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Inngangur

Í  hinum  iðnvædda  heimi  dvelur  fólk  90%  af  tíma  sínum  innandyra.1 Umhverfið  sem 

nútímamaðurinn hefur búið sér til er temprað og jafnað með aðstoð tækninnar. Tæknin gerir okkur 

jafnframt kleift að eiga öll okkar samskipti með rafrænum hætti óháð staðsetningu viðmælanda. Í 

raun þyrftum við aldrei að fara út ef við vildum það ekki. Jafnvel þótt við þurfum að fara milli staða 

gætum við komist milli bílakjallara án þess að nokkurn tíma finna golu á andliti. Tilvera mannsins 

hefur snúist á haus frá því fyrir siðmenningu og því þarf að gera sérstaklega ráð fyrir athöfnum sem 

áður  voru sjálfsagður  hluti  lífsbaráttunnar.  Útivera útiverunnar  vegna er  áreiðanlega jafn mikið 

nútíma fyrirbrigði og frítíminn.

Heimili eru flókin fyrirbæri, hvert er einstakt og öðrum ólíkt.  Íbúðin er leiksvið heimilislífsins  í 

öllum sínum margbreytileika og því verður það að bjóða upp á umhverfi sem er bæði sveigjanlegt 

og fjölbreytilegt til  að  allir atburðir lífsins eigi þar heima, í orðsins fyllstu merkingu. Hvert hús 

skiptist niður í mismunandi svæði, sum eru sniðin að sérstökum athöfnum á meðan önnur geta betur 

tekið við mismunandi notkun í dagsins rás. Það er hlutverk hönnuðarins að útfæra afmörkun og 

flæði  milli  þessara  svæða með  tilliti  til  óska og þarfa notandans,  sem annað  hvort  er  tiltekinn 

einstaklingur eða ópersónulegt meðaltal almennra þarfa.

Eitt er það rými sem sker sig frá öðrum innan heimilisins og það er einka-útirýmið sem verður að 

fylgja hverri íbúð. Það hefur sérstöðu að því leyti að það er utan byggingarhjúpsins og þjónar ekki 

þeirri  frumþörf  mannsins  að  búa  sér  skjól  fyrir  miskunnarlausum heimi.  Samt  verður  að  telja 

svalirnar, pallinn, garðinn, eða portið sem eitt af herbergjum hússins en ekki afgangsrými því þessi 

rými  bjóða  upp  á  notagildi  sem  ekki  finnast  í  öðrum  rýmum.  Það  er  mikilvægt  að  útirými 

íbúðarhúsnæðis sé vel hannað.  Gæðin sem um er að  tefla felast í möguleikanum á að eiga náin 

tengsl við bæði náttúru og samfélag, en vera um leið í öruggri stöðu innan eigin yfirráðasvæðis. 

Þegar við  erum úti á palli  getum við  verið  þáttakendur í lífinu fyrir  utan, en algjörlega á eigin 

forsendum því við höfum ekki yfirgefið heimili okkar. Skil þar sem svæði mætast eru mikilvæg í 

þessu samhengi, hvernig útirými tekur við af innirýmum og þar sem útirýmið mætir umheiminum. 

Huga þarf vandlega að því hvernig þau eru formuð með tilliti til  hindrana og opnunar. Reyndar má 

segja að útisvæði heimilisins sé millirými heimilis og umheims þar sem flæði þar á milli er stjórnað. 

Það er ekki hægt að búa til staðallausn fyrir útisvæði sem hentar öllum tegundum íbúðarhúsnæðis. 

Taka þarf tillit til umhverfisþátta og heildarskipulags byggingarinnar. Hönnuðir hafa beitt ýmsum 

1 Peter Höppe: “Different aspects of assessing indoor and outdoor thermal comfort.” Energy and buildings No.6 
vol.34, 2002
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aðferðum við að gefa þessu svæði form. Með því að rýna í lausnir sem aðrir arkitektar hafa lagt 

fram og skoða þær hugmyndir sem smíðaðar hafa verið utan um þennan hluta íbúðarhúsnæðis má 

búa sig undir að takast sjálfur við sömu vandamál. 

Í þessari ritgerð mun ég í fyrri hluta fjalla um þrjá hönnuði sem ég tel að standi fyrir mismunandi 

hugsunarhátt  í  garð  íbúðarhúsnæðis  og  útirýma þess  á  20.  öld  og  leggja  þannig  grundvöll  að 

umræðu um útisvæði. Þeir eru Le Corbusier (1887 – 1965) Christopher Alexander (1936) og Ola 

Nylander (1957). Í seinni hlutanum mun ég síðan fjalla um þau gæði sem ég tel útisvæði þurfa að 

bjóða upp á til aukningar lífsgæða íbúa og hvaða efnislegu mynd svæðin þurfa að taka til að svo 

megi verða. Þar mun ég skoða viðfangsefnið frá þremur sjónarhornum, hvernig útisvæðið og önnur 

rými heimilisins  tengjast  hver  öðru,  Hvernig  þar  er  hægt að  njóta  náttúrunnar  og loks  hvernig 

útisvæðið  getur  verið  staður  þar  sem  heimilið  snertir  samfélagið.  Þriðji  kafli  inniheldur  loks 

niðurstöður þessarar athugunar.
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1  Útirými: þróun á 20. öld

Þeir þrír hönnuðir sem ég hef valið saman til að gefa mynd af þróun útirýma á síðustu öld, eru 

Frakkinn Le Corbusier, Bretinn Christopher Alexander og Svíinn Ola Nylander. Corbusier er eins 

og fram hefur komið þeirra elstur og stendur fyrir módernisma í arkitektúr. Alexander má kalla 

einfara sem fer sínar eigin leiðir þó að afstaða hans mótist sem andsvar við módernisma. Nylander 

er  síðan  sprottinn  úr  umhverfi  norrænns  hugsunargangs  um  félagsleg  gildi  í  byggingarlist  og 

skipulagi. Ástæðan fyrir því að þessir einstaklingar verða fyrir valinu er að ég  tel hægt að rekja 

þróun hugmynda um hlutverk og form útirýma í gegnum verk þeirra, hvort sem um er að ræða 

hönnun eða fræðimennsku.

