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Formáli 
 

Hér fer á eftir umfjöllun um deiliskipulagssvæði sem nær yfir tvo staðgreinireiti, 1.250 og 

1.251. Svæðið er kallað „Heklureitur“ og afmarkast til vesturs af Nóatúni, til norðurs af 

Laugavegi, til austurs af Bolholti og til suðurs af Skipholti og Brautarholti. (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. 

Borgarsögusafn Reykjavíkur, áður Minjasafn Reykjavíkur, hefur um árabil gert húsakannanir
1
 í 

samræmi við ákvæði 37. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, þar sem segir:
2Þegar 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.
3
 

Byggða- og húsakönnun er „byggingarlistarleg og menningarsöguleg skoðun, könnun, 

greining, úttekt, skráning og mat bæjarumhverfis og einstakra húsa, studd sagnfræðilegri 

könnun nauðsynlegra frumheimilda.“
4
 Fyrsti áfangi og undanfari húsakönnunar sem unnin er 

fyrir hefðbundið deiliskipulag er byggðakönnun með sögulegu yfirliti um þróun byggðar og 

byggingarsögu svæðisins. Seinni áfangi byggða- og húsakönnunar er húsakönnun með 

húsaskrá og mati á varðveislugildi einstakra húsa. Í húsakönnun tekur varðveislumat til 

eftirtalinna þátta: byggingarlistar, menningarsögulegs gildis, umhverfisgildis og upprunalegrar 

gerðar húss. Út frá mati á þessum þáttum skulu færð rök fyrir varðveislugildi.
5
 

 

 

 
September 2017, 

 

María Karen Sigurðardóttir, 

deildarstjóri minjavörslu og rannsókna,  

Borgarsögusafni Reykjavíkur 

                                                 
1
 Sjá skýrslur Borgarsögusafns Reykjavíkur. Vefur Borgarsögusafns. Vefslóð: http://borgarsogusafn.is/  

Útgáfa  Skýrslur. 
2
 Skipulagslög - nr. 123 - 22. september 2010. Tóku gildi 1. janúar 2011. 

3
 Lög um menningarminjar - nr. 80 - 29. júní 2012. Tóku gildi 1. janúar 2013.  

4
 Minjastofnun Íslands: „Leiðbeiningar um gerð byggða- og húsakannana“.  

5
 Minjastofnun Íslands: „Leiðbeiningar um gerð byggða- og húsakannana“. 

http://borgarsogusafn.is/
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1. Byggingarsaga 

 
Hér fer á eftir umfjöllun um deiliskipulagssvæði sem nær yfir tvo staðgreinireiti, 1.250 og 

1.251. Svæðið er kallað „Heklureitur“ og afmarkast til vesturs af Nóatúni, til norðurs af 

Laugavegi, til austurs af Bolholti og til suðurs af Skipholti og Brautarholti (sjá afmörkun 

svæðisins á mynd 1).  

 

 
Mynd 1 Kort af svæðinu úr Borgarvefsjá.

6
 

 

1.1 Húsagerð og aldur 
 

Á reitnum standa í dag 17 hús. Meirihluti húsanna á reitnum reis á tímabilinu 1960-1965 en 

elstu húsin, Laugavegur 168-170, voru reist á árunum 1943-1944 og það yngsta, borholuhús 

að Laugavegi 174a, árið 2002. Þrjú hús voru reist á níunda áratugi 20. aldar. Svæðið 

einkennist af atvinnustarfsemi; skrifstofum og verslunum ásamt verkstæðum og bílageymslum 

en eitt gistiheimili er á reitnum, ein spennistöð og eitt borholuhús. 

Húsin á reitnum eru af mismunandi módernískum og póstmódernískum stílgerðum og 

öll steinsteypt nema borholuhúsið sem er timburgrind með stálklæðningu. Húsin eru flest á 

tveimur til fimm hæðum, en hæst er horn Bolholts 6-8, sem er sex hæða hátt. Borholuhúsið og 

spennistöðin eru einlyft. 

 

1.2 Breytingar 
 

Húsin Skipholt 31 og Laugavegur 172 hafa bæði verið hækkuð um eina hæð og húsin 

Laugavegur 168, Laugavegur 178 og Skipholt 35 hafa verið klædd að utan. Ýmsar 

smávægilegar útlitsbreytingar hafa verið gerðar annarsstaðar en ásýnd húsanna á reitnum er 

þó í flestum tilfellum mjög upprunaleg. 

 

                                                 
6
 Grunnur úr Landsupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Vefur: Borgarvefsjá. Vefslóð: 

http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/ Sótt 31.03.2016. 
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1.3 Höfundar 
 

Húsin eru teiknuð af mismunandi hönnuðum, flestum arkitektum, en þrjú húsanna voru 

teiknuð af tæknifræðingum. Arkitektarnir Arinbjörn Þorkelsson, Sigmundur Halldórsson, Þór 

Sandholt og tvíeykið Ormar Þór Guðmundsson og Örnólfur Hall teiknuðu hver um sig tvö hús 

á þessum reit. 

 

1.4 Saga svæðisins 

1.4.1 Upphaf byggðar á svæðinu – erfðafestublettir 
 

Skipulagssvæðið er á landi sem áður tilheyrði að stærstum hluta lögbýlinu Rauðará (í vestri) 

en austasti hlutinn var í landi Laugarness.  

Svæðið var í jaðri meginbyggðar í Reykjavík á 19. öld.
7
 Tekið var grjót úr 

norðanverðu Rauðarárholti vegna hafnargerðarinnar á árunum 1913-1917 og klettaskálin 

norðan við Sjómannaskólann, sunnan megin við Skipholt, er minjar um grjótnámið.  

Í austurjaðri Rauðarárholts, þar sem Kringlumýrarvegur lá áður (sjá mynd 2) en nú 

austasti hluti götunnar Skipholts og Bolholt, byggðust upp nokkur erfðafestubýli á 

Kringlumýrarblettum í kringum 1930 (Kringlumýrarblettir 1-10). Nokkur stóðu þar sem nú er 

austasti hluti Heklureits. Finnbogahús var hlaðið úr steini um 1900 og stóð um það bil þar 

sem nú er Bolholt 8. Hraun, Hamar og Berg stóðu þar sem nú er Skipholt 35 en öll viku þessi 

hús fyrir skipulagðri byggð upp úr 1960.
8
 

 

 
Mynd 2 Loftmynd frá 1956 sem sýnir Sjómannaskólann við Háteigsveg vinstra megin við miðju og byggðina 

umhverfis hann. Húsin Finnbogahús, Berg, Hamrar og Hraun, ásamt ónefndnu verkstæði stóðu  innan marka 

svæðisins sem hér er til umfjöllunar, en það er sýnt með rauðri punktalínu. 
9
 

                                                 
7
 Helga Maureen Gylfadóttir og Guðný Gerður Gunnarsdóttir: Húsakönnun. Samtún – Nótatún – Miðtún – Hátún 

- Höfðatún, bls. 10. 
8
 Drífa Kristín Þrastardóttir o.fl.: Byggðakönnun. Borgarhluti 5 - Háaleiti. , bls. 16. 

9
 Myndin er unnin uppúr skýringarmynd sem birtist í: Drífa Kristín Þrastardóttir o.fl.: Byggðakönnun. 

Borgarhluti 5 – Háaleiti, bls. 24. Loftmynd frá 1956 úr kortagrunni Landsupplýsingakerfis Reykjavíkur 

(LUKR). Heimild um býli við Kringlumýrarveg: Viðtal við Magnús Gunnar Pálsson, dags. 16. september 2013. 

