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Inngangur 
Það hefur löngum verið litið svo á að híbýli manna og náttúran séu andstæður þar 

sem húsið er vörn mannsins gegn utanaðkomandi ógnum. Frá örófi alda hefur maðurinn 

þurft að leita sér skjóls fyrir áreiti frá umhverfinu og margvíslegum hættum, svo sem 

aðgangshörðum óvinum, villidýrum og síðast en ekki síst vályndri veðráttu.1 

Einhverskonar skjól eða byrgi hefur þá verið manninum og fjölskyldu hans 

lífsnauðsynlegt. Með tímanum lærði maðurinn að búa sér til bústaði sem veittu honum 

meiri og betri vörn. Oft voru hús t.d reist á háum hæðum til að forðast flóð eða á staurum 

til að forðast óvelkomna gesti. 

  Frá upphafi hefur íslenska þjóðin háð harða baráttu við óblíð náttúruöfl. Allan 

þann tíma og langt fram á 19. öldina bjuggu landsmenn við frumstæðan húsakost. Hinn 

dæmgerði íslenski sveitabær samanstóð af þéttri þyrpingu hálf niðurgrafinna húsa. Í 

hefðbundinni húsagerð á Íslandi hefur verið lögð áhersla á að verjast veðri og vindi og 

húsin einangruð svo að  hitinn haldist sem best inni í híbýlum manna. Moldin þjónaði 

mikilvægu hlutverki við gerð húsa, bæði sem uppfyllingarþéttir og einangrunarefni. 

Einnig voru inngangar húsanna hafðir lágir og þröngir til þess að hefta aðgang kalda 

gustsins að utan. Á framhlið hússins og einnig á þeirri hlið sem ekki var að einhverju 

leyti niðurgrafin, var ljósop eða nokkurs konar gluggi auk dyra. Þessi hlið var oftast nær 

dökkmáluð.2  

 Með bættri tækniþekkingu og vandaðri og betri efnivið þróuðust híbýli manna 

gríðalega á 19. öld og má eiginlega tala um byltingu á því sviði.3 Þrátt fyrir þessa 

byltingu má alltaf gera betur og þykir mér margt vera ábótavant þegar kemur að íslenskri 

byggingalist. Á það ekki síst við þegar kemur að hönnun bygginga með tilliti til íslenskra 

aðstæðna.  

 Þétting byggðar og þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, hefur ýtt undir þá þróun 

að byggingar eru sífellt að verða hærri. Háhýsi rísa á norðurströnd Reykjavíkur undir því 

                                                
1 Lauren Turner: Climate and architecture. 2003, bls. 1. 
2 Norman Pressman: Northern cityscape, Linking design to climate. 1995, bls. 64.  
3 Hörður Ágústsson: Íslensk byggingararfleifð I, Ágrip af húsagerðarsögu 1750 -1940. 1998, bls. 319.  



 5 

yfirskini verktakanna að verið sé að þétta byggð.4 En spurningin er hvort þessi risavöxnu 

fjölbýlishús henti Íslandi með tilliti til staðsetningu landsins og veðurfars? Hvað með 

skuggavarp og sviptivinda? Er hægt að skapa fjölbýlishús sem eru nærliggjandi byggð til 

sóma og ánægju? Þessum spurningum ætla ég að velta upp í þessari ritgerð og reyna að 

svara eftir bestu getu.  

   

 

Veðurfar á Íslandi 
 Helstu ástæður fyrir þessu sviptingasama veðurfari á Íslandi er staðsetning þess. Á 

Norður-Atlantshafi hreyfist hinn hlýi norður Atlantsstraumur, sem er nyrsti hlutinn af 

hinu svokallaða Golfstraumskerfi, til norðausturs að vesturströnd Evrópu. Þegar milt 

Atlantshafsloftslagið kemst í snertingu við kaldara norðurheimsskauts loftlagið, leiðir sá 

samruni til veðurfars sem breytist skjótt og getur verið stormasamt.5 Þar að auki orsakar 

þetta meiri rigningu á suður- og vesturparti landsins heldur en á norður hluta þess. 

 Miðað við hvað veðrið getur verið óútreiknanlegt er skrítið hversu lítið vægi það 

hefur þegar kemur að t.d. skipulagi. Með það í huga er ekki að furða þótt margir sækist í 

að versla í ofvöxnum verslunarmiðstöðum í stað þess að enda í rigningu eða stórhríð á 

aðalverslunargötu Reykjavíkur, Laugaveginum. Þó hafa verið uppi ýmsar hugmyndir um 

að koma fyrir glerhvelfingu yfir Laugaveginn til þess að skýla gangandi vegfarendum 

fyrir úrkomu án þess þó að draga fyrir sólu.6 Það gæti reynst erfitt verkefni að samræma 

glerhvolfið við eldri og nýrri götumynd Laugavegarins en verðugt verkefni engu að síður. 

Ég tel að glerhvelfingin myndi auka streymi fólks á Laugaveginn og þannig styrkja þá 

starfsemi sem þar þrýfst.   

  Helstu loftslags eiginleikar sem þarf að hafa í huga þegar kemur að skipulagi og 

byggingum hér á Íslandi er að tiltölulega algengt er að það blási hressilega og þá úr öllum 

áttum. Lárétt rigning er tíð, sem og skafrenningur og lág staða sólar. Í svona loftslagi ætti 

                                                
4 Inga Rún Sigurðardóttir: Uppvöxtur háhýsana, Hvernig líf verður í háhýsahverfum og í kringum þau. 

Morgunblaðið. 2007, 20. mai, [án bls.] 
5 Markús Á. Einarsson: Hvernig viðrar? 1989, bls. 87. 
6 Gestur Ólafsson: Yfirbyggður Laugavegur. 2008, 10.janúar. [tölvupóstur] 
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það að vera útgangspunktur hönnunarferilsins að takmarka óþægindi vinds og jafnvel 

snjós. (Mynd 1) 

 

                         
 
Mynd 1. Gleryfirbygging yfir verslunargötu í Melbourne, Ástralíu. 

  

 Skipulag og byggingastefna á Íslandi tekur einungis að litlu leyti tillit til þessara 

veðurfarslegu þátta. Fyrirmyndir okkar að skipulagi umhverfis og húsa koma oft á tíðum 

frá löndum þar sem annað loftslag ríkir, sólin rís hærra og vindurinn blæs minna. Mætti 

hugsanlega rekja þetta til þeirrar ástæðu að hér áður fyrr var ekki hægt að læra arkitektúr 

á Íslandi heldur þurftu menn að halda til Skandinavíu, Evrópu og Ameríku til þess að 

læra þar. Í þessum löndum er í flestum tilvikum loftslagið gjörólíkt því sem við höfum átt 

að venjast hér á Íslandi en hafa þá ekki menntaðir arkitektar staðfært þekkingu sína í 

samræmi við íslenskan veruleika? Eða hafa þeir ef til vill gefist upp fyrir duttlungum 

veðráttunnar og haldið að svarið liggi í því að byggja sterka, einangraða steinkumbalda 

sem standa þétt saman?  

