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Útdráttur 
 
Í aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024, sem staðfest var árið 1998, voru í fyrsta 
sinn sett fram sérstök sjálfbærniviðmið í tengslum við innleiðingu 
Staðardagskrár 21 án þess þó að skilgreina vandamálin sem við er að etja, setja 
fram mælanlega umhverfisvísa og skilgreina hvernig og á hvaða hátt sjálfbærni 
nýtist til að bæta lífskilyrði í borginni. Hugtök á borð við hverfi og samfélag eru 
einnig óskilgreind en þau eru alla jafna notuð samhliða sjálfbærni. Erfitt getur 
því verið að byggja upp eða bæta borgina út frá sjálfbærni ef grunninn er ekki til 
staðar. Í yfirstandandi vinnu við endurgerð aðalskipulags Reykjavíkur stendur 
þetta til bóta ásamt því að setja fram sérstaka skipulagsáætlun fyrir hverfi í 
borginni. 

Meginmarkmiðið með þessari ritgerð er að byggja upp grunn fyrir skilgreiningu 
hugtaksins sjálfbært hverfi með því að rýna erlendar skilgreiningar og 
hugmyndafræðilegan grunn hugtakanna sjálfbærni, hverfi, sjálfbært samfélag og 
sjálfbært hverfi. Í öðru lagi verður stuðst við uppbyggingu grunnflokka þriggja 
erlendra vistvottunarkerfa fyrir sjálfbær hverfi og athugað hvernig 
Staðardagskrár 21 meðhöndlar viðmið fyrir sjálfbær samfélög. Að lokum verða 
ofangreindar þættir notaðir sem grunnviðmið við mat á samfélagslega virkni 
tveggja hverfa í Reykjavík; Grafarholts og Norðlingaholts 

Helstu niðurstöðurnar sýna í fyrsta lagi að hugtakið sjálfbært hverfi fellur undir 
almenna skilgreiningu hugtaksins sjálfbært staðbundið samfélag. Til þess að 
Reykjavík geti fylgt ákvæðum Staðardagskrár 21 og orðið sjálfbærari borg er 
mikilvægt að beina athyglinni að sjálfbærni minni eininga borgarinnar þ.e.a.s. 
borgarhlutunum. Þar skiptir mestu að vistvænar samgöngur hafi forgang umfram 
bílinn og öll helsta grunnþjónusta sé að finna innan hvers borgarhluta eða a.m.k. 
í göngufæri. Ef stefna á í átt að sjálfbærari lifnaðháttum þarf hugsunin að 
breytast og setja þarf umhverfið og þar með heilsu og vellíðan íbúanna í 
forgang. 
 
Lykilorð: Sjálfbærni, sjálfbær þróun, hverfi, samfélag, sjálfbært hverfi, 
sjálfbært staðbundið samfélag, Staðardagskrá 21, Reykjavík. 
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1 Inngangur

Líf fólks í dag gerist að stóru leyti innan hverfa borgarinnar. Sem slík þurfa hverfin því að 

veita manninum einskonar fýsíska og samfélagslega umgjörð utan um helstu þarfir í daglegu 

lífi. Til þess að samfélag innan borgar virki þurfa íbúarnir að geta farið leiða sinna um 

borgina til sækja vinnu, fara í matvörubúðina, ná í börn í skólann svo eitthvað sé nefnt og 

eiga þannig gagnkvæm samskipti hvor við annan. Með áherslu á notkun einkabílsins í 

aðalskipulagi Reykjavíkur árið 1962 fengu hverfin nýtt hlutverk og íbúum þeirra þröngvað 

til þess að skipta um lífstíl. Hverfin, sem eitt sinn byggðust upp á því samskiptaneti þar sem 

íbúinn gat nálgast allar sínar nauðsynlegustu þarfir fótgangandi, byggðust nú upp út frá 

greiðum samgönguæðum einkabílsins, sem nú tók við miðstöð félagslegra samskipta. Af 

reynslu síðastliðinni áratuga bílaumhverfis gerum við okkur nú grein fyrir því að þessari 

þróun þarf að snúa við. Það er ekki auðvelt verkefni og mun taka langan tíma. Hér skipta 

skref til sjálfbærrar þróunar miklu máli sem hugmyndafræðilegt leiðarljós, séstaklega viðmið 

byggð samkvæmt markmiðum Staðardagskrár 21. 

 
Hugtakið sjálfbær þróun var fyrst formlega skilgreint í Brundtland skýrslunni árið 1987. 