Heimildir um braggahverfi: Eggert Þór Bernharðsson: Undir bárujárnsboga. Braggalíf í Reykjavík 1940-1970, 

bls. 24-25 – Þór Whitehead: Ísland í hers höndum, bls. 224-225.  
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1.4.2 Hernámsárin – Braggabyggð á svæðinu 
 

Engin braggabyggð var á því svæði sem hér er til umfjöllunar en skammt utan hennar, vestan 

megin við Nóatún, var braggahverfið Camp Hounslow (sjá mynd 3). Í stríðslok var það á 

meðal þeirra braggahverfa sem bæjaryfirvöld höfnuðu forkaupsrétti á og því varð það ekki að 

íbúðarhverfi fyrir Íslendinga eftir stríðið.
10

 

 

 
Mynd 3 Yfirlitsmynd frá 1944. Horft til norðurs frá Sjómannaskólanum. Fyrir miðju sést húsið Laugavegur 168 

og vinstra megin við það sést Camp Hounslow. Hvíta húsið hægra megin á myndinni er Brautarholt 28 eða 30.
11

 

 

1.4.3 Skipulag byggðar á svæðinu 
 

Þegar um aldamótin 1900 höfðu byggingar undir ýmiskonar iðnrekstur tekið að rísa í 

Rauðarárholti. Fyrsta skipulagið fyrir Reykjavík innan Hringbrautar, sem samþykkt var árið 

1927, sprakk fljótt og byggðin tók að dreifast út fyrir Hringbraut til suðurs og austurs. Á 

þriðja og fjórða áratugi 20. aldar varð til iðnaðarhverfi í vestanverðu Rauðarárholti, einkum 

við göturnar Þverholt, Einholt, Stakkholt og Brautarholt.  

Á fjórða áratugi 20. aldar varð til einskonar miðstöð bílaiðnaðar umhverfis Hlemm þar 

sem starfrækt voru fyrirtæki á sviði bifreiðasölu, bifreiðasmíði og viðgerða- og 

varahlutaþjónustu og mikil uppbygging átti sér stað í kringum þá starfsemi.
12

  

Uppúr 1940 tók að byggjast upp reitur með iðnaðarstarfsemi við Brautarholt, Skipholt 

og Nóatún og um sama leyti, árin 1943-1944, var húsið Laugavegur 168-170 reist. 

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 1962-1983 var svæðið að mestu skilgreint sem blandað 

iðnaðar-, vörugeymslu- og miðbæjarsvæði í samræmi við þá starfsemi sem þar hafði þegar 

tekið að byggjast upp. Miðhluti svæðisins, á milli Laugavegar 172 og 176, var þó skilgreindur 

fyrir opinberar byggingar og tengdur við lóðir Sjómannaskólans og Kennaraháskólans til 

suðurs.
13

  

                                                 
10

 Eggert Þór Bernharðsson: Undir bárujárnsboga, bls. 25 og 65. 
11

 Ljósmyndari ókunnur. Borgarsögusafn Reykjavíkur - Ljósmyndasafn Reykjavíkur: ÁBS LS 32-47. 
12

 Drífa Kristín Þrastardóttir o.fl.: Byggðakönnun. Borgarhluti 3 - Hlíðar, bls. 28-30. 
13

 Aðalskipulag Reykjavíkur 1962-83.  
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Svæðið sem hér er til umfjöllunar hefur ekki áður verið deiliskipulagt sem heild. Uppdráttur 

frá 1973 eftir Hafliða Jónsson garðyrkjustjóra Reykjavíkur og Sigurð Albert Jónsson 

garðyrkjufræðing sýnir tillögu að opnu svæði á milli Laugavegar 172 og 176 (sjá mynd 4) sem 

ekkert varð úr og um 1980 voru reist tvö hús syðst á þeim reit, Brautarholt 29 og Skipholt 31. 

Til er uppdráttur frá 1959 sem sýnir skipulag á lóðinni Laugavegi 170-172 (sjá mynd 5) sem 

hefur verið athafnasvæði bílaumboðsins Heklu (áður Heildverslunin Hekla) frá um 1960. 

 

 
Mynd 4 Tillaga garðyrkjustjóra Reykjavíkur að skipulagi opins svæðis eða skrúðgarðs á 

svæðinu milli Laugavegar 172 og 176 frá 1973.
14

  

 

 
Mynd 5 Uppdráttur frá 1959 sýnir áform um byggingu Laugavegar 172 á lóð Heklu. 

Bílageymslurnar meðfram Brautarholti voru byggðar stuttu síðar en húsið Laugavegur 168-

170 hafði þegar verið reist.
15

 

                                                 
14

 Sjá Teikningavef Reykjavíkurborgar. Vefslóð: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: 

Skipulagsuppdrættir  Leitarorð: Skipholt  Sótt 5.5.2017. 
15

 Sjá Teikningavef Reykjavíkurborgar. Vefslóð: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Aðaluppdrættir 

 Leitarorð: Laugavegur 170-174  Sótt 13.3.2017. 



9

Árið 1987 var samþykkt deiliskipulag fyrir lóð Heklu. Hluti þess svæðis sem áður var 
skilgreint fyrir opinbera starfsemi var fellt undir lóðina og nýtt hús reist fyrir höfuðstöðvar 
fyrirtækisins að Laugavegi 174 (sjá mynd 6). Uppbyggingin austan megin á reitnum var hröð 
og þyrping skrifstofu- og verslunarhúsa reis við Bolholt, Skipholt og Laugaveg á tímabilinu 
1960-1965. 

Mynd 6 Deiliskipulagsuppdráttur frá 1987 sýnir stækkaða lóð Heklu, Laugaveg 170-174 og 
nýbyggingu fyrir höfuðstöðvar fyrirtækisins að Laugavegi 174.16

Við uppbyggingu reitsins hafa verið gerðar atrennur að skipulagi stærri heilda sem aldrei risu 
nema að hluta til. Það á við um Laugaveg 168 en teikningar Sigmundar Halldórssonar og 
Harðar Björnssonar frá 1943 sýna fyrirætlanir um sambyggða lengju bifreiða- og véla-
verkstæða sem átti að ná frá horni Laugavegar og Nóatúns og að því sem nú er vesturendi 
hússins Laugavegar 174 (sjá mynd 7).

Mynd 7 Uppdráttur Sigmundar Halldórssonar og Harðar Björnssonar frá 1943 sýnir lengju 
bifreiða- og vélaverkstæða meðfram Laugavegi. Merkt er við þann hluta lengjunnar sem reistur var 
og enn stendur.17

                                                
16 Sjá Skipulagssjá. Vefslóð: http://borgarvefsja.reykjavik.is/skipulagssja/  Smella á svæðið: Laugavegur 170-
174  „Hekla hf. Laugavegur 170-174“, sþ. 07.07.1987  Sótt 2.3.2017. 
17 Sjá Teikningavef Reykjavíkurborgar. Vefslóð: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Aðaluppdrættir 
 Leitarorð: Laugavegur 168  Sótt 20.2.2017. 
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Hluti af lengjunni austanverðri (Laugavegur 168-70) var byggður á árunum 1943-1944, en 

hvorki reis vesturhluti lengjunnar né húsið við austurendann. Þannig stóð húsið lengi stakt, 

eða þartil árið 1960 þegar höfuðstöðvar Heklu voru reistar austanmegin við húsið, að 

Laugavegi 172. Árið 1963 teiknaði Gunnar Hansson arkitekt tillögu að fimm hæða 

skrifstofuhúsi við Laugaveg 168, en ekki er ljóst hvort til stóð að stækka húsið sem fyrir var 

eða byggja nýtt í þess stað. Þá var aðeins austasti hluti hússins reistur, tveggja hæða bygging 

meðfram Nóatúni sem mætir Laugavegi 168 á horninu (sjá mynd 8). 