 Salvör Jónsdóttir skipulagsfræðingur, sem vann um tíma hjá borginni en er nú hjá 

fyrirtækinu Alta segir að arkitektar og skipulagsfræðingar verði að fara að líta á 

landakortið og sjá hversu norðanlega Ísland er staðsett. ,,Hér fari sólin aldrei hærra en 49 

gráður á sumarsólstöðum. Þessi lága sólarhæð gerir það að verkum að skugginn af þeim 

háu bygginum sem verið er að byggja við norðurströnd Reykjavíkur, verður mjög langur 
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og þann hátt eru þær landfrekari, þær þurfa mikið pláss í kringum sig“.7 Maður getur 

ímyndað sér skuggavarp sem annars lágreist íbúðarbyggð í kringum Skuggaturnana 

verður fyrir. Þess vegna er líka hægt að velta fyrir sér hversu mikið er verið að þétta 

byggð þegar svo stór lóð þarf undir svona byggingar. Arkitektar og skipulagsfræðingar fá 

þjálfun í því að láta byggingar og umhverfi líta vel út á ljósmyndum eða í módelum og 

þess vegna þurfa þessar stéttir einnig að hafa mikla ábyrgðatilfinningu og heiðarleika til 

að sjá til þess að það sem er hagnýtt komi einnig skýrt fram í allri umfjöllun. Þó svo að 

það sé ekki jafn spennandi fyrir augað. Til þess að skapa umhverfi sem eldist vel og fólki 

líður vel í verður hönnun að vera umhverfistengd, bæði hvað varðar félagslegt og 

náttúrulegt umhverfi. 

 Í bók sinni, Borg og náttúra ....ekki andstæður heldur samverkandi heild, fjallar 

Trausti Valsson arkitekt um bygginguna í tengslum við náttúruna. Þar bendir hann á, að 

það virðist vera sem svo að eitt af grundvallareinkennum vestrænnar hugsunar sé 

andstæðishyggjan.8 Hún leitast við að stilla upp tvenndarpörum á borð við borg og 

náttúru og manninum og umhverfi hans, sem andstæðum. 

 Í sögu vestrænnar umhverfismótunar og menningar leiddi þetta til að borgir 

nánast vígbjuggust gegn náttúrunni og flest vestræn einbýlishús einkennast af varnarstöðu 

gagnvart umhverfinu. (Mynd 2) Andstöðuhugsunin hefur nokkuð látið undan síga í seinni 

tíð, svo að það þykir ekki lengur fráleit hugmynd að gera það að markmiði í skipulagi 

borga og í hönnun húsa að láta byggðina og hið náttúrulega umhverfi vinna saman.9 Það 

virðist vera algengur miskilningur að halda að það nægi að stilla þessu tvennu upp hlið 

við hlið og hanna það í sitthvoru lagi en þó án nokkurra tengsla við hvort annað. Það er 

ekki hægt að neita því að slík hönnun getur oft litið ágætlega út, þ.e. haft merkilegt 

myndrænt samspil við umhverfið. En þá held ég að hönnuðurinn sé kominn á villigötur 

og farinn að líta á hverfi og hús sem myndrænan leik, þar sem litlu skiptir að þetta eigi að 

vera samfélag og heimili fólks. 

                                                
7 Inga Rún Sigurðardóttir: Uppvöxtur háhýsana, Hvernig líf verður í háhýsahverfum og í kringum þau. 

Morgunblaðið. 2007, 20.maí, [án bls.] 
8 Trausti Valsson: Borg og náttúra .... ekki andstæður heldur samverkandi eining. 1999, bls. 99. 
9 Trausti Valsson: Borg og náttúra .... ., bls. 99. 



 8 

 Christopher Alexander, starfandi arkitekt og fyrrveranndi prófessor í arkitektúr 

við Bandaríska háskólann Berkeley,10 telur það geta verið hagstætt, til þess að losna 

undan kvöðum ,,minnismerkjaarkitektúrs“ (e. monumental architecture), að skilgreina 

arkiktektúr sem viðgerð á umhverfi. Hér vísar hann til þess hvernig fornar þjóðir unnu, 

þar sem flestar framkvæmdir voru ætlaðar til að lagfæra og búa betur í haginn fyrir 

veðráttu.11 Byggð á Kýpur hefur t.d. þróast þannig að hús í bæjum og þorpum eru byggð 

mjög þétt upp við hvort annað svo þau nái að skyggja hvort á annað.12 Svona þétt byggð 

væri ekki hentug á Íslandi sökum lárrar sólstöðu hér. 

 

                 
Mynd 2. Mynd vinstra megin sýnir þá aðferð að hanna ,,andstæðupör“ saman þannig 
að þau verði gagnkvæmt styrkjandi. 
 

  

Ég tel að aðalmarkmið starfandi arkitekta og skipulagsfræðinga sé að koma á 

tengingum á milli húsa og hverfa og móta samfélagið svo að einstaklingarnir þrífist sem 

best í því. Það er því mín skoðun að það sem standi í vegi fyrir því að fólk sé nógu mikið 

utandyra og glæði þar með umhverfið sitt lífi, sé veðrið. Einangrunin felst í því að fólk 

kýs að eyða tíma sínum frekar innandyra heldur en utandyra s.b. með útivist og umhirðu 

garða. Með þessu er verið að skapa ópersónulegt og kuldalegt umhverfi sem fólk hefur 

lítinn áhuga á að dveljast í.  Þess vegna skiptir máli hvernig umhverfið er hannað þar sem 

reynt er að takmarka einangrunarvandamál tengd veðurfari eins og mögulegt er. Ég tel að 

með formum og stærðum húsa sé hægt að skapa skjól fyrir hinum fjölmörgu blæbrigðum 
                                                
10 Heimasíða Project for public spaces: http://www.pps.org/info/placemakingtools/placemakers/calexander 

[Sótt 12.01.08]  
11 Trausti Valsson: Borg og náttúra .... ., bls. 99. 
12 Lauren Turner: Climate and archtecture. bls. 4. 
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íslenskrar veðráttu og skapa með þeim svæði sem lengja mögulegan tíma ársins til 

útivistar.   

 

 

Vindur og form 

Vindur er streymi lofts og þegar loftstraumurinn mætir einhverri fyrirstöðu t.d. 

húsi, þá verður vindurinn að sveigja fyrir húsið. Ljóst má vera að vindurinn eykur álag á 

þá fleti sem hann skellur á. Vindurinn er mjög mismunandi eftir því hver lögun 

fyrirstöðunnar er sem verður á vegi hans. Straumlínulöguð fyrirstaða truflar t.d. 

vindstreymið minna heldur en kassalagaðar byggingar gera. Þegar form húss er ferhyrnt, 

kubbslaga og með stórum yfirborðsflötum, eins og algengt er með hús íslenskrar 

byggingaflóru, þá veldur formið því að streymi vinds á svona fyrirstöðu breytist. Þetta 

aukna vindstreymi á bygginguna reynir t.d. mikið á burðarvirki hennar13 líkt og Sigurður 

Harðarson arkitekt talar um í  fyrirlestri sínum Veðurfar, hönnun og framkvæmd að minna 

vindálag á byggingar getur leitt til minni viðhaldskostnaðar og minna orkutaps.14 

 Byggingar sem eru hærri en nærliggjandi byggingar beina vindi í átt að jörðinni 

og styrkja þannig vindstrauminn sem er nær yfirborði jarðar. (Mynd 3) Því stærri sem 

byggingin er því meiri verður þrýstingsmunurinn á milli þeirra hliða byggingarinnar sem 

eru í skjóli og þeirrar hliðar sem vísa í átt að vindinum. Þessar aðstæður geta líka skapað 

mismunandi vindhraða við bygginguna, jafnvel tvöfaldað hann. Þegar bygging stendur 

ein, hátt upp úr þeirri byggð sem umlykur hana, þarf að hafa í huga að hún virki ekki sem 

fyrirstaða á ríkjandi vindáttir. Vegna þess að ef vindurinn leitar ekki meðfram henni geta 

myndast sterkar vindkviður við þær hliðar hússins sem venjulega ættu að vera í skjóli. 

