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Yfirlýsing höfundar

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin 
af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri 
prófgráðu.
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Ágrip

Markmið þessa verkefnis var að leita svara við eftirfarandi spurningu:  
Hvernig er hægt að glæða gamalt iðnaðarsvæði  við Elliðavog í Reykjavík lífi út frá 
hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar, fjölga íbúum og um leið stuðla að bættum lífs-
gæðum ?

Til að nálgast verkefnið var hugtakið sjálfbærni skilgreint og lykilatriði vistvænnar og 
sjálfbærrar byggðar.  Skoðuð eru dæmi um vistvæna og sjálfbæra byggð í borgum og 
bæjum erlendis og það litla sem gert hefur verið hér á landi.  Gerð er grein fyrir stöðu  
hverfisins  í dag og síðan er farið í greiningarvinnu þar sem lögð er áhersla á þætti 
sem tengjast hugmyndafræði sjálfbærni.  Reynt var að svara spurningunni með því að 
nýta niðurstöður greiningarvinnu sem grunn í hönnunar – og skipulagsvinnu byggðri á 
hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar.  

Í  hönnunartillögunni  er gert ráð fyrir blandaðri byggð þar sem, atvinnustarfsemi, 
íbúðir og félagsleg borgarrými eru í fyrirrúmi. Húsin sem fyrir eru verði að mestu látin 
halda sér, vatns- og orkunotkun minnkuð, matvælaframleiðsla verður færð inn í 
hverfið og græn svæði aukin. Vægi bifreiða innan hverfisins verður minnkað og 
hjólandi og gangandi vegfarendur settir í forgang. Lykilatriði hönnunarinnar eru dregin 
fram og útskýrð á sjónarænan hátt með teikningum og myndum. 

Allar breytingarnar eiga að skapa aukin lífsgæði og gera hverfið að fyrirmynd fyrir 
ábyrgan lífsstíl og dæmi um getu til aðgerða sem er eitt meginhlutverk hugmyndafræði 
sjálfbærni.

Lykilorðin eru: lýðheilsa, umhverfi, sjálfbær þéttbýlisþróun, geta til aðgerða, nýting 
auðlinda, staðarandi og virðing við náttúruna.
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Þakkir 

Fyrst af öllum vil ég þakka leiðbeinanda mínum Heiðu Aðalsteinsdóttur fyrir allar 
ábendingarnar og fyrir að hafa trú og skilning á þessu verkefni. 

Mömmu og pabba vil ég þakka stuðninginn árin hér á Hvanneyri. 
Pabba mínum Ívari Gissurarsyni vil þakka ég kærlega fyrir yfirlesturinn.
Án þeirra hefði þetta aldrei gengið.

Helenu Guttormsdóttur vil ég þakka fyrir alla aðstoðina, yfirlesturinn, tillögurnar og 
trúna á mig undanfarin ár.

Síðast en ekki síst þá vil ég þakka Ívari Óðni, syni mínum, fyrir að umbera mig síðustu 
vikurnar og gefa mér endalausa ást og gleði.
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1. Inngangur

Við vitum að breytinga er þörf í samskiptum mannins við umhverfi sitt.  Röskuð 
vistkerfi, mengun, orkusóun og  hlýnun jarðar eru þættir sem allir þekkja í umræðunni.  
En hvað er til ráða? Síðustu ár hefur umræðan um sjálfbærni og vistvæna byggð farið 
vaxandi sem viðbragð við þessari neikvæðu þróun. Víða í nágrannalöndum okkar hafa 
vistvæn hverfi skotið upp kollinum og fleiri eru í bígerð. Reynsla af slíkum hverfum 
er lítil hérlendis fyrir utan  Sólheima í Grímsnesi sem hafa verið í fararbroddi á þessu 
sviði en þar hefur verið sjálfbært samfélag allt frá 1930 (Sólheimar, 2011).
 
Reykjavík er mjög ung borg sem hefur að mestu þróast eftir seinna stríð og vaxið hratt. 
Borgin er dreifð og kostnaður vegna samgangna hár. Á síðasta áratug, þegar mikið 
fjármagn var sett í uppbyggingu nýrra hverfa, sáust þó hvergi merki um djarfa fram-
tíðarsýn í hönnun og þéttingu byggðar í sátt við umhverfið fyrir utan í Urriðaholti í 
Garðabæ þar sem áætluð var ný byggð með vistvænum áherslum, þó með því að raska 
ósnortnu landi. 

Hérlendis hefur aldrei verið reynt að endurhanna gamla borgarhluta með vistvænum 
hætti (e. urban regeneration) líkt og tekist er á við í þessu verkefni. Slík endurhön-
nun svæða snýst um það að nýta það sem fyrir er, en búa fólki til gott örvandi vistvænt 
umhverfi sem tekur mið af sérstöðu og gæðum svæðisins.
  
Markmið þessa verkefnis var að leita svara við spurningunni:  Hvernig er hægt að 
glæða gamalt iðnaðarsvæði  við Elliðaárvog í Reykjavík lífi út frá hugmyndafræði 
sjálfbærrar þróunar, fjölga íbúum og um leið stuðla að bættum lífsgæðum? 

Lykilorðin eru: umhverfisvænt, sjálfbært byggt umhverfi, lýðheilsa, geta til aðgerða, 
nýting auðlinda, staðarandi og virðing við náttúruna.

Hugmyndafræðin sem verkefnið byggist á er sjálfbær þróun. Hugtakið sjálfbær þróun 
verið notað á ýmsan hátt og merking þess orðin mörgum óljós og jafnvel ótrúverðug. 
Einfaldasta útskýringin á hugtakinu er að uppfylla þarfir dagsins í dag án þess að 
minnka lífsgæði komandi kynslóða (e. ,, meeting the needs of today´s population 
without diminishing the ability of future populations to meet their needs”) (Sorvig & 
Thompson, 2008, 3). Helsta markmiðið í vistvænu skipulagi er að minnka innstreymi 
efna til svæðisins, bæta hringrásina innan þess og lágmarka útstreymi frá því.
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2. Vinnuferli

Í byrjun vinnuferlisins var farið í mikla heimildasöfnun og þar sem ekki er hér-
lendis um auðugan garð að gresja hvað varðar bækur sem fjalla um efnið þá voru 
bækur keyptar erlendis frá. Til að koma skipulagi á vinnuna í upphafi var unnið hugar-
kort (mynd 1) sem rammaði viðfangsefnið betur inn. 

Við greiningarvinnu er notaður gátlisti úr Shaping Neigbourhoods - For Local Health 
and Global Sustainability (viðauki 1). Farið var í gegnum gátlistana/greiningarnar og 
hönnun svæðissins mótuð eftir vistvænum gildum með tilliti til greininganna. Farnar 
voru fimm vettvangsferðir um svæðið og teknar ljósmyndir.

Mynd 1. Hugarkort gert í upphafi vinnuferils

Mikið var skissað í upphafi vinnuferilsins og er hluti skissuvinnunnar í viðauka 2. 
Gögn á tölvutæku formi voru fengin frá landupplýsingakerfi Reykjavíkurborgar og 
nýtt sem grunnur. Að skissuvinnu lokinni var unnið í Microstation V8, Illustrator, 
Photoshop, SketchUp og InDesign. 
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3. Gögn og aðferðir

Sú aðferð sem hér verður notuð er eins og áður segir fengin úr bókinni Shaping 
Neighbourhoods – For Local Health and Global Sustainability eftir Hugh Barton, 
Marcus Grant og Richard Guise. Farið verður eftir gátlista framkvæmdaraðila 
(e. Development checklist) sem er að finna í sjötta kafla bókarinnar (viðauki 1). 
Aðeins verður farið í þrjá þætti af þessum fjórþátta lista en það eru gátlistar 6.11 
Staðsetning (e. Choosing the right location), 6.12 Greiningar á svæðinu (e. Site and 
context appraisal) og 6.13 Hverfisgæði og sjálfbærniáhrif (e. Neighbourhood health 
and sustainability impact). Ástæða þess að fyrsti gátlistinn,  6.10 félagslegir og 
efnahagslegir kraftar (e. Social and economic dynamics), er ekki tekinn með er sú 
að hann fjallar að mestu leyti um samskipti við landeigendur, byggingaryfirvöld og 
lagaatriði. Að setja sig inn í þau atriði hefði orðið of umfangsmikið fyrir verkefni sem 
þetta. Sá galli er á listunum úr Shaping Neigbourhoods - For Local Health and Global 
Sustainability að þar er ekkert minnst á flokkun eða förgun sorps. Til úrbóta voru tekin 
sjálfbærni viðmið sem unnin voru fyrir Kaupmannahöfn þegar að bruggverksmiðja 
Carlsberg var endurbyggð sem íbúabyggð. Í þeim viðmiðum er farið nánar í endur-
vinnslu innan borgarhluta (mynd 2). Með þessum tveimur verkfærum, gátlistunum og 
Carlsberg viðmiðunum, mun nýja hverfið við Elliðaárvoginn vera uppbyggt.

Gátlistinn sem verkefnið byggist á er unninn úr skýrslunni Healthy Urban Planning 
eftir Hugh Barton, Claire Mitcham og Catherine Tsourou sem gefin var út árið 2000 af 
Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni. Það sem gerir gátlistann góðan er að hann dregur fram 
öll lykilatriði sem vistvæn hverfi þurfa að búa yfir og hann dregur einnig fram þau 
atriði sem hafa ber í huga við staðarval og greiningarvinnu. Auðvelt er að heimfæra 
listann á minni svæði, en önnur tól einsog vottunarkerfin BREEAM og LEED taka til 
einstakra húsa og BREEAM communities er notað yfir stærri borgarhluta og voru því 
ekki hentug fyrir smærra verkefni sem þetta. 
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3.1. Uppbygging ritgerðar

Í fjórða kafla verður hugtakið vistvænt hverfi skilgreint. Notuð verða erlend dæmi um 
lausnir innan vistvænna hverfa og þau atriði sem mikilvægt er að huga að við upp-
byggingu þeirra.

Í fimmta kafla verður tekinn gátlisti 6.11 um staðsetningu. Þar verður skoðað hvort að 
sú staðsetning sem valin er sé hentug undir vistvæna byggð. Farið er yfir félagslega 
og hagræna þætti, samgöngur til og frá svæðinu, aðgengi, líffræðilega fjölbreytni og 
möguleika til kolefnisbindingar, mengun og hættur, vatn, jarðveg, orkunotkun og 
byggingar.
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Mynd 2 . Sjálfbærni viðmið fyrir Carlsberg hverfið í Kaupmannahöfn (mynd á frummáli í 
viðauka 3).



Mynd 3. Uppbygging ritgerðar
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Í kafla sex er farið yfir gátlista 6.12 sem fjallar um greiningu á svæðinu. Þar er farið 
í gegnum landnotkun og einkenni, hreyfanleika og aðgengi, jarðvegsástand og land-
legu, veðurfar, loftgæði og hljóðvist, vatn, dýralíf og nýtingarmöguleika á núverandi 
byggingum. 

Í sjöunda kafla verður að lokum farið yfir gátlista 6.13 hverfisgæði og sjálfbærni en 
samhliða honum mun ég kynna þær lausnir sem taldar eru henta í því hverfi sem valið 
hefur verið. Þau atriði sem þessi gátlisti tekur til eru : blönduð starfsemi, íbúajafnvægi 
(íbúðir fyrir alla þjóðfélagshópa), aðgengi að almenningssamgöngum, hjólreiðastígar, 
gangandi umferð, bílaumferð og bílastæði, græn svæði, öryggi og einkarými, orku-
áætlun, vatnsnýting, líffræðileg fjölbreytni, hljóðvarnir og mengun , byggingar og 
nýting úrgangs. (Barton, Grant, & Guise, 2010)
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4.  Hvað er vistvænt hverfi?

Í raun hefur ekki verið til fullkomlega vistvæn borg í Evrópu síðan að miðaldarborgin 
var við lýði með landbúnaðinn sem sitt bakland. Miðaldarborgirnar voru sjálfum sér 
nægar og þurftu fátt að sækja um langan veg  (Falk & Rudlin, 2009).
 
