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Gunnar Ágústsson 

  



 ii 

Ágrip 
Garðar við fjölbýli hafa lítið verið rannsakaðir en hér er farið yfir hlutverk þeirra og stöðu í 

borgarumhverfinu. Þá er skoðað hvað það er sem laðar fólk út í fjölbýlisgarðinn og fær það til 

að nota hann. Einnig er skoðað hvað hefur áhrif á skynjun og upplifun fólks í garðinum. Með 

könnun á fjölbýlisgörðum á Íslandi og Svíþjóð er svo athugað hvort hugað er að þessum 

þáttum og hvaða áhrif þau hafa á upplifun í garðinum. 

Ákveðin stök hafa áhrif á upplifun og notkun garða en rýmismyndun og upplifun virðist 

skipta meira máli og með ákveðinni rýmismyndun má skapa jákvæða upplifun. Þessir þættir 

þurfa svo að vinna saman, stök og rými, þar sem stök án rýmis eru fráhrindandi og rými án 

tilgangs er til lítils. Stök í rými geta gefið þeim augljósan tilgang. 

Fjölbýlisgarðurinn þarf ekki að vera stór til að vera aðlaðandi. Meira máli skiptir 

rýmismyndunin og hlutverk rýmanna. 

 

Lykilorð: fjölbýlisgarður, rýmin í garðinum, upplifun í garði, rýmismyndun, umlyking. 
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1 Inngangur 
Fjölbýlisgarðurinn er einstakt rými í þéttbýlinu. Hann stendur næst híbýlum manna sem 

skipar honum sérstakan sess í huga og hjörtum íbúa. Þessi nálægð við íbúa gerir það að 

verkum að garðurinn á möguleika til að iða af lífi með umferð fólks allan ársins hring. Rétt 

eins og einkagarður er fjölbýlisgarðurinn utandyra dvalarrými fyrir íbúa en það sem gerir 

hann ólíkan einkagarðinum er að hann er aldrei fyrir eina íbúð eða einn íbúa heldur breiðan 

hóp íbúa. Því þarf hann að geta svarað ólíkum þörfum þeirra. En hvert er þá hlutverk hans og 

hvað er það sem laðar íbúana út í garðrýmið? Er hugsað um þessi atriði í fjölbýlisgörðum á 

Íslandi? 

1.1 Tilurð verkefnisins 
Hugmynd að verkefninu kviknaði í vettvangsferð í Svíþjóð þegar höfundur var þar í 

skiptinámi við SLU Alnarp. Þar var farið í nokkra fjölbýlisgarða til að sjá og upplifa 

mismunandi gerðir þeirra. Það vakti sérstaka athygli höfundar hvað garðar við fjölbýlishús í 

Lund og Malmö virtust almennt mikið notaðir og öðruvísi hugsaðir en hér á landi. Gott 

viðmót og góður andi virtist einkenna þá og garðurinn kallaði á að vera notaður. Því vaknaði 

upp spurningar hjá höfundi af hverju þetta kann að vera og hvernig málum væri háttað á 

Íslandi? 
 
Fjölbýlisgarðar hafa ekki verið mikið rannsakaðir hér á landi og því eru þeir spennandi 

viðfangsefni að mati höfundar. Nú á þeim tímum þegar umræðan og krafan um aukna 

sjálfbærni er að aukast er rétt að benda á að þær hugmyndir um þéttari byggð hljóta að kalla á 

fjölgun fjölbýlishúsa og þar með fjölbýlisgörðum. Þétting byggðar á að vera eitt svarið við 

aukinni sjálfbærni og er einmitt eitt af aðalmarkmiðum nýs aðalskipulags Reykjavíkurborgar 

(Reykjavíkurborg, 2011, 2012). Nú er því rétti tíminn til að skoða nánar hlutverk og 

eiginleika fjölbýlisgarðsins. 

1.2 Markmið 
Markmið verkefnisins er að skoða og greina frá hlutverki fjölbýlisgarða og hvað það er sem 

laðar að mannlíf, fær íbúana til að nota þá. Þá er farið í könnun á fjölbýlisgörðum á Íslandi og 

í Svíþjóð til þess að skoða hvort og hvernig hugað er að þessum atriðum. 

Markmið: 

1. Skilgreina hlutverk og stöðu fjölbýlisgarða. 

2. Komast að því hvað laðar fólk út í fjölbýlisgarðinn og fær það til að nota hann. 

3. Hvað hefur áhrif á skynjun og upplifun fólks í garðinum. 
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4. Gera könnun á fjölbýlisgörðum á Íslandi og í Svíþjóð með tilliti til þeirra þátta 

sem laða að fólk. 

1.3 Fyrri rannsóknir 
Fjölbýlisgarðurinn hefur lítið verið rannsakaður hér á landi en helsta athugun sem gerð hefur 

verið er Bs ritgerð Helga Einarssonar þar sem hann gerði úttekt á gæðum fjölbýlishúsalóða 

árið 2007. Ritgerðin er mikilvægur gagnagrunnur um gæði fjölbýlishúsalóða í Reykjavík og 

verður þessi gagnargrunnur nýttur til að velja út garða sem teknir eru fyrir í þessu verkefni. 
 
Í Svíþjóð hefur nokkuð meira verið rannsakað og skrifað um fjölbýlisgarða. Helsta heimild 

við þessa ritgerð er doktorsritgerð Evu Kristensson (2003) um fjölbýlisgarða í Svíþjóð þar 

sem gæði fjölbýlisgarða eru rannsökuð með tilliti til stærð þeirra og rætt við íbúa um notkun á 

þeim. 
 
Jan Gelh (2010b) hefur mikið rannsakað og skrifað um félagslegt hátterni fólks á almanna 

færi. Í bók hans „Life between buildings“ lýsir hann því hvernig hlutir og annað fólk hafa 

áhrif á hvernig fólk hegðar sér og nýtir sér rýmið milli húsanna (Gehl, 2010b). Þessar 

rannsóknir má nýta og heimfæra í fjölbýlisgarðinn þar sem hann er hálf opinber vettvangur 

(sjá nánar í kafla 3). Þá verður einnig stuðst við rannsóknir úr umhverfissálfræði sem fjalla 

um jákvæð áhrif gróðurs á heilsu fólk (Nordh, Hartig, Hagerhall, & Fry, 2009; Ulrich, 1984) 

sem og rannsóknir Stamps (2005) um áhrif rýmismyndunar og umlykingar (e. enclosure) á 

upplifun á rými. Þannig verður metið í könnun bæði áþreifanlegir umhverfisþættir sem og 

upplifunin í görðunum. 

1.4 Orðið fjölbýlisgarður 
Áður en lengra er haldið er best að líta á orðið fjölbýlisgarður. Orðið er samsetning orðanna 

fjölbýli og garður. Það á því við garða sem tilheyra fjölbýli þ.e. garðar sem eru að öllu leiti 

eða hluta til inni á lóð fjölbýlis og tilheyra þannig fleiri en þremur íbúðum. 
 
Í orðabók segir: „fjölbýli: það að margir búa samtímis á sama stað (sömu jörð, í sama húsi) > 

fjölbýlishús.“ (Mörður Árnason (ritstj.), 2002). 
 
Orðið garður segir: „2 svæði afmarkað með garði eða girðingu.“ (Mörður Árnason (ritstj.), 

2002) en í fyrstu átti það við um afgirt svæði til að halda búfé og skepnum frá. *heimild úr 

garðinum*  
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Í sænsku er notað orðið bostadsgård sem vísar til garðs sem er sameiginlegur mörgum 

íbúðum (Kristensson, 2007). Bostadsgård þýðir í bókstaflegri merkingu íbúðagarður eða 

garður fyrir íbúa. 
 
Höfundur veit ekki til þess dæmi þar sem orðið fjölbýlisgarður komi fram þó verður ekki 

fullyrt hér að það hafi aldrei verið notað áður. Orðið fjölbýlishúsalóð eða fjölbýlishúsagarður 

hefur verið notað en ástæða þess að höfundur vill nota orðið fjölbýlisgarður er sá að það er 

hans mat að orðið innihaldi tvöfalda merkingu sem vel á við. Þannig vísar að orðið til garða 

við fjölbýli en sömuleiðis að það eigi við garða þar sem fleiri en einn 

einstaklingur/rými/svæði/hlutverk „búa“ saman. Auk þess er það ákveðin stytting og 

einföldun á orðinu fjöl-býlis-húsa-garður. 
 
Í þessari ritgerð verður einblínt á sameiginlegt garðsvæði fjölbýlishúsa sem er eitt samfellt 

rými. Garðrýmið er sá hluti lóðar sem ekki fer undir byggingareit (óbyggður hluti lóðar), 

bílastæði eða innkeyrslu og telst sem ein samfelld heild. Þá er einblínt á fjölbýlisgarða sem 

tilheyra fleiri en sex íbúðum. 

 

2 Gögn og aðferðir 
 

2.1 Vinnuferill 
Skoðað og tekið saman um þær rannsóknir og skrif um fjölbýlisgarða og þeim tengt svo sem: 

rýmið milli húsanna, atferli fólks í almenningsrými (utan einkarýmisins) og áhrif 

umhverfisins á líðan og upplifun fólks.  

Upp úr þeirri samantekt er búinn til gátlisti sem nýttur er til að taka út fjölbýlisgarða á Íslandi 

og í Svíþjóð. Samantekt og niðurstöður úr könnuninni þar sem leitað er eftir hvort og hvernig 

hugað er að hlutverki og notkun garðanna. Samanburður á milli landa skoðaður og metinn. Þá 

er upplifun fyrir garðinum við úttektina metin og tekin inn í niðurstöður. Eftir niðurstöður er 

horft á hvort samhengi sé á milli efnislegra staka í görðunum og upplifun höfundar.  

2.2 Gögn 

2.2.1 Rannsóknir og rit um fjölbýlisgarða 

Rannsóknir og rit um fjölbýlisgarða, almenningsrými, einkagarða, atferli fólks í 

almenningsrými og áhrif umhverfis á fólk á íslenku, ensku og sænsku. 
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2.2.2 Gátlisti 

Gátlisti sem er unninn upp úr samantekt á rannsóknum og ritum þar sem listinn byggir á þeim 

efnislegum atriðum (stökum) sem talið er að garðar þurfi að innihalda til að gera megi ráð 

fyrir að þeir séu notaðir. Þá er einnig metin upplifun í görðunum með gátlista. Sjá nákvæmari 

umfjöllun um gátlistann í kafla 4. 

2.2.3 Önnur gögn  

Ljósmyndir höfundar teknar við heimsókn í garðana. Loftmyndir af görðunum frá 

Borgarvefjsá, Google Earth og Bing Maps. Microsoft Excel notað í útreikninga, töflugerð og 

súluritagerð. 

2.3 Aðferðir 
Rannsóknir um fjölbýlisgarða, almenningsrými, einkagarða, atferli fólks í almenningsrými og 

áhrif umhverfis á fólk, safnað saman og úr þeim gögnum dregið saman fram hlutverk og 

tilgang fjölbýlisgarðsins. Gátlisti útbúinn eftir samantekt þar sem leitað er eftir stökum í 

garðinum sem talið er þurfi að vera til staðar samkvæmt samantekt. Gefin eru stig fyrir hvert 

stak sem og upplifunaráhrif. 
 
Teknir eru út fyrirmyndagarðar þ.e. fjölbýlisgarðar sem almennt koma vel út í fyrri könnunum, 

rannsóknum eða umfjöllunum og má því gera ráð fyrir að þeir séu að jafnaði notaðir. Þeir 

voru garðar heimsóttir og teknir út samkvæmt gátlista. 

Gögn úr heimsóknum tekin saman og görðum stillt upp til samanburðar. Rýnt í niðurstöður og 

þær metnar og skoðað hvort munur er á milli garða á Íslandi og í Svíþjóð sem og hvort munur 

sé á upplifunaráhrifum og áþreifanlegum stökum í görðunum. 
 
Fjölbýlisgarðar á Íslandi verða einskorðaðir við garða í Reykjavík og gagnagrunnur Helga 

Einarssonar nýttur þar sem teknir verða út þeir fimm garðar sem best komu út úr úttekt hans. 

 

3 Fjölbýlisgarðurinn 

3.1 Sagan í stuttu máli 
Saga fjölbýlisgarða líkt og þeir eru þekktir í dag hefst eftir 1800 þegar offjölgun fólks í 

stórborgum var orðið vandamál í kjölfar iðnbyltingarinnar. Aukin mengun, smitsjúkdómar, 

óþrifnaður og almenn léleg heilsa íbúa var orðið stórt vandamál í flestum borgum Evrópu.  
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Upp komu hugmyndir um að garðrými skyldi vera mótsvar og lausnin við vandanum þar sem 

hann átti að hleypa inn sólskini, gróðri og hreinna lofti inn í þéttbýlin. Þar var fyrst og fremst 

horft til sveitanna þar sem enginn skortur virtist vera af rými, gróðri og birtu. Í fyrstu var 

garðinum gefið rými bakvið byggingarnar og varð að innilokuðu rými umlukið byggingum. 

Enn róttækari voru hugmyndir Ebenezer Howards um garðborgina, the garden city, þar sem 

það besta úr sveitinni var blandað við það besta úr borginni og landbúnaður var tvinnaður 

saman með iðnaði, verslunum, skólum og heimilum (Reps, á.á.). Hugmyndir Howards þóttu 

hljóma eins og útópía þar sem hugsa átti fyrir öllu í einni borg og leysa öll vandamál 

borgarbúa með skipulagi (RIBA, 2011). Þessar hugmyndir lifðu þó lengi eftir daga Howards 

og höfðu mikil áhrif á arkitekta og skipulagsmál næstu árin á eftir, alveg fram í 

módernismann þar sem garðinum var gert enn hærra undir höfði þegar aukinn áhersla var 

lögð á aðskilnað vinnustaða og íbúðasvæðis með aukinni úthverfamyndun þar sem hugmyndir 

um opin íbúðarhverfi skiluðu sér í stærri og opnari fjölbýlisgörðum. Einbýlishúsin höfðu sinn 

einkagarð og íbúar fjölbýlishúsa áttu því að fá sinn garð, fjölbýlisgarðinn (Kristensson, 2007). 

Einnig var hugmyndin sú að með fjölbýlishúsum í úthverfum mætti bjóða upp á ódýrari og 

betri híbýli en þekktust í eldri hverfum þéttbýlanna þar sem mengun og þrengsli voru alls 

ráðandi. Fyrstu íbúar fjölbýlishúsa úthverfanna voru gjarnan ungt fólk með börn í leit að sínu 

fyrsta húsnæði. Því voru fyrstu hugmyndir og kröfur um notkun fjölbýlisgarða komnar fyrst 

og fremst frá fjölskyldufólki og því fékk notkun barna mikið vægi. Útkoman var stórt opið 

rými með öruggu leiksvæði (Kristensson, 2007). Fjölbýlisgarðarnir og hverfin voru svo 

gjarnan hluti af stærra hverfi þar sem útisvæðin tengdust saman og mynduðu þannig net garða 

og útivistarsvæða. 
 
Á Íslandi var lítið um fjölbýlisgarða að finna fyrir tíma og hugmyndir módernismans en með 

komu þeirra var hafist handa við uppbyggingu úthverfa með fjölbýlishúsahverfum. Helsta 

ástæða þess að farið var út í slíkar framkvæmdir var skortur á húsnæði í Reykjavík. 