 

 
Mynd 8 Uppdráttur Gunnars Hanssonar arkitekts og Magnúsar Guðmundssonar byggingafræðings 

frá árinu 1963 sýnir fimm hæða skrifstofubyggingu með bílakjallara við Laugaveg 168. Aðeins 

vesturhlutinn sem nær frá horninu og upp eftir Nóatúni, var reistur. 
18

 

 

Um það leyti sem Aðalskipulag Reykjavíkur 1962-1983 kom út og svæðið var skilgreint fyrir 

iðnað og atvinnustarfsemi, reis þyrping skrifstofubygginga, verslana og iðnaðarhúsa 

austanmegin á reitnum, við Bolholt og Skipholt. Húsin þeim megin á reitnum voru öll byggð 

á árunum 1960-1965 og mynda þau nokkuð heildstæða þyrpingu reisulegra skrifstofuhúsa í 

módernískum stíl. 

 

1.5 Nafngiftir gatnanna 
 

Fram á fyrstu áratugi 20. aldar tíðkaðist að ný götunöfn í Reykjavík væru dregin af staðháttum 

eða nöfnum býla. Þegar Reykjavík tók að þenjast út mynduðust margar nýjar götur samtímis 

og þá varð úr að í heilum hverfum skyldu vera götunöfn sem minntu hvert á annað. Ákveðið 

var að hafa sömu endingu á öllum nöfnum í hverju hverfi en með forskeytum sem væru 

innbyrðis skyld.
19

 Þannig hlutu götuheiti í norðanverðu Rauðarárholti endinguna -holt.
20

 Árið 

                                                 
18

 Sjá Teikningavef Reykjavíkurborgar. Vefslóð: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb  Söfn: Aðaluppdrættir 

 Leitarorð: Laugavegur 168  Sótt 4.4.2017. 
19

 Árni Óla: „Nafngiftir gatna í Reykjavík“, bls. 279-280. 
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1940 voru nöfnin fyrir göturnar í Túnunum samþykkt í byggingarnefnd bæjarins, með 

endingunni -tún, samkvæmt tillögum sérstakrar nafnanefndar.
21 

 
Bolholt 

Í Rangárvallahreppi, Rangárvallasýslu, er býlið Bolholt að finna, og hugsanlegt að heitið sé 

fengið þaðan.
22

 

Brautarholt 
Nafnið Brautarholt er finna á ýmsum jörðum á landinu, t.d. á kirkjustað á Kjalarnesi. 

Götuheitið minnir einnig á samnefnt hús sem stóð á Bráðræðisholti (Grandavegur 31).
23

 

Laugavegur 
Götuheitið kemur fyrst fram í manntali árið 1888. Gatan dregur nafn sitt af Þvottalaugunum í 

Laugardalnum og var upphaflega gerð til að greiða fyrir þeim sem áttu erindi inn í Laugardal 

til að þvo þvotta.
24

 

Nóatún 

Í Snorra-Eddu er sagt frá bústað Njarðar sem ber heitið Nóatún og er nafn götunnar dregið af 

þessu heiti. Nafn götunnar var samþykkt árið 1940.
25

 

Skipholt  

Samkvæmt þjóðsögunni um Fjalla-Eyvind bjó bróðir Eyvindar, Jón, á jörðinni Skipholti í 

Árnessýslu.
26

 

 

 

  

                                                                                                                                                         
20

 Borgarskjalasafn: Aðf. 3374. Götunöfn og húsanúmer 1914–1960. 
21

 Morgunblaðið, 6. desember 1940, bls. 6. 
22

 Páll Líndal: Reykjavík, Sögustaður við Sund, 1. bindi (A-G), bls. 94. 
23

 Páll V. Bjarnason og Helga Maureen Gylfadóttir: Húsakönnun. Ásholt – Brautarholt – Einholt – Háteigsvegur 

– Laugavegur – Mjölnisholt –Stakkholt – Þverholt, bls. 9 
24
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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 Reykjavíkur: Heklureitur. Bolholt – Brautarholt - 
Laugavegur – Nóatún – Skipholt 27 

  

                                                 
27

 Byggingarár eru samkvæmt skráningu Borgarsögusafns í Húsaskrá Reykjavíkur en þar er stuðst við 

brunavirðingar. Hafi húsin ekki verið brunavirt er hér notast við byggingarár samkvæmt Fasteignaskrá  (sjá 

Þjóðskrá Íslands, vefslóð: http://www.skra.is/fasteignaskra/). Í sumum tilfellum eru byggingarár skráð 

samkvæmt teikningum af teikningavef Reykjavíkurborgar. 

http://www.skra.is/fasteignaskra/
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1962 Bolholt 4Byggingarár

1987 Lyfta

Þorleifur EyjólfssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Fimmlyft

Skrifstofa
Verslun

Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Skáþak(skúrþak)
Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Leifur Blumenstein

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

bygg.fr.

Húsið hefur miðlungs til hátt varðveislugildi. Húsin austanmegin á reitnum styrkja varðveislugildi hvers
annars sem heild vegna byggingarlistar, upprunaleika og tengingar við sögu verslunar og bílaiðnaðar á
svæðinu. Lagt er til að húsið njóti verndar í gulum flokki: Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að
vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna umhverfislegrar sérstöðu þeirra.

Varðveislugildi:

Lágt. Hluti af byggð iðnaðar- og atvinnuhúsa sem reis á þessu svæði um og uppúr miðri 20. öld.Menningarsögulegt gildi:

Hátt. Húsið myndar heild með öðrum skrifstofu-, verslunar- og verkstæðisbyggingum á svæðinu. Hæð
húsanna tekur mið af landslaginu og þau mynda saman sterka götumynd.

Umhverfisgildi:

Hátt gildi. Gott dæmi um skrifstofu- og verslunarhús í módernískum stíl.Byggingarlist:

Hátt gildi. Húsið er mjög upprunalegt að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Húsið var byggt sem skrifstofuhúsnæði árið 1962, eftir teikningum Þorleifs Eyjólfssonar arkitekts.

Húsin austan megin á reitnum, Bolholt 4-8, Skipholt 33-37 og Laugavegur 176-178, voru öll reist á árunum 1960-1965. Þau
eru flest mjög upprunaleg að gerð og mynda heildstæða þyrpingu skrifstofu- og verslunarbygginga í módernískum stíl. 

Mhl. 2: Sunnan við húsið er skemma með skáburstaþaki, reist 1967 skv. fasteignaskrá en engar teikningar fundust af henni.
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1960 Bolholt 6Byggingarár

Arinbjörn ÞorkelssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Fimmlyft

Skrifstofa
Verslun

Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Skáþak(skúrþak)
Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

Húsið hefur miðlungs til hátt varðveislugildi. Húsin austanmegin á reitnum styrkja varðveislugildi hvers
annars sem heild vegna byggingarlistar, upprunaleika og tengingar við sögu verslunar og bílaiðnaðar á
svæðinu. Lagt er til að húsið njóti verndar í gulum flokki: Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að
vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna umhverfislegrar sérstöðu þeirra.

Varðveislugildi:

Lágt. Hluti af byggð iðnaðar- og atvinnuhúsa sem reis á þessu svæði um og uppúr miðri 20. öld.Menningarsögulegt gildi:

Hátt. Húsið myndar heild með öðrum skrifstofu-, verslunar- og verkstæðisbyggingum á svæðinu. Hæð
húsanna tekur mið af landslaginu og þau mynda saman sterka götumynd.

