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Formáli 
 

Hér fer á eftir könnun byggðar á staðgreinireit 1.271 í Reykjavík, en svæðið afmarkast af 

Stakkahlíð, Háteigsvegi og Bólstaðarhlíð. (Sjá afmörkun svæðisins á mynd 1). Húsakönnunin 

er unnin að beiðni Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur Reykjavíkur í samræmi við 

skipulagslög vegna gerðar deiliskipulags á svæðinu. 

Ákvæði um deiliskipulag er að finna í 37. grein skipulagslaga nr. 123/2010, þar sem 

segir:
1
 

Þegar unnið er deiliskipulag í þegar byggðu hverfi skal lagt mat á varðveislugildi 

svipmóts byggðar og einstakra bygginga sem fyrir eru, með gerð húsakönnunar.  

Ákvæði um skráningu menningarminja er jafnframt að finna í lögum um 

menningarminjar nr. 80/2012 sem tóku gildi 1. janúar 2013. Fjallað er um skráningu vegna 

skipulags í 16. gr. þar sem segir að skráning fornleifa, húsa og mannvirkja skuli fara fram 

áður en gengið er frá aðalskipulagi eða deiliskipulagi og að skráning skuli „ætíð fara fram á 

vettvangi“ áður en deiliskipulag er afgreitt.
2
 Samkvæmt lögunum eru allar fornleifar, hús og 

mannvirki sem eru 100 ára og eldri friðuð.
3
 Jafnframt er kveðið á um að eigendum: „…húsa 

og mannvirkja sem ekki njóta friðunar en byggð voru 1925 eða fyrr, svo og forráðamönnum 

kirkna sem reistar voru 1940 eða fyrr, er skylt að leita álits hjá Minjastofnun Íslands með 

minnst sex vikna fyrirvara ef þeir hyggjast breyta þeim, flytja þau eða rífa.“
4
  

Borgarsögusafn Reykjavíkur, áður Minjasafn Reykjavíkur, hefur um árabil gert 

húsakannanir í samræmi við ofangreint ákvæði skipulagslaga og eru þær hluti af gögnum 

vegna gerðar deiliskipulags.
5
 Húsakönnun er „byggingarlistarleg og menningarsöguleg 

skoðun, könnun, greining, úttekt, skráning og mat bæjarumhverfis og einstakra húsa, studd 

sagnfræðilegri könnun nauðsynlegra frumheimilda.“
6
 Húsakönnun  sem unnin er fyrir 

hefðbundið deiliskipulag er tvíþætt; byggðakönnun með sögulegu yfirliti um þróun byggðar 

og byggingarsögu svæðisins og húsakönnun með húsaskrá og mati á varðveislugildi 

einstakra húsa. 

 

 
Júní 2016, 

 

María Karen Sigurðardóttir, 

deildarstjóri minjavörslu og rannsókna,  

Borgarsögusafni Reykjavíkur 

                                                 
1
 Skipulagslög – nr. 123 – 22. september 2010. Tóku gildi 1. janúar 2011. 

2
 Lög um menningarminjar – nr. 80 – 29. júní 2012. Tóku gildi 1. janúar 2013.  

3
 Lög um menningarminjar – nr. 80 – 29. júní 2012, 1. kafli, 3.gr og 7. kafli, 29. gr.  

4
 Lög um menningarminjar – nr. 80 – 29. júní 2012, 7. kafli, 30. gr.  

5
 Sjá skýrslur Borgarsögusafns Reykjavíkur. Vefur Borgarsögusafns. Vefslóð: http://borgarsogusafn.is/  

Útgáfa  Skýrslur. 
6
 Leiðbeiningar um gerð byggða- og húsakannana. Óútgefið leiðbeiningarit. Minjastofnun Íslands 2009. 

http://borgarsogusafn.is/
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1. Byggingarsaga 

 
Hér fer á eftir umfjöllun um deiliskipulagssvæði sem nær yfir staðgreinireit 1.271 sem 

afmarkast af Stakkahlíð í vestri, Háteigsvegi í norðri og Bólstaðarhlíð í austri og suðri (sjá 

afmörkun svæðisins á mynd 1).  

 

 
Mynd 1. Kort af svæðinu úr Borgarvefsjá.

7
 

 

1.1 Húsagerð og aldur 
 

Á reitnum standa í dag 18 hús, öll reist á síðari hluta 20. aldar eða rétt eftir síðustu aldamót. 

Fyrstu húsin sem þar voru byggð og enn standa eru íbúðarhúsin við Bólstaðarhlíð 25-39 sem 

reist voru á árunum 1955-1959, í framhaldi af byggðinni vestan Stakkahlíðar. 

Árið 1956 hófst bygging Kennaraháskóla Íslands við Stakkahlíð. Fyrsti áfangi 

Kennaraháskólans var tekinn í notkun árið 1962. Árið 1958 var Kirkja Óháða safnaðarins reist 

á horni Háteigsvegar og Stakkahlíðar. Æfingaskóli Kennaraskólans, sem nú heitir 

Háteigsskóli, var reistur á sjöunda áratug aldarinnar og íþróttahús fyrir skólann byggt í 

framhaldinu. Í lok áttunda áratugarins var reist viðbótarkennsluhúsnæði sunnan við 

aðalbyggingu Kennaraháskólans. 

Eftir það varð hlé á byggingu húsnæðis fyrir Kennaraháskólann en í suð-austurhorni 

reitsins risu blokkir fyrir aldraða árið 1986 og undir aldamótin var íbúðum fyrir námsmenn 

komið fyrir við horn Bólstaðarhlíðar og Stakkahlíðar. Yngstu húsin innan reitsins eru 

viðbyggingar við Kennaraháskólann sem reistar voru árið 2005, annarsvegar matsalur sem 

tengir aðalbygginguna við kennsluhúsnæði sunnan við hana, og hinsvegar kennslurými og 

bókasafn austan við aðalbygginguna.
8
 

                                                 
7
 Grunnur úr Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Vefur: Borgarvefsjá. Vefslóð: 

http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/ Sótt 31.03.2016. 
8
 Fasteignaskrá. Vefslóð: http://www.skra.is/fasteignaskra/ Leita að einstökum húsum eftir götuheiti og 

húsnúmeri. 

http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/
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Húsin á reitnum eru öll steinsteypt og eru af mismunandi módernískum og 

póstmódernískum stílgerðum. Langflest húsin eru tvílyft og þrílyft en blokkirnar við 

Bólstaðarhlíð 41-45 skera sig úr með sjö hæðum. 

 

1.2 Breytingar 
 

Helstu breytingar á reitnum eru stakar byggingar og viðbyggingar við Kennaraháskólann og 

Háteigsskóla sem bæst hafa við í gegnum árin. Lítið er um stórvægilegar útlitsbreytingar á 

húsunum innan reitsins, en settar hafa verið svalir á Bólstaðarhlíð 33-35, skipt um glugga í 

nokkrum húsum við Bólstaðarhlíð og sett steni-klæðning á Bólstaðarhlíð 27. 

 
1.3 Höfundar 
 

Húsin innan reitsins eru teiknuð á ólíkum tímaskeiðum og af ólíkum hönnuðum. 