(Mynd 4) Þetta á einnig við um önnur tómarúm eins og bil á milli bygginga eða göng í 

gegnum hana.15 

                                                
13 Björn Marteinsson; Vindur og mannverki. Gjóla. Fyrirlestur fluttur á málþingi á Grand Hótel. 2001, [án 

bls.] 
14 Sigurður Harðarson: Veðurfar, hönnun og framkvæmd. 2007, 20.janúar. [Glósur úr kennslusvið LHI] 
15 Kimmo Kuismanen: Influence of climate on the design of houses. 2005, bls. 12.  
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Mynd 3. Á myndinni sést hvernig vindhvirflar myndast við háar, kubbalaga 
byggingar. 
 

  En vindar blása víðar en á Íslandi. Það kemur fram í riti finnska arkitektsins 

Kimmo Kuismanen að það sé t.d. algengt vandamál, sérstaklega á suður- og 

vesturströndum norður-evrópskra landa, að kaldur vindurinn blæs úr sömu átt og sólin 

skín.16 Það þarf því að hafa það í huga að sú bygging á suðurhorni Íslands sem myndi 

teljast vel hönnuð með tilliti til veðurfars, þar sem heiðskýrt er í norðanátt, gæti hentað 

illa noður á Akureyri þar sem sólin skín oftast í sunnanþey.17  

 Til að auka notkunargildi húss og umhverfi þess er mikilvægt að hafa 

utanhúsrými þar sem skýlt er sem best fyrir t.d. nöprum vindum og skapa þannig 

ákjósanlega staði til útiveru. Það er þó nokkuð algengt á Íslandi að ekki hafi verið hugsað 

fyrir skjóli við nýbyggð hús og eigendur þess þurfi að koma sér upp skjólveggjum sem 

ekki eru þá alltaf í samræmi við húsið. Form bygginga og lega skiptir gríðarlega miklu 

máli þegar kemur að því að skapa skjólsæl svæði.  Atríumgarðurinn, sem opnast eins og 

U út í stærri garð, er nokkuð algengur í Reykjavík. Með honum teygjist garðsvæðið inn í 

húsið og um leið myndast þar skemmtilegur skjólkrókur. Kjarvalsstaðir, sem teiknaðir 

eru af Hannesi Kr. Davíðsyni árið 1966,18 hafa svona U – inngarð. Í meginatriðum er 

húsinu skipt í þrjár álmur sem umlykja miðjugarð. Austan og vestanvert við garðinn eru 

sýningarsalirnir en álman sem snýr að Flókagötu hýsir skrifstofur safnsins. Gluggar 
                                                
16 Kimmo Kuismanen: Influence of climate... ., bls. 17. 
17 Heimasíða Veðurstofunnar: http://www.vedur.is/loftslag/breytingar/fra1800 [Sótt 5.febrúar 2008] 
18 Dennis Johannesson: Leiðsögn um Íslenska byggingarlist. 2000, bls. 103. 
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Kjarvalsstaða sem ná niður í gólf og vísa útí garð Kjarvalsstaða, tengja húsið garðinum 

náið og til verður um leið eins konar verndandi, heimilisleg tilfinning.19 Garðinn má nýta 

til ýmissa hluta eins og tískusýninga og höggmyndasýningar. Veggir sýningarálmanna 

eru steinsteyptir en veggir norðurálmu eru úr timbri og klæddir veðurþolnu stáli að 

utanverðu. Ef sýning á að beinast út í aðliggjandi garð, þarf U –formið að vera opnara en 

er á Kjarvalsstöðum eða ekki með 90° hornum. Sem dæmi um opnara U- form má taka 

Austurbæjarskóla, teiknaðan af Sigurði Guðmundssyni árið 1924.20 Grunnhugmynd 

skólahússins er einföld í sniðum og endurspeglar hreina norræna klassík. Arkitektinn 

staðsetur bygginguna við norð-austurmörk lóðarinnar og ræðst lögun hússins af hugmynd 

arkitektsins að koma öllum skólastofum fyrir í einfaldri röð, meðfram þeirri langhlið sem 

nyti sólar og útsýnis. Út frá þeirri álmu ganga tvær minni álmur með ýmsum vistaverum, 

svo sem kvikmyndasal, sundlaug, sérkennslustofum, skólaeldhúsi og matsal. Í faðmi 

byggingarinnar er svo skjólsælt leiksvæði fyrir börn. Með því að láta bygginguna móta 

skjólgarð utan um leiksvæðið er verið að gera svæðið aðgengilegra yfir vetratímann og 

notadrýgra. 

 

                                
 
Mynd 4. Efri mynd sýnir vindstreymi að skjólhlið húss og neðri mynd 

sýnir sviptivinda milli húsa. 

 

                                                
19 Trausti Valsson: Borg og náttúra…. ., bls. 104. 
20 Dennis Johannesson: Leiðsögn um Íslenska byggingarlist. 2000, bls. 83. 
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 Eins og áður hefur komið fram þá geta háar byggingar skapað mikla vindókyrrð 

sem leitar niður með byggingunni og að yfirborði gatna. Það fer eftir loftslagi hvort þetta 

sé til bóta eða til mikilla trafala. Í kaldara loftslagi minnkar þetta þægindi gangandi 

vegfaranda en í heitara og rakara loftaslagi þá skapar þetta kælingu og eykur því þægindi 

vegfaranda. Til dæmis gæti það verið þakklátara að fá kaldan gust á heitum sumardegi í 

New York en á köldum vetradegi á Íslandi þar sem meiri kröfur um skjól fyrir vindi ætti 

að vera gerðar. Háar byggingar eru einnig mjög berskjaldaðar fyrir sterkum vindhviðum 

einfaldlega vegna hæðar sinnar.21 Byggingar með breiðu, ferhyrndu og sléttu yfirborði 

skapa kjörnar aðstæður fyrir þessa tegund af sviptivindum. Bygging með kúpt og ávalt 

form, sem snýr í átt að ríkjandi vindátt, beinir vindinum meðfram sér á meðan bygging 

sem stendur eins og uppréttur dóminókubbur beinir vindnum upp og niður eftir sér. Dæmi 

um vel heppnaða byggingu sem tekst að kljúfa vindin er Commerzbank byggingin í 

Frankfurt í Þýskalandi eftir Norman Foster. (Mynd 5) Þegar horft er ofan á bygginguna er 

hún eins og jafnarma þríhyrningur með rúnaða kanta. Hægt er að líkja áhrifum hennar á 

vind eins og vindkljúfum (e. spoiler) á flugvélum sem skapaðir eru til að beina vindi 

meðfram sér.22 

 

        
 
Mynd 5. Ofanmynd af Commerzbank byggingunni. 
 

                                                
21 G.Z Brown, Mark Dekay: Sun, wind and light. 2001, bls. 141. 
22 Heimasíða NASA: http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/spoil.html [sótt 10.02.08] 
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Skuggar og form 

Lega landsins norður undir heimskautsbaug gerir það að verkum að sólarhæð 

verður aldrei verulega mikil auk þess sem mikill munur er á lengd dags eftir árstíðum. 