Umhverfisgildi:

Hátt gildi. Gott dæmi um skrifstofu- og verslunarhús í módernískum stíl.Byggingarlist:

Hátt gildi. Húsið er mjög upprunalegt að gerð.Upprunaleg gerð: 

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Húsið var byggt árið 1960 eftir teikningum Arinbjarnar Þorkelssonar arkitekts. Ýmis starfsemi hefur verið rekin í húsinu,
svo sem gistiheimili, læknastofa, stimplagerð, sjúkraþjálfun, teiknistofa, skóli, o.fl.

Húsin austan megin á reitnum, Bolholt 4-8, Skipholt 33-37 og Laugavegur 176-178, voru öll reist á árunum 1960-1965. Þau
eru flest mjög upprunaleg að gerð og mynda heildstæða þyrpingu skrifstofu- og verslunarbygginga í módernískum stíl.
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1964 Bolholt 8Byggingarár

2000 Svalir
á bakhlið

Arinbjörn ÞorkelssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Fimmlyft

Skrifstofa
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Skáþak(skúrþak)
Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Sigurður Hallgrímsson
Guðfinna Thordarson

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

arkitekt
arkitekt

Húsið hefur miðlungs til hátt varðveislugildi. Húsin austanmegin á reitnum styrkja varðveislugildi hvers
annars sem heild vegna byggingarlistar, upprunaleika og tengingar við sögu verslunar og bílaiðnaðar á
svæðinu. Lagt er til að húsið njóti verndar í gulum flokki: Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að
vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna umhverfislegrar sérstöðu þeirra.

Varðveislugildi:

Lágt. Hluti af byggð iðnaðar- og atvinnuhúsa sem reis á þessu svæði um og uppúr miðri 20. öld.Menningarsögulegt gildi:

Hátt. Húsið myndar heild með öðrum skrifstofu-, verslunar- og verkstæðisbyggingum á svæðinu. Hæð
húsanna tekur mið af landslaginu og þau mynda saman sterka götumynd.

Umhverfisgildi:

Hátt gildi. Gott dæmi um skrifstofu- og verslunarhús í módernískum stíl.Byggingarlist:

Hátt gildi. Húsið er mjög upprunalegt að gerð.Upprunaleg gerð: 

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Húsið var byggt árið 1960 eftir teikningum Arinbjarnar Þorkelssonar arkitekts. Ýmis starfsemi hefur verið rekin í húsinu,
svo sem gistiheimili, læknastofa, stimplagerð, sjúkraþjálfun, teiknistofa, skóli, o.fl.

Húsin austan megin á reitnum, Bolholt 4-8, Skipholt 33-37 og Laugavegur 176-178, voru öll reist á árunum 1960-1965. Þau
eru flest mjög upprunaleg að gerð og mynda heildstæða þyrpingu skrifstofu- og verslunarbygginga í módernískum stíl. 

Saga

19
Borgarsögusafn Reykjavíkur 

20.3.2017



1981 Brautarholt 29Byggingarár

Ormar Þór Guðmundsson ogHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Þrílyft
Kjallari

Gistiheimili
Upphafleg notkunFæreyskaFyrsti eigandi

sjómannaheimilið

BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Örnólfur Hall, arkitektar 

SteinsteyptarUndirstöður

Húsið hefur miðlungs til hátt varðveislugildi, ekki síst sem gott höfundarverk.
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 vegna byggingarlistarlegrar, menningarsögulegrar og/eða 
umhverfislegrar sérstöðu þeirra.

Varðveislugildi:

Miðlungs. Tengist sögu sjósóknar og færeysk-íslensku samstarfi.Menningarsögulegt gildi:

Lágt. Húsið sker sig úr í götumyndinni við Skipholt og styrkir ekki götumyndirnar í kring.Umhverfisgildi:

Hátt gildi. Bygging í anda 9. áratugar 20. aldar, undir sterkum póstmódernískum og brútalískum áhrifum.
Óvenjulegt hús og skýrt höfundarverk Ormars og Örnólfs.

Byggingarlist:

Hátt gildi. Húsið er mjög upprunalegt.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Færeyska sjómannatrúboðið, færeyski sjómannakvennahringurinn og áhugamenn í Færeyjum og á Íslandi stóðu fyrir
byggingu gistiheimilisins, sem reist var árið 1981 eftir teikningum arkitektanna Ormars Þórs Halldórssonar og Örnólfs Hall.
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1943 Laugavegur 168Byggingarár

1964

1976

Viðbygging

Ný klæðning
Útlitsbreyting

Sigmundur HalldórssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft

Bifreiða- og vélaverkstæði
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Gunnar Hansson og
Magnús Guðmundsson
Gunnar Hansson

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

arkitekt
arkitekt
arkitekt

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi. Húsin á reitnum styrkja varðveislugildi hvers annars sem heild
vegna upprunaleika og tengingar við sögu verslunar og bílaiðnaðar á svæðinu.

Varðveislugildi:

Miðlungs.  Eldri hluti hússins er elsta húsið á reitnum og markar upphafið að þeirri sögu reitsins sem
einkennist af uppbyggingu iðnaðar- og atvinnustarfsemi í tengslum við bifreiðar um og uppúr miðri 20. öld.

Menningarsögulegt gildi:

Miðlungs. Húsið lætur lítið yfir sér en sker þig á lágstemmdan hátt úr götumyndinni.Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Einfalt en vandað verslunar- og iðnaðarhús.Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Húsið er í meginatriðum upprunalegt.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Húsið er það elsta á reitnum. Það var hugsað sem hluti af sambyggðri og samhverfri lengju bifreiða- og vélaverkstæða sem
átti að ná alveg frá horni Laugavegar og Nóatúns og út að því sem nú er vesturendi hússins Laugavegar 174. Aðeins þessi
hluti lengjunnar (Laugavegur 168-170) var reistur eftir teikningu Sigmundar Halldórssonar og stóð húsið þannig stakt þar
til um 1960 þegar Laugavegur 172 (skrifstofuhús og verslun) var byggt við austurenda þess. Á árunum 1951-1959 var Ford
bílaumboðið, Kr. Kristjánsson, til húsa að Laugavegi 168-170.

Teikningar arkitektanna Gunnars Hanssonar og Magnúsar Guðmundssonar frá 1963 sýna tillögu að mun stærra húsi á
lóðinni Laugavegi 168, allt í stíl módernískra skrifstofubygginga með stórum glerjuðum útveggjum, en aðeins var byggt
eftir þeim teikningum að hluta til, þ.e. viðbyggingin vestanmegin (mhl. 2), á horni Laugavegar og Nóatúns.

Árið 1976 voru gerðar útlitsbreytingar á upprunalega húsinu og sett á það ný klæðning og skyggni yfir jarðhæð á framhlið,
eftir teikningum Gunnars Hanssonar arkitekts.
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1944 Laugavegur 170Byggingarár

1961
1965
1972
1976

Bakhús
Bakhús
Bakhús
Ný klæðning
Útlitsbreyting

Sigmundur HalldórssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft

Bifreiða- og vélaverkstæði
Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Þór Sandholt
Þór Sandholt
Þór Sandholt
Gunnar Hansson

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi. Húsin á reitnum styrkja varðveislugildi hvers annars sem heild
vegna upprunaleika og tengingar við sögu verslunar og bílaiðnaðar á svæðinu.

Varðveislugildi:

Miðlungs. Húsið er það næstelsta á reitnum og markar, ásamt eldri hluta húss nr. 168, upphafið að þeirri
sögu reitsins sem einkennist af uppbyggingu iðnaðar- og atvinnustarfsemi í tengslum við bifreiðar um og
uppúr miðri 20. öld.