Halldór Halldórsson arkitekt teiknaði fjögur hús við Bólstaðarhlíð, númer 33-39, á árunum 

1955-1957. Gunnar Hansson arkitekt teiknaði kirkju Óháða safnaðarins og Háteigsskóla stuttu 

síðar, en dóttir hans Helga Gunnarsdóttir arkitekt, teiknaði viðbyggingu við skólann sem reist 

var árið 1998. Helgi og Vilhjálmur Hjálmarssynir arkitektar teiknuðu íþróttahúsið við 

Háteigsskóla sem reist var árið 1972 ásamt viðbyggingu sunnan við Kennaraháskólann árið 

1978. Jón Magnússon húsasmíðameistari og Þórður Jasonarson byggingameistari teiknuðu tvö 

sambyggð hús við Bólstaðarhlíð hvor, á árunum 1956-1959. Batteríið arkitektar teiknuðu nýja 

tengibyggingu og matsal ásamt viðbyggingu austan við Kennaraháskólann, árið 2005. 

 

1.4 Saga svæðisins 

1.4.1 Upphaf byggðar á svæðinu – Kringlumýrarblettir 
 

Svæðið sem hér er til umfjöllunar er efst á Rauðarárholti, en svo nefnist klapparholtið sem 

liggur milli fyrrum mýrarsvæðanna Norðurmýrar og Kringlumýrar og dregur nafn sitt af 

jörðinni Rauðará. Þvert yfir Rauðarárholt lágu landamerki jarðanna Víkur (Reykjavíkur) og 

Rauðarár en svæðið sem hér er fjallað um lá sunnan landamerkjanna og tilheyrði því jörðinni 

Vík.  

Fyrsta byggð sem reis á svæðinu var á erfðafestublettum, svokölluðum 

Kringlumýrarblettum. Byrjað var að úthluta erfðafestulöndum í Kringlumýri og á öðrum 

svæðum utan meginbyggðarinnar í Reykjavík á árunum fyrir fyrra stríð. Tilgangurinn var að 

hvetja til aukinnar ræktunar og búrekstrar í nágrenni við þéttbýlið í Reykjavík og tryggja 

nægilegt framboð af landbúnaðarafurðum. Svæðunum var skipt í bletti sem afhentir voru til 

eignar gegn árlegri leigu, en erfðafestuhafar voru þó skyldaðir til að láta af hendi 

byggingarlóðir úr erfðafestulöndum sínum, ef á þyrfti að halda, gegn niðurfærslu á 

árgjaldinu.
9
 Á erfðafestulöndunum risu hús sem sum hver standa enn í dag en önnur eru 

horfin. Stundum voru þau felld inn í nýja byggð eftir því sem hún breiddi úr sér yfir gömlu 

erfðafestulöndin og erfðafestuhafarnir fengu í staðinn lóðir sem mældar voru út umhverfis 

íbúðarhús þeirra. Í öðrum tilvikum þurftu gömlu býlin, með öllum ummerkjum um búskap og 

ræktun, að víkja fyrir nýju skipulagi.
10

 

                                                 
9
 Þórunn Valdimarsdóttir: Sveitin við Sundin, bls. 39 – Guðjón Friðriksson: Saga Reykjavíkur. Bærinn vaknar. 

1870‐1940. Fyrri hluti, bls. 47-49. 
10

 Drífa Kristín Þrastardóttir o.fl.: Byggðakönnun. Borgarhluti 5 – Háaleiti. Skýrsla nr. 164 í skýrsluröð 

Borgarsögusafns Reykjavíkur,bls. 13-14. 
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Mynd 2. Uppdrátturinn sýnir Kringlumýrarbletti 29-31 og 

Rauðarárholt II.  Blettur nr. 31 er merktur með rauðum lit en austan 

hans eru Kringlumýrarblettir 30 (efri) og 29 (neðri). Sunnan við þá 

er reiturinn Rauðarárholt II.
11

 

 

Á Kringlumýrarblettum var búskapur mismikill en flestir höfðu þar garðrækt, enda var 

jarðvegurinn léttur og hentugur til ræktunar þótt landið þætti lélegt byggingarland. Þar reistu 

menn kofa og sumarskýli á löndum sínum og sumir heilsársbústaði. Á kreppuárunum beindust 

sjónir manna í auknum mæli að garðyrkju og smábúskap og þá lét Reykjavíkurbær ræsa betur 

fram hluta Kringlumýrar og plægja þar garða sérstaklega undir matjurtarækt. Þar var úthlutað 

um 100 görðum til matjurtaræktar árið 1933 og rúmlega 260 til viðbótar á árunum 1937-1939, 

auk garða sem bættust við í landi Seljalands árið 1942. Þarna voru ein helstu ræktunarlönd 

bæjarbúa í mörg ár og mikil byggð kartöfluskúra, en undir lok sjötta áratugar 20. aldar voru 

garðarnir í Kringlumýri lagðir niður.
12 

 

Austanvert á reitnum sem hér er til umfjöllunar voru fjórir erfðafestureitir; 

Kringlumýrarblettir 29-31 og Rauðarárholt II. Þessir reitir lágu austanvert við 

Kringlumýrarveg, sem áður lá vestan með Kringlumýri, en nú liggur hluti götunnar 

Bólstaðarhlíðar á svipuðum slóðum og þessi kafli Kringlumýrarvegar. Kringlumýrarblettum 

29-31 var úthlutað á erfðafestu á árunum 1934-1940. Árið 1935 var reist íbúðarhús á 

                                                 
11

 Borgarskjalasafn: Skjöl byggingarfulltrúa (B) fyrir Kringlumýrarbletti 31 (E-nr. 547). 
12

 Þórunn Valdimarsdóttir: Sveitin við Sundin, bls. 250-252 – Freyja Jónsdóttir: „Kringlumýrarblettir“. Dagur, 

28. mars 1998 – Alþýðublaðið, 6. september 1944, bls. 2 – Páll Líndal: Reykjavík. Sögustaður við Sund, 2. bindi 

(H-P), bls. 106 – Morgunblaðið, 13. apríl 1961, bls. 15. – Drífa Kristín Þrastardóttir o.fl.. Byggðakönnun. 

Borgarhluti 5 – Háaleiti. Skýrsla nr. 164 í skýrsluröð Borgarsögusafns Reykjavíkur. Bls. 16. 
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Kringlumýrarbletti 29 sem þá var í eigu Bjarna Árnasonar verkstjóra. Arkitektarnir Einar 

Sveinsson og Sigmundur Halldórsson sóttu um byggingarleyfið fyrir hönd Bjarna. 

 
Mynd 3 og 4. Íbúðarhúsið á Kringlumýrarbletti 29. Myndirnar eru teknar árið 1951.

13
 

 

Bæjarráð veitti í tvígang leyfi fyrir byggingu íbúðarhúss á Kringlumýrarbletti 30, árin 

1937 og 1942. Á loftmyndum frá árunum 1954 og 1965 sést móta fyrir húsi á reitnum ásamt 

húsinu á Kringlumýrarbletti 29.
14

 Kringlumýrarblettur 30 var tekinn úr erfðafestu árið 1943 

sökum vanefnda við erfðafestuskilmála.  