Við sumarsólstöður er mesta sólarhæð 47°-50°og við vetrasólstöður 3° þar sem best 

lætur.23 Af þessum ástæðum þarf að passa vel upp á hvernig byggt er með tilliti til 

sólargangs. Þar af leiðandi er mikilvægt að ekki séu byggðar mjög háar byggingar á 

Íslandi því skuggavarp frá háum byggingum getur náð yfir gríðarlega stór svæði. Aftur á 

móti eru önnur gildi ríkjandi í hitabeltisloftslagi en þar skiptir mestu máli að hægt sé að 

kæla híbýli fólks. Þar þykir t.d. mjög eftirsóknavert að hanna hús með háum veggjum 

sem umlykja húsgarðinn svo að þegar sólin er sem heitust er hægt að leita sér skjóls í 

þessum skuggsælu görðum.24 Gott dæmi um þetta er Hamdy húsið í Kaíró, Egyptalandi, 

hannað af egýpska arkitektnum Abdel Wahed El Waki. Nánast helmingur af grunnfleti 

hússins fer undir útigarðinn, þrír veggir umlykja hann en sá fjórði er hlið hússins. Stór 

hluti garðsins er undir berum himni en upp við einn vegginn eru svæði með skyggni yfir. 

Hönnuðnum tekst að skapa mörg mismunandi og eftirsóknaverð svæði í garðinum hvort 

sem maður leitar eftir sól eða skugga. Algengt er að byggingarefnið ,,adope“ sé notað í 

hús á þessum slóðum en efnið er tiltölulega ljóst og dregur því ekki eins mikinn varma í 

sig eins og dökkt yfirborð myndi gera. Á sumarmorgnum og eftimiðdögum skapa háir 

veggir húsgarðsins skugga en aftur á móti þegar sólin skín sem hæst um hádegisbil getur 

fólk leitað skjóls undir yfirbyggðu svæði.25  

 Aftur á móti í svölu en mildu loftslagi, eins og einkennir Ísland, er mikil þörf á að 

sólin nái að hita upp útirými húsa um sumur og vetur og því allt aðrar forsendur í gangi. 

Íslenskir arkitektar ættu því að leggja mikla áherslu á það í hönnun húsa sinna að þessi 

útisvæði virkuðu vel í heitum jafnt sem köldum veðrum. Jafnvel ætti að hafa það í huga 

að hafa fleiri en eitt skipulagt útisvæði við hverja byggingu, það myndi gera íbúum kleift 

að flytjast á milli þeirra eftir stöðu sólar eða eftir árstíðum m.t.t. eiginleika svæðanna.26 Í 

köldu og mildu loftslagi getur val á efnum í byggingar skipt máli hvað varðar hitastig í 

                                                
23 Markús Á. Einarsson: Hvernig viðrar?, bls. 86. 
24 G.Z Brown, Mark Dekay: Sun, wind and light, bls. 141. 
25 G.Z Brown, Mark Dekay: Sun, wind and light, bls. 141. 
26 Kimmo Kuismanen: Influence of climate... ., bls. 21. 
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nánd við þær. Hægt er að hækka hitastig yfirborðs veggja og þaka verulega séu þau með 

dökku yfirborði. Svartir hlutir draga í sig geisla sólar og við það hitna þeir en hinsvegar 

varpa hvítir hlutir geislunum frá sér.27 Þess vegna ætti ef til vill að athuga með dekkri liti 

í efnisvali á húsum á kaldari stöðum eins og Íslandi. Sem dæmi má nefna Danska 

arkitektastofan Tegnestuen Vandkunsten hefur hannað nokkrar íbúðarbyggingar í 

Danmörku og notað mikið svart yfirborð eins og t.d. svartar steinflísar eða svartmálaðan 

panel til þess að hækka yfirborðshita útiverusvæða við hús sín.28 (Mynd 6) 

 

   
 
Mynd 6. Svart máluð viðarklæðning til þess að hækka yfirborðshita 
verandar. 
 

 

 Hér á Íslandi ríkir langur, dimmur og snjóþungur vetur, en þó er ekki mörg 

mannvirki sem tengja saman hreina orku og gróðurvin og gerir fólk það kleift að njóta 

náttúrunnar allt árið um kring. Garðbýlishús arkiteksins Einars Þorsteins Ásgeirssonar, 

sem einnig rak stofuna Tilraunastofu burðarforma, er góð viðleitni til þess að skapa 

garðrými sem nýtist yfir allt árið. Húsið er staðsett á Ísafirði og það samanstendur af 100 

m2 garð og 120 m2 íbúð undir sama þaki. Húsið er staðsett aðeins 35 km suður af 

norðurheimskautsbaugnum og gerð hússins styttir íbúum þunga vetrarins um helming.29 

Það skiptir máli að hanna miðað við hnattstöðu og það sést glöggt á grasþaki hússins að 

innblástur hefur verið sóttur til forfeðra okkar hér á Íslandi. Torfið er sannarlega eitt af 

fáum íslenskum byggingarefnum sem hefur verið notuð, en ef til vill ekki nógu mikið, hér 
                                                
27 G.Z Brown og Mark Dekay: Sun, wind and light, bls. 220. 
28 Heimasíða Tegnestuen Vandkunsten: http://www.vandkunsten.com/ [Sótt 17. Janúar 2008] 
29 Einar Þ. Ásgeirsson: Heildræn viðhorf í húsagerð. AVS. 3.tbl. 1994, bls. 119. 
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síðan land byggðist. Sama hugmynd var notuð í tillögu að íbúðarbyggð í Gunnarshólma í 

Kópavogi sem myndi samanstanda af garðbýlishúsum. Þar er gert ráð fyrir fjórum 

byggðarklösum með alls ellefu íbúðarbyggingum í hverjum klasa. Klösunum fjórum átti 

að vera haldið vel aðskildum en sjálfar íbúðirnar aðlagaðar að íslensku veðurfari 

jafnframt sjónarmiðum sjálfbærni.30 Þannig var gert ráð fyrir því að reisa á hverri lóð allt 

að 300 m2 ,,veðurhjúps“ byggingu t.d. að hluta til glerjaða, sem inniheldur síðan allt að 

120 m2 sjálfstæða íbúð á einni til tveimur hæðum. Í þessu tilfellli var ákveðið að allar ytri 

byggingarnar yrðu eins með hvolfþökum sem yrðu allt að 10 m að hæð þannig að 

yfirbragð hverfisins væri samræmt. Aðalbyggingarefni er timbur en steypa er einungis í 

undirstöðum, neðstu plötum og grunnhæð. Einangrun hússins er alls staðar 30 cm þykk 

steinull. Torfklæðning einkennir hvert hús, mest er hún á móti norðri og innbyggð 

sólstofa er á móti suðri. Lágmarks yfirborð á ytra byrði, miðað við rúmmál og lágmarks 

vindkæling vegna rúnaðs yfirborðs, minnkar skuggavörp og vindhvirflamyndanir.31 Þessi 

tillaga fékkst aldrei samþykkt hjá Kópavogsbæ og þykir mér það miður því ég er viss um 

að það hefði getað skapast spennandi útivistasvæði sem hefði nýst yfir allt árið. Ég sé 

fyrir mér að glerhvelfingarnar gætu lýst upp svartasta skammdegið hjá þeim sem þar búa 

og öðrum, öllum til ánægju. 

 

             
 
       Mynd 7. Tölvuteiknuð mynd af Höfðatorgi. 
 

                                                
30 Einar Þ. Ásgeirsson: Sjálfbærar byggingar/Sjálfbært skipulag. AVS. 2 tbl. 1999, bls. 50. 
31 Einar Þ. Ásgeirsson: Sjálfbærar byggingar... ., bls. 55. 
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  Á Íslandi er farið að huga að þéttingu byggðar og þá helst á höfuðborgarsvæðinu. 

Verktakar leggja mikið uppúr því að ná sem mesta íbúðarmagni með sem minnstum 

kostnaði og fyrirhöfn. Þykir mér hafa ríkt of mikil einhæfni á þessu sviði og virðist sem 

svo að form þessara fjölbýlishúsa einskorðist við margra hæða turna sem oft á tíðum eiga 

lítið sameiginlegt með nálægri byggð. Ég hef oft velt fyrir mér Höfðatorgi og ágæti þess. 

Þar á að koma blönduð byggð af atvinnu- og íbúðarhúsnæði og þar af leiðandi á að vera 

mikið líf á svæðinu yfir daginn. Á Höfðatorgi verður blanda af sjö til níu hæða húsum og 

þremur turnum. Sá hæsti verður 19 hæðir eða um 70 metrar.32 Þessi  hái turn á eftir að 

skaga upp úr fremur lágreistri byggð sem umlykur hann. (Mynd 7) Eins og fram kemur á 

heimasíðu Höfðatorgs: ,,Opnu svæðin á Höfðatorgi skapa umgjörð fyrir fjölbreytt 

mannlíf, sem mun eiga sér samastað innan um veitingastaði og kaffihús, verslanir og 

þjónustu. Öll starfsemi miðast við að skapa hlýlegan miðbæjarkjarna sem þjónar íbúum, 

starfsfólki, nágrönnum, gestum og gangandi. Göngugötur og opin svæði munu ná yfir 

meira en helming af heildarfleti Höfðatorgs. Hönnun bygginga miðast við að veita gott 

skjól á svæðinu og skapa rými fyrir ýmsar uppákomur og menningartengda viðburði.“33 

Þrátt fyrir að búið sé að hugsa mikið fyrir félagslegum þáttum sem eiga eflaust eftir að 

bæta svæðið til muna tel ég að stærð og staðsetning hæsta turnsins eigi eftir að skerða 

lífsgæði íbúa í nærliggjandi umhverfi. Íbúar í nágrenni við Höfðatorg eiga eftir að verða 

varir við mikið skuggavarp þegar húsið verður komið í fulla hæð. Á þetta einna helst eftir 

að bitna á íbúum hverfanna sem kennd eru við Tún. 

 

 

Form húsa og áhrif þeirra 

Með því að skoða form bygginga á Íslandi vaknar upp sú spurning, að hversu 

miklu leyti arkitektar og hönnuðir húsa hafi jafn áhrifamikla þætti eins og veðurfar í huga 

við hönnun þeirra? Hið kubbslaga byggingarform er alltof mikið notað í nútímaarkitektúr 

og ekki síst hérna á Íslandi. Bygging sem er byggð á þessu einfalda formi gæti til dæmis 

verið skjól í heitri eyðimörk, glæsilegt einbýlishús á vindasömu bresku eyjunum eða sem 

                                                
32 Rúnar Pálmason: Höfðatorg á að stækka miðborgina, Morgunblaðið. 2007, 27.apríl. [án bls.]  
33 Heimasíða Höfðatorgs: http://hofdatorg.is/samfelag.html [Sótt 03.02.2008] 
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orkuveita í Skandinavíu en eðlilegast væri að form hússins réðist af hugmyndafræði 

arkiteksins og ólíkum veðurfarslegum áherslum.34 
 Gott veðurfar í nánd við byggingar eða svokallað nærveður (e. microclimate) er 

hægt að skapa með byggingunum og skipulaginu sjálfu. Einnig er hægt að nota gróður og 

tré til þess að skapa eftirsóknaverð útivistasvæði með því að planta þeim umhverfis torg 

og almenningssvæði og mynda þannig skjólgarð. Sérstaklega þegar það þarf að endurnýja 

og gera byggingu upp er hægt að bæta inn skjóli fyrir vindi. Ef viðunandi skjóli er ekki 

náð með mótun byggingarinnar þá er en hægt að grípa inní með öðrum aðgerðum. Hægt 

er að skipta álaginu á tvö svæði sem eru fjarvörn annarsvegar og nærvörn hinsvegar. 

Dæmi um fjarvörn er t.d. gróður sem minnkar vind á heildar svæðinu. Yfirleitt eru þetta 

formmiklar en strjálar plöntur og ýmist lágar eða háar. Nærvörnin er lægri en þéttari, búin 

til úr byggingarefnum eða mjög þéttum plöntugróðri. Sú vörn er til þess að skýla litlum 

einkaútisvæðum og göngustígum.35 

 Við upphaf hönnunarferils húss ætti arkitektinn að hafa umhverfið og veðurfar í 

huga. Skoða þarf vandlega veðurskilyrði svæðisins og einnig hvaða vindáttir eru ríkjandi. 

Til þess að finna út hverjar ríkjandi vindáttir eru þarf að gera sérstakar vindmælingar og 

úr upplýsingunum er unnin samantekt sem kallast vindrós. Með þessari tækni er einnig 

hægt að safna öðrum nytsamlegum upplýsingum eins og um gang sólar, útsýni frá 

staðnum og á hávaðamengun í umhverfinu.36 

 Lögð er á það áhersla þar sem veðurfar er kalt og vindasamt, að gera byggingar 

fljótt fokheldar og vel einangraðar. Venjan hefur verið sú að á snjóþungum og 

rigningarsömum svæðum, að þök séu gerð vatnsheld með margra laga uppbyggingu af 

vatnsheldum efnum og þykkri þakbrún. Komið er í veg fyrir skemmdir á húsum sökum 

mikills votviðris með ákveðnum fyrirbyggjandi framkvæmdum eins og t.d. að huga vel 

að einangrunum glugga, frárennslisrörum á húsum með flöt þök, réttri efnisnotkun og ef 

nauðsyn krefur með verndandi þiljum sem oft er kallað regnkápa. Á mjög vindasömum 

svæðum hefur tvöföld framhlið reynst vera besta vörnin í að verja húsið. Sem dæmi má 

nefna að í Noregi er í hefðbundnum húsum notast við steinvegg sem er frístandandi fyrir 

                                                
34 Kimmo Kuismanen: Influence of climate... ., bls. 21. 
35 Kimmo Kuismanen: Influence of climate... ., bls. 24. 
36 Kimmo Kuismanen: Influence of climate... ., bls. 21. 
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framan viðarklædda framhlið hússins. Einnig tíðkast það að málmgrindur séu festar á hús 

sem gerir gróðri kleift að vaxa upp eftir veggjum hússins og þar með skýla húsinu.37  

 Oftast nær tekst nærliggjandi byggingum að draga úr vindhraða í kringum 

einstaka byggingu þegar hún er staðsett í húsaþyrpingu eða í hverfi. T.d einbýlishús sem 

er með þétta byggð í kringum sig hlýtur að njóta meira skjóls heldur en bygging sem 

stendur ein og sér á víðavangi. Hinsvegar ef hverfið er illa formað getur það styrkt 

vindinn svo um munar. Svona vandamál geta skapast t.d. við torg þar sem ein bygging 

skagar upp úr hinum bygginunum umhverfis torgið.38 

 Þegar kemur að því að hanna einbýlishús fyrir fólk tel ég mikilvægt að byggingin 

nýtist eins vel og auðið er. Huga þarf að mörgum þáttum til þess að notagildi hússins sé 

íbúum þess til ánægju. Í bókinni Sun, wind and light er lögð áhersla á að ákveðin 

hugmyndafræði búi að baki því hvernig best sé að hanna hús með tilliti til sólarljóss og 

skjóls. Það lýsir sér í því að nýta sér ákveðnar upplýsingar eins og þær upplýsingar sem 

hægt er að fá út úr vindrós og sólarhermi.39 

 Í eldri arkitektúr eru til ótal útfærslur á því hvernig jaðar húss og garðs er 

hannaður en lykilatriðið er að hann hafi nægjanlegt rými til þess að þar sé pláss fyrir þau 

verkefni og athafnir sem eðlilegt er að liggi á mörkum húss og umhverfis. Hér má til 

dæmis nefna svalir eða verönd þar sem viðkvæmar jurtir geta vaxið, borð til að hreinsa 

grænmetið sem að sjálfsögðu er ræktað í garðinum, aðstöðu til að kljúfa eldivið, auk 

viðar- og garðverkfærageymsla osfrv. Af þessari stuttu lýsingu sést hve nútíma arkitektúr, 

sem hugar yfirleitt ekki að samspili inni- og úti rýmis, er fátæklegur. (Mynd 8) Með því 

að hugsa fyrir þessum atriðum er húsið orðið að notalegum samastað í tilverunni en ekki 

aðeins geymsluhólf þar sem fólkið kemst ekki út né hefur tækifæri á að sýsla eitthvað 

þarflegt og að hreyfa sig um leið. Það sem blasir við í þessu dæmi er möguleiki á 

notalegum og heilbrigðum lífstíl. 