Hugmyndir voru uppi um að reisa ódýrt húsnæði fyrir þá verst settu og koma þeim í 

heilsusamlegra og rýmra húsnæði en þekktist áður. Líkt og í Evrópu var fjölskyldufólk 

áberandi í þessum hópi og því fengu fjölbýlisgarðarnir leiksvæði sem og garðarnir voru 

gjarnan tengdir saman í eitt útivistarsvæði þar sem börn gátu komist hindranalaust milli svæða 

og á leið til og frá skóla. Dæmi um þetta skipulag er Breiðholtið og fjölbýlishús í Árbæ 

(Byggt yfir hugsjónir: Breiðholt frá hugmynd að veruleika, Febrúar-maí 2002). 
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3.2 Staða fjölbýlisgarðsins 
Fjölbýlisgarðurinn er það rými sem næst stendur íbúðahúsinu sem gefur honum ákveðna 

sérstöðu í borgarumhverfinu. Sérstæða garðsins felst fyrst og fremst í því að hann býður 

íbúum upp á að vera heima en undir beru lofti. Möguleiki á að nýta garðinn sem framlengingu 

á húsinu getur skipt sköpun fyrir íbúa í lítilli og þröngri íbúð (Kristensson, 2007). Garðurinn 

er þó ekki einkagarður íbúa heldur sameiginleg eign allra íbúða í fjölbýlishúsinu. Segja má að 

hann sé á vissan hátt almenningsgarður þar sem margir hafa aðgang að honum og geta haft 

not fyrir hann en er þó ekki almenningsgarður eða almenningrými þar sem aðgenginu er á 

vissan hátt stýrt sem og nálægðin við híbýli manna gerir það að verkum að viss fjarlægð 

myndast milli þeirra sem ekki búa við garðinn og þeirra sem búa þar. Því liggur 

fjölbýlisgarðurinn þess á milli að vera einkagarður og almenningsgarður þar sem hann ber 

einkenni og hlutverk beggja upp að vissu marki.  

 

3.3 Hlutverk fjölbýlisgarða 
Eins og sagt er hér á undan var í fyrstu hugsað um hlutverk garða í þéttbýlinu sem opnun í 

byggðina til að hleypa náttúru og hreinna lofti inn í byggðina. Hlutverk þeirra er þó margt um 

fjölbreyttara en svo. Garðurinn er ákveðið tákn fyrir íbúana, hann hefur áhrif á hvernig þeir 

hugsa um híbýli sín. Hann hefur bein áhrif á sjálfsímynd íbúa þar sem þeir geta verið stoltir af 

garðinum og umhverfi sínu ef þeir telja það gott (Kristensson, 2007). En það er ekki auðvelt 

að fá garðinn til að endurspegla allar þarfir og langanir íbúa þar sem hann tilheyrir gjarnan 

mörgum ólíkum einstaklingum og enginn einn íbúi getur mótað garðinn eftir sínum þörfum. 

Því þarf garðurinn að innihalda fjölbreytta starfsemi til að henta sem flestum íbúum. Þar sem 

fjöldi íbúa geta notað fjölbýlisgarðinn þá gegnir hann líka ákveðnu félagslegu hlutverki. 
 
Jan Gehl (2010b) hefur mikið rannsakað rýmið milli húsanna eins og hann kallar það, en 

fjölbýlisgarðurinn í þéttbýlinu er hluti af því. Margar af kenningum Gehl eiga því fyllilega við 

fjölbýlisgarðinn, nánartiltekið um félagslegt hlutverk rýmisins milli húsanna.  

En garðar gegna líka ákveðnu sálfræðilegu og andlegu hlutverki. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

jákvæð áhrif gróðurs á heilsu og líðan fólks, t.d. það að horfa á gróður flýtir fyrir bata (Ulrich, 

1984) og lifandi bygginarefni (tré, runnar og gras) draga úr streitu og neikvæðum áhrifum 

daglegs amsturs (Nordh, et al., 2009). 
 
Þar sem hlutverk fjölbýlisgarða er fjölþætt getur verið erfitt að koma þeim öllum fyrir í einum 

og sama garðinum. Með því að skipta garðinum upp í rými er auðveldara að skilja hvert 
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hlutverk. Í  rýmunum uppfyllir garðurinn hlutverk sín og fyllir hann um leið af lífi. Hvert 

hlutverk getur endurspeglast í fleiri en einu rými og hvert rými getur haft fleiri en eitt hlutverk. 

Helstu rýmin sem eiga heima í garðinum eru dvalar-, leik- og umferðarrýmið en nöfn þeirra 

eru dregin af hlutverki þeirra. Þessi skipting byggir á niðurstöðum Evu Kristensson (2003) um 

hlutverk fjölbýlisgarða þar sem hún dró þau saman eftir viðtöl við íbúa um notkun þeirra á 

garðinum. Einnig má finna samsvörun á þeirri skiptingu og þeim svæðum sem um fjallað er 

um í bókinni Garðurinn: Hugmyndir að skipulagi og efnisvali (Anna F. Gísladóttir, Auður 

Sveinsdóttir, & Fríða B. Eðvarðsdóttir, 1995). 

3.3.1 Dvalarrýmið 

Dvalarrýmið er líklega eitt mikilvægasta rýmið þar sem það rúmar mannlífið sjálft í garðinum 

og er hugsað til þess að hægt sé að dvelja í garðinum til lengri og skemmri tíma. Einkasvæði í 

fjölbýlisgarðinum, svalir og einkasvæði á jarðhæð, innihalda í mörgum tilfellum dvalarsvæði 

þar sem hver og einn hefur möguleika á að sérsníða það að eigin þörfum. Það er þó ekki þar 

með sagt að ekki eigi að vera dvalarsvæði á sameiginlegu svæði í garðinum þar sem það 

býður upp á mikla möguleika fyrir íbúa að hittast, dvelja saman í garðinum og kynnast betur 

hvor öðrum. Æskilegast er að hver íbúi hafi sitt einkasvæði (svosem svalir eða verönd) og 

einnig aðgang að sameiginlegu dvalarsvæði. Þannig getur hver íbúi stjórnað því sjálfur hversu 

mikið hann umgengst aðra er hann dvelur í garðinum. Með því að bjóða upp á hart undirlag 

fyrir borð og stóla aukast líkurnar á því að dvalið sé úti við. Þá skiptir aðgengi höfuðmáli, því 

styttra sem er úr íbúðinni og út í garðinn því meiri líkur eru á að garðurinn sé notaður sem 

dvalarsvæði. Dvalarsvæðin eru sérstaklega háð tengingum við húsið og best er að geta gengið 

þar beint út úr húsi (Anna F. Gísladóttir, et al., 1995). Ljóst er að ekki er hægt að bjóða öllum 

íbúum upp á beint aðgengi úr íbúðinni sinni en stigagangur sem hefur útgang út í garðinn 

eykur vissulega líkurnar á því að farið sé út í hann. 

Dvalarsvæði, bæði einka- og sameiginleg, þurfa að vera stúkuð frá öðrum rýmum garðsins 

sem einnig myndar nauðsynlegt skjól og svo að þau blasi ekki við nágrönnum og 

vegfarendum (Anna F. Gísladóttir, et al., 1995). 

3.3.2 Leikrýmið 

Börn eiga að hafa þann möguleika að geta leikið sér úti og því fylgir ákveðið öryggi að geta 

séð börnin sín að leik fyrir utan húsið sitt. Foreldrar eru líklegri til að dvelja úti í garði ef gert 

er ráð fyrir leiksvæði handa börnunum. Æskilegur staður fyrir leiksvæði er sólríkur, 

skjólgóður staður í nálægð við dvalarsvæði og helst sjáanlegt út um glugga (Anna F. 
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Gísladóttir, et al., 1995). Allur garðurinn getur verið leiksvöllur barna og ekki þarf mikla 

hækkun í landi til að þar skapist kjörin brekka til að leika og renna sér.  

Það er spurning hvort leiksvæði hafi alltaf rétt á sér í görðum. Sérstaklega ef 

leikvöllur/skóalóð er í næsta nágrenni. Leiksvæði þurfa nokkuð mikið pláss svo að þau henti 

flestum aldurshópum (Kristensson, 2007). Þó þarf að huga að öryggi barnanna því ekki er 

æskilegt að þau þurfi að fara yfir umferðargötu til að komast á leiksvæði. Þó er alltaf gott að 

hafa leiksvæði með mótuðum leiktækjum þar sem það gefur til kynna að börnum er leyfilegt 

að leika sér í garðinum. Leikur barna færir líf og fjör í garðinn. 
 
Hér á landi gilti byggingareglugerð þar sem skylda var að hafa leiksvæði með hverju 

íbúðarhúsnæði (Byggingarreglugerð nr. 441/1998 (brottfeld)). Reglugerðin var nýlega felld úr 

gildi með nýrri reglugerð nr.112/2012 þar sem ekki er sett skylda á  að hafa leiksvæði en þar 

segir: „Á lóðum bygginga skal hafa opið svæði sem hvetur til útiveru, göngu, dvalar og 

leikja.“ (Byggingarreglugerð nr. 112/2012, 7.2.1. gr.) Ekki eins skýrt kveðið og hvergi kemur 

fram í reglugerðinni hvað eða hvernig eigi að uppfylla þessi skilyrði en það er athyglisvert í 

ljósi þess að í reglugerðinni er tíundað á mjög nákvæman hátt hvernig hýbýlum manna skuli 

háttað til að tryggja gott og vistlegt umhverfi. Einu kröfur um útisvæði, dvalarsvæði, 

leiksvæði og umferðarsvæði eru að þar sé öryggis gætt og aðgengi sé fyrir alla.  

3.3.3 Umferðarrýmið 

Fjölbýlisgarðurinn er kjörinn staður til að hitta nágranna sína og kynnast þeim betur. Þar geta 

íbúar rekist hvor á annan hvort heldur sem er fyrir tilviljun eða af ásetningi. Að þekkja 

nágranna sinn veitir ákveðið öryggi og eykur nánd íbúa. Garður sem býður upp á slík tækifæri 

virkar líflegri og skipar ákveðinn sess í huga þeirra sem búa við garðinn (Kristensson, 2007). 

Þá er það ákveðin hvatning að fara út í garðinn þar sem aðrir eru, umferð fólks kveikir 

ákveðið líf í garðinum og fólk laðast að öðru fólki. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að 

börn eru líklegri til að leika sér á svæði þar mannlíf er að finna fremur en í afmörkuðum 

görðum eða leiksvæðum þar sem engin umferð er af fólki (Gehl, 2010b). 
 
Mikill kostur er að hafa aðalinnganga sem snúa inn í garðinn þar sem það tryggir ákveðna 

umferð fólks um garðinn í hinu daglega lífi sem veitir ákveðið öryggi þar sem reglulega er 

einhver að fylgjast með garðinum. Það eykur svo aftur líkurnar á að garðurinn fái ákveðinn 

jákvæðan sess í huga íbúa þar sem hann verður mjög sýnilegur öllum þeim sem eiga leið að 

húsinu. 
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3.3.4 Garðurinn sem útsýni 

Fjórða mikilvæga hlutverk fjölbýlisgarða er útsýni. Garðar eru ákveðið útsýni fyrir þá sem 

eiga leið um garðinn og þá sem sjá garðinn út um glugga. Rannsóknir hafa sýnt fram á að það 

að horfa á gróður hefur jákvæð áhrif á líðan fólks (Ulrich, 1984). Þá veitir útsýni líka 

möguleikann á að sjá aðra í garðinum og samkvæmt kenningum Jan Gehl (2010b) þá laðast 

fólk að öðru fólki jafnvel þótt það þekkist ekki. Þessir eiginleikar eru svo eftirsóttir þegar 

kemur að vali á húsnæði samkvæmt sænskum rannsóknum (Kristensson, 2007) og auka 

þannig verðgildi íbúða. 

3.4 Rýmismyndun, umlyking 
Rýmiseindir eru svo það sem myndar 

rýmin. Þau umlykja rýmin mismikið 

eftir hæð sinni og umfangi. Mikil 

umlyking (e. enclosure) væri rými sem 

er lokað á alla vegu og einnig væri stutt 

milli einda sem loka rýminu eins og t.d. í 

kassa. Lítil umlyking væri andstæðan þar 

sem langt er á milli einda. Umlyking er ákveðin upplifunar þáttur þar sem hlutföll milli hæð 

einda, rúmmál þeirra, gagnsæi og lengd á milli þeirra kallar fram mismunandi upplifun 

(Stamps, 2005). Þetta byggir á prospect-refuge theory kenningu Jay Appleton þar sem 

einstaklingar njóta umhverfisins betur ef þeir telja sig örugga en öryggið byggir á eðlishvötum 

mannsins um að lifa af með því að hafa 

gott skjól (e. refuge) og um leið útsýni (e. 

prospect) (Appleton, 1975; Ramanujam, 

2006). Rýmismyndun í görðunum stafar 

yfirleitt af lóðréttum eindum svosem hús, 

veggir, girðingar, tré og runnar. Þær geta 

svo haft mismikið rúmmál eða umfang. 

Til að meta rýmismyndun er teiknað upp 

og sýnt á grunnmynd hvar og hvernig 

eindir mynda rými með litakóða þar sem 

dekkri litur táknar meiri hæð. Fimm 

flokkar gefa til kynna hversu háar eindir  

  

Byggingar

Tré

Runnar
Skjólveggir

Gir!ingar
Landmótun

Mynd 1. Rýmismyndandi eindir í garði. 

<0,5

0,5-0,9

0,9-1,8

1,8-3,0

3,0m+

N

Mynd 2. Rýmismyndun. Dæmi um teikningu sem sýnir 
rýmismyndun í garði. Sjá nánar viðauka 2. 
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eru en þær eru flokkaða eftir áætlaðri hæð þar sem verið er að meta hvernig upplifunin er en 

ekki raunveruleg stærð hlutanna. Því er miðað við að hver flokkur er endi í hæð sem 

manneskja upplifir mjög sterkt. 0-0,5m því sætishæð fer sjaldan yfir þá hæð, 0,5-0,9m því það 

er sú hæð sem handrið enda í og er þá orðin hæð til að standa við fremur en sitja á. 0,9-1,8 er 

sú hæð sem flestir skjólveggir eru þegar komið er að 1,8 er byrjað að skyggja verulega á 

útsýni þar sem komið er yfir almenna augnhæð og meðalhæð manneskju. 1,8-3,0m er sú hæð 

sem er yfir meðalhæð manneskju og upp í meðalhæð fyrstu hæðar á íbúðarhúsi (séð utan frá). 

Allt þar fyrir ofan vekur svipaða tilfinningu þar sem það er orðið það hátt að litlu skiptir einn 

meter til eða frá (svo lengi sem ekki er farið undir 3 m). 

3.5 Annað sem getur haft áhrif á upplifun 

3.5.1 Byggingin sjálf 

Stærð fjölbýlishússins hefur vissulega sitt að segja en talað eru um í rannsóknum Gehl að 

tengsl húss við jarðhæðina minnki eftir því sem ofar er farið og eftir fimmtu hæð eru nánast 

öll tengsl rofin (Gehl, 2010a). Í þessari ritgerð verður ytra byrði, útlit og hæð húsa ekki metin 

sérstaklega nema í sambandi við umlykingu og tengingum hússins við garðinn, hvernig húsið 

talar við umhverfi sitt. Gott aðgengi út í garðinn fyrir íbúa skiptir sköpun svo að þeir noti 

garðinn. Metið verður í gátlista hvernig tengingum við húsið er háttað. 