Kringlumýrarblettur 31 virðist hafa verið í erfðafestu fram til um 1960 en hvorki var 

reist hús þar né á reitnum Rauðarárholti II.  

Þegar farið var að byggja Kennaraháskólann voru reitirnir smám saman teknir úr 

erfðafestu og landið tekið undir lóð skólans. Kringlumýrarblettur 29 var sá síðasti innan 

reitsins sem tekinn var úr erfðafestu árið 1964, en Reykjavíkurborg keypti lóðina af síðasta 

eiganda hennar árið 1968. Nú nær lóð Háteigsskóla nokkurn veginn yfir það svæði sem þessir 

þrír reitir tóku áður til og blokkirnar við Bólstaðarhlíð 41-45 standa innan þess sem áður var 

reiturinn Rauðarárholt II. 
15

 

 

1.4.2 Hernámsárin – Braggabyggð á svæðinu 
 

Á stríðsárunum voru stór herskálahverfi efst á Rauðarárholti, bæði íbúðar- og birgðahverfi. Í 

norðvesturhorni reitsins sem hér er til umfjöllunar, þar sem nú er horn Stakkahlíðar og 

Háteigsvegar á móts við vatnsgeyminn við Háteigsveg, var Camp Tower Hill, eða 

Vatnsgeymiskampur. Þar bjuggu um tuttugu Íslendingar í nokkur ár eftir stríð. Aðeins vestar 

(utan reitsins) stóð stærri kampur, Camp Sheerwood, sem síðar kallaðist Háteigskampur, en 

þangað flutti hópur Reykvíkingar síðla árs 1944 og þar var búið næstu tuttugu árin. Í 

Háteigskampi stóðu braggar fram yfir 1960 og síðustu skálarnir þar voru þá orðnir umluktir 

skipulagðri íbúðarbyggð.
16

 

 

                                                 
13

 Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs (E) fyrir erfðafestulandið Kringlumýrarblett 29 (E-nr. 515). 
14

 Vefur: Borgarvefsjá. Vefslóð: http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/ Smella á „Opna Valglugga“  

Saga og þróun  Reykjavík árið 1954 og Reykjavík árið 1965. Sótt 31.03.2016. 
15

 Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs (E) fyrir erfðafestulöndin Kringlumýrarblett 29 (E-nr. 515), 

Kringlumýrarblett 30 (E-nr. 526) og Kringlumýrarblett 31 (E-nr. 547). 
16

 Eggert Þór Bernharðsson: Undir bárujárnsboga, bls. 25, 58, 82. 
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Mynd 5. Yfirlitsmynd yfir Hlíðarnar. Fyrir miðju myndarinnar er Klambratún, Norðurmýrin lengst til hægri en 

vinstra megin sést Sjómannaskólinn og braggahverfið Vatnsgeymiskampur á móts við hann, í vinstri jaðri 

myndarinnar.
17

 

 

1.4.3 Skipulag byggðar á svæðinu 
 

Svæðið austan Lönguhlíðar að Stakkahlíð byggðist upp á árunum 1947-1951. Til er 

samþykktur deiliskipulagsuppdráttur að svæðinu frá 1946. Á honum sést að innan reitsins sem 

hér er fjallað um, var gert ráð fyrir áframhaldandi íbúðarbyggð með svipuðu sniði og reis 

vestan Stakkahlíðar (sjá mynd 6). Þær áætlanir breyttust þegar ákveðið var að reisa 

Kennaraháskólann við Stakkahlíð og húsin við Bólstaðarhlíð 25-39 voru þau einu sem reist 

voru innan þessa reits í samræmi við uppdráttinn frá 1946.
18

 

Svæðið austan Stakkahlíðar hefur verið í uppbyggingu frá því um miðjan sjötta áratug 

síðustu aldar, en árið 1957 var samþykktur heildaruppdráttur að stóru svæði í Kringlumýri 

sem náði allt frá Stakkahlíð austur að Grensásvegi og milli Suðurlandsbrautar og 

Bústaðavegar.
19

 

Á deiliskipulagsuppdrætti frá 1961, sem nær meðal annars yfir reitinn innan 

Bólstaðarhlíðar, Stakkahlíðar og Háteigsvegar, sjást fyrirætlanir um byggingu 

Kennaraháskólans við Stakkahlíð. Þar eru að auki sýnd húsin við Bólstaðarhlíð 25-39, sem 

                                                 
17

 Borgarsögusafn Reykjavíkur - Ljósmyndasafn Reykjavíkur: VIG loftmyndirC 3-1. Ljósmyndari Sigurhans 

Vignir. 
18

 Drífa Kristín Þrastardóttir o.fl.: Byggðakönnun. Borgarhluti 3 - Hlíðar. Skýrsla nr. 163 í skýrsluröð 

Borgarsögusafns Reykjavíkur, bls. 33. 
19

 Finnur Kristinsson: „Drög að skipulagssögu Reykjavíkur“. Óútgefið handrit, bls. 49 og 64. 
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risu á árunum 1955-1959, en að öðru leyti ekki settar fram hugmyndir um frekari byggð á 

reitnum.
1
 

 

 
Mynd 6. Deiliskipulagsuppdráttur fyrir Hlíðar, samþykktur 1. apríl 1946.

2
 Uppdrátturinn sýnir hvernig gert var 

ráð fyrir svipaðri íbúðabyggð austan Stakkahlíðar og vestan hennar.  
 

Svo virðist sem ekkert heildarskipulag hafi verið unnið fyrir reitinn síðan á sjötta 

áratugnum og hefur uppbygging húsa á reitnum verið ákveðin með staðbundnum 

deiliskipulagsbreytingum hverju sinni. Fyrir reitinn eru nú í gildi tveir 

deiliskipulagsuppdrættir, annars vegar áðurnefnt deiliskipulag fyrir Bólstaðarhlíð, dagsett 14. 

mars 1961 og hinsvegar fyrir KHÍ-Sjómannaskólann, dagsett 10. september 1996, ásamt 

samþykktum breytingum.
3
 

 

1.5 Nafngiftir gatnanna 
 

Tvö holt setja svip sinn á svæðið þar sem Hlíðahverfið byggðist, annarsvegar Rauðarárholt og 

hinsvegar Öskjuhlíð. Áður en skipulögð var íbúðabyggð á svæðinu var algengt að heiti býla 

sem þar voru vísuðu í þessi kennileiti og enduðu á –holt eða –hlíð. Á svæðinu þar sem nú er 

Hlíðahverfi voru meðal annars nokkur erfðafestubýli sem flest urðu að víkja fyrir nýjum 

byggingum og skipulagi. Þar á meðal voru býlin Eskihlíð, Reykjahlíð, Litla-Hlíð og 

                                                 
1
 Skipulagssjá. Vefslóð: http://borgarvefsja.reykjavik.is/skipulagssja/  Smella á svæðið sunnan/austan 

Bólstaðarhlíðar  Bólstaðarhlíð sþ. 14.03.1961. Sjá einnig: Skjalaver Reykjavíkurborgar. Skipulagsuppdrættir. 