Í dag eru borgir byggðar upp með svæðaskiptu skipulagi (e. zoning). Sum svæði eru 
þá eyrnamerkt til iðnaðar, önnur fyrir aðra atvinnustarfsemi og enn önnur fyrir skrif-
stofubyggð. Svo eru það svefnhverfin, sjálf íbúabyggðin. Þessi uppbygging býður ekki 
upp á mikil félagsleg tengsl íbúa þar sem íbúarnir fara oftar en ekki akandi til og frá 
vinnu á milli borgarhluta. Þetta getur valdið því að einstaklingar einangrast og getur 
það haft slæm áhrif á heilsu og líðan fólks (Barton o.fl., 2010).

Hægt er að minnka líkurnar á félagslegri einangrun með því að blanda saman atvinnu-
verslunar- og íbúasvæðum. Einnig er mikilvægt að göturnar séu öruggar, bjartar og 
aðgengi að sameiginlegum og grænum svæðum sé gott. Ef aðgengi og aðstaða er góð 
er líklegra að fólk nýti sér svæðin og komist þar í návist við aðra íbúa og efli félagsleg 
tengsl sín (Barton o.fl.,  2010). Mikilvægt er fyrir efnahagslegt og félagslegt jafnvægi 
að í hverfinu búi fólk á ólíkum aldri og af öllum þjóðfélagsstigum.  

Það hefur sýnt sig að fólk hefur ótrúlega líkar væntingar til hverfisins síns þrátt fyrir 
ólíkan bakgrunn. Það sem fólk óskar sér helst í nærumhverfi sínu er að samfélagið 
innan þess sé blandað og þar búi fólk af öllum stigum þjóðfélagsins. Innan hverfis þarf 
einnig að vera fjölbreytt starfsemi með heilsugæslu, skóla, verslunum, léttum iðnaði 
og svo framvegis. Samgöngur þurfa að vera aðgengilegar öllum og mynda gott flæði 
til annarra borgarhluta. Gangandi vegfarendum skal gert hátt undir höfði og skapaðar 
ákjósanlegar aðstæður til líflegra félagslegra samskipta. Hverfið þarf að vera vist-
fræðilega ábyrgt og draga úr neyslu og losun úrgangs. Það þurfa að vera góðar grænar 
tengingar við stærri og smærri græn svæði (Barton o.fl., 2010). Möguleiki á að rækta 
eigin matjurtir þarf að vera í námunda við hverfið en ræktun matjurta hefur marg-
vísleg áhrif á samfélagið. Það er félagslega, andlega og líkamlega hollt og gott að 
rækta sinn eigin mat. Þá ætti það einnig að veita íbúum betri tilfinningu fyrir staðnum, 
treysta sérstöðu og tengingu við náttúruna.Við garðvinnu fær fólk góða útrás og 
uppsker hollan mat og betri heilsu  (Bohn, Howe, & Viljoen, 2005).  

Hverfið þarf að hafa útlit sem endurspeglar einkenni hverfisins og íbúa þess. Mögu-
leikar á stækkun og breytingum í takt við nýja tíma þurfa að vera opnir og íbúarnir 
þurfa að hafa tækifæri til að taka þátt í skipulagningu hverfisins  (Barton o.fl., 2010). 
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Mynd 4. Hammarby módelið sem sýnir hringrás efna og orkugjafa í hverfinu. (Hammarby Sjös-
tad, 2011) (mynd á frummáli í viðauka 3)

Í nútíma borgarumhverfi gefast mörg tækifæri til að gerast vistvænni en við erum nú. 
Ef við hugsum okkur nútímaborgina þá er hún eins og lína þar sem efni og orka fara 
inn um annan endan en út um hinn endan kemur úrgangur. Til að borg geti talist 
vistvæn þarf að breyta línunni í hringrás, þ.e. að nýta úrganginn betur.

4.1. Fordæmi

Til eru fjölmörg fordæmi um vistvæna byggð á erlendri grundu en hérlendis eru það 
Sólheimar í Grímsnesi sem komast næst því að vera vistvænir. Hið fullkomlega vist-
væna hverfi kann að vera fjarlægur draumur en þó eru þegar til fullkomlega sjálfbær 
samfélög (e. Eco-villages). Þar er allur matur ræktaður á staðnum, þorpin eru sjálfbær 
um orku og vatn og endurvinna sjálf allan úrgang. Þessi þorp eru enn fámenn, íbúar 
eru oftast færri en 500 og þurfa að vera tilbúnir að verja nær öllum tíma sínum í vinnu 
fyrir samfélagið. Þess má geta að í Svíþjóð eru um 100 slík þorp (Falk o.fl., 2009). 

Hammarby Sjöstad í Svíþjóð er gott dæmi þar sem hringrás vatns, orku og úrgangs er 
til fyrirmyndar. Hammarby módelið sýnir þessa hringrás vel (mynd 4). 
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Þar hefur borgarhlutinn verið skipulagður með það takmark að lágmarka losun úrgangs 
sem er takmark allra vistvænna hverfa.

Í Kolding í Danmörku er vistvænt íbúahverfi sem nýtir það vatn sem til fellur innan 
hverfisins á nýstárlegan hátt. Allt regnvatn og grátt vatn þ.e. vatn úr baðkörum og 
vöskum er nýtt til ræktunar í gróðurhúsi sem kallað er Pýramídinn (mynd 5). 
Pýramídinn er tilraunaverkefni sem hófst 1993 og stendur enn. Að verkefninu standa 
Sveitastjórn Kolding (e. Municipality of Kolding), byggingar og skipulagsráð 
Danmerkur (e. The ministry of housing and urban affairs) og ráðgjafafyrirtækið 
Byfornyelse. 

Svona virkar Pýramídinn:

1. Regnvatni er safnað af þökum húsanna í hverfinu og það leitt í tjörn og í 
 neðanjarðartank í garðinum. 
2. Regnvatnið er leitt í læk sem fer hring í gegnum sameiginlega garðinn. Þetta  
 oxar vatnið og heldur því fersku.
3. Vatn úr tjörninni og tanknum er notað í salerni húsanna.
4. Úrgangsvatn úr íbúðunum er sett í sérstakan botnfallstank (e. Precipitation   
          tank) sem skilur set frá vatninu og setið er síðan flutt til hreinsunar í 
 sérstakri hreinsistöð.
5. Vatnið fer í gegnum súrefnisháð ferli (e. aerobe process) sem brýtur niður 
 lífræn efni. 
6. Í byrjun var vatnið sótthreinsað með útfjólubláum geislum og ósoni áður en  
 því var veitt til pýramídans en nú hefur því verið sleppt úr ferlinum vegna þess  
 að það reyndist óþarfi.
7. Í pýramídanum er vatninu svo veitt í gegnum þrjú vatnsker sem eru alls um 350  
 fm að stærð. Í því fyrsta eru þörungar sem nærast á lífrænum efnum í vatninu, 
 í næsta keri eru svifdýr (e.zooplanktum) sem nærast á þörungunum og í því   
 þriðja eru fiskar sem nærast á svifdýrunum. Í kerjunum er einnig margvíslegur
  gróður. Með þessu er sköpuð náttúruleg fæðukeðja sem sér um að hreinsa 
 vatnið og nýting næringarefna er mikil.
8. 10-15% vatnsins er dælt upp í gróðurhúsið á efri hæðum pýramídans og notað  
 til að vökva þær pottaplöntur sem þar eru ræktaðar.
9. Afgangsvatni er er að lokum veitt út í garðinn á svokallað rótarsvæði (e. root  
 zone) og þar nýta plönturnar þau næringarefni sem eftir eru og vatnið seytlar  
 hreinsað niður jarðveginn í átt að grunnvatni.
 (Holck-Christiansen, 2004) 
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Þetta kerfi hefur gefið góða raun í Kolding og eru í þessum eina pýramída ræktaðar um 
15.000 plöntur á ári og dugar sala þeirra til að fjármagna alla vinnu við pýramídann 
(Falk & Rudlin, 2009).

Mynd 5. Pýramídinn í Kolding (Hautenature, 2011)

Hérlendis eru það Sólheimar í Grímsnesi sem hafa verið leiðandi í vistvænni byggð. 
Þar stendur Sesseljuhús umhverfissetur sem er sýningarhús um sjálfbærar byggingar 
(mynd 6). Við byggingu hússins var settur fram spurningarlisti sem að höfundur telur 
gott viðmið þegar hanna á vistvænt hverfi, hvort sem um er að ræða landslag eða 
byggingar. Því fleiri spurningum sem er svarað játandi því ákjósanlegra þykir efnið til 
notkunar í vistvænu hverfi.

Er efnið úr endurnýjanlegri auðlind?
Er efnið nýtt í samræmi við endurnýjun auðlindarinnar?
Er efnið innlent eða framleitt innanlands?
Er efnið af góðum gæðum og er ending þess góð?
Er efnið hættulaust, þ.e. ekki heisluspillandi?
Er framleiðsla á efninu umhverfisvæn?

Mynd 6. Sesseljuhús í Sólheimum (ASK, 2011)
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Er hægt að losna við efnið, við lok líftíma þess, án þess að valda 
umhverfisspjöllum?

     (Sesseljuhús Umhverfissetur, 2011)

Í hverfum þar sem einsleitni er mikil hvað varðar þjóðfélagshópa, efnahag og aldur er 
hætt við að myndist svokölluð gettó og/eða svefnhverfi þar sem lítið er um að vera á 
almennum vinnutíma á daginn. Slíkt umhverfi er ekki heillandi og getur jafnvel orðið 
hættulegt (Barton o.fl.,  2010).  

Gott dæmi um slíkt var Pruitt Igoe í st. Louis í Bandaríkjunum (mynd 7). Pruitt Igoe 
var byggt 1954 og átti að verða fyrirmyndarhverfi fyrir verkamenn og félagslega 
þurfandi. Byggðar voru 33 íbúðarblokkir og á milli þeirra voru stórir garðar. 
Íbúðirnar voru rúmgóðar og búnar nýjustu heimilistækjum. Fólki af neðstu stigum 
þjóðfélagsins var svo komið þar fyrir í stórum stíl. Ofbeldi, glæpir og fíkniefni urðu 
fljótt mikið vandamál í hverfinu og gremja íbúanna fór sívaxandi. Öryggi íbúa varð 
ábótavant og foreldrar veigruðu sér við því að hleypa börnum sínum út til leikja.
Tuttugu árum eftir að Pruitt Igoe var byggt var hverfið dæmt óíbúðarhæft og jafnað 
við jörðu (The Pruitt Igoe Myth - an Urban History, 2011). Í hverfinu náðist aldrei hið 
mikilvæga jafnvægi sem nauðsynlegt er til að það virki sem samfélag. 

Mynd 7. Pruitt Igoe jafnað við jörðu 1974. (The Pruitt Igoe Myth, 2011)
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5. Greiningarvinna - Val á staðsetningu

Í þessum kafla verður farið í gegnum gátlista 6.11 sem fjallar um val á staðsetningu. 
Farið verður yfir kosti og galla svæðisins og það metið með vistvæna byggð í huga. 
Aðalatriðið er að valinn sé staður sem hægt er að bæta án þess að ganga á náttúru-
auðlindir og græn svæði.

5.1. Staðsetning

Staðsetning hverfisins skiptir höfuðmáli ef vel á að takast til. Hægt er að færa rök fyrir 
því að Elliðaárvogurinn sé í raun eins nálægt miðju Reykjavíkur og hægt er.
Samkvæmt umferðarspá höfuðborgarsvæðissins til 2024 sem unnið var fyrir aðal-
skipulag Reykjavíkur sést greinilega að Elliðaárvogurinn er þungamiðja borgarinnar 
(mynd 8). Borgin hefur þanist út síðustu áratugina og þau svæði sem áður voru í 
útjaðrinum hafa nú færst inn í borgina. Súðavogurinn er slíkt svæði. Þegar uppbygging 
þar hófst í kringum 1960 var Elliðaárvogurinn við útjaðar borgarinnar en nú er svo 
komið að hann liggur nær miðju hennar.

Mynd 8. Umferðarspá fyrir höfuðborgina til 2024, svæðið afmarkað með hring (Reykjavík, 
2008).
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Því liggur beint við að nýta þetta iðnaðarsvæði til uppbyggingar og þéttingar á byggð, 
enda er það eitt af markmiðum Reykjavíkurborgar að endurskipuleggja vannýtt svæði 
(Reykjavík, 2008). Í aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 er svæðið titlað athafna-
svæði. 