3.5.2 Veðrátta 

Eitt sem þarf að vera í lagi svo útisvæði séu vistleg er veðráttan. Ekki að hægt sé stjórna 

veðrinu en vissulega má með fyrirbyggjandi aðferðum hafa áhrif á það. Sól, skjól og 

skuggavarp er það sem vert er að huga að í garðinum. Flókið getur verið að meta þessi þætti 

frá einni heimsókn en með henni og mati á afstöðu garðanna er má greina ýmislegt. Stuðst 

verður við skýringar úr bókinni Draumagarður eftir Björn Jóhannsson (2010). 
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Sól og skuggi: verða metin eftir afstöðu garðsins og hvort skyggi á garðinn úr suður eða 

vestur átt. 

 
Mynd 3. Afstaða sólar og sólarsvæðis 
 
Vindar: Metið verður við úttekt garðanna hvort skjólmyndun er til staðar í garðinum. Gerður 

er greinamunur á opnu óvörðu svæði og svæði sem hefur einhverja umlykingu og þar með 

skjól af gróðri, girðingum eða byggingum frá helstu vindáttum.  
 
Veðráttan er þó líklegast sá þáttur sem hvað erfiðast getur verið að greina til fulls en það 

kallar á heljar miklar rannsóknir og stúdíur á nærviðri (e. microclimate) sem ekki verður farið 

út í þessu verkefni. 

3.6 Stærð fjölbýlisgarða 
Til að koma allri þessari starfsemi fyrir í garðinum má vissulega velta fyrir sér hvort stærð 

garðsins hafi ekki einhvað að segja. Rannsókn Evu Kristensson um stærð fjölbýlisgarða sýndi 

að stærðin skiptir máli. Því stærri sem garðar eru því meira pláss er til að koma mismunandi 

starfsemi fyrir í þeim og hvert svæði/rými nær að njóta sín betur (Kristensson, 2007). Það er 

svo önnur spurning um hvort ekki megi gera mismunandi kröfur til garða eftir stærð þeirra. 

Það getur t.d verið erfitt að koma leiksvæði fyrir á lítill lóð og í raun óþarfi ef annað leiksvæði 

í næsta nágrenni við garðinn. Þá er óljóst hversu mikið svæði er æskilegt fyrir hvern íbúa eða 

íbúð þ.e. lágmarksstærð en engar reglur eru til þar að lútandi. Velta má fyrir sér hvort litlir 
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garðar hafi sömu jákvæðu áhrif á líðan fólks en rannsókn Nordh o.fl. (2009) leiddi í ljós að 

jafnvel lítil garðrými hafi sitt að segja og hafi jákvæð áhrif á streitu og álag. 

 

4 Athugunarsvæðið 
Til að kynna sér hvernig þessum málum er háttað hér á landi var ákveðið að gera könnun á 

görðum í Reykjavík. Þar sem hugmyndin að þessu verkefni kviknaði við heimsókn slíkra 

garða í Svíþjóð eru þeir garðar hafðir með í könnuninni. 
 
Garðarnir sem teknir eru út eru valdir úr hópi fyrirmynda garða. Garðarnir í Reykjavík voru 

valdir úr ritgerð Helga Einarssonar þar sem fimm efstu garðarnir úr úttekt hans voru valdir. Þá 

var bætt við einum garði úr ritgerð Helga sem uppfyllti þær hugmyndir höfundar og Helga um 

hinn “týpíska” fjölbýlisgarð/fjölbýlishúsalóð þar sem stór slétt grasflöt er umlukin 

runnaröð/trjám/grindverki í jaðri lóðarinnar og ekkert að finna í garðinum nema í sumum 

tilfellum lítið leiksvæði. Fjölbýlishúsið er svo ein lengja. Þeir garðar sem uppfylltu þessi 

skilyrði voru: Bólstaðahlíð 40-44, Háaleitisbraut 32-36, Gnoðarvogur 26-30, Langahlíð 19-25, 

Hringbraut 43-47 og Rauðhamrar 8-10. Einn garður af þessum var valinn úr með hlutkasti og 

var það Gnoðarvogur 26-30. 
 
Garðarnir í Svíþjóð eru staðsettir í Lund og Malmö. Þeir voru valdir af Evu Kristensson sem 

taldi þá vera fyrirmynd ákveðinna hugmynda um góðan garð en þó hver á sinn hátt. Því má 

áætla að þeir komi vel út í úttektinni sem er að stórum hluta frá kenningum og skrifum hennar. 

Þá eiga flest allir þessi garðar, bæði á Íslandi og Svíþjóð, það sameiginlegt að hafa vekið 

eftirtekt og fjallað um þá í blaða- og tímaritsgreinum. 
 
Til að ná svipaðri breidd frá báðum löndum var ákveðið að bæta við nýjasta garðinn úr úttekt 

Helga, Kristnibraut 77-79, við Reykjavíkur-listann og elsta garðinu, Verkamannabústöðunum 

Hringbraut, haldið á listanum. Við nánari athugun á görðunum kom í ljós að Flyðrugrandi 2-

20 er í raun tveir garðar og var því ákveðið að taka þá báða út í sitt hvoru lagi. 
 
Listinn yfir garðanna er því svo: 
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Í Reykjavík: 

1. Flyðrugrandi 2-10 (1978) 

2. Flyðrugrandi 12-20 (1979) 

3. Hraunbær 128-150 (1970) 

4. Grýtubakki 18-32 (1968) 

5. Verkamannab. Hringbraut (1931-32) 

6. Kristnibraut 77-79 (2004) 

7. Gnoðarvogur 26-30 (1959) 

Í Malmö/Lund: 

1. Djingis Khan (1971-72) 

2. Östra Torn 3 (2006) 

3. SJ-husen, Bfr Gustav (1901) 

4. Bo 100 (1991) 

5. Kajpromenaden (2001) 

 
Ástæðan fyrir því að farið var út í að velja fyrirmynda garða er sú að þeir eiga það 

sameiginlegt að teljast góðir garðar á eða annan hátt og því má ætla að öruggt sé að þeir séu 

notaðir að jafnaði. Til að prófa þessar skilgreiningar á því hvað laðar að fólk til að nota 

fjölbýlisgarðinn er það mat höfundar nauðsynlegt að vita til þess að garðurinn sé einhvað 

notaður að jafnaði. Að mati höfundar er hinn almenni eða “týpíski” fjölbýlisgarður ekki í 

þessum hópi og því ákveðið að bæta honum við til að sjá hvernig hann stenst þessar kröfur og 

hugmyndir um aðlaðandi fjölbýlisgarða.  

Garðarnir voru teknir út með heimsókn í garðinn. Höfundur dvaldi að meðaltali um 10 mín í 

hverjum garði og teknar voru myndir. Eftir dvöl í garðinum er farið í gátlista og garðurinn 

metinn eftir honum og stuðst við ljósmyndir og punkta höfundar. Garðarnir eru metnir eins og 

þeir voru á þeim tíma sem þeir eru heimsóttir, ekki er stuðst við eða skoðaðar teikningar af 

þeim þar sem atriði geta verið öðruvísi, breyst frá teikningu þar til í framkvæmd. 
 
Nafn á garði Götuheiti Póstnr. Borg Land 
Flyðrugrandi 2-10 Flyðrugrandi 2-10 107 Reykjavík Ísland 
Flyðrugrandi 12-20 Flyðrugrandi 12-20 107 Reykjavík Ísland 
Hraunbær 128-150 Hraunbær 128-150 110 Reykjavík Ísland 
Grýtubakki 18-32 Grýtubakki 18-32 109 Reykjavík Ísland 
Verkamannab. Hringbraut Hringbraut 74-90 101 Reykjavík Ísland 
Kristnibraut 77-79 Kristnibraut 77-79 113 Reykjavík Ísland 
Gnoðarvogur 26-30 Gnoðarvogur 26-30 104 Reykjavík Ísland 
Djingis Khan Iliongränden 66-92 22471 Lund Svíþjóð 
Östra Torn 3 Stralsundsvägen 3-21 22479 Lund Svíþjóð 
SJ husen, Bfr Gustav Slussgatan 14 21130 Malmö Svíþjóð 
Bo 100 Monbijougatan 4-6  21153 Malmö Svíþjóð 
Kajpromenaden  Sundspromenaden 39 21116 Malmö Svíþjóð 
Tafla 1. Heimilsfang við garðana. Taflan sýnir staðsetningu garðanna eftir póstfangi. 
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4.1 Gátlistinn 
Tilgangurinn með gátlistanum er hafa einhvert tæki til að mæla og meta á kerfisbundinn hátt 

hvort garðurinn innihaldi ákveðin stök sem eigi samkvæmt kaflanum hér á undan að virka 

aðlaðandi á íbúa og aðra notendur garðsins. Einnig eru metin upplifunaráhrif í garðinum með 

sama hætti á meðan heimsókn stendur. Sami gátlisti er borinn á garða í Svíþjóð og á Íslandi til 

að geta borið saman garða milli landana. 

Gátlistanum er skipt upp í sex flokka sem byggir á þeirri samantekt um hlutverk garða í 

kaflanum hér undan. Gefin eru stig í fimm flokkum eftir ástandi en auk þess eftir upplifun í 

fjórum flokkum. Eingöngu er metið hið sameiginlega svæði í garðrýminu, þ.e. svæði sem 

tilheyra öllum íbúðum. 
 
Til að skilja betur gátlistann og þar með könnunina er hér farið nánar yfir listann: 

4.1.1 Almennt: 

Tölulegar upplýsingar um garðinn: staðsetning, stærð sameiginlegs garðrýmis í fermetrum, 

fjöldi íbúða sem tilheyra garðinum og sameiginlegir garð-fermetrar á íbúð. 

Sameiginlegt garðrými er það rými sem skynja má sem eitt í sameiginlegri eign íbúa og er 

mælt af loftmynd. Sameiginlegir garð-fermetrar á íbúð eru reiknaðir þannig að deilt er í 

flatarmál sameiginlega garðrýmisins með fjölda íbúða sem tilheyra garðinum. Sú tala gefur 

upp ákveðna mynd af því hversu þétt er búið við garðinn og hversu stóru rými er ráðstafað 

fyrir sameiginlega notkun með tilliti til fjölda íbúða. 

4.1.2 Veðrátta: 

Metið hvort tekið sé tillit til veðurfars og þar með hvort veðrátta geti truflað eða komið í veg 

fyrir útiveru í garðinum. Skuggamyndun metin út frá loftmynd þar sem horft er eftir hvort 

hindranir séu í vegi sólarljóss úr suður og vestur. 

0 = skyggir á garðinn úr suður og vestur, hefur neikvæð áhrif. 

1 = skyggir á sólarljós úr annaðhvort suður eða vestur, hefur takmarkað en neikvæð 

áhrif. 

2 = engin skuggamyndun á sólarljós úr suður eða vestur, engin neikvæð áhrif. 
 
Skjólmyndun metin út frá skjólmyndandi eindum sem skýla fyrir norðanáttum og algengustu 

vindáttum á svæðinu þannig að vindur eigi ekki beina leið inn í garðinn. Í Reykjavík er það 

austlægar áttir sem eru algengastar (Veðurstofa Íslands, 2004) en í Malmö og Lund er það 

vestlægar áttir (SMHI, á.á.). 
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Gefin voru stig eftir því hvort eftirfarandi skilyrðum var fylgt: 

0 = ekkert skjól fyrir norðanáttum og algengustu vindáttum, mikil neikvæð áhrif. 

1 = skjól fyrir norðanátt eða algengustu vindáttum, takmörkuð en neikvæð áhrif. 

2 = skjól fyrir bæði norðanáttum og algengustu vindáttum, engin neikvæð áhrif. 
 
Stigagjöf fyrir veðráttu eru ekki reiknuð með í heildarstigafjölda garðs. Megin tilgangur með 

því að taka tillit til veðráttu er að athuga hvort hún sé hamlandi þáttur á aðra þætti í 

könnuninni og því mögulega ástæða þess ef garður fær lága einkunn í öðrum flokkum. 

4.1.3 Dvalarrýmið: 

Garðurinn er rými til að dvelja í til lengri eða skemur tíma. Hér er verið að athuga hvort 

garðurinn bjóði upp á íveru til lengri tíma. Fyrst og fremst miðað út frá þörfum og notkun 

fullorðna, notkun barna á garðrýminu er tekin út sértaklega í hlutanum um leikrými. 
 
Dvalarsvæði: athugað hvort sé til staðar svæði með hörðu undirlagi svo hægt sé að setja út 

borð og stóla þar sem hópur fólks geti dvalið í lengri tíma. 

Stigagjöf: 

0 = ekkert slíkt til staðar. 

1 = dvalarsvæði til staðar en takmarkað af stærð.  

2 = dvalarsvæði er til staðar í garðinum og er nægilega stórt svo að fleiri en sex 

manneskjur geta dvalið þar samtímis. 

Til að miða við einhverja lágmarksstærð á dvalarsvæði er miðað við að þar þurfi að vera pláss 

fyrir sex fullorðna í sæti. Sú tala er fengin út frá meðalstóru borðstofuborði en dvalarsvæðið 

er bæði setustofa og borðstofa garðsins. 
 
Grillaðstaða: grillaðstaða á sameiginlegu svæði laðar fram mannlíf í garðinn. Íbúar geta 

grillað og borðað saman í garðinum. Leitað var eftir mögulegri grillaðstöðu eða föstu útigrilli. 

Stigagjöf: 

0 = engin grillaðstaða á sameiginlegu svæði. 

1 = grillaðstaða er til staðar, ekki samtengd dvalarsvæði. 

2 = grillaðstaða er til staðar og samtengd við dvalarsvæði. 

Ef ekki er augljós grillaðstaða (grill á staðnum) til staðar má gefa 1 stig fyrir dvalarsvæði sem 

hefur að auki pláss fyrir færanlegt grill/grillaðstöðu. 
  
Skjól- og rýmismyndun við dvalarsvæði: Byggingar, skjólveggir og gróður mynda skjól og 

stúka af dvalarsvæðið frá annarri starfsemi svo ákveðið næði myndist. 
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Stigagjöf: 

0 = engin skjól- eða rýmismyndun.  

1 = einhver en mjög takmörkuð (lokun lítil sem engin)  

2 = meiri rýmismyndun (lokun á fleiri en eina vegu) 
 
Aðgengi úr húsi og út í garðinn:  Til að garðurinn sé notaður sem dvalarrými þarf aðgengi út 

úr húsinu að vera gott. Því styttra sem það er fyrir íbúa að komast út í garðinn því líklegri eru 

þeir til að fara út í hann. Best er að allir íbúar hafi greiðan aðgang, íbúar á jarðhæð komist 

beint út í garðinn úr íbúð sinni og að íbúar á hæðum fyrir ofan komist um sameiginlegan 

stigagang. 

Stigagjöf: 

0 = engar tengingar,  

1 = útgangar úr stigagangar eða íbúðum á jarðhæð út í garðinn,  

2 = útgangar úr stigagangi og íbúðum á jarðhæð út í garðinn 

 

Að lokum er garðurinn sem dvalarými metið út frá upplifun skoðandans. Þar eru gefinn stig 0, 

1 eða 2 þar sem 0 táknar neikvæða upplifun, 1 = hvorki né og 2 = jákvæð upplifun. 

Spurningarnar sem lagðar eru fyrir eru: 

Rýmið virðist vera notað sem dvalarrými 

Rýmið er aðlaðandi, vel við haldið 

Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn 

Rýmistilfinning 

Hér er rýmismyndun að virka í báðar áttir á upplifun. Of þröngt og/eða loka rými virkar 

neikvætt á upplifun en sömuleiðis of opið og/eða vítt rými. 

4.1.4 Leikrýmið: 

Leikur barna í garðinum veitir líf í garðinn og tilbúið leiksvæði ýtir undir að börn noti það þar 

sem það gefur augljósa mynd af því til hvers er ætlað af börnum. Einnig gefur tilbúið 

leiksvæði hugmynd til foreldra að börnin geti og fái að vera úti við að leik. Allur garðurinn 

getur gjarnan verið leikrými barnanna. 
  