Menningarsögulegt gildi:

Miðlungs. Húsið lætur lítið yfir sér en sker þig á lágstemmdan hátt úr götumyndinni. Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Verslunar- og iðnaðarhús í módernískum stíl.Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Húsin á lóðinni eru mjög upprunaleg að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Húsið tilheyrir stórri lóð bílaumboðsins Heklu við Laugaveg 170-174. Húsin eru öll skráð á húsnúmer 170-174, þar með
talin verkstæði og viðbyggingar á baklóð sem snúa að Brautarholti.

Framhúsið númer 170 er austurendi hússins Laugavegar 168. Húsin voru hugsuð sem hluti af sambyggðri lengju bifreiða-
og vélaverkstæða sem átti að ná alveg frá horni Laugavegar og Nóatúns og út að því sem nú er vesturendi hússins
Laugavegar 174. Aðeins þessi hluti lengjunnar (Laugavegur 168-170) var reistur eftir teikningu Sigmundar Halldórssonar
og stóð húsið þannig stakt þar til um 1960 þegar Laugavegur 172 (skrifstofuhús og verslun) var byggt við austurenda þess
árið 1961 eftir teikningu Þórs Sandholts arkitekts, sem einnig teiknaði verkstæðisbyggingar og bílageymslur sunnan við
húsið, meðfram Brautarholti. Fyrri áfangi þeirra reis um 1963 en byggð var hæð ofan á austurhluta lengjunnar árið 1972. 
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1961 Laugavegur 172Byggingarár

1989 Hækkun

Þór SandholtHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Þrílyft

Verslun
Upphafleg notkunHeildverslunin Hekla/Fyrsti eigandi

Hekla bílaumboð

Flatt þak
Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Sigurður Oddsson

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

tæknifr
smiður

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi. Húsin á reitnum styrkja varðveislugildi hvers annars sem heild
vegna upprunaleika og tengingar við sögu verslunar og bílaiðnaðar á svæðinu.

Varðveislugildi:

Miðlungs. Hluti af byggð iðnaðar- og atvinnuhúsa sem reis á þessu svæði um og uppúr miðri 20. öld.
Tengist sögu bílaumboðsins Heklu. 

Menningarsögulegt gildi:

Miðlungs. Húsið og verkstæðin á baklóð mynda heild verslunar- og verkstæðisbygginga á lóðinni.Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Skrifstofu- og verslunarhús í módernískum stíl.Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Húsið er nokkuð upprunalegt að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Húsið var reist sem nýjar höfuðstöðvar Heildverslunarinnar Heklu, árið 1961. Teikningar Þórs Sandholts arkitekts gera ráð
fyrir fimm hæða húsi en fyrst um sinn voru aðeins byggðar tvær hæðir. Þriðja hæðin var byggð ofan á húsið um 1990.

Húsið tilheyrir stórri lóð bílaumboðsins Heklu við Laugaveg 170-174. Húsin eru öll skráð á húsnúmer 170-174, þar með
talin verkstæði og viðbyggingar á baklóð sem Þór Sandholt teiknaði á sama tíma og þetta hús. 
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1960 Laugavegur 170-172Byggingarár

Hækkun

Þór SandholtHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft

Bílgeymsla
Upphafleg notkunHekla hf.Fyrsti eigandi

Skáþak(skúrþak)
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Þór Sandholt

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

arkitekt

Húsalengjan hefur miðlungs til hátt varðveislugildi. Húsin á reitnum styrkja varðveislugildi hvers annars 
sem heild vegna upprunaleika og tengingar við sögu verslunar og bílaiðnaðar á svæðinu. 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 vegna byggingarlistarlegrar, menningarsögulegrar og/eða umhverfislegrar
sérstöðu þeirra.

Varðveislugildi:

Miðlungs. Húsalengjan tengist sögu bílaumboðsins Heklu og um leið sögu bílavæðingar í Reykjavík og
atvinnustarfsemi henni tengdri á þessum reit.

Menningarsögulegt gildi:

Miðlungs. Bílageymslurnar láta lítið yfir sér en þær mynda heillega götumynd við Brautarholt og eru hluti
af heild verslunar- og verkstæðisbygginga bæði til norðurs og suðurs.

Umhverfisgildi:

Hátt gildi. Módernískur stíll, hlutföll góð og útlit húsanna samræmist og vinnur með útliti og gerð
framhúsanna við Laugaveg sem og húsanna sunnan við Brautarholt.

Byggingarlist:

Hátt gildi. Húsin eru mjög upprunaleg.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Húsin voru reist sem bílageymslur og verkstæði á lóð Heklu árið 1960, eftir uppdráttum Þórs Sandholts, arkitekts sem
einnig hannaði húsið Laugaveg 172 sem byggt var um sama leyti.
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1987 Laugavegur 174Byggingarár

Sigurður OddssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Þrílyft

Verslun
Upphafleg notkunHeildverslunin HeklaFyrsti eigandi

/Hekla bílaumboð

Flatt þak
ZinkÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

tæknifræðingur

SteinsteyptarUndirstöður

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi. Húsin á reitnum styrkja varðveislugildi hvers annars sem heild
vegna upprunaleika og tengingar við sögu verslunar og bílaiðnaðar á svæðinu.

Varðveislugildi:

Miðlungs. Hluti af byggð iðnaðar- og atvinnuhúsa sem reis á þessu svæði um og uppúr miðri 20. öld.
Tengist sögu bílaumboðsins Heklu. 

Menningarsögulegt gildi:

Miðlungs. Húsið og verkstæðin á baklóð mynda heild verslunar- og verkstæðisbygginga á lóðinni.Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Skrifstofu- og verslunarhús í módernískum stíl.Byggingarlist:

Hátt gildi. Húsið er mjög upprunalegt að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Húsið tilheyrir stórri lóð bílaumboðsins Heklu við Laugaveg 170-174 en öll húsin á lóðinni eru skráð undir þau húsnúmer,
þar með talin verkstæði og viðbyggingar á baklóð sem snúa að Brautarholti. Upphaflega takmarkaðist athafnasvæði Heklu
við Laugaveg 170-172.

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 1962-1983 var svæðið á milli Laugavegar 172 og 176 skilgreint fyrir opinberar byggingar og
tengt við lóðir Sjómannaskólans og Kennaraháskólans til suðurs.

Árið 1987 var samþykkt deiliskipulag fyrir lóð Heklu þar sem hún var stækkuð til austurs. Hluti þess svæðis sem áður var
skilgreint fyrir opinbera starfsemi var fellt undir lóðina og nýtt hús reist fyrir höfuðstöðvar fyrirtækisins að Laugavegi 174.
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2002 Laugavegur 174aByggingarár

Pálmar Kristmundsson,Hönnun

Timburgrind
StálplöturKlæðning

Einlyft

Borholuhús
Upphafleg notkunOrkuveita ReykjavíkurFyrsti eigandi

Flatt þak
PappiÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Björn Skaptason, arkitektar

SteinsteyptarUndirstöður

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi. Húsin á reitnum styrkja varðveislugildi hvers annars sem heild
vegna upprunaleika og tengingar við sögu verslunar og bílaiðnaðar á svæðinu.

Varðveislugildi:

Lágt. Húsið tengist hitaveitunni í Reykjavík.Menningarsögulegt gildi:

Miðlungs. Hönnun hússins er vönduð og það verkar fremur sem skúlptúr en sem bygging sökum smæðar
þess og staðsetningar á lóðinni.

Umhverfisgildi:

Hátt gildi. Vönduð hönnun í póstmódernískum stíl.Byggingarlist:

Hátt gildi. Húsið er mjög upprunalegt.Upprunaleg gerð: 

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Staðlað hús yfir heitavatnsborholur OR. Húsið hýsir rafdrifna vatnsdælu sem dælir heitu jarðvatni úr borholu í lokuðu kerfi
til fóðurstöðvar annars staðar í borginni.

Húsið var smíðað á verkstæði og flutt á byggingarstað í heilu lagi og boltað fast á sökkulinn.
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1961 Laugavegur 176Byggingarár

1966

1966
1969

"Linkkofi"

Atv.húsn. innr.
Útlitsbreyting
austurgafl

Hörður Björnsson,Hönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Fimmlyft

Skrifstofa, verslun og bílageymsla
Upphafleg notkunBílasmiðjan h.f.Fyrsti eigandi

Flatt þak
Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Verkfræðistofa almenna
byggingafélagsins

Hörður Bjarnason
Sigurlaug Sæmundsdóttir

Guðmundur Kr. Kristinsson

SteinsteyptarUndirstöður
arkitekt
arkitekt

Húsið hefur miðlungs/hátt varðveislugildi. Húsið tengist sögu Ríkissjónvarpsins sem eykur gildi þess en
þar að auki styrkja húsin á reitnum varðveislugildi hvers annars sem heild vegna upprunaleika og tengingar
við sögu verslunar og bílaiðnaðar á svæðinu.  Lagt er til að húsið njóti verndar í gulum flokki: Samstæður
húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna umhverfislegrar sérstöðu
þeirra.

Varðveislugildi:

Hátt. Tengist sögu Ríkissjónvarpsins og sögu svæðisins sem iðnaðar- og atvinnusvæðis.Menningarsögulegt gildi:

Hátt. Húsið er áberandi í götumynd Laugavegar, hæðir húsanna taka mið af landslaginu og mismunandi
starfsemi. Bakhúsið tengist öðrum húsum á baklóðum.

Umhverfisgildi:

Hátt gildi. Gott dæmi um samstæðu húsa í módernískum stíl sem hýsa ólíka starfsemi en mynda sterka
heild.

Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Húsið er nokkuð upprunalegt að gerð og útliti en gluggum hefur verið breytt.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Húsið var reist af Bílasmiðjunni h.f. sem verslunar- og verkstæðisbygging. Árið 1965 keypti nýstofnað Ríkissjónvarp húsið
undir höfuðstöðvar sínar. Nú eru þar höfuðstöðvar kvikmyndafyrirtækisins Sagafilm ásamt verslunum og veitingastað.
Húsið er í daglegu tali kallað "Gamla sjónvarpshúsið".

Húsin austan megin á reitnum, Bolholt 4-8, Skipholt 33-37 og Laugavegur 176-178, voru öll reist á árunum 1960-1965. Þau
eru flest mjög upprunaleg að gerð og mynda heildstæða þyrpingu skrifstofu- og verslunarbygginga í módernískum stíl.
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1961 Laugavegur 178Byggingarár

1984
2007

Inngönguskúr
Ný klæðning

Jósef ReynisHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Fjórlyft
Kjallari

Verslun
Skrifstofa

Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Skáþak(skúrþak)
Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Jósef Reynis
Vífill Magnússon

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

arkitekt
arkitekt

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi. Húsin á reitnum styrkja varðveislugildi hvers annars sem heild
vegna upprunaleika og tengingar við sögu verslunar og bílaiðnaðar á svæðinu.  Lagt er til að húsið njóti
verndar í gulum flokki: Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í
deiliskipulagi vegna umhverfislegrar sérstöðu þeirra.

Varðveislugildi:

Lágt. Hluti af byggð iðnaðar- og atvinnuhúsa sem reis á þessu svæði um og uppúr miðri 20. öld.Menningarsögulegt gildi:

Hátt. Hluti af heild skrifstofu- og verslunarhúsa í módernískum stíl, við ofanverðan Laugaveg.Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Skrifstofu- og verslunarhús í módernískum stíl.Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Ásýnd hússins hefur talsvert breyst með tilkomu utanhússklæðningar.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Húsið var byggt sem verslunar - og skrifstofuhús árið 1961, eftir uppdráttum Jósefs Reynis, arkitekts.

Húsin austan megin á reitnum, Bolholt 4-8, Skipholt 33-37 og Laugavegur 176-178, voru öll reist á árunum 1960-1965. Þau
eru flest mjög upprunaleg að gerð og mynda heildstæða þyrpingu skrifstofu- og verslunarbygginga í módernískum stíl.
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1981 Skipholt 31Byggingarár

1988
1997
2001

Viðbygging
Yfirbygging svala
Hækkun

Ormar Þór Guðmundsson ogHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Kjallari

Verslun
Skrifstofa

Upphafleg notkunVíðsjá kvikmyndagerðFyrsti eigandi

Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Ormar Þór Guðmundsson
og
Örnólfur Hall

Örnólfur Hall arkitektar

SteinsteyptarUndirstöður

arkitekt

arkitekt

Húsið hefur lágt varðveislugildi.Varðveislugildi:

Lágt.Menningarsögulegt gildi:

Lágt. Húsið sker sig úr umhverfinu og styrkir ekki götumyndina við Skipholt.Umhverfisgildi:

Lágt gildi. Atvinnuhús í anda húsagerðar frá 9. áratug 20. aldar.Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Húsið hefur verið hækkað og svölum lokað en útlit hússins og gerð er annars nokkuð
upprunalegt.

Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Húsið var reist árið 1981 eftir teikningum arkitektanna Ormars Þórs Guðmundssonar og Örnólfs Hall sem einnig hönnuðu
síðari tíma breytingar á húsinu.
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1961 Skipholt 33Byggingarár

Kjartan SigurðssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Þrílyft

Kvikmyndahús, tónlistarskóli, útgáfa
Upphafleg notkunTónlistarfélagið í RvkFyrsti eigandi

Flatt þak
Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

Húsið hefur hátt varðveislugildi. Húsin á reitnum styrkja varðveislugildi hvers annars sem heild vegna
byggingarlistar, upprunaleika og tengingar við sögu verslunar og bílaiðnaðar á svæðinu.  Lagt er til að
húsið njóti verndar í gulum flokki: Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í
deiliskipulagi vegna umhverfislegrar sérstöðu þeirra.

Varðveislugildi:

Hátt. Tengist sögu klassískrar tónlistar, tónlistarkennslu og kvikmyndasýninga á Íslandi.Menningarsögulegt gildi:

Hátt. Húsið myndar heillegan hluta götumyndar við Skipholt ásamt næstu húsum til austurs við það.Umhverfisgildi:

Hátt gildi. Módernískur stíll.Byggingarlist:

Hátt gildi. Húsið er mjög upprunalegt að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Árið 1961 lét Tónlistarfélagið í Reykjavík reisa nýtt kvikmyndahús í Skipholti sem kallaðist Tónabíó og tók við af
trípólíbragganum á Melunum í Reykjavík, þar sem starfrækt hafði verið bíó á árunum 1947-1962.  Tónlistarskólinn í
Reykjavík var starfræktur á efri hæð hússins og er enn. Stórstúka Íslands keypti Tónabíó og hefur starfrækt þar bingó frá
1990. Húsið er nú kallað Vinabær.

Blaðaútgáfan og prentsmiðjan Hilmir (sem gaf m.a. út Vikuna og Úrval) var lengi starfrækt í húsinu og bifreiðaverkstæðið
Bílaiðjan var í bakhúsinu sem mætir Laugavegi 176 til norðurs.