Skipulag við Bólstaðarhlíð, sþ. 14.03.1961. Teikningavefur Reykjavíkurborgar. Vefslóð: 

http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Skipulagsuppdrættir  Leitarorð: Vatnsholt. Sótt 24.06.2016 
2
 Skipulagssjá. Vefslóð: http://borgarvefsja.reykjavik.is/skipulagssja/  Smella á svæðið „Hlíðar 1946“, austan 

við Stakkahlíð.  Hlíðar deiliskipulag, sþ. 01.04.1946. Sjá einnig: Skjalaver Reykjavíkurborgar. 

Skipulagsuppdrættir. Hlíðar, deiliskipulag 1946, sþ. 01.04.1946. Teikningavefur Reykjavíkurborgar. Vefslóð: 

http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Skipulagsuppdrættir  Leitarorð: Hlíðar. Sótt 24.06.2016 
3
 Skipulagssjá. Vefslóð: http://borgarvefsja.reykjavik.is/skipulagssja/ Smella á svæðið sem nær yfir 

Kennaraháskólann  KHÍ-Sjómannaskóli Íslands, sþ. 10.09.1996. Sótt 24.06.2016. 

http://borgarvefsja.reykjavik.is/skipulagssja/
http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb
http://borgarvefsja.reykjavik.is/skipulagssja/
http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb
http://borgarvefsja.reykjavik.is/skipulagssja/
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Varmahlíð.
4
 Þegar skipulögð var byggð í Rauðarárholti var ákveðið að götuheiti þar skyldu að 

hafa endinguna – holt og götuheiti í Hlíðahverfi fengu endinguna –hlíð.
5
  

 
Bólstaðarhlíð: Heiti götunnar er á sér samsvörun í heiti kirkjustaðarins Bólstaðarhlíðar í 

Austur-Húnavatnssýslu.
6
 

 

Háteigsvegur: Gatan er kennd við býlið Háteig sem stóð sunnan í Rauðarárholti. Búskapur 

hófst þar rétt eftir aldamótin 1900.
7
 

 

Stakkahlíð: Samnefnt eyðibýli er í Loðmundarfirði, Norður-Múlasýslu.
8
 

 

                                                 
4
 Drífa Kristín Þrastardóttir o.fl.: Byggðakönnun. Borgarhluti 3 - Hlíðar. Skýrsla nr. 163 í skýrsluröð 

Borgarsögusafns Reykjavíkur, bls. 24. 
5
 Borgarskjalasafn: Aðf. 3374. Götunöfn og húsanúmer 1914–1960. 

6
 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, 1. bindi (A-G), bls. 96. 

7
 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, 2. bindi (H-P), bls. 34 

8
 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, 3. bindi (R-Ö), bls. 79 
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2. Húsaskrá Reykjavíkur 
 

Húsaskrá Reykjavíkur er gagnagrunnur um hús í Reykjavík. Megintilgangurinn með skránni 

er að safna á einn stað upplýsingum um hús í Reykjavík og varpa ljósi á byggingararf 

borgarinnar. Í húsaskránni má meðal annars finna upplýsingar um byggingarár húsa, hönnuði, 

upprunalega gerð, byggingarefni húsa, helstu breytingar sem gerðar hafa verið á viðkomandi 

húsum og annað sem lýtur að sögu þeirra.  

Húsaskrá byggir á margvíslegum frumgögnum svo sem brunavirðingum, gögnum 

byggingarnefndar, teikningum, kortum og ljósmyndum en einnig prentuðum heimildum og 

vettvangskönnunum. Skráin er góður grunnur fyrir rannsóknir á byggingarsögu Reykjavíkur, 

þar sem í henni eru upplýsingar um hús sem byggð hafa verið í Reykjavík í gegnum tíðina, 

einnig þau sem hafa verið rifin. Húsaskráin er lögð til grundvallar við gerð húsakannana og 

hefur að geyma upplýsingar um varðveislumat húsa, sem horft er til þegar unnið er 

deiliskipulag í þegar byggðum hverfum. 

Brunavirðingar eru mikilvægar heimildir um hús í Reykjavík. Eftir að Reykjavík fékk 

inngöngu í Brunabótafélag danskra kaupstaða árið 1874 voru öll hús bæjarins virt til 

brunabóta. Þá var húsunum lýst mjög nákvæmlega og verðmæti þeirra metið og skráð. Þessar 

brunavirðingar veita mikilvægar upplýsingar um byggingarár húsa og breytingar sem gerðar 

hafa verið á þeim. Byggingarnefnd tók til starfa í Reykjavík árið 1839. Á Borgarskjalasafni 

Reykjavíkur eru varðveitt öll skjöl byggingarnefndar frá upphafi svo sem umsóknir um 

nýbyggingar og breytingar, leyfisveitingar nefndarinnar og umsagnir ýmissa aðila. Ennfremur 

má sjá í veðmálabókum hvernig hús hafa gengið kaupum og sölum í Reykjavík í aldanna rás. 

Teikningar og ljósmyndir veita mikilsverðar upplýsingar þegar rannsökuð er 

byggingarsaga húsa og þróun byggðar. Hjá byggingarfulltrúa Reykjavíkur eru varðveittar allar 

teikningar af húsum í Reykjavík sem sótt hefur verið um samþykki fyrir. Ljósmyndir koma 

sér vel við athugun á ýmsum atriðum, t.d. því hvernig gluggar húsa hafa tekið breytingum í 

gegnum tíðina, en slíkar breytingar eru yfirleitt ekki skráðar í skjalleg gögn. Ljósmyndir af 

húsum í Reykjavík eru varðveittar á Ljósmyndasafni Reykjavíkur og Þjóðminjasafni Íslands. 

Kort og uppdrættir eru einnig mikilvægar heimildir um þróun byggðar og meðal þeirra sem 

gagnast við rannsóknir á sögu Reykjavíkur eru ýmis frumkort af Reykjavík frá 18., 19. og 20. 

öld, sem og kort mælingadeildar Reykjavíkurborgar og skipulagsuppdrættir. Prentaðar 

heimildir eru til fjölmargar um sögu Reykjavíkur. Þær koma allar að góðum notum við gerð 

húsaskrárinnar hvort sem um frásagnir samtíðarmanna er að ræða eða sagan er skráð af 

eftirkomendum. 

Með skoðun og ljósmyndun á vettvangi er unnt að meta ástand viðkomandi húss eða 

svæðis og þannig næst jafnframt heildaryfirsýn yfir gerð og efnisnotkun. Umhverfislegt mat 

og þar með varðveislugildi húss byggir síðan á samanburði á núverandi ástandi og skjallegum 

upplýsingum um upphaflega gerð húss.  
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2.1 Húsaskrá: Stakkahlíð – Háteigsvegur – Bólstaðarhlíð28 

  

                                                 
28

 Byggingarár eru samkvæmt skráningu Borgarsögusafns í húsaskrá en þar er stuðst við brunavirðingar. Hafi 

húsin ekki verið skráð er hér notast við byggingarár samkvæmt Fasteignaskrá. 