Síðan þá hafa flestar þjóðir heims unnið að innleiðingu sjálfbærniviðmiða sem gengið hefur 

með misjöfnum hætti. Þegar litið er á grundvallarhugmyndina á bak við sjálfbæra þróun er 

hún lítið frábrugðin því hvernig maðurinn hefur búið á jörðinni í sátt og samlyndi við 

umhverfi sitt og náttúru frá ómunatíð. Meginmarkmið sjálfbærrar þróunar er því fyrst og 

fremst velferð mannsins sem byggist á grundvelli náttúrunnar. Hugmyndafræðin á bak við 

sjálfbæra þróun er í raun kerfishugsun sem gefur tækifæri til þess að kalla fram þá vistvænu 

þætti sem áður fyrr voru hluti af daglegu lífi. Eitthvað er það við hið hefðbundna líf sem 

hefur gert það að verkum að það hefur náð að þrífast í gegnum súrt og sætt. 

 
Í þessari ritgerð er leitast við að svara spurningunni, hvað er sjálfbært hverfi? Skoðað verður 

hvernig tilkoma sjálfbærrar þróunar getur hjálpað til við breytingu á umhverfi okkar þar sem 

hverfi eru ein mikilvægasta eining innan hverrar borgar. Einnig verður skoðað hvort sjálfbær 

hverfi geti hjálpað til við að breyta umhverfi okkar. Mikilvægt að skoða viðurkenndar 

skilgreiningar hugtaksins sjálfbært hverfi og tengdra hugtaka þannig að mögulegt sé að nýta 

í tengslum við skipulagsgerð á Íslandi. Einnig er mikilvægt að skoða hvers vegna bílaumferð 

hefur aukist og á sama tíma dregið úr almenningssamgöngum og hvað veldur því að þjónusta 

innan hverfa hefur nánast horfið á meðan stórir verslunarkjarnar byggjast upp ótengdir allri 

íbúabyggð. 
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1.1 Aðferðafræði 

Markmiðin með þessari ritgerð eru í grófum dráttum fjögur:  

1. Í fyrsta lagi verður tekið saman yfirlit fræðilegra skilgreininga á hugtakinu sjálfbært 

hverfi en slíka skilgreiningu er hvergi að finna í tengslum við skipulagsgerð á Íslandi. 

 

Farið verður yfir erlendar skilgreiningar á hugtökunum sjálfbærni, hverfi og sjálfbært 

hverfi og þær notaðar til þess að undirbyggja frekar skilgreiningu á „sjálfbæru 

hverfi.“ í þessari ritgerð er orðið sjálfbærara hverfi notað í stað sjálfbærs hverfis þar 

sem ólíklegt má telja að mögulegt sé að móta fullkomlega sjálfbæra hverfiseiningu . Í 

yfirstandandi endurskoðun á aðalskipulagi Reykjavíkurborgar, stendur til að gefa út 

sérstaka skipulagsáætlun fyrir hvert hverfi (borgarhluta) borgarinnar undir merkjum 

sjálfbærni. Vonast er til að yfirlit yfir viðurkenndar skilgreiningar þessa 

grunnhugtaks og þeirra efnisatriða sem taka þarf til greina, komi að góðum notum 

við fyrirhugað hverfaskipulag.  

 

2. Í öðru lagi verður litið til uppbyggingar þriggja vistvottunarkerfa fyrir hverfi, einkum 

BREEAM Communities, LEED Neighborhood og Sustainable Site Initiative, til að 

setja saman yfirlitskerfi fyrir mikilvægustu atriðin í tengslum við sjálfbært hverfi. 

 

3. Í þriðja lagi verður fjallað um Staðardagskrá 21 og kannað hvernig þar er fjallað um 

sjálfbært staðbundið samfélag. Ákvæði þessa alþjóðlega sáttmála, sem 

Reykjavíkurborg samþykkti fyrir um 15 árum síðan, miða að því að gera borgir og 

bæi sjálfbærari með tilkomu sjálfbærra staðbundinna samfélaga.  

 

4. Fjórða meginmarkmiðið er að draga ofangreinda þætti saman og nota sem 

sjálfbærniramma fyrir mat á virkni í tveimur nýlegum hverfum í Reykjavík, það er 

Grafarholti og Norðlingaholti.  

 

Efnisöflun byggir annarsvegar á heimildavinnu á bókasöfnum og gagnagrunnum á netinu og 

hinsvegar á viðtölum við opinbera starfsmenn hjá Reykjavíkurborg sem að skipulagi hverfa 

koma.  
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Hér á eftir verður byrjað á því að fjallað um hugtakið sjálfbærni í kafla tvö þar sem meðal 

annars skoðuð forsaga þess og sjálfbær þróun. Þá verður hugtakið hverfi skoðað í kafla þrjú 

til dæmis út frá virkni stærð og þéttleika og hvers vegna þéttbýli myndast. Í fjórða kafla 

verða ýmis hugtök og orðasambönd skoðuð eins og til dæmis samfélag og sjálfbært samfélag 

einng verður uppbygging vistvottunarkerfa skoðuð. Þar er einnig fjallað um sjálfbær 

staðbundin samfélög á Íslandi. Þá verður fjallað um skipulagsþróun og hverfaskipulag í 