1.1 Le Corbusier

Le  Corbusier  (1887-1965)  er  einn  áhrifamesti  arkitekt  20.  aldar  og  einn  af  frumkvöðlum 

módernisma  í  byggingarlist.  Hann  var  fæddur  í  Sviss  og  starfaði  lengst  af  í  Frakklandi,  en 

byggingar eftir hann standa víða um heim. Le Corbusier vann samkvæmt reglum sem hann setti sér 

sjálfur.  Snemma á  ferlinum,  á  3.  áratug  20.  aldar  hafði  hann  sett  fram og  kynnt  í  bókum og 

tímaritum „hin  fimm atriði  nýs  arkitektúrs“,  sem gengu  út  á  að  móta  formhugsun  sem hæfði 

járnbentri  steinsteypu,  byggingarefni  nýrrar  aldar.  Atriðin  gengu út  á  þá  möguleika  sem steypt 

burðarvirki sett saman úr súlum og gólfplötum gaf til að móta ytra útlit og rýmisskipan bygginga. 

Eldri byggingaraðferðir sem studdust við hinn berandi útvegg voru miklu takmarkaðri hvað varðar 

t.d.  opnanir  sem hægt  er  að  gera  í  byggingarhjúpinn.  Þar  sem súlur  báru mannvirkin uppi  var 

útveggurinn laus undan hlutverki  sínu sem hluti  burðarvirkis.  Þar með  var hönnuðum frjálst  að 

hanna hjúp bygginga eftir því sem rýmin á bakvið kölluðu á hvað varðar opnanleika og gegnsæi. 

Aðrir möguleikar sem opnuðust með nýrri tækni höfðu með steyptu plötuna að gera. Þar sem hún 

spannaði meira haf en áður hafði verið mögulegt, jafnvel alla breidd byggingarinnar, var hægt að 

komast af án hefðbundins þakvirkis og þakið gat verið flatt. Það taldi Le Corbusier vera ótvíræðan 

kost, rýmið undir þakinu nýttist betur, og um leið var hægt að ganga ofan á þakinu. 

Nú voru  flöt þök ekki ný af nálinni snemma á síðustu öld. Við Miðjarðarhafið er löng hefð fyrir 

húsum  með  aðgangi  uppá  flatt  þak.  Það  sem  vakti  fyrir  Corbusier  var  að  nútímavæða 

framleiðsluhættina, svo hægt væri að rúlla byggingarhlutum af verksmiðjubandi líkt og til dæmis í 

bílaiðnaði. Það var sú mynd sem hann hafði fyrir augunum þegar hann talaði um hús sem vélar til 

að búa í. Þannig sá hann fyrir sér að mætti leysa húsnæðisvandann sem ríkti í Evrópu milli stríða. 
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Afleiðingarnar sem Le Corbusier þóttist sjá að ný tækni hefði fyrir arkitektúrinn voru meðal annars 

þær að auknir möguleikar væru á hálfopinberum útirýmum sem væru hluti af byggingunni sjálfri. 

Þetta var sérstaklega þýðingarmikið  í borgum þar sem einka-útirými eru af skornum skammti. Í 

fyrsta lagi sá Corbusier fyrir sér að súlnavirkið gæti lyft byggingunni upp af jörðinni, svo landrýmið 

sem byggingin tæki upp myndi ekki tapast.2 Sú staðreynd að þessi opna jarðhæð er alltaf í skugga 

þykir ekki koma að sök í hlýrri heimshlutum, þó að hér norðurfrá sé það ókostur.  Í Í Villa Savoye er 

hægt að  sjá  með  skýrum hætti  hvernig Le Corbusier  útfærði  hugmyndir  sínar  um þakgarða og 

upplyftan byggingamassa.

Í öðru lagi sá Le Corbusier kosti þess að nýta flötu þökin sem þakgarða í þéttbýli þar sem þeir væru 

alltaf opnir fyrir himinhvelfingu og sjóndeildarhring.  Að því gefnu auðvitað að það sé ekki byggt 

hærra við hliðina - það er hlutverk borgarskipulags að koma í veg fyrir slíkt en le Corbusier setti á 

þessum tíma fram ýmsar kenningar um skipulagsmál sem höfðu veruleg áhrif á þróun borga á 20. 

öld.

Þær tillögur að fjöldaframleiddum íbúðarhúsum sem Le Corbusier þróaði á árunum 1920-30 voru 

innblásnar af ferðum hans til Ítalíu og áttu mikið að þakka kynnum hans af klaustrinu í dalnum Ema 

nálægt  Flórens.  Þar  hafði  hver  munkur  tveggja  hæða  íverustað  með  útsýni  yfir  lítinn  garð  og 

stórkostlegt  útsýni  yfir  náttúruna  í  fjarska.  Þessum einingum var  svo  raðað  upp  hlið  við  hlið 

umhverfis  klausturgarðinn.  Le  Corbusier  varð  fyrir  áhrifum af  því  hvernig  einkalíf  munkanna 

fléttaðist  saman  við  samlífið  og  hvernig  skipulag  híbýla  þeirra  endurspeglaði  uppbyggingu 

munkareglunnar Munkarnir gátu íhugað náttúruna bæði með því að vinna í garðholunni sinni og 

við að virða fyrir sér landslagið fyrir utan. Reglan krafðist jafnframt mikils samneytis og samvinnu 

sem fór fram í klausturgarðinum og kirkjunni. Le Corbusier sótti seinna í þessa fyrirmynd þegar 

hann  hannaði  Maison  Citrohan  og  l'Esprit  Nouveau  skálann.  Esprit  var  sýningarskáli  í  líki 

fjölbýlisíbúðar á tveimur hæðum sem lá í vinkil kringum einkagarð með tvöfaldri lofthæð.3  Þannig 

var hægt að færa hverri íbúð lítinn reit af náttúru. Hann sá fyrir sér að íbúðum að fyrirmynd Esprit 

mætti stafla upp í risastórar blokkir sem gætu orðið eins og heil hverfi með innbyggðri nærþjónustu 

og samgönguæðum. Þannig sá hann fyrir sér borgir framtíðarinnar, íbúar myndu búa í þesskonar 

blokkum sem staðsettar yrðu með víðu bili í garðumhverfi, meðan atvinnustarfsemi og stjórnsýsla 

yrðu skýrt afmörkuð í öðrum borgarhlutum.4

Þegar  enduruppbygging Evrópu fór af  stað  eftir  stríð  voru hugmyndir  Le Corbusier  og annarra 

2 ,Adolf MaxVogt: Le Corbusier, the Noble Savage: Toward an archaeology of Modernism. MIT Press, 2000, bls.8-9
3 William J. R. Curtis: Le Corbusier: Ideas and Forms. Rizzolli, 1986. bls.64
4 Kenneth Frampton: Le Corbusier. Thames & Hudson, 2001, bls.52
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módernista notaðar í áætlanagerð en iðulega innan mjög þröngs kostnaðarramma sem skar burt öll 

gæði  sem hugmyndasmiðirnir  sáu  fyrir  sér  að  tækninýjungar  gætu  skapað.  Eftir  stóðu  steypu-

kassarnir sem hafa brennt sig inn í meðvitund almennings sem tákn nútíma arkitektúrs.5 Þó  verður 

að nefna eina byggingu þar sem Le Corbusier hafði tækifæri til að útfæra Þó  verður að nefna eina 

byggingu þar sem Le Corbusier hafði tækifæri til að útfæra hugmyndir sínar um íbúðabyggð, það er 

“Unité d'habitation. Þar getur að líta íbúðir sem eru skilgetin afkvæmi esprit nouveau skálans þó í 

smækkaðri mynd sé. Hafa þær til dæmis útisvæði með tvöfaldri lofthæð.