Leiksvæði með leiktækjum: Leitað eftir hvort tilbúin leiktæki séu að finna. Til að leiksvæðið 

virðist meira eftirsóttavert er æskilegt að þar sé að finna fleiri en tvö leiktæki að mismunandi 

gerð. Sandkassar teljast með sem eitt leiktæki. 

Stigagjöf: 
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0 = ekki til staðar,  

1 = einungis eitt til tvö leiktæki,  

2 = fleiri en tvö leiktæki 
 
Afmörkun svæðis: Æskilegt er að svæðið hafi ákveðna afmörkun til að skýrt sé fyrir börn og 

fullorðna hvað sé tilbúið leiksvæði og hvað ekki. Það er einnig ákveðinn öryggisþáttur sem og 

það getur aukið skil frá öðrum svæðum. Leitað er eftir afmörkun með mismunandi 

yfirborðsefnum, kanti, grindverki, gróðurbeði eða landmótun. Ekki þurfa öll þau atriði að vera 

til staðar en fleiri en eitt til að það teljist skýrt. 

Stigagjöf: 

0 = engin afmörkun,  

1 = e-hver afmörkun en óljós,  

2 = skýr afmörkun. 
 
Öryggisráðstafanir: Svo börn og fullorðnir noti leiksvæðið þarf það að vera öruggt. Það sem 

þarf að vera til staðar að lágmarki: setusvæði/bekkir fyrir forráðamenn sem fylgjast með, 

öryggismöl eða öryggishellur undir leiktækjum. 

Stigagjöf: 

0 = engar ráðstafanir,  

1 = vantar uppá,  

2 = viðeigandi ráðstafanir til staðar. 
 
Landmótun til leiks: Athugað hvort landmótun í garðinum bjóði upp á leik t.d. brekku til að 

renna sér í snjó. Þarf ekki að vera á afmörkuðu leiksvæði. 

Stigagjöf: 

0 = engin landmótun,  

1 = landmótun en takmarkað aðgengi til leiks,  

2 = landmótun sem býður upp á leik 

 

Garðurinn sem leikrými er svo metið út frá upplifun skoðandans. Þar eru gefinn stig 0, 1 eða 2 

þar sem 0 táknar neikvæða upplifun, 1 = hvorki né og 2 = jákvæð upplifun. Spurningarnar 

sem lagðar eru fyrir: 
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Rýmið virðist vera notað sem leikrými barna 

Rýmið er aðlaðandi, vel við haldið 

Rýmið er aðlaðandi fyrir barn 

Rýmistilfinning 

4.1.5 Umferðarrýmið: 

Til að garðurinn virki sem umferðarrými þurfa eftirfarandi þættir að vera til staðar: 
 
Aðgengi út í garðinn: Aðgengi út í garðinn var líka metið í flokknum dvalarrýmið en hér er 

það aftur metið. Til að það eigi við umferðarrýmið þarf að vera aðgengi út og um garðinn frá 

inngöngum. 

Stigagjöf: 

0 = engar tengingar við húsið, 

1 = útgangar úr stigagöngum eða jarðhæð út í garðinn,  

2 = útgangar úr stigagangi og jarðhæð út í garðinn. 

Í sumum tilfellum er hálf niðurgrafinn kjallari með íbúð. Þá er gerð krafa að bæði íbúðir í 

kjallara og á hæð fyrir ofan hafi beinan aðgang út í garðinn til að fá fulla stigagjöf. Ef það er 

hálfniðurgrafinn kjallari, engar íbúðir í kjallara: 1. hæð (næsta fyrir ofan kjallara) er talinn 

sem jarðhæð. Ef útgangur er tengdur annari sameign en stigagangi gefur það aldrei meira en 

eitt stig því aðgengi fyrir allar íbúðir þarf að vera til staðar og sýnileg til að tryggja að allir 

íbúar hússins nýtir sér garðinn. 
 
Göngustígar: 

0 = engir göngustígar,  

1 = göngustígar liggja meðfram húsi,  

2 = göngustígar liggja meðfram húsi, í garðinum sjálfum og tengja saman svæðin í 

garðinum. 
 
Bekkir: Bekkir við umferðarleiðir og innganga bjóða upp á að fólk sem rekst á hvort annað 

geti sest niður og talað saman. Einnig býður það upp á stað til að bíða á til skemmri tíma. 

Stigagjöf: 

0 = engir bekkir,  

1 = bekkur/-ir en ekki við/á gönguleiðum eða innganga,  

2 = bekkur/-ir við/á gönguleiðum eða innganga 
 



 21 

Aðstaða fyrir reiðhjól: Með slíka aðstöðu nálægt inngöngum (þarf að vera innan við 100 m frá 

inngangi) er möguleiki fyrir hendi að nýta frekar reiðhjól og bjóða þeim sem nýta slíkan 

fararkost upp á að nota garðinn til að geyma hjólin. 

Stigagjöf:  

0 = ekki til staðar,  

1 = er til staðar en ekki í tengingu við innganga í húsið,  

2 = er til staðar og í tengingu/nálægð við innganga 
 
Lýsing: Lýsing í rökkri tryggir að umferðarýmið verði einnig notað í myrkri. 

Stigagjöf: 

0 = engin lýsing í garðinum,  

1 = lýsing eingöngu við innganga  

2 = lýsing á göngstígum og við innganga 

 

Þá er upplifun skoðandans á garðinum sem umferðarrými metið. Gefinn stig 0, 1 eða 2 þar 

sem 0 táknar neikvæða upplifun, 1 = hvorki né og 2 = jákvæð upplifun. Spurningarnar sem 

lagðar eru fyrir: 

Rýmið virðist vera notað sem umferðarrými 

Rýmið er aðlaðandi, vel við haldið 

Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn 

Rýmistilfinning 

4.1.6 Útsýni 

Með því að hafa fallegan garð sem útsýni ýtir það undir jákvæðar hugmyndir íbúa um garðinn 

sem eykur líkurnar á því að þau noti hann. Einnig býður útsýni yfir garðinn upp á að sjá líf í 

garðinum og eins og minnst hefur verið á hér áður þá laðar mannlíf að sér fleira fólk. Til að 

meta útsýni yfir svæðin í garðinum eru gluggar sem snúa inn í garðinn lagðir jafnt því að þeir 

bjóði upp á útsýni. Fjölbreyttur gróður og tegundir eru fallegri ásjónu en einhæfur og fáar 

tegundir. 
 
Trjágróður 

0 = enginn trjágróður,  

1 = tvær tegundir eða færri,  

2 = fleiri en tvær tegundir 
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Runnagróður 

0 = enginn runnagróður,  

1 = tvær tegundir eða færri,  

2 = fleiri en tvær tegundir 
 
Útsýni yfir dvalar-/leiksvæði 

0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni,  

1 = 50% íbúða eða fleiri hafa útsýni á annaðhvort dvalar-/leiksvæði,  

2 = 50% íbúða eða fleiri hafa útsýni yfir bæði dvalar- og leiksvæði 
 
Útsýni yfir göngustíga 

0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni,  

1 = 50% íbúða eða fleiri hafa útsýni, 

2 = 50% íbúða eða fleiri hafa útsýni 

 

Og að lokum er garðurinn sem útsýni metinn út frá upplifun skoðandans. Þá eru gefinn stig 0, 

1 eða 2 þar sem 0 táknar neikvæða upplifun, 1 = hvorki né og 2 = jákvæð upplifun. 

Spurningarnar sem lagðar eru fyrir: 

Yfirbragð á gróðri, viðhald 

Yfirbragð á gróðri, samsetning 

Fallegt útsýni 
 
Hægt er skoða úttekt á hverjum garði í viðauka 1. 
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5 Niðurstöður úr könnun 

 
Mynd 4. Séð yfir garðinn við Grýtubakka 18-32 

5.1 Garðarnir í tölum 
Garður Staðsetning Sameiginlegt 

garðrými 
Hæð 
húsa 

Fjöldi íbúða 
við garðinn 

Sameiginl. 
garður á íbúð 

Flyðrugrandi 2-10 Reykjavík 3.600 m2 4 72 50,00 m2 
Flyðrugrandi 12-20 Reykjavík 3.344 m2 4 72 46,44 m2 
Hraunbær 128-150 Reykjavík 4.348 m2 3 86 50,56 m2 
Grýtubakki 18-32 Reykjavík 2.024 m2 3 54 37,48 m2 
Verkam.bústaðir  Reykjavík 5.607 m2 3 103 54,44 m2 
Kristnibraut 77-79 Reykjavík 1.583 m2 4 18 87,94 m2 
Gnoðarvogur 26-
30 

Reykjavík 1.751 m2 4,5 24 72,96 m2 

Djengis Kahn Lund 720 m2 2 16 45,00 m2 
Östra Torn 3  Lund 3.588 m2 2 til 3 91 39,43 m2 
SJ husen Malmö 2.381 m2 5 90 26,46 m2 
Bo 100 Malmö 1.060 m2 5 39 27,18 m2 
Kajpromenaden Malmö 400 m2 5 9 44,44 m2 
Tafla 2. Garðarnir í tölum. 
 
Ekkert af fjölbýlishúsunum er hærra en 5 hæðir, lægsta er 2 hæðir. Húsið við Gnoðarvog 26-

30 er með hálf niðurgrafinn kjallara og því er það talið vera upp á 4,5 hæðir. Húsin við Östra 

Torn 3 eru fleiri en eitt og ýmist 2 eða 3 hæðir. 
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5.2 Veðurfar 
Veðurfar var aðeinst  talið hafa hamlandi 

áhrif í einum garði, Gnoðarvogi 26-30 

(Reykjavík) þar sem þeir garðurinn fékk 0 

stig fyrir skjól og þá talið að vindafari hamli 

útiveru í garðinum þar sem skjól er mjög lítið. 

Taka fram að meðfram lóðarmörkum eru 

lágvaxnir víðirunnar sem eiga eftir að stækka 

með tímanum og veita skjól í garðinum. Stór 

og auð grasflötin í garðinum gerir þá staðinn 

enn minna vistlegan. 

 
Þeir garðar sem ekki fengu fulla stigagjöf í 

sól og skugga voru þeir garðar sem höfðu fimm hæða byggingar í kring og var það talið fara 

að skyggja á garðinn að hluta og þar með hafa einhver neikvæð áhrif á garðinn þó ekki svo að 

það hamli um of eða komi í veg fyrir notkun á garðrýminu. Einnig voru þessir garðar með 

þeim minnstu af þeim sem voru með í könnuninni. 

 
Mynd 5. Úr Bo 100. 

Garður  Sól/skuggi Skjól 
Flyðrugrandi 2-10 2 2 
Flyðrugrandi 12-20 2 2 
Hraunbær 128-150 2 2 
Grýtubakki 18-32 2 2 
Verkam.b. Hringbraut 2 2 
Kristnibraut 77-79 2 2 
Gnoðarvogur 26-30 2 0 
Djengis Kahn 2 2 
Östra Torn 3  2 2 
SJ husen  1 2 
Bo 100  1 2 
Kajpromenaden 1 2 

Tafla 3. Niðurstöður úr mati á veðurfari. 
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5.3 Samtals úr flokkunum fjórum 
Þeir fjórir flokkar sem voru teknir með í samtölu voru dvalarrýmið, leikrýmið, umferðarrýmið 

og útsýni. Reiknuð voru heildarstig fyrir stök í görðunum og upplifun með meðaltali úr 

flokkunum fjórum þar sem hvert stak eða upplifun var látin gilda jafn mikið. Þá var heildar 

sigafjöldi (samtals) einnig reiknaður með meðaltali milli stök og upplifun þar sem stig fyrir 

öll atriði, bæði stök og upplifun, voru látin gilda jafnt. 

 
Mynd 6. Heildarniðurstöður garðanna úr könnun. 
 
Sjá má bæði dæmi um að stig fyrir upplifun sé hærri en fyrir stök og öfugt. Erfitt er að koma 

auga á ástæðu þess að upplifun í görðum gefi ekki sömu niðurstöður og þegar stök eru metin. 

Þrír efstu garðarnir voru: Bo 100, Grýtubakki 18-32 og SJ husen. Áhugavert að sjá að þessir 

garðar eru allir með lægsta hlutfall sameiginlegs garðrýmis á hverja íbúð. Því eru þetta 

hlutfallslega litlir garðar miðað við stærð húsanna. Þrír lægstu garðanir voru Östra Torn 3, 

Kristnibraut 77-79 og Gnoðarvogur 26-30. Östra Torn 3 og Gnoðarvogur 26-30 eiga það 

sameiginlegt að hafa stóra auða grasflöt í miðjum garðinum. Ef frá er talið leiksvæðið í 

Kristnibraut 77-79 þá er sá garður einnig ein stór auð grasflöt. 

Hægt er sjá heildar úttekt og stigagjöf í hverjum garði í viðauka 1. 

5.4 Vankantar á könnun 
Það er vissulega galli á þessari könnun hvað úrtakið er smátt. Ástæðan fyrir því er einfaldlega 

smæð verkefnisins. Þá má benda á að val á görðum er ekki eins milli landa þar sem ekki hefur 

verið gerð sambærileg úttekt á fjölbýlislóðum í Svíþjóð sem er lögð til grundvallar á vali á. Í 
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úttekt Helga (2007) voru talin stök eftir gátlista þar sem var krafist að ákveðin gerð staka ætti 

að vera til staðar. Þau stök eru að hluta til þau sömu og í gátlistanum fyrir þessa könnun sem 

ætti að vega einhvað á móti. 

Ekki er hægt að útiloka að aðrir þættir en þeir sem taldir eru upp í þessari ritgerð hafi áhrif á 

upplifun þar sem ekki eru til margar rannsóknir þess efnis og engin sem gerð hefur verið hér á 

landi eða í Svíþjóð sérstaklega. 

 
Mynd 7. Dvalarsvæði í garðinum við Verkamannabústaðina. 

5.5 Rýmismyndun í görðunum 
Rýmismyndun var skoðuð með teikningu 

ofan á loftmynd. Sjá má teikningarna um 

hvern garð fyrir sig í viðauka 2 þar sem 

görðunum er raða í röð eftir stigafjölda (sjá 

töflu 4). Þegar borin eru saman þeir garðar 

sem fengu hæst stig má sjá að þeir hafa 

allir mikla rýmismyndun. Þeir sem lægstu 

stig fengu eru aftur á mót mikið opnari og 

með minni rýmismyndun. Því er nokkuð 

víst að rýmismyndun hafi mikil áhrif á 

gæði garða. Ekki er nóg að hafa góða  

 

 Garður Stök Uppl. Samtals 
1 Bo 100 82% 91% 86% 
2 Grýtubakki 18-32 72% 88% 80% 
3 SJ husen 68% 91% 79% 
4 Djengis Kahn 75% 75% 75% 
5 Verkam.bústaðir 62% 84% 73% 
6 Flyðrugrandi 12-20 78% 68% 73% 
7 Hraunbær 128-150 69% 50% 59% 
8 Flyðrugrandi 2-10 65% 46% 55% 
9 Kajpromenaden 54% 51% 53% 

10 Östra Torn 3  56% 35% 46% 
11 Kristnibraut 77-79 49% 26% 37% 
12 Gnoðarvogur 26-30 23% 14% 18% 

Tafla 4. Garðarnir eftir heildarstigafjölda. 
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rýmismyndun heldur því Flyðrugrandi 2-10 virðist ekki skora hátt þrátt fyrir rýmismyndun en 

sá garður hefur stór og auð svæði inn á milli sem ekki virðast hafa sérstakan tilgang. Ef rými 

hefur ekki augljósan tilgang þá eru færri sem nýta sér það.  

 
Mynd 8. Úr garðinum við Östra Torn 3 
 

5.6 Niðurstaða 
Hlutverk fjölbýlisgarða er, líkt og með einkagarða, að bjóða upp á útiveru nálægt heimili sínu. 

Það sem gerir málið þó snúnara með fjölbýlisgarðana er að þeir eru fyrir fjöldbreyttari og 

stærri hópa en einkagarðurinn.  

Samkvæmt niðurstöðum úr þessari könnun og skoðun á rýmismyndun garðanna þá þarf góður 

fjölbýlisgarður að innihalda þau stök sem getið eru um í gátlista en ekki eru nauðsynlegt að 

uppfylla þann lista að fullu og stökin ein og sér duga ekki til að tryggja jákvæða upplifun. 

Rýmismyndun í görðunum hefur áhrif á upplifun fólk af garðinum og þar með not þeirra en 

rýmin þurfa að hafa augljósan tilgang til að fólk noti það og þá koma stökin sterk inn. 

Þeir fjölbýlisgarðar á Íslandi sem teknir voru með í þessari könnun komu flestir vel út í 

samanburði við þá sænsku. Þótt að dæmin sýni góða og vel heppnaða fjölbýlisgarða þá er 

hinn almenni fjölbýlisgarður ekki með í þeim hópi því fulltrúi þeirra, Gnoðarvogur 26-30, 

kom ekki vel út. 
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6 Umræður/Skil 
Staða fjölbýlisgarðsins er sérstök þar hann er nokkurskonar hálf-opinbert rými í nálægð við 

híbýli fólks. Það er ekki einfalt að svara öllum kröfum íbúa en þessar niðurstöður ættu að gefa 

hugmynd um hvernig megi svara flestum kröfum og gera manneskjulegan fjölbýlisgarð sem 

laðar að fólk til sín og er notaður. Það er ekki hægt að útiloka að fleiri leiðir séu til og að hér 

sé einhver töfralausn fundin, alls ekki. Það er engin ein rétt leið til að hanna og skipuleggja 

rými/svæði en með því að vera búin að skilgreina hlutverk og stöðu fjölbýlisgarðsins betur 

eru komin vísir að því hvert má stefna og hverju á að huga að. Niðurstöður þessa verkefnis 

gefa ekki einhæfa og bindandi lausnir svo að útkoman verði að allir fjölbýlisgarðar verði eins 

heldur er niðurstaðan til að leiðbeina ekki móta. 

 
Mynd 9. Horft yfir garðinn við Gnoðarvog 26-30 
 
Garðurinn við Gnoðarvog 26-30 var hafður með í þessari könnun sem fulltrúi hins almenna 

fjölbýlisgarðs í Reykjavík. Garðurinn kom hvað verst út í könnuninni bæði hvað varðar stök 

og upplifun en garðurinn lenti einnig neðarlega í úttekt Helga Einarssonar (2007, tafla 5 bls. 

36). Það ætti því að vera alveg ljóst að garðar með lítið sem ekkert innihald og litla 

rýmismyndun, líkt og margir fjölbýlisgarðar í Reykjavík virðast hafa, eru engan veginn 

hvetjandi til notkunar. Athugavert væri að skoða hversu mikið pláss þessir vannýttu 

fjölbýlisgarðar taka í borgarumhverfinu og hvort ekki væri réttara að breyta þeim svo þeir 

verði frekar nýttir. 
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Munurinn milli fyrirmynda fjölbýlisgarða á Íslandi og í Svíþjóð er ekki mikill ef nokkur. 

Helsti munurinn milli landa er stærðin á görðunum er þeir eru almennt stærri á Íslandi. Stærð 

garðana virðist þó ekki skipta höfuð máli svo fremur að rýmismyndun er skýr. 

Það er á vissan hátt galli að ekki sé búið að rannsaka nánar fjölbýlisgarða á Íslandi en á sama 

tíma áskorun þegar farið er út í verkefni sem þetta. Möguleikarnir til að rannsaka enn frekar 

eru því vissulega til staðar en bara það að fara og skoða notkun íbúa býður upp á mikið og 

jafnvel mörg rannsóknarverkefni sem yrðu grunnur að enn fleirum. Því er það ósk höfundar 

að farið verður í viðamikla rannsókn á notkun íbúa á fjölbýlisgarðinum sínum, viðhorf þeirra, 

þarfir og væntingar. 
 
Það væri athyglisvert í framhaldinu að skoða aðgengi utanaðkomandi gesta að 

fjölbýlisgörðum en það vakti athygli höfundar að þeir garðarnir í Svíþjóð voru í meiri hluta 

lokaðir af og ekki fært að komast inn í þá nema með leyfi íbúa. Enginn af görðunum á Íslandi 

voru lokaðir fyrir almenna umferð. Það má velta því fyrir sér hvort lokaðir fjölbýlisgarðar ýti 

frekar undir vitund íbúa um garðinn sinn og hafi áhrif á notkun þeirra. Ef þeir væru meira 

lokaðir af, með takmörkuðu aðgengi líkt og stigagangar fjölbýlishúsa myndu íbúa líta á þá 

öðrum augum?  

Fjölbýlisgarðurinn hefur, eins og áður segir, lítið verð rannsakaður hér á landi sem og víðar. 

Það er því á nóg að taka og áhugavert væri að skoða nánar það pláss sem fjölbýlisgarðurinn 

tekur í borgarrýminu, hversu vel það pláss er nýtt og hvort það  þurfi að vera stærra eða minna. 

Einnig er þá athugavert að komast að því hversu stórir þurfa fjölbýlisgarðar að vera? Er hægt 

að setja fram lágmark og hámark á stærð þeirra? Gera má ráð fyrir að lóðaverð og landeignir 

hækki einungis í verði í framtíðinni þar sem um er að ræða auðlind af skornum skammti og á 

meðan mannkynið fjölgar sér er ávalt eftirspurn eftir plássi undir híbýli.  

 

7 Ályktun/Lokaorð 
Orðið fjölbýlisgarður er nýyrði í íslensku máli. Með því að nota orðið fjölbýlisgarður fremur 

en fjölbýlislóð þá má leiða líkum að því hugmyndir fólks um garða við fjölbýli breytist til 

hins betra þar sem orðin eru ólík og hafa sitthvora merkinguna í huga fólks. Það er til dæmis 

annað sem kemur í huga höfundar þegar hann hugsar sér einkagarð eða raðhúsagarð. Í huga 

flestra er orðið garður mikið jákvæðara og innihalds ríkara orð en lóð svo það má leiða til 

þess að hugsun og tilfinning íbúa fyrir því sem er að gerast, ætti að gerast og á að gera í 

garðinum breytist og áherslan verður önnur, ákveðin skil myndast frá því sem er lóð og því 
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sem er garður. Garðar við fjölbýlis virðast gjarnan gleymast þegar talað er um fjölbýlislóð. 

Og þó að orðið fjölbýlishúsagarður sé stundum notað þá er einhvern vegin ekki eins. 

En til að fjölbýlisgarður sé notaður þá er það innihaldið sem skiptir máli og að það sé einhvað 

innihald. Garður með góða rýmismyndun sem skiptir garðinum upp í nokkur minni rými er á 

góðri leið með að verða notendavænn. En það er ekki nóg að standa uppi með rými, það þarf 

að hafa tilgang og helst augljósan tilgang þegar stór hópur á aðgang að rýminu. Þá eru stök 

mikilvæg þar sem þau gefa fljótt til kynna til hvers er ætlast af notendanum. Skýrasta dæmið 

um það eru leiksvæði barna en eitt leiktæki kveikir strax þá hugmynd að þar megi leika sér og 

ætlast sé til þess. 

En kröfurnar að hálfu yfirvalda á Íslandi er ekki alltaf alveg skýrar því eins og sagt var frá 

áður í þessu verkefni þá segir í byggingareglugerð að lóðir og umhverfi bygging eigi að hvetja 

til útiveru og útivistar án þess að nokkuð sé minnst á hvernig eigi að uppfylla skilyrðin en það 

er athyglisvert í ljósi þess að í reglugerðinni er tíundað á mjög nákvæman hátt hvernig 

híbýlum manna skuli háttað til að tryggja gott og vistlegt umhverfi – innandyra 

("Byggingarreglugerð nr. 112/2012,"). Einu kröfur um útisvæði, dvalarsvæði, leiksvæði og 

umferðarsvæði, eru þær að þar sé öryggis gætt og aðgengi sé fyrir alla. Vissulega þarfar 

kvaðir en skortur er á hvernig eða hvað það er sem hvetur til útiveru, dvalar eða leikja. Af 

hverju er til dæmis ekki skylda að hafa dvalarsvæði við íbúðarhús? Þá er krafist nákvæmra 

teikninga af byggingum og útlistað hver og hvernig eigi að fylgja því eftir að farið sé eftir 

þeim. Ekki er eins skýrt kveðið um uppdrætti á lóðum né hvort eða hvernig eigi að fylgja því 

eftir að farið sé eftir uppdráttum. Það er að segja ef ekki stafar augljós hætta eða tjón af 

ókláruðum lóðum/görðum, þá er enginn vafi á að það bera að laga. 

Ljóst er að stærð fjölbýlisgarða skiptir ekki endilega máli en auðveldara er að móta minni 

rými í minni garði en á hinn bóginn þá skerði það líka möguleika á því hvað kemst fyrir. Þetta 

er athyglisvert í ljósi þess að til stendur að þétta byggð í Reykjavík á komandi árum 

(Reykjavíkurborg, 2012) að fjölbýlisgarðar komast vel af með því að vera smáir í sniðum. 

Varast skal samt að skera þá um of. Með því að setja skýrari löggjöf um hvað eru 

lágmarkskvaðir á garða- og lóðaruppdrætti má tryggja það að ekki bara verði byggðin þéttari 

heldur líka betri. 
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Viðauki 1 – Könnunin á görðunum 
Flyðrugrandi 2-10 

 
Mynd 10 

Staðsetning: vesturbær, Reykjavík 
Stærð lóðar (m2): 11.548,5 
Stærð garðs (m2): 3.600 
Nýtingarhlutfall lóðarinnar: 0,53 
Fjöldi íbúða við garðinn: 72 
 
Sól og skuggi: 2 
0 = skyggir á garðinn úr S og V, 1 = sólarljós nær 
úr annað hvort S eða V, 2 = sólarljós á greiðan 
aðgang úr bæði S og V. 
Skjóld gegn vindum: 2 
0 = ekkert skjól gegn N og vindáttum, 1 = skjól f 
N eða vindáttum, 2 = gott skjól f N- og A-
vindáttum. 

 

Dvalarrýmið 
Skipulags eindir: 
Dvalarsvæði á sameiginlegu svæði: 2 
0 = ekkert dvalarsvæði, 1 = takmarkað af stærð, 2 
= nægilega stórt fyrir 6+ manns. 
 
Grillaðstaða á sameiginlegu svæði: 1 
0 = ekkert pláss fyrir griðllaðstöðu,  
1 = grillaðstaða ekki samtengd dvalarsvæði,  
2 = grillaðstaða samtengd við dvalarsvæði. 
  
Skjól- og rýmismyndun við dvalarsvæði: 2 
0 = engin skjól- eða rýmismyndun 1 = einhver en 
mjög takmörkuð (lítil lokun) 2 = góð 
rýmismyndun. 
 
Aðgengi úr húsi og út í garðinn: 2 
0 = engar tengingar, 1 = útgangar úr stigagöngum 
eða íbúðum á jarðhæð, 2 = útgangar úr stigagangi 
og íbúðum á jarðhæð 
 
Heildarstig: 7/8 = 88% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 0 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1  
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 0 
 
Rýmistilfinning: 1 
 
 
Heildarstig: 2/8 = 25% 

 

Leikrýmið 
Skipulags eindir: 
Leiksvæði með leiktækjum: 0 
0 = ekki til staðar, 1 = eitt til tvö leiktæki, 2 = 
fleiri en tvö 
 
Afmörkun svæðis: 0 
0 = engin afmörkun, 1 = e-hver afmörkun en 
óljós, 2 = skýr afmörkun. 
 
Öryggisráðstafanir: 0 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 0 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 0 
 
Rýmið er aðlaðandi fyrir barn: 1 
 
Rýmistilfinning: 1 
 



 34 

0 = engar, 1 = vantar uppá, 2 = fullnægjandi 
 
Landmótun til leiks: 2 
0 = engin, 1 = takmarkað til leiks, 2 = leikvænleg 
 
Heildarstig: 2/8 = 25% 

Heildarstig: 2/8 = 25% 

 

Umferðarrými: 
Skipulags eindir: 
Inngangar í garðinum: 2 
0 = engir, 1 = að stigagöngum eða jarðhæð,  
2 = að stigagangi og jarðhæð 
 
Göngustígar: 2 
0 = engir, 1 = liggja meðfram húsi, 2 = meðfram 
húsi og tengja svæði 
 
Bekkir: 1 
0 = engir bekkir, 1 = ekki við/á gönguleiðum eða 
innganga, 2 = við/á gönguleiðum eða innganga. 
 
Aðstaða fyrir reiðhjól: 0 
0 = engin, 1 = ekki í tengingu við innganga, 2 = í 
tengingu/nálægð við innganga. 
 
Lýsing: 1 
0 = engin, 1 = eingöngu við innganga, 2 = á 
gönguleiðum og við innganga. 
 
Heildarstig: 6/10 = 60% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1  
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 1 
 
Rýmistilfinning: 1 
 
Heildarstig: 4/8 = 50% 

 

Útsýni: 
Skipulags eindir: 
Trjágróður: 2 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Runnagróður: 2 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Útsýni yfir dvalar-/leiksvæði: 1 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni á annaðhvort 
dvalar-/leiksvæði, 2 = 50% íbúða eða fleiri 
hafa útsýni yfir bæði dvalar- og leiksvæði 
 
Útsýni yfir göngustíga: 2 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni, 2 = 50% íbúða 
eða fleiri hafa útsýni 
Heildarstig: 7/8 = 88% 

Upplifun: 
 
Yfirbragð á gróðri, viðhald: 2 
 
Yfirbragð á gróðri, samsetning: 2 
 
Fallegt útsýni: 1 
 
Heildarstig: 5/6 = 83% 
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Flyðrugrandi 12-20 

 
Mynd 11. 

Staðsetning: vesturbær, Reykjavík 
Stærð lóðar (m2): 11.548,5 
Stærð garðs (m2): 3.344 
Nýtingarhlutfall lóðarinnar: 0,53 
Fjöldi íbúða við garðinn: 72 
 
Sól og skuggi: 2 
0 = skyggir á garðinn úr S og V, 1 = sólarljós nær 
úr annað hvort S eða V, 2 = sólarljós á greiðan 
aðgang úr bæði S og V. 
Skjóld gegn vindum: 2 
0 = ekkert skjól gegn N og vindáttum, 1 = skjól f 
N eða A-vindáttum, 2 = gott skjól f N- og A-
vindáttum. 

 

Dvalarrýmið 
Skipulags eindir: 
Dvalarsvæði á sameiginlegu svæði: 2 
0 = ekkert dvalarsvæði, 1 = takmarkað af stærð, 2 
= nægilega stórt fyrir 6+ manns. 
 
Grillaðstaða á sameiginlegu svæði: 1 
0 = ekkert pláss fyrir griðllaðstöðu,  
1 = grillaðstaða ekki samtengd dvalarsvæði,  
2 = grillaðstaða samtengd við dvalarsvæði. 
  
Skjól- og rýmismyndun við dvalarsvæði: 2 
0 = engin skjól- eða rýmismyndun 1 = einhver en 
mjög takmörkuð (lítil lokun) 2 = góð 
rýmismyndun. 
 
Aðgengi úr húsi og út í garðinn: 2 
0 = engar tengingar, 1 = útgangar úr stigagöngum 
eða íbúðum á jarðhæð, 2 = útgangar úr stigagangi 
og íbúðum á jarðhæð 
 
Heildarstig: 7/8 = 88% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1  
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 1 
 
Rýmistilfinning: 2 
 
 
Heildarstig: 5/8 = 63% 

 

Leikrýmið 
Skipulags eindir: 
Leiksvæði með leiktækjum: 1 
0 = ekki til staðar, 1 = eitt til tvö leiktæki, 2 = 
fleiri en tvö 
 
Afmörkun svæðis: 2 
0 = engin afmörkun, 1 = e-hver afmörkun en 
óljós, 2 = skýr afmörkun. 
 
Öryggisráðstafanir: 2 
0 = engar, 1 = vantar uppá, 2 = fullnægjandi 
 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 0 
 
Rýmið er aðlaðandi fyrir barn: 1 
 
Rýmistilfinning: 2 
 
Heildarstig: 4/8 = 50% 
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Landmótun til leiks: 2 
0 = engin, 1 = takmarkað til leiks, 2 = leikvænleg 
 
Heildarstig: 7/8 = 88% 
 

Umferðarrými: 
Skipulags eindir: 
Inngangar í garðinum: 2 
0 = engir, 1 = að stigagöngum eða jarðhæð,  
2 = að stigagangi og jarðhæð 
 
Göngustígar: 2 
0 = engir, 1 = liggja meðfram húsi, 2 = meðfram 
húsi og tengja svæði 
 
Bekkir: 1 
0 = engir bekkir, 1 = ekki við/á gönguleiðum eða 
innganga, 2 = við/á gönguleiðum eða innganga. 
 
Aðstaða fyrir reiðhjól: 0 
0 = engin, 1 = ekki í tengingu við innganga, 2 = í 
tengingu/nálægð við innganga. 
 
Lýsing: 1 
0 = engin, 1 = eingöngu við innganga, 2 = á 
gönguleiðum og við innganga. 
 
Heildarstig: 6/10 = 60% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1  
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 2 
 
Rýmistilfinning: 2 
 
Heildarstig: 6/8 = 75% 

 

Útsýni: 
Skipulags eindir: 
Trjágróður: 1 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Runnagróður: 2 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Útsýni yfir dvalar-/leiksvæði: 1 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni á annaðhvort 
dvalar-/leiksvæði, 2 = 50% íbúða eða fleiri 
hafa útsýni yfir bæði dvalar- og leiksvæði 
 
Útsýni yfir göngustíga: 2 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni, 2 = 50% íbúða 
eða fleiri hafa útsýni 
 
Heildarstig: 6/8 = 75% 

Upplifun: 
 
Yfirbragð á gróðri, viðhald: 2 
 
Yfirbragð á gróðri, samsetning: 2 
 
Fallegt útsýni: 1 
 
Heildarstig: 5/6 = 83% 
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Hraunbær 128-150 

 
Mynd 12. 

Staðsetning: Árbær, Reykjavík 
Stærð lóðar (m2): 15.484 
Stærð garðs (m2): 4.348 
Nýtingarhlutfall lóðarinnar: 0,49 
Fjöldi íbúða við garðinn: 86 
 
Sól og skuggi: 2 
0 = skyggir á garðinn úr S og V, 1 = sólarljós nær 
úr annað hvort S eða V, 2 = sólarljós á greiðan 
aðgang úr bæði S og V. 
Skjóld gegn vindum: 2 
0 = ekkert skjól gegn N og vindáttum, 1 = skjól f 
N eða A-vindáttum, 2 = gott skjól f N- og A-
vindáttum. 

 

Dvalarrýmið 
Skipulags eindir: 
Dvalarsvæði á sameiginlegu svæði: 2 
0 = ekkert dvalarsvæði, 1 = takmarkað af stærð, 2 
= nægilega stórt fyrir 6+ manns. 
 
Grillaðstaða á sameiginlegu svæði: 1 
0 = ekkert pláss fyrir griðllaðstöðu,  
1 = grillaðstaða ekki samtengd dvalarsvæði,  
2 = grillaðstaða samtengd við dvalarsvæði. 
  
Skjól- og rýmismyndun við dvalarsvæði: 2 
0 = engin skjól- eða rýmismyndun 1 = einhver en 
mjög takmörkuð (lítil lokun) 2 = góð 
rýmismyndun. 
 
Aðgengi úr húsi og út í garðinn: 1 
0 = engar tengingar, 1 = útgangar úr stigagöngum 
eða íbúðum á jarðhæð, 2 = útgangar úr stigagangi 
og íbúðum á jarðhæð 
 
Heildarstig: 768 = 75% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 0 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1  
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 0 
 
Rýmistilfinning: 2 
 
 
Heildarstig: 3/8 = 38% 

 

Leikrýmið 
Skipulags eindir: 
Leiksvæði með leiktækjum: 2 
0 = ekki til staðar, 1 = eitt til tvö leiktæki, 2 = 
fleiri en tvö 
 
Afmörkun svæðis: 2 
0 = engin afmörkun, 1 = e-hver afmörkun en 
óljós, 2 = skýr afmörkun. 
 
Öryggisráðstafanir: 2 
0 = engar, 1 = vantar uppá, 2 = fullnægjandi 
 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi fyrir barn: 2 
 
Rýmistilfinning: 0 
 
Heildarstig: 4/8 = 50% 
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Landmótun til leiks: 1 
0 = engin, 1 = takmarkað til leiks, 2 = leikvænleg 
 
Heildarstig: 7/8 = 88% 
 

Umferðarrými: 
Skipulags eindir: 
Inngangar í garðinum: 1 
0 = engir, 1 = að stigagöngum eða jarðhæð,  
2 = að stigagangi og jarðhæð 
 
Göngustígar: 1 
0 = engir, 1 = liggja meðfram húsi, 2 = meðfram 
húsi og tengja svæði 
 
Bekkir: 1 
0 = engir bekkir, 1 = ekki við/á gönguleiðum eða 
innganga, 2 = við/á gönguleiðum eða innganga. 
 
Aðstaða fyrir reiðhjól: 0 
0 = engin, 1 = ekki í tengingu við innganga, 2 = í 
tengingu/nálægð við innganga. 
 
Lýsing: 2 
0 = engin, 1 = eingöngu við innganga, 2 = á 
gönguleiðum og við innganga. 
 
Heildarstig: 5/10 = 50% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1  
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 1 
 
Rýmistilfinning: 1 
 
Heildarstig: 4/8 = 50% 

 

Útsýni: 
Skipulags eindir: 
Trjágróður: 1 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Runnagróður: 1 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Útsýni yfir dvalar-/leiksvæði: 1 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni á annaðhvort 
dvalar-/leiksvæði, 2 = 50% íbúða eða fleiri 
hafa útsýni yfir bæði dvalar- og leiksvæði 
 
Útsýni yfir göngustíga: 2 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni, 2 = 50% íbúða 
eða fleiri hafa útsýni 
 
Heildarstig: 5/8 = 63% 

Upplifun: 
 
Yfirbragð á gróðri, viðhald: 1 
 
Yfirbragð á gróðri, samsetning: 1 
 
Fallegt útsýni: 1 
 
Heildarstig: 3/6 = 50% 
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Grýtubakki 18-32 

 
Mynd 13. 

Staðsetning: Breiðholt, Reykjavík 
Stærð lóðar (m2): 7.337 
Stærð garðs (m2): 2.024 
Nýtingarhlutfall lóðarinnar: 0,67 
Fjöldi íbúða við garðinn: 54 
 
Sól og skuggi: 2 
0 = skyggir á garðinn úr S og V, 1 = sólarljós 
nær úr annað hvort S eða V, 2 = sólarljós á 
greiðan aðgang úr bæði S og V. 
Skjóld gegn vindum: 2 
0 = ekkert skjól gegn N og vindáttum, 1 = 
skjól f N eða A-vindáttum, 2 = gott skjól f N- 
og A-vindáttum. 

Dvalarrýmið 
Skipulags eindir: 
Dvalarsvæði á sameiginlegu svæði: 2 
0 = ekkert dvalarsvæði, 1 = takmarkað af stærð, 2 
= nægilega stórt fyrir 6+ manns. 
 
Grillaðstaða á sameiginlegu svæði: 1 
0 = ekkert pláss fyrir griðllaðstöðu,  
1 = grillaðstaða ekki samtengd dvalarsvæði,  
2 = grillaðstaða samtengd við dvalarsvæði. 
  
Skjól- og rýmismyndun við dvalarsvæði: 1 
0 = engin skjól- eða rýmismyndun 1 = einhver en 
mjög takmörkuð (lítil lokun) 2 = góð 
rýmismyndun. 
 
Aðgengi úr húsi og út í garðinn: 2 
0 = engar tengingar, 1 = útgangar úr stigagöngum 
eða íbúðum á jarðhæð, 2 = útgangar úr stigagangi 
og íbúðum á jarðhæð 
 
Heildarstig: 6/8 = 75% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1  
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 2 
 
Rýmistilfinning: 2 
 
 
Heildarstig: 6/8 = 75% 

Leikrýmið 
Skipulags eindir: 
Leiksvæði með leiktækjum: 2 
0 = ekki til staðar, 1 = eitt til tvö leiktæki, 2 = 
fleiri en tvö 
 
Afmörkun svæðis: 2 
0 = engin afmörkun, 1 = e-hver afmörkun en 
óljós, 2 = skýr afmörkun. 
 
Öryggisráðstafanir: 1 
0 = engar, 1 = vantar uppá, 2 = fullnægjandi 
 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi fyrir barn: 2 
 
Rýmistilfinning: 1 
 
Heildarstig: 7/8 = 88% 
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Landmótun til leiks: 1 
0 = engin, 1 = takmarkað til leiks, 2 = leikvænleg 
 
Heildarstig: 6/8 = 75% 

Umferðarrými: 
Skipulags eindir: 
Inngangar í garðinum: 2 
0 = engir, 1 = að stigagöngum eða jarðhæð,  
2 = að stigagangi og jarðhæð 
 
Göngustígar: 2 
0 = engir, 1 = liggja meðfram húsi, 2 = meðfram 
húsi og tengja svæði 
 
Bekkir: 0 
0 = engir bekkir, 1 = ekki við/á gönguleiðum eða 
innganga, 2 = við/á gönguleiðum eða innganga. 
 
Aðstaða fyrir reiðhjól: 0 
0 = engin, 1 = ekki í tengingu við innganga, 2 = í 
tengingu/nálægð við innganga. 
 
Lýsing: 1 
0 = engin, 1 = eingöngu við innganga, 2 = á 
gönguleiðum og við innganga. 
 
Heildarstig: 5/10 = 50% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 1 
 
Rýmistilfinning: 2 
 
Heildarstig: 7/8 = 50% 

Útsýni: 
Skipulags eindir: 
Trjágróður: 1 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Runnagróður: 2 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Útsýni yfir dvalar-/leiksvæði: 2 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni á annaðhvort 
dvalar-/leiksvæði, 2 = 50% íbúða eða fleiri 
hafa útsýni yfir bæði dvalar- og leiksvæði 
 
Útsýni yfir göngustíga: 2 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni, 2 = 50% íbúða 
eða fleiri hafa útsýni 
 
Heildarstig: 7/8 = 88% 

Upplifun: 
 
Yfirbragð á gróðri, viðhald: 2 
 
Yfirbragð á gróðri, samsetning: 2 
 
Fallegt útsýni: 2 
 
Heildarstig: 6/6 = 100% 
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Verkamannabústaðirnir Hringbraut 

 
Mynd 14. 

Staðsetning: Vesturbær, Reykjavík 
Stærð lóðar (m2): 9.850 
Stærð garðs (m2): 5.607 
Nýtingarhlutfall lóðarinnar: 0,68 
Fjöldi íbúða við garðinn: 103 
 
Sól og skuggi: 2 
0 = skyggir á garðinn úr S og V, 1 = sólarljós nær 
úr annað hvort S eða V, 2 = sólarljós á greiðan 
aðgang úr bæði S og V. 
Skjóld gegn vindum: 2 
0 = ekkert skjól gegn N og vindáttum, 1 = skjól f 
N eða A-vindáttum, 2 = gott skjól f N- og A-
vindáttum. 

 

Dvalarrýmið 
Skipulags eindir: 
Dvalarsvæði á sameiginlegu svæði: 1 
0 = ekkert dvalarsvæði, 1 = takmarkað af stærð, 2 
= nægilega stórt fyrir 6+ manns. 
 
Grillaðstaða á sameiginlegu svæði: 1 
0 = ekkert pláss fyrir griðllaðstöðu,  
1 = grillaðstaða ekki samtengd dvalarsvæði,  
2 = grillaðstaða samtengd við dvalarsvæði. 
  
Skjól- og rýmismyndun við dvalarsvæði: 2 
0 = engin skjól- eða rýmismyndun 1 = einhver en 
mjög takmörkuð (lítil lokun) 2 = góð 
rýmismyndun. 
 
Aðgengi úr húsi og út í garðinn: 0 
0 = engar tengingar, 1 = útgangar úr stigagöngum 
eða íbúðum á jarðhæð, 2 = útgangar úr stigagangi 
og íbúðum á jarðhæð 
 
Heildarstig: 4/8 = 50% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 2  
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 1 
 
Rýmistilfinning: 2 
 
 
Heildarstig: 6/8 = 75% 

 

Leikrýmið 
Skipulags eindir: 
Leiksvæði með leiktækjum: 2 
0 = ekki til staðar, 1 = eitt til tvö leiktæki, 2 = 
fleiri en tvö 
 
Afmörkun svæðis: 1 
0 = engin afmörkun, 1 = e-hver afmörkun en 
óljós, 2 = skýr afmörkun. 
 
Öryggisráðstafanir: 2 
0 = engar, 1 = vantar uppá, 2 = fullnægjandi 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi fyrir barn: 2 
 
Rýmistilfinning: 1 
 



 42 

 
Landmótun til leiks: 0 
0 = engin, 1 = takmarkað til leiks, 2 = leikvænleg 
 
Heildarstig: 5/8 = 63% 

Heildarstig: 6/8 = 75% 

 

Umferðarrými: 
Skipulags eindir: 
Inngangar í garðinum: 0 
0 = engir, 1 = að stigagöngum eða jarðhæð,  
2 = að stigagangi og jarðhæð 
 
Göngustígar: 2 
0 = engir, 1 = liggja meðfram húsi, 2 = meðfram 
húsi og tengja svæði 
 
Bekkir: 1 
0 = engir bekkir, 1 = ekki við/á gönguleiðum eða 
innganga, 2 = við/á gönguleiðum eða innganga. 
 
Aðstaða fyrir reiðhjól: 1 
0 = engin, 1 = ekki í tengingu við innganga, 2 = í 
tengingu/nálægð við innganga. 
 
Lýsing: 2 
0 = engin, 1 = eingöngu við innganga, 2 = á 
gönguleiðum og við innganga. 
 