1998 Bólstaðarhlíð 23Byggingarár

Björn H. JóhannessonHönnun

Steinsteypt
ÁlKlæðning

Útitröppur
Þrílyft
Svalir

Íbúðarhús
Upphafleg notkunByggingafélagFyrsti eigandi

námsmanna

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Útlit hússins tekur mið af byggingum Kennaraháskólans og götumynd Bólstaðarhlíðar.Umhverfisgildi:

Fjölbýlishús í anda húsagerðar tíunda áratugar 20. aldar.Byggingarstíll:

Óbreytt.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

15

Fjölbýlishús með íbúðum fyrir námsmenn, reist á vegum Byggingafélags námsmanna. Útlit hússins tekur mið af
suðurbyggingu KHÍ (mhl.13) en hæð þess og form samræmist ágætlega íbúðarhúsum við Bólstaðarhlíð þótt það sé lengra
en önnur hús við götuna. Efnisval og frágangur eru þó af nýrri gerð.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



1957 Bólstaðarhlíð 25Byggingarár

1959 Bílskúr

Jón MagnússonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir
Útitröppur

Íbúðarhús
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Jón Magnússon

húsasmíðameistari

SteinsteyptarUndirstöður

húsasm.

Lagt er til að húsaröðin Bólstaðarhlíð 25-39, sem húsið tilheyrir, njóti verndar í gulum flokki:
Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi, sbr.
verndunarflokka sem skilgreindir eru í borgarverndarstefnu Aðalskipulags 2010-2030
(C-hluti. Fylgiskjöl).

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi sem hluti af götumynd Bólstaðarhlíðar.Umhverfisgildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratugi 20. aldar.Byggingarstíll:

Húsið er nokkuð upprunalegt að gerð og hefur verið endursteinað.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

16

Íbúðarhús, sambyggt við Bólstaðarhlíð númer 27. Hluti af götumynd Bólstaðarhlíðar sem einkennist af áþekkum húsum.
Húsið hefur nýlega verið endursteinað og útitröppur verið steyptar upp á nýtt.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



1956 Bólstaðarhlíð 27Byggingarár

Jón MagnússonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir

Íbúðarhús
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

húsasmíðameistari

SteinsteyptarUndirstöður

Lagt er til að húsaröðin Bólstaðarhlíð 25-39, sem húsið tilheyrir, njóti verndar í gulum flokki:
Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi, sbr.
verndunarflokka sem skilgreindir eru í borgarverndarstefnu Aðalskipulags 2010-2030 
(C-hluti. Fylgiskjöl).

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi sem hluti af götumynd Bólstaðarhlíðar.Umhverfisgildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratugi 20. aldar.Byggingarstíll:

Húsið er nokkuð upprunalegt að gerð en hefur verið klætt með steniplötum í stað steiningar.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

17

Íbúðarhús, sambyggt við Bólstaðarhlíð númer 25. Hluti af götumynd Bólstaðarhlíðar sem einkennist af áþekkum húsum.
Húsið hefur verið klætt með steniplötum en svalir endursteinaðar í dekkri og brúnleitari lit en á húsi nr. 25.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



1959 Bólstaðarhlíð 29Byggingarár

2001 Bílskúr

Þórður JasonarsonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir
Kvistir

Íbúðarhús
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Arkform teiknistofa,
Guðjón Magnússon
Magnús Ingi Ingvarsson

byggingameistari

SteinsteyptarUndirstöður

arkitekt
byggfr.

Lagt er til að húsaröðin Bólstaðarhlíð 25-39, sem húsið tilheyrir, njóti verndar í gulum flokki:
Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi, sbr.
verndunarflokka sem skilgreindir eru í borgarverndarstefnu Aðalskipulags 2010-2030
(C-hluti. Fylgiskjöl).

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi sem hluti af götumynd Bólstaðarhlíðar.Umhverfisgildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratugi 20. aldar.Byggingarstíll:

Breyttar svalir á vesturhlið og nýir gluggar að hluta. Húsið er annars nokkuð upprunalegt að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

18

Íbúðarhús, sambyggt við Bólstaðarhlíð númer 31. Hluti af götumynd Bólstaðarhlíðar sem einkennist af áþekkum húsum.
Skipt hefur verið um handrið á vestursvölum, yfir inngangi hússins. Upphaflega hefur þar verið steypt handrið með munstri
líkt og á steyptum garðvegg fyrir framan húsið við götu, samanber suðursvalir á húsinu og austursvalir á húsinu nr. 31. Nýir
gluggar eru á suðurhlið og í stofugluggum er eitt stórt gler í stað skiptra rúða.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



1957 Bólstaðarhlíð 31Byggingarár

Þórður Jasonarson Hönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir
Kvistir

Íbúðarhús
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

byggingameistari

SteinsteyptarUndirstöður

Lagt er til að húsaröðin Bólstaðarhlíð 25-39, sem húsið tilheyrir, njóti verndar í gulum flokki:
Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi, sbr.
verndunarflokka sem skilgreindir eru í borgarverndarstefnu Aðalskipulags 2010-2030
(C-hluti. Fylgiskjöl).

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi sem hluti af götumynd Bólstaðarhlíðar.Umhverfisgildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratugi 20. aldar.Byggingarstíll:

Húsið er nokkuð upprunalegt að gerð en einhverjum gluggum hefur verið breytt.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

19

Íbúðarhús, sambyggt við Bólstaðarhlíð númer 29. Hluti af götumynd Bólstaðarhlíðar sem einkennist af áþekkum húsum.
Nýir gluggar eru á suðurhlið og í stofugluggum er eitt stórt gler í stað skiptra rúða. Steyptur garðveggur er við lóðamörk
hússins að götu.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



1955 Bólstaðarhlíð 33Byggingarár

1993 Svalir

Halldór HalldórssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir
Kvistir

Íbúðarhús
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
JL arkitektar, Jakob Líndal

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

arkitekt

Lagt er til að húsaröðin Bólstaðarhlíð 25-39, sem húsið tilheyrir, njóti verndar í gulum flokki:
Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi, sbr.
verndunarflokka sem skilgreindir eru í borgarverndarstefnu Aðalskipulags 2010-2030
(C-hluti. Fylgiskjöl).

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi sem hluti af götumynd Bólstaðarhlíðar.Umhverfisgildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratugi 20. aldar.Byggingarstíll:

Húsið er að mestu upprunalegt en settar hafa verið svalir á ris þess og skipt um glugga að hluta.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

20

Íbúðarhús, sambyggt við Bólstaðarhlíð númer 35. Hluti af götumynd Bólstaðarhlíðar sem einkennist af áþekkum húsum.
Teikningar JL arkitekta frá árinu 1993 sýna svalir á rishæð hússins til suðurs eins og nú er. Útlit á svölum líkist
teikningunni að mestu leyti. Steyptur garðveggur við lóðamörk hefur verið fjarlægður og timburgrindverk verið sett í
staðinn. Húsið hefur verið endursteinað í svörtum og hvítum lit svo líkist kvartsi/tinnu. 

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



1955 Bólstaðarhlíð 35Byggingarár

1993 Svalir

Halldór HalldórssonHönnun

Steinsteypt
Kvarts og tinnaKlæðning

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir
Kvistir

Íbúðarhús
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
JL arkitektar, Jakob Líndal

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

Arkitekt

Lagt er til að húsaröðin Bólstaðarhlíð 25-39, sem húsið tilheyrir, njóti verndar í gulum flokki:
Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi, sbr.
verndunarflokka sem skilgreindir eru í borgarverndarstefnu Aðalskipulags 2010-2030
(C-hluti. Fylgiskjöl).