5 Curtis: Le Corbusier: Ideas and Forms. bls.224

5



1.2  Christopher Alexander 

Christopher Alexander (1936) er fæddur í Austurríki og uppalinn í Bretlandi. Hann er arkitekt og 

stærðfræðingur með aðsetur í Berkeley í Kaliforníu en er menntaður við Cambridge í Englandi og 

MIT  í  Massachusetts.  Alexander  hefur  verið  talinn  einn  mikilvægasti  hugmyndasmiður 

byggingarlistar á 20. öldinni og bók hans  A Pattern Language er meðal mest seldu fræðirita um 

arkitektúr á síðari tímum.6 Áhrif hans hafa þó verið mest meðal almennings í Bandaríkjunum en 

fræðimenn hafa veitt Alexander litla athygli síðustu áratugi. Það má kannski skýra með viðhorfi því 

sem kemur fram í bókum hans, en Alexander talar jafnan eins og hans sýn á hlutina sé sú eina rétta. 

Markmið og vilji annarra hljóti að falla að hans eigin.  En ef maður leiðir hjá sér hversu alvarlega 

hann tekur sjálfan sig má finna margar verðmætar athuganir og ábendingar varðandi hið manngerða 

umhverfi í skrifum hans.

Christopher Alexander tekst á við spurninguna um það hvernig megi gera hið manngerða umhverfi 

þannig  úr  garði  að  það  styðji  og  stuðli  að  góðu  lífi  íbúanna.  Alexander  gagnrýnir  harðlega 

byggingarlist módernismans sem hann telur mannskemmandi og líflausa þar sem hún hafi verið 

sprottin úr kaldri  rökhugsun en ekki reynslu fólks. Alexander telur að  þeir  eiginleikar sem geri 

byggingar  „tímalausar“,  þ.  e. bæði  aðlaðandi  og  nothæfar  um alla  tíð,  séu  algildir  og  óháðir 

aðstæðum og einstaklingum. Tímaleysi eigi sér rætur í því hvernig mannskepnan skynjar heiminn 

og bregst við honum. Hann er ennfremur viss um að þessir eiginleikar séu ekki huglægir, að þá sé 

hægt að benda á og jafnvel mæla, á hlutlægan hátt.

A Pattern Language var skrifuð í Berkeley og gefin út árið 1977. Í henni leitast Alexander við að 

skilgreina hvaða þættir í hinu manngerða umhverfi stuðla að auknum lífsgæðum þeirra sem lifa í 

því, eftir athuganir á atferli fólks og aðstæðum þess. Sem dæmi um það  má nefna þátt eins og 

"bekkur við útidyrnar". Allir þessir þættir eru svo einangraðir og fjallað um þá á staðlaðan hátt. 

Þessa einingu kýs  Alexander  að  kalla  mynstur.  Mynstrunum er  stillt  upp í  kerfi  sem kallað  er 

tungumál. Líkt og orð geta myndað setningar er að hægt að tengja mynstrin saman á óteljandi máta 

án þess að þau glati eiginleikum sínum. Hvert mynstur er hluti af stærri mynstrum sem lýsa víðara 

samhengi  og falið  í  sér  nokkur  mynstur  af  smærri  stærðargráðu sem fjalla  um nánari  útfærslu. 

"Bekkur við útidyrnar" er hluti af “endimörkum bygginga” og innheldur "lágan set-vegg", svo dæmi 

sé tekið7.  Með  því  að  nota  mynstrin  sem leiðarþráð  gegnum hönnun og byggingu er tryggt  að 

umhverfið verði aldrei fjandsamlegt manninum en samt óendanlega fjölbreytilegt. Þegar vel tekst til 

6 William S. Saunders: ”A Pattern Language.” Harvard Design Magazine No. 16 2002
7 Christopher Alexander: A pattern language: towns, buildings, constructions. Oxford university Press, 1977, bls.1121
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getur samsetning mynstrana myndað eina listræna heild sem er meira en summa hinna ólíku hluta 

og mætti vel kalla arkitektúr. Þó er ekki víst að útkoman verði spennandi á listrænan mælikvarða sé 

eingöngu stuðst við tungumál mynstranna eins og Alexander kallar það,  Það er enda ekki endilega 

markmiðið, heldur að bæta lífsgæði íbúanna.89

En skoðum nánar það sem Alexander hefur að segja um útirými íbúðarhúsnæðis. Hann kemur inná 

alla þá þrjá þætti sem hér verða sérstaklega teknir til athugunar. Það er, hvernig útisvæðið tengist 

öðrum hlutum hússins og virkar sem opnun út fyrir þá, hvernig opna svæðið getur gert fólki kleift 

að finna fyrir náttúrunni og hvernig íbúð og opinbert rými geta mæst á millisvæðinu undir lögsögu 

heimilisfólks.  Tillögur  Christopher  Alexanders  í  þessum efnum hafa  ekki  mikið  með  íslenskar 

aðstæður að gera ef tekið er mið af náttúru og veðurfari og skrifin bera þess merki að höfundur var 

með hugann við hlýrra loftslag en gerist og gengur hér.  Það kemur hins vegar ekki að sök. Þau 

atriði sem nefnd eru til sögunnar eru yfirleitt almenns eðlis og gætu vel nýst sem markmið auk 

annarra sem eru í raun talin sjálfsagðir hlutir. Til dæmis er bent á mikilvægi suðurhliða bygginga 

með tilliti til sólarljóss. Annað sem er fullyrt er að útisvæði sem eru norðan við byggingu verði ekki 

jafn nýtileg og þau sem eru sunnanmegin. Sá sem vill fara á milli húss og garðs verður að fara yfir 

skuggann sem byggingin varpar á jörðina en það er sálfræðileg hindrun sem fólk forðast ómeðvitað.