,,Á athafnasvæðum er fyrst og fremst gert ráð fyrir iðnaði sem 
hefur litla mengunarhættu í för með sér, verkstæðum, landfrekri 
umboðs- og heildverslun og vörugeymslum (sbr. gr.4.6. í skipu-
lagsreglugerð). Almennt er ekki gert ráð fyrir íbúðum á 
athafnasvæðum, nema íbúðum sem eru tengdar starfsemi á 
svæðinu. [Óheimilt er að veita leyfi til rekstrar nýrra matvöru-
verslana á athafnasvæðum. ]”  
(Reykjavík 2008, 14)

Höfði

GelgjutangiVogarnir

Laugardalur

Elliðaárdalur

Geirsnef

HÖNNUNARSVÆÐI

Snarfari

N

Mynd 9. Staðsetning svæðis og næsta nágrenni. Unnið á loftmynd af borgarvefsjá.



Mynd 10. Súðavogur og hugsanleg byggð í áföngum 1-5 út norðurströndina. Unnið á ljósmynd 
frá  Sturlu Snorrasyni.

Súðavogur
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Fyrir Súðavoginn er sett fram sérstök stefna í þemahefti AR1 sem gefur það til kynna 
að fjölgun íbúða sé á dagskránni.

,, Á svæðinu er fyrst og fremst gert ráð fyrir léttum iðnaði. 
Skrifstofur og vinnustofur eru þó leyfðar að öllu  jöfnu og 
ennfremur íbúðarhúsnæði í tengslum við starfsemi á svæðinu. 
Í aðalskipulaginu er gert ráð fyrir að heimilt sé að breyta 
atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði og er áætlað að íbúðum á 
svæðinu gæti fjölgað um 40 með þeim hætti.”
(Reykjavík., 2008)

Með aukinni íbúabyggð á svæðinu mun svæðið styrkjast og mun nýja hverfið skapa 
möguleika á að tengja eldri íbúðabyggðina vestan Sæbrautar við Elliðaárvoginn og 
Elliðaárdalinn sem er stærsta útivistarsvæði borgarinnar. Hverfið myndi skapa 
tengingu við Bryggjuhverfið og Grafarvog austan Elliðavogs. Einnig gæti hverfið 
orðið vísir að stærra íbúðahverfi sem gæti teygt sig út norðurströnd Reykjavíkur alla 
leið að Laugarnesi að því gefnu að Sundahöfn yrði fundinn nýr staður eða starfsemi 
þar dregin saman (mynd 10). Myndi sú umbreyting verða í fimm áföngum og 
hefjast í framhaldi af Súðavogi, niður að Sundahöfn og jafnvel alla leið niður að 
Laugarnesi. Þessar breytingar myndu gefa Reykjavík nýtt svipmót í norðurátt.
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5.2. Félagslegir og efnahagslegir kraftar

Í dag er á svæðinu léttur iðnaður og skrifstofuhúsnæði. Í seinni 
tíð hefur starfsemin þó minnkað og talsverður hluti húsanna 
standa nú auð (mynd 11). Á svæðinu er 4 skráðar íbúðir og 8 
íbúar (Reykjavík., 2008) en eftir vettvangsferðir um svæðið er 
það augljóst að nokkru fleiri hafa búsetu á svæðinu í trássi við 
lög. Hið nýja hverfi myndi bæta þeirra aðstöðu umtalsvert bæði 
félagslega og efnahagslega, t.d. með betra aðgengi að þjónustu. 
Í næsta nágrenni er rótgróin íbúabyggð í vestri og iðnaðar- 
hafnar- og verslunarsvæði til norðurs.

N



Mynd 13. Gatnakerfið í gráum lit Mynd 14. Helstu stígar í bleikum lit.

Mynd 15. Göngu- og hjólastígakort af svæðinu 2010, hönnunarsvæði merkt með rauðu. (Hjóla-
kort, 2010)

15

5.3. Gatna- og stígakerfi

Svæðið er vel tengt inn á gatnakerfi borgarinnar og helstu stofnbrautir borgar-
innar liggja framhjá svæðinu (mynd 13). Göngustígar liggja að hverfinu bæði frá 
Elliðaárdal og einnig inn í Vogahverfið (mynd 14). Sæbrautin er þó óneitanlega farar-
tálmi en með réttum aðgerðum má bæta úr því. Í aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 
er gert ráð fyrir miklum umbótum á stígakerfi þar sem hjólastígur mun vera lagður 
meðfram Naustavogi yfir Elliðaárnar um enda Geirsnefs og yfir í Grafarvoginn (Reyk-
javík, 2008)(mynd 16). Mun þessi stígur hafa mjög jákvæð áhrif fyrir íbúa í Grafar-
vogi og auka umferð gangandi og hjólandi um Súðavoginn umtalsvert.

N N

N



Mynd 16. Fyrirhugaðar nýjar hjólaleiðir í Reykjavík, hönnunarsvæði merkt með rauðum hring. 
(Hjólreiðaáætlun, 2010)

Stofnstígar

N

Mynd 17. Ferðavenjur Reykvíkinga 
(Hjólreiðaáætlun, 2010)

Mynd 18. Könnun MMR um bifreiðanotkun í 
kjölfar eldsneytishækkana í mars 2011 (MMR, 
2011).

16

5.4. Aðgengi

Þegar að litið er á ferðavenjur Reykvíkinga í dag má sjá að meginþorri borgarbúa 
(75%) velja sér bílinn sem farkost (mynd 17). Reykvíkingar aka sem samsvarar 10 
tunglferðum dag hvern (Harpa Stefánsdóttir & Hildigunnur Haraldsdóttir, 2010). 
Full ástæða er því til auka vægi almenningssamgangna og hjólreiða í Reykjavík vegna 
útblásturs en efnahagslegur ávinningur íbúanna yrði einnig umtalsverður. Bensínverð 
hækkar í sífellu og nú þegar er fólk farið að leggja bílnum og nýta sér aðra fararkosti 
til yfirferðar. Eins og sjá má á könnun sem gerð var af MMR árið 2011 (mynd 18) hafa 
71% landsmanna minnkað notkun sína á bílnum (MMR, 2011) og mun sú þróun að 
öllum líkindum halda áfram með hækkandi eldsneytisverði.



Þar sem Elliðaárvogurinn er miðsvæðis í borginni þá er aldrei um langan veg að fara 
til annarra svæða borgarinnar. Hverfið er vel tengt inn á aðalstofngötur og er í gön-
gufæri við flesta þjónustu. Göngustígar eru á svæðinu sem tengja það við aðra borgar-
hluta. Ekið er inn á svæðið frá Sæbraut úr vestri og er þar tvístefna. Hámarkshraði er 
talsverður eða 50 km á klst. Biðstöðvar strætisvagna eru við Sæbrautina. Hjólreiðar 
eru ákjósanlegur kostur sem ferðamáti til og frá hverfinu en samkvæmt könnun sem 
Umhverfissvið Reykjavíkurborgar hefur látið vinna tekur rétt um 15 mínútur að hjóla 
þaðan nánast hvert sem er innan borgarinnar (mynd 19).

Það má einnig segja að staðsetningin sé tilvalin til atvinnurekstrar þar sem stutt er 
fyrir aðra borgarbúa að komast að svæðinu. Þegar styttra er á áfangastað þá er líklegra 
að fólk velji sér annan fararmáta en bifreiðar. Það leiðir svo til minni mengunar og 
betra heilsufars (Dunham-Jones, 2010). Verslun, skólar og þjónusta eru í námunda við 
svæðið og mjög stutt er í Elliðaárdalinn þar sem hægt er að njóta náttúrunnar 
(mynd 20).

15 mín hjólaleið

Mynd 19. Fimmtán mínútna hjólaleið frá svæðinu. Unnið útfrá korterskorti af Reykjavík (Harpa 
Stefánsdóttir & Hildigunnur Haraldsdóttir, 2010).

N
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Mynd 20. Vegalengdir að þjónustu frá svæðinu
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5.5. Líffræðileg fjölbreytni og kolefnisbinding

Möguleikinn á aukinni kolefnisbindingu er vegna smæðar ekki mikil á svæðinu. Hægt 
er að minnka grá svæði með gróðursetningu en gróður dregur í sig koltvísýring og 
bindur hann. Nokkuð stórt svæði þarf þó til svo að einhver munur sé mælanlegur.
Einn hektari nýplöntunar nægir einungis til kolefnisjöfnunar örfárra bíla (Dunnet & 
Clayten, 2007). Naustavegurinn liggur um nes en á enda þess er smábátahöfn Snarfara. 
Nesið er að mestu óbyggt og hafa birki (Betula pubescens) og ýmsar aðrar trjátegundir 
sáð sér þar. Þar væri tilvalið að planta sem flestum trjám og mynda þar grenndarskóg 
fyrir hverfið sem myndi auka kolefnisbindingu svæðisins. 



Mynd 21. Hljóðstig við Sæbraut og Kleppsveg í næsta nágrenni Súðavogs (Línuhönnun, 2006)
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Í Elliðaárdalnum finnast yfir 158 tegundir íslenskra plantna og þá er ekki talinn með 
sá trjágróður sem gróðursettur hefur verið á skógræktarsvæðunum í dalnum. Villtur lax 
gengur í Elliðaárnar en í ánum þrífast einnig bleikja, urriði, hornsíli og áll. 
Í Elliðaárdalnum verpa 31 tegund fugla að staðaldri. Þar má nefna stokkönd, æðarfugl, 
toppönd og gulönd, dílaskarf, straumönd, tjald, sendling o.fl. (Árni Hjartar-
son, Helgi M. Sigurðsson, & Reynir Vilhjálmsson, 1998). Líffræðileg fjölbreytni 
svæðisins er því mikil. 

5.6. Mengun

Ætla má að talsverð mengun berist frá nærliggjandi stofnbrautum þ.e. Sæbraut og 
Ártúnsbrekku. Hið nýja hverfi gæti minnkað þessi áhrif með auknum gróðri og minni 
losun á eiturefnum frá byggðinni sjálfri. Hljóðmengun frá Sæbrautinni er töluverð en 
ef litið er á rannsóknarverkefni sem Línuhönnun hf. vann í samstarfi við Trivium ehf.  
í september 2006 um hljóðvarnir við vegi má sjá að við Sæbrautina getur hljóð farið 
upp yfir 65 dB við húsvegg (mynd 21). Leyfilegt jafngildishávaðastig í íbúabyggð er 
45 dB ef miðað er við staðla sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin leggur til. Þessu marki 
ætti að vera hægt að ná fram í hverfinu með viðeigandi hljóðvörnum (Línuhönnun, 
2006)
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5.7. Vatn

Við erum svo lánsöm á Íslandi að búa við gnægð vatns og á flestum stöðum hér-
lendis er aðgengi að hreinu vatni frábært. Í Reykjavík notar hver íbúi um 155 m3/ári 
eða um 155.000 lítra af köldu vatni á ári. Þetta er svipuð notkun og hjá nágrönnum 
okkar á Norðurlöndunum  (Ingibjörg E. Björnsdóttir, 2004). Mikið af vatni fer þó til 
spillis vegna sinnuleysis. Hreint vatn sóast í miklu magni innan veggja heimilisins en 
20% af því vatni sem þar er notað fer t.a.m. í að sturta niður úr klósettinu (Sorvig & 
Thompson, 2008) (mynd 22). Auðveldlega væri hægt að bæta úr þessu og nýta vatnið 
betur innan vatnskerfis heimilisins.

Utandyra er það ógegndræpi yfirborðslaga 
sem mestu veldur um vatnssóun. Svart og 
ógegndræpt yfirborð sýgur ekkert vatn í sig 
en dregur í sig 90% af geislun sólar og hitnar 
því umtalsvert. Græn svæði virka hinsvegar 
eins og svampur á vatnið og sjúga til sín 
hvern einasta dropa sem á yfirborðið fellur 
og nýta einnig sólarljósið (Ritchie & 
Thomas, 2009). Þegar að vatn nær ekki að 
flæða niður í gegnum jarðveginn þá er hætta 
á því að grunnvatnsstaðan lækki og þá er 
illt í efni. Þess vegna er mikilvægt að huga 
að betri nýtingu vatns. Vatnið er einnig gott 
fyrir sálina, en láréttur vatnsflötur hefur 
róandi áhrif á hana og gosbrunnar kæta, en 
báðir þessir þættir eru mjög 
æskilegir í borgarumhverfinu (Ritchie o.fl., 2009). Vatn er einnig nauðsynlegt fyrir 
líffræðilega fjölbreytni innan borgarmarkanna og dregur að sér ýmsar tegundir fugla 
og smádýra. Einnig hefur það kælandi áhrif á umhverfi sitt á heitum sumardögum  
(Ritchie o.fl., 2009). 

Ógegndræp yfirborðsefni eins og malbik eru ríkjandi í borgarumhverfinu í dag og 
getur það haft slæm áhrif á grunnvatnsstöðuna. Eins og mynd 23 sýnir þá er 
skógarbotn nær fullkomlega gegndræpur miðað við borgarlandslagið sem er aðeins 
10% gegndræpt (Sorvig & Thompson, 2008)

14 % ótilgreint

4 % Garður

6 % Uppþvottavél

9 % Þvottavél

18 % Sturta

20 %  Að sturta niður

21 % Baðkar

8 % Vaskar

Dæmigerð vatnsnotkun
heimilisins.

Mynd 22. Dæmigerð vatnsnotkun heimilis 
(Ritchie & Thomas, 2009). 



Mynd 24. Höfundur virðir fyrir sér merk setlög við Háubakka

Mynd 23. Gegndræpi og afrennsli svæða frá skóglendi til borga (mynd á frummáli í viðauka 3).
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5.8. Málmar, land og jarðvegur

Beggja vegna Elliðaárvogs eru merkileg setlög og við Súðavoginn eru Háubakkar 
sem eru friðlýstir (mynd 24). Háubakkar eru merkilegir að því leyti að þeir sanna það 
að ísöldin hefur ekki verið einn samfelldur vetur heldur hafi gengið á með hlýinda-
skeiðum. Einnig finnast í Háubökkum steingerðar skeljar sem eru um 300 þúsund 
ára gamlar  (Árni Hjartarson o.fl., 1998). Eins og staðan er í dag er torfært upp að 
Háubökkum og það eina sem gefur til kynna að þar sé um merkilegar minjar að ræða 



Mynd 25. Þróun strandlínunnar frá 1965-1995, núverandi strandlína sýnd með punktalínu og 
hönnunarsvæði merkt inn með bláu. Unnið á loftmyndir af borgarvefsjá.

19951975

1965 1971

N N

N N

er upplýsingaskilti sem er staðsett við Naustaveg. Full ástæða er til að bæta aðgengið 
upp að setlögunum og gæti svæðið  þá orðið mikilvægur fræðslustaður til jarðfræði-
menntunar á Íslandi.

Naustavogurinn er alfarið á landfyllingu en lítið er vitað um innihald fyllingarinnar. 
Geirsnef var fyllt á sama tíma og Naustavogurinn og var uppfyllingarefnið að öllum 
líkindum af svipuðum toga (mynd 25). Ekkert er vitað fyrir víst um ástand úrgangsins 
sem notaður var í uppfyllingarnar en vitað er að þarna voru urðuð bílhræ og grófur 
úrgangur úr sorpeyðingarstöðinni á Stórhöfða. Þarna finnast því líklega ýmis spilliefni 
eins og olíuefni, rafgeymasýra, þungmálmar og ef til vill PCB (Kristín Lóa Ólafsdóttir 
& Svava S. Steinarsdóttir).
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Mynd 26. Notkun frumorku í heiminum og á Íslandi 1998 (Árni Ragnarsson & Þorkell 
Helgason, 2003).

Mynd 27. Hlutur endurnýjanlegra og óendurnýjanlegra orkulinda (Árni Ragnarsson & Þorkell 
Helgason, 2003)
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5.9. Orkunotkun

Við íslendingar erum svo lánsöm að þurfa ekki að reiða okkur á jarðefnaeldsneyti til 
hitunar eða til raforkuframleiðslu. Við nýtum okkur hinsvegar vatnsaflið og jarðhitann. 
Sú orka er bæði ódýr og mengar ekki sem er ótvíræður kostur. Raforkuverð á íslandi er 
með því lægsta í evrópu en 87% húsa eru hituð með jarðvarma, 11,5% með rafmagni 
og aðeins 1,5 % með olíu (Árni Ragnarsson & Þorkell Helgason, 2003). Þetta háa 
hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa er einstakt í heiminum eins og myndir 26 og 27 
sýna. Þetta er ástæða þess hve lítið er um notkun sólar- og vindorku hérlendis en í 
nágrannalöndunum er stöðug framþróun í nýtingu þess konar orku.

Í dag er hefðbundin íslensk orkunotkun á svæðinu, bæði hita og rafmagnsveita tengd 
við orkukerfi borgarinnar. Landið hallar til austurs og suðurs og því nýtur það sólar 
megnið af deginum. 



Mynd 28. Bakgarður við verkamannabústaði 
við Hringbraut. Unnið á loftmynd af borgar-
vefsjá.

Mynd 29. Bakgarður við Súðavog. Unnið á 
loftmynd af borgarvefsjá.

N
N
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5.10. Byggingar á svæðinu

Súðavogur liggur í boga frá norðri til suðurs. Við götuna er svokölluð randbyggð 
iðnaðarhúsnæðis sem byggðist upp í kringum 1960. Húsin eru flest þrjár hæðir 
götumegin frá en jarðhæðin nær langt undir yfirborðið hinum megin við húsin og 
myndar þar kjallara. Þegar gengið er að húsunum frá Kænuvoginum virðast þau öll 
vera á 2 hæðum vegna þessa mikla hæðarmunar sem er einkennandi fyrir byggðina. 
Kænuvogurinn er afmarkaður af húsunum og minnir á bakgarða verkamanna-
bústaðanna við Hringbraut (myndir 28 og 29).
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D/H = 3,5

A

B

A

B

Mynd 30. A- Skali Yoshinobu Ashihara (Lau & Yang, 2009, 55-81), B - Sneið í gegnum 
hverfið, C- Hlutfall hæðar húsa og rými á milli þeirra við Kænuvog.

A

B

C
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Húsin eru ekki á fleiri hæðum en þremur og skapar það umhverfi á mannlegum skala. 
Samkvæmt kenningum Yoshinobu Ashihara líður fólki vel í umhverfi þar sem hæð 
bygginga og lengd á milli þeirra fer ekki undir skalann 1/1. Þegar skalinn er undir því 
finnst fólki vera þrengt að sér (Lau & Yang, 2009, 55-81). Hlutfallið er fundið með 
því að deila bili milli bygginga með hæð þeirra. Súðavogurinn hefur mjög þægilegan 
skala eða 3,5. Rýmið milli bygginganna er hvorki of opið eða of aðþrengt og telst því 
ákjósanlegt til íbúðabyggðar (myndir 30 A,B og C). 

Möguleikinn á að þróa þarna hverfi með fjölbreyttu úrvali af íbúðum af ýmsum 
stærðum og gerðum er mikill. Það er lykilatriði hversu einfalt það ætti að vera að nýta 
það húsnæði sem fyrir er á svæðinu til íbúða. Húsin eru hvorki of stór né of lítil (mynd 
31 A og B).
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5.11. Samantekt á staðarvali

Samkvæmt greiningunni er staðsetning 
svæðisins tilvalin til að þétta byggðina en 
þétting hennar er einn grundvallarþáttur 
vistvæns skipulags. Þétting byggðar minnkar 
þörfina á einkabílnum og dregur þar með úr 
mengun. Tilhneiging síðustu ára hefur verið 
þveröfug þ.e. sífelld þensla borgarinnar 
(e. urban sprawl). Byggðin stækkar í 
sífellu, dreifir úr sér. Þetta veldur því að 
fjarlægðir verða sífellt meiri og það hafa 
orðið til svefnhverfi í jöðrum borgarinnar. 
Því er mikilvægt að taka gömul iðnaðar-
hverfi sem áður voru í útjaðrinum og endurgera 
þau annaðhvort sem náttúrusvæði eða sem 
íbúðabyggð. Svæðið er mjög vel tengt inn í 
gatnakerfi borgarinnar og getur orðið að grænni 
tengingu milli tveggja stórra útivistarsvæða 
innan borgarinnar, Laugardals og Elliðaárdals. 
Það er því rökrétt að að velja þessa stað-
setningu til þróunar. 
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6. Staðháttagreining

Í þessum kafla verða greindar aðstæður á svæðinu eins og þær eru í dag. Bæði verður 
farið yfir náttúrulega þætti eins og dýralíf, gróður, veður og landlegu en einnig verður 
litið á byggðarmynstur, landnotkun, staðaranda og flæði.

6.1. Landnotkun og staðarandi

Tilhneigingin til einsleitni í nútímaborgarþróun virðist vera að aukast. Húsin eru 
eins, sami gróður er notaður og sama efnisval er áberandi. Þetta verður til þess að 
staðarandinn verður sá sami eða svipaður í flestum hverfum og fólk á því oft erfitt með 
að rata um og staðsetja sig. Hraði nútímans, hraðskreiðir bílar, lestir og flugvélar hafa 
á huglægan hátt minnkað jörðina sem hýsir okkur. Manneskjan er þó einu sinni sköpuð 
til að ganga á tveimur jafnfljótum. Ef gengið er á venjulegum gönguhraða þá verður
skynjunin á umhverfinu nánari.

Við búum í mannlegu umhverfi og íbúarnir skapa staðarandann. Flestum líður vel þar 
sem þeir þekkja til og þar sem líkur eru á samskiptum við annað fólk. Skipulag getur 
haft mikil áhrif á þessa þætti. Eldri hverfi hafa oft sterkari staðaranda en yngri hverfi. 
Langt þróunarferli þeirra skapar sérstakt andrúmsloft (Clifford & King, 1993).
Staðarandi getur falið í sér ótal marga þætti sem hver og einn upplifir á sinn hátt. 
Í flestum tilfellum eru það smáatriðin sem skipta höfuðmáli. Common Ground eru 
samtök í Englandi sem hafa kannað staðaranda síðan í byrjun áttunda áratugar síðustu 
aldar og hafa samtökin sett saman þau meginatriði sem talin eru skapa staðaranda. 
Þau eru: smáatriði, raunveruleiki, sérstaða og ytri einkenni (Clifford & King, 1993).

Smáatriði (e. Detail) : Við skynjum mun meira en við getum komið í orð. 
Upplifun okkar er lík mósaíkmynd þar sem margir ólíkir hlutar skapa heild. Við 
þörfnumst smáatriðanna í umhverfi okkar til að staðsetja okkur, útlit húsanna, 
glugganna, gangstéttanna og svo framvegis. Þessi litlu smáatriði skipta gríðarlega 
miklu máli þegar hugað er að staðaranda.

Raunveruleiki (e. Authenticity) : Það skiptir okkur miklu máli hvaðan hlutir koma. 
Staðarandinn tengist ekki endilega fegurð en hann verður að vera sannur. 

Sérstaða (e. Particularity) : Hið óvenjulega, sérstaka, skrýtna og sjaldgæfa er 
mikilvægur þáttur í að skapa staðaranda. Litlu húsin á Eyrarbakka skapa sérstakt an-
drúmsloft og blokkirnar í Bökkunum í Breiðholti, skapa annan anda. Hver staður hefur 
eitthvað sem einkennir hvort sem það eru byggingar, gróður, dýralíf eða lykt.



Myndir 32 A-D. Staðarandi.
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Ytri einkenni, Ára (e. Patina) : Staðarandi er saga og fortíð sem heldur áfram inn í 
nútímann og framtíðina. Fortíðin er sjáanleg en hverfið heldur áfram að þróast á 
eigin forsendum. Þannig myndast einstakur andi hvers staðar. Kraftur og líf eru helstu 
drifkraftar staðaranda. (Clifford & King, 1993) 

Byggingar hverfisins sem hér er til umfjöllunar bera öll einkenni hins móderníska 
steinsteypustíls sjötta áratugarins. Mikilvægt er að nýta þessar byggingar áfram til að 
glata ekki þeim anda sem þær skapa á svæðinu. Gluggasetningin er mjög áberandi en 
þar eru langar lengjur af stórum gluggum áberandi. Stórir kassalaga fletir af sterkum 
litum eru einnig einkennandi (myndir 32 A-D). Bogadregnar götur og mikill hæðar-
munur hafa sterk áhrif á vegfarendur og skapa Háubakkar sérstakt landslag austan við 
byggðina.