Reykjavík í fimmta kafla en einnig skoðuð sjálfbær þróun í aðalskipulagi borgarinnar og tvö 

hverfi skoðuð út frá virkni þeirra. Því næst eru helstu niðurstöður reifaðar og þær settar í 

samhengi við markmið rannsóknarinnar. 
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2 Sjálfbærni 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið sjálfbærni. Skoðað verður hlutverk mannsins og 

umhverfis hans í því sambandi og forsaga sjálfbærni. Einnig verður fjalla um hvað er 

sjálfbær þróun og sjálfbær þróun skoðuð á Íslandi. 

 

2.1 Hvað er sjálfbærni? 

Orðið sjálfbærni er dregið af orðinu Sustainability sem á rætur sínar að rekja til 18. aldar til 

orðsins Sustain Yield sem þýðir að viðhalda lífi.1 Orðið sjálfbær er hins vegar nýyrði 

íslensku sem kom fyrst fram árið 1965 og er yfirleitt notað í samhengi við orðasambandið 

sjálfbær þróun sem er þýðing á enska orðinu sustainable development.2 Sjálfbærni snýst um 

líferni sem stuðlar að jafnvægi milli umhverfis, efnahags og mannlífs. Þessi hugsunarháttur 

er ekki nýtilkominn því þjóðir fyrr á öldum röskuðu ekki með hegðun sinni jafnvæginu á 

milli milli manns og umhverfis.3 Fólk gat þannig lifað í manngerðu umhverfi í sátt og 

samlyndi við náttúruna um ár og aldir.4 Vegna græðgi og yfirgangs mannsins gagnvart 

auðlindum jarðar er sjálfbærni aðferð til að temja manninum nægjusemi, sem er dyggðin 

sem sjálfbærni krefst til að breyta hegðun fólks til betri vegar í umhverfismálum.6  

 

Samkvæmt Páli Skúlasyni, heimspekingi, er hugtakið umhverfing notað til að lýsa þeirri 

staðreynd að náttúran hefur umbreyst í hráefni, forðabúr eða virkjunarmöguleika í hugum 

mannsins. Þannig hefur óbeisluð náttúra mátt hörfa eftir því sem maðurinn hefur náð betri 

tökum á stórtækari leiðum til að nýta auðlindir jarðar með stórvirkum tækjum og 

framleiðsluaðferðum. Kjarni málsins er sá að náttúran er eðli sem býr í öllum sköpuðum 

hlutum og jafnframt hið skapandi afl sem nýtist manninum í aðlögunn sinni að náttúrnni. 

Það sem greinir manninn hins vegar frá náttúrunni er að hann er hugsandi vera sem hefur 

lært að skapa sér umhverfi sem ver hann fyrir öflum náttúrunnar og þannig gerir líf hans 

öruggara og farsælla. Umhverfið er því hin ytri náttúra, ef svo má segja, sem maðurinn hefur 

umskapað með tæknilegu valdi til að aðlagast þörfum sínum. Það er svo í því umhverfi að 

hinn félagslegi mannheimur verður til sem maðurinn hefur skapað í viðleitni til að koma sér 
                                                 
1 Ulrich Grober, Deep roots: A conceptual history of sustainable development, Wissenschaftszentrum Berlin Fur 

Sozialforschung, 2007, bls. 8-9. 
2 Ólafur Páll Jónsson, „Hvað merkja orðin sjálfbær þróun?“, Vísindavefurinn 20.8.2001, http://visindavefur.is/?id=1840, 

(Skoðað 22.11.2011). 
3 Gunnar Hersveinn, Þjóðgildin, Skálholtsútgáfan, Reykjavík, 2010, bls. 129. 
4 Álaborgarsáttmálinn,Chater of European Cities & Towns Towarsd Sustainability, Alborg, 1994, sótt 20 nóvember 2012, 
http://ec.europa.eu/environment/urban/aalborg.htmLocal  

6 Gunnar Hersveinn, Þjóðgildin, bls. 131-132. 
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fyrir á jörðinni. Náttúran umlykur þannig umhverfið þar sem hún er forsendan fyrir öllu lífi. 

Erfitt er því að segja til um hvort maðurinn sé hægt og bítandi að spilla öllum lífsskilyrðum 

eða hvort hann læra að aðlaga umhverfi sitt að lögmálum náttúrunnar7  

 

Að sama skapi má segja að allt tal um að lifa samkvæmt lögmálum náttúrunnar sé ekki 

nýtilkomin hugmyndafræði. Gríski heimspekingurinn Aristóteles (384-322 f.kr.) setti t.d. 

fram hugmyndir um vaxtarmörk allra lífvera og búsvæða þeirra. Samkvæmt honum er stærð 

lífvera takmörkuð og það sama á við um alla mannasmíð. Það sem mennirnir gera er þannig í 

raun framlenging á getu náttúrunnar. Ef bátur er of lítill getur hann ekki þjónustað hlutverki 

sínu sem er að flytja menn eða vörur og ef hann er of stór er ekki hægt að stjórna honum. 