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi sem hluti af götumynd Bólstaðarhlíðar.Umhverfisgildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratugi 20. aldar.Byggingarstíll:

Húsið er að mestu upprunalegt en settar hafa verið svalir á ris þess og skipt um glugga að hluta.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

21

Íbúðarhús, sambyggt við Bólstaðarhlíð númer 33. Hluti af götumynd Bólstaðarhlíðar sem einkennist af áþekkum húsum.
Teikningar JL arkitekta frá árinu 1993 sýna svalir á rishæð hússins til suðurs eins og nú er. Útlit á svölum hefur þó breyst
og er ólíkt svölunum á húsi nr. 33. Munstraður steyptur garðveggur er fyrir framan húsið að götu. Húsið hefur verið
endursteinað í svörtum og hvítum lit svo líkist kvartsi/tinnu. Svo virðist sem settur hafi verið nýr gluggi í stofu á miðhæð
og er smíði hans ólík öðrum gluggum í húsinu.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



1957 Bólstaðarhlíð 37Byggingarár

Halldór HalldórssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir
Kvistir

Íbúðarhús
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

Lagt er til að húsaröðin Bólstaðarhlíð 25-39, sem húsið tilheyrir, njóti verndar í gulum flokki:
Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi, sbr.
verndunarflokka sem skilgreindir eru í borgarverndarstefnu Aðalskipulags 2010-2030
(C-hluti. Fylgiskjöl).

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi sem hluti af götumynd Bólstaðarhlíðar.Umhverfisgildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratugi 20. aldar.Byggingarstíll:

Húsið er nokkuð upprunalegt að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

22

Íbúðarhús, sambyggt við Bólstaðarhlíð númer 39. Hluti af götumynd Bólstaðarhlíðar sem einkennist af áþekkum húsum.
Munstraður steyptur garðveggur er fyrir framan húsið að götu. Húsið hefur verið endursteinað með hvítum og rauðbrúnum
steini.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



1957 Bólstaðarhlíð 39Byggingarár

Halldór HalldórssonHönnun

Steinsteypt
Klæðning

Tvílyft
Ris
Kjallari
Svalir
Kvistir

Íbúðarhús
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

Lagt er til að húsaröðin Bólstaðarhlíð 25-39, sem húsið tilheyrir, njóti verndar í gulum flokki:
Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi, sbr.
verndunarflokka sem skilgreindir eru í borgarverndarstefnu Aðalskipulags 2010-2030 
(C-hluti. Fylgiskjöl).

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Húsið hefur gildi sem hluti af götumynd Bólstaðarhlíðar.Umhverfisgildi:

Hefðbundin húsagerð frá sjötta áratugi 20. aldar.Byggingarstíll:

Húsið er nokkuð upprunalegt að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

23

Íbúðarhús, sambyggt við Bólstaðarhlíð númer 37. Hluti af götumynd Bólstaðarhlíðar sem einkennist af áþekkum húsum.
Munstraður steyptur garðveggur er fyrir framan húsið að götu. Húsið hefur verið endursteinað með hvítum og rauðbrúnum
steini.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



1986 Bólstaðarhlíð 41Byggingarár

Þormóður Sveinsson og RúnarHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Svalir

Íbúðarhús
Upphafleg notkunSamtök aldraðraFyrsti eigandi

Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Gunnarsson, arkitektar

SteinsteyptarUndirstöður

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Blokkirnar eru hærri en byggingarnar í kring en hluti af brotakenndri heildarmynd svæðisins sem
einkennist af ólíkum stakstæðum byggingum.

Umhverfisgildi:

Fjölbýlishús í anda húsagerðar níunda áratugar 20. aldar, með póstmódernískum einkennum.Byggingarstíll:

Óbreytt að öðru leyti en því að skjól hefur verið sett á flestar svalir.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

24

Um er að ræða aðra af tveimur íbúðablokkum fyrir aldraða en blokkirnar eru tengdar saman með sameiginlegri
þjónustubyggingu. Upprunalega voru svalir á húsinu opnar en smám saman hafa verið settar glerlokanir á svalir við stóran
hluta íbúðanna og breytir það svip húsanna.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



1986 Bólstaðarhlíð 43Byggingarár

Þormóður Sveinsson og RúnarHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Svalir

Íbúðarhús
Upphafleg notkunSamtök aldraðraFyrsti eigandi

Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Gunnarsson, arkitektar

SteinsteyptarUndirstöður

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Þjónustuhúsið stendur á milli fjölbýlishúsanna tveggja og lætur lítið yfir sér.Umhverfisgildi:

Fjölbýlishús í anda húsagerðar níunda áratugar 20. aldar, með póstmódernískum einkennum.Byggingarstíll:

Óbreytt.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

25

Um er að ræða þjónustu- og tengibyggingu fyrir fjölbýlishúsin Bólstaðarhlíð 41 og 45 þar sem eru íbúðir fyrir aldraða.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



1986 Bólstaðarhlíð 45Byggingarár

Þormóður Sveinsson og RúnarHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Svalir

Íbúðarhús
Upphafleg notkunSamtök aldraðraFyrsti eigandi

Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Gunnarsson, arkitektar

SteinsteyptarUndirstöður

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Blokkirnar eru hærri en byggingarnar í kring en hluti af brotakenndri heildarmynd svæðisins sem
einkennist af ólíkum stakstæðum byggingum.

Umhverfisgildi:

Fjölbýlishús í anda húsagerðar níunda áratugar 20. aldar, með póstmódernískum einkennum.Byggingarstíll:

Óbreytt að öðru leyti en því að skjól hefur verið sett á flestar svalir.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

26

Um er að ræða aðra af tveimur íbúðablokkum fyrir aldraða en blokkirnar eru tengdar saman með sameiginlegri
þjónustubyggingu. Upprunalega voru svalir á húsinu opnar en smám saman hafa verið settar glerlokanir á svalir við stóran
hluta íbúðanna og breytir það svip húsanna.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



1968 Bólstaðarhlíð 47Byggingarár

1998 Viðbygging

Gunnar HanssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Útitröppur

Skólahús
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Helga Gunnarsdóttir

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

arkitekt

Varðveislugildi:

Fyrrum æfingadeild Kennaraháskóla Íslands. Tengist sögu menntunar og kennslu á Íslandi.Menningarsögulegt gildi:

Hluti af götumynd eystri hluta Háteigsvegar sem einkennist af stökum og ólíkum opinberum
byggingum.

Umhverfisgildi:

Skólabygging í módernískum stíl.Byggingarstíll:

Húsið er mjög upprunalegt að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

27

Skólahús Háteigsskóla, áður Æfingaskóla Kennaraháskóla Íslands.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



1958 Háteigsvegur 56Byggingarár

Gunnar HanssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft
Kjallari
Turn
Anddyri
Útitröppur

Kirkja
Upphafleg notkunÓháði söfnuðurinnFyrsti eigandi

Skáþak(skúrþak)
Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

Lagt er til að húsið njóti verndar í rauðum flokki; Einstök hús, húsaraðir og götumyndir, sem
lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi, sbr. verndunarflokka sem skilgreindir
eru í borgarverndarstefnu Aðalskipulags 2010-2030 (C-hluti. Fylgiskjöl).