Húsin austan megin á reitnum, Bolholt 4-8, Skipholt 33-37 og Laugavegur 176-178, voru öll reist á árunum 1960-1965. Þau
eru flest mjög upprunaleg að gerð og mynda heildstæða þyrpingu skrifstofu- og verslunarbygginga í módernískum stíl.
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1965 Skipholt 35Byggingarár

Ásmundur ÓlasonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Þrílyft

Verslun
Skrifstofa

Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Flatt þak
Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

tæknifræðingur

SteinsteyptarUndirstöður

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi. Húsin á reitnum styrkja varðveislugildi hvers annars sem heild
vegna upprunaleika og tengingar við sögu verslunar og bílaiðnaðar á svæðinu.  Lagt er til að húsið njóti
verndar í gulum flokki, Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í
deiliskipulagi vegna umhverfislegrar sérstöðu þeirra. 

Varðveislugildi:

Lágt. Hluti af byggð iðnaðar- og atvinnuhúsa sem reis á þessu svæði um og uppúr miðri 20. öld.Menningarsögulegt gildi:

Hátt. Húsið myndar hluta af heillegri götumynd við Skipholt ásamt næstu húsum til austurs við það.Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Skrifstofu- og verslunarhús í módernískum stíl. Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Svipur hússins hefur breyst með utanhússklæðningu en húsið er annars upprunalegt að gerð
og útliti.

Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Húsið var byggt undir verslun árið 1965 eftir teikningum Ásmundar Ólasonar tæknifræðings.

Húsin austan megin á reitnum, Bolholt 4-8, Skipholt 33-37 og Laugavegur 176-178, voru öll reist á árunum 1960-1965. Þau
eru flest mjög upprunaleg að gerð og mynda heildstæða þyrpingu skrifstofu- og verslunarbygginga í módernískum stíl.
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1956/? Skipholt 35aByggingarár

?Hönnun

Klæðning
Einlyft

Spennistöð
Upphafleg notkunRafmagnsveita

Reykjavíkur
Fyrsti eigandi

Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Undirstöður

Spennistöðin hefur lágt varðveislugildi.Varðveislugildi:

Lágt gildi.Menningarsögulegt gildi:

Lágt gildi. Stöðin er lítt sýnileg, felld inn í bílageymslu.Umhverfisgildi:

Lágt gildi.Byggingarlist:

Hátt gildi.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Spennistöð, byggð um 1956, nú felld inn í bílageymslu. Svo virðist sem spennistöðin hafi upprunalega verið stakt hús á
lóðinni. Þegar bílageymslan var reist var spennistöðin felld inn í hana og þannig færð suður um nokkra metra. Upprunalega
húsið virðist því horfið en ekki er ljóst hvenær breytingin var gerð.
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1964 Skipholt 37Byggingarár

Ásmundur Ólason tæknifr. ogHönnun

Steinsteypt
GlerKlæðning

Fjórlyft

Verslun
Vörugeymsla

Upphafleg notkunFyrsti eigandi

Flatt þak
Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Gunnar Hansson, arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi. Húsin á reitnum styrkja varðveislugildi hvers annars sem heild
vegna upprunaleika og tengingar við sögu verslunar og bílaiðnaðar á svæðinu.  Lagt er til að húsið njóti
verndar í gulum flokki: Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í
deiliskipulagi vegna umhverfislegrar sérstöðu þeirra. 

Varðveislugildi:

Lágt. Hluti af byggð iðnaðar- og atvinnuhúsa sem reis á þessu svæði um og uppúr miðri 20. öld.Menningarsögulegt gildi:

Hátt. Húsið stendur við götuhorn og er hluti heillegra götumynda við bæði Skipholt og Bolholt.Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Skrifstofu- og verslunarhús í módernískum stíl.Byggingarlist:

Hátt gildi. Húsið er mjög upprunalegt að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Húsið var reist sem verslunar- og skrifstofuhús árið 1964, eftir uppdráttum Ásmundar Ólasonar tæknifræðings og Gunnars
Hanssonar arkitekts.

Húsin austan megin á reitnum, Bolholt 4-8, Skipholt 33-37 og Laugavegur 176-178, voru öll reist á árunum 1960-1965. Þau
eru flest mjög upprunaleg að gerð og mynda heildstæða þyrpingu skrifstofu- og verslunarbygginga í módernískum stíl.
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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:  

„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.“ 

 

 

                                                 
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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Staðgreinireitir 1.250 og 1.251 - Heklureitur 

Hér fer á eftir umfjöllun um deiliskipulagssvæði sem nær yfir tvo staðgreinireiti, 1.250 og 

1.251. Svæðið er kallað „Heklureitur“ og afmarkast til vesturs af Nóatúni, til norðurs af 

Laugavegi, til austurs af Bolholti og til suðurs af Skipholti og Brautarholti. (sjá afmörkun 

svæðisins á mynd 1, bls. 5). 

Byggingarnar á reitnum eru allar steinsteyptar og hannaðar í fjölbreyttum tilbrigðum 

við módernískan og síðmódernískan stíl. Flestar eru byggðar sem verslunar- og 

skrifstofuhúsnæði eða sem bifreiða- og vélaverkstæði en þær eru góð dæmi um vandaða og 

látlausa byggingarlist eftir helstu hönnuði síns tíma. Svæðinu má skipta í þrjá hluta; 

höfuðstöðvar og athafnasvæði bílaumboðsins Heklu vestan megin á reitnum, þá verslunar- og 

skrifstofuhúsnæði frá árunum 1960-1965 austan megin á reitnum og á milli þessara tveggja 

hluta eru tvö hús sem reist voru árið 1981. 

 

 

 

HÚSVERNDARSKRÁ REYKJAVÍKUR 

Varðveislumat húsa og mannvirkja á staðgreinireitum 1.250 og 1.251:
6
   

 

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

hverfisvernd í deiliskipulagi vegna byggingarlistarlegrar, menningarsögulegrar og/eða 

umhverfislegrar sérstöðu þeirra. 

 

Fyrir hús sem vernduð eru í rauðum flokki gilda þau almennu verndunarákvæði sem í eldri 

húsverndarstefnu
7
 eiga við rauðan flokk: Byggingar sem lagt er til að friða, grænan flokk: 

Verndun 20. aldar bygginga og dökkgulan flokk: Verndun götumynda, húsaraða og húsa með 

umhverfisgildi:  

 Hús með listrænt gildi, 30 ára og eldri, höfundardæmi. Lagt er til að eftirtaldar 

byggingar njóti verndar. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og 

viðbygginga. 

 Lagt er til að heildarsvipmót götumyndar/húsaraðar og hús með umhverfisgildi njóti 

verndar. Æskilegt að útlit húsa verði lagfært með hliðsjón af upphaflegri gerð. Sýna 

þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og viðbygginga. 

 

Brautarholt 29 – Reist 1981. Hönnuðir Ormar Þór Guðmundsson og Örnólfur Hall, 

arkitektar. 

 

Húsið er gott höfundarverk arkitektanna, byggt í anda níunda áratugar 20. aldar og ber sterk 

póstmódernísk og brútalísk einkenni. Húsið sker sig úr umhverfinu og hefur mikið 

fágætisgildi. Það er mjög upprunalegt að gerð og gegnir enn í dag upprunalegu hlutverki sínu 

sem færeyskt sjómannaheimili. 

 

 

                                                 
6
 Byggingarár eru flest samkvæmt Fasteignaskrá. Vefslóð: http://www.skra.is/fasteignaskra/ Leita eftir 

heimilisfangi eða fastanúmeri. Í sumum tilfellum eru byggingarár skráð samkvæmt teikningum af teikningavef 

Reykjavíkurborgar. 
7
 Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar. 

http://www.skra.is/fasteignaskra/
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Laugavegur 170-172
8
 - Reist 1960. Hönnuður Þór Sandholt arkitekt. 

 

Röð bílgeymsla heildverslunarinnar/bílaumboðsins Heklu var reist í einföldum og látlausum 

módernískum stíl. Með hlutverki sínu tengjast þessi hús byggð verslunar- og iðnaðarhúsa til 

norðurs en einnig mynda þau heillega götumynd við Brautarholt sem svarar röð atvinnuhúsa í 

samskonar stíl sunnan við götuna. Húsin bera vitni um sögu bílavæðingar í Reykjavík og 

atvinnustarfsemi henni tengdri á þessum reit, þar á meðal langri sögu Heklu á þessum stað. 

 

 

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

í deiliskipulagi vegna umhverfislegrar sérstöðu þeirra. 

 

Fyrir þau hús sem vernduð eru í gulum flokki gilda þau almennu verndunarákvæði sem í eldri 

húsverndarstefnu
9
 eiga við bæði milligulan flokk: Svæði sem lagt er til að vernda og ljósgulan 

flokk: Byggðamynstur sem lagt er til að vernda: 

 Lagt er til að svip húsa verði sem minnst raskað, t.d. þak- og gluggagerðum. 

Upprunaleg veggáferð (t.d. múrlitur) húsa haldist, þar sem hún hefur 

varðveist. Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og viðbygginga. 

 Breytingar taki mið af mælikvarða byggðar og hlutföllum húsa.  

 

Bolholt 4 – Reist 1962. Hönnuður Þorleifur Eyjólfsson arkitekt. 

Bolholt 6 – Reist 1960. Hönnuður Arinbjörn Þorkelsson arkitekt. 

Bolholt 8 – Reist 1964. Hönnuður Arinbjörn Þorkelsson arkitekt. 

Laugavegur 176 – Reist 1961. Hönnuðir Hörður Björnsson og Guðmundur Kr. Kristinsson, 

arkitektar. 

Laugavegur 178 – Reist 1961. Hönnuður Jósef Reynis, arkitekt. 

Skipholt 33 – Reist 1961. Hönnuður Kjartan Sigurðsson arkitekt. 

Skipholt 35 – Reist 1965. Hönnuður Ásmundur Ólason tæknifræðingur. 

Skipholt 37 – Reist 1964. Hönnuðir Gunnar Hansson arkitekt og Ásmundur Ólason 

tæknifræðingur. 
 

Þær byggingar sem standa austast á Heklureit hafa varðveislugildi sem mjög upprunaleg 

þyrping skrifstofu- og verslunarhúsa frá sjöunda áratugi 20. aldar. Húsin eru lágstemmd og 

einföld en jafnframt vönduð og byggð af metnaði. Þau mynda sterkar og heildstæðar 

götumyndir með sameiginlegum einkennum og formtungumáli. Því skyldi vanda sérstaklega 

til breytinga og viðbygginga við þessi hús með það í huga að raska ekki sameiginlegum 

upprunalegum einkennum þeirra. Á meðal húsanna eru Skipholt 33 og Laugavegur 176 sem 

að auki hafa sérlegt menningarsögulegt gildi. 

 

Lagt er til að áhersla á verndun með hverfisvernd í deiliskipulagi verði hér lögð á útlit 

húsanna út að götu svo sterk heildarmynd þyrpingarinnar haldist út á við. 

  

                                                 
8
 Húsalengjan virðist merkt númer 33 við Brautarholt á korti í Borgarvefsjá og á húsverndarkorti hér til hliðar en 

hún fellur undir lóð 170-174 við Laugaveg í fasteignaskrá og stendur sunnan við húsin Laugaveg 170-172. 
9
 Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar. 
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HÚSVERNDARKORT, staðgreinireitir 1.250 og 1.251 
10

 

 

  

                                                 
10

 Kort gert af Þórarni Jóni Jóhannssyni, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkur, landupplýsingadeild. 
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Maureen Gylfadóttir, Gunnþóra Guðmundsdóttir, María 
Gísladóttir og Guðný Gerður Gunnarsdóttir: Byggðakönnun. 

Borgarhluti 3 – Hlíðar. Rvk. 2013.  

164  Drífa Kristín Þrastardóttir, Anna Lísa Guðmundsdóttir, 
Gunnþóra Guðmundsdóttir, María Gísladóttir, Helga Maureen 

Gylfadóttir og Guðný Gerður Gunnarsdóttir: Byggðakönnun. 

Borgarhluti 5 – Háaleiti. Rvk. 2014. 
165  Bragi Bergsson: Almenningsgarðar í Reykjavík. Rvk. 2014. 

166 Drífa Kristín Þrastardóttir, Margrét Björk Magnúsdóttir og Anna 

Lísa Guðmundsdóttir: Arnarholt á Kjalarnesi. Byggðakönnun. 

Fornleifaskrá og húsakönnun. Rvk. 2014. 

167 Anna Lísa Guðmundsdóttir, Drífa Kristín Þrastardóttir og 

Margrét Björk Magnúsdóttir: Vallá á Kjalarnesi. Byggðakönnun. 
Fornleifaskrá og húsakönnun. Rvk. 2014. 

168 Margrét Björk Magnúsdóttir: Framkvæmdareftirlit á bæjarstæði 

Breiðholts. Rvk. 2014. 
169 Anna Lísa Guðmundsdóttir: Fornleifaskráning Stórasels. Rvk. 

2014. 

170 Anna Lísa Guðmundsdóttir og Drífa Kristín Þrastardóttir: 
Skrauthólar á Kjalarnesi. Byggðakönnun. Fornleifaskrá og 

húsakönnun. Rvk. 2015. 

171 Drífa Kristín Þrastardóttir, Anna María Bogadóttir, Anna Lísa 
Guðmundsdóttir: Vogabyggð. Svæði 1-3. Byggðakönnun. 

Fornleifaskrá og húsakönnun. Rvk. 2015.  

172     Margrét Björk Magnúsdóttir, Anna Lísa Guðmundsdóttir: 
Framkvæmdareftirlit vegna viðhalds á Árbæ 2015. Rvk. 2015.  

173 Anna Lísa Guðmundsdóttir, Anna María Bogadóttir: 

Kirkjusandur. Borgartún 41 og Kirkjusandur 2. Byggðakönnun. 
Fornleifaskrá og húsakönnun. Rvk. 2016. 

174 Anna Lísa Guðmundsdóttir: Kirkjugarður í landi Lambhaga við 
Úlfarsfell. Fornleifaskráning. Rvk. 2016. 

175  María Gísladóttir: Húsakönnun. Kennaraháskólareitur. Rvk. 

2016 
176 Drífa Kristín Þrastardóttir: Húsakönnun. Keilugrandi, 

Boðagrandi, Fjörugrandi. Rvk. 2016. 

177 Anna Lísa Guðmundsdóttir: Fornleifaskráning. 
Grundarstígsreitur. Rvk. 2016. 

178 Anna Lísa Guðmundsdóttir: Hafnarstræti frá Pósthússtræti að 

Tryggvagötu. Fornleifaskráning. Rvk. 2017. 
179 Sólrún Inga Traustadóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir: Fornar 

rætur Árbæjar. Fornleifarannsókn. Áfangaskýrsla 2016. Rvk. 

2017. 
180 Anna Lísa Guðmundsdóttir: Hof 1. Landnúmer 125848. 

Fornleifaskráning. Rvk. 2017. 

181 María Gísladóttir, Anna Lísa Guðmundsdóttir: 
Borgartún 34-36. Fornleifaskrá og húsakönnun. Rvk. 2017.  

182 Drífa Kristín Þrastardóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir: 

Elliðaárdalur. Svæðið norðan Stekkjarbakka. 
Fornleifaskráning og húsakönnun. Rvk. 2017. 

183 Drífa Kristín Þrastardóttir, Anna Lísa Guðmundsdóttir og María 

Gísladóttir: Byggðakönnun. Borgarhluti 7 – Árbær. Rvk. 2017 
 

 

 
 