Sama má segja um borgir. Ef borg fer umfram vaxtargetu sína, það er tekur til sín fleira fólk 

en hún getur fætt, veitt húsnæði eða menntað er hún ekki lengur borg. Að sama skapi er ekki 

hægt að stækka hana ótakmarkað án þess að skemma eða þá framkalla nýjan 

borgarlifnaðarhátt sem er bundinn öðrum mælikvarða en mannlegum. Aukning í stærð 

táknar því ekki framför umfram getu tækningar að veita gott líf. Aristóteles skilgreindi 

þannig borgina sem lifandi samfélag sem hefði það að leiðarljósi að auka lífsbæði innan 

borgarinnar.8 

 

Samkvæmt þessu er náttúran forsenda fyrir öllu lífi og umhverfið sem maðurinn skapar til að 

auka lífsgæði sín verður alltaf órjúfanlegur hluti af náttúrunni.  

 

2.2 Forsaga sjálfbærni og Dagskrá 21 

Í upphafi áttunda áratugar síðustu aldar var flestum vel vitandi mönnum orðið ljóst að nýting 

á náttúruauðlindum var ekki í samræmi við endurnýjunarhraða. Olíukreppan var staðreynd 

og veruleg misskipting var orðin á dreifingu auðs.11 Þá þegar og jafnvel fyrr var ljóst að 

nútíma borgarlíf hefur í för með sér aukna landnýtingu, umferð, iðnaðarframleiðslu og 

nýtingu náttúruauðlinda. Það eru því liðin ríflega þrjátíu ár frá því að menn gerðu sér grein 

fyrir hvert stefndi. Þau vandamál sem þá blöstu við eru þau sömu og við er að etja í dag og 

ljóst að bregðast hefði við aðsteðjandi alvarlegum vandamálum miklu fyrr til þess að afstýra 

                                                 
7  Páll skúlason, Umhverfing, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 1998, bls. 33-37. 
8  Lewis Mumford, The City in History, Penguin Books, Harmondsworth, 1961, bls, 215-217. 
11 Umhverfis og heilbrigðisstofa, „Almennt um staðardagskrá 21, bakgrunnur“, Reykjavíkurborg, sótt 4. janúar 2011, 

http://www.umhverfisvefurinn.is/2/default.asp?sid_id=3423&tre_rod=013|002|&tId=1 
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mögnunaráhrifum sem blasa við heiminum í dag. Þetta er sérstakt áhyggjuefni þar sem 80% 

fólks í dag býr í borgum.12  

 

Fyrsta alþjóðlega ráðstefnan sem haldin var um umhverfismál var haldin í Stokkhólmi árið 

1972 og var niðurstaða hennar kynnt í bók sem heitir Endimörk vaxtarins. Útgáfa bókarinnar 

vakti gríðarlega athygli og mönnum brá í brún. Í kjölfar hennar óx þrýstingur á stjórnvöld 

sem fóru að gefa umhverfismálum meiri gaum en áður.13 Árið 1983 var ákveðið af 

Sameinuðu þjóðunum að setja saman nefnd sem átti að gera skýrslu um umhverfismál í 

heiminum ásamt áætlun um sjálfbæra þróun eða Sustainable Development. Þáverandi 

forsætiráðherra Norges, Gro Harlem Brundtland, fór fyrir nefndinni sem gaf frá sér 

skýrsluna Our Common Future árið 1987 en þar var hugtakið sjálfbær þróun í fyrsta sinn 

formlega skilgreint.14 Árið 1992 var síðan haldin ráðstefna á vegum Sameinuðu þjóðanna, 

UN Conference on Environment and Development, sem bar nafnið Earth Summit, í Ríó de 

Janeiro. Á ráðstefnunni samþykktu fulltrúar hátt í tvö hundruð þjóða heims stefnu um 

umhverfismál, svokallaða Agenda 21 eða Dagskrá 21, sem er framkvæmdaráætlun fyrir 

sjálfbæra þróun á heimsvísu með það að markmiði að undirbúa heiminn fyrir áskoranir 21. 

aldarinnar.15 Samkvæmt stefnunni er það á ábyrgð hverrar ríkisstjórnar að ná fram settum 

markmiðum, setja sér sjálfbærnistefnu og tilheyrandi framkvæmdaráætlun  til þess að þróun 

til sjálfbærni geti orðið að veruleika.16  

 

