. Að sögn íbúa var leiksvæðið 

mjög vinsælt, það þótti spennandi að ekki var 

leyfilegt að koma þangað nema í fylgd með íbúa 

götunnar (Sigríður Björk Einarsdóttir. Munnleg 

heimild. 8. apríl 2017). Á leikvellinum er róla, 

rennibraut og sandkassi sem er með loki. Öll 

þessi leiktæki eru farin að sjá aðeins á. 

Malarundirlag er á öllum vellinum en lítill hluti 

er hellulagður þar sem sandkassinn er og þar 

hefur einnig verið settur bekkur. Gróður 

umlykur leiksvæðið sem gerir það hlýlegt og 

væri mögulega nýtt betur ef að svæðið yrði 

skipulagt á ný.  

Höfundur hitti á íbúa við Heiðnaberg sem hefur 

búið við götuna síðastliðin 10 ár. Hún segir að 

ekki mikið hafi breyst á svæðinu þau ár sem hún 

hefur búið við Heiðnaberg. Það eru ekki mörg 

börn sem búa við götuna en þeim fer fjölgandi, hún giskar á að börnin séu 8-10 frá aldrinum 

0-11 ára. Hún segir að völlurinn sé ekki mikið notaður að hennar viti. Íbúar koma saman einu 

sinni á ári og hafa hreinsunardag, þá er leikvöllurinn hreinsaður, málað eftir þörfum, gatan 

smúluð og gróður klipptur.  
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Mynd nr.40 – Líf og fjör á leiksvæðinu við 

Lynghaga.  

Mynd nr. 41 – Leiksvæðið við Lynghaga 

8.2. Lynghagi 

Árið 2009 sendi Grímur - Vináttufélag 

Lynghagaleikvallarins erindi til hverfisráðs 

Vesturbæjar þar sem félagið óskar eftir því að 

efla íbúa við umönnun á leikvelli við 

Lynghaga. Félagið leggur þar til að íbúar 

sinni garðinum og hafi umsögn og tillögurétt 

á úrbótum og framtíðarskipulagi en 

Reykjavíkurborg hafi yfirumsjón, veiti 

sérfræðiþekkingu og sinni eftirliti. Höfundur 

hafði samband við Ólaf Mathiesen sem var 

framkvæmdastjóri Gríms. Samkvæmt honum 

var félagið sett upp sem þriggja ára 

tilraunaverkefni bæði til þess að virkja íbúana 

og umhverfissvið Reykjavíkurborgar. 

Garðinum hafði ekki verið sinnt fram eftir 

sumri 2008 og voru blikur á lofti með að 

fjarlægja leiktæki eins og sandkassa og fleira. 

Hugmyndin byggist á breskum ráðleggingum 

um íbúasamráð og tæki til að virkja íbúa. Í kringum 2012 var búið að skilgreina garðinn eftir 

leiksvæðastefnu Reykjavíkur sem hverfisgarð og var þá búið að tryggja garðinum pláss á 

fjárhagsáætlun borgarinnar. Meginmarkmiði félagsins hafði þá verið náð, að koma garðinum á 

kortið hjá Reykjavíkurborg. Íbúar sáu um hluta að umhirðu ásamt hverfisbækistöð 

Reykjavíkur sem er staðsett við Klambratún og hefur bækistöðin sinnt umhirðu og viðhaldi 

með góðum árangri síðan, að sögn Ólafs.  

Hreinsunardagar voru haldnir að vori og voru þá grasflatir slegnar, arfatínsla, gangstéttir 

sópaðar, grjót fjarlægt úr malarvelli og net á fótboltamörkum löguð. Markmiðið var að sýna 

fram á vilja og virkni íbúa til þess að taka þátt í að halda svæðinu fallegu. Það mætti síðar 

nota til virkja borgina sem kæmi til móts við stærri framkvæmdir eins og að planta, tyrfa, 

sinna viðhaldi á leiktækjum og fá borð og bekki.  

Ólafur taldi viðveru eitt sumarið yfir daginn og um helgar í garðinum og að hans sögn var 

notkun töluverð. Garðurinn snýr vel við sól og er mjög sólríkur. Foreldrar doka gjarnan við 

seinnipart og leyfa börnum að leika sér. Einnig er garðurinn töluvert notaður af íbúum og 

öðrum hópum í grenndinni. Til að mynda notar leikskólinn Sæborg garðinn mikið í sínu starfi 
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Mynd nr. 42 – Leiktæki við Grjótaþorp 

Mynd nr. 43 – Séð yfir Grjótaþorp, í trjábeði eru ný 

gróðursett tré og fjölærar plöntur.  

og einnig leikskólinn sem staðsettur er austan við Hringbraut. ÍTR kemur með hópa á sumrin 

og foreldrar hafa haldið afmæli á leikvellinum. Sést hefur til unglinga úr Hagaskóla sem eiga 

það til að slappa af í rólunum. Fótboltavöllurinn er einnig oft í notkun (Ólafur Mathiesen, 

arkitekt. Tölvupóstur 21. apríl 2017). 

 

Leiksvæðið við Lynghaga hefur verið flokkað eftir leiksvæðastefnu Reykjavíkur sem 

Hverfisgarður. Breytingartillaga frá borginni er að skipta út leikvallaperlu fyrir aðra tegund 

fallundirlags til þess að svæðið verði aðgengilegt fyrir alla (Þórólfur Jónsson, deildarstjóri 

nátturu og garða hjá Reykjavíkurborg, tölvupóstur 2. maí 2017).  

 

8.3. Grjótaþorp 

Þegar aðalskipulag Reykjavíkur 1962-

1983 var hannað átti að reyna að koma 

skikkan á umferðarmál og var tekið mið af 

nýjum viðhorfum sem skapast höfðu í 

gatnaskipulagi erlendis (Eggert Þór Bern-

harðsson, 1998). Þá var reiknað með níu 

hraðbrautum í borginni misjafnlega 

löngum og fyrirferðamiklum. Til dæmis 

átti að leggja tengibraut frá Túngötu yfir á 

Snorrabraut. Til þess að það gæti tekist 

hefði þurft að breikka Túngötuna út á 

Landakotstún og inn í Grjótaþorp. En með 

öllum þeim framkvæmdum sem átti að 

framkvæma var þetta borginni ofviða og 

lítið varð úr þessum framkvæmdum. Í dag 

er lítið fallegt leiksvæði staðsett í 

Grjótaþorpi þar sem tengibraut þessi hefði 

átt að fara í gegn, ef svo hefði orðið hefði orðið talsvert önnur ásýnd í Grjótaþorpi. 

Íbúasamtök Grjótaþorps voru stofnuð 1975, markmið samtakana var að vinna að viðhaldi og 

endurbótum á húsum. Einnig var markmið samtakanna að standa vörð um gróður og umhverfi 

(Þjóðviljinn, 3. október 1975). 
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Mynd nr. 44 – Séð yfir garðinn við 

Lágholtsveg.  

Höfundur hafði samband við íbúa í Grjótaþorpi, sem sagði að enn væru íbúasamtök 

Grjótaþorps til og hlutverk þeirra væri aðallega það að halda leikvelli við Grjótagötu í góðum 

horfum (Björk Grétarsdóttir, íbúi við Grjótagötu. Tölvupóstur 25. apríl 2017).  

Í samstarfi við borgina fá íbúasamtökin málningu til þess að mála þau leiktæki sem eru í 

garðinum. En þar er róla, kofi og búið er að setja trjástubba í mismunandi hæð sem hægt er að 

stökkva á milli. Íbúar hafa samband við borgina með það að koma og sækja rusl eftir 

hreinsunardag sem þeir halda einu sinni á ári.  

Hverfisstöðin sér svo um að slá gras, planta blómum í sumarblómabeð og haust 2016 var 

endurplantað trjám og runnum.  

Garðurinn er mikið notaður af íbúum. Einnig er mikil umferð af erlendum ferðamönnum sem 

ganga í gegnum garðinn og fá leiðsögn frá leiðsögumönnum um bæinn Grjóta sem nafn 

Grjótaþorpsins kemur frá.  

Leiksvæðið hefur verið flokkað eftir leiksvæðastefnu Reykjavíkur sem hefðbundið leiksvæði. 

Tillaga borgarinnar er að endurhugsa val á leiktækjum og velja tæki sem eru í takt við nánasta 

umhverfi, bæta við bekk og blómstrandi jurtir í beð. Lagt er til að gróðursetja „gamlar“ 

fjölærar tegundir sem myndu sóma sér í takt við hverfið (Þórólfur Jónsson deildarstjóri 

náttúru og garða hjá Reykjavíkurborg, tölvupóstur 2. maí 2017). . 

8.4.Lágholtsvegur 

Við Lágholtsveg er lítill garður inn í 

miðborg Reykjavíkur. Garðurinn er 

staðsettur inni í friðsælu hverfi hann er 

ekki auðfundinn og er því kjörinn sem lítið 

andrými frá skarkala dagsins. Húsin 

mynda lítinn kjarna í kringum leiksvæðið 

sem veitir íbúanum öryggi og er aðgengi 

að garðinum mjög þægilegt. Þarna er smá 

grasblettur og endurplantað var í garðinn 

haustið 2016. Lágholtsvegur var valin fegursta gatan á 211 ára afmæli Reykjavíkur og var það 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þáverandi borgarstjóri, sem veitti þau verðlaun (Morgunblaðið, 

19. ágúst 1997). 
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Höfundur hefur gert létta könnun á notkun svæðisins og enn sem komið er hefur hún ekki 

orðið vör við mikla notkun á svæðinu. Það má sjá að alltaf er gengið vel um, grindverk í 

kringum leiksvæði er orðið lélegt og mætti fara að mála og laga. Borgin sér um að slá litla 

grasblettinn á svæðinu, hirðir trjábeð og taka allt illgresi sem vex á hellulögn.  

Leiksvæðið við Lágholtsveg hefur verið flokkað eftir leiksvæðastefnu Reykjavíkur sem 

andrými. Leggur borgin til að taka gróður í gegn, gróðursetja meira af blómstrandi plöntum. 

Hvatt er til að hvetja íbúa við Lágholtsveg að taka svæðið í fóstur (Þórólfur Jónsson, 

deildarstjóri náttúru og garða hjá Reykjavíkurborg, 2.5.2017).  
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9.  Það er gott að rækta í Fossvogi  

Í köflunum hér að ofan hafa leiksvæði verið tekin fyrir víðsvegar um Reykjavík, en það má 

með sanni segja að í Fossvogi sé gott að vera, þar er skjólgott og ræktunarskilirði eru góð. Svo 

er sagt að eitt vinsælasta umræðuefni á Íslandi sé veðrið (Magnús Jónsson og Sigurður 

Harðarson, 2014). Það er jafnvel stundum sagt að allir tali um veðrið en ekkert sé hægt að 

gera við því. Í bók Magnúsar Jónssonar og Sigurðar Harðarsonar Veðurfar og byggt umhverfi 

segja þeir að það sé alrangt að ekkert sé hægt að gera við íslenskri veðráttu. En með 

byggingum, yfirborðsbreytingum og ræktun gróðurs er vel hægt að ráða við veðrið í nánasta 

umhverfi okkar.  

 Í Fossvogi hefur verið mikið ræktað og eru ræktunar skilyrði þar mjög góð og því má segja 

að þar hefur myndast mikið skjól frá húsum og gróðri. Helgi P. Briem skrifaði í Ingólf 

Kosningablað Framsóknarflokksins þann 17.janúar 1930 að ræktunarskilyrði í kringum 

Reykjavík virðast ótakmörkuð. Að í Reykjavík sé viða ágætisland. En af öllum blettum 

hérrlendis bæri Fossvogurinn af. Brekkan blasir við suðursólinni og þar sé skjól fyrir norðan 

næðingum. Jarðvegurinn sé svo frjór, að fádæmum sætir (Helgi P. Briem, 1930).  

Við litlu garðana í Eyrarlandi er gott skjól og sólríkt og því ætti ekki að vera neitt því til 

fyrirstöðu að gróðursetja blómstrandi tré og runna, vel væri hægt að gróðursetja berjarunna og 

gaman væri að prófa ávaxtatré eins og epla og perutré. Hægt væri að planta sumarblómum til 

þess að lífga uppá svæðin og gæti hverfisbækistöðin sett það inní áætlun sína um sumarblóm. 

Í Eyrarlandinu er án efa gott að gera tilraunir í ræktun, þessi litlu svæði sem umræðir gætu 

verið góðir til tilrauna í hinum ýmsu tegundum.  

Til samanburðar við þessi góðu ræktunarskilirði í Fossvogi má kannski segja það svæðin sem 

hér eru tekin til samanburðar hafa ekki sama möguleika á ræktun. Þó svæðin séu kannski 

ágætlega staðsett hvað varðar sól og skjól eru þau óneitanlega meira í alfaraleið. Það er 

ólíkara að ókunnugir rambi inná svæðin í Fossvogi heldur en í Grjótaþorp eða Lynghaga. Til 

dæmis gæti verið illmögulegt að rækta berja og ávaxtarunna á svæðum sem eru í alfaraleið þar 

sem aðrir en íbúar hverfis gætu gætt sér á uppskerunni.  
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Umræður og ályktanir 

Nú hafa ákveðin svæði í Fossvogi verið skoðuð með það í huga að horfa til leiksvæðastefnu 

Reykjavíkur, umhirðu og eignarhalds. Þessi svæði hafa verið sett í flokka eftir 

leiksvæðastefnu borgarinnar. Þau voru einnig greind af höfundi verkefnisins og gerð óformleg 

könnun á notkun. Tekin voru til samanburðar leiksvæði í Reykjavík sem íbúar hafa tekið að 

sér. Öll eiga þessi svæði það sameiginlegt að vera lítil og inni í hverfum. Svæðin eru ekki 

auðfundin, nema helst leiksvæðið í Grjótaþorpi sem tekið er til samanburðar. Þar er til dæmis 

vinsælt að stoppa með erlenda ferðamenn enda er Grjótaþorpið miðsvæðis.  

 

Markmið með þessu verkefni var að svara spurningunni: Hvernig er ástand, nýting og 

notkun grenndarvalla eftir skipulagi og eignarhaldi þeirra?  

 

Eftir að hafa rýnt í svæðin í Fossvogi má sjá að þegar hverfið var skipulagt í upphafi voru 

þessir litlu grenndargarðar inni í skipulagi og hugsaðir sem smábarnaleiksvæði. Þeir voru vel 

hannaðir með fjölbreyttum gróðri. Í dag hafa þessir garðar gleymst og hvað veldur? Höfundur 

getur ekki annað en velt fyrir sér hvort að nú þegar nýir íbúar flytja í hverfið að þeir hafi nóg 

með þá garða sem fylgja húsunum sínum eða að íbúar sýni umhverfi sínu ekki áhuga. 

Höfundur hitti á íbúa svæðisins sem vildu meina að svæðin séu notuð. Nú sé komið mikið af 

barnafólki í hverfið og að börn hverfisins hlaupi á milli og leiki sér á öllum svæðum en finnist 

þau óspennandi vegna ófjölbreytts leiktækjavals. Er hugsunin kannski sú að íbúar eiga þessi 

svæði ekki og þurfa því ekki að hugsa um þau? Stóra spurningin er: er nóg að koma með 

flokk manna og laga til, breyta svæðunum, setja ný tæki og skipta út gróðri. Jan Gehl (2011) 

segir í bók sinni Life between buildings að fólk komi þar sem fólk er, börn fara út að leika 

þegar þau sjá önnur börn úti að leika. Ef svæði eru nógu spennandi kemur fólk, ef það er 

sólríkt og skjól þá kemur fólk. Þessi svæði í Fossvogi hafa gleymst, bæði hjá íbúum og 

borginni. Til þess að missa ekki þessa fallegu litlu garða í algjört óefni er ráð að bæta þa svo 

að allir geta notið.  

 

Til samanburðar við svæðin í Fossvogi voru skoðuð fjögur önnur svæði í Reykjavík þar sem 

íbúar hafa þurft að berjast, ef svo má að orði komast, fyrir tilvist þeirra. Oft eru það 

áhugasamir íbúar sem hrinda af stað vinnu og ná að virkja aðra með sér í það að hugsa vel um 

svæðin og mynda félag í kringum þau eins og hefur verið gert bæði í Lynghaga og í 

Grjótaþorpinu. Þetta geta verið svæði sem voru eflaust ekki inni í upphaflegu skipulagi en 
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með áhuga og mikilli vinnu hafa íbúar náð að koma þessum svæðum í gott horf og þau notuð. 

Það má segja að vel heppnuð svæði séu þau svæði sem eru notuð af öllum aldurshópum.  

 

Til þess að svara rannsóknaspurningunni sem lögð var fram hér að ofan þá er ástand og nýting 

grenndarvalla misjöfn. Greinilega má sjá að nýting er meiri eftir því sem ástand er betra. 

Eignarhaldið virðist ekki skipta máli þegar kemur að ástandi þar sem þrjú af fjórum 

samanburðarsvæðunum eru í eigu borgarinnar en íbúar sjá um að þeim sé vel sinnt. Munurinn 

liggur bæði í staðsetningu, áhuga og drifkrafti íbúa. Samanburðarsvæðin í eigu borgarinnar 

eru öll miðsvæðis meðan garðarnir í Fossvogi eru utan alfaraleiðar. Eins og kemur í samtali 

við Guðlaugu F. Þorsteinsdóttur verkstjóra verkbækistöðvar við Klambratún þá er áhersla 

þeirra öll á miðbænum (Guðlaug F. Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 8. apríl 2017). 

 

Í þessu verkefni var einnig rýnt í leiksvæðastefnu borgarinnar og staða hennar skoðuð. 

Stefnan sjálf er ágæt og ætti að vera ágætis verkfæri til þess að vinna eftir. Það er þó ekki að 

sjá að verið sé að vinna eftir henni nema það að búið er að flokka öll svæði borgarinnar í þá 

flokka sem leiksvæðastefnan leggur til. Vinna við að fækka leiksvæðum er ekki hafin. Og 

eftir samtal við verkstjóra verkbækistöðvar við Klambratún er augljóst að þessi vinna er ekki í 

gangi eða að minnsta kosti ekki í samstarfi við verkbækistöðina.  

 

Það fer ekkert á milli mála að það má laga þessa fallegu vel skipulögðu garða, með viðhaldi 

og smá breytingum sem ekki þurfa að kosta borgina mikið og með aðkomu íbúa má vekja upp 

áhuga þeirra til þess að halda áfram vinnu og umhirðu svæðanna í samstarfi við borgina. Því 

það er svo sannarlega ákveðinn fengur í því að íbúar hafi ákvörðunarvald um þeirra nær 

umhverfi.  

Eins og staðan er í dag hjá verkbækistöðvunum er ekki til mannskapur til þess að hugsa um 

öll þau svæði sem bækistöðin hefur undir sinni könnu. Vegna manneklu og mikillar áherslu á 

miðborgina verða svæði eins og Fossvogi og fleiri eftir og illa á þeim tekið. 

 

Þegar þessi orð eru skrifuð er vandamálið ekki það að ekki megi ráða starfsólk, heldur er 

vandamálið það að fólk sækir ekki um (Guðlaug F. Þorsteinsdóttir. Munnleg heimild. 8. apríl 

2017).  
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Lokaorð 

Það að taka að sér svona verkefni og að rýna í stefnur, sögu og uppbyggingu ákveðinna hverfa 

er ferli sem hefur verið ákaflega lærdómsríkt. Það er eitt að skrifa skýrslu og gera stefnu um 

ákveðin málefni og svo allt annað að vinna eftir stefnunni. Það sýnir sig að leiksvæðastefna 

Reykjavíkur sem er ágætis skýrsla er kannski flókin að fylgja eftir. Höfundur veltir fyrir sér af 

hverju starfsmenn hverfisstöðva viti ekki af og hafi aldrei heyrt um stefnuna. Hvers virði er þá 

öll sú vinna sem í stefnuna fór? 

Það er ljóst að borgin þarf að gera betur í umhirðu á ýmsum stöðum, en sem fyrrverandi 

starfsmaður gerir höfundur sér fullkomlega ljóst að það er auðvelt að segja mun erfiðara að 

framkvæma og þorir að fullyrða að viljinn er fyrir hendi. Klukkutímarnir í sólahringnum eru 

bara ekki nógu margir. Það hefur sýnt sig að mikilvægt er að virkja íbúa hverfanna og það er 

ljóst að til þess að virkja þá þurfa starfsmenn í garðyrkju að vera sýnilegir og vinna með 

íbúum til þess að gera svæðin meira aðlaðandi og halda þeim lifandi.  

Umfram allt er að fá íbúa til þess að nota svæðin þá eru þau vel nýtt.  
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Haaleiti_utgafa_mars-2014.pdf 

Mynd nr. 2 – Loftmynd yfir Fossvogsdal. Fengin 12. 4.2017 af 

http://www.minjastofnun.is/media/husakannanir/Skyrsla_164_Hverfisskipulag-

Haaleiti_utgafa_mars-2014.pdf 

Mynd nr. 3 – Uppdráttur að Fossvogshverfi. Fengin 12. 4. 2017 af  

http://www.minjastofnun.is/media/husakannanir/Skyrsla_164_Hverfisskipulag-

Haaleiti_utgafa_mars-2014.pdf 

Mynd nr. 4 – Deiliskipulag Eyrarlands samþykkt 30.12.1980. Mynd fengin af vef 

Skipulagsvefsjá. 

Mynd nr. 5 – Opið grænt svæði vel nýtt. Mynd fengin 1.5.2017 af 

http://annualreport2014.uli.org/program-highlights/uli-awards-competition-and-

honors/uli-open-space-award/ 

Mynd nr. 6 – Superkilen í Kaupmannahöfn fengin 28.4.2017 af https://www.garten-

landschaft.de/superkilen-hinter-dem-hype/ 

Mynd nr. 7 – Börn að leik. Mynd fengin úr Leiksvæðastefnu Reykjavíkur 

Mynd nr. 8 – Leiksvæði í Reykjavík. Mynd fengin úr Leiksvæðastefnu Reykjavíkur 

Mynd nr. 9 – Eldri borgarar að leik. Mynd fengin 28.4.2017 af 

http://www.estabueno.com.ar/queremos-parques-para-adultos-mayores/  

Mynd nr. 10 – Kofaborg. Mynd fengin úr Leiksvæðastefnu Reykjavíkur 

Mynd nr. 11 – Fjölbreytileiki í gróðri og fuglalífi. Mynd fengin 28.4. 2017 af 

https://wallpapersafari.com/wallpaper-birds-and-flowers/ 

Mynd nr. 12 – Hefðbundið leiksvæði. Mynd fengin úr Leiksvæðastefnu Reykjavíkur 

Mynd nr. 13 – Viðburður á menningarnótt. Mynd fengin 28.4.2017 af 

http://hatid.is/events/menningarnott/ 

Mynd nr. 14 – Leikur í öruggu umhverfi. Mynd fengin úr Leiksvæðastefnu Reykjavíkur 