Christopher Alexander bendir á að ein leið til að forða útirýmum frá því að falla í órækt sé að láta 

þau gagnast sem umferðarrými milli nokkurra innirýma. Þannig verði skilin milli inni og úti óljósari 

og hreyfing þar á milli óformlegri. Afdráttarlaust dæmi um þessa uppstillingu má finna í nokkrum 

húsum t.d. Azuma eftir Tadao Ando þar sem inngarður er eina tengingin milli herbergja.10 Veðurfar 

hér á landi kemur í veg fyrir víðfeðma notkun á þessari aðferð, nema sem aukaleið í viðbót við aðal 

leiðina  innandyra.  Þó má telja  að  ef  leiðin  yfir  pallinn  væri  styttri  en  leiðin  inní  húsinu  væru 

talsverðar líkur á að hún yrði notuð þegar veður leyfði.

Þakgarðar  geta  verið  mikilvægir  í  þéttbýli  þar  sem  nýtingarhlutfall  lands  er  hátt.  Líkt  og  Le 

Corbusier bendir Alexander á að byggðin komi í veg fyrir að  sólin nái niður að  jörð. Í raun sé 

þaklandslagið  það  sem  kalla  megi  yfirborðið  í  borgum,  sem  má  telja  eðlilegt  úr  lofti  séð. 

Christopher Alexander leggur mikla áherslu á að þök séu hallandi og slúti langt fram yfir útveggi, 

mestmegnis af táknrænum ástæðum, svo fólk finni og viti að það  hafi "þak yfir höfuðið". Hann 

gerir  þó undantekningu fyrir þakgarða og segir  að  þeir  séu eina afsökunin fyrir  flötum þökum. 

Alexander telur að æskilegra sé að hægt sé að ganga beint úr herbergjum út á þak en að farið sé upp 

8 Saunders: ”A Pattern Language.” 2002
9 Saunders: ”A Pattern Language.” 2002
10 Tadao Ando: Tadao Ando : complete works. Phaidon, 1997 bls.

7



um stiga á svalir  sem séu jafnvel hæsti punktur byggingarinnar. Það er bæði til að styrkja tengsl 

þakgarðsins við innirýmin sem og til að hindra að hann sé opinn fyrir vindum úr öllum áttum.

Hvað varðar tengsl við samfélagið leitar Alexander í þá amerísku hefð að byggja verönd götumegin 

við íbúðarhús. Þar gefst tækifæri til að sitja og fylgjast með umferð og götulífi og eiga óformleg 

samskipti við vegfarendur og nágranna. New Urbanism hreyfingin hefur á seinustu áratugum lagt 

áherslu á svipaðar lausnir í baráttu sinni við ofvöxt úthverfa í bandarísku landslagi og Alexander oft 

nefndur sem mikilvæg fyrirmynd þeirra. Það er sannfæring beggja að með aukinni nærveru íbúa við 

almannarýmið skapist forsendur fyrir að stoðir nærsamfélags styrkist og öryggi á götum úti aukist.
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1.3 Ola Nylander

Ola Nylander er sænskur arkitekt og fræðimaður sem gegnir stöðu prófessors við Chalmersháskóla í 

Gautaborg í Svíþjóð. Nylander hefur stundað rannsóknir á  íbúðarhúsnæði síðustu tíu ár og skrifaði 

bókina Architecture of the Home, sem stuðst er við í þessari ritgerð. Bókin snýst um að finna leiðir 

til að  meta arkitektónísk gæði  í íbúðarhúsnæði. Þau gæði  eru oft ekki mælanleg á sama hátt og 

notagildi  eða byggingarkostnaður og því  erfitt  að  sannfæra fólk utan stéttarinnar  um mikilvægi 

þeirra.11 Þau eru samt mikilvæg, því ef þau eru fyrir hendi í húsnæði hjálpar það íbúum að búa sér 

heimili. Ef arkitektónískum gæðum er fórnað fyrir minni framleiðslukostnað og aðeins er stuðst við 

lögbundnar lágmarkskröfur (sem tilhneiging er til að nota sem hámarkstölur - “má ekki vera minna 

en” er túlkað sem “þarf ekki að vera stærra en”)  um notagildi getur húsnæðið í versta falli unnið 

gegn því að fólki takist að skapa sómasamlegt heimilislíf. Því sé mikilvægt að hönnuðir, sem hafa 

þegar vel lætur þroskað með sér ómeðvitaða skynjun á þessum gæðum, geti  gert öðrum aðilum í 

byggingarferlinu grein fyrir eðli og mikilvægi þessara gæða. Dæmi um mikilvæg gæði sem nefnd 

eru í bókinni er aflokun (e. enclosure), sem snýst um það hvernig rýmin eru römmuð inn í massa 

veggsins  og  aftur  hvernig  sá  massi  er  brotinn  upp  eða  gataður  til  að  tengjast  öðrum  rýmum 

innanhúss og utan. Nylander tekur sem dæmi hvernig tiltölulega lokað rými getur staðið fyrir öryggi 

meðan rými sem er opið eða ógreinilega afmarkað getur tjáð frelsi og tækifæri.12

Nylander talar um hvernig hægt er að láta leiðina frá almenningi götunnar inn í friðhelgi heimilisins 

liggja í gegnum svæði  sem verða meira og meira prívat,  á ábyrgð  færri og færri einstaklinga.13 

Svona skipulagning á opnum rýmum auðveldar nýjum íbúum að eigna sér rýmið utan íbúðar því 

það skeður fyrst á því svæði sem næst er húsinu eða lóðamörkum, en eftir því sem íbúinn kemur sér 

betur fyrir víkkar út svæðið sem hann telur undir sína heimahaga. Þetta landnám á sér stað innanfrá 

og byrjar auðvitað í íbúðinni sjálfri. Það er mikilvægt að skilin milli svæða sem eru mismunandi 

opinber  séu formuð  þannig  að  sá  sem er  innangarðs  hafi  yfirsýn yfir  almenninginn.  Úr öryggi 

einkasviðsins eins og það er upplifað á hverjum tíma fikrar manneskjan sig svo yfir á ytri rými 

þangað til að yfirsýnin úr miðju netsins glatast eða maður mætir afmörkunum á svæði sem aðrir 

hafa helgað sér. Það er semsagt mikilvægt að móta rýmin sem eru vettvangur þessara athafna þannig 

að þau hindri ekki framgang þeirra. Það þarf að tryggja að umskiptin úr einkarými yfir í algjörlega 

opinbert rými séu ekki of óvænt eða skyndileg. Þá þarf að passa að útsýni sé af innri svæðum yfir 

þau ytri14 og að afmarkanir séu mátulega afgerandi svo þær séu virtar af utanaðkomandi en séu þó 

11 Ola Nylander: Architecture of the home. Wiley, 2002, bls.9
12 Nylander: Architecture of the home. bls.29
13 Nylander: Architecture of the home. bls.62
14 Nylander: Architecture of the home. bls.66
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ekki íbúum hindrun.

Hvernig getur þá útirými íbúðar nýst til að undirbyggja þessa þörf til að helga sér heimasvæði? 

Beint liggur við að af útisvæðinu er gott að hafa sjónræna tengingu yfir á nærliggjandi svæði. Þar 

spilar inní hvernig öll byggingin er skipulögð, ef svæðin sem þarfnast eftirlits eru öðru megin við 

hús mega svalirnar ekki vera hinumegin, og að afmörkun svæðisins sem einkarýmis sé svo skýr að 

hún verði ekki misskilin.15

15 Nylander: Architecture of the home. bls. 57
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2 Hlutverk útisvæða

Útisvæði íbúða eru ekki einföld fyrirbæri heldur margbrotnir staðir sem hafa mismunandi hlutverk á 

hverjum tíma. Til að fá yfirsýn yfir viðfangsefnið tel ég hentugt að skoða útisvæði íbúðarhúsnæðis 

frá þremur sjónarhornum. Í fyrsta lagi sem eitt af mörgum rýmum sem tengjast innbyrðis og mynda 

þá heild sem hvert heimili er. Ennfremur má skoða útisvæðið sem stað þar sem íbúðin opnar sig mót 

náttúrunni  og  að  lokum  sem  vettvang  fyrir  íbúa  til  að  mynda  tengsl  við  nærsamfélag  og 

utanaðkomandi fólk. Tvö af þessum sjónarhornum beinast útávið og eitt innávið, en saman sýna þau 

hvernig svalir og pallar geta þjónað hlutverki snertiflatar milli einkasviðs og almennings, inni og 

úti, þar sem skilin eru gerð veikari en annarstaðar. Ekki má þó gleyma að útisvæðin eru meira en 

bara skil milli tveggja sviða, notagildi þeirra er það mikið að þau verður að fara með sem stað í 

sjálfu sér.

2.1 Hvernig tengist útisvæðið innávið

Í þessum kafla er einkum verið að horfa til þess hvernig útirýmið og önnur svæði íbúða geta tengst 

og víkkað  notagildi hvers annars.  Við  hönnun íbúðarhúsnæðis  þarf  að  gæta þess að  flæði  milli 

einstakra svæða með mismunandi hlutverk sé stýrt þannig að en að einingarnar haldi sjálfstæði sínu 

um leið og þær styrki hver aðra innan heildarinnar. Hér verða skoðaðar nokkrar aðstæður þar sem 

útisvæðið styrkir önnur svæði heimilisins.
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Framlenging á stofunni

Þetta er það hlutverk útisvæðis sem flestum dettur fyrst í hug enda sú sem er venjulega notuð í nýju 

húsnæði. Á góðviðrisdögum vill maður eiga möguleika á að galopna á milli inni og útisvæða og 

færa að einverju leyti heimilislífið útfyrir.  Það ætti að vera hægt að færa matreiðslu og borðhald út 

á pall að miklu leiti  þótt eldunaraðstaða sé auðvitað ekki eins fullkomin og í eldhúsinu. Ef eldhúsið 

er  aðskilið  stofu  mætti  jafnvel  opna  beint  út  úr  eldhúsinu  svo  hægt  sé  að  nota  aðstöðuna  þar 

fyrirhafnarlítið.

Eldstæði utanhúss getur bæði verið miðpunktur félagslífs og varmagjafi á síðkvöldum. Varðeldurinn 

hefur tengst öryggi heimilis frá örófi alda, en fornmenn tendruðu elda til að verma sig við og fæla 

frá villidýr og þannig veita tímabundið öryggi fyrir óvinveittri náttúru. Í nútímanum er varma- og 

ljósgjafinn  ekki  lengur  endilega  fókuspunktur,  en  með  því  að  beita  hiturum  í  samblandi  við 

skjólvirki má víkka út mögulegan notkunartíma palla og auðvelda fólki að færa sig út og inn fyrir 

án verulegs skjólfatnaðar.

Þegar tekið er á móti gestum í samkvæmum getur verið gagnlegt að útisvæðið nýtist til að taka við 

þeim aukna mannfjölda. Að mörgu leyti er það heppilegra heldur en að opna inn í þau svæði sem 

gjarnan  eru  friðhelg,  svo  sem svefnherbergi.  Útisvæði  og  stofa  geta  saman  myndað  gagnstætt 

andrúmsloft, sem mætti lýsa m.a. með lífi mót kyrrð og rökkri mót birtu, sem bæta hvort annað upp 

og auka möguleika á fjölbreyttum samskiptum meðal einstaklinga.

Leiksvæði

Ýmislegt sem fólk tekur sér fyrir hendur rúmast ekki með góðu móti í því návígi sem ríkir oft innan 

veggja heimilisins. Útisvæði geta haldið utan um athafnir sem eru ekki húsum hæfar vegna þess að 

þar eru efni slitsterkari, loftræsting er ekki vandamál og hávaði magnast ekki upp eins og í lokuðum 

rýmum. Helst vill verða misbrestur á að pláss sé nægilegt, því tilhneiging er til þess á hönnunarstigi 

að lágmarka flatarmál svala eða hafa þær þannig í laginu að þær nýtist illa.

Þegar veður leyfir getur útirýmið nýst sem leiksvæði barna. Til að fullnægja slíku hlutverki þarf það 

að  vera nógu stórt og í  skjóli fyrir  veðri og vindum. Einnig þarf að  vera hægt að  fylgjast með 

börnunum innan úr húsinu á meðan öðrum verkum er sinnt. Því er hentugt að fleiri rými opnist út á 

þetta svæði svo að viðvera sé ekki bundin við eitt herbergi á meðan börnin eru að leik. 

Heitir pottar hafa verið vinsælir hér á landi. Það sem áður var sótt á opinbera staði (og er reyndar 

enn) þykir ekki óeðlilegt að hafa við höndina heimavið núorðið. Tilgangur baðanna hefur líka færst 
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frá  því  að  vera  eingöngu  tengdur  heilsufari  og  hreinlæti  til  þess  að  snúast  um  afslöppun  og 

skemmtun. Í hugum flestra er það mikilvægur hluti af aðdráttarafli pottaferðar að hún gerist undir 

beru lofti, hvort sem er góðu eða slæmu veðri. En það fylgja því líka hagnýtir kostir að staðsetja 

pottinn fyrir utan. Helst er að nefna nauðsynlega loftræstingu vegna rakamettunar sem getur komið 

upp innanhúss, en einnig má benda á hvað hóp-böð eru plássfrek. Baðaðstaða gerir helst þær kröfur 

að skjól sé fyrir forvitnum augum ókunnugra á leið í pottinn og í honum. Líka er æskilegt að ekki sé 

löng leið í pottinn ef lofthiti er ekki mikill, líkt og er oft á tíðum raunin hér á landi. Það liggur því 

beint við að staðsetja pottinn í skjóli frá húsinu, með beinan aðgang að baðherbergi nema sérstök 

búningsaðstaða sé byggð með. Erfiðara er að tryggja friðhelgi einkalífsins eftir því sem byggðin er 

þéttari og plássleysi gerir vart við sig. Til að ekki sé mögulegt að horfa ofan í pottinn til manns er 

annaðhvort hægt að byggja þak yfir hann eða finna honum stað fyrir ofan útsýnisstaði.

Geymsla og vinnusvæði

Ýmsir hlutir eru þess eðlis að maður vill ekki hafa þá inni hjá sér þó þeir þurfi að vera tiltækir. 

Hákarl er gott dæmi um slíkt. Einnig eru ýmis verk sem þarf að vinna óþrifaleg og þeim getur fylgt 

ryk og ólykt. Þótt kannski sé ekki algjör nauðsyn að náin tengsl séu milli þessara verka og annara 

hluta heimilisins má segja að með því að tengja útisvæðið við geymslur og vinnuskúr geti maður 

þjappað  þessum hlutum betur  saman í  eina heild  þar  sem útisvæðið  þjónar  hlutverki  milliliðar. 

Núorðið er víða ekki vel séð að fólk reyki innandyra og því gæti verið heppilegt að að koma upp 

aðstöðu þar sem auðvelt er að smeygja sér útfyrir og koma sér vel fyrir en engin hætta á að reykur 

berist inn. 

Flóttaleið og flutningaleið

Rýmið milli innisvæðis og útisvæðis í húsnæði getur líka haft það hlutverk að vera einhvers konar 

farvegur, til dæmis til þungaflutninga eins og er vel þekkt í Amsterdam. Þar eru píanó og hjónarúm 

hífð upp í íbúðir með trissu sem er komið fyrir á gafli hvers húss. Þá hafa svalir það eina hlutverk 

samkvæmt  byggingarreglugerð16 að  vera  flóttaleið  ef  stigi  er  ófær  í  bruna.  Önnur  mynd  þess 

erlendis frá eru brunastigar sem fyrirfinnast oft erlendis, vel þekkt dæmi er New York og aðrar 

borgir  sem  einkennast  af  háum  húsum.  Í  einstaka  tilvikum  hafa  íbúar  numið  land  á  þessum 

brunastigum og skapað sér óformleg einkasvæði á stigapalli fyrir utan glugga.

16 Byggingarreglugerð. http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/441-1998  sótt 29. janúar 2009

13



2.2  Útisvæði sem aðgangur að náttúru

Í kaflanum hér  á undan var fjallað um mismunandi nýtingu útirýmis eins og það tengist innirými 

húsnæðis. Hér er fjallað um næsta umhverfi húss í því ljósi að það gefi fólki tækifæri til að upplifa 

náttúruna. Þar hef ég sérstaklega valið eftirfarandi þætti: Sólargang, vind og úrkomu, ræktun og 

dýralíf   Ég  gef  mér  að  allir  hafi  þörf  fyrir  að  komast  úr  hinu tempraða og upplýsta  umhverfi 

innanhúss sem nútímafólk eyðir mestum hluta tíma síns í. Staðreyndin er sú að við erum eiginlega 

alltaf  inni.  Útirými sem uppfylla  kröfur okkar mun auðvitað  ekki koma í  staðin fyrir  eiginlega 

útiveru, heldur gefa þau færi á að tvinna úti-upplifun við inni-tilveru okkar á óformlegri hátt  en 

fjallaferðir og slíkt geta veitt. Það er kannski kaldhæðnislegt að hugsa til þess að maðurinn byrjaði 

að byggja sér bústaði í forneskju til að skýla sér fyrir náttúruöflunum. Eftir því sem að tíminn hefur 

liðið er fólk orðið færara og færara í því að ná þessu tiltekna markmiði, bæði hefur fólk lært að lifa 

með  náttúrunni  (hinn  goðsagnakenndi  íglú)  og  svo  hefur  tæknin  aukist  til  að  bjóða  náttúrunni 

byrginn. Og svo kom loks að því að einangrunin var orðin slík að ástæða þykir núorðið að hafa 

sérstakt svæði sem hefur það hlutverk að hleypa fólki út í minna skjól en það hefur vanið sig við og 

talið nauðsynlegt. 

Sólargangur

Við  sem búum á Norðurslóðum viljum gera sem mest úr stopulu sólskini.  Því þarf  að  staðsetja 

útirými og forma með  það fyrir augum að sólskinstundir nýtist sem best. Sólskin er síbreytilegt. 

Með gangi sólar yfir himinhvolfið breytist áttin sífellt sem geislar hennar koma úr en að sama skapi 

er birtustig síbreytilegt þar sem skýjahula getur á augnabliki hrannast upp eða sópast burt. Af þessu 

leiðir að mögulegt er að staðsetja útirými þannig að það geti fangað allar nýtanlegar sólarglennur. 

Því þarf hönnuður að vita með vissu aðstæður notenda, einkum hvenær og hvernig þau eru líklegust 

til að nota pallinn. Þannig mun pallur sem snýr mót austri fá morgunbirtu en vera í skugga síðdegis. 

Vesturpallur væri hins vegar nothæfur á þeim tíma sem fólk er komið heim úr vinnu. Ef svæði á að 

njóta vetrarsólar þarf að taka til greina að sól lyftir sér ekki hátt yfir sjóndeildarhring og nýtist best í 

hásuðri. Það felur í sér að hægt er að mynda skjól í þrjár áttir, norður, austur og vestur og jafnframt 

ná sólargeislarnir að  skína langt inn undir þök. Það getur litið  út sem herbergi sem er opið mót 

suðri, lyft uppúr skuggavarpi nærliggjandi bygginga og gróðurs. Þegar sólskinið er nógu sterkt geta 

byggingarhlutar sem eru ljósmálaðir endurvarpað nokkurri birtu. Þennan eiginleika má nýta til að 

lýsa upp svæði sem eru annars í skugga, eða magna upp sólríka staði. Með því að gæta að mótun 

byggingarmassans getur hönnuðurinn náð þessum áhrifum um leið og skjól er skapað fyrir veðri og 

vindum.
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Vindur og úrkoma

Á Íslandi er vindur án efa sá umhverfisþáttur sem hefur mest hamlandi áhrif á notkun útirýma. 

Hann er bæði hvimleiður í sjálfu sér og svo magnar hann upp áhrif kulda og úrkomu. Vandvirkni 

þarf til að móta skjól fyrir vindi. Ekki er nóg að setja upp flatan vegg gegn verstu áttinni til að 

hlémegin sé logn og blíða. Þegar vindurinn brotnar á veggnum myndast óútreiknanlegir hvirflar og 

sog sem geta í  raun gert  illt  verra í  nánd við  skjólvirkið.  Til  að  skjólvirki gegni hlutverki sínu 

almennilega er tvö ráð sem hægt er að grípa til, bæði upprunnin úr náttúrunni. Annars vegar er hægt 

að straumlínulaga mannvirkið  þannig að það kljúfi vindinn líkt og fiskur í vatni. Hins vegar má 

byggja það upp eins og trjágróður með flóknu, óþéttu virki sem tvístrar vindstrengnum upp í marga 

smáhvirfla sem hefja hver aðra upp, með þeim árangri að vindinn lægir í nánasta umhverfi. Það 

segir sig sjálft að í stað þess að smíða skjól sem líkir eftir virkni trjáa er einfaldlega hægt að nota tré 

þar sem aðstæður leyfa17 .

Þegar veðurfarsskilyrði  á byggingarreit  eru könnuð  verður að  líta á sólskin,  vind og úrkomu  í 

samhengi. Það er til lítils að finna verstu vindáttina og byrgja fyrir hana ef það er alltaf slagveður í 

þeirri átt. Þá vill maður hvort eð er helst halda sig innivið. Skynsamlegra er að finna þá vindátt sem 

er sólríkust og undirstrika þá útivistarmöguleika. Í Reykjavík er til dæmis yfirleitt norðanátt þegar 

sól skín í heiði. Til að geta notið sólar þarf fólk því að setjast undir suðurvegg. Til dæmis er oft 

vindstrengur eftir Pósthússtræti þó að fínt sé að sitja á Austurvelli. Hinsvegar er suðaustanáttin hin 

klassíska reykvíska slagveðursátt, og í raun til lítils að finna skjólsælan blett á þannig dögum. Það er 

samt skítaveður. Minna verður þó á að  eins slydda er annars hressing. Útbreiddur er  sá siður á 

Íslandi að láta ungabörn sofa úti í kerru í öllum veðrum og ekki er langt síðan svipað var látið yfir 

berklaveika ganga þeim til heilsubótar. Stundum er kanski best að læra að meta veðurfarið frekar en 

að berjast gegn því.

Útsýni

Áhugavert  útsýni  getur  auðvitað  verið  margskonar.  Hægt  er  að  skilgreina  útsýni  með  tilliti  til 

nálægðar eða fjarlægðar en einnig er hægt að flokka útsýni í náttúru eða borgarlandslag. Þá getur 

útsýni verið víðfemt, þannig að sýn sé 360 gráður eða aðeins brot, innrammað til dæmis af öðrum 

húsum. Í “A Pattern language” er eitt mynstrið kallað “Zen view”. Þar er mælt með að ef fallegt 

útsýni er frá heimili ætti helst að byrgja það en skilja eftir glufu þar sem glittir í dýrðina. Það er gert 

til  að  maður venjist ekki útsýninu og verði  ónæmur fyrir því.  Það  er merkilegt að  bera þennan 

17 Thomas H. Russ: Site Planning and Design Handbook. McGraw-Hill, 2002, bls.338
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hugsunarhátt við glerveggi sem áttu að má út alla tilfinningu fyrir afmörkun í módernismanum.18

Ræktun og fuglar

með því að stunda  ræktun gróðurs sem vex og fellur og hlúa að fuglum á veturna og á varptíma er 

hægt að fá tilfinningu fyrir hringrás árstíðana og upplifa gang tímans á annan hátt en sem slög á 

tímamælum. Þó ég sé ekki að segja að þessar athafnir séu eitthvað sem allir hefðu áhuga á er þetta 

dæmi um hluti sem hægt er að gera úti á svölum, ef þær eru nógu stórar og sýna að einstaklingar 

geti sjálfir myndað tengingu við náttúruna á sínum forsendum ef aðstaða er fyrir hendi.

Innandyra er yfirleitt reynt að halda  stöðugum  hita 20°C og  40% raka, þar ríkja ekki árstíðirnar 

nema óbeint.

18 Nylander: Architecture of the home. bls. 30
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2.3 Útisvæðið sem tenging við samfélag

Í köflunum á undan hef ég fjallað um hvernig íbúar hafa not af útisvæði sem eins af vistarverum 

heimilisins, og sérstöðu þessarar vistarveru þar sem náttúruaflanna gætir meira eða minna óbeislað 

eftir aðstæðum. Í eftirfarandi kafla verður fjallað um hvernig útisvæðið  getur verið aðstaða fyrir 

heimilisfólk til  að  víkka áhrifasvæði  sitt  út fyrir  veggi heimilisins,  eins og þeir  eru skilgreindir 

efnislega og lögformlega. Manneskjan er félagsvera sem hefur þörf fyrir samskipti við  aðra, og 

hefur almannarýmið það hlutverk að vera vettvangur þeirra. Á móti kemur að fólk hefur líka þarfir 

sem varða einkalíf og sjálfstæði, sem er auðvitað ástæðan fyrir að við búum okkur hvert sitt eigið 

heimili. Ég tel að hlutverk útirýma í þessu sambandi sé að bjóða upp á tengingu milli þessara sviða 

og valkost við að vera annað hvort “berskjaldaður” á opinberum vettvangi eða einangraður í sínum 

eigin litla reit í samfélaginu.

Sá ávinningur sem gæti falist í því að einkasviðið hafi áhrif á almenningsrýmið í kringum sig væri 

sá  að  þeir  einstaklingar  sem hverjum um sig  finnst  þeir  bera  ábyrgð  á  tilteknu  rými finni  til 

samkenndar hver með öðrum og eigi uppbyggileg samskipti hver við annan, séu góðir nágrannar, 

sem í samvinnu geti bætt almannarýmið á stærri skala en hvert heimili myndi ráða við eins síns liðs. 

Á það er lögð áhersla í skrifum Christophers Alexanders. Á hinn bóginn gætu staðir sem er auðséð 

að séu undir eftirliti “einhvers” haft áhrif á hegðun utanaðkomandi á þá lund að farið séu um svæðið 

og íbúa þess af virðingu. Það hlýtur að vera æskilegra að íbúar snúi bökum saman við að passa sitt 

svæði á grundvelli stemningar en að þriðja aðila sé borgað fyrir vörslu sem byggir á boðum og 

bönnum. Og tekur oft á sig efnislega mynd varðhliða og girðinga.19

Aðferðirnar  sem  hönnuðir  hafa  úr  að  spila  til  að  svo  megi  verða  eru  ýmiskonar.  Eitt  er 

hæðarmismunur, hærra liggjandi svæði eru í skjóli fyrir þeim sem lægra liggja en hafa samt yfirsýn. 

Sá eða sú sem er stödd uppi nýtur öryggis því hæðarmismunurinn er farartálmi. Annað eru veggir 

og handrið, gróðurbelti og slíkir línulegir farartálmar sem afmarka svæði og takmarka aðgang að 

þeim. Þakplan afmarkar svæðið undir sér og getur skýlt því, ekki aðeins fyrir úrkomu heldur einnig 

fyrir forvitnum augum fyrir ofan. Þá tel ég mikilvægt að útisvæðið liggi beint að almenningnum 

sem það eignar sér. Ef það er garður á milli og svo kannski girðing eða veggur utan um það virkar 

hann sem einskismannsland í þessu tilliti og sker á tengslin milli húss og götu. Þá verða bæði eftirlit 

og samskipti veikari fyrir vikið.

19 Ellin, Nan "Thresholds of fear: Embracing the urban shadow." Urban Studies  38, no. 5/6,  2001
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Niðurlag

Ég hef með þessum skrifum reynt að  draga fram mikilvægi útisvæðis sem nauðsynlegs hluta af 

hverju íbúðarhúsnæði. Ég hef rakið þróun hugmynda um þetta rými síðustu hundrað árin með því 

að  fjalla  um þrjá  hönnuði  og  fræðimenn  sem allir  hafa  tekið  fyrir  útirými í  sínum verkum.  Í 

framhaldi af því hef ég svo skýrt hlutverk og einkenni útirýma með tilliti til íslensks veruleika.

Hugmyndir fólks um tilgang útirýma með íbúðum hafa breyst töluvert á síðastliðinni öld. Til að 

byrja með á þessu tímabili var það trúin á framfarir og uppbyggingu sem gaf svör við vandamálum 

sem steðjuðu að manninum. Með því að úthugsa ídeal-lausn á rökrænan máta töldu menn með Le 

Corbusier fremstan í flokki að hægt leysa húsnæðisskortinn í evrópskum borgum og um leið búa 

öllum  borgurum  heilsusamleg  búsetuskilyrði.  Hann  lagði  til  að  staðalíbúðinni  fylgdi  ríflegt 

útisvæði, en þær byggingar sem litu seinna dagsins ljós byggðar á hugmyndum hans skáru iðulega 

svalir niður í lágmarksstærð í sparnaðarskyni.

Þegar  ljóst  var  að  enduruppbyggingin  eftir  seinna  stríð  gekk  öll  út  á  hagkvæmni  módernískra 

hugmynda en ekki hugsjónir þeirra brugðust menn við og fordæmdu þann kalda og sálarlausa heim 

sem breiddist út, oft á kostnað eldra manneskjulegra umhverfis. Christopher Alexander vildi leggja 

til nýja aðferðafræði við hönnun umhverfis til að forðast mætti þá gerilsneyðingu sem rökhyggja 

módernista gat ollið.  Í stað  þess að  a priori kenningar stjórnuðu hönnunarferlinu átti að  safna í 

reynslusarp þeim lausnum sem raunverulegt fólk kunni að meta og svo raða hönnuninni upp eftir 

því.

Ola Nylander stendur kannski fyrir sameiningu eða  synthesu á sjónarmiðum beggja fyrirrennara 

sinna. Hann leggur áherslu á mikilvægi þess að  hlutverk hönnuðarins sé fyrst og fremst að  búa 

einstaklingum lífvænleg skilyrði  til  búsetu líkt  og Alexander en telur að  innsæi hönnuðarins sé 

ennþá mikilvægt tól í samblandi við skoðanir notenda til að ná því markmiði. Hann býður hvorki 

upp á gerræði alvitra arkitekta né einstrengingslegar handbækur.

Segja má að útirými séu sérstaklega mikilvæg fyrir heimili á norðurslóðum þar sem veðurfar er 

óútreiknanlegt jafnvel yfir hásumarið. Ef svalir og pallar eru vel úr garði gerðir og aðlaðandi geta 

þeir gagnast sem togkraftur út fyrir íbúa um leið og veður leyfir, án undirbúnings eða fyrirvara. Ef 

útiherbergið er í nánum tengslum við önnur herbergi þannig að auðvelt sé að fara yfir skilin – eða 

jafnvel að það sé hægt að  losna við skilin eftir aðstæðum - er annarri hindrun velt úr vegi fyrir 

aukinni útiveru einstaklinga. Þarna sé ég færi á að ná betri „nýtingu” á góðu veðri, fyrir utan að 
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sólrík og skjólsæl svæði valda „aukningu” á nýtanlegu útiveðri. Þannig getur hönnun haft bein áhrif 

til aukningar á lífsgæðum íbúa, sem ætti að vera það takmark sem ábyrgir hönnuðir stefna að.

Borgarlíf er til  þess að  gera nýtt  af nálinni á Íslandi og ekki jafn  þróað  og rótgróið  og t.d. við 

Miðjarðarhafið,  þangað  sem við  sækjum okkur oft fyrirmyndir af  eftirsóknarverðu götulífi.  Mín 

tilfinning er sú að ef útisvæði eru vel nýtt og staðsett þannig að tengsl myndist við almannarýmið 

fyrir utan geti það ýtt undir að nærsamfélag sem byggir á persónulegum tengslum fólks sem deilir 

sama „lífsrúmi”. Þó ætla ég ekki að fara að gleyma mér í vangaveltum um mátt hönnunar til að 

móta  hegðun fólks,  sem að  sjálfsögðu er  flóknara  fyrirbæri  en  svo að  það  ráðist  algjörlega  af 

uppstillingu efnislegs umhverfis , sem auk þess er breytingum háð í tímans rás. 

Eftir stendur að ef á annað borð er talin þörf á að híbýli manna hafi tengsl við umhverfi sitt en séu 

ekkil  algjörlega sjálfhverf  þá eru  einka útisvæðin sú leið  sem gefur til  þess einna fjölbreyttasta 

möguleika.
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1: Pavillon de l’Esprit Nouveau - 
Garðurinn    tekur fjórðung af rými 
íbúðarinnar

2: Á veröndinni er hægt að sýna sig og sjá aðra

3. Þakgarður sem lunga byggingarinnar
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