Mynd 2-1 Sjálfbær þróun17 

                                                 
12 Álaborgarsáttmálinn, „Chater of European Cities & Towns Towarsd Sustainability“, Alborg, 1994, sótt 20. nóvember 

2012, http://ec.europa.eu/environment/urban/aalborg.htm 
13 Umhverfis og heilbrigðisstofa, „Almennt um staðardagskrá 21, bakgrunnur“.,  sótt 4. janúar 2011. 
14 World Commissio on Environment and Development, Our Common Future, United Nations, Oslo, 1987, bls 1-17. 
15 Governments at the UNCED, Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development, United Nations, New 

York, 1994, bls. 3.  
16 United Nations, Agenda 21, „Division for Sustainable Development“, 2009, sótt 22. nóvember 2011, 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_01.shtml 
17 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods, Routledge, Oxford, 2008, bls. 6. 
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Skýringarmyndin sýnir grunnskilgreininguna á sjálfbærri þróun eins og hún kom fyrir í 

Brundtlandskýrslunni. Þar segir „Sjálfbær þróun er þróun sem mætir kröfum samtímans án 

þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða að mæta þörfum sínum.“18 Í Ríó 

yfirlýsingunni, fyrstu grunnreglu segir „Maðurinn er meginatriðið hvað sjálfbæra þróun 

varðar. Fólk á að geta starfað og lifað heilbrigðu lífi í sátt við náttúruna.“19 20 

 

2.3 Staðardagsskrá 21 

Þann 27. maí árið 1992 var haldin ráðstefna í Álaborg í Danmörku þar sem Staðardagskrá 21 

(SD21) eða svokölluð Álaborgarsamþykkt var samþykkt. Hún fjallar um hvernig borgir og 

bæir í Evrópu geta orðið sjálfbær út frá hugmyndafærði Dagskrár 21.23 

 

Í fyrsta hluta SD21 segir að evrópskar borgir hafi staðið af sér hina ýmsu strauma í gegnum 

ár og aldir og hafi þannig varðveitt hefðir og arfleitt til komandi kynslóða. Bæir hafa, ásamt 

fjölskyldum og hverfum, verið grunnþáttur í uppbyggingu samfélagsins. Hins vegar er 

núverandi borgarlífstíll í grundvallaratriðum orsök fjölda umhverfisvandamála sem 

mannkynið stendur frammi fyrir í dag. Þessi lífstíll getur ekki gengið til lengdar án þess að 

eyðileggja auðlindir náttúrunnar. Til að sjálfbært líf mannsins verði mögulegt, eins og líf 

borga og bæja var fyrir á öldum, þarf að byggja upp sjálfbær staðbundin samfélög (e. 

sustainable Local Community). Eins og fram kemur í SD21 „Við erum sannfærð um að 

sjálfbært líf mannsins á þessari jörðu verði ekki áorkað nema með sjálfbærum staðbundnum 

samfélögum“.24 25 Lausnin felst ekki í að breyta neysluvenjum fólks heldur breyta lífstíl þess 

með sjálfbærum hætti. Borgir og bæir eru lykilatriði í því ferli og eitt markmiðið er að læra 

af fyrri reynslu af sjálfbærum lífstíl. Bæði við endurskipulagningu á eldri hverfum sem og 

skipulagningu á nýjum er þörf fyrir blöndun byggðar til að draga úr notkun á vélknúnum 

farartækjum. Gera á vistvænar samgöngur að megin atriði í allri skipulagningu eins og segir í 

SD21 „Við munum gefa vistvænum samgögnum forgang (sérstaklega gangandi, hjólandi og 

almenningssamgöngur) og gera þær að grundvallar markmiði skipulagsins“.26 Með þéttari 

byggð og minni notkun einkabílsins dregst úr mengun og minni efnivið þarf í uppbyggingu 
                                                 
18 World Commissio on Environment and Development, Our Common Future, bls. 54. 
19 Governments at the UNCED, Agenda 21, bls. 9. 
20 Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life 

in harmony with nature 
23 Umhverfis og heilbrigðisstofa, „Almennt um staðardagskrá 21, bakgrunnur“.sótt 4. janúar 2011,  
24 Álaborgarsáttmálinn,Chater of European Cities & Towns Towarsd Sustainability, sótt 20. nóvember 2011. 
25 We are convinced that sustainable human life on this globe cannot be achieved without sustainable local communities 
26 We shall give priority to ecologically sond means of transport (in particularywalking, cycling, puplic transport) and make 

a combination of these means the centre of our planning efforts 
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sem dregur úr auðlindanotkun. Allt þetta stuðlar að heilsusamlegra umhverfi fyrir alla sem 

þar búa. 27 

 