http://www.minjastofnun.is/media/husakannanir/Skyrsla_164_Hverfisskipulag-Haaleiti_utgafa_mars-2014.pdf
http://www.minjastofnun.is/media/husakannanir/Skyrsla_164_Hverfisskipulag-Haaleiti_utgafa_mars-2014.pdf
http://www.minjastofnun.is/media/husakannanir/Skyrsla_164_Hverfisskipulag-Haaleiti_utgafa_mars-2014.pdf
http://www.minjastofnun.is/media/husakannanir/Skyrsla_164_Hverfisskipulag-Haaleiti_utgafa_mars-2014.pdf
http://www.minjastofnun.is/media/husakannanir/Skyrsla_164_Hverfisskipulag-Haaleiti_utgafa_mars-2014.pdf
http://www.minjastofnun.is/media/husakannanir/Skyrsla_164_Hverfisskipulag-Haaleiti_utgafa_mars-2014.pdf
http://annualreport2014.uli.org/program-highlights/uli-awards-competition-and-honors/uli-open-space-award/
http://annualreport2014.uli.org/program-highlights/uli-awards-competition-and-honors/uli-open-space-award/
https://www.garten-landschaft.de/superkilen-hinter-dem-hype/
https://www.garten-landschaft.de/superkilen-hinter-dem-hype/
http://www.estabueno.com.ar/queremos-parques-para-adultos-mayores/
https://wallpapersafari.com/wallpaper-birds-and-flowers/
http://hatid.is/events/menningarnott/
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Mynd nr. 15 – Í öryggi hverfisgarðar. Mynd fengin úr Leiksvæðastefnu Reykjavíkur 

Mynd nr. 16 – Leikvöllur við Nýlendugötu tekið í fóstur af íbúum. Mynd fengin 28.4.2017 á 

http://www.visir.is/g/2016160908813/nagrannar-fostra-leiksvaedi 

Mynd nr. 17 – Hugmyndasöfnun um hverfið mitt í Reykjavík. Mynd fengin 28.4.2017 á 

http://reykjavik.is/hverfid-mitt-2017  

Mynd nr. 18 - Loftmynd af Fossvogsbletti – Loftmynd fengin hjá Loftmyndir Ehf af Kortsjá. 

21.apríl 2017.  

Mynd nr. 19 – Deiliskipulag við Eyrarland – Mynd fengin af skipulagsvefsjá. 

Mynd nr. 20 – Loftmynd af Markarvegi 1-17 – Mynd fengin á ja.is 

Myndir nr. 21- 24 – Leiksvæði við Markarveg 1-17. Myndir í einkaeigu 

Mynd nr. 25 – Loftmynd af Markarvegi 2-16. Mynd fengin af ja.is 

Myndir nr. 26-28 – Leiksvæði við Markarveg 2-16. Myndir í einkaeigu 

Mynd nr. 29 – Loftmynd af leiksvæði við Kjarrveg. Mynd fengin af ja.is 

Myndir nr. 30-32 – Leiksvæði við Kjarrveg. Myndir í einkaeigu 

Myndir nr. 33-36 – Körfuboltavöllur við Fossvogsveg. Myndir í einkaeigu 

Mynd nr. 37 – Séð yfir leiksvæði við Heiðnaberg. Mynd í einkaeigu.  

Mynd nr. 38 – Rennibraut við Heiðnaberg. Mynd í einkaeigu.  

Mynd nr. 39 – Séð yfir leiksvæði við Heiðnaberg. Mynd í einkaeigu. 

Mynd nr. 40 – Líf og fjör á leiksvæðinu við Lyngjaga. Mynd fengin af facebook síðu Gríms 

Vináttufélags Lynghagaleikvallarins 

Mynd nr. 41 – Leiksvæði við Lynghaga. Myn fengin af facebook síðu Gríms Vináttúfélags 

Lynghagaleikvallarins. 

Mynd nr. 42 – Leiktæki við Grjótaþorp. Mynd í einkaeigu. 

Mynd nr. 43 – Séð yfir Grjótaþorp. Mynd í einkaeigum 

Mynd nr. 44 – Leiksvæði við Lágholtsveg. Mynd í einkaeigu 

 

http://www.visir.is/g/2016160908813/nagrannar-fostra-leiksvaedi
http://reykjavik.is/hverfid-mitt-2017