Heildarstig: 6/10 = 60% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 1 
 
Rýmistilfinning: 2 
 
Heildarstig: 7/8 = 88% 

Útsýni: 
Skipulags eindir: 
Trjágróður: 2 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Runnagróður: 2 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Útsýni yfir dvalar-/leiksvæði: 1 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni á annaðhvort 
dvalar-/leiksvæði, 2 = 50% íbúða eða fleiri 
hafa útsýni yfir bæði dvalar- og leiksvæði 
 
Útsýni yfir göngustíga: 1 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni, 2 = 50% íbúða 
eða fleiri hafa útsýni 
 
Heildarstig: 6/8 = 75% 

Upplifun: 
 
Yfirbragð á gróðri, viðhald: 2 
 
Yfirbragð á gróðri, samsetning: 2 
 
Fallegt útsýni: 2 
 
Heildarstig: 6/6 = 100% 



 43 

Kristnibraut 77-79 

 
Mynd 15. 

Staðsetning: Grafarholt, Reykjavík 
Stærð lóðar (m2): 4.017 
Stærð garðs (m2): 1.583 
Nýtingarhlutfall lóðarinnar: 0,56 
Fjöldi íbúða við garðinn: 18 
 
Sól og skuggi: 2 
0 = skyggir á garðinn úr S og V, 1 = sólarljós nær 
úr annað hvort S eða V, 2 = sólarljós á greiðan 
aðgang úr bæði S og V. 
Skjóld gegn vindum: 2 
0 = ekkert skjól gegn N og vindáttum, 1 = skjól f 
N eða A-vindáttum, 2 = gott skjól f N- og A-
vindáttum. 

 

Dvalarrýmið 
Skipulags eindir: 
Dvalarsvæði á sameiginlegu svæði: 1 
0 = ekkert dvalarsvæði, 1 = takmarkað af stærð, 2 
= nægilega stórt fyrir 6+ manns. 
 
Grillaðstaða á sameiginlegu svæði: 0 
0 = ekkert pláss fyrir griðllaðstöðu,  
1 = grillaðstaða ekki samtengd dvalarsvæði,  
2 = grillaðstaða samtengd við dvalarsvæði. 
  
Skjól- og rýmismyndun við dvalarsvæði: 0 
0 = engin skjól- eða rýmismyndun 1 = einhver en 
mjög takmörkuð (lítil lokun) 2 = góð 
rýmismyndun. 
 
Aðgengi úr húsi og út í garðinn: 1 
0 = engar tengingar, 1 = útgangar úr stigagöngum 
eða íbúðum á jarðhæð, 2 = útgangar úr stigagangi 
og íbúðum á jarðhæð 
 
Heildarstig: 2/8 = 25% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1  
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 0 
 
Rýmistilfinning: 0 
 
 
Heildarstig: 2/8 = 25% 

 

Leikrýmið 
Skipulags eindir: 
Leiksvæði með leiktækjum: 1 
0 = ekki til staðar, 1 = eitt til tvö leiktæki, 2 = 
fleiri en tvö 
 
Afmörkun svæðis: 2 
0 = engin afmörkun, 1 = e-hver afmörkun en 
óljós, 2 = skýr afmörkun. 
 
Öryggisráðstafanir: 1 
0 = engar, 1 = vantar uppá, 2 = fullnægjandi 
 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi fyrir barn: 1 
 
Rýmistilfinning: 1 
 
Heildarstig: 4/8 = 50% 
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Landmótun til leiks: 2 
0 = engin, 1 = takmarkað til leiks, 2 = leikvænleg 
 
Heildarstig: 6/8 = 75% 
 

Umferðarrými: 
Skipulags eindir: 
Inngangar í garðinum: 1 
0 = engir, 1 = að stigagöngum eða jarðhæð,  
2 = að stigagangi og jarðhæð 
 
Göngustígar: 1 
0 = engir, 1 = liggja meðfram húsi, 2 = meðfram 
húsi og tengja svæði 
 
Bekkir: 0 
0 = engir bekkir, 1 = ekki við/á gönguleiðum eða 
innganga, 2 = við/á gönguleiðum eða innganga. 
 
Aðstaða fyrir reiðhjól: 0 
0 = engin, 1 = ekki í tengingu við innganga, 2 = í 
tengingu/nálægð við innganga. 
 
Lýsing: 0 
0 = engin, 1 = eingöngu við innganga, 2 = á 
gönguleiðum og við innganga. 
 
Heildarstig: 2/10 = 20% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 0 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 0 
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 0 
 
Rýmistilfinning: 1 
 
Heildarstig: 1/8 = 13% 

Útsýni: 
Skipulags eindir: 
Trjágróður: 1 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Runnagróður: 1 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Útsýni yfir dvalar-/leiksvæði: 2 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni á annaðhvort 
dvalar-/leiksvæði, 2 = 50% íbúða eða fleiri 
hafa útsýni yfir bæði dvalar- og leiksvæði 
 
Útsýni yfir göngustíga: 2 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni, 2 = 50% íbúða 
eða fleiri hafa útsýni 
 
Heildarstig: 6/8 = 75% 

Upplifun: 
 
Yfirbragð á gróðri, viðhald: 1 
 
Yfirbragð á gróðri, samsetning: 0 
 
Fallegt útsýni: 0 
 
Heildarstig: 1/6 = 17% 
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Gnoðarvogur 26-30 

 
Mynd 16. 

Staðsetning: Laugardalur, Reykjavík 
Stærð lóðar (m2): 3.348 
Stærð garðs (m2): 1.751 
Nýtingarhlutfall lóðarinnar: 0,5 
Fjöldi íbúða við garðinn: 24 
 
Sól og skuggi: 2 
0 = skyggir á garðinn úr S og V, 1 = sólarljós 
nær úr annað hvort S eða V, 2 = sólarljós á 
greiðan aðgang úr bæði S og V. 
Skjóld gegn vindum: 0 
0 = ekkert skjól gegn N og vindáttum, 1 = skjól 
f N eða A-vindáttum, 2 = gott skjól f N- og A-
vindáttum. 

Dvalarrýmið 
Skipulags eindir: 
Dvalarsvæði á sameiginlegu svæði: 1 
0 = ekkert dvalarsvæði, 1 = takmarkað af stærð, 2 
= nægilega stórt fyrir 6+ manns. 
 
Grillaðstaða á sameiginlegu svæði: 0 
0 = ekkert pláss fyrir griðllaðstöðu,  
1 = grillaðstaða ekki samtengd dvalarsvæði,  
2 = grillaðstaða samtengd við dvalarsvæði. 
  
Skjól- og rýmismyndun við dvalarsvæði: 0 
0 = engin skjól- eða rýmismyndun 1 = einhver en 
mjög takmörkuð (lítil lokun) 2 = góð 
rýmismyndun. 
 
Aðgengi úr húsi og út í garðinn: 1 
0 = engar tengingar, 1 = útgangar úr stigagöngum 
eða íbúðum á jarðhæð, 2 = útgangar úr stigagangi 
og íbúðum á jarðhæð 
 
Heildarstig: 2/8 = 25% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 0 
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 0 
 
Rýmistilfinning: 0 
 
 
Heildarstig: 1/8 = 13% 

 

Leikrýmið 
Skipulags eindir: 
Leiksvæði með leiktækjum: 0 
0 = ekki til staðar, 1 = eitt til tvö leiktæki, 2 = 
fleiri en tvö 
 
Afmörkun svæðis: 0 
0 = engin afmörkun, 1 = e-hver afmörkun en 
óljós, 2 = skýr afmörkun. 
 
Öryggisráðstafanir: 0 
0 = engar, 1 = vantar uppá, 2 = fullnægjandi 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 0 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 0 
 
Rýmið er aðlaðandi fyrir barn: 0 
 
Rýmistilfinning: 0 
 
Heildarstig: 0/8 = 0% 
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Landmótun til leiks: 0 
0 = engin, 1 = takmarkað til leiks, 2 = leikvænleg 
 
Heildarstig: 0/8 = 0% 
 

Umferðarrými: 
Skipulags eindir: 
Inngangar í garðinum: 1 
0 = engir, 1 = að stigagöngum eða jarðhæð,  
2 = að stigagangi og jarðhæð 
 
Göngustígar: 1 
0 = engir, 1 = liggja meðfram húsi, 2 = meðfram 
húsi og tengja svæði 
 
Bekkir: 0 
0 = engir bekkir, 1 = ekki við/á gönguleiðum eða 
innganga, 2 = við/á gönguleiðum eða innganga. 
 
Aðstaða fyrir reiðhjól: 0 
0 = engin, 1 = ekki í tengingu við innganga, 2 = í 
tengingu/nálægð við innganga. 
 
Lýsing: 1 
0 = engin, 1 = eingöngu við innganga, 2 = á 
gönguleiðum og við innganga. 
 
Heildarstig: 3/10 = 30% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 0 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 0 
 
Rýmistilfinning: 0 
 
Heildarstig: 1/8 = 13% 

Útsýni: 
Skipulags eindir: 
Trjágróður: 2 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Runnagróður: 1 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Útsýni yfir dvalar-/leiksvæði: 0 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni á annaðhvort 
dvalar-/leiksvæði, 2 = 50% íbúða eða fleiri 
hafa útsýni yfir bæði dvalar- og leiksvæði 
 
Útsýni yfir göngustíga: 0 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni, 2 = 50% íbúða 
eða fleiri hafa útsýni 
 
Heildarstig: 3/8 = 38% 

Upplifun: 
 
Yfirbragð á gróðri, viðhald: 1 
 
Yfirbragð á gróðri, samsetning: 0 
 
Fallegt útsýni: 0 
 
Heildarstig: 1/6 = 17% 
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Djengis Kahn 

 
Mynd 17. 

Staðsetning: úthverfi, Lund 
Stærð lóðar (m2): 4.000 
Stærð garðs (m2): 867 
Nýtingarhlutfall lóðarinnar: 
Fjöldi íbúða við garðinn: 16 
 
Sól og skuggi: 2 
0 = skyggir á garðinn úr S og V, 1 = sólarljós nær 
úr annað hvort S eða V, 2 = sólarljós á greiðan 
aðgang úr bæði S og V. 
Skjóld gegn vindum: 2 
0 = ekkert skjól gegn N og vindáttum, 1 = skjól f 
N eða A-vindáttum, 2 = gott skjól f N- og A-
vindáttum. 

 

Dvalarrýmið 
Skipulags eindir: 
Dvalarsvæði á sameiginlegu svæði: 2 
0 = ekkert dvalarsvæði, 1 = takmarkað af stærð, 2 
= nægilega stórt fyrir 6+ manns. 
 
Grillaðstaða á sameiginlegu svæði: 2 
0 = ekkert pláss fyrir griðllaðstöðu,  
1 = grillaðstaða ekki samtengd dvalarsvæði,  
2 = grillaðstaða samtengd við dvalarsvæði. 
  
Skjól- og rýmismyndun við dvalarsvæði: 2 
0 = engin skjól- eða rýmismyndun 1 = einhver en 
mjög takmörkuð (lítil lokun) 2 = góð 
rýmismyndun. 
 
Aðgengi úr húsi og út í garðinn: 1 
0 = engar tengingar, 1 = útgangar úr stigagöngum 
eða íbúðum á jarðhæð, 2 = útgangar úr stigagangi 
og íbúðum á jarðhæð 
 
Heildarstig: 7/8 = 88% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 2 
 
Rýmistilfinning: 1 
 
 
Heildarstig: 6/8 = 75% 

 

Leikrýmið 
Skipulags eindir: 
Leiksvæði með leiktækjum: 1 
0 = ekki til staðar, 1 = eitt til tvö leiktæki, 2 = 
fleiri en tvö 
 
Afmörkun svæðis: 2 
0 = engin afmörkun, 1 = e-hver afmörkun en 
óljós, 2 = skýr afmörkun. 
 
Öryggisráðstafanir: 2 
0 = engar, 1 = vantar uppá, 2 = fullnægjandi 
 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi fyrir barn: 2 
 
Rýmistilfinning: 1 
 
Heildarstig: 5/8 = 63% 
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Landmótun til leiks: 0 
0 = engin, 1 = takmarkað til leiks, 2 = leikvænleg 
 
Heildarstig: 5/8 = 63% 
 

Umferðarrými: 
Skipulags eindir: 
Inngangar í garðinum: 1 
0 = engir, 1 = að stigagöngum eða jarðhæð,  
2 = að stigagangi og jarðhæð 
 
Göngustígar: 1 
0 = engir, 1 = liggja meðfram húsi, 2 = meðfram 
húsi og tengja svæði 
 
Bekkir: 1 
0 = engir bekkir, 1 = ekki við/á gönguleiðum eða 
innganga, 2 = við/á gönguleiðum eða innganga. 
 
Aðstaða fyrir reiðhjól: 2 
0 = engin, 1 = ekki í tengingu við innganga, 2 = í 
tengingu/nálægð við innganga. 
 
Lýsing: 0 
0 = engin, 1 = eingöngu við innganga, 2 = á 
gönguleiðum og við innganga. 
 
Heildarstig: 5/10 = 50% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 2 
 
Rýmistilfinning: 0 
 
Heildarstig: 5/8 = 63% 

 

Útsýni: 
Skipulags eindir: 
Trjágróður: 2 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Runnagróður: 2 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Útsýni yfir dvalar-/leiksvæði: 2 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni á annaðhvort 
dvalar-/leiksvæði, 2 = 50% íbúða eða fleiri 
hafa útsýni yfir bæði dvalar- og leiksvæði 
 
Útsýni yfir göngustíga: 2 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni, 2 = 50% íbúða 
eða fleiri hafa útsýni 
 
Heildarstig: 8/8 = 100% 

Upplifun: 
 
Yfirbragð á gróðri, viðhald: 2 
 
Yfirbragð á gróðri, samsetning: 2 
 
Fallegt útsýni: 2 
 
Heildarstig: 6/6 = 100% 
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Östra Torn 3 

 
Mynd 18. 

Staðsetning: úthverfi, Lund 
Stærð lóðar (m2): 9.821 
Stærð garðs (m2): 3.588 
Nýtingarhlutfall lóðarinnar: 
Fjöldi íbúða við garðinn: 91 
 
Sól og skuggi: 2 
0 = skyggir á garðinn úr S og V, 1 = sólarljós nær 
úr annað hvort S eða V, 2 = sólarljós á greiðan 
aðgang úr bæði S og V. 
Skjóld gegn vindum: 2 
0 = ekkert skjól gegn N og vindáttum, 1 = skjól f 
N eða A-vindáttum, 2 = gott skjól f N- og A-
vindáttum. 

Dvalarrýmið 
Skipulags eindir: 
Dvalarsvæði á sameiginlegu svæði: 0 
0 = ekkert dvalarsvæði, 1 = takmarkað af stærð, 2 
= nægilega stórt fyrir 6+ manns. 
 
Grillaðstaða á sameiginlegu svæði: 0 
0 = ekkert pláss fyrir griðllaðstöðu,  
1 = grillaðstaða ekki samtengd dvalarsvæði,  
2 = grillaðstaða samtengd við dvalarsvæði. 
  
Skjól- og rýmismyndun við dvalarsvæði: 0 
0 = engin skjól- eða rýmismyndun 1 = einhver en 
mjög takmörkuð (lítil lokun) 2 = góð 
rýmismyndun. 
 
Aðgengi úr húsi og út í garðinn: 2 
0 = engar tengingar, 1 = útgangar úr stigagöngum 
eða íbúðum á jarðhæð, 2 = útgangar úr stigagangi 
og íbúðum á jarðhæð 
 
Heildarstig: 2/8 = 25% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 0 
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 0 
 
Rýmistilfinning: 1 
 
 
Heildarstig: 2/8 = 25% 

Leikrýmið 
Skipulags eindir: 
Leiksvæði með leiktækjum: 2 
0 = ekki til staðar, 1 = eitt til tvö leiktæki, 2 = 
fleiri en tvö 
 
Afmörkun svæðis: 1 
0 = engin afmörkun, 1 = e-hver afmörkun en 
óljós, 2 = skýr afmörkun. 
 
Öryggisráðstafanir: 1 
0 = engar, 1 = vantar uppá, 2 = fullnægjandi 
 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi fyrir barn: 1 
 
Rýmistilfinning: 0 
 
Heildarstig: 4/8 = 50% 
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Landmótun til leiks: 1 
0 = engin, 1 = takmarkað til leiks, 2 = leikvænleg 
 
Heildarstig: 5/8 = 63% 

Umferðarrými: 
Skipulags eindir: 
Inngangar í garðinum: 2 
0 = engir, 1 = að stigagöngum eða jarðhæð,  
2 = að stigagangi og jarðhæð 
 
Göngustígar: 1 
0 = engir, 1 = liggja meðfram húsi, 2 = meðfram 
húsi og tengja svæði 
 
Bekkir: 0 
0 = engir bekkir, 1 = ekki við/á gönguleiðum eða 
innganga, 2 = við/á gönguleiðum eða innganga. 
 
Aðstaða fyrir reiðhjól: 2 
0 = engin, 1 = ekki í tengingu við innganga, 2 = í 
tengingu/nálægð við innganga. 
 
Lýsing: 1 
0 = engin, 1 = eingöngu við innganga, 2 = á 
gönguleiðum og við innganga. 
 
Heildarstig: 6/10 = 60% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 0 
 
Rýmistilfinning: 1 
 
Heildarstig: 4/8 = 50% 

Útsýni: 
Skipulags eindir: 
Trjágróður: 1 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Runnagróður: 2 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Útsýni yfir dvalar-/leiksvæði: 1 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni á annaðhvort 
dvalar-/leiksvæði, 2 = 50% íbúða eða fleiri 
hafa útsýni yfir bæði dvalar- og leiksvæði 
 
Útsýni yfir göngustíga: 2 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni, 2 = 50% íbúða 
eða fleiri hafa útsýni 
 
Heildarstig: 6/8 = 75% 

Upplifun: 
 
Yfirbragð á gróðri, viðhald: 1 
 
Yfirbragð á gróðri, samsetning: 0 
 
Fallegt útsýni: 0 
 
Heildarstig: 1/6 = 17% 
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SJ husen, Slussgatan 14 (Byggmästaregatan) 

 
Mynd 19. 

Staðsetning: miðbær, Malmö 
Stærð lóðar (m2): 5.255 
Stærð garðs (m2): 2.381 
Nýtingarhlutfall lóðarinnar: 
Fjöldi íbúða við garðinn: 90 
 
Sól og skuggi: 1 
0 = skyggir á garðinn úr S og V, 1 = sólarljós nær 
úr annað hvort S eða V, 2 = sólarljós á greiðan 
aðgang úr bæði S og V. 
Skjóld gegn vindum: 2 
0 = ekkert skjól gegn N og vindáttum, 1 = skjól f 
N eða A-vindáttum, 2 = gott skjól f N- og A-
vindáttum. 

 

Dvalarrýmið 
Skipulags eindir: 
Dvalarsvæði á sameiginlegu svæði: 1 
0 = ekkert dvalarsvæði, 1 = takmarkað af stærð, 2 
= nægilega stórt fyrir 6+ manns. 
 
Grillaðstaða á sameiginlegu svæði: 0 
0 = ekkert pláss fyrir griðllaðstöðu,  
1 = grillaðstaða ekki samtengd dvalarsvæði,  
2 = grillaðstaða samtengd við dvalarsvæði. 
  
Skjól- og rýmismyndun við dvalarsvæði: 1 
0 = engin skjól- eða rýmismyndun 1 = einhver en 
mjög takmörkuð (lítil lokun) 2 = góð 
rýmismyndun. 
 
Aðgengi úr húsi og út í garðinn: 1 
0 = engar tengingar, 1 = útgangar úr stigagöngum 
eða íbúðum á jarðhæð, 2 = útgangar úr stigagangi 
og íbúðum á jarðhæð 
 
Heildarstig: 3/8 = 38% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 1 
 
Rýmistilfinning: 2 
 
 
Heildarstig: 6/8 = 75% 

 

Leikrýmið 
Skipulags eindir: 
Leiksvæði með leiktækjum: 2 
0 = ekki til staðar, 1 = eitt til tvö leiktæki, 2 = 
fleiri en tvö 
 
Afmörkun svæðis: 2 
0 = engin afmörkun, 1 = e-hver afmörkun en 
óljós, 2 = skýr afmörkun. 
 
Öryggisráðstafanir: 1 
0 = engar, 1 = vantar uppá, 2 = fullnægjandi 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi fyrir barn: 2 
 
Rýmistilfinning: 2 
 
Heildarstig: 8/8 = 100% 
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Landmótun til leiks: 0 
0 = engin, 1 = takmarkað til leiks, 2 = leikvænleg 
 
Heildarstig: 5/8 = 63% 
 

Umferðarrými: 
Skipulags eindir: 
Inngangar í garðinum: 1 
0 = engir, 1 = að stigagöngum eða jarðhæð,  
2 = að stigagangi og jarðhæð 
 
Göngustígar: 2 
0 = engir, 1 = liggja meðfram húsi, 2 = meðfram 
húsi og tengja svæði 
 
Bekkir: 1 
0 = engir bekkir, 1 = ekki við/á gönguleiðum eða 
innganga, 2 = við/á gönguleiðum eða innganga. 
 
Aðstaða fyrir reiðhjól: 2 
0 = engin, 1 = ekki í tengingu við innganga, 2 = í 
tengingu/nálægð við innganga. 
 
Lýsing: 1 
0 = engin, 1 = eingöngu við innganga, 2 = á 
gönguleiðum og við innganga. 
 
Heildarstig: 7/10 = 70% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 2 
 
Rýmistilfinning: 2 
 
Heildarstig: 8/8 = 100% 

Útsýni: 
Skipulags eindir: 
Trjágróður: 2 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Runnagróður: 2 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Útsýni yfir dvalar-/leiksvæði: 2 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni á annaðhvort 
dvalar-/leiksvæði, 2 = 50% íbúða eða fleiri 
hafa útsýni yfir bæði dvalar- og leiksvæði 
 
Útsýni yfir göngustíga: 2 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni, 2 = 50% íbúða 
eða fleiri hafa útsýni 
 
Heildarstig: 8/8 = 100% 

Upplifun: 
 
Yfirbragð á gróðri, viðhald: 2 
 
Yfirbragð á gróðri, samsetning: 2 
 
Fallegt útsýni: 2 
 
Heildarstig: 6/6 = 100% 
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Bo 100, Monbijougatan 4-6 

 
Mynd 20. 

Staðsetning: miðbæjarhverfi, Malmö 
Stærð lóðar (m2): 3.000 
Stærð garðs (m2): 1.060 
Nýtingarhlutfall lóðarinnar: 
Fjöldi íbúða við garðinn: 39 
 
Sól og skuggi: 1 
0 = skyggir á garðinn úr S og V, 1 = sólarljós nær 
úr annað hvort S eða V, 2 = sólarljós á greiðan 
aðgang úr bæði S og V. 
Skjóld gegn vindum: 2 
0 = ekkert skjól gegn N og vindáttum, 1 = skjól f 
N eða A-vindáttum, 2 = gott skjól f N- og A-
vindáttum. 

Dvalarrýmið 
Skipulags eindir: 
Dvalarsvæði á sameiginlegu svæði: 2 
0 = ekkert dvalarsvæði, 1 = takmarkað af stærð, 2 
= nægilega stórt fyrir 6+ manns. 
 
Grillaðstaða á sameiginlegu svæði: 1 
0 = ekkert pláss fyrir griðllaðstöðu,  
1 = grillaðstaða ekki samtengd dvalarsvæði,  
2 = grillaðstaða samtengd við dvalarsvæði. 
  
Skjól- og rýmismyndun við dvalarsvæði: 2 
0 = engin skjól- eða rýmismyndun 1 = einhver en 
mjög takmörkuð (lítil lokun) 2 = góð 
rýmismyndun. 
 
Aðgengi úr húsi og út í garðinn: 2 
0 = engar tengingar, 1 = útgangar úr stigagöngum 
eða íbúðum á jarðhæð, 2 = útgangar úr stigagangi 
og íbúðum á jarðhæð 
 
Heildarstig: 7/8 = 88% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 2 
 
Rýmistilfinning: 2 
 
 
Heildarstig: 8/8 = 100% 

 

Leikrýmið 
Skipulags eindir: 
Leiksvæði með leiktækjum: 1 
0 = ekki til staðar, 1 = eitt til tvö leiktæki, 2 = 
fleiri en tvö 
 
Afmörkun svæðis: 2 
0 = engin afmörkun, 1 = e-hver afmörkun en 
óljós, 2 = skýr afmörkun. 
 
Öryggisráðstafanir: 1 
0 = engar, 1 = vantar uppá, 2 = fullnægjandi 
 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi fyrir barn: 2 
 
Rýmistilfinning: 2 
 
Heildarstig: 6/8 = 75% 
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Landmótun til leiks: 0 
0 = engin, 1 = takmarkað til leiks, 2 = leikvænleg 
 
Heildarstig: 4/8 = 50% 
 

Umferðarrými: 
Skipulags eindir: 
Inngangar í garðinum: 2 
0 = engir, 1 = að stigagöngum eða jarðhæð,  
2 = að stigagangi og jarðhæð 
 
Göngustígar: 2 
0 = engir, 1 = liggja meðfram húsi, 2 = meðfram 
húsi og tengja svæði 
 
Bekkir: 1 
0 = engir bekkir, 1 = ekki við/á gönguleiðum eða 
innganga, 2 = við/á gönguleiðum eða innganga. 
 
Aðstaða fyrir reiðhjól: 2 
0 = engin, 1 = ekki í tengingu við innganga, 2 = í 
tengingu/nálægð við innganga. 
 
Lýsing: 2 
0 = engin, 1 = eingöngu við innganga, 2 = á 
gönguleiðum og við innganga. 
 
Heildarstig: 9/10 = 90% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 2 
 
Rýmistilfinning: 2 
 
Heildarstig: 8/8 = 100% 

Útsýni: 
Skipulags eindir: 
Trjágróður: 2 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Runnagróður: 2 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Útsýni yfir dvalar-/leiksvæði: 2 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni á annaðhvort 
dvalar-/leiksvæði, 2 = 50% íbúða eða fleiri 
hafa útsýni yfir bæði dvalar- og leiksvæði 
 
Útsýni yfir göngustíga: 2 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni, 2 = 50% íbúða 
eða fleiri hafa útsýni 
 
Heildarstig: 8/8 = 100% 

Upplifun: 
 
Yfirbragð á gróðri, viðhald: 2 
 
Yfirbragð á gróðri, samsetning: 2 
 
Fallegt útsýni: 2 
 
Heildarstig: 6/6 = 100% 
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Kajpromenaden, Sundspromenaden 39 

 
Mynd 21. 

Staðsetning: Bo 01, Malmö 
Stærð lóðar (m2): 841 
Stærð garðs (m2): 399 
Nýtingarhlutfall lóðarinnar: 
Fjöldi íbúða við garðinn: 9 
 
Sól og skuggi: 1 
0 = skyggir á garðinn úr S og V, 1 = sólarljós nær 
úr annað hvort S eða V, 2 = sólarljós á greiðan 
aðgang úr bæði S og V. 
Skjóld gegn vindum: 2 
0 = ekkert skjól gegn N og vindáttum, 1 = skjól f 
N eða A-vindáttum, 2 = gott skjól f N- og A-
vindáttum. 

 

Dvalarrýmið 
Skipulags eindir: 
Dvalarsvæði á sameiginlegu svæði: 1 
0 = ekkert dvalarsvæði, 1 = takmarkað af stærð, 2 
= nægilega stórt fyrir 6+ manns. 
 
Grillaðstaða á sameiginlegu svæði: 0 
0 = ekkert pláss fyrir griðllaðstöðu,  
1 = grillaðstaða ekki samtengd dvalarsvæði,  
2 = grillaðstaða samtengd við dvalarsvæði. 
  
Skjól- og rýmismyndun við dvalarsvæði: 2 
0 = engin skjól- eða rýmismyndun 1 = einhver en 
mjög takmörkuð (lítil lokun) 2 = góð 
rýmismyndun. 
 
Aðgengi úr húsi og út í garðinn: 2 
0 = engar tengingar, 1 = útgangar úr stigagöngum 
eða íbúðum á jarðhæð, 2 = útgangar úr stigagangi 
og íbúðum á jarðhæð 
 
Heildarstig: 5/8 = 63% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 1 
 
Rýmistilfinning: 1 
 
 
Heildarstig: 5/8 = 63% 

 

Leikrýmið 
Skipulags eindir: 
Leiksvæði með leiktækjum: 0 
0 = ekki til staðar, 1 = eitt til tvö leiktæki, 2 = 
fleiri en tvö 
 
Afmörkun svæðis: 0 
0 = engin afmörkun, 1 = e-hver afmörkun en 
óljós, 2 = skýr afmörkun. 
 
Öryggisráðstafanir: 0 
0 = engar, 1 = vantar uppá, 2 = fullnægjandi 
 
Landmótun til leiks: 1 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 0 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 0 
 
Rýmið er aðlaðandi fyrir barn: 0 
 
Rýmistilfinning: 0 
 
Heildarstig: 0/8 = 0% 
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0 = engin, 1 = takmarkað til leiks, 2 = leikvænleg 
 
Heildarstig: 1/8 = 13% 
 

Umferðarrými: 
Skipulags eindir: 
Inngangar í garðinum: 1 
0 = engir, 1 = að stigagöngum eða jarðhæð,  
2 = að stigagangi og jarðhæð 
 
Göngustígar: 2 
0 = engir, 1 = liggja meðfram húsi, 2 = meðfram 
húsi og tengja svæði 
 
Bekkir: 1 
0 = engir bekkir, 1 = ekki við/á gönguleiðum eða 
innganga, 2 = við/á gönguleiðum eða innganga. 
 
Aðstaða fyrir reiðhjól: 2 
0 = engin, 1 = ekki í tengingu við innganga, 2 = í 
tengingu/nálægð við innganga. 
 
Lýsing: 2 
0 = engin, 1 = eingöngu við innganga, 2 = á 
gönguleiðum og við innganga. 
 
Heildarstig: 8/10 = 80% 

Upplifun: 
 
Rýmið virðist vera notað: 1 
 
Rýmið er aðlaðandi, vel haldið við: 2 
 
Rýmið er aðlaðandi, býður þig velkominn: 2 
 
Rýmistilfinning: 1 
 
Heildarstig: 6/8 = 75% 

 

Útsýni: 
Skipulags eindir: 
Trjágróður: 1 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Runnagróður: 2 
0 = enginn, 1 = tvær tegundir eða færri, 2 = 
fleiri en tvær tegundir 
 
Útsýni yfir dvalar-/leiksvæði: 1 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni á annaðhvort 
dvalar-/leiksvæði, 2 = 50% íbúða eða fleiri 
hafa útsýni yfir bæði dvalar- og leiksvæði 
 
Útsýni yfir göngustíga: 2 
0 = innan við 50% íbúða hafa útsýni, 1 = 50% 
íbúða eða fleiri hafa útsýni, 2 = 50% íbúða 
eða fleiri hafa útsýni 
 
Heildarstig: 6/8 = 75% 

Upplifun: 
 
Yfirbragð á gróðri, viðhald: 2 
 
Yfirbragð á gróðri, samsetning: 1 
 
Fallegt útsýni: 1 
 
Heildarstig: 4/6 = 100% 
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Viðauki 2 – Rýmismyndun og umlyking garðanna 
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