                                                
37 Kimmo Kuismanen: Influence of climate... ., bls. 22. 
38 Kimmo Kuismanen: Influence of climate... ., bls. 14. 
39 G.Z Brown, Mark Dekay: Sun, wind and light, bls. 79. 
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   Mynd 8. Munurinn á tengslaleysi (vinstri) og samvirkni.  
 

  

 Til eru upplýsingar sem tiltölulega auðvelt er að nálgast um veðurfar. Með því að 

byggja hús upp þannig að húsið sjálft skýli fyrir norðanvindum en opni faðm sinn í átt að 

sólu verður nýting hússins mun meiri og gefur íbúum þess meira gildi.  

 Ég tel að það mætti velta þeirri spurningu fyrir sér hvort arkitektar og 

skipulagsfræðingar ættu að setja sér ákveðnar reglur þegar kemur að hönnun húsa. Í þeim 

reglum mætti t.d. tryggja hámarksflæði sólarljóss að híbýlum fólks. Það skiptir máli að 

húsið sé komið þannig fyrir í umhverfi sínu að það njóti að meðaltali að lágmarki 

fjögurra klukkustunda af sólarljósi á dag.40 Einnig skal hafa það í huga að innra skipulag 

hússins sé þannig háttað að þau rými sem eru í mikilli notkun yfir daginn, t.d. eldhús, 

borðstofa og svefnherbergi, séu staðsett í suðurhluta hússins en svæði sem eru minna 

notuð, saman ber geymslur, gangar og klósett séu staðsett í norðurhluta byggingarinnar.41 

Vissulega er þessi klukkustundafjöldi breytilegur eftir árstíðum . Annað sem þarf að hafa 

í huga er það að blanda ekki saman einbýlishúsabyggð og hærri byggingnum, svo sem 

blokkum, vegna hættu á skuggavarpi þeirra síðarnefndu.  

  

                                                
40 Norman Pressman: Northern cityscape... ., bls. 127. 
41 Gary Olson: Passive solar design for northern climate. [á.d.], bls. 31. 
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               Mynd 9. Vindtrekkur sem myndast á millli húsa og í göngum.  
 

  

Opin gönguleið í gegnum byggingu getur skapað vindasamar aðstæður á 

göngustígnum og getur dregið úr skjólinu sem annars ætti að vera handan 

byggingarinnar. (Mynd 9) Stærð og hæð byggingar geta skipt gríðarlega miklu máli þegar 

vindur er annarsvegar. Vindáhrifin, eins og fram hefur komið í þessum skrifum, geta 

stóraukist eftir því sem byggingin er hærri. Þetta finna vegfarendur á eigin skinni þegar 

þeir eiga leið um göngustíga nærri byggingunni. Nærtækasta dæmið má nefna Smáratorg 

3 í Kópavogi, (Mynd 10) byggingin er 77.6 metrar á hæð og líkist mest rétthyrndum 

glerkassa.42 Yfirborð byggingarinnar er mjög slétt og því lágmarks vindmótstaða. Form 

þess veldur því að vindur leitar niður hana og að gangséttum. Getur þetta valdið miklum 

óþægindum fyrir vegfarendur og undir verstu kringumstæðum, verið þeim beinlínis 

hættulegt eins og til dæmis feykt þungum hlutum á þá. Annað dæmi eru íbúðarblokkirnar 

í Engihjalla en þar sést hversu lítinn áhuga módernisminn í arkitektúr hafði á að tengja 

íbúana við náttúrulegt og félagslegt umhverfi sitt. Það gerir manni auðvelt fyrir að hugsa 

um svona útlítandi fjölbýlishús sem geymslustaði fyrir fólk heldur en vel hugsuð og 

formuð hús sem fólk kýs að vera í og í næsta nágrenni við yfir daginn.43 (Mynd 11) 

  

                                                
42 VSÓ Ráðgjöf: http://www.vso.is/Verkefni/valin-verkefni-Smaratorg.html [Sótt 2. Janúar 2008] 
43 Trausti Valsson: Borg og náttúra…. , bls. 100. 
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                 Mynd 10. Smáratorg 3 í Kópavogi. 

 

 Þar sem kalt loftslag ræður ríkjum er lítil ástæða til þess að skapa köld útisvæði 

eins og tíðkast á mörgum heitari stöðum. Suðurhluti byggingarinnar, sem er sá partur 

húsins sem fær mest sólarljós, er mjög mikilvægur þegar kemur að skipulagi útisvæðis 

byggingar. Þegar kaldur norðan vindurinn blæs þá ættu að vera til staðar vindbrjótar eða 

skjólveggir sem skýla svæðinu. Litlir húsgarðar geta skapað gott skjól fyrir vindi en þeir 

þurfa að vera nægilega opnir í norð-suður átt til þess að hleypa sólarljósi að. Þrátt fyrir að 

umfjöllun um norðanvindin í þessari ritgerð sé oftar en ekki á neikvæðum nótum er hægt 

að nýta sér blásturinn hans. Það er til dæmis hægt láta byggingu vísa þannig í umhverfi 

sínu að hún beini vindi á svæði í kringum sig og til nærliggjandi húsa. Þessi svæði, sem á 

veturna myndu venjulega fyllast af snjó hreinsast alveg með vindblástrinum og losar þar 

með íbúendur frá þeim kvöðum að moka snjóinn burt frá útgönguleiðum hússins.44 

Hegðun vindar í kringum byggingar er hægt að skoða með módelum og þar til gerðum 

vindhermum. Ein arkitektastofa hér á landi sem hefur nýtt sér þessa tækni í hönnun sinni 

og er það arkitektastofan Batteríið.45  

 Þegar hús hefur verið byggt til þess að virka eins og hlífðarveggur sem er 

staðsettur þversum á ríkjandi vindátt verða nærliggjandi byggingar að vera staðsettar 

samsíða húsinu og einnig þvert á ríkjandi vindátt. Ferhyrndar byggingar ættu að vísa 

þannig að þær myndi 45° í ríkjandi vindátt. Uppröðun á frístandandi byggingum ættu að 

mynda ferhyrning til þess að mynd skjólsæla miðju. Við hönnun húsanna ætti ætíð að 

                                                
44 Kimmo Kuismanen: Influence of climate... ., bls. 18. 
45 Sigurður Harðarson: Veðurfar, hönnun og framkvæmd. 2007, 20.janúar. [Glósur úr kennslusvið LHI] 
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vera gerð ítarleg greining á veðurfari sem fæli í sér vindprófun og einnig ætti að vera gerð 

skuggavarpsskoðun á módelum ef um mjög háa byggingu er að ræða.46(Mynd 12) 

 

 

 

Samanburður 
 Til þess að athuga nánar þau atriði sem fjallað hefur verið um tek ég til skoðunar 

tvö fjölbýlishús. Ég valdi þessi tvö hús sökum þess að útlit þeirra er að mörgu leyti 

frábrugðið þeim fjölbýlishúsum sem við eigum að venjast. Bæði húsin þykir mér vera að 

mörgu leyti vel heppnuð tilraun til þess að skapa fjölbýlishús sem henta legu Íslands og 

veðurfari. Eru þau bæði staðsett á Stór-Reykjavíkusvæðinu eða nánartiltekið í vesturbæ 

Reykjavíkur og í norðversturhluta Garðabæjar.  