Í næsta nágrenni að vestan er rótgróin íbúabyggð Voganna sem tengjast Laugar-
dalnum. Svæðið er í raun eina tenging Voganna við Elliðaárdalinn sem er næst 
svæðinu að sunnan. Norðan við hverfið er áframhaldandi athafnasvæði og verða 
byggingarnar stærri í skala eftir því sem norðar dregur alla leið niður að Sundahöfn. 
Vel mætti hugsa sér að vistvæn umbreyting hverfisins væri fyrsti áfangi þéttingar byg-
gðar meðfram norðurströnd borgarinnar. 



Mynd 33. Byggðarmynstur svæðisins. Randbyggðin við Súðavoginn dregin fram með rauðu. 

N
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6.2. Hreyfing og flæði

Stofnstígurinn sem liggur niður að Geirsnefi myndi nýtast betur ef til hinnar vistvænu 
byggðar myndi koma. Nauðsynlegt er að bæta aðgengi gangandi og hjólandi veg-
faranda yfir Sæbrautina. Einnig myndi tenging svæðisins við austurströnd Elliðaár-
vogsins verða til mikilla bóta á flæði gegnum svæðið. 
 
Þó svo að strætisvagnaleiðir séu um Sæbrautina þá er næsta biðstöð heldur langt frá 
hverfinu eða uppi við Skeiðárvog. Úr þessu mætti þó bæta með fleiri biðstöðvum.
Bílaumferð á greiða leið að svæðinu enda er það staðsett á þungamiðju borgarinnar 
(mynd 34). Það er kostur að leiðin til svæðsins er mjög fljótfarin og greið. Ókosturinn 
liggur hinsvegar í umferðarþunga sem liggur framhjá svæðinu og veldur bæði mengun 
og hávaða. Þessi áhrif frá vegakerfinu er nauðsynlegt að minnka. 

Mynd 34. Umferðarspá til ársins 2024, bílar taldir í þúsundum á sólarhring, 
þungamiðja höfuðborgarinnar merkt með hring (Reykjavík., 2008).
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6.3. Landfræðileg lega og 
jarðvegsástand

Þó nokkur halli er á svæðinu og eru Háubakkar eins og 
nafnið gefur til kynna snarbrattir og allt að 10 m háir 
þar sem þeir standa hæst. Landsvæðið hallar frá austri 
til vesturs og liggur vesturhliðin hæst. Milli Kænuvogs 
og Súðavogs nemur hallinn heilli húshæð og er hann 
þar brúaður með kjallara húsanna sem er fyrsta hæðin 
Súðavogsmegin (mynd 35). Bakgarðurinn við 
randbyggðina (þ.e. við Kænuvog) nýtur skjóls úr 
öllum áttum en skuggavarpið er minna en ella vegna 
hæðarmismunarins á milli Súðavogs og Kænuvogs. 

Naustavogur er að öllu leyti á landfyllingu og er 
tanginn umlukinn ósum Elliðaána á báða vegu. Á land-
fyllingunni er mikil órækt og nú er ekki hirt neitt um 
það svæði nema við enda nessins en þar er Snarfara-
höfn. Lítið er vitað um efnainnihald landfyllingar-
innar (Kristín Lóa Ólafsdóttir & Svava S. Steinars-
dóttir, 2006).
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Mynd 36. Myndin sýnir hvernig bilið á milli húsa getur haft áhrif á hve lengi nýtur þar sólar. 
Unnið út frá mynd úr Um skipulag bæja eftir Guðmund Hannesson,
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6.4. Veðurfar, loft og hávaði.

Sannað er að birta hefur mikil áhrif á líðan okkar og vinnugetu. Ekki er einungis um 
sjónræna þætti að ræða heldur hafa birta og myrkur bein áhrif á taugakerfið og auka 
framleiðslu svefnhormóna (melatónin) og stresshormóna (kortisól). Með hönnun 
húsnæðis þar sem tekið er tillit til birtu og sólargangs er hægt að minnka orkunotkun 
og auka vellíðan íbúanna (Þórdís Rós Harðardóttir, 2010, 26-29).

Sólargangur á Íslandi er vegna hnattstöðu landsins þess eðlis að hluta af árinu njótum 
við sólar nær allan sólarhringinn en lengstan hluta ársins er sólarstaðan svo lág að 
auðveldlega geta myndast sóllausir staðir ef ekki er vel hugað að skipulaginu og bili á 
milli húsa (mynd 36). Æskilegt er að bilin á milli húsanna sé að minnsta kosti tvöföld 
hæsta vegghæð svo að allir njóti sem mestrar sólar (Guðmundur Hannesson, 1916).  

Byggðin sem sem umlykur Kænuvog veitir prýðilegt skjól fyrir ríkjandi vindáttum úr 
austri án þess að skuggamyndun verði mikil vegna hæðar húsanna. Þessi bakgarður 
ætti því að vera tilvalinn til gróðurræktar og útiveru.

Þegar vindrósir frá Geldingarnesi, sem er næsta veðurathugunarstöð, eru skoðaðar þá 
má sjá að austanáttin er ríkjandi bæði að vetrarlagi og yfir árið (Sigurður Hjartarson, 
2011) (mynd 37). Ef hinsvegar er skoðað hvaðan helst blæs á sumrin þá má sjá að á 
vissum tímum sólarhringsins breytist áttin í norðvestur og suðaustur vegna haf-
golunnar.



Tíðleiki vindátta á sumrin Tíðleiki vindátta á sumarhelmingi kl. 12, 15 og 18

Tíðleiki vindátta á allt árið. Tíðleiki vindátta á veturna.

Mynd 37. Vindrósir frá Geldingarnesi. Unnið úr fyrirlestri Sigurðar Hjartarsonar (LBHÍ, 2011).

Mynd 38. Vindálag á byggingar við Súðavog. Unnið á loftmynd af borgarvefsjá.
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Mynd 39. Græn tenging milli Laugardals og Elliðaárdals, svæðið merkt með rauðu. Unnið á 
loftmynd af borgarvefsjá.
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6.5. Vatn, dýralíf og landslag

Byggðin sjálf er ekki gróskumikil en nærliggjandi svæði gefa það þó til kynna að 
svæðið hafi allt til að bera til að geta orðið gróðursælt. Elliðaárdalurinn er eitt 
gróskumesta svæði höfuðborgarinnar og þrífst þar mikið og fjölbreytt dýralíf. 
Styrkur svæðisins er nálægðin við Elliðaárdalinn og Laugardalinn og er upplagt að 
nýta það sem grænan gang sem tengir þau svæði saman (mynd 39). Úti á Sundunum 
er fjölbreytt dýralíf. Það er einnig stutt út í Viðey sem er enn eitt grænt svæði innan 
höfuðborgarinnar sem tengja mætti við svæðið með bátsferðum frá Snarfarahöfn.

Vatn á svæðinu er fengið frá Vatnsveitu Reykjavíkur en meðalúrkoma í Reykjavík er 
800 mm á ári (Árni Hjartarson, 2007). Með réttri hönnun væri hægt að nýta það vatn 
sem til fellur á svæðinu mun betur, þ.e.a.s. regnvatn,  affalsvatn úr vöskum, 
ofnum, sturtum og salernum. Flóð hafa í gegnum tíðina orðið í Elliðaánum og er 
áætlað að þau geti orðið á 50 ára fresti, það síðasta var 1982 (Árni Hjartarson, 2007). 
Engin hætta skapast af slíkum flóðum á hönnunarsvæðinu vegna þess hve hátt það 
stendur.
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6.6. Endurnýting bygginga.

Góður möguleiki er á endurnýtingu bygginga á svæðinu. Húsin eru flest öll iðnaðar- 
og skrifstofuhúsnæði en slíkt húsnæði er ákjósanleg til breytinga í íbúðir án mikils 
tilkostnaðar. Slíkt húsnæði hefur reynst mjög vinsælt í erlendum stórborgum til dæmis 
í New York þar sem listamenn fóru að gera sér íbúðir í svokölluðum Lofts í Greenwich 
Village á sjötta og sjöunda áratugnum.

Þegar að iðnaðarhúsnæði er uppgert sem íbúðarhúsnæði á vistvænan hátt þá er 
nauðsynlegt að það byggingarefni sem notast er við sé umhverfisvænt. Mikilvægt er 
að huga að uppruna efnanna og hvort möguleiki sé á endurnýtingu þeirra efna sem til 
falla í námunda við svæðið eða á því sjálfu. Því styttra sem flytja þarf efnið, því be-
tra. Efni sem koma langt að hafa með ferðalaginu óbeint sent talsvert magn CO2 út í 
andrúmsloftið og geta þá ekki talist vera umhverfisvæn. Múrsteinn framleiddur í 350 
mílna (563 km) fjarlægð eyðir jafnmikilli orku með ferðalagi sínu á framkvæmdastað 
og eytt er við framleiðslu hans (Sorvig & Thompson, 2008). 

Endurvinnsla á efnum er spennandi kostur og er mikilvægt að sýna mikla útsjónarsemi 
og hugmyndaauðgi í hönnun með slík efni. Til dæmis er hægt að nýta gömul dekk, 
gamlar hellur og steypubrot, gler o.s.frv. Í þessu er skortur á hugarflugi eina hindrunin.

Sem dæmi um lífrænt byggingarefni má nefna ull. Hún veitir sambærilega einangrun 
og steinull en þolir raka betur. Notkun á ull til einangrunar hefur aukist erlendis og 
hefur reynst vel í baráttunni við húsasótt (e. Sick-building syndrome). Stærsti 
kostur ullarinnar er sá að framleiðsla hennar er umhverfisvænni en framleiðsla annarra 
einangrunarefna. Efnið keratín sem finnst í ullinni eyðir einnig efnum sem oft finnast í 
nútímabyggingum eins og formaldehýði og ósóni. Þannig bætir ullin andrúmsloft byg-
ginga á náttúrulegan hátt  (Sesseljuhús Umhverfissetur, 2011).

Viður er náttúrulegt efni sem oft hefur verið flutt um langan veg til Íslands. Timbur 
eru endurnýjanleg auðlind og algerlega náttúruleg. Æskilegt er að notað sé timbur úr 
endurnýjanlegum skógi en svo nefnast þeir skógar þar sem nýjum trjám er plantað til 
jafns við þau sem felld eru (Sesseljuhús Umhverfissetur, 2011). Við vinnslu viðs eru 
oft notuð eitruð efni eins og arsenik til að koma í veg fyrir fúa  (Bang, 2005). Ýmsar 
náttúrulegar aðferðir eru til við fúavörn. Til dæmis um það má nefna að rekaviður er 
saltmettaður eftir sjóvolkið og þarfnast því ekki frekari viðarvarnar. Gamlar bryggjur 
eru gæddar sama eiginleika. Umhverfisvænni efniviður en rekaviður finnst því varla 
því að hann er einnig efni sem færi forgörðum án nýtingar (Sesseljuhús Umhverfis-
setur, 2011).
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6.7. Samantekt á greiningum

Svæðið hefur vissan staðaranda sem að randbyggðin skapar og þykir ástæða til að 
halda í hann og styrkja. Grænum svæðum innan hverfissins er mjög ábótavant sem og 
gróðri og er það forgangsatriði að bæta úr því. Hverfið er vel tengt gatnakerfi 
borgarinnar og mætti með einföldum aðgerðum bæta flæði gangandi vegfarenda 
umtalsvert. Halli landsins er frá vestri til austurs. Helsta vindáttin er úr austri og er því 
bakgarðurinn við Kænuvog í mjög góðu skjóli frá austanstrekkingnum og þar er 
vegna landhalla lítið skuggavarp. Nýtingu á vatni mætti bæta og endurnýting bygginga 
er ákjósanlegur og raunhæfur kostur.



N
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7. Vistvæn hverfisgæði – hið nýja skipulag

Í þessum kafla verður farið yfir hönnunartillöguna og útfærslur og lausnir kynntar 
samkvæmt gátlista 6.13 Neighbourhood health and sustainability impact. Gátlistinn 
er verkfæri til að kanna hvort skipulagið nái fram helstu þáttum vistvæns skipulags og 
lagt er mat á hvern þátt þess fyrir sig. Skipulagið og hönnunin er niðurstaða 
greiningarvinnunar úr köflum 4-6.  Aðaláherslan verður lögð á götukassann milli 
Súðavogs og Dugguvogs. Mynd 40 sýnir svæðið fyrir breytingar, mynd 41 sýnir hið 
nýja skipulag í heild í mælikvarða 1: 1000 og á mynd 42 er 100m rönd úr plan-
teikningunni tekin og sýnd nánari útfærsla í mælikvarða 1:500 og einnig sneiðing í 
gegnum svæðið. 

Mynd 40. Svæðið fyrir breytingar, áherslusvæði merkt með rauðu.
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Mynd 41. Tillaga að nýju skipulagi, planteikning í mkv 1:1000
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Mynd 42.  100m rönd og sneiðing í mkv. 1:500



Mynd 43. Torgið við suðurenda Súðavogs.
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7.1. Blöndun byggðar og jafnvægi

Á neðstu hæð húsanna við Súðavog verður margvísleg verslun og þjónusta. Við 
suðurenda húsalengjunnar verður torg þar sem hægt verður að sitja og njóta sólar og 
veitinga (mynd 43). Á efri hæðum húsanna sem gengið verður inn í úr bakgarðinum 
við Kænuvog verða íbúðir af öllum stærðum og gerðum. Þessar íbúðir henta fólki sem 
kýs að vinna heima, þar sem að húsnæðið er þannig uppbyggt að auðvelt er að sam-
ræma vinnustofur og íbúðir. Vinnustofur á svæðinu munu auðga hverfið af lífi og gera 
það áhugaverðara fyrir utanaðkomandi að staldra þar við. Í skjólgóðum garðinum við 
Kænuvog verður sameiginlegt rými þar sem aðstaða verður til matjurtaræktar. 

Áhersla verður lögð á að bæta nærviðri, fjölbreytni, frelsi, sameiginleg rými og græn 
borgarrými. Við enda Naustavogs er smábátahöfn Snarfara og þar gæti verið til húsa 
siglingaklúbbur og aðstaða fyrir smærri báta. Þar gætu ungir sem aldnir brugðið sér í 
stuttar bátsferðir og jafnvel veitt eitthvað í soðið úti á Sundunum. Þetta gefur hverfinu 
sérstöðu og eykur tengsl íbúanna við náttúruna, bæði á landi og sjó.



Mynd 45. Sundastrætó frá Naustavogi. Unnið á 
leiðakort Strætó (Strætó, 2011). Svæði af-
markað með rauðum hring. 

Mynd 44. Strætisvagnaleiðir í námunda við 
svæðið (Strætó, 2011). Svæðið afmarkað 
með rauðum hring. Ný biðstöð sýnd með 
blárri ör.
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7.2. Aðgengi að almenningsamgöngum

Strætisvagnar Reykjavíkur eru með biðstöðvar í um 500 m fjarlægð frá svæðinu (mynd 
44) (Strætó, 2011) en biðstöðvum verður bætt við nær hverfinu. Einnig er lagt til að 
við Snarfarahöfnina muni verða staðsett ný biðstöð fyrir ferju sem höfundur kýs að 
kalla Sundastrætó en það verður hraðskreið ferja sem mun stoppa víðsvegar við 
Sundin, allt frá Reykjavíkurhöfn og upp í Grafarvog með viðkomu í Viðey (mynd 45). 
Þessi nýjung í ferðamáta mun eflaust vekja talsverða athygli og án efa þykja 
spennandi valkostur í almenningssamgöngum.

7.3. Hjólastígar

Nú þegar liggur hjólastígur frá Laugardal í gegnum svæðið og inn í Elliðaárdal. 
Sæbrautin er þó farartálmi og verður bætt úr því með grænni göngubrú yfir hana 
(mynd 46). Græn göngubrú er brú sem er breiðari en venjuleg göngubrú og á henni er 
gróðurþekja. Slíkar brýr hafa reynst vel á svæðum þar sem dýralíf er mikið og gefur 
græna tengingu milli svæða sem bæði er örugg og góð jafnt fyrir dýr og menn. 
Brúin skapar á einfaldan hátt samfelldari leið á milli dalanna.
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Hjólandi umferð verður gert hátt undir höfði í hverfinu. Nýr hjólastígur mun liggja út 
Naustavoginn yfir Elliðaárnar út á Geirsnef og þaðan yfir í Grafarvog. Þessi leið stór-
bætir aðgengið út í Grafarvoginn og upp á Ártúnshöfðann (mynd 48).
 
Yfirbyggð hjólaskýli og stæði verða í hverfinu og einnig verða þar þjónustustöðvar þar 
sem verður hægt að bæta lofti á dekk hjólhestanna. Öryggi hjólreiðafólks skal tryggja 
sem best. Hjólreiðastígar sem veita fólki öryggistilfinningu hafa hvetjandi áhrif á 
notkun hjóla og minnka líkurnar á því að bíllinn verði fyrir valinu á styttri leiðum.

Mynd 46. Græn göngubrú yfir Sæbrautina, séð frá norðri.
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Mynd 47. Gönguleið við Háubakka, unnin á ljósmynd tekna af Ívari Gissurarsyni.
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7.4. Gangandi vegfarendur

Öryggi gangandi vegfarenda er mikilvægt atriði í hönnun hverfisins. Reynt verður að 
gera svæðið sem skjólsælast og bjartast. Göngustígar verða 2,5m - 3m breiðir og gefur 
það nægt svæði til að mætast.

Húsin við Súðavoginn eru með glugga sem vísa út að svæðinu og skapar það öryggis-
kennd vegfaranda að vita þannig af óformlegu eftirliti með svæðinu. Gönguleiðir verða 
upplýstar innan hverfisins með lágreistum götuljósum sem ekki valda mikilli ljós-
mengun út fyrir tiltekið svæði. 

Við Háubakka verður byggður göngustígur upp við klettavegginn og verður þar hægt 
að virða fyrir sér setlögin í návígi (mynd 47). Skýringar og fræðsla um setlögin verða 
fest við klettavegginn svo að gangandi vegfarendur geti fræðst um þau á leið sinni um 
stíginn. Við enda stígsins verður brú yfir að Snarfarahöfn.

Gönguleiðir um Elliðaárvoginn verða mislangar og gætt er að því að allir hafi sömu 
möguleika á að njóta þeirra (mynd 48). Gætt er að því að hafa yfirborð göngustíganna 
sem sléttast og án hárra kanta. Flæði og öryggi gangandi vegfarenda verður órofið í 
gegnum svæðið.
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Mynd 49. Séð inn Súðavoginn frá norðri. Innkeyrsla í bílakjallara lengst til hægri.
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7.5. Bílaumferð og stæði

Bílaumferð verður í lágmarki um svæðið og verður því náð fram með því að loka 
aðkomunni frá Sæbrautinni að vestanverðu. Þess í stað verður aðalaðkoma bíla frá 
norðri og mun þá verða ekið um Súðavoginn inn á svæðið (mynd 48). Í stað tví-
stefnu verður götunni breytt í einstefnu og mun verða keyrt hringinn í kringum svæðið. 
Bílakjallari verður staðsettur undir húsunum og verður ekið inn í hann á norðvestan-
horni randbyggðarinnar. Nú þegar ná kjallarar húsanna langt innundir bakgarðinn við 
Kænuvog og eru í dag nýttir sem bifreiðaverkstæði og annars reksturs. Því er alveg 
kjörið að nýta þetta stóra flæmi, undir húsunum og bakgörðunum, sem bílastæði. Hægt 
verður að ganga beint upp í bakgarðinn úr bílakjallaranum. Innkeyrsla bílakjallarans á 
ekki að vera stærri en sem nemur einni húsbreidd (mynd 49). Mikilvægi almennings- 
samgangna og hjóla vegur mun þyngra í hverfinu en einkabílinn enda stefnt á það að 
minnka vægi hans í hverfinu.
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7.6. Græn svæði

Opin svæði til almenningsnota verða í fyrirrúmi. Í bakgarðinum við Kænuvog, sem nú 
mun kallast Kænugarður (mynd 50) verða sameiginlegir matjurtagarðar í upp-
hækkuðum beðum og svæði þar sem íbúarnir geta grillað og skemmt sér í saman. Þar 
verður engin bílaumferð heldur leiksvæði fyrir börnin, matjurtagarðar, tjörn og lækur. 
Hávaxinn gróður er ekki æskilegur í bakgörðum sem þessum vegna skuggans sem 
hann veldur (Guðmundur Hannesson, 1916). Sá trjágróður sem helst verður notaður á 
svæðinu eru berjarunnar eins og rifsber (ribes rubrum), Sólber (ribes nigrum) og hind-
ber (rubus idaeus). Berjarunnar verða ekki hávaxnir en gefa af sér gómsæt ber sem að 
íbúarnir geta nýtt til sultu- og matargerðar. Stærri og ,,villtari” svæði verður hægt að 
finna í Elliðaárdalnum og við Naustavog en þar gefst íbúunum tækifæri til að tengjast 
náttúrunni í meira næði, ef þess er óskað. Aðeins einn göngustígur er áætlaður um 
Naustavoginn og á hann að liggja meðfram veginum sem liggur að smábátahöfninni. 
 
7.7. Einrúm, öryggi og garðar

Íbúðirnar verða ekki allar með einkagarða heldur verður einkasvæði íbúanna frekar í 
formi þakgarða eða á svölum. Þar njóta íbúanir einrúms og næðis. Einkasvæðin eru 
með þessu móti afmörkuð á skýran hátt og þeir sem eru í almenna garðinum sjá ekki 
hvað fer fram á einkasvæðunum. Af svölum og úr þakgörðum verður mjög auðvelt að 
fylgjast með því sem fer fram niðri í Kænugarðinum. Þetta veitir foreldrum í hver-
finu öryggiskennd. Þeir geta þá haft eftirlit með börnum sínum frá svölum sínum og 
þakgörðum. Smáir einkagarðar verða einungis við íbúðir á jarðhæð við Dugguvoginn 
(mynd 41). 

Gegndræpi yfirborða er mikilvægur þáttur í nýja skipulaginu. Vissulega er nauðsynlegt 
að malbika götur til að forðast ryk en í hönnuninni verður forðast að hafa stór 
ógegndræp svæði eins og bílastæði. Þau bílastæði sem verða við einbreiða götuna 
verða lagðar grashellum sem hleypa í gegnum sig vökva. Götutré og gróðurbeð verða 
við götur. Hjólastígar verða malbikaðir en þeir ásamt götunni verða lítill hluti heildar-
svæðisins.
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Mynd 50. Kænugarður
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7.8. Orkuáætlun

Ekki er talin ástæða til að setja upp sólarsellur í hverfinu bæði vegna þess að þær eru 
dýrar og einnig nýtur hér sólar í skemmri tíma en í nágrannalöndunum. Það er því 
mun umhverfisvænna og ódýrara að nýta heldur það raf- og hitakerfi sem fyrir er í 
húsunum. Þó er ástæða til að nýta orkuna betur og nota sparneytin raftæki, sjálfvirka 
ljósrofa og ekki sóa orku í óþarfa. Veggir þurfa að vera vel einangraðir og gluggar með 
þreföldu gleri svo að hitatap verði minna en ella. Með því að hafa þakglugga sem halla 
í sólarhátt er hægt að auka birtu um daginn og minnka þar með þörf á hitun og lýsingu. 
Dagsljósið er bæði heilsusamlegt og svo lífgar það upp á húsrými (Ritchie & Thomas, 
2009). Veggir sem skapa hitamassa eru einn mögulegur kostur við upphitun húsa en þá 
hitna innveggirnir þegar að sólin skín á þá um daginn og gefa frá sér hitann á næturnar 
(Ritchie & Thomas, 2009).

Vindorka er annar kostur en hana telur höfundur ekki ástæðu til að nota í hverfinu af 
sömu ástæðu og sólarorkuna. Okkur skortir að vísu ekki vindinn en þær endurnýjan-
legu orkulindir sem við eigum eru fullnægjandi sem orkugjafi á svæðinu. 

7.9. Vatnsáætlun

Meginmarkmið vatnsáætlunar hverfisins er að skapa raunverulega hringrás vatns innan 
þess og að sem minnst vatns fari til spillis. Það vatn sem annars rynni beint til sjávar 
er nýtt innan svæðisins til ræktunar og það hreinsað áður en því er hleypt út úr kerfinu. 
Þrjú gróðurhús í kúluformi verða staðsett í hverfinu og eru þau að danskri fyrirmynd, 
sjá kafla 4. 

Kúlugróðurhúsin (mynd 51) í vistvæna hverfinu munu hafa sömu uppbyggingu og 
pýramídinn í Kolding. Þau munu hreinsa vatnið sem til fellur frá íbúum auk regnvatns. 
Einnig munu kúluhúsin vera atvinnuskapandi. Íbúarnir sjá sjálfir um ræktunina og fá 
að launum frítt grænmeti en slík vinna er val hvers og eins. Auk þessa er möguleiki á 
að selja hluta afurðanna í lífrænni verslun á svæðinu sem myndi fjármagna allan 
kostnað við gróðurhúsin. Ávinningurinn er ekki bara efnahagslegur heldur er hann 
einnig félagslegur og stuðlar að bættri heilsu íbúa. 



Tankur

Regnvatni safnað í tank

Vatnið rennur um garðinn þar 
sem það helst ferskt

Vatnið er notað í
salernum íbúanna.

Frumhreinsun

Þrjú vatnsker með plöntum, svifdýrum, þörungum og fiskum 
hreinsa vatnið.

Á efri hæðunum er vatnið að 
lokum nýtt til matjurta-

ræktunar.
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Mynd 51. Skýringarmynd af kúlugróðurhúsi.

7.10. Líffræðileg fjölbreytni

Aukning grænna svæða er mikilvæg til að auka líffræðilega fjölbreytni innan 
borgarinnar. Þau veita bæði stórum og smáum dýrum skjól og búsvæði. Borgartré hafa 
góð áhrif á fjölbreytnina með því að veita fuglum bæði fæðu og skjól. Áhrif trjánna 
eru líka jákvæð á margvíslegan hátt fyrir okkur, mannskepnuna. Þau veita skjól og 
draga til sín mengandi efni og gefa frá sér súrefni. Tréin hafa líka mikið að segja fyrir 
andlegt ástand íbúanna en þau minnka streitu þeirra og auka vellíðan (Barton o.fl., 
2010). Götutrjám verður plantað bæði við Sæbrautina og við götur í hverfinu. Við 
Naustavog verður trjágróður aukinn  með útplöntun íslenskra tegund svo sem birki 
(Betula pubescens) og reyni (Sorbus aucuparia).



Mynd 52. Sæbrautin niðurgrafin í stokk, fyrir og eftir breytingar, stækkað úr planteikningu í 
mælikvarða 1:500.
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7.11. Hljóðmengun og önnur mengun

Einn helsti ókostur þessa svæðis varðandi hljóð og mengun er nálægð þess við stórar 
umferðaræðar þ.e. Sæbrautar og Ártúnsbrekku. Áhrifin frá þessum götum er þó 
mögulegt að minnka umtalsvert með réttum aðferðum. Aðferðin sem hér er valin er að 
grafa Sæbrautina að hluta niður í stokk. Það mun draga úr þeim hávaða sem frá 
umferðinni kemur. Stokkurinn mun einnig mynda græna brú fyrir menn og dýr og mun 
því öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda til og frá hverfinu vera tryggt. 
Aðkoman stokksins verður niðurgrafinn og beggja vegna Sæbrautar verða stallar með 
gróðri til fegurðarauka. Göngustígar liggja niður stallana og verða þar í láréttum garði 
staðsettar biðstöðvar fyrir strætisvagna. Auk þessa verða í gluggum húsanna þrefalt 
gler sem hljóðvörn.



7.12. Byggingar og efnisnotkun

Íbúðirnar í hverfinu eru hentugar fyrir unga sem aldna og er reynt að skapa þar um-
hverfi sem hentar flestum. Íbúðirnar eru á einni eða tveimur hæðum og er gengið inn í 
þær frá garðinum.

Reynt verður eftir fremsta megni að nýta þær byggingar sem fyrir eru. Við hönnun 
garðsins skal sem mest nýtt af endurvinnanlegu og endurnýttu efni. Í garðinum verður 
góð aðstaða til jarðgerðar. Rotkassar fyrir heimilis- og garðúrgang verða á nokkrum 
stöðum og molta unnin á staðnum. Síðan er þessi næringarríki jarðvegur nýttur til 
gróðurræktar í garðinum og í gróðurhúsunum. 

Sorpflokkun verður gerð íbúunum einföld með góðri aðstöðu bæði innandyra sem og 
utan. Sorptunnur verða með flokkunarkerfi þar sem endurvinnanlegar umbúðir, pappír 
og almennt sorp er aðskilið. Í næsta námunda við svæðið er Endurvinnslan til húsa og 
mun það auðvelda íbúunum að flokka og skila.
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8. Umræður og ályktanir

Greiningar á svæðinu sýna að þar er enduruppbygging með vistvænum áherslum 
ákjósanleg. Þegar farið er um svæðið er auðsjáanlegt að þar er úrbóta þörf og synd að 
svona frábær staður í borginni nálægt stærstu náttúrusvæðum og við sjávarsíðuna, sé 
í slíkri niðurníðslu. Að mati höfundar er það einungis tímaspursmál hvenær svæðinu 
verður umbreytt í íbúabyggð. Spurningin er aðeins með hvað hætti slíkt er gert. Verður 
allt rifið niður og byggt á ný frá grunni? Eða mun uppbyggingin vera vistvæn og reynt 
að nýta það sem fyrir er? 
 
Höfundur telur réttu leiðina vera að endurnýta þær byggingar sem þarna standa enda 
eru þær vel til þess fallnar að umbreyta þeim í íbúðarhús af ýmsum stærðum og 
gerðum. Það er þó ekki sama hvernig þessu marki er náð. Tillit þarf að taka til 
náttúrunnar og umhverfisins, en einnig til mannlegra og félagslegra þátta sem hafa 
áhrif á íbúa svæðisins. Í tillögu til endurbóta er þeim kröfum fullnægt. Bæði eru 
félagsleg rými, torg og bakgarður, vel til þess fallin að þar sé hægt að eiga góð
samskipti við nágranna og vini. Verslanir og atvinnuhúsnæði á neðri hæðum húsa færa 
líf inn í hverfið og skapa tækifæri til aukinnar starfsemi. Íbúar svæðisins njóta þeirra 
forréttinda að hafa matjurtagarða í námunda við heimili sín og stór gróðurhús og ættu 
því ekki að þurfa að leita langt eftir hollu og góðu grænmeti. Orku og vatnsnýting 
er hámörkuð með góðri nýtingu innan svæðisins. Gróðurhúsin munu standa undir 
kostnaði með sölu á fersku grænmeti. Gangandi og hjólandi vegfarendum er skapað 
ákjósanlegt og öruggt umhverfi með góðu stígakerfi og minni bílaumferð. Nálægð við 
græn svæði er mikil og stutt að leita kyrrlátra staða sem lausir eru við ys og þys 
borgarumhverfisins. Ekki síst er sú staðreynd að ósnortnu landi er ekki raskað við 
uppbygginguna mikilvægt þegar litið er á hversu vistvænt hverfið er. Með réttri 
hönnun, meðvitund um umhverfið og áhrif aðgerða telst það raunhæft markmið að við 
Súðavoginn geti endurlífgun lúins iðnaðarsvæðis sem vistvæns hverfis orðið að 
veruleika.

Umbreyting Súðavogsins úr iðnaðarhverfi í vistvæna íbúabyggð gæti orðið fyrsti 
áfanginn í stærra verkefni sem er enduruppbygging norðurstrandar höfuðborgar-
innar. Það er nauðsynlegt að huga betur að endurnýtingu og þéttingu borgarinnar 
innanfrá í stað þess að ganga í sífellu á náttúrusvæðin í jöðrum hennar. 
Í náttúrusvæðunum felast ómetanleg verðmæti sem okkur ber skylda til að varðveita 
fyrir komandi kynslóðir. Uppbygging svæðisins myndi verða gott fordæmi í borgar- og 
bæjarskipulagi hérlendis. 
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11.1 Viðauki 1

Gátlisti úr Shaping Neighbourhoods- For 
Local Health and Global Sustainability.

6.11
CHOOSING THE RIGHT LOCATION
This section looks at the question as to 
whether a given site is appropriate for 
development. The check-list could also 
be used to compare and evaluate alterna-
tive sites. The main issues 
raised are about the quality of the envi-
ronment, safeguarding of resource qual-
ity, and the level of accessibility.
 
The criteria here relate to those used in 
the development potential framework in 
Section 5.8 and the SPECTRUM ap-
proach detailed in the Houndwood case 
study, Chapter 2.
 
A possible site can be evaluated, for each 
question below, as being:
 
a priority for development, helping to 
solve wider problems and create quality 
satisfactory for development, with no 
particular impacts 
possible, subject to negotiated agreement 
to mitigate problems 
difficult, requiring fundamental shifts in 
approach or policy 
impossible, because essentiallocal so-
cial! environmental capital is destroyed.
 
CHECKLIST 

Social and economic dynamics 3.3, 3.4, 3.7 

Is the proposed site of the development 
appropriate in terms of impact on any 
retained uses on site? Where there are 
existing tenants (of ten with tenure but low 
ability to pay) could the transition be man-
aged in an equitable way so their situation 
is improved not undermined?
 
Would the development, if it were to happen 
on the proposed site, be compatible with 
neighbouring activities - bearing in mind 
scale, shading, pollution, noise, traffic 
generation?
 
If a residential development, does the 
proposed site mean that the new dwellings 
complement existing provision to ensure 
a good diversity of housing opportunities 
within the area (as opposed to creating 
one-class or one-age ghettos)?
 
Would the proposal threaten or disrupt exi 
sting social networks and capital, or con-
versely could it help heal a currently so-
cially fragmented, atomised community? 

If a commercial proposal, would the loca-
tion facilitate access to possible support 
services, employees, clients, and have a 
beneficial effect on local rent levels and 
longer run viability of the area? 

11. Viðaukar
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Movement networks 3.15

  Is the site well served by exi sting 
or potential walking and cycling routes 
that offer safe and convenient routes to 
local facilities and by public transport 
services? 

Could the development of the site help to 
justify the improvement of public trans-
port services? Could it contribute finan-
cially? 

Is there reasonable road access to the 
site without exceeding the physical ca-
pacity of the network or causing environ-
mental damage or increased danger? 

Is the site a barrier? Are there ‘desire 
lines’ accross it which should be realised 
by providing a permeable development? 

Accessibility 3.6,3.8 

Would potential residents have good ac-
cess to a wide range of jobs both locally 
and regionally without being obliged to 
rely on car use? 

Would residents be within easy walking 
or cycling distance of a good range of 
local facilities, social, health, leisure, 
shopping, education and open space? 

Would commercial uses be embedded 
within an urban area so that a good pro-
portion of employees or clients could be 
within walking or cycling distance? 

Would the development help reinforce the 
viability and vitality of local service cen-
tres by increasing their catchment popula-
tion and/or by complementary commercial 
or social activities?
 
Do employment or social facilities have 
an appropriate degree of public transport 
accessibility to afford easy access from the 
surrounding area to: 
local facilities on a main local bus or tram 
route? 
district facilities at a nodal point for local 
public transport services? 
city-wide facilities at the hub of services, 
including close to main-line rail services?
 
Biodiversity and carbon fixing 4.20,4.21 

Would development on the site affect a pro-
tected wildlife conservation area or valued 
wildlife habitat?
 
Are woods and copses conserved and po-
tentially enhanced by the development and 
brought into productive use? 

Is there potential on the site for increasing 
carbon capture through new planting, and 
moderating temperature extremes through 
general ‘greening’? 

Pollution and hazard 

ls the site, or part of the site, subject to 
excessive levels of air pollution, noise, vi-
bration, ground contamination or industrial 
hazard, beyond that which can be solved by 
good design? 
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Is the development liable to cause exces-
sive levels of pollution, noise or danger 
for people in the vicinity, either directly 
through the nature of its activity or indi-
rectly because of traffic generated? This 
applies most obviously to industrial or 
extractive activities in residential areas. 

Water resources  4.9,4.10 

Does the proposed site avoid areas suscep-
tible to flooding, and avoid exacerbating 
problems of excessive surface run-off? 

Is it located where there is space capac-
ity in the water supply system (or on-site 
catchment potential), avoiding areas 
where groundwater abstraction rates are 
not sustainable? 

Is it located where there is spare capacity 
in the surface and wastewater drainage 
systems, or on-site potential to deal with 
these? 

Minerals, land and soil 4.11 

Does it avoid high-grade soils, areas of 
organic farming and with intensive local 
food production (such as allotments)?
 
Does it safeguard potentially useable vir-
gin or recyclable mineral resources?

Does it re-use or reclaim derelict urban 
land and thus reduce pressure on green-
fields sites? 

Energy use 4.5,4.6 

Is the site in a sheltered position? Does the 
proposal avoid exposed hill crests? 

Is the site level or gently sloping towards 
the sun, avoiding north-facing zones, so as 
to maximise the potential for solar gain?
 
Is the site in a position to benefit from the 
introduction of district heating and com-
bined heating and power in the wider area, 
or to help justify the extension to the net-
work which would benefit others? 

Built environment  3.5,5.13 

Could the site potentially provide an attrac-
tive environment for people living, working 
and playing: safe streets, pure air, pleasing 
aesthetic (sound, sight, smell and touch)?
 
Would it have the capacity to enhance the 
environmental quality of the neighbourhood 
preserving what is valued, including histo-
ry, townscape and landscape, while regen-
erating dead, hazardous or ugly elements?
 
Would development enable existing struc-
tures on site to be rehabitated or, failing 
that, their materials re-used?

6.12 
SITE AND CONTEXT APPRAISAL

Good analysis of the site and its con text 
are necessary if the principles of sustain-
able development are to be converted into 
practice in the development scheme. It is 
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critical that the developers (and their 
designers) engage with 
this appraisal and understand its signifi-
cance. 
To encourage this, the local authority 
could oblige developers to submit a site 
appraisal in support of their development 
application. Such 
a submissian could take the form of 
annotated maps and short statement of 
stakeholder consultations. In the UK it 
might equate with the Design and Access 
Statement.
 
CHECKLIST

Land use and character 5.7,5.15 
 
What are the surrounding uses? ls there 
potential complementarity with proposed 
uses on the site, especially in terms of 
pedestrian movement?
 
Can development on the site be used 
to trigger renewal or revitalisation on 
neighbourhood sites (thus enhancing the 
land values of both)? 

What is the prevailing scale and charac-
ter of surrounding development? Should 
the new development seek to reinforce 
this? 
What locally distinctive architecture or 
townscape, reflecting the traditional ma-
terials and culture of the area, could be 
used as a starting-point for design? 

Movement and accessibility 3.9,3.15 

  
What existing/proposed pedestrian or cy-
cling routes, desire lines (routes people in-
stinctively take through an open space) and 
rights of way could be affected (positively 
or negatively) by the project?
 
Where are the nearest bus, tram or rail 
stops, and how could access be gained most 
directly and safely to them from the site?
 
 Where are the nearest schools, surgeries, 
shops, cafés, pubs, children’s playareas, 
parks and playing fields in relation to the 
site? 

How does the distance or the time taken to 
reach these facilities compare with ap-
proved standards? 

Do existing or possible pedestrian and cy-
cling routes offer good quality in terms of 
road traffic safety? 
perceived personal safety? 
gradients and surface? 
ease of use by the less mobile? 
attractiveness? 
directness?
 
Do any specific new links need to be made 
to avoid a land-Iocked site and improve 
permeability?
 
Are the relative merits of different possible 
vehicle access points identified in terms of 
noise and danger (on and off site) and a 
permeable road network?
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Ground conditions and topography 

  Has the condition of the soil and 
ground been investigated to determine 
stability and bearing capacity? 

Are there past (potential) mineral work-
ings, subterranean structures or areas 
of landfill on or adjacent to the site that 
might cause hazard?
 
 Is the ground contaminated with any haz-
ardous materials, and have radon levels 
been checked? 

Have slopes been analysed in terms of 
gradient and aspect to guide design deci-
sions so as to: 
minimise cut and fill and retaining walls? 
minimise disruption of natural drainage? 
maximise solar gain or shade (according 
to climate)? 
avoid undue exposure? 

Microclimate, air and noise 4.5 

Have the implications of prevailing insu-
lation levels, wind patterns, diurnal air 
flows and frost risk been considered?
 
Have sheltered positions been identified, 
especially in relation to neighbouring 
buildings and tree shefter belts?
 
Is the site affected by sources of air pol-
lution or noise, especially major roads or 
factories?
 
Is there potential on-site or by agreement 

with neighbours for mitigating or reducing 
levels of pollution or noise?
 
Water, wildlife and landscape  4.9/4.22 

Has the amount and quality of rainwater 
and its potential for use on-site been as-
sessed?
 
Has information been gathered on infiltra-
tion, groundwater, watercourses (flow, pol-
lution and wildlife interest)? 

Has the potential for on-site treatment of 
grey and black wastewater been evaluated?
 
Is there potential treatment of polluted 
watercourses to enhance on-site health and 
biodiversity?
 
Has a wildlife survey been conducted, 
identifying habitats (of ten associated with 
watercourses) that are inherently valuable 
and could contribute distinctive character 
to development?
 
Have locally significant landscape features 
been identified (on or near the site) such as 
tree groups, hedgerows, streams or crests of 
hills?
 
Does the site contribute (now or potential-
ly) to a green corridor important for recre-
ation, wildlife or landscape?
 
Re-use of buildings and local materials 

Have exi sting unused/derelict buildings on 
sites been assessed for their historic/town-
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scape value, their value as an embodied 
energy resource, and the viability of 
retaining them?

If demolition is unavoidable, is there 
potential for re-using the materials either 
reclaimed for building or for hardcore? 

6.13
NEIGHBOURHOOD HEALTH AND 
SUSTAINABILlTY IMPACT
This section provides a checklist for eval-
uating the project brief, masterplan or 
concept stage of a development project. It 
is a form of project appraisal. Depending 
on the scale of the development, the ques-
tions have a different significance. On 
very major sites with a range of uses and 
perhaps 1,000 dwellings, the questions 
relate more to the internal arrangements. 
For smaller sites, the question is haw 
they fit into the wider neighbourhood.
 
CHECKLIST 

The mix of activities  5.3 

What measures have been taken to ensure 
that the development contributes to a 
broad pattern of mixed use, with a rough 
balance of homes, jobs and services in 
any given locality, township or small 
settlement? 

Does the development complement 
(rather than reproduce) the neighbouring 
activities, and link to them by easy, direct 
access so as to enhance viability and at-
tractiveness?

 
If employment or services: does it avoid the 
creation of single-use or isolated facilities, 
instead contributing to clusters of mixed 
uses in local centres or high streets?
 
If housing: does it provide options for 
homebased work or subsequent change of 
use to local services? 

Housing balance 3.3 

Does the development contribute to ensur-
ing there is a wide variety of types of hous-
ing (especially tenure and price) within 
agiven neighbourhood or small town? 

If a large development (varies with the 
context: the normal UK threshold is 15-25 
dwellings), does it include a pro porti on of 
social housing?
 
Again, if a larger project, does it provide 
variation on site in relation to garden pro-
vision, built form and character, in order 
to offer options to people with different 
needs?
 
Public transport access 3.18 

Is the land close to public transport used at 
an appropriately high intensity to facilitate 
access to public transport? 

If this is a major development: are the main 
magnets of pedestrian activity located close 
to tram or bus routes and every part of the 
development within striking distance (for 
example, 400 m) of astop? 
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Are any stops financed by the develop-
ment conveniently located by principal 
users, well served by pedestrian routes, 
sheltered, visible and safe?
 
Cycling 3.17 

Is the level of design appropriate to en-
courage potential cyclists?
 
Do any cycle routes provided by the 
development link effectively with desire 
lines for the wider area?
 
Are the cycle routes as direct as possible, 
with gradients, bends, kerbs and junc-
tions designed correctly?
 
Have potential areas of conflict between 
cyclists and vehicles or pedestrians been 
identified and effectively resolved? 

Has provision been made (if appropriate) 
for secure cycle parking and changing/
shower facilities? 

Pedestrian environment 3.16 

Do pedestrian routes create a continuous 
and coherent network and hierachy of 
routes ensuring a permeable environment 
with ease of access to all neighbouring 
areas?
 
Are gradients and the use of kerbs mi-
nimised to facilitate use by those with im-
paired mobility such as the frail elderly, 
people with hearing or sight impairments 

and wheelchair users, also by parents with 
pushchairs and children with skateboards 
or tricycles? 

Are the road-crossing points design ed to 
give pedestrians effective protection from 
traffic, and the right of way wherever pos-
sible? 

Are the footpaths designed to give visually 
attractive and varied routes whíle ensuring 
good visibility and minimal risk of ambush? 

Are the public faces of buildings (entranc-
es, windows) aligned towards footpaths 
and squares so that they provide informal 
surveillance?
 
Traffic and parking 3.19
 
Is there a legible road hierarchy that allows 
ease of access for vehicles and reasonably 
direct routes (to minimise noise and pollu-
tion within and around the development)? 

Are streets in residential, shopping and 
central areas designed for ‘natural’ traffic 
calming, with 30 kmph design speed and 
priority for pedestrians, cyclists and buses 
clearly established? 

ls the level of parking provision as low as 
is realistic, given the use and the location 
of the development? 

Is there a travel plan which aims to reduce 
car reliance, promote walking, cycling and 
public transport use, and encourage/initi-
ate a car club or car share scheme? 
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Public greenspace 3.14,5.6 

ls provision made for accessible and 
appropriate open spaces particularly 
satisfying local needs for meeting-plac-
es, children’s play for a range of ages, 
kick-around, sport, allotments and recre-
ational walks?
 
Are green spaces designed with both 
beauty and a sense of safety, both shelter 
and sunlight in mind? 

Does greenspace in the development link 
into a wider network: 
encouraging circular walks and cycle 
rides? 
providing a variety of wildlife habitats? 
managing water resource sustainably? 
managing the microclimate? 
helping to improve air quality?
 
Privacy, security and gardens 5.16,5.17 

Does the layout of external spaces 
around homes provide an appropriate 
level of surveillance and sense of user 
control, clearly distinguishing between 
public and private access? 

In areas with lower density, are gardens 
shaped and orientated to assist home 
growing and composting?

In areas with higher density, are there 
balconies, roof gardens or patios, or 
communal gardens or allotments next to 
the buildings?

 
Energy strategy 4.4 

ls the development designed to minimise the 
need for artificial heating or cooling, with 
appropriate solar orientation and natural 
ventilation?
 
Has the landscape around the buildings 
been designed to reduce wind speed, pro-
vide summer shade and allow winter sun? 

ls the heating/cooling system (if needed) 
the most environmentally economical 
available: for example, in northern climes, 
combined heat and power using renewable 
fuels?
 
Has the potential for renewable energy cap-
ture been realised? 
biomass boilers 
ground source heat pumps 
solar water heating 
photovoltaics 
wind energy 
water power
 
Water strategy 4.8
 
Does the proposed development harvest 
rainwater to provide for at least some uses 
on site? 

Are systems to be instalIed which encour-
age re-use of grey water?
 
If the existing capacity in centralised sew-
age systems is limited or none is accessible, 
does the development deal with its own 
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sewage?
 
Will a SU DS system be in place to allow 
all surface water to percolate into the 
ground or reach local streams, with pol-
lutants removed?
 
Biodiversity strategy 4.19 

Does the development preserve and 
enhance the value of any special on-site 
habitats (for example, stream banks, trees 
and hedgerows)?
 
Does the layout provide green corridors 
or ‘stepping stones’ across the site, in-
creasing the potential for wildlife infiltra-
tion? 

In higher-density schemes has thought 
been given to providing nooks and cran-
nies for wildlife colonisation?
 
Noise and pollution 

Are the buildings laid out and constructed 
so as to minimise problems of noise be-
tween neighbours on and off site?
 
Have problems of airborne pollution 
(from neighbouring areas), on-site 
ground contamination, or watercourse 
pollution been identified and managed so 
as to reduce health risks to an acceptable 
level? 

Buildings and local materials 4.17
 
Have existing buildings on site been in-

corporated in the development scheme?
 
Have local sources of traditional building 
materials (normally associated with low 
energy use) been identified and used where 
appropriate, to give more of a sense of 
place and continuity with the past? 

Are buildings designed for long-term adapt-
ability in use, especially in terms of ground 
floor space and extensions? 

Are dwellings designed as lifetime homes, 
able to offer a good environment for elderly 
and infirm occupants as well as able-bod-
ied? 
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11.2  Viðauki 2

Skissur sem gerðar voru við vinnslu verkefnisins.
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11.3 Viðauki 3

Myndir sem þýddar voru af höfundi úr ensku.
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