Varðveislugildi:

Trúarlegt samkomuhús, kirkja Óháða safnaðarins.Menningarsögulegt gildi:

Kirkjan er áberandi kennileiti við horn Háteigsvegar og Stakkahlíðar. Hluti af götumynd eystri hluta
Háteigsvegar sem einkennist af stökum og ólíkum opinberum byggingum.

Umhverfisgildi:

Módernískur stíll.Byggingarstíll:

Húsið er mjög upprunalegt að gerð. Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

28

Kirkja Óháða safnaðarins. Söfnuðurinn stendur utan íslensku Þjóðkirkjunnar. Í byggðakönnun Borgarsögusafns, sem gefin
var út árið 2013, er lagt til að kirkjan verði sett í rauðan flokk, Einstök hús, húsaraðir og götumyndir, sem lagt er til að
vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



1975 Háteigsvegur 58Byggingarár

Teiknistofan Óðinstorgi. Helgi ogHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft
Kjallari

Skólahús
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Flatt þak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Vilhjálmur Hjálmarssynir arkitektar

SteinsteyptarUndirstöður

Varðveislugildi:

Íþróttahús fyrrum æfingadeildar Kennaraháskólans. Tengist sögu menntunar og kennslu á Íslandi.Menningarsögulegt gildi:

Húsið er áberandi í götumynd eystri hluta Háteigsvegar sem einkennist af stökum og ólíkum
opinberum byggingum.

Umhverfisgildi:

Skólabygging í módernískum stíl.Byggingarstíll:

Húsið er mjög upprunalegt að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

29

Íþróttahús Háteigsskóla, áður Æfingaskóla Kennaraháskóla Íslands.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



1965 Stakkahlíð 1Byggingarár

1982

2002

Viðbygging

Viðbygging
Viðbygging

Hörður Bjarnason og SteinarHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Þrílyft

Skólahús
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Mænisþak
EirÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Helgi og Vilhjálmur
Hjálmarssynir,
Óðinstorgi
Batteríið arkitektar
Batteríið arkitektar

Guðmundsson, arkitektar

SteinsteyptarUndirstöður

arkitekta
arkitekta
arkitekta

Lagt er til að húsið njóti verndar í rauðum flokki; Einstök hús, húsaraðir og götumyndir, sem
lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi, sbr. verndunarflokka sem skilgreindir
eru í borgarverndarstefnu Aðalskipulags 2010-2030 (C-hluti. Fylgiskjöl).

Varðveislugildi:

Aðalbygging Kennaraháskóla Íslands. Tengist sögu menntunar og kennslu á Íslandi.Menningarsögulegt gildi:

Húsið er áberandi í götumynd Stakkahlíðar og við vesturenda Flókagötu.Umhverfisgildi:

Módernískur stíll.Byggingarstíll:

Húsið er mjög upprunalegt en byggt hefur verið við það til suðurs og austurs.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

30

Aðalbygging Kennaraháskóla Íslands var tekin í notkun árið 1962. Ýmsar viðbyggingar hafa bæst við en húsið sjálft er
mjög upprunalegt.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



2002 Stakkahlíð 1, austurhúsByggingarár

Batteríið arkitektarHönnun

Steinsteypt
ÓmúraðKlæðning

Þrílyft

Skólahús
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Flatt þak
HellurÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

SteinsteyptarUndirstöður

Varðveislugildi:

Tengist sögu menntunar og kennslu á Íslandi.Menningarsögulegt gildi:

Hluti af þeirri heild bygginga sem tilheyra Kennaraháskóla Íslands.Umhverfisgildi:

Nýleg steinsteypt bygging með módernískum og brútalískum áhrifum.Byggingarstíll:

Húsið er nýlegt og óbreytt að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

31

Um er að ræða kennslubyggingu, viðbyggingu við KHÍ. Í húsinu eru kennslurými og bókasafn fyrir Kennaraháskóla
Íslands. Vesturhluti hússins er klæddur eir á veggjum og þaki. Eystri hluti hússins er úr sjónsteypu og með stórum
glerflötum.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



2005 Stakkahlíð 1, matsalurByggingarár

Batteríið arkitektarHönnun

Stálgrindarhús
ÁlKlæðning

Einlyft

Skólahús
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Flatt þak
DúkurÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

SteinsteyptarUndirstöður

Varðveislugildi:

Tengist sögu menntunar og kennslu á Íslandi.Menningarsögulegt gildi:

Lítt áberandi hluti af þeirri heild bygginga sem tilheyra Kennaraháskóla Íslands.Umhverfisgildi:

Einföld léttbygging í módernískum anda.Byggingarstíll:

Húsið er nýlegt og óbreytt að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

32

Um er að ræða tengibyggingu sem einnig hýsir matsal, á milli aðalbyggingar KHÍ og suðurhúss. Húsið er léttbygging með
steyptu gólfi.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



1982 Stakkahlíð 1, suðurhúsByggingarár

Teiknistofan Óðinstorgi. Helgi ogHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Ris

Skólahús
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Vilhjálmur Hjálmarssynir arkitektar

SteinsteyptarUndirstöður

Ekki er gerð tillaga að sérstökum varðveisluákvæðum.Varðveislugildi:

Tengist sögu menntunar og kennslu á Íslandi.Menningarsögulegt gildi:

Hluti af þeirri heild bygginga sem tilheyra Kennaraháskóla Íslands. Útlit hússins tekur mið af
aðalbyggingu KHÍ og er áberandi í götumynd Stakkahlíðar.

Umhverfisgildi:

Steinsteypt bygging í módernískum anda. Byggingarstíll:

Óbreytt.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

33

Húsið er reist sem viðbygging við Kennaraháskóla Íslands og hýsir kennslurými.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x



2002 Stakkahlíð 1aByggingarár

Guðmundur Kr. Kristinsson ogHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Einlyft

Spennistöð
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Flatt þak
SteyptÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Ferdinand Alfreðsson, arkitektar

SteinsteyptarUndirstöður

Varðveislugildi:

Menningarsögulegt gildi:

Stendur nálægt götu fyrir framan KHÍ en lætur lítið yfir sér.Umhverfisgildi:

Einfalt spennistöðvarhús.Byggingarstíll:

Óbreytt.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat:

Útlit

34

Um er að ræða spennistöð (dreifistöð), byggða eftir teikningu Ferdinands Alfreðssonar arkitekts.

Saga

Borgarsögusafn Reykjavíkur
30.06.2016

x
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3. Varðveislumat fyrir hús og mannvirki 
 

Við mat á varðveislugildi byggðar eru metnir fjórir þættir: Listrænt gildi (byggingarlist), 

menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi og upprunaleg gerð. Varðveislugildi húsa byggist 

síðan á innbyrðis mati á vægi hvers þáttar og vega þar þyngst gildi byggingarlistar, 

menningarsögu og umhverfis.  

Við mat á varðveislugildi húsa og mannvirkja er stuðst við Húsverndarskrá 

Reykjavíkur sem gefin var út sem þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016
1
 og 

endurskoðun á varðveisluflokkum Húsverndarskrár Reykjavíkur sem birt er sem fylgiskjal 

með Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.
2
 

  

Varðveisluflokkarnir eru: 
 

BLÁR FLOKKUR: Friðlýst hús og mannvirki.  

Hús friðlýst samkvæmt 5. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012, sem segir: 

„Friðlýsing fornleifa, húsa og mannvirkja getur falið í sér kvöð sem þinglýst er á fasteign og 

hefur þann tilgang að tryggja sem best varðveislu menningarminja.“ 

Á skrá er getið hvaða hluti byggingar er friðaður og friðunarár. Hús sem friðuð voru 

samkvæmt eldri lögum teljast nú friðlýst. 

 

FJÓLUBLÁR FLOKKUR: Friðuð hús. 

Hús friðuð samkvæmt aldursákvæði 29. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012, sem segir: 

„Öll hús og mannvirki sem eru 100 ára eða eldri eru friðuð.“ 

 

 

RAUÐUR FLOKKUR: Einstök hús, húsaraðir og götumyndir sem lagt er til að vernda með 

hverfisvernd
3
 í deiliskipulagi vegna byggingarlistarlegrar, menningarsögulegrar og/eða 

umhverfislegrar sérstöðu þeirra.
4
 

 

GULUR FLOKKUR: Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd 

í deiliskipulagi vegna umhverfislegrar sérstöðu þeirra.
5
 

 

APPELSÍNUGULUR FLOKKUR: Hús byggð 1925 eða fyrr og kirkjur reistar 1940  

eða fyrr.  

Hús sem falla undir ákvæði 30. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012, sem segir:  

                                                 
1
 Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar. 

2
 Aðalskipulag Reykjavíkur  2010-2030. C-hluti. Fylgiskjöl. Borgarverndarstefna.  Vefslóð: 

http://reykjavik.is/thjonusta/adalskipulag-reykjavikur → Val úr lista: C-hluti. Fylgiskjöl → Pdf.skjal, bls. 334. 
3
 Hverfisvernd byggir á 2. gr. skipulagslaga 2010 nr.123/22. september en þar segir: „Hverfisvernd: Ákvæði í 

svæðis-, aðal- eða deiliskipulagi um verndun sérkenna eldri byggðar, annarra menningarsögulegra minja eða 

náttúruminja“. Skipulagslög 2010 - nr. 123 - 22. september. Tóku gildi 1. janúar  2011. 
4
 Núverandi rauður flokkur kemur í stað eftirfarandi eldri flokka: Rauður flokkur: Byggingar sem lagt er til að 

friða; Grænn flokkur: Verndun 20. aldar bygginga; Dökkgulur flokkur: Verndun götumynda, húsaraða og húsa 

með umhverfisgildi. Sjá Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar. 
5
 Núverandi gulur flokkur kemur í stað eftirfarandi eldri flokka: Ljósgulur flokkur: Byggðamynstur sem lagt er 

til að vernda; Milligulur flokkur: Svæði sem lagt er til að vernda. Sjá Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan 

Hringbrautar / Snorrabrautar. 

http://reykjavik.is/thjonusta/adalskipulag-reykjavikur
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„Eigendum húsa og mannvirkja sem ekki njóta friðunar en byggð voru 1925 eða fyrr, svo og 

forráðamönnum kirkna sem reistar voru 1940 eða fyrr, er skylt að leita álits hjá Minjastofnun 

Íslands með minnst sex vikna fyrirvara ef þeir hyggjast breyta þeim, flytja þau eða rífa.“ 

 

Staðgreinireitur 1.271 – Bólstaðarhlíð – Stakkahlíð - Háteigsvegur 

Til umfjöllunar er staðgreinireitur 1.271 sem afmarkast af Stakkahlíð í vestri, Háteigsvegi í 

norðri og Bólstaðarhlíð í austri og suðri (sjá afmörkun svæðisins á mynd 1, bls. 4). 

Á svæðinu er blönduð byggð íbúðarhúsa og opinberra bygginga frá seinni hluta 20. 

aldar og upphafi þeirrar 21. Reiturinn er í daglegu tali kenndur við Kennaraháskólann og 

áberandi innan hans eru byggingar tengdar skólanum. Byggingarnar á reitnum eru allar 

steinsteyptar og hannaðar í fjölbreyttum tilbrigðum við módernískan og síðmódernískan stíl. 

Sunnanvert á reitnum, við Bólstaðarhlíð, standa íbúðarhús af svipaðri gerð og frá sama tíma 

og byggðin sunnan Bólstaðarhlíðar og mynda sterka heild með þeirri byggð. Að öðru leyti 

einkennist byggðin á reitnum af stakstæðum opinberum byggingum. Margar byggingarnar eru 

góð dæmi um vandaða byggingarlist eftir helstu hönnuði síns tíma. Má þar nefna 

aðalbyggingu Kennaraháskólans, Háteigsskóla, íþróttahús Háteigsskóla og kirkju Óháða 

safnaðarins.  

 

HÚSVERNDARSKRÁ REYKJAVÍKUR 

Varðveislumat húsa og mannvirkja á staðgreinireit 1.271:
6
   

 

RAUÐUR FLOKKUR: Einstök hús, húsaraðir og götumyndir sem lagt er til að vernda með 

hverfisvernd vegna byggingarlistarlegrar, menningarsögulegrar og/eða umhverfislegrar 

sérstöðu þeirra. 

 

Háteigsvegur 56, Kirkja óháða safnaðarins – Reist 1958. Hönnuður Gunnar Hansson 

arkitekt. 

Stakkahlíð 1, Kennaraháskóli Íslands – Reistur 1965. Hönnuðir Hörður Bjarnason, 

húsameistari ríkisins og Steinar Guðmundsson arkitekt.  

 

GULUR FLOKKUR: Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd 

í deiliskipulagi vegna umhverfislegrar sérstöðu þeirra. 

 

Bólstaðarhlíð 25-39 
Húsin mynda heild með íbúðarbyggð sunnan Bólstaðarhlíðar og tilheyra skipulagi 

íbúðarbyggðar vestan Stakkahlíðar. Hverfisvernd nái til mælikvarða, hlutfalla og hæðar húsa, 

auk ásýndar þeirra að götu (efnisvals, gluggagerða, þaks o.s.frv) og frágangs við lóðamörk, 

svo sem garðveggja og girðinga.  

 

 

  

                                                 
6 Byggingarár eru samkvæmt skráningu Borgarsögusafns í húsaskrá en þar er stuðst við brunavirðingar. Hafi húsin ekki verið 

skráð er hér notast við byggingarár samkvæmt Fasteignaskrá. Vefslóð: http://www.skra.is/fasteignaskra/ Leita eftir 

heimilisfangi eða fastanúmeri. 

http://www.skra.is/fasteignaskra/
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HÚSVERNDARKORT 
7
 

 

  

                                                 
7
 Kort gert af Þórarni Jóni Jóhannssyni, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkur, landupplýsingadeild. 
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