 Fyrra húsið sem ég ætla að skoða er í vesturbænum og er að Flyðrugranda 2 - 20. 

Húsin eru tvö og eru þau eins uppbyggð. Þegar horft er ofan á aðra bygginguna eða 

grunnmynd af henni skoðuð sést að hún er eins og hringur sem skipt hefur verið í 8 geira 

og 3 hafa verið fjarlægðir. Þeir geirar sem eftir eru afmarka svo hvern íbúðarklassa og er 

hver blokk fimm hæðir. Húsið afmarkar garð með formi sínu sem svipar mjög til áður 

nefnds Atríumgarðs. Hliðar íbúðanna sem vísa út í garðinn eru að mestu glerjaðar og því 

                                                
46 Sigurður Harðarson: Veðurfar, hönnun og framkvæmd. 2007, 20.janúar. [Glósur úr kennslusvið LHI] 

                                          
                               
                                  Mynd 11. Mynd af Engihjalla 11 í Kópavogi. 
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myndast sterk tenging á milli innra rýmis og þess ytra eða eins og Trausti Valsson segir í 

bók sinni, Borg og náttúra ....ekki andstæður heldur samverkandi eining, „Fjölbýlishúsin 

við Flyðrugrandann hvelfast í kringum garðsvæðin þannig að íbúarnir eru í nánum 

tengslum við þau.“47 Á þversniðsteikningu hússins sést að hugsað hefur verið vel útí 

afstöðu hússins til landsins. Líkt er og húsinu hafi verið þrýst létt niður í jörðina og eru 

því neðstu íbúðir hússins að hluta til grafnar inn í landið en opnast svo inn í 

garðhvamminn og tryggir það sólarljósi greiðan aðgang að þessum íbúðum. 

  

                  

                  
 

Mynd 12. Efri mynd sýnir skuggavarp og neðri mynd sýnir 

vindhermi þar sem dökku svæðin eru svæði sem vindurin blæs um. 

 

 Á grunnmyndateikningum eru garðarnir sem afmarkastast af sitt hvorri 

byggingunni kallaðir nyrðri- og syðri- hvammur. Í hæsta punkti er byggingin um 18.5 m 

og þrátt fyrir mikinn massa og tiltölulega þunglamalegt efnisval, sem einkennist meðal 

annars af dökkmálaðari steypu, sker hún sig ekki mikið úr byggingarlandslagi svæðisins 

sem samanstendur af blokkarbyggingum og öðrum byggingum af svipaðri strærðargráðu. 

 Afstaða bygginganna á Flyðrugranda gagnvart sól og vindi er til mikillar 

fyrirmyndar. En bak þeirra vísar í norðurátt og opnar til suðurs sem skapar skemmtilega 

                                                
47 Trausti Valsson: Borg og náttúra…. ., bls. 101. 
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garðhvamma þar sem íbúar og nágrannar geta notið útiveru. Þegar norðanvindurinn blæs 

veldur form byggingarinnar því að hún klífur vindin og hann leitar meðfram henni í 

staðinn fyrir að leita niður að yfirborði jarðar og hrella þannig gangandi vegfarendur með 

nístíngskulda.  

 Í lokaverkefni Helga Einarssonar um umhverfisskipulag, þegar hann útskrifaðist 

frá Landbúnaðarháskóla Íslands, gerir Helgi fræðilega athugun á umhverfisgæðum 

fjölbýlishúslóða í Reykjavík sem byggðar voru á tímabilinu 1931-2004.48 Helgi skoðaði 

allt upp í 29 lóðir í Reykjavík og af þeim fékk lóðin á Flyðrugranda bestu einkunnina.49 

Þess vegna er öruggt að fullyrða það að hvernig byggt er umhverfis lóðir skiptir miklu 

máli s.b. Höfðatorg og það skuggavarp sem nágrannar þess eiga eftir að verða varir við.  

Það er einnig skemmtilegt við þessa hvamma og rýmið sem skapast á milli þessara 

tveggja bygginga er hvað það nýtist fólki vel. Með að hafa vel skilgreinda göngustíga í 

kringum húsin, sem leiða mann í gegnum svæðið, finnst manni sjálfsagt að eiga þar leið 

um án þess að maður sé að fara yfir á einkasvæði fólks. Einnig með því að gróðursetja tré 

og plöntur hefur verið skapaðar fyrirtaks nær- og fjærvarnir sen reynast vel í vestanáttum.     

 Á sínum tíma var haldin samkeppni meðal arkitekta um Flyðrugrandabyggð. Það 

var tillaga Teiknistofu Óðinstorgs sem fékk 1. verðlaun. Hugmyndin með samkeppninni 

var að koma fram með tillögur í því skyni að gera hlutverk sambýlishúsa aðlaðandi og 

skapa þessu íbúðarformi góðan sess í byggingarflóru okkar.50 Því miður hefur þessu 

íbúðarformi ekki verið gerð eins góð skil eins og möguleikar þess standa til og enn vantar 

mikið upp á að ásættanlegt sé, þrátt fyrir byggigarflóðið sem gengið hefur yfir nú á 

síðustu tímum. Örfáar undantekningar eru þó til sem betur fer. 

 Húsin tvö sem byggð voru eru hluti af hugmynd stofunnar, sem þó var mun stærri 

í upphaflegri mynd og tók til fjölbreyttara íbúðaforms og  margskonar þjónusturýma í 

nánum tenglum við íbúðirnar. Markmið teiknistofunnar voru í stórum dráttum að gera 

íbúðirnar sjálfstæðar innan heildarinnar með bjartri, aðlaðandi sameign og inngöngum. 

Með bogamynduðu formi húsanna átti á nást breytilegt útsýni og birtuflæði til allra 

                                                
48 Guðrún Hulda Pálsdóttir: Lítið lagt upp úr fjölbýlishúsalóðum í Reykjavík. Morgunblaðið. 2007, 

13.ágúst, [án bls.] 
49 Guðrún Hulda Pálsdóttir: Lítið lagt upp… . 2007, bls. [án bls.] 
50 Dennis Jóhannesson: Leiðsögn um íslenska byggingarlist, bls. 90. 
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íbúðanna. Á jarðhæð hafa íbúðirnar sérinnganga og áttu þeir að virka eins og 

nokkurskonar raðhús. Mikið var lagt upp úr að hver íbúð hefði stóra og skjólgóðar svalir, 

sem eru stærri en venja er, og vel einangraðar frá nærliggjandi íbúðum. Mikilvægt var að 

skapa afmarkað (með staðsetningu bílskúranna), skjólgott og fallegt útivistasvæði í sem 

nánustu tengslum við íbúðirnar, án þess þó að trufla sérafnotasvæði íbúðanna við garðana. 

Skapað var heildstætt yfirbragð hinna mismunandi íbúðagerða með því að brjóta upp 

formið í lóðrétt og lárétt form.51 Það kemur fram í yfirlýsingu Helga Hjálmarssonar 

arkitekts að ,, ... . Margt fleira mætti nefna í þessu sambandi og höfum við arkitektar hér á 

Teiknistofunni Óðinstorg unnið nokkur verkefni (m.a. verðlaun í arkitektasamkeppnum) 

með það í huga að gera fjölbýlishúsin álitleg og eftirsóknaverð en þurfa ekki endilega að 

vera stökkpallur í eitthvað stærra og meira, en þá þarf hönnun þeirra og útfærsla að vera í 

góðu lagi.“52  

 Hin byggingin sem ég ætla að taka fyrir er Sjárvargrund 1-15 í Garðabæ, byggt 

árið 1979. Það voru tveir arkitektar sem komu að hönnun hennar og heita þeir Örn 

Sigurðsson og Kristinn Ragnarsson. Örn gerði greinargerð fyrir Húsnæðisstofnun ríkisins 

fyrir nokkrum árum í tengslum við bygginguna. Stofnunin veitti á sínum tíma styrk til 

þessarar byggingar vegna yfirbyggðs miðrýmis (ca. 1.200m²), eins konar vetrargarðs, 

sem ekki var svo byggður þegar á reyndi og byggingarverktakar tóku völdin. Örn 

Sigurðsson arkitekt segir: ,,Hringformið var hugsað til að jafna aðstöðu íbúanna gagnvart 

sólarljósi og til að komast hjá nástöðu, sem er t.d. til staðar í hornum ferhyrnds innirýmis. 

Hringnum er skipt í 18, 20° geira og var gert ráð fyrir að þrír þeirra væru opnir á jarðhæð 

og með glerþaki yfir efri hæð til að opna yfirbyggða vetrargarðinn út á við.“53 

Verktakarnir sem sáu um framkvæmdirnar slógu af hugmyndina um vetrargarðinn og 

breyttu þessum opnu geirum í íbúðir. Vert er að minnast á að Örn Sigurðsson var einn 

þeirra arkitekta sem komu með tillögu að yfirbyggðum Laugavegi.54  

 Þegar inngarðar eru gerðir á Íslandi getur oft orðið mikil hætta á að þeir verði of 

skuggsælir en með að forma bygginguna rétt og passa að hæð hennar verði ekki of mikil 

                                                
51 Helgi Hjálmarsson: Arkitekt, Flyðrugranda 2-20. 2008, 17.janúar [tölvupóstur.]  
52 Helgi Hjálmarsson: Arkitekt, Flyðrugranda 2-20. 2008, 17.janúar [tölvupóstur.] 
53 Örn Sigurðsson: Arkitekt, Sjávargrundar 1-15. 2008, 17.janúar [tölvupóstur.] 
54 Örn Sigurðsson: Arkitekt, Sjávargrundar 1-15. 2008, 17.janúar [tölvupóstur.] 
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er hægt skapa tiltölulega sólríkan og skjólsælan garð. Þannig standa málin í Sjávargrund 

því með því að láta þakið halla í átt að garðinum minnkar það skuggavarp. Þótt aldrei 

verði alveg hjá því komist yfir dimmustu mánuði ársins að sólin nái ekki að skína inn í 

garðinn.  Það má hins vegar telja hönnun Flyðrugrandahúsanna til tekna að byggingin 

opnar sig í suður uppá það að fá birtu í íbúðir hússins og inn í garðhvamma. 

 Á Sjávargrund ólíkt því sem á sér stað í hönnun Flyðrugranda eru ekki einungis 

svalir sem vísa inn í skjólsæla miðju hússins, heldur eru einnig svalir og útigarðar á 

utanverðu húsinu sem að íbúar hverrar íbúðar hafa aðgang að en eins og kom fram í 

kaflanum „Skuggar og form“ finnst mér mikilvægt að sköpuð eru mismunandi útisvæði 

til þess að velja um. Finnst mér þetta auka til muna notkunargildi hússins og gefur íbúum 

kost á að nýta rýmið í kringum húsið yfir daginn og í ýmsum veðrum. Undir húsinu er 

bílageymsla þannig að hver íbúð hefur tvö bílastæði beint fyrir framan sinn 

kjallarainngang. Þar átti líka að vera gufubað og lítil sundlaug í yfirbyggða garðinum sem 

ekki var framkvæmt. Þetta hringhús er aðeins eitt af fjórum hringhúsum sem 

skipulagsyfirvöld í Garðabæ höfðu veitt heimild til að byggð yrðu á þessum stað.55 Í 

tillögunni sést ennfremur að eitt húsanna er samsett úr tveimur hringjum sem opnast móti 

hvorum öðrum. Einnig er skipulögð gönguleið og stígar á milli húsanna til að tryggja 

gangandi vegfarendum greiða leið. Einhverskonar skjólgarður, í stíl við hringform 

bygginganna, liðast svo utan um allar byggingarnar og gerir þær að einni samverkandi 

heild. Þar hafa líka verið skipulögð leiksvæði með gróðri sem hefðu eflaust verið 

eftirsóknaverð af krökkum hverfisins og hleypt meiri lífi og fjöri í hverfið. Líkt og með 

hugmynd Einars Þ. Ásgeirssonar af garðhúsbyggðinni í Gunnarshólma í Kópavogi get ég 

ímyndað mér að það hefði verið bæði spennandi og öruggt að ganga í gegnum þetta 

hverfi af hringlaga byggingum hvaða tíma sólarhrings og í hvað veðri sem er. 

 

 

Lokaorð 

 Eftir að hafa kynnt mér hugmyndafræði þá sem býr að baki hönnun og 

uppbyggingu fjölbýlishúsa á Íslandi, kemur það mér á óvart hversu ílla ígrundaðir 

                                                
55 Örn Sigurðsson: Arkitekt, Sjávargrundar 1-15. 2008, 17.janúar [tölvupóstur.] 
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mikilvægir þættir eru sem varða staðsetningu og hæð húsanna með m.t.t. veðurfars og 

birtu.   

 Einnig er það dapurt hvað flest fjölbýlishúsin eru stór á Reykjavíkursvæðinu og 

lýsir það ákveðni stöðnun og hugmyndaleysi þar sem kassaformið er notað aftur og aftur. 

Mjög lítið er um kúpt, straumlínulöguð form þrátt fyrir að það henti mun betur því 

veðurfari sem ríkir í Reykjavík. Vera má að einstaka sveitafélög og verktakar hugsi um 

það eitt að nýta hvern fermetir með fjárhagslega hagkvæmni að leiðarljósi. Það er líka 

erfitt að horfa upp á valdaleysi íbúa ákveðinna svæða, þegar yfirvöld valta yfir 

borgarana,er það hentar að koma eins og einum turni fyrir í næsta garði. Þrátt fyrir þetta 

eru til undantekningar eins og byggingarnar við Flyðrugranda og Sjávargrund bera vott 

um.  

 Þegar skipuleggja á ný hverfi þarf að vera samstarf á milli skipulagsfræðinga og 

þeirra sem hanna húsin. Það er greinilega til nóg af veðurfarslegum upplýsinginum sem 

ber að nýta á öllum stigum, allt frá skipulagi gatna til hönnunar húsa og garða því að í  

upphafi skal endirinn skoða. Þessar upplýsingar eru þó ekki nógu aðgengilegar fyrir 

arkitekta, skipulagsfræðinga og landslagsarkitekta þar sem þær eru á fagmáli 

veðurfræðinga. Nauðsynlegt er að breyta því. 

 Einnig er áhugavert að velta því fyrir sér hvort nýtilkomin kennsla í arkitektúr á 

Íslandi eigi eftir að hafa áhrif á hönnun bygginga á landinu og hvort að þær verði 

hugsaðar og miðaðar við íslenskt veðurfar, en lengst af hafa landsmenn sótt menntun sína 

í faginu til annarra landa, þar sem annað loftslag og oft á tíðum mildara leikur um vanga 

og veggi.   
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