Sökum þess hve mörg vandamál eiga rætur sínar að rekja til staðbundinna vandamála var 

fljótlega ljóst að nauðsynlegt var að beina athyglinni í frekari mæli að minni 

samfélagseiningum þ.e. sveitarfélög og borgum með SD21.28 Álaborgarsáttmálinn eða 

Staðardagskrá 21 útskýrir hugmyndafræðina um sjálfbæra þróun á á þá leið að hugmyndin 

um sjálfbæra þróun sé að hjálpa til við að leggja grunninn að lífstíl mannsins út frá 

burðargetu náttúrunnar. Til þess þarf að ná fram félagslegu réttlæti, sjálfbærum efnahag og 

sjálfbæru umhverfi. Nauðsynlegt er að félagslegt jafnrétti sé byggt á réttlátum og sjálfbærum 

efnahag, sem þarfnast sjálfbærni umhverfisins. Sjálfbært umhverfi þýðir að viðhalda 

höfuðstól náttúrunnar. Að neysla á endurnýtanlegum auðlindum fari ekki framúr getu 

náttúrunnar á að endurnýja sig. Sjálfbært umhverfi þýðir einnig að hlutfall mengandi efna 

fari ekki fram úr getu (frumefna) vatns, lofts og jarðvegs til að hreinsa sig á náttúrulegan 

hátt. Einnig felur sjálfbært umhverfi í sér að viðhalda líffjölbreytileka, mannlegri heilsu 

ásamt vatni, lofti og jarðvegi til að viðhalda mannlegu lífi og vellíðan ásamt plöntum og 

dýrum um ókomin ár.29 

 

Út frá skilgreiningu SD21 má segja sem svo að sjálfbær þróun byggist upp af fjórum þáttum: 

maðurinn, umhverfi, efnahagur og félagsleg velferð. Grunnurinn er að viðhalda höfuðstól 

náttúrunnar en á því byggist efnahagurinn og félagsleg velferð. Það er svo réttlátt samspil 

sem veitir jöfnuð milli þessar þriggja stoða sem gefa grunn að farsælu lífi mannsins miðað 

við daginn í dag og um ókomna tíð.  

 

                                                 
27 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods, Routledge, Oxford, bls. 6. 
28 Governments at the UNCED, Agenda 21,Eart summit, bls. 239. 
29 Álaborgarsáttmálinn,Chater of European Cities & Towns Towarsd Sustainability, sótt 20. nóvember 2011 
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Mynd 2-2 Sjálfbær þróun  

Samkvæmt þeirri hugmynd sem settar voru um sjálfbæra þróun hér að fram mætti endurgera 

útskýringarmyndina sem sett var fram í Brundtland sklýrslunni á þann eins og mynd 3-2 

sýnir. Að grunnurinn sé náttúran og markmiðið er velferð mannsins. 
 

2.4 Stefnumótun stjórnvalda á Íslandi 

Dagskrá 21 á Íslandi 

Árið 1993 kom út í Íslandi skýrslan Á leið til sjálfbærrar þróunar, þar sem settur er grunnur 

að stefnu landsins til sjálfbærrar þróunar. Árið 1997 var framkvæmdaráætlun Íslands, 

Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, síðan samþykkt30 en samkvæmt henni er ferli 

framkvæmdaáætlunar Dagskrár 21 þríþætt: 

• Alþjóðleg framkvæmd Dagskrár 21: Ísland tekur þátt í CSD (Commission on 

Sustainable Development) sem nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna sem fer yfir 

framkvæmdarferli Dagskrár 21. Umhverfisráðuneytið hefur yfirumsjón með þátttöku 

Íslands í CSD. 

• Landsdagskrá 21: Samþykkt að framkvæmdaráætlun Íslands er svar við þeirri 

tilskipun að hvert ríki setji af stað áætlun til að hrinda ákvæðum Dagskrá 21 í 

framkvæmd. 

                                                 
30 Umhverfisráðuneytið, Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi: mat á stöðu framkvæmdaráætlunar, 1999, sótt 16 nóvember 

2012, http://www.umhverfisraduneyti.is/utgefid-efni/1999 
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• Staðardagskrá 21: Árið 1998 var Staðardagskrá 21 samþykkt fyrir öll sveitarfélög 

landsins. 31 

Samkvæmt 7. grein í framkvæmdaráætlun um byggðarþróun er kveðið á um að sveitarfélög 

skuli vinna framkvæmdaráætlun um umhverfismál sem byggð er á Dagskrá 21. Jafnframt 

kemur fram að þau skuli sjálf bera sem mesta ábyrð á framkvæmd hennar innan 

sveitarfélagsins.32 Þótt ákvæði Dagskrá 21 segi til um að Staðardagskrá 21 skuli innleidd af 

sveitarfélögum á Íslandi kemur samt sem áður skýrt fram að ábyrgðin sé fyrst og fremst í 

höndum ríkisstjórnarinnar. 

 

Staðardagskrá 21 

Um 30 sveitafélög á Íslandi hafa unnið eftir Staðardagskrá 21. Hins vegar hefur komið í ljós 

að lítið hefur verið farið eftir þessum stefnumótandi skjölum. Stefán Gíslason, verkefnastjóri 

Staðardagsrkár 21 á Íslandi, bendir á að það eigi síður við um skipulagsáætlanir þar sem þær 

eru lögbundnar. Í ljósi þess velti ég því fyrir mér hvort að betur myndi ganga með SD21 ef 

hún yrði lögbundin. Stefán bendir einnig á að skortur sé á innlendum rannsónum og að 

umræðu um mikilvægi sjálfbærrar þróunar skipti máli við innleiðingu sjálfbærrar þróunar. 

Þá er lítið sem ekkert til af leiðbeiningum um hvernig skuli staðið að innleiðingu sjálfbærrar 

þróunar í umhverfi og skipulag. 

 

Við innleiðingu sjálfbærrar þróunar mætti endurskoða og útbúa verklagsreglur fyrir 

skipulags og bygginganefndir. Þá mætti gefa út yfirlit yfir markmið og dreifa til fyrirtækja 

og einstaklinga sem yrði svo notað sem viðmið.34 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Umhverfisráðuneytið, „Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi.: mat á stöðu framkvæmdaráætlunar“ 
32 Umhverfisráðuneytið, Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi: framkvæmdaráætlun til aldamóta, 1996, sótt 16. nóvember 

2012, http://www.umhverfisraduneyti.is/utgefid-efni/nr/293 
34 Sefán Gíslason, „Tjöldum ekki til einnar nætur“, Arkitektúr, 1. tölublað, mars, 2010, bls. 52-54. 
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3 Hverfi 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið hverfi. Hugtakið verður skoðað með tilliti til þess 

hvað er virkni, stærð, þéttleiki, upplifun og samfélag hverfis. Þá verður skoðað hvers vegna 

þéttbýli myndast, það er úr þorpi í hverfi. 

 

Hugtakið hverfi virðist við fyrstu sýn svo sjálfsagt og einfalt enda hugtak sem okkur er afar 

tamt að nota dagsdaglega. Þegar staldrað er við kemur þó fljótlega í ljós að svo er ekki og 

skilningur manna afar mismunandi. Hvað er hverfi var t.d. yfirskrift opins fundar sem 

Íbúasamtök Laugardals efndu til fyrir einhverjum árum síðan og var ástæðan fyrir fundinum 

einmitt að opna umræðu um þetta mikilvæga hugtak og hugsanlega áhrif mismunandi 

skilgreininga á því á lífsgæði íbúa. Samkvæmt nýlegri skilgreiningu Reykjavíkurborgar er 

Laugardalur hverfi sem nær frá Elliðaám að Snorrabraut. Hvað býr að baki mörkum þessa og 

annarra hverfa samkvæmt skilgreiningu borgarinnar? Er það samkennd íbúanna? Hentug 

landfræðileg stærð? Hentugur íbúafjöldi? Hvað er hverfi í hugum fólksins sem þar býr? 

Hvað vitum við um það? Er það kannski gamla skólahverfið?  Göngufæri í helstu þjónustu? 

Kirkjusóknin? Eða umdæmi íþróttafélagsins? 

 

Samkvæmt hugmyndum Hugh Barton koma fjölmargir þættir við sögu við mótun hverfa og 

þau verða aldrei séð án samhengis eftirfarandi þriggja þátta: virkni (e. functional 

neighbourhood), tilfinningu fyrir stað eða upplifun (e. sence of place) og staðsetningu (e. 

locus for community). Hér eftirfarandi verður farið yfir hvern þessara meginþátta. 

 

3.1 Hvað er hverfi? 

Vistvottunarkerfið LEED, Hugh Barton og félagar, The New Urbanism og Christopher 

Alexander eru í megin dráttum sammála um að eftirfarandi atriði eru þau sem skilgreina 

hugtakið hverfi. Þau eru einkennandi fyrir hefðbundnu hverfin en eiga jafn vel við hugtakið 

enn í dag.  

• Einkennandi samfélag 
• Tilfinning fyrir staðnum 
• Íbúar geta haft áhrif á samfélag sitt 
• Þátttaka íbúa í uppbyggingu og hönnun 
• Hefur miðju 
• skýr mörk 
• Staðbundin þjónusta 
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• Blönduð starfsemi 
• Allt innan gönguleiðar 
• Gönguvænt 
• Blönduð byggð 
• Almenningssvæði grænt/opið 
• Helsta almenningsþjónusta á einum stað.35 36 37 38 

Andstæðan við hverfið er úthverfið. Úthverfið byggist upp á pokaskipulagi (sjá kafla 3.3) 

sem tengist inn á hraðbraut. Starfsemi er aðskilin frá íbúðabyggð og auð svæði þar á milli.39 

 

3.2 Virkni hverfis  

Hlutverk hverfis er að veita staðsetningu fyrir heimili, menntun, vinnu, afþreyingu o.s.frv. 

Ekki eru til staðlaðar aðferðir sem hægt er að nýta til uppbyggingar hverfa en hægt er að 

áætla þessi atriði út frá mismunandi forsendum (umhverfisvísum) t.d. stærð, þéttleika og 

uppbyggingu, sem geta því verið gríðarlega breytileg.40 

 

Stærð hverfis 

Á síðustu áratugum hafa fræðimenn unnið að því að skilgreina og skipta borgarumhverfi í 

mismunandi flokka. Hér verða rakin nokkur dæmi um það hvernig unnið er með 

mismunandi forsendur við uppskiptingu á stærð en umfjölunin er einungis út frá hugtakinu 

hverfi. Fyrst verður fjallað um hugmyndir Christopher Alexanders og félaga, síðan um 

hugmyndir samtaka um nýja borgvæðingu (The New Urbanism) og að lokum um hugmyndir 

Hugh Bartons. 

 

Þegar umræðan um umhverfismál fór að færast til aukana gerðu Christopher Alexander og 

félagar (1977) tillögu að skiptingu á borgarumhverfinu í eftirfarandi flokka.  

• Borg (e. city) 250.000 til 500.000 íbúar 

• Mismunandi samfélagshópar (e. mosaic of subcultures) 

• 7000 manna samfélag (e. community of 7000) 5.000 til 10.000 íbúar 

• Hverfi (e. identifiable neighborhood) 500 til 1500 íbúar 

                                                 
35 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods, bls. 2-36. 
36 Aaron Welch, Kaid Benfield og Matt Raimi, A Citizen´s Guide to LEED for Neighbourhood Development: How to Tell if 

Development is Smart and Green, Natural Resources Defense Council, enginn útgáfustaður, ekkert ártal, bls. 4. 
37 Peter Katz, The New Urbanism: Toward Architecture of community, McGraw-Hill, New York, 1994, bls. xvii-xviii. 
38 Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murry Silverstein, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, Volume 

2, Oxford University Press, New York, 1977, bls. 44. 
39 Peter Katz, The New Urbanism: Toward Architecture of community, bls. xvii. 
40 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods, bls 31-32. 
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• Húsaraðir (e. house clauster) 15 til 30 byggingar 

• Húsaþyrpingar (e. houes row) 8 til 12 byggingar 

Alexander og félagar skilgreindu hverfi út frá möguleikum íbúans til að geta verið 

þátttakandi í samfélaginu innan þess. Hverfi getur því haft sérstakt einkenni innan 

borgarinnar þar sem hver íbúi getur haft áhrif á lífsgæði og afkomu allra innan hverfisins. Til 

þess þurfa hverfi að vera nægilega lítil. Hentugasta stærðin er um 500 manns, því maðurinn 

getur ekki samstillt sig fari fjöldinn upp fyrir 1500 íbúa.41 

 

Sautján árum seinna eða árið 1994, rétt eftir að Staðardagskrá 21 var samþykkt, settu samtök 

um nýja borgvæðingu (the New Urbanism eða NU) fram þessa skiptingu á borgarskipulagi. 

• Borgarhluti (e. the district) 

• Hverfi (e. the neighborhood) 400m eða 5 mínútna gangur 

• Tengisvæði (e. the corridor) 

Að mati samtakanna er ákjósanlegasta stærð hverfis um 400m milli jaðra þess sem jafngildir 

um fimm mínútna göngu. Innan þessara marka á íbúinn að geta nálgast helstu þjónustu sem 

hann þarfnast í sínu daglega lífi.42 

 

Hugh Barton og félagar settu nýlega fram skilgreiningar á hverfastærð og byggðu m.a. á 

viðmiðum um sjálfbæra þróun í tengslum við hverfaskipulag.  

• Lítill bær og borgarhluti (e. district and small town) 12.000 til 40.000 íbúar 

• Hverfi (e. neighbourhood) 4.000 til 5.000 íbúar 

• Íbúðaþyrping (e. home places) 20 til 200 íbúar 

Hverfið er skilgreint út frá skynjun íbúans og er unnið út frá hugtakinu sjálfbær þróun.43 

Sjálfbær þróun er þannig notað á kerfisbundinn hátt til að ná fram öllum þáttum hvað varðar 

virkni hverfisins. Þá þarf einungis að skoða hvernig íbúinn skynjar hverfið þegar hann flytur 

þar inn. 

 

Þessar hugmyndir segja ