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Yfirlýsing höfundar  
 

  Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið 

af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 
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Ágrip 
 

  Í verkefni þessu er fjallað um upplifun íbúanna í nýju úthverfunum við Úlfarsfell og 

Urriðaholt. Þetta fólk stóð í byggingarframkvæmdum er efnahagshrunið varð hérlendis árið 

2008 og má ætla að væntingar þeirra, aðstæður og hugmyndir hafi eitthvað breyst í kjölfar 

breyttra efnahagslegra aðstæðna í þjóðfélaginu síðan hverfin voru skipulögð og þeir fjárfestu í 

eignum sínum. Megin áhersla þessa verkefnis er því á nýju úthverfin við Úlfarsfell og 

Urriðaholt, þá íbúa sem fluttir eru í þessi hverfi og á hvaða hátt þeir upplifa hverfin sín.        

  Upplifun íbúanna var könnuð með spurningalista, sem handahófskennt úrtak 

hverfanna var fengið til að svara, og upplifun þeirra svo túlkuð úr svörunum. Auk spurninga 

um almenn grunn atriði þá byggist spurningalistinn á gildandi deiliskipulögum og 

fyrirliggjandi rammaskipulögum úthverfanna og áætlaðri uppbyggingu þeirra. Hverfunum eru 

því gerð nokkuð ítarleg skil út frá deiliskipulögum þeirra og gildandi aðalskipulögum 

Reykjavíkur og Garðabæjar. Fyrst er þó þróun Reykjavíkurborgar skoðuð og hvernig 

skipulagi hjá borginni hefur verið háttað í gegn um tíðina. Sagan er rakin og sérstök áhersla er 

lögð á úthverfamyndun til að fá betri skilning á dreifðri útbreiðslu borgarinnar.  

  Niðurstöður úr könnuninni sýna að það er helst fjölskyldufólk sem sækir í hverfin við 

Úlfarsfell og Urriðaholt. Það eru einna helst náttúrufarslegir þættir sem laða fólk að þessum 

hverfum og þeir útivistamöguleikar sem þau búa yfir í jaðri byggðarinnar. Meirihluti íbúa sem 

rætt var við telur einmitt þessa náttúrufarslegu þætti til helstu kosta hverfanna í dag. Einnig 

skipti lóðaúthlutun miklu máli í mörgum tilvikum og leiddi til þess að fólk settist að í einmitt 

þessum tilteknu hverfum. Mikið er af börnum í hverfunum enda þau skipulögð með mikla 

möguleika til tómstunda og leikja. Með breyttum forsendum í kjölfar efnahagshrunsins árið 

2008 hefur uppbyggingu hverfanna seinkað. Það sem íbúar finna helst að hverfunum er að í 

kjölfarið koma þeir til með að búa enn lengur í byggingahverfi en ella. Að undanskildu 

skólastarfi í Úlfarsfelli er engin áætluð þjónusta komin í hverfin og þau ófrágengin með 

tilheyrandi óhreinindum. Þrátt fyrir þetta virðast flestir nokkuð bjartsýnir á framtíðina og 

finnast, enn sem komið er, að kostirnir vegi þyngra en gallarnir. Samkvæmt þessari könnun er 

ekki algengt að fólk íhugi brottflutning úr hverfunum en fæstir myndu þó taka þessa ákvörðun 

í dag að flytjast í þessi hverfi.   
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Þakkir og tileinkun 
 

  Ég þakka Sigríði Kristjánsdóttur leiðbeinanda mínum hjá Landbúnaðarháskóla Íslands 

kærlega fyrir góða leiðsögn og hvatningu við gerð þessa verkefnis. Sérstakar þakkir fá einnig 

viðmælendur mínir í úthverfunum við Úlfarsfell og Urriðaholt fyrir að gefa sér tíma til að 

svara spurningum mínum og gera mér með því kleyft að vinna þetta verkefni. Richard Briem 

og aðrir starfsmenn VA arkitekta ásamt Yngva Þór Loftssyni hjá Landmótun vil ég þakka 

fyrir þá hjálp er þeir veittu við gagnaöflun um hverfin, sem og starfsmenn skipulags- og 

byggingasviðs Reykjavíkur og Garðabæjar.   

  Síðast en ekki síst vil ég þakka dóttur minni, Írenu Þöll, fyrir þær ófáu vettvangsferðir 

sem hún kom með mér inn í hverfin og fyrir einstaka þolinmæði í minn garð við vinnslu þessa 

verkefnis. 
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1. Inngangur 

1.1 Tildrög  

Síðustu árin fyrir efnahagshrunið 2008 einkenndust af miklum uppgangi og hraða í 

þjóðfélaginu og þá ekki síst í byggingariðnaðinum í heild sinni. Allskonar byggingar litu 

dagsins ljós og heilu hverfin risu á örskömmum tíma. Má kannski segja að einskonar 

byggingaræði hafi gripið landsmenn og spenningur á meðal verðandi húsnæðiseigenda 

væntanlega verið mikill. Í kjölfar bankahrunsins, og þeirra efnahagsþrenginga sem fylgdu í 

kjölfarið, breyttust allar forsendur í þjóðfélaginu gagnvart framkvæmdum af þessum toga og 

einnig aðstæður þeirra sem í slíkum framkvæmdum stóðu á þessum tímapunkti. Það er því 

áhugavert að líta til þeirra einstaklinga sem nú standa í þessum sporum og reyna að rýna ögn 

inní líðan þeirra og sjá hvernig þeir upplifa þessar breyttu forsendur.    

  Hverfið við Úlfarsfell virtist tilvalið til nánari skoðunar þar sem unnið hefur verið að 

skipulagi þess í nokkurn tíma og fólk farið að flytjast þangað þegar fyrir efnahagshrunið. Þar 

verður þó einkum fjallað um tvo skipulags áfanga, hið svokallaða „Hverfi 4“ og 

útivistarsvæðið í Úlfarsárdal. Auk hverfisins við Úlfarsfell verður hér einnig gerð grein fyrir 

hverfinu við Urriðaholt. Það hverfi var seinna í ferlinu en hverfið við Úlfarsfell og því ekki 

komið eins langt í uppbyggingu en er engu að síður athyglisvert vegna skipulags þess sem 

hlotið hefur tvenn virt alþjóðleg skipulagsverðlaun og því áhugavert að hafa það til hliðsjónar 

þegar skoðað er skipulag hverfisins við Úlfarsfell. 

Lykilorð: Byggðarþróun, Upplifun íbúa, Uppbygging úthverfa, Urriðaholt, Úlfarsfell,  

1.2 Markmið 

  Í þessu verkefni er gerð grein fyrir áætlaðri uppbyggingu í úthverfunum við Úlfarsfell 

og Urriðaholt og núverandi stöðu þeirra. Jafnframt er varpað ljósi á upplifun íbúa þessara 

hverfa út frá þeim breyttu þjóðfélagsforsendum sem ríkja í dag. Fyrst er fjallað um sögu og 

byggðarþróun Reykjavíkur með áherslu á úthverfamyndun. Þar á eftir er gerð grein fyrir 

deiliskipulögum hverfanna og að lokum kannað hvernig er að búa í þessum hverfum og hver 

staða þeirra er í dag. Leitast er við að fá svör við eftirfarandi spurningum:  

Hver er upplifun íbúa hverfanna á breyttum þjóðfélagsforsendum?   

Hvaða væntingar gerðu íbúarnir sér þegar þeir fjárfestu í húsnæði í þessum nýju 

úthverfum?    
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Hvernig upplifa þeir hverfið eins og það er í dag?    

 

  Spurningum þessum er svarað með því að skoða aðalskipulag Reykjavíkur og 

Garðabæjar ásamt deiliskipulög hverfanna. Tekin voru viðtöl við íbúana til að ná fram þeirra 

sýn á hverfin og jafnframt teknar myndir af hverfunum til að sýna núverandi stöðu þeirra.  

1.3 Fyrri rannsóknir  

  Þetta efni hefur verið tiltölulega lítið rannsakað til þessa, þó má nefna yfirstandandi 

rannsókn um húsastefnu, borgarskipulag og hagsveiflu; „Lærdómur af fjármálahruninu á 

Íslandi 2008“ sem leidd er af Sigríði Kristjánsdóttur. Einnig vann Gréta Hlín Sveinsdóttir B.S 

verkefni árið 2006 sem ber titilinn; „Grafarholt og Vesturbær, könnun og samanburður“. 

1.4 Efnistök 

  Í öðrum kafla er fjallað um þau gögn og þær aðferðir sem notaðar voru við vinnslu 

þessa verkefnis.   

  Í þriðja kafla er sagt frá athugunarsvæðunum, staðsetningu þeirra lýst og þau sýnd á 

korti. 

  Í fjórða kafla ritgerðarinnar er farið í sögu Reykjavíkurborgar, þróun skipulagsmála 

hérlendis með áherslu á úthverfamyndun og gerð grein fyrir áhrifum erlendis frá. 

  Í fimmta kafla er fjallað um hverfið við Úlfarsfell með áherslu á Hverfi 4 og 

útivistarsvæðið við Úlfarsárdal, deiliskipulögin fyrir þessi svæði eru skoðuð og gerð grein 

fyrir hverfinu eins og það er í dag.   

  Sjötti kafli fjallar um hverfið við Urriðaholt. Fjallað er um það út frá rammaskipulagi 

þess og dregin fram staða hverfisins í dag.   

  Í sjöunda kafla eru þessi úthverfi, við Úlfarsfell og Urriðaholt, borin saman. 

  Áttundi kafli fjallar um niðurstöður úr könnuninni sem lögð var fyrir íbúa og á að 

varpa ljósi á upplifun þeirra í dag. Fjallað er um niðurstöðurnar og af þeim dregnar ályktanir. 

  Níundi kaflinn inniheldur lokaorð þar sem efnið er dregið saman og fjallað um það 

sem heild. 
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2. Gögn og aðferðir     

2.1 Gögn  

  Við vinnslu þessa verkefnis var fyrst litið til sögu Reykjavíkur með áherslu á 

úthverfamyndun í von um að sagan gæti varpað ljósi á hvers vegna byggð leitaði í átt að 

svæðunum við Úlfarsfell og Urriðagolt. Að því loknu var aflað grunnupplýsinga um bæði 

svæðin, Úlfarsfell og Urriðaholt, sem núgildandi deiliskipulög svæðanna eru unnin út frá. Auk 

þess var notast við Aðalskipulag Reykjavíkur og Garðabæjar, deiliskipulög hverfanna við 

Úlfarsfell og Urriðaholt ásamt fleiri viðeigandi upplýsingum og myndum.    

  Rannsóknin gengur út frá spurningalista sem lagður var fyrir íbúa hverfanna við 

Úlfarsfell og Urriðaholt. Listanum má í grunnatriðum skipta í þrennt og er hverjum hluta 

ætlað að varpa ljósi á einn þátt sem saman mynda heildarsýn á íbúa hverfanna og upplifun 

þeirra í dag.   

A. Fyrst var spurt um grunnupplýsingar um viðkomandi. Þ.e um fjölskylduhagi,   

menntun og tekjur og var þessum persónulega þætti ætlað að varpa ljósi á hvort 

einhver ákveðinn þjóðfélagshópur sé líklegri til að sækja í hverfið en annar.  

B. Því næst er spurt um forsendur þess að viðkomandi flutti í þetta tiltekna hverfi til að 

sjá hvort eitthvað sérstakt við hverfið hafi meira aðdráttarafl en annað.  

C. Að lokum er svo spurt um hverfið eins og það er í dag. Kosti, galla, aðgengi 

upplýsinga og framtíðarsýn á hverfið. Þessum hluta er ætlað að varpa sýn á 

hvernigfólk upplifir þessa ákvörðun sína að flytjast í hverfið, núna við breyttar 

aðstæður eftir efnahagshrunið.  

Niðurstöðurnar voru slegnar inní excel og þær settar fram á myndrænan hátt með súluritum. 

2.2 Aðferðir   

  Gerð var grein fyrir skipulagi, áætlaðri uppbyggingu og núverandi stöðu úthverfanna 

við Úlfarsfell og Urriðaholt. Farin var vettfangsferð til að skoða svæðin, afla ljósmynda og 

kanna á hvaða stigi framkvæmdir eru.   

  Í framhaldinu var gerð rannsókn á upplifun íbúa hverfanna tveggja í ljósi breyttra 

forsenda í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Í hverfinu við Úlfarsfell var beitt tvennskonar 

aðferðum við þessa upplýsingaöflun. Annarsvegar var gengið í hús og fólk beðið að svara 

spurningalista sem ætlað var að varpa ljósi á upplifun þess og hinsvegar var tilviljunarkennt 

úrtak tekið úr símaskrá og hringt í viðkomandi aðila og þeir beðnir að taka þátt í könnuninni 
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símleiðis. Gengið var tvisvar í hús í hverfinu, fyrst eftir hádegi laugardaginn 22. október og 

voru þá fáir heima, fólk á leið út eða það upptekið á annan hátt. Í þessari heimsókn náðust 

þrjár kannanir. Seinni heimsóknin í hverfið var miðvikudagskvöldið 26. október eftir fréttir. 

Þá var fólk iðulega að huga að börnum sínum eða horfa á sjónvarpið og var heimsóknin 

nánast undantekningalaust truflun á heimilinum. Þá náðist ein svöruð könnun. Daginn eftir, 

fimmtudagskvöldið 27. október, var gerð tilraun með hringilistann en gætt var að því að 

hringja ekki í fleiri en einn aðila á hverju heimili. Fólk virtist eiga mun auðveldara með að 

svara spurningunum símleiðis og þetta kvöld svöruðu fimmtán heimili könnuninni. 

Símakönnun reyndist í þessu tilviki mun skilvirkari aðferð en að ganga í hús og gaf 

tvímælalaust betri svörun. Hinsvegar virtust þeir sem svöruðu spurningalistanum sjálfir, þegar 

gengið var í hús, ígrunda svör sín mun betur og voru viljugri til að ræða málin jafnvel út fyrir 

efni spurningana. Það gaf mun betri mynd af þessum tilteknu fjölskyldum og eru svör þeirra 

líklega marktækari en þeirra sem tóku þátt í gegnum síma þar sem spurningalistinn var 

afgreiddur fremur vélrænt. Aðferðin við að ganga í hús gaf aftur á móti eins og áður sagði 

ekki nærri eins góða svörun og var afar seinleg þar sem það tók gjarnan allt að klukkustund að 

ræða við eina manneskju. Úrtakið úr hverfinu við Úlfarsfell varð því alls tuttugu manns, ellefu 

karlmenn og níu konur.  

  Í Urriðaholtinu er á þessum tímapunkti einungis flutt inní tvö hús sem telja samtals tíu 

manns. Þriðjudagskvöldið 25. Október var gengið í bæði húsin og náðist tal af hjónum í öðru 

húsinu en aðeins konunni í hinu húsinu, maður hennar var ekki viðlátinn. 
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3. Athugunarsvæði 
 

 

3.1 Úlfarsfell 

Svæðið afmarkast af Vesturlandsvegi til vesturs, af sveitarfélagamörkum til austurs, af 

Reynisvatnsvegi til suðurs að og með Skyggnisbraut í norðri.  

 

Kort 1. Yfirlitskort sem sýnir bæði athugunarsvæðin (Kortasjá, 2011) 

Kort 2.  Landnýting við Úlfarsfell er aðallega Blönduð byggð og Opin svæði til almennra nota 

(Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024, 2008). 

1. Úlfarsfell 

2. Urriðaholt 

Mosfellsbær 

 

1 Reykjavík 

 

Kópavogur 

 Garðabær 

 

Hafnarfjörður 

 

2 
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Mest allt íbúðasvæðið er í suðurbrekku Úlfarsfells. Sunnan þess er Úlfarsárdalur, 

dalbotninn og slétt land við ána, í um 50 m y.s. Norðurmörk svæðisins þ. e. Skyggnisbraut er í 

95 til 100 m y.s. Norðan þess tekur við lægð í kringum Leirtjörn og slétta í 90 til 110 m y.s. 

Þar er fyrirhugað miðsvæði fyrir alla byggðina í suðurhlíðum Úlfarsfells. Í beinu framhaldi af 

íbúðasvæðinu til suðurs og austurs eru víðáttumikil útivistarsvæði. 

Svæðið einkennist af Úlfarsá sem er dragá með upptök í Grímmannsfelli um 8 km 

fyrir ofan Hafravatn, klettarimum sem mynda umgjörð um dalinn að sunnanverðu og stórum 

votlendissvæðum ofarlega í dalnum. Þegar neðar dregur tekur við fjölbreyttara landslag þar 

sem þrengir að ánni með brattari hlíðum beggja megin árinnar. Þrjár flúðir í árfarveginum 

mynda foss, Úlfarsárfoss. Hér nær skipulagssvæðið að norðanverðu uppí hlíðar Úlfarsfells og 

sker lítið gil hlíðina. Hér er hæsti punktur svæðisins eða um 90 m y.s. Neðar breiðir landið úr 

sér og áin bugast um flatlendið. Í norðri og suðri taka svo hlíðar Úlfarsfells og Grafarholts 

við. Við Vesturlandsveg liggur landið lægst eða í um 40 m y.s. (Úlfarsárdalur- Deliskipulag 

útivistarsvæðis, 2007). 

 

3.2 Urriðaholt    

  Urriðaholt stendur austan Urriðavatns í suðausturhluta Garðabæjar. Urriðaholt rís hæst 

í 85 m y.s. og er því nokkuð áberandi í landslaginu.  

Kort 3. Landnýting við Urriðaholt er þéttbýli og Opin svæði til almennra nota þar fyrir utan. 

(Aðalskipulag Garðabæjar 2004-2016, 2007). 
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Búrfellshraun umkringir áætlað byggingasvæði og endar í hrauntanga, þar sem Urriðavatn 

hefur myndast. 

   Hlíðar holtsins eru nokkuð grónar, en háholtið er fremur berangurslegt. Í hlíðum 

Urriðaholts hafa félagar í Oddfellowreglunni stundað skógrækt um nokkurt skeið og setur hún 

einkum svip á holtið norðanvert. Reykjanesbraut liggur skammt norðvestan Urriðaholts og 

tengir það við aðra hluta höfuðborgarsvæðisins og byggð á Reykjanesi. Elliðavatnsvegur, sem 

liggur sunnan og austan Urriðaholts, gegnir hlutverki sem tenging hverfa á suðaustanverðu 

höfuðborgarsvæðinu. Alls er skipulagssvæðið um 101 ha.   

  Landnotkun svæða í grennd við Urriðaholt er fjölbreytt. Norðan og austan Urriðaholts 

eru náttúruverndar- og útivistarsvæði, í Svínahrauni (Búrfellshrauni) norðaustan holtsins og í 

Heiðmörk og Vífilsstaðahlíð austan þess. Þá er Urriðavatnið og næsta nágrenni þess 

mikilvægt náttúruverndar- og útivistarsvæði. Tveir golfvellir eru í næsta nágrenni Urriðaholts.  

 Norðan í Urriðaholti hefur verið skipulagt stórverslanasvæðið Kauptún, en handan 

Reykjanesbrautar, tekur við atvinnusvæðið í Molduhrauni. Norðaustan við náttúru- og 

útivistarsvæðisins í Búrfellshrauni blasir Vífilsstaðaspítali síðan við. Fyrirhuguð er 

íbúðarbyggð í Setbergslandinu, næst Urriðavatni, sem og í Svínholti, sunnan Elliðavatnsvegar 

(Aðalskipulag Garðabæjar 2004-2016, 2007).  
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4. Söguleg þróun 
 

4.1 Myndun Reykjavíkur   

  Kvosin er sá hluti Reykjavíkur nefndur þar sem elsti hluti borgarinnar er, kjarni þess 

svæðis sem einnig kallast miðbærinn. Á seinustu árum hefur miðbærinn stækkað og nær nú 

langt út fyrir Kvosina. Austan við Kvosina eru Þingholtin en að vestan Grjótaþorpið. Að 

norðan nær Kvosin að höfninni en sunnanmegin er Tjörnin. Í þessari kvos stóð bærinn 

Reykjavík um aldir, allt frá landnámsöld að því er talið, og var þar kaupstaðurinn stofnaður 

árið 1786. Aðalstræti var þá eina gata bæjarins  með lítilli þyrpingu húsa og lágu tvær leiðir út 

úr bænum, fyrir ofan Tjarnarbrekkuna til suðurs og uppfrá lækjarósnum yfir Arnarhólstún til 

austurs (Hjörleifur Stefánsson, 1987).   

  Byggðin óx og árið 1801 voru hús kaupmanna risin meðfram ströndinni og 

Hafnarstræti nær fullbyggt að sunnanverðu. Við norðurenda tjarnarinnar var kominn vísir að 

Tjarnargötu og Dómkirkjan nýbyggð. Töluverður vöxtur var áfram í bænum og árið 1836 

voru komnar fjórar bryggjur í eigu kaupmanna norðan við Hafnarstræti. Gatan Austurstræti 

var komin og við hana nokkur hús þar sem m.a Landsyfirréttur hafði aðsetur. Vestan við 

Austurvöll voru einnig risin hús og var apótekið meðal þeirra. Austan við lækinn hafði risið 

bökunarhús og hafði töluverð byggð einnig myndast vestan við bæinn, bæði í Grjótaþorpi og 

þar fyrir norðan og vestan. Vegir og stígar höfðu myndast, eða verið lagðir, og leiðum inn og 

úr bænum fjölgað (Hjörleifur Stefánsson, 1987).  

  Áframhaldandi fólksfjölgun í Reykjavík næstu áratugina kallaði á aukna byggð og 

áframhaldandi útþenslu bæjarins. Árið 1876 var m.a risin töluverð byggð í Skuggahverfi, 

Þingholtunum og götu sem lá að Hlíðarhúsum og heitir nú Vesturgata. Austurvöllur var 

orðinn afmarkaður á fjóra vegu og nýjar götur höfðu verið lagðar í miðbænum. Bærinn fór að 

taka á sig menningarlegri brag með stígum yfir Austurvöll og líkneski Bertels Thorvaldsen. 

  Árið 1876 voru íbúar Reykjavíkur um 2.600 en um 7.300 árið 1902. Miðbærinn var á 

þessum tíma nær fullbyggður og Reykjavík óx mest til austurs. Byggt var inn eftir 

Hverfisgötu og Laugavegi, og í vesturbænum var byggt við Vesturgötu og hliðargötur 

mynduðust út frá henni. Stórhýsi á borð við Alþingishúsið tóku að rísa á síðasta fjórðungi  

19.aldar, úrbætur voru gerðar við höfnina og landfyllingar áttu sér stað við norðurenda 

tjarnarinnar með tilkomu nýrrar götu á milli Lækjargötu og Suðurgötu sem var lögð árið 1906 

og hlaut nafnið Vonarstræti. Reykjavík var farin að taka þá mynd sem við þekkjum í dag 

(Hjörleifur Stefánsson, 1987).   
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4.2 Þróun skipulagsmála og uppbygging úthverfa   

  Um vorið árið 1915 var stórbruni í miðbænum sem varð þess valdandi að tólf nálæg 

timburhús urðu eldinum að bráð og sköpuðust í kjölfarið heitar umræður um að lélegt 

skipulag hafi verið orsökin.  Árið 1915 var því að vissu leyti upphafsár markvissrar 

skipulagsumræðu í Reykjavík. Í kjölfar brunans skrifaði Guðmundur Hannesson læknir, fyrsta 

íslenska ritið um bygginga- og skipulagsmál, sem birtist árið eftir. Ritið varð undirstaða að 

frumvarpi til laga um skipulag 1917, sem samþykkt var síðar með nokkrum breytingum árið 

1921. Eitt merkasta atriðið sem Guðmundur hafði fjallað um í riti sínu árið 1916, var þörfin á 

„aðgreiningu á starfsemi“ (e. zoning), en stjórnun landnotkunnar fór  þegar að verða vart í 

fyrsta heildarskipulagi bæjarins sem kom út árið 1927 þó að öfgarnar hafi komið síðar og alið 

af sér lífvana svefnhverfi (Trausti Valsson, 2002).    

  Í þessu skipulagi var reiknað með að vöxtur bæjarins myndi rúmast innan marka 

Hringbrautar næstu áratugina. Í reynd varð þróun borgarinnar hraðari en nokkur gat séð fyrir 

og strax árið 1934 voru lögð drög að skipulagi Norðurmýrar, fyrsta bæjarhverfisins utan 

Hringbrautar. Um svipað leyti hófst undirbúningur heildarskipulags Reykjavíkur utan 

Hringbrautar þar sem mælt var fyrir legu helstu gatna á þessum áður óbyggðum svæðum og 

tilhögun aðkomuleiða inní  bæinn (Pétur H Ármannsson, 1999).    

  Sökum skorts á nauðsynjum á árum fyrri heimsstyrjaldarinnar var haldið fastar í 

kálgarða og tún og voru einnig stofnuð nokkur nýbýli austar á nesinu. Þetta hafði þau áhrif, 

ásamt úthlutun svokallaðra erfðafestulanda (Sogamýrar-, Bústaða-, Fossvogsbletta) á 

kreppuárunum og fyrr, hve opin svæði hafa verið rífleg í borginni allt fram á okkar daga. 

Vegna lóðaskorts í miðbænum var byrjað að dreifa stofnunum víðar. Þannig var gert ráð fyrir 

stjórnarráðsbyggingum á Lindargötu og á norðanverðum Arnarhóli. Mikill skortur var á 

íbúðarhúsnæði á þessum tíma, bæði vegna takmarkaðs innflutnings á byggingarefni síðari ára 

fyrri heimstyrjaldarinnar, en ekki síður vegna mikils aðstreymis fólks til bæjarins. En svo fara 

uppgangstímar aftur í hönd og risu þá heilu hverfin með stærri og veglegri húsum en áður 

höfðu almennt tíðkast (Trausti Valsson, 2002).  

4.3 Eftirstríðsárin   

 Allt fram að seinni heimstyrjöld byggðist Reykjavík sem samfelld og heilsteypt borg 

með þungamiðju í gömlu kvosinni. Á árum seinni heimstyrjaldar sköpuðust nýjar aðstæður 

sem áttu eftir að hafa mikil áhrif á þróun borgarinnar. Bygging flugvallar í Vatnsmýri kom í 

veg fyrir áframhaldandi vöxt byggðar til suðurs í átt að Skerjafirði og herskálahverfi, sem reist 

voru við jaðra bæjarins, stóðu víða í vegi fyrir nýrri byggð. Fólk í atvinnuleit streymdi í bæinn 
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og jók mjög á þann húsnæðisvanda sem lengi hafði verið í Reykjavík. Hinn öri vöxtur kallaði 

á hraðari uppbyggingu en bærinn réði við (Pétur H Ármannsson, 1999).  

  Ákaflega miklar breytingar urðu því á hinu íslenska samfélagi eftir stríð. Við upphaf 

stríðsins var kreppan enn ríkjandi, atvinnuleysi mikið og mikil fátækt. Stríðið kom því eins og 

„frelsun“ fyrir þjóðina frá þessari eymd og var fjárhagslegur ávinningur af stríðinu notaður til 

að framkvæma stórátak í tæknivæðingu atvinnuveganna eftir lok þess. Það var því undir 

áhrifum tækni og nútímalegs fyrirkomulags, og tísku t.d í borgarskipulagi, að menn fara í lok 

stríðsins að móta hugmyndir um framtíðabyggðina á öllu nesinu innan Elliðaáa. Árið 1948 var 

gerður uppdráttur af þessu svæði öllu. Þótt hann hafi ekki fengið formlega samþykkt í 

bæjarstjórn, þá koma fram þar öll þau megin atriði þeirrar heimsmyndar, sem nú var orðin 

ríkjandi í Reykjavík. Þar eru t.d teknar upp allar helstu tískustefnur í skipulagsmálum Evrópu 

og Ameríku, stefnur sem síðan þá hafa verið mjög gagnrýndar. Uppdrátturinn frá 1948 réði 

vissulega miklu um hver framtíðarstefnan varð í skipulagi Reykjavíkur eftir 1948, en í 

stríðslok var fyrst byggt nánast eins og í beinu framhaldi af gamla bænum innan Hringbrautar, 

og hugmyndin um aðgreind „gervitunglahverfi„ (e. Satellite neighborhoods), var ekki enn 

komin til framkvæmda (Trausti Valsson, 2002).  

  Kostnaður við lagningu gatna og holræsa kom í veg fyrir að unnt væri að gera nýjar 

lóðir byggingarhæfar. Var gripið til þess ráðs að beina nýrri byggð á svæði þar sem nýta mátti 

vegi og stofnlagnir sem fyrir voru. Einnig þótti heppilegt að taka fyrst til byggingar þau svæði 

innan borgarlandsins þar sem grunnt var niður á fast. Þessi sjónarmið réðu miklu um það að 

bærinn hætti að vaxa sem samfelld heild og tók í staðinn að byggjast í einangruðum 

úthverfum utan við meginbyggðina (Pétur H Ármannsson, 1999). Þó mikið væri byggt var við 

margan húsnæðisvandann að etja og því látið nokkuð afskiptalaust þó hverfi risu í leyfisleysi 

við Múla og Blesugróf (Trausti Valsson, 2002).   

  Fyrsta skipulagða úthverfið reis í austanverðu Kleppsholti um og eftir 1942, við 

Langholtsveg, Efstasund og aðliggjandi götur. Nálægðin við Kleppsspítala var ein helsta 

skýring þess að byggð tók að myndast svo fjarri miðbænum. Lagning holræsis eftir 

Langholtsveg í tengslum við gerð nýrrar vatnsæðar í tengslum við spítalann skapaði góð 

skilyrði til uppbyggingar á þessu svæði. Einnig var unnt að samnýta ýmsa þjónustu sem fyrir 

hendi var vegna spítalans, svo sem ferðir strætisvagna. Byggðin í Langholti, fyrsta eiginlega 

úthverfi Reykjavíkur, samanstóð af einnar hæða einbýlishúsum og parhúsum á kjallara, sem 

sum hver voru með nýtanlegu risi. Holsteinn og timbur voru algeng byggingarefni, en mörg 

húsanna voru reist af litlum efnum. Bærinn óx svo hratt á þessum árum að skipulagið hafði 

vart undan. Ekki gafst tími til að móta nema helstu drætti heildarskipulags áður en 
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íbúðarhverfin risu (Trausti Valsson, 2002).  

  Árið 1949 var Þór Sandholt arkitekt ráðinn forstöðumaður skipulagsdeildar 

Reykjavíkurbæjar og gengdi hann því starfi fram til 1954. Á þeim árum byggðist Laugarnes 

norðan Sundlaugavegar (Kleppsvegur, Lækir), hluti Vogahverfis (Skeiðarvogur, Sigluvogur, 

Njörvasund) og Laugarásinn vestanverður. Meðal nýmæla í skipulagi má nefna lokaðar 

íbúðargötur (botnlanga), tvílyft raðhús með aðkomu eftir göngustíg og raðir vinkillaga 

fjölbýlishúsa, sem í Laugarnesi mynduðu eins konar skjólvegg utan um hverfið. Um svipað 

leyti reis þyrping einnar hæða raðhúsa „sólbyrgi“ við Snekkjuvog og voru húsin þau fyrstu 

sinnar gerðar í Reykjavík. Laugarásinn vestanverður naut þeirrar sérstöðu sem byggingarland 

að liggja vel við sól auk þess sem þaðan var glæsilegt útsýni. Á 6. Áratugnum risu þar vegleg 

einbýlishús á stórum lóðum, mörg hver teiknuð af helstu arkitektum þess tíma. Húsin úr 

Laugarásnum þóttu mörg vera æði nýstárleg og nokkur þeirra teljast til tímamótaverka í 

arkitektúr. Nú á tímum hefur hverfið sérstakt gildi sem vitnisburður um byggingarlist 6. 

Áratugarins (Trausti Valsson, 2002).    

  Um 1960 urðu þáttaskil í skipulagssögu Reykjavíkur er vinna hófst við gerð 

aðalskipulags fyrir alla borgina. Aðalhöfundur þess var kunnur danskur skipulagsarkitekt, 

prófessor Peter Bredsroff. Nýja skipulagið hafði óveruleg áhrif á íbúðarhverfin við Sund enda 

voru þau þá að mestu fullmótuð. Það hafði hinsvegar afdrifaríkar afleiðingar fyrir 

borgarhlutann í heild þar sem nær öll strandlengjan handan núverandi Sæbrautar var tekin frá 

fyrir vöruhöfn og iðnaðarsvæði. Í tengslum við nýja aðalskipulagið var unnið deiliskipulag af 

nýjum íbúðarhverfum í Fossvogi, Neðra-Breiðholti og Árbæ (Pétur H Ármannsson, 1999). 

Aðalspurningin uppúr 1960 var hvert skyldi stefna með uppbyggingu meginbyggðarinnar þ.e 

íbúðarsvæðanna og starfsemi þeim tengdum. Valkostirnir voru þrír; suðurstefna, norðurstefna 

(Úlfarsfellssvæðið) og heiðarnar. Valkostur um stefnu byggðarinnar upp á Úlfarsfellssvæðið 

þótti þá þegar nokkuð ákjósanlegur en það sem stóð í vegi fyrir  því voru mjög viðfangsmiklar 

hafnarhugmyndir þar, því með danska skipulaginu, sem samþykkt var í borgarstjórn 1965, var 

gert ráð fyrir að nánast allt svæðið norðan Grafarvogsins, og út á Geldingarnes, væri hafnar- 

og iðnaðarsvæði. Skipulagsmenn höfðu strax á þessu stigi verið sammála um að eðlilegasta 

skipulagsstefnan væri suðurstefnan þ.e þétting byggðarinnar inn af Skerjafirði á milli stærstu 

upprunalegu byggðakjarnanna, Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Gallinn var hinsvegar sá, að 

þessu svæði hafði nú þegar verið deilt niður í mörg lögsagnarumdæmi og Reykjavík hafði þar 

ekki umráð lands og mikil tregða einkenndi lengi allt samstarf á milli sveitafélaganna (Trausti 

Valsson, 2002).     

  Eitt helsta einkennið í skipulagstillögu Dananna 1965, var hve skarplega þeir greindu á 
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milli svæða eftir notkun. Afleiðingar slíks skipulags eru gjarnan miklar umferðaræðar og 

aukin vegalengd á milli heimilis og vinnustaðar svo myndast þar gjarnan hin svokölluðu 

„svefnhverfi“ fjarri flestri starfsemi. Svo kyrfilegt var þetta skipulag að hverfin voru umlukin 

stórum umferðaræðum og Mjóddin, við hraðbraut í útjaðri Breiðholtsins, varð dæmigerður 

svokallaður bílamiðbær. Það var ekki fyrr en um 1975 að farið var að reyna að ráða bót á 

einhæfni í starfsemi í þessara hverfa og gæða þau lífi. Fyrsta hverfið austan Elliðaánna var 

Árbæjarhverfið, sem reis á árunum 1965-1970. Því næst byggðust Bakka- og Stekkjahverfin í 

Breiðholti I á árunum 1967-1972. Bygging í Hóla- og Fellahverfi; Breiðholt III, hófst 1970, 

og í Seljahverfi; Breiðholti II, árið 1974 (Trausti Valsson, 2002).   

Veturinn 1971-1972 var enn einu sinni komið 

að því að eldra skipulag var að springa. Í þetta 

sinn var það þó ekki mikil fólksfjölgun sem 

olli því, heldur vaxandi kröfur borgarbúa um 

stærra íbúðarrými. Kom hin aukna rýmisþörf 

mest fram í byggingu íbúðarhverfa. Sem 

dæmi um það má nefna að á sama tíma og 

byggð reis í Breiðholtinu með 20.000 íbúum, 

fjölgaði íbúum Reykjavíkur aðeins um 5000 

manns (Trausti Valsson, 2002).    

  Í kring um 1980 hófust störf við undirbúning að skipulagi við Úlfarsfellssvæðið. Var 

þá gerð úttekt á náttúrufarsaðstæðum á svæðinu og var það nýjung í skipulagsvinnu. Vegna 

lítillar tengingar við fyrri byggðarsvæði var ljóst að nauðsynlegt væri að fara nýar leiðir til að 

komast hjá því að bæta við enn einu svefnhverfinu. Heldur varð að reikna með í framtíðinni 

nokkuð sjálfstæðum borgarhluta á þessu svæði. Gert var ráð fyrir miðbæ á miðju svæðinu sem 

tengdi íbúðarsvæðin saman og mikil áhersla lögð á að atvinnusvæði væru við íbúðarhverfin, 

sem gætu rúmað 40-50 þúsund manns alls (Trausti Valsson, 2002).    

  

4.4 Erlend áhrif   

  Uppbyggingu hinna fyrstu úthverfa Reykjavíkur eftir stríð bar að á sama tíma og nýjar 

og róttækar skipulagshugmyndir voru að ryðja sér til rúms um allan heim. Frumherjar 

módernisma í byggingarlist með franska arkitektinn Le Corbusier í farabroddi höfðu á þriðja 

áratug aldarinnar sett fram hugmyndir um nýja tegund borga, þar sem hefðbundnu skipulagi 

með afmörkuðum götum og lokuðum húsareitum var hafnað. Hin nýja borg módernismans 

Mynd 1. Dæmi um lífvana svefnhverfi. Mynd er 

tekin sumarið 2011 í verslunarmiðstöð í Breiðholti. 
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byggði á aðgreiningu borgarhverfa eftir því hvort um var að ræða íbúðarbyggð, miðbæ eða 

atvinnusvæði eins og kom skýrt fram í danska skipulaginu frá 1965. Umferðaræðar voru 

aðskildar frá byggðinni með opnum svæðum. Í stað þétt byggðra húsareita komu stakstæð 

háhýsi á stórum lóðum þar sem allar vistarverur nutu útsýnis og sólar. Samtímis þróaðist ný 

fagurfræði í arkitektúr og ný tækni var í hávegum höfð. Ekki fór hjá því að stórvirkar aðferðir 

til lausnar á húsnæðisvanda almennings í Evrópu vektu athygli íslenskra tæknimanna á 

árunum eftir stríð (Pétur H Ármannsson, 1999).   

  Bílaöld hefst á Íslandi árið 1913 og árið 1920 voru bílarnir orðnir 130 og 800 áratug 

síðar. Með tilkomu bifreiðaumferðarinnar er það ekki lengur aðaleinkennið í samgöngubótum, 

að ný byggingasvæði komust í 

umferðasamband við Reykjavík, heldur er 

það hraðinn í ferðum, sem í tímaeiningum 

talið færði héruðin margfalt nær borginni og 

jók því margfalt öll samskipti þar á milli. 

Hin hraðari umferð leiddi til mikilla 

breytinga á skipulagi. Útbúnar voru 

sérstakar gangstéttar meðfram götuhliðum, 

og þegar fram í sótti, þótti það orðið mjög 

eftirsóknavert að greina sem mest gangandi 

umferð frá bílaumferðinni. Bílarnir eru háværir og mengandi, þannig að til varð í 

skipulagsfræðum sú stefna að draga byggðina inní byggðarreitina og hafa þá frekar grænar 

spildur meðfram umferðargötunum (Pétur H Ármannsson, 1999).  

  Þá hafði það mikil áhrif að í skipulagsfræðum voru komnar fram hugmyndir um 

svokallað hverfiseiningaskipulag (e. Neighborhood planning), sem að vísu var að mestu 

uppruninn á 19. öld með garðborgarhugmyndunum. Sú stefna kom m.a upp vegna 

hræðslunnar við hina blönduðu borg með fyrirferðamiklum iðnaði, mengun og sjúkdómum og 

þótti jákvætt að dreifa borgum sem mest og hafa grænu svæðin sem stærst (Trausti Valsson, 

2002).   

  Við lok seinni heimstyrjaldar voru aðstæður mjög breyttar. Eyðilegging stríðsins 

kallaði á gríðarlega enduruppbyggingu í flestum borgum Evrópu. Leysa þurfti húsnæðisvanda 

mikils fjölda fólks á mjög skömmum tíma. Hugmyndir módernismans féllu vel að þessum 

markmiðum, enda voru þær nú teknar upp sem fyrirmynd skipulags í mörgum borgum. Ný 

hverfi íbúðarháhýsa risu þar sem skipulagshugsun Le Corbusier var fylgt út í ystu æsar. Hlutar 

bygginga voru fjöldaframleiddir svo reisa mætti sem flestar íbúðir á sem ódýrastan hátt. Hinn 

Mynd 2. Hugmynd módernismans og Le Corbusier  

um hina nýju borg (andifitsreal.com). 



14 
 

mikli hraði og áherslan á sparnað kom í mörgum tilvikum niður á gæðum bygginganna. 

Árangurinn var óvíða í samræmi við þær væntingar sem hugmyndasmiðir módernismans fyrir 

stríð höfðu gert sér. Háhýsi eftirstríðsáranna reyndust í mörgum tilvikum vera óheppileg lausn 

á húsnæðisvanda fjölskyldufólks og í mörgum borgum hafa slík hús verið jöfnuð við jörðu 

vegna félagslegra vandamála og tæknilegra ágalla (Pétur H Ármannsson, 1999). Eitt frægasta 

dæmið um þetta er líklega Pruit-Igoé hverfið í St. Louis. Þar var reistur fjölbýlishúsaklasi árið 

1955 sem sama ár hlaut alþjóðleg hönnunar verðlaun. Hverfið samanstóð af þrjátíu og þremur 

ellefu hæða fjölbýlishúsum sem höfðu alls tvö þúsund og áttahundruð íbúðum. Mikið var til 

sparað og tæknilegir ágallar margir og um 1970 stóðu 40% íbúðanna auðar. Hverfið var 

sprengt niður í heild sinni árið 1972 (Bjarni Reynarsson, 2010). 
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5. Úlfarsárdalur 
 

 

 

Skipulagssvæðinu við Úlfarsfell er skipt upp í fjögur svæði. Fyrst er Úlfarsárdalur-

vesturhluti, síðan koma suðurhlíðar Úlfarsfells ásamt Höllum og Hamrahlíðalöndum, 

Úlfarsárdalurinn sem liggur neðan við bæði svæðin og inn dalinn og loks Reynisvatnsás.  

 

  

Eins og áður kom fram hafa menn íhugað byggð við Úlfarsfell í þónokkurn tíma. 

Fljótlega eftir 1980 hófst markviss undirbúningsvinna að greiningu náttúrufars á svæðinu og 

var það í fyrsta sinn sem slíkt var gert með skipulag svæðis í huga (Trausti Valsson, 2002). 

Skipulag byggðar í Halla og Hamrahlíðalöndum ásamt suðurhlíðum Úlfarsfells var svo 

samþykkt í október 2004. Árið 2007 fékkst samþykkt skipulag að uppbyggingu við 

Reynisvatnsás og árið eftir í Úlfarsárdalnum, bæði vesturhlutanum og inn dalinn 

(Skipulagssjá, 2011).   

Mynd 3. Fyrirhuguð byggð við Úlfarsfell (VA arkitektar, 2011) 

Mynd 4. Yfirlit yfir skiptingu skipulagssvæðisins (Skipulagssjá, 2011) 
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5.1 Hverfið í heild   

  Skipulag íbúðarhverfa í Úlfarsárdal byggir í megin atriðum á tillögu að 

rammaskipulagi fyrir Úlfarsárdal frá árinu 2001. Nokkrar breytingar hafa þó verið gerðar á 

rammaskipulaginu undanfarin ár og ætlað er að Úlfarsárdalurinn fullbyggður rúmi um 10.000 

íbúa (Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024, 2008).     

  Markmiðið er að skipuleggja nokkuð þétta byggð og blanda saman íbúðum og 

atvinnustarfsemi eins og kostur er. Vistvænar lausnir eru hafðar að leiðarljósi og skipulagið 

grundvallað á náttúrulegum kostum svæðisins. Stefnan er að skapa byggð með fjölbreyttu 

framboði íbúða í fjölbýli og sérbýli og skjólgóðum útirýmum. Lögð er áhersla á að skólar og 

þjónustustofnanir séu í göngufæri við íbúðir og sem flest atvinnutækifæri verði innan hverfis. 

Með því móti er reynt að draga úr tíðni lengri ferða og mynda líflegt borgarumhverfi 

(Úlfarsárdalur- deiliskipulag Hverfi 4, 2006).    

  Á svæðinu er einstök náttúrufegurð, útsýni, fjallasýn og mikil nálægð við 

útivistarsvæði í stórum skala, fjallið, heiðina, dalinn og ána. Nýtt aðalskipulag, sem nú er í 

vinnslu, mun væntanlega ekki fela í sér miklar breytingar fyrir Úlfarsárdalinn. Aðalskipulagið 

mun þó skerpa á stefnu um uppbyggingu þjónustukjarnans við Leirtjörn, mörk og skipulag 

skólahverfanna, framboð húsagerða og yfirbragð byggðar (Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-

2024, 2008).     

  

5.2 Hverfi 4   

  Halla, Hamrahlíðarlönd og suðurhlíðar Úlfarsfells eru fyrsti áfangi skipulags við 

Úlfarsfell. Þetta er hið svokallaða „Hverfi 4“ og gengur deiliskipulag þess út frá 

rammaskipulagi fyrir þetta hverfi sem var unnið árið 2001.    

  Meginmarkmiðið er að skipuleggja þétta byggð og blanda saman íbúðum og 

atvinnustarfsemi sem þrífst í og við íbúðarhverfi og leggja drög að vistvænni byggð sem nýtir 

til fullnustu náttúrulega kosti svæðisins (Úlfarsárdalur- deiliskipulag Hverfi 4, 2006).    

 

5.2.1 Almenn umfjöllun   

  Umrætt hverfi 4 nær frá helgunarsvæði Úlfarsár til suðurs að og með Skyggnisbraut í 

norðri. Vestanmegin liggja skipulagsmörk áfangans vestan sjóngeira sem liggur út frá 

Lambhagavegi að Skyggnisbraut. Austanmegin liggja mörk þessa hluta um lækjargil frá 

Skyggnisbraut niður að Úlfarsbraut neðst í byggðinni. Heildarstærð hverfis 4 með skólalóðum 

er um 28,9 ha.   
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  Samkvæmt deiliskipulagi fyrir þennan hluta hverfisins er gert ráð fyrir íbúðabyggð 

með allt að 904 íbúðum. Af þeim eru um 270 í fjölbýlishúsum við Skyggnisbraut. Um 328 

íbúðir eru í smærri fjölbýlishúsum inni í hverfinu og 306 íbúðir eru í sérbýlishúsum. Þar af 

eru 50 íbúðir í einbýlishúsum og 256 íbúðir í mismunandi gerðum af sambyggðum 

sérbýlishúsum. Lóðir fyrir skóla, leikskóla og aðra félagsstarfsemi eru við Úlfarsbraut í 

dalbotninum. Tillagan er í samræmi við Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2001 - 2024 

og Aðalskipulag Reykjavíkur 2001 - 2024 .   

 

 

   

  Sameiginleg torg, garðar og leiksvæði fyrir yngstu börnin eru staðsett þannig að alls 

staðar er stutt í næsta útivistarsvæði fyrir fólk á öllum aldri. Flestar íbúðir í hverfinu eru í 

innan við 200 metra fjarlægð frá einu eða fleiri útivistarsvæðum og eru aðeins leyfðar þar 

íbúðir með tveimur undantekningum. 

Annars vegar stofnanir í jaðri byggðar 

neðst í dalnum. Lóðirnar er hugsaðar fyrir 

leikskóla, grunnskóla og stofnun  tengda 

skólastarfi t.d. félagsmiðstöð eða annars 

konar félagslega þjónustu við íbúa. Hins 

vegar er heimilt að koma fyrir skrifstofum, 

verslun og þjónustustarfsemi á jarðhæðum 

fjölbýlishúsa við Skyggnisbraut    

(Úlfarsárdalur-Hverfi 4, 2006).    

Mynd 6. Reitur F. Horft í vesturátt yfir Friggjartorg. 

(Úlfarsárdalur,deiliskipulag Hverfi 4, 2006) 

 

Mynd 5. Horft niður í átt að Úlfarsfelli yfir skipulagssvæðið í hverfi 4 (VA arkitektar, 2006) 

 



18 
 

  

5.2.2 Reitaskipting og íbúðagerðir   

Heildarfjöldi íbúða til úthlutunar í þessum fyrsta áfanga eru samtals allt að 904 íbúðir. Í 

fjölbýlishúsum eru um 598 íbúðir og 306 íbúðir í sérbýlishúsum, þar af 130 í raðhúsum, 126 í 

parhúsum og 50 í einbýlishúsum (Úlfarsárdalur-Hverfi 4, 2006).  

 

 

 

 

 

Hverfi 4 er skipt í eftirfarandi reiti: 

A: Skyggnisbraut. 

B: Sjóngeiri (Mímisbrunnur). 

C: Fjölbýlishús við Skyggnisbraut, um 302 íbúðir í 15 húsum. 

D: Sérbýlishús, 31 íbúðir, þar af 4 í raðhúsum, 24 í parhúsum og 3 í einbýlishúsum. 

E: Sérbýlishús, 41 íbúð, þar af 16 í parhúsum og 25 í einbýlishúsum. 

F: Fjölbýlishús, um 76 íbúðir í 12 húsum. 

G: Sérbýlishús, 37 íbúðir, þar af 29 í raðhúsum, 6 í parhúsum og 2 í einbýlishúsum. 

H: Fjölbýlis- og sérbýlishús, 75 íbúðir, þar af um 30 í 5 fjölbýlishúsum, 14 í raðhúsum, 

28 í parhúsum og 3 í einbýlishúsum. 

I: Úlfarsbraut, stofnanalóðir og samnýtanleg bílastæði 

Mynd 7. Yfirlit yfir dreifingu íbúða og íbúðagerðir (Úlfarsárdalur ,deiliskipulag áfanga 1, 

2006) 
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J: Fjölbýlis- og sérbýlishús, 103 íbúðir, þar af um 52 í 7 fjölbýlishúsum, 44 í parhúsum 

og 7 í einbýlishúsum. 

K: Fjölbýlishús, um 138 íbúðir í 18 húsum. 

L: Sérbýlishús, 15 íbúðir, þar af 13 íbúðir í raðhúsum og 2 íbúðir í parhúsum. 

M: Sérbýlishús, 16 íbúðir, þar af 6 í parhúsum og 10 í einbýlishúsum 

N: Sérbýlishús, 70 íbúðir, þar af 54 íbúðir í raðhúsum og 16 íbúðir í parhúsum. 

 

 5.2.3 Götur og stígar   

  Skyggnisbraut er hið svokallaða 

breiðstræti hverfisins með 30 metra á milli 

húsa. Að norðanverðu þ.e sólarmegin, er 

gert ráð fyrir 5 metra breiðri gangstétt með 

trjáröð. Breidd aksturssvæðis er 12 metrar 

sem unnt er að nýta á mismunandi hátt eftir 

aðstæðum t.d. sér akrein fyrir 

almenningssamgöngur og/eða hjólastíg. 

Sunnan aksturssvæðis er breið eyja með 

trjáröð og bílastæði. Syðst kemur 3 metra 

breið gangstétt við húsaröð.   

  Sjóngeiri, afmarkast af hljóðmönum og gróðurbeltum á báða vegu. Innan sjóngeirans 

er að öðru leyti enginn hávaxinn gróður né annað sem dregur úr útsýni niður í dalinn. Í 

sjóngeira liggur safngatan Mímisbrunnur, meginaðkoma að hverfinu, sem tengir saman 

Lambhagaveg og Skyggnisbraut. Þrjár tengingar eru frá Mímisbrunni um hringtorg í hverfið. 

Göngu- og hjólastígur liggur með trjábelti 

að vestanverðum sjóngeira og að honum 

austanverðum að hluta. Gert er ráð fyrir að 

borgaryfirvöld leggi til að hámarkshraði 

verði ekki meiri en 15-30 km á öllum 

götum í þessum deiliskipulagsáfanga að 

undanskildum Mímisbrunni og 

Skyggnisbraut þar sem lagt verður til að leyfður verði 50 km hámarkshraði. Allar gönguleiðir 

eru hannaðar þannig að gangandi vegfarendur og önnur óvarin umferð hefur forgang. 

Gatnakerfi áðurnefnds rammaskipulags gerir ráð fyrir að Skyggnisbraut myndi lífæð 

heildarhverfisins og liggur hún miðsvæðis í hlíðinni inn eftir dalnum. Í dalbotninum er 

Mynd 8. Breiðstrætið við Skyggnisbraut ( VA 

arkitektar, 2011). 

 

 

Mynd 9. Horft eftir Sjóngeira ( VA arkitektar, 2011). 
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svonefnd Úlfarsbraut sem gerir stofnanir, skóla, leikskóla og útivistarsvæði í dalnum 

aðgengileg. Aðrar götur innan hverfisins eru húsagötur. 

  Gatnakerfið er hugsað þannig að allir íbúar komist auðveldlega að og frá þremur 

megináfangastöðum: 

  a. inn og út úr hverfinu 

  b. að Skyggnisbraut, stofnunum og verslun á miðsvæði hverfisins. 

  c. að skólum, frístunda- og útivistarsvæðum við Úlfarsbraut í Úlfarsárdal 

(Úlfarsárdalur-Hverfi 4, 2006).   

 

5.3 Úlfarsárdalur   

  Gert er ráð fyrir að Úlfarsárdalur verði á komandi árum fjölbreytt útivistar- og 

náttúrusvæði með margþætta starfsemi sem þjóni borgarbúum og ýmsum tómstunda- og 

áhugamannahópum samhliða því að vernda viðkvæm náttúrusvæði. Á svæðinu er að auki 

ráðgert íþróttasvæði með tilheyrandi þjónustu s.s. fótboltavöllum, sundlaug og íþróttahúsi. 

Svæðið er u.þ.b. 2.2 km2 að stærð og afmarkast af Vesturlandsvegi til vesturs 

sveitarfélagamörkum til austurs, Reynisvatnsvegi til suðurs og fyrirhugaðri byggð í 

suðurhlíðum Úlfarsfells til norðurs (Úlfarsárdalur – Deiliskipulag útivistarsvæðis, 2007).  

 

5.3.1 Skipulagsáætlun   

   Útivist er ráðandi landnotkun á þessu svæði og eru meginmarkmið skipulagsins hér að 

vernda og styrkja svæðið í samræmi við eftirfarandi undirmarkmið:    

  Að afmarka og skilgreina svæði eftir nýtingu þeirra og/eða vernd.   

  Að skapa fjölbreytt og aðgengilegt útivistarsvæði fyrir alla aldurshópa.   

  Að bæta nýtingu svæðisins með stígagerð, útivistaraðstöðu, gróðursetningu, og  

  myndun skjóls.      

  Að skapa aðstöðu fyrir margþætta tómstunda-, íþrótta- og útivistariðkun.  

  Að endurheimta votlendissvæði og vernda einstök náttúrusvæði.   

  Að ákvarða legu helstu gatna og stíga um og í gegnum dalinn í samræmi við   

  aðalskipulag. 

 Útivist er ráðandi landnotkun á skipulagssvæðinu og má skipta henni í grófum dráttum í þrjá 

flokka:  

  a) verndarsvæði, b) almenn útivistarsvæði, c) byggingarsvæði.    

 Verndarsvæðin eru viðkvæmust og þar er útivistarþolið minnst en að sama skapi eiga 
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byggingarsvæðin að þola mesta álagið (Úlfarsárdalur – Deiliskipulag útivistarsvæðis, 2007). 

   

5.3.2 Byggingarsvæði   

  Byggingarsvæðin eru íþróttasvæði beggja vegna árinnar fyrir miðjum dalnum og er 

þar einnig áætluð lóð fyrir veitingahús. Byggingarsvæðin eru aðal aðkomusvæði inn í dalinn 

og því með góðum tengingum við vegi og gönguleiðir. Á byggingarsvæðum er gert ráð fyrir 

verulegri röskun og landið þar að mestu manngert eftir uppbyggingu en skipulag tekur fyrst 

og fremst tillit til notkunar, útlits og samræmi við byggð (Úlfarsárdalur – Deiliskipulag 

útivistarsvæðis, 2007).   

Reitir fyrir íþróttavelli eru stórir á þessu svæði  og eru eftirfarandi:   

  Reitur 1 samtals 12.680 m² með fjölnota grasflöt.   

  Reitur 2 samtals 44.520 m² með eftirfarandi völlum:   

  Keppnisvöllur með grasi 68 x 105, Gervigrasvöllur 68 x 105 m, Tækjahús fyrir 

  gervigrasvöll, og þrír æfingavellir með grasi 51x79 m.  

  Framtíðar þróunarsvæði íþróttasvæðisins er austan við íþróttahúsið þar sem gert er ráð 

  fyrir knatthúsi og utanhúss æfingaaðstöðu.   

  Reitur 3 samtals 29.600 m² með þremur 68 x 105 m grasæfingarvöllum.   

Reitir fyrir byggingar og bílastæði:   

  Reitur A fyrir veitingahús, samtals 800 m².   

  Reitur B fyrir bílastæði er samtals 5.350 m² með 103 stæðum.   

  Reitur C við æfingavelli fyrir þjónustuhús og bílastæði er samtals 3.300 m². Þar er gert 

  ráð fyrir 50 bílastæðum og byggingareit fyrir allt að 150 m² þjónustuhús á einni hæð 

  fyrir vallarvörð, boltageymslu og vökvunarbúnað.  
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  Tengivegur er austan við Lambhaga og stofnvegur er áætlaður á sveitarfélagsmörkum 

austast í dalnum. Gert ráð fyrir samfelldri “hægakstursgötu” meðfram íbúðabyggð, skólum og 

íþróttasvæði í norðanverðum dalnum og ennfremur sem þverun yfir Úlfarsá til að tengja 

saman íþróttasvæði fyrir miðjum dalnum. Stofnstígar liggja beggja vegna eftir endilögðum 

dalnum og eru hluti af stígakerfi sem liggur meðfram Úlfarsá. Stofnstígar þvera dalinn 

samsíða vegunum og tengja saman byggð sitthvoru megin við dalinn. Út frá stofnstígum 

liggja tengistígar yfir ána á fjórum stöðum og inn í aðliggjandi byggð. Útivistarstígar liggja út 

frá öðrum stígum og eiga að gefa fólki kost á að komast út af meginleiðum til að njóta 

náttúrulegra svæða á þægilegan máta en þeir eru ekki sýndir á deiliskipulagsuppdrætti 

(Úlfarsárdalur – Deiliskipulag útivistarsvæðis, 2007).   

  

5.3.3 Opin svæði til sérstakrar nota   

  Almennu útivistarsvæðin eru beggja vegna árinnar og mynda einskonar skil á milli 

verndarsvæða og aðliggjandi byggingarsvæða í dalnum. Hluti af þessum svæðum eru á 

náttúruminjaskrá og undir sérstakri vernd vegna votlendis. Á almennu útivistarsvæðunum er 

gert ráð fyrir fjölbreyttri aðstöðu til útivistar s.s. hverfisleikvöllum, boltavöllum, skíða- og 

sleðabrekkum, skólagörðum ofl. Á svæðunum eru skógræktarsvæði, settjarnir og um þau 

liggja stofn- og tengistígar.   

  Samkvæmt deiliskipulagi þessa hluta mun yfirbragð þessara svæða einkennast af 

minni uppbyggingu og verður uppbygging fyrst og fremst fólgin í lagningu stíga, vega og 

annarra mannvirkja ásamt gróðurbeðum. Nokkur skógrækt mun vera á svæðinu og flokkast 

Mynd 10. Yfirlit yfir íþróttavelli og aðstöðu (Landmótun, 2008) 
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hún sem Borgarskógrækt sem hefur það markmið að gera útivistarsvæði að skjólsælu og 

fjölbreyttu umhverfi fyrir mannfólk, dýr og gróður (Úlfarsárdalur – Deiliskipulag 

útivistarsvæðis, 2007).   

  

5.4 Reynisvatnsás   

  Skipulagssvæðið við Reynisvatnsás er lítt snortið svæði norðaustan við Grafarholtið. 

Það afmarkast til suð-vesturs af Reynisvatnsvegi, „hægakstursgötu“ sem tengir saman 

íbúðarbyggðina í Grafarholti og Úlfarsárdal til norð-vesturs. Óbyggt svæði liggur að hverfinu 

að suðaustan- og austanverðu og verndarsvæði Úlfarsár afmarkar skipulag svæðisins til 

norðurs. Reiturinn er í landhalla og mótast byggðin af þeim aðstæðum með útsýni og nálægð 

við náttúruna. Aðkoman að hverfinu er um fyrrnefnda hægakstursgötu, annars vegar frá 

Reynisvatnsvegi Grafarholtsmegin og hins vegar frá gatnakerfi Úlfarsárdals.    

  Í íbúðarhverfinu er gert ráð fyrir um 106 íbúðum, auk hugsanlegra aukaíbúða. 

Samkvæmt deiliskipulagi skiptast íbúðagerðir þannig að tæplega helmingur húsanna verður í 

rað-og parhúsum og rúmlega helmingurinn verður í einbýlishúsum og mun hverfið sem heild 

bera sterkan sérbýliskarakter. Við hönnun skipulagssvæðisins við Reynisvatnsás hefur verið 

lögð sérstök áhersla á að hverfið verði fjölskylduvænt og aðlaðandi. Gangandi umferð innan 

hverfisins verður alfarið á gangstétttum meðfram götum og hverfið tengist vel aðliggjandi 

opnum svæðum með göngustígum. Hefðbundið gatnakerfi verður víða brotið upp með 

trjágróðri, hraðahindrunum og öðrum umhverfisútfærslum sem stuðlað geta að velferð 

íbúanna og auknu umferðaröryggi innan hverfisins. Hverfið í Reynisvatnsásnum er vel 

staðsett hvað alla útivist varðar. Stutt verður í íþróttasvæði í Úlfarsárdalnum og ný sundlaug, 

vatnaparadís, mun rísa í nágrenninu. Auk þess er hverfið við svokallaðan Grænan trefil sem 

umlykur höfuðborgarsvæðið. Græni trefillinn er skipulagt útivistarsvæði þar sem skiptast á 

skógur og opin svæði (Reykjavíkurborg, 2011).  

  

5.5 Úlfarsfell, Vesturhluti   

  Byggð hefur verið skipulögð í vesturhlíðum Úlfarsfells og er það gert  ráð fyrir 

íbúðum í fjölbýli sérbýli. Í þessum hluta hverfisins mun vera gert ráð fyrir grunnskóla, 

leikskóla og íbúðum fyrir aldraða (Reykjavíkurborg, 2011).   
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5.6 Sérstaða   

  Sú sérstaða sem byggð við Úlfarsfell hefur er án efa nálægð við náttúru og umhverfi 

ásamt góðu aðgengi að íþrótta- og útivistarsvæðum. Þegar kemur að útvistargildi þá er það áin 

sem hefur mesta þýðingu til útivistar. Þar spilar inn í veiði í ánni, fræðslugildi hennar, aðgengi 

og hversu einstætt það er að hafa náttúrlegan árfarveg inn í byggðinni. Skógræktin í tengslum 

við sumarhúsabyggð í norðurhlíðunum hefur líka mikla þýðingu sem útivistarsvæði. Þar 

kemur til fjölbreytilegur gróður, skjól og öðruvísi búsvæði fugla en annars staðar í dalnum.    

Umhverfi Úlfarsár er skilgreint sem verndarsvæði og hefur Umhverfisstofnun sett Úlfarsá á 

náttúruminjaskrá. Þetta svæði hefur einnig þá sérstöðu að vera fyrsta skipulagssvæðið sem 

gerð var markviss greining á landslagi og náttúru áður en það var skipulagt og framkvæmdir 

hófust (Úlfarsárdalur – Deiliskipulag útivistarsvæðis, 2007).    

  Svæðið hefur alla burði til að verða eitt merkilegasta útivistarsvæði borgarinnar með 

stórum votlendissvæðum og miklum möguleikum til útivistar (Landmótun, 2008).   

 

5.7 Núverandi staða   

 

 

  Ekki stendur til að breyta gildandi skipulagi í hverfinu við Úlfarsfell þrátt fyrir breyttar 

forsendur í kjölfar efnahagshrunsins 2008, og hefur uppbyggingu í hverfinu miðað hægt. 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands eru íbúar hverfisins nú, í október 2011, alls 259 

talsins. Þar af eru 145 eldri en 18 ára en enginn þó eldri en 62 ára.     

  Skólinn í hverfinu, Dalskóli,  hóf starfsemi haustið 2010 og stendur hann við 

Úlfarsbraut í Úlfarsárdal. Skólinn er enn sem komið er undir einu þaki sem er allt í senn: 

Mynd 10. Yfirlitsmynd yfir hverfi 4 við Úlfarsfell eins og staðan var í október 2011. 
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leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili. Fyrsta haustið voru nemendur 51 á leikskólaaldri og 

32 á grunnskólaaldri en eru í dag um 110 alls. Áætlað er að þegar skólinn verður fullbúinn 

starfi hann í tveimur byggingum og verði samtals með 550 nemendur frá eins árs aldri til og 

með 7. Bekk (Dalskóli, 2011).   

Að skólanum undanskildum er ekki nein önnur atvinnustarfssemi  komin í hverfið og þurfa 

íbúar því að sækja alla verslun og þjónustu yfir í önnur hverfi. Víða eru auðar lóðir og hús á 

byggingarstigi sem sum hver hafa ekkert miðað áfram síðan fyrir hrun.   

 

  

Mynd 12.  Horft upp í Hverfi 4 frá skólalóðinni, neðst íhverfinu, eins staðan var í október 2011. 

Mynd 11. Horft eftir Skyggnibraut, hinu áætlaða breiðstræti,eins og staðan var í október 2011. 

Þetta er sama svæði og mynd 8 sýnir. 
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6. Urriðaholt  

Í Garðabæ er lögð áhersla á að fólk hafi val um ólík hverfi til búsetu með það að markmiði að 

gera íbúana að þátttakendum í ákvörðun sinni er varðar búsetu og þannig sé ólíkum kröfum 

fullnægt. Út frá þessari hugmyndafræði á Urriðaholt að vera nýr og spennandi valkostur  og 

með hverfinu sé Garðabær að sýna trúverðugleika sinn í skipulagi og áherslum (Gunnar 

Einarsson, 2007).   

  Skipulag Urriðaholts  var fjögur ár í vinnslu og komu að því ýmsir innlendir og 

erlendir sérfræðingar svo unnt væri að skapa þau bestu gæði sem Urriðaholtið hefur uppá að 

bjóða. Rammaskipulag var unnið fyrir allt skipulagssvæðið og út frá því voru gerð 

deiliskipulög fyrir einstaka svæði innan skipulagssvæðisins (Urriðaholt ehf, 2011) 

 Rammaskipulag fyrir hverfið hefur fengið tvenn alþjóðleg skipulagsverðlaun. 

Annarsvegar verðlaun fyrir áherslu á lífsgæði í borgarskipulagi frá alþjóðlegu samtökunum 

Livcom, The International Awards for Livable Communities. Hinsvegar verðlaun frá Boston 

Society of Architects (BSA). Verðlaunin eru veitt fyrir skipulag sem unnið hefur verið frá 

grunni með sjálfbæra þróun og virðingu fyrir umhverfi og samfélagi að leiðarljósi (Urriðaholt 

ehf, 2011).   

6.1 Skipulag hverfisins   

  Í rammaskipulagi Urriðaholts er leitast við að glæða lykilstaði svæðisins lífi, þannig er 

Mynd 13. Áætluð umgjörð og útlit Urriðaholts (Urriðaholt ehf, 2011) 



27 
 

byggingum sem móta eiga kennileiti hverfisins, og hýsa ýmsa þjónustustarfsemi, valinn staður 

á háholtinu. Með því  er reynt að beina erindum fólks á einn stað á háholtinu með það fyrir 

augum að styrkja rekstrargrundvöll þjónustu í hverfinu. Á háholtinu er m.a. gert ráð fyrir 

starfsemi sem tengist umhverfi og menningu, verslunum, skólum, heilsugæslu, kapellu, svæði 

fyrir íþróttastarfsemi auk hjúkrunarheimilis og íbúða fyrir aldraða. Í suður-, vestur- og 

norðvesturhlíðum holtsins er gert ráð fyrir um 4000 manna íbúðarbyggð þar sem íbúar munu 

njóta sólar, skjóls og útsýnis yfir Urriðavatn. Ætlað var að hverfið yrði fullbyggt á 6-9 árum 

þ.e á árunum 2013-2016.  

 

 

   Í norðanverðu holtinu, meðfram aðalgötunni upp á holtið, verður hinsvegar skrifstofu- 

og þjónustuhúsnæði. Viðskiptagata mun hafa breiðgötu yfirbragð með trjágróðri og breiðum 

gangstéttum. Meðfram henni verður atvinnuhúsnæði í stakstæðum byggingum með góðu 

aðgengi bíla og nægum bílastæðum ásamt  glæsilegu útsýni yfir hraunið til norðurs. Lögun og 

staðsetning húsanna er með þeim hætti að skjól myndast fyrir helstu vindáttum og sólskin 

kemst að götum og opnum rýmum. Einnig er mikið lagt uppúr að útsýni sé sem best allsstaðar 

Mynd 14. Í Urriðaholti er gert ráð fyrir blandaðri landnotkun (Urriðaholt ehf, 2011) 
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í hverfinu. Lögð er áhersla á að tryggja greiða og örugga bílaumferð um leið og tryggt sé að 

umhverfi og byggð séu aðlaðandi fyrir aðra vegfarendur. Tvær aðalgötur liggja upp á hæðina 

og er lega þeirra hönnuð með það að markmiði að draga eins og kostur er úr bratta gatnanna. 

Út frá þeim hríslast húsagötur um byggðina og liggja þær almennt nær lárétt í hlíðinni. Við 

skipulag gatna er markvisst hugað að aðgerðum til að draga úr ökuhraða og áhrifum af 

umferðarhávaða. Umferð fótgangandi verður almennt um göngustíga meðfram götum, en 

fjórar leiðir verða í gegnum hverfið, sem eingöngu eru fyrir fótgangandi. Þrjár gönguleiðanna 

liggja frá háholtinu niður að Urriðavatni og ein í átt að Vífilsstaðahlíð og Búrfellsgjá og 

tengjast allar leiðirnar göngustígakerfi Garðabæjar (Urriðaholt- rammaskipulag, 2006).  

6.2 Lykilsvæði    

Í rammaskipulagi Urriðaholts eru þrjú svæði tilgreind sem lykilsvæði fyrir mannlíf og 

starfsemi á svæðinu. Þau eru:    

  Íbúðabyggðin 

   Háholtið  

  Viðskiptastrætið   

  

6.2.1 Íbúðabyggðin   

Íbúðarbyggðinni hefur verið valinn staður í 

suður-, vestur- og norðvesturhlíðum 

Urriðaholts. Íbúðarbyggðin skiptist í þrjá 

hluta, sem hver mun hafa sín einkenni hvað 

varðar þéttleika, húsagerðir og stærð íbúða. 

Almennt mun íbúðarbyggðin fremur 

einkennast af einbýlishúsum og par- og 

raðhúsum næst Urriðavatni, en fjölbýlishús 

verða algengari nær háholtinu. Íbúðarhúsum er almennt komið fyrir meðfram húsagötum sem 

liggja því sem næst samsíða hæðarlínum holtsins, en þær eru tengdar með götum sem feta sig 

upp holtið. Húsagöturnar eru hannaðar þannig að gangandi vegfarendur hafi forgang með 

öryggi barna og annarra vegfarenda að leiðarljósi. Akreinum gatna er hliðrað með reglulegu 

millibili, þær þrengdar eða yfirborði þeirra breytt. Tré og annar gróður er einnig nýttur til að 

brjóta upp sjónlínur. Með fjölbreyttri landmótun, ofanvatnsrásum sem liggja meðfram 

húsagötum og mismunandi útfærslum í legu gatna, fær hver gata sín sérkenni. Götumynd 

hverrar götu verður þó líka fjölbreytt, vegna ólíkra húsagerða, lita- og efnisvals og þakforma. 

Mynd 15. Götumynd í íbúðarhverfinu 

 (Urriðaholt ehf, 2011). 
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Þannig verður götumyndin síbreytileg, með sín sérkenni og auðvelt að rata um hverfið. Einnig 

á blöndun húsagerða að tryggja félagslega blöndun og gefa tækifæri til að flytja innan 

hverfisins þegar breyting verður á högum.   

  Í íbúðabyggðinni næst háholtinu og viðskiptastrætinu verður íbúðarbyggðin þéttust og 

hlutfall rað- og fjölbýlishúsa hæst. Þar sem því verður við komið verða bílastæði höfð 

niðurgrafin. Á efstu hæðum hærri fjölbýlishúsa mun gefast kostur á þakhæðaríbúðum með 

tilkomumiklu útsýni. Í íbúðarbyggðinni neðst í hlíðinni, næst Urriðavatni, verður þéttleiki 

byggðar minni. 

6.2.2  Háholtið   

  Með markvissum hætti er háholtið gert að 

þróttmiklum kjarna byggðarinnar. Þar er þétt blanda 

opinberrar þjónustu, verslunar og samfélagsaðstöðu 

auk íbúða.  

  1. Torg á háholtinu   

  2. Hús með starfsemi á sviði umhverfis og  

  menningar og regluheimili      

  Oddfellowreglunnar  

  3. Kapella   

  4. Þjónusta    

  5. Skólasvæði/þjónusta   

  6. Verslun og þjónusta með íbúðum á efri     

  hæðum   

  7. Grunnskóli og íþróttaaðstaða   

  8. Hjúkrunarheimili og íbúðir fyrir aldraða.    

  

  Háholtið tengist viðskiptastrætinu og þar má aka í hring kringum upphækkað torg með 

bílastæðum undir, sem samnýtt verða fyrir margþætta starfsemi við háholtið. Húsnæði með 

starfsemi á sviði umhverfis og menningar eru meðal helstu bygginga við torg á háholtinu og 

er ætlunin að þau myndi skjólsælt og sólríkt rými með listrænu yfirbragði. Þar verða einnig 

skólar og íþróttaaðstaða. Svæðið á torginu er hugsað sem vettvangur ýmissa atburða og m.a er 

ráðgert að þar verði skautasvell að vetrum og verslun og þjónusta njóti góðs af daglegum ys 

og þys mannlífsins. Á háholtinu skerast helstu aksturs- og gönguleiðir. Bílaumferð fer 

umhverfis torgið og gert er ráð fyrir að strætisvagnaleið geti þjónað helstu opinberum 

Mynd 16. Yfirlitsmynd yfir 

þjónustusvæði á háholtinu (Urriðaholt 

ehf, 2011) 
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byggingum auk íbúðarhverfisins. Margar gönguleiðir liggja upp á holtið, meðal annars um 

græna geira og innan byggðarinnar. Gönguleið tengir líka helstu staði á sjálfu háholtinu. Á 

háholtinu er vindurinn mestur og því mikið lagt upp úr því að haga byggingum og lögun 

þeirra þannig að þær veiti sem mest skjól fyrir helstu áttum. Dæmi um þetta eru skólar og 

torgið sjálft (Urriðaholt- rammaskipulag, 2006).    

 

6.2.3 Viðskiptastrætið   

  Skipulag viðskiptastrætisins byggir á 

tveimur grundvallar hugmyndum:   

  1. Raða fyrirtækjum við gönguvæna 

götu sem býður upp á óformleg samskipti.   

  2. Tengjast náttúrunni og sýna henni 

virðingu.   

  Gert er  ráð fyrir að allt að 90.000 

fermetrar atvinnuhúsnæðis geti byggst upp 

við viðskiptastrætið, með bílastæðum fyrir 3.000 bíla. Bílastæði eru staðsett undir byggingum, 

í bílastæðum við viðskiptastrætið og á völdum stöðum til hliðar við byggingar til að tryggja 

umhverfisgæði og útsýni. Götumyndin er samt sem áður sett fram með það að leiðarljósi að 

gangandi vegfarendur hafi forgang fram yfir bílinn. Mögulegt verður að bjóða upp á 

íbúðarhúsnæði á efri hæðum þeirra bygginga sem standa vestan við viðskiptastrætið.  

Viðskiptastrætið er hannað sem breiðstræti með trjáröð eftir miðju þess, og á strætið þannig 

að fá yfirbragð sem ber vott um reisn og myndugleika. Þegar ekið er upp strætið upp að 

háhæðinni, er komið að torgi. Þar er gert ráð fyrir reisulegri byggingu sem mynda mun 

kennileiti á svæðinu. Trjám verður plantað þannig að þau trufli ekki sjónlínur gangandi og 

akandi. Þau verða nýtt til að móta yfirbragð gatnamóta, búa til rými þar sem akandi 

vegfarendur hægja ferðina og gangandi vegfarendur hafa forgang.   

  Strætið mun feta sig upp hæðina í stórum boga. Byggingarnar meðfram því munu 

mynda einskonar tröppugang í tvær áttir, meðfram strætinu og þvert á það. Þetta fyrirkomulag 

eykur útsýni úr byggingum sem staðsettar eru sunnan götunnar, þar sem þær munu sitja heldur 

hærra í landinu. Frá þeim verður hægt að sjá yfir byggingar handan götunnar sem og á milli 

þeirra. Hækkun strætisins mun einnig gefa því fjölbreytt og lifandi yfirbragð þar sem 

framhliðar bygginga verða brotnar upp og mynda ekki beina og einsleita röð. Yfirbragð þess 

tekur þannig mið af svokölluðu borgarmiðuðu umferðarskipulagi. Í slíku skipulagi er stefnt á 

samnýtingu rýmis í stað aðskilnaðar á milli umferðar akandi, hjólandi og gangandi 

Mynd 17. Stemmingsmynd sem sýnir hugsanlega 

ásýnd er horft er niður að vatninu (Urriðaholt ehf, 

2011). 
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vegfarenda. Við viðskiptastrætið er gert ráð fyrir tveimur meginkjörnum í kringum torg við 

hvorn enda strætisins. Torgin munu hafa hvort sín einkenni. Við aðkomutorgið neðst á 

viðskiptastrætinu er tekið á móti fólki þar sem það kemur inn í hverfið frá Reykjanesbraut. 

Við torgið á efri hluta viðskiptastrætisins mun verða skrifstofuhúsnæði og gert ráð fyrir að þar 

geti staðið ein kennileitisbygging sem sjást mun við enda götunnar, þegar horft er upp eftir 

viðskiptastrætinu, úr báðum áttum (Urriðaholt- rammaskipulag, 2006). 

6.3 Sérstaða   

  Við skipulag í Urriðaholti  var frá upphafi lögð áhersla á vistvæna hönnun á sem 

flestum sviðum til að stuðla að góðri líðan íbúa og virðingu við náttúru og umhverfi. Þannig 

er m.a reynt að koma í veg fyrir loft-, hljóð- og ljósmengun með hönnun bygginganna, stuðla 

að auðveldari sorpflokkun og ýmsum lausnum á meðferð ofanvatns. Einnig skapar náttúran og 

umhverfið svæðinu sérstöðu ásamt nálægð við golfvöll og útivistarsvæði eins og t.d 

Heiðmörk (Urriðaholt ehf, 2006).  

6.4 Núverandi staða   

 

   

 

Mynd 18. Horft niður eftir holtinu eins og staðan var í október 2011.  
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 Í apríl árið 2010 flutti fyrsta fjölskyldan í Urriðaholtið, sú næsta kom fljótlega á eftir.  

Þessar tvær fjölskyldur telja alls tíu manns og eru þau í dag, í nóvember árið 2011, enn sem 

komið er eina fólkið sem býr í hverfinu. Von er þó á a.m.k tveimur fjölskyldum í viðbót nú 

öðruhvoru megin við áramótin að sögn iðnaðarmanna að störfum í hverfinu. Engin þjónusta er 

komin í hverfið, hvorki verslanir sé skólar, og sækja börnin nám í Hofsstaðarskóla og 

Garðarskóla. Foreldrar sjá sjálfir um að koma börnunum í skólann en Garðabær greiðir þeim 

ferðapeninga í staðinn þar sem enginn skólabíll er til taks fyrir þau. Nokkur hús eru komin í 

byggingu og götur hafa verið lagðar upp eftir öllu holtinu en einungis lítill hluti þeirra hefur 

verið malbikaður. 

  Mynd 19. Horft eftir Bæjargötu eins og staðan var í október 2011.  
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7. Samanburður úthverfanna við Úlfarsfell og Urriðaholt 

 
  Margt er líkt með úthverfunum við Úlfarsfell og Urriðaholt. Hverfin eru bæði staðsett 

við Græna trefilinn, sem er skipulagt útivistarsvæði höfuðborgarinnar, þó þau séu hvort á 

sínum endanum. Umhverfi þeirra og náttúra gefur þeim báðum ákveðna sérstöðu, og þeir 

útivistarmöguleikar sem staðsetning þeirra býður uppá, og eiga þau ýmsa náttúrufarslega þætti 

sameiginlega þó aðrir séu ólíkir.    

  Bæði  eru þessi hverfi í nokkurri fjarlægð frá miðkjarna borgarinnar og ekki í mikilli 

tengingu við fyrri byggðarkjarna. Skipulög þessara hverfa leitast því við að gera þau 

samfélagslega hagkvæm og bæði ganga þau út frá sömu grunn forsendum; Blönduð byggð 

með vistvænar lausnir að leiðarljósi og skipulögin grundvölluð við náttúrulega kosti 

svæðanna. Skipulögin fyrir bæði hverfin leitast við að bjóða uppá ólíkan húsakost, góða 

þjónustu, verslanir, menningu og einhverja framleiðslu til að skapa líflegt umhverfi og úrval 

atvinnutækifæra. Miðað er við að breiðstræti sé einskonar lífæð beggja hverfa og stílað inná 

svokallað „borgarmiðað umferðaskipulag“ með samnýtingu rýmis og gangandi og hjólandi 

umferð höfð í forgang umfram bílaumferðar. Á skipulögum hverfanna má sjá, með tilliti til 

áætlaðrar stærðar og starfsemi, að þessum hverfum er í raun ætlað að vera sem nokkurskonar 

sjálfstæður borgarhluti og reynt að draga fram þá fjölbreytni og mannlíf sem helst er að finna í 

gömlu Kvosinni. Má því segja að fjölbreytni sé lykilatriði í báðum þessum hverfum og 

markmiðið að stuðla að velferð og vellíðan íbúanna.    

  Bæði hverfin eru staðsett í hallandi landi en byggingunum er raðað með ólíkum hætti 

inní hverfin. Við Úlfarsfell eru lægstu byggingarnar efst í hverfinu og fara byggingarnar 

hækkandi niður með hhlíðinni og eru þannig lagaðar að landinu. Í Urriðaholtinu eru hæstu 

byggingunum ætlaður staður efst á háholtinu og þær lægri staðsettar neðar nær vatninu. Þótt 

ætlunin sé að skapa þróttmikinn kjarna með kennileitum efst á holtinu þá minnir þetta nokkuð 

á hugmyndir módernismans sem fjallað var um hér á undan.   

  Deiliskipulög fyrirbæði hverfin eru unnin út frá rammaskipulagi. Vinnsla 

rammaskipulaga hófst um og eftir árið 2000 og er millistigs skipulag á milli aðalskipulags og 

deiliskipulags en er ekki viðurkennt sem gildandi skipulag. Eitt rammaskipulag er gert yfir 

skipulagssvæðið og úr því unnin deiliskipulög fyrir minni svæði innan ramma 

rammaskipulagsins.   

  Samkvæmt skipulögum beggja hverfa ber eigendum lóða að sjá um gróður og annan 

frágang á lóðum sínum samkvæmt almennum lóðaskilmálum og falla almenningssvæði á 

sveitafélögin, sem eru í þessu tilviki Reykjavík fyrir Úlfarsfell og Garðabær fyrir Urriðaholt. 
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Áhugavert verður að sjá hvernig því verður háttað og hvort því verði yfir höfuð framfylgt því 

áhrif efnahagshrunsins gætu komið fram þarna þar sem gæti þótt freistandi að spara í gróðri 

og frágangi á umhverfinu. Það gæti haft mikil áhrif á heildar útlit hverfanna þar sem gróður 

gegnir oft stóru hlutverki í þeim stemmingsmyndum sem gjarnan prýða deiliskipulög. 
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8. Niðurstöður úr könnun á upplifun íbúa  

 
Eins og áður hefur komið fram var könnun á upplifun íbúa hverfanna framkvæmd með 

spurningalista. Listanum má í grunnatriðum skipta í þrennt og er hverjum hluta ætlað að varpa 

ljósi á einn þátt sem saman mynda heildarsýn á íbúa hverfanna og upplifun þeirra í dag.   

A. Fyrst var spurt um grunnupplýsingar um viðkomandi. Þ.e um fjölskylduhagi,   

menntun og tekjur og var þessum persónulega þætti ætlað að varpa ljósi á hvort 

einhver ákveðinn þjóðfélagshópur sé líklegri til að sækja í hverfið en annar.  

B. Því næst er spurt um forsendur þess að viðkomandi flutti í þetta tiltekna hverfi til að 

sjá hvort eitthvað sérstakt við hverfið hafi meira aðdráttarafl en annað.  

C. Að lokum er svo spurt um hverfið eins og það er í dag. Kosti, galla, aðgengi 

upplýsinga og framtíðarsýn á hverfið. Þessum hluta er ætlað að varpa sýn á 

hvernigfólk upplifir þessa ákvörðun sína að flytjast í hverfið, núna við breyttar 

aðstæður eftir efnahagshrunið. Spurningarnar er snerta grunnupplýsingarnar koma 

fyrst en síðan blandast nokkuð hvort þær snerti hverfið sjálft eða forsendur þess að 

fólkið flutti þangað. Sumar spurninganna geta einnig verið tvíþættar og snert bæði B 

og C lið og eru þessir liðir því teknir hér saman. 

8.1 Grunnupplýsingar 

 

1. Hver er hjúskapastaða þín? 
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Mikill meirihluti svarenda eru giftir eða í sambúð. Þrír svarenda í Úlfarsfelli eru 

einstæðir foreldrar. 

 

2. Hver er menntun þín? 

 

 

Í Úlfarsfellinu var meirihluti svarenda með háskólamenntun, flestir með Bakkalárpróf, en 

einnig voru þar jafnmargir með iðnmenntun. Í Urriðaholti voru allir svarendur háskólagengnir 

með Bakkalárpróf. 
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3. Hver er atvinna þín? 

 

Iðnaður og verktakar er fjölmennasti atvinnuflokkur úrtaksins úr Úlfarsfelli en tækni- og 

sérfræðistörf koma þar fast á eftir ásamt verslun og þjónustu. Einn nemi lenti í úrtakinu en 

hvorki ellilífeyrisþegi né öryrki. Enginn sem starfar heldur við fjölmiðlun. Í Urriðaholtinu 

skiptast atvinnuflokkarnir tækni- og sérfræðistörf, heilbrigðisþjónusta og kennsla og 

rannsóknir jafnt á milli þeirra þriggja sem tóku þátt í könnuninni þar.   

 

4. Hverjar eru brúttótekjur heimilisins á mánuði?       
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Algengasta tekjubil heimilanna í úrtakinu er 500.000-1.000.000. Á þessu bili eru bæði 

heimilin í Urriðaholti og er þetta einnig algengasta tekjubilið í Úlfarsfellinu ásamt tekjubilinu 

fyrir ofan, 1.000.000-1.500.000. Tekjubil heimila í Úlfarsfelli virðist þó vera nokkuð breitt og 

talsverður munur þar á hæstu og lægstu tekjum. Hvert tekjubil spannar 500.000 sem er 

nokkuð breytt bil með tilliti til tekna almennings og sýnir taflan því fremur grófa dreifingu 

tekna meðal þeirra sem lentu í úrtakinu. 

5. Hver er búsetu staða þín? 

 

 

Allir aðspurðra búa í eigin húsnæði að tveimur undanskildum sem búa í leiguhúsnæði í 

Úlfarsfellinu. Þess má einnig geta að leigumarkaðurinn réði miklu um ástæðu þess að þeir 

einstaklingar fluttust í hverfið, þó var um aðra kosti að velja hjá báðum aðilum sem báðir 

mátu Úlfarsfellið sem sterkasta kost, annarsvegar vegna staðsetningar hverfisins og hinsvegar 

vegna bjartara og fallegra húsnæðis fyrir sama verð og lakari húsakost. 
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6. Eru börn undir 6 ára aldri á heimilinu? 

 

 

Meirihluti heimila við Úlfarsfell eru með börn á leikskóla aldri á heimilinu eða 12 af þeim 20 

sem svöruðu spurningunum. Ekkert barn á leikskóla aldri er í Urriðaholti í dag. 

 

7. Eru börn á aldrinum 6-18 ára á heimilinu? 

 

 

Í Úlfarsfellinu eru börn í þessum aldursflokki á heimilum svarenda í sama hlutfalli og í yngri 

aldurshópnum sem spurt var um þó dreifingin á heimilin sé misjöfn. Börn í þessum 

aldursfokki eru hinsvegar inná báðum heimilum Urriðaholts sem hvorugt hafði börn í yngri 
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aldursflokknum. Af þessu má ráða að flestir sem búa í þessum hverfum tilheyri 

barnafjölskyldum. 

8.2 Forsendur flutnings og hverfið í dag 

 

8. Hvaða þættir réðu því að þú kaust að flytjast í hverfið við Úlfarsfell / Urriðaholt? 

 

 

Í flestum tilfellum var fleiri en einn ráðandi þáttur á bak við þá ákvörðun að flytjast í þessi 

tilteknu hverfi. Flestir í Úlfarsfellinu merktu við möguleikann „annað“ og átta af þeim tíu sem 

það gerðu sögðu lóðaúthlutun hafa skipt sköpum og í raun forsenda þess að ákvörðunin var 

tekin í framhaldinu. Þeir sem ekki nefndu lóðaúthlutun við þennan valmöguleika sögðu 

leigumarkaðinn ráðandi þátt í þessari ákvörðun þar sem þeim bauðst húsnæði og aðstaða sem 

hentaði þeirra fjölskylduhögum.  Að öðru leiti eru ráðandi þættir í þessari ákvörðun að flytjast 

í hverfin nokkuð blandaðir en engin merkti við valmöguleikann „Blönduð byggð“ sem þó er 

nokkuð áhersluatriði í deiliskipulögum beggja hverfa. Þrír aðilar minntust óbeint á blandaða 

byggð að eigin frumkvæði. Tveir þeirra hefðu þótt æskilegra að hafa blokkirnar í meiri 

fjarlægð frá parhúsum sínum, helst allar saman ofar í hverfinu þar sem þær skyggja ekki á 

útsýni og parhúsaeigendur fá meira næði í görðum sínum. Einn blokkaríbúi kvaðst sakna 

meiri blokkarkjarna eins og þar sem hún bjó áður (Árbæ) þar sem rými milli blokka voru nýtt 

sem leikrými fyrir börn og auðvelt fyrir foreldra að hafa auga með þeim. Honum þótti mun 

erfiðara að fylgjast með börnum sínum þar sem húsagerðir dreifðust og engin „port“ myndast 
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á milli húsa. Engin aðspurðra í hvorugu hverfinu sóttist heldur eftir nálægð við mannlíf og 

menningu þrátt fyrir að skipulag hverfanna geri ráð fyrir slíkri starfssemi upp að vissu marki. 

 

9. Hvar áttir þú heima áður en þú fluttir í hverfið við Úlfarsfell / Urriðaholt? 

 

 

Engir valmöguleikar voru í boði við þessa spurningu, svarendur sögðu eða skrifuðu hvaðan 

þeir fluttu í hverfið.  

Í úrtaki íbúa við Úlfarsfell komu flestir úr Breiðholtinu, en Árbær, Grafarvogur og Hlíðarnar 

koma þar fast á eftir. Þessir íbúar koma því úr úthverfum sem staðsett eru frekar nálægt 

Úlfarsfellinu og töluðu tveir um að þeir væru hvort sem er í það mikilli fjarlægð frá 

miðbænum að þetta munaði ekki svo miklu. Í Urriðaholtinu kom önnur fjölskyldan frá Spáni 

en hin úr öðru hverfi innan Garðabæjar. 
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10. Hverja telur þú vera helstu kosti þess að búa í úthverfinu við Úlfarsfell / 

Urriðaholt? 

 

 

Við þessa spurningu merktu flestir við fleiri en einn valmöguleika sem þeim þótti lýsandi fyrir 

kosti þess að búa í þessum tilteknu hverfum. Í báðum hverfum töldu flestir „nálægð við 

náttúruna“ helsta kostinn en einnig „rólegt hverfi og fallegt útsýni“. Í Úlfarsárdal merktu tveir 

við valmöguleikann „annað“ og voru ástæðurnar á bak við það nálægð við tómstundir í öðru 

tilvikinu en góð aðstaða til hundahalds í hinu. Tveir aðilar minntust á það að þeir væru farnir 

að meta náttúruna mun betur en þeir gerðu áður en þeir fluttu í hverfið og að þeir væru farnir 

að hreyfa sig meira með göngutúrum um hverfið. Allir svarendur Urriðaholts nefndu bæði 

nálægð við náttúru og nálægð við vatn með helstu kostum hverfisins og samkvæmt þessu 

virðist umhverfið og náttúrufarslegir þættir þess skipa stóran sess í gæðum hverfanna. 
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11. Hverja telur þú vera helstu ókosti þess að búa í úthverfinu við Úlfarsfell / 

Urriðaholt? 

 

 

 

 

Við þessa spurningu merktu flestir við fleiri en einn valmöguleika en voru þó nokkuð 

sammála. Helstu ókostir við að búa í báðum hverfum að mati svarenda var drulla og skítur 

sem fylgir byggingasvæðum og að í þeim skortir alla helstu þjónustu. Fimm merktu við 

valmöguleikann „ófrágengið hverfi“ sem í raun tengist sem orsakavaldur inná báða fyrrnefnda 

þætti. Einnig merktu sjö aðspurðra í Úlfarsfelli við „annað“ og nefndu þeir allir að fjarlægð 

við miðborgina væri talsvert mikil og í kjölfarið aukin eldsneytis útgjöld.   
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12. Síðan þú fluttir í hverfið, hvort hafa vegið þyngra, kostirnir eða gallarnir? 

 

 

Allir aðspurða í Urriðaholti telja kostina við hverfið hafa vegið þyngra en gallana. Flestir 

aðspurðra í Úlfarsárdal eru því sammála en fimm eru ekki vissir um hvort þeim finnist vega 

þyngra kostir eða gallar.  

 

13. Ef þú hefðir ekki flutt í hverfið við Úlfarsfell/Urriðaholt, hverft hefðir þú þá 

flutt? 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Kostir Gallar Er ekki viss 

Úlfarsfell 

Urriðaholt 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Úlfarsfell 

Urriðaholt 

Tafla 12. Síðan þú fluttir í hverfið, hvort hafa vegið þyngra, kostirnir eða gallarnir? 

Tafla 13. Ef þú hefðir ekki flutt í hverfið við Úlfarsfell / Urriðaholt, hvert hefðir 

þú þá flutt? 



45 
 

Enginn valmöguleiki var gefinn við þessa spurningu og voru fimm staðir nefndir af 

aðspurðum.  

  Íbúar Urriðaholts nefndu staði frekar nálægt Urriðaholtinu og íbúar við Úlfarsfells 

nefndu bæði Norðlingaholt og Mosfellsbæ sem hvoru tveggja er nálægt Úlfarsfellinu. Einn 

nefndi Urriðaholtið en flestir voru ekki vissir, sögðu, eins og áður kom fram, að lóðaúthlutun 

hefði ráðið miklu um ástæðu þess að þeir fluttu í hverfið.   

 

14. Skoðaðir þú deiliskipulag hverfisins áður en þú fluttir í hverfið? 

 

 

Allir aðspurðra í Urriðaholti skoðuðu deiliskipulag hverfisins áður en þeir tóku ákvörðun um 

að flytjast í hverfið og rúmlega helmingur þeirra sem fluttust í hverfið við úlfarsfell. Tveir af 

þeim sem svöruðu játandi í Úlfarsfellinu töldu sig þó ekki hafa skoðað skipulagið nægilega 

vel og töldu blokkirnar of nálægt húsi sýnu og skyggja á útsýni. 
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15. Ef svar við spurningu 14 er já: Hversu mikil áhrif hafði deiliskipulagið á þá 

ákvörðun að flytjast í hverfið? 

 

 

 

Flestir þeirra sem skoðuðu deiliskipulagið áður en þeir fluttu í hverfin töldu að það hafi haft 

einhver eða mikil áhrif á ákvörðun þeirra um að flytja í hverfin. Þeir sem sögðu það hafa haft 

engin áhrif nefndu báðir að lóðaúthlutun hefði verið lykilatriðið og tveir af þeim sem töldu 

deiliskipulagið við Úlfarsfellið hafa haft mikil áhrif nefndu að einnig hafi staðsetningin á 

sjálfu hverfinu haft mikið að segja. Enginn taldi deiliskipulagið hafa haft öll áhrif í þeirri 

ákvörðun að flytjast í hverfin. 
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16. Ertu sátt/sáttur við þá ákvörðun að hafa flutt í úthverfið við Úlfarsfell/ 

Urriðaholt? 

 

 

Almennt eru aðspurðir íbúar beggja hverfa frekar sáttir eða mjög sáttir við þá ákvörðun að 

flytjast í hverfin. Tveir íbúar við Úlfarsfell sögðust frekar ósáttir við þessa ákvörðunn, einn 

var mjög ósáttur og einn var ekki viss en kvaðst jafnframt ekkert hafa velt því fyrir sér. 

 

17. Með tilliti til áhrifa efnahagshrunsins á þjóðfélagið, hefðir þú tekið þessa 

ákvörðun í dag, að flytjast í hverfið við Úlfarsfell/Urriðaholt? 
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Tafla 1. Hver er hjúskapastaða þín? 
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Flestir aðspurðra eru sammála því að með tilliti til áhrifa efnahagshrunsins á 

þjóðfélagið, þá mundu þeir ekki taka þessa ákvörðun um að flytjast í hverfin í dag. Sex 

aðspurðra í Úlfarsfelli og einn í Urriðaholti eru þó þeirrar skoðunar að efnahagshrunið 

hefði ekki haft áhrif á ákvörðun þeirra um að flytjast í hverfin. 

 

18. Telur þú að efnahagshrunið muni hafa áhrif á uppbyggingu hverfisins til lengri 

tíma litið? 

 

 

Allir aðspurðra töldu að efnahagshrunið hefði einhver áhrif á uppbyggingu hverfisins og 

flestir voru sammála um að efnahagshrunið hefði talsverð áhrif enda, eins og sumir bentu á, 

hefur uppbyggingu þegar seinkað. Spurningin snérist þó um uppbyggingu hverfisins til lengri 

tíma og endanlegt útlit þess og þeir sem merktu við við að efnahagshrunið hefði talsverð áhrif 

á uppbyggingu hverfisins töldu að dregið yrði úr íbúafjölda og jafnvel einhverri þjónustu. 

Fjórir í Úlfarsfelli og tveir í Urriðaholti töldu að hverfin yrðu aldrei lík því sem þau áttu að 

vera en aðrir voru nokkuð bjartsýnir á uppbyggingu í framtíðinni. 
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Tafla 18. Telur þú að efnahagshrunið muni hafa áhrif á uppbyggingu 

hverfisins til lengri tíma litið? 
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19. Telur þú þig hafa greiðan aðgang að upplýsingum um stöðu skipulagsmála í 

hverfinu, þróun þess og uppbyggingu? 

 

 

 

Ekki höfðu allir í úrtakinu leitast eftir að fá neinar upplýsingar um stöðu mála í sínu hverfi en 

þeir sem það hafa gert eru nokkuð sammála um að þeir þurfi að bera sig eftir upplýsingum og 

fái þá svör við spurningum sínum. Þeir sem sögðust ekki fá neinar upplýsingar höfðu ekki 

verið að leitast eftir því sérstaklega en ekki heldur verið tilkynnt um neitt að fyrra bragði. Þeir 

sem ekki voru vissir höfðu ekki leitast við að fá neinar upplýsingar og ekki veitt þessu atriði 

sérstaka eftirtekt. 
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Tafla 19. Telur þú þig hafa greiðan aðgang að upplýsingum um stöðu skipulagsmála í 

hverfinuþróun þess og uppbyggingu? 
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20. Hefur þú íhugað brottflutning úr hverfinu? 

 

 

Mikill meirihluti íbúa hverfanna í úrtakinu höfðu ekki íhugað brottflutning úr hverfunum á 

þeim tímapunkti þegar könnunin var gerð. Fjórar fjölskyldur í Úlfarsfellinu höfðu íhugað 

brottflutning og hefur ein þeirra hafið undirbúning að brottflutningi.      

8.3 Umræður og ályktanir  

  Þar sem uppbygging er skammt á veg komin í Urriðaholtinu er kannski ekki marktækt 

að bera niðurstöður kannanarinnar saman á milli hverfa en þó má sjá vissa samsvörun á 

nokkrum stöðum t.d þeim sem lúta að náttúru og  umhverfi þessara tveggja hverfa sem 

staðsett eru hvort á sínum jaðri byggðarinnar. Könnunin svarar einnig þeim liðum sem 

spurningalistinn var byggður á.  

 A. Þar sem meirihluti svarenda eru giftir eða í sambúð og börn inná lang flestum  

heimilum má draga þá ályktun að það sé fyrst og fremst fjölskyldufólk sem sækir í að búa í 

þessum hverfum. Það kemur reyndar ekki á óvart séu skipulög hverfanna skoðuð. Í þeim er 

m.a leitast við að ná fram barnvænu umhverfi með skóla- og íþróttastarfi. Einnig er stærð 

íbúða og húsa til þess fallin að hýsa fjölskyldufólk fremur en barnlausa einstaklinga, en krefst 
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Tafla 20. Hefur þú íhugað brottflutning úr hverfinu? 
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þess jafnframt að heimilin hafi sæmilegar tekjur og því kemur ekki heldur á óvart að lang 

flestir hafa einhverskonar menntun umfram grunnskólapróf sem endurspeglast svo í 

algengustu starfsgreinum þeirra íbúa sem tóku þátt í könnuninni sem eru iðnaður eða 

verktakar og tækni- og sérfræðistörf. Tekjubil heimilanna í hverfunum er þó nokkuð breitt og 

talsverður munur á  milli hæstu og lægstu tekna eins og sjá má á töflu 4. Tekjurnar eru frá því 

að vera undir 500.000 uppí að vera yfir 2.000.000 í brúttó tekjur á mánuði. Þetta tekjubil má 

þó skýra að einhverju leiti með blandaðri gerð húsnæðis, allt frá fremur litlum blokkar íbúðum 

í stór einbýlishús, allt eftir því hvað hentar hverri fjölskyldugerð.   

  B. Eins og sjá má á töflu átta var gengið út frá því við gerð könnunarinnar að 

einhverjir ákveðnir þættir við skipulag eða staðsetningu og umhverfi hverfanna væru leiðandi 

forsenda þess að fólk tók þá ákvörðun að flytjast í þessi tilteknu hverfi. Það kom því nokkuð á 

óvart hvað lóðaúthlutun virtist vera ráðandi þáttur í þessu samhengi. Einhverjir höfðu 

vissulega valmöguleika og gátu tekið meðvitaða ákvörðun um það hvar þeir vildu búa, en 

öðrum virtist vera raðað, allt að því tilviljunarkennt, niður í ný hverfi .   

   C. Í báðum hverfum töldu flestir „nálægð við náttúruna“ helsta kostinn við að búa í 

hverfinu en nálægð við náttúru og útivistarsvæði var einmitt sá þáttur sem könnunin náði til 

sem hafði hvað mest aðdráttarafl er fólk var að vega og meta hvar það vildi búa. Mjög 

skemmtilegt var að heyra tvo aðila minnast á að þeir væru farnir að meta náttúruna mun betur 

en þeir gerðu áður og að þeir væru farnir að hreyfa sig meira með göngutúrum um og við 

hverfið. Þarna er náttúran orðin ákveðinn hvati fyrir aukna hreyfingu og útivist sem teljast 

verður afar jákvætt. Einnig minntist einn aðspurðra í Úlfarsárdal að staðsetning hverfisins og 

nálægð við náttúruna hefði vegið þungt vegna góðrar aðstöðu til hundahalds. Dýrahald, 

einkum hundar og kettir, var einnig að finna á fleiri heimilum og hefði verið áhugavert að 

draga þetta atriði inní könnunina þar sem líklegt er að sérstaklega fólk með hund sæki frekar í 

úthverfi og útjaðar byggðar. Tafla tíu sýnir þá þætti sem íbúar töldu til helstu kosta hverfanna. 

Helstu ókostir við að búa í báðum hverfum að mati svarenda var drulla og skítur sem fylgir 

byggingasvæðum og að í þeim skortir alla helstu þjónustu, sjá töflu ellefu. Það var viðbúið 

enda tvennt ólíkt að búa í byggingahverfi og full grónu hverfi og minntust nokkrir á að það 

væri orðið mjög þreytandi að búa svona lengi við þessar aðstæður og voru það helst þeir sem 

sögðust ekki vissir um hvort kostir eða gallar hverfisins veguðu þyngra. Það kom hinsvegar 

dálítið á óvart hvað það virtust vera mikil viðbrigði fyrir fólk að flytjast í hverfin í jaðri 

byggðarinnar hvað varðar vegalengdir og aukin eldsneytisútgjöld. Hugsanlega hefur það gert 

ráð fyrir örari uppbyggingu en ekki reiknað með að þurfa  að leita annað eftir allri þjónustu í 

þetta langan tíma og vissulega hefur eldsneytisverð hækkað verulega síðustu ár.   
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  Það er svolítið áhugavert að skoða hvert aðspurðir íbúar hverfanna, af þeim sem höfðu 

val eða tóku afstöðu, hefðu flutt ef þeir hefðu ekki flutt í þessu tilteknu hverfi. Íbúar 

Urriðaholts nefndu staði frekar nálægt Urriðaholtinu og íbúar við Úlfarsfells nefndu bæði 

Norðlingaholt og Mosfellsbæ sem hvorutveggja er nálægt Úlfarsfellinu. Má lesa af þessu að 

fólk hafi leitað í ákveðna átt á höfuðborgarsvæðinu.   

  Tæplega helmingur úrtaksins við Úlfarsárdal skoðaði ekki deiliskipulag hverfisins 

áður en þeir fluttu sem er fremur hátt hlutfall, sérstaklega með tilliti til þess að flestir sem 

skoðuðu deiliskipulagið töldu það hafa haft eitthvað að segja um ákvörðun þeirra að flytja í 

hverfin. Eins og tafla sextán sýnir eru flestir aðspurðra sáttir við ákvörðun sína að flytjast í 

hverfin en með tilliti til núverandi efnahagsástands hefði mátt búast við að fleiri yrðu ósáttir 

við þessa ákvörðun. Flestir eru þó sammála því að með tilliti til áhrifa efnahagshrunsins á 

þjóðfélagið, þá mundu þeir ekki taka þessa ákvörðun um að flytjast í hverfin í dag. Af alls 

tuttugu og þriggja manna heildar úrtaki eru sjö þeirrar skoðunar að efnahagshrunið hefði ekki 

haft áhrif á ákvörðun þeirra um að flytjast í hverfin og hefði mátt búast við að færri tækju 

þessa afstöðu.   

  Mikill meirihluti íbúa hverfanna í úrtakinu höfðu ekki íhugað brottflutning úr 

hverfunum á þeim tímapunkti þegar könnunin var gerð og hlýtur það að benda til þess að 

almennt ríki meiri ánægja en óánægja meðal íbúanna þó hugsanlegt sé í einhverjum tilfellum 

að brottflutningur sé einhverra hluta vegna ekki valkostur.   

  Hvað varðar uppbyggingu á hverfunum þá kom dálítið á óvart hversu mikil bjartsýni 

ríkti á meðal þeirra íbúa sem tóku þátt í könnuninni. Það hefur nú þegar komið í ljós að 

uppbyggingu seinkar miðað við það sem áætlað var en þeir sem töldu að hverfin yrðu ekki 

jafn stór og gert var ráð fyrir og jafnvel ekki í líkingu við það sem fyrirhugað var, töluðu 

jafnan eins og það þyrfti ekki endilega að vera neikvætt og má segja að á heildina litið ríki 

ákveðið æðruleysi meðal íbúana og bjartsýni á framtíðina til lengri tíma litið.  
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9.  Lokaorð 

 
   Þó byggðin í Langholti sé fyrsta eiginlega úthverfi Reykjavíkur hófst úthverfamyndun 

í raun eftir 1934 þegar byggðin teygði sig út fyrir Hringbraut með uppbyggingu 

Norðurmýrarinnar. Nýting kálgarða og túna og úthlutun erfðafestulanda dró úr þéttleika 

byggðarinnar framan af en eftir stríðsárin var kominn flugvöllur í Vatnsmýrina og 

herskálahverfi við jaðra bæjarins sem hömluðu vexti hans. Vegna fjáskorts þótti einnig 

skynsamlegt að nýta þá vegi og stofnlagnir sem fyrir voru og byggja fyrst þar sem grunnt var 

niður á fast og þróaðist byggðin því í átt að Elliðaánum. Fljótlega eftir 1960 þótti Úlfarsfellið 

ákjósanlegt byggingasvæði en áður en skipulagsvinna hófst þar höfðu ýmsar stefnur og 

straumar haft áhrif á skipulagsvinnu í Reykjavík. Árið 2001 hófst vinna við gerð 

rammaskipulags fyrir svæðið við Úlfarsfell. Við vinnslu þess var saga og þróun skipulagsmála 

í Reykjavík höfð í huga og leitast við að skapa nokkuð sjálfstæðan borgarhluta en ekki enn 

eitt svefnhverfið. Menn voru því komnir með ákveðnar hugmyndir um hvað væri að virka í 

skipulagsmálum og hvað ekki. Þess má þó geta að ætlunin var einnig að skipuleggja 

Grafarvoginn á sínum tíma með sér miðbæjarkjarna svo hann gæti verið nokkuð sjálfstæður 

borgarhluti. Það má svo deila um hvernig það tókst til.  

  Sé litið á þróun skipulagsmála og hverfamyndunar í Reykjavík má sjá að sú stefna að 

aðgreina starfsemi svæða með afgerandi hætti hefur sett mark sitt á bæði mannlíf, skilvirkni 

og ásýnd borgarinnar. Menn hafa nú séð að íbúðahverfi í mikilli fjarlægð frá atvinnusvæðum, 

umlukin stórum umferðaræðum, leiða af sér aukna bílamenningu og líflaus svefnhverfi. 

Fjölbreytt hverfi stuðla hinsvegar að fjölbreyttu mannlífi sem eykur á gæði byggðar og 

umhverfis- og búsetugæði borgarbúa og sporna gegn einsleitum hverfum og þeimfélagslegu 

vandamálum sem þeim gjarnan fylgja sbr. áðurnefnt hverfi Pruit Igoé. Þótt Íslendingar hafi 

verið, þrátt fyrir mikla einangrun, ótrúlega fljótir að tileinka sér þær stefnur sem voru í gangi í 

skipulagsmálum hverju sinni er freistandi að velta fyrir sér hvernig uppbygging Breiðholtsins 

hefði þróast hefðum við verið aðeins sneggri að tileinka okkur það sem var að gerast í hinum 

stóra heimi. Vegna þess að um það leiti sem stórir hlutar Breiðholtsins voru að rísa var Pruit 

Igoé hverfið alræmda sprengt niður í heild sinni vegna tæknilegra- og félagslegra ágalla.  

  Í samræmi við Aðalskipulag Reykjavíkur er blönduð byggð því ákveðið áhersluatriði í 

skipulögum fyrir bæði Úlfarsfell og Urriðaholt, ásamt því að í þessum hverfum myndist 

mannlíf. Það er því nokkuð áhugavert, eins og sjá má á töflu 8, að enginn sem tók þátt í 

könnuninni nefnir þessi atriði sem áhrifaþátt þegar ákvörðunin um að flytjast í hverfin var 
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tekin. Einungis var minnst á þetta óbeint í könnuninni, þar sem einn íbúinn við Úlfarsfell 

kvaðst heldur vilja hafa allar blokkirnar saman efst í landinu svo þær skyggðu ekki á útsýnið. 

Annar íbúi í sama hverfi vildi einnig hafa allar blokkirnar saman í þyrpingu svo þær mynduðu 

leikport eins og í Árbænum. Það er því hægt að velta fyrir sér hvort áhrif fyrri skipulaga, og 

þeirri aðgreiningu á allri starfssemi sem þar er að finna, sé svo rík í okkur að jafnvel þurfi nýja 

kynslóð íbúa til að aðlagast breytingum sem þó eiga að vera okkur hagkvæmar.  

  Einskonar byggingaræði virtist hafa gripið landsmenn um og eftir árið 2000 og raddir 

heyrðust um lóðaskort á höfuðborgarsvæðinu. Lóðir og lóðaúthlutun koma einnig fram í 

þessari könnun og eru, eins og sjá má á töflu 8, einn af þeim þáttum sem voru hvað mest 

ríkjandi í ákvörðun íbúa við Úlfarsfell um að flytjast í þetta tiltekna hverfi.    

  Þann 16. Febrúar 2006 opnaði Reykjavíkurborg til útboðs á lóðum við Úlfarsfell og 

samkvæmt Lóðavef framkvæmda- og eignasviðs Reykjavíkurborgar myndaðist strax röð  

fólks sem var að skila inn tilboðum í lóðir við Úlfarsfell. Þar gerðu 313 bjóðendur alls 4.240 

tilboð og var hæstbjóðendum úthlutuð lóð og voru verð lóðanna afar há. Síðar í ferli 

lóðaúthlutunar, bæði í hverfi 4 og við Reynisvatnsás, var hafður sá hátturinn á að fólk skilaði 

inn umsóknum um lóð fyrir ákveðið uppsett verð og síðan var dregið úr umsækjendum. Ekki 

fengu því allir lóð sem vildu. Einhverjum lóðanna hefur verið skilað, bæði fyrir og eftir 

efnahagshrunið, og sýnir mynd 20 lausar lóðir í Hverfi 4 í dag og mynd 21 lausar lóðir í 

Urriðaholti. 



55 
 

 

 

 

 

   

  Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 er talað um það sem lykilatriði í skipulagi 

einstakra hverfa, hvað umhverfis- og búsetugæði varðar, að stíla inná þá vistfræðilegu 

hugmyndafræði sem miðar að sjálfbærri þróun borgarumhverfisins sem felur m.a. í sér 

þéttleika, nálægð við þjónustu, öryggi umferðar, skjól, hljóðvist, blöndun, félagslegt jafnvægi, 

íbúalýðræði, sveigjanleika og tengsl við opin svæði. Þar er þess jafnan getið að til að stuðla að 

sjálfbærri þróun borgarumhverfisins þarf að auka blöndun byggðar og ná fram auknu jafnvægi 

Mynd 20. Lausar lóðir í Hverfi 4 við Úlfarsfell í desember 2011. Rauðar lóðir eru seldar. 

(Reykjavíkurborg, 2011). 

Mynd 21.  Örvarnar sýna lausar lóðir í Urruðaholti  í desember 2011. (Urriðaholt, 2011). 
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í dreifingu atvinnusvæða og íbúðarsvæða og skapa þannig aukin atvinnutækifæri nær 

íbúðarhverfum því blönduð byggð dregur úr umferðarþörf og styttir vegalengdir á milli íbúða 

og verslunar, þjónustu og atvinnu. Í aðalskipulaginu er því gert ráð fyrir að störf dreifist betur 

um borgina og dregið verði úr aðskilnaði mannlegra athafna til að stuðlað að fjölbreyttara 

borgarumhverfi.   

  Við gerð deiliskipulaga fyrir bæði Urriðaholt og Úlfarsárdal er horft til framtíðar og 

gert ráð fyrir reisulegum hverfum með tilliti til áætlaða fólksfjölgun allt til ársins 2024 og ekki 

gert ráð fyrir að efnahagshrunið hafi það mikil áhrif til lengri tíma litið að ástæða þyki að 

endurgera deiliskipulögin. Í skipulögum þessara úthverfa er reynt eftir megni að taka inn þessi 

lykilatriði sem kveðið er á um í aðalskipulagi borgarinnar, ásamt því að læra af sögunni og 

forðast það sem ekki hefur gefist vel, hérlendis og erlendis, og draga fram þá þætti sem helst 

styrkja kosti og sérstöðu svæðanna með því að stuðla að sjálfbærni, vellíðan íbúa og 

samfélagslegri hagkvæmni. Hvernig það mun takast til í raun er ekki gott að segja eins og 

staðan er í dag og verður tíminn að fá að leiða það í ljós. 
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Viðauki 1 

Spurningalisti fyrir íbúa við Úlfarsfell og Urriðaholt 

Í grunninn má skipta spurningalistanum í þrjá hluta því honum er ætlað að varpa ljósi á 

hverskonar fólk býr í hverfunum, á hvaða forsendum það flutti í hverfin og hver framtíðarsýn 

þeirra er á hverfin. 

1. Hver er hjúskapastaða þín? 

A) Einhleyp 

B) Giftur/sambúð 

C) Einstætt foreldri 

 

2. Hver er menntun þín? 

A) Grunnskólapróf eða landspróf 

B) Stúdentspróf eða sambærilegt 

C) Iðnnám 

D) Háskólapróf 

B.S 

B.A 

M.S 

M.A 

Annað,hvað? 

E) Önnur menntun, Hver? 

 

3. Hver er atvinna þín? 

A) Iðnaður og verktakar 

B) Fjölmiðlun 

C) Tækni- og sérfræðistörf 

D) Kennsla og rannsóknir 

E) Skrifstofustörf og stjórnun 

F) Verslun og Þjónusta 

G) Heilbrigðisþjónusta 

H) Ellilífeyrisþegi 

I) Öryrki 

J) Nemi 

K) Annað, hvað? 

 

4. Hverjar eru brúttó tekjur heimilisins á mánuði? 

A) Undir 500.000 

B) 500.000-1.000.000 

C) 1.000.000-1.500.000 
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D) 1.500.000-2.000.000 

E) Yfir 2.000.000 

 

5. Hver er búsetu staða þín? 

A) Eigið húsnæði 

B) Leiguhúsnæði 

C) Lánshúsnæði 

D) Foreldrahús 

 

6. Eru börn undir 6 ára aldri á heimilinu? 

 

7. Eru börn á aldrinum 6-18 ára á heimilinu? 

 

8. Hvaða þættir réðu því að þú kaust að búa í Úlfarsárdal/Urriðaholti? 

A) Nálægð við vinnu 

B) Nálægð við náttúru og útivistarsvæði 

C) Skipulag og útlit hverfisins 

D) Skipulag og útlit húsnæðis 

E) Nálægð við vini og ættingja 

F) Góð aðstaða til barnauppeldis 

G) Blönduð byggð 

H) Vildi búa í úthverfi 

I) Nálægð við mannlíf og menningu 

J) Annað, hvað? 

 

9. Hvar áttir þú heima áður en þú fluttir í Úlfarsárdal/Urriðaholt? 

 

10. Hverja telur þú helstu kosti að búa í úthverfinu, úlfarsárdal/Urriðaholti? 

A) Rólegt hverfi 

B) Stutt að fara úr bænum 

C) Fjölskylduvænt hverfi 

D) Nálægð við náttúruna 

E) Nálægð við vatn 

F) Fallegt útsýni 

G) Stutt í vinnu 

H) Lítil umferð 

I) Stutt í golf 

J) Fuglalíf 

K) Aðstaða til útivistar 

L) Nálægð við fjölskyldu 

M) Annað, hvað? 

11. Hverja telur þú helstu ókosti að búa í úthverfinu við Úlfarsárdal/Urriðaholt? 

A) Vantar betri samgöngutengingar við borgarmiðjuna 

B) Mikil umferðarteppa á annatíma 
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C) Vantar alla helstu þjónustu 

D) Lélegar almenningssamgöngur 

E) Veðrasamt hverfi 

F) Ófrágengið hverfi 

G) Drulla og skítur sem fylgir byggingasvæðum 

H) Skipulagi hverfisins ekki framfylgt 

I) Óvissa um framtíð hverfisins 

J) Annað, hvað? 

 

12. Síðan þú fluttir í hverfið, hvort hafa vegið þyngra, kostirnir eða gallarnir við að búa í 

hverfinu? 

 

13. Ef þú hefðir ekki flutt í hverfið við Úlfarsfell/Urriðaholt, hvert hefðir þú þá flutt? 

 

 

14. Skoðaðir þú deiliskipulag fyrir hverfið áður en þú fluttir í hverfið? 

 

 

15. Ef svar er já: Hversu mikil áhrif hafði deiliskipulagið á þá ákvörðun að flytja í 

hverfið? 

A) Engin áhrif 

B) Einhver áhrif 

C) Mikil áhrif 

D) Öll áhrif 

 

16. Ertu sátt/sáttur við þá ákvörðun að hafa flutt í úthverfið við Úlfarsfell/Urriðaholt? 

A) Mjög sátt/sáttur 

B) Frekar sátt/sáttur 

C) Frekar ósátt/ósáttur 

D) Mjög ósátt/ósáttur 

 

17. Með tilliti til áhrifa efnahagshrunsins á þjóðfélagið, hefðir þú tekið þessa ákvörðun í 

dag, að flytjast í hverfið við Úlfarsfell/ Urriðaholt? 

 

18. Telur þú að efnahagshrunið muni hafa áhrif á uppbyggingu hverfisins til lengri tíma 

litið? 

A) Uppbyggingu seinkar en þetta hefst allt að lokum 

B) Ekki mikil áhrif 

C) Talsverð áhrif 

D) Hverfið  verður aldrei líkt því sem það átti að vera 

 

19. Telur þú þig hafa greiðan aðgang að upplýsingum um stöðu skipulagmála í hverfinu, 

þróun þess og uppbyggingu? 

A. Fæ allar upplýsingar sem ég þarf 
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B. Fæ takmarkaðar upplýsingar 

C. Þarf að bera mig eftir upplýsingum 

D. Fæ engar upplýsingar 

 

20. Hefur þú íhugað brottflutning úr hverfinu? 

A) Nei, ég vill bara búa hér 

B) Nei, en gæti íhugað það 

C) Nei 

D) Já 

E) Já, en ætla að bíða og sjá hvernig málin þróast 

F) Já, brottflutningur er í vinnslu 

 

 

 

 

 

 



 

Viðauki 

Deiliskipulag fyrir Úlfarsárdal, Hverfi 4. 

 

 

  



 

Viðauki 

Deiliskipulag fyrir Úlfarsárdal, útivistarsvæði. 

  



 

Viðauki 

Deiliskipulag fyrir Urriðaholt 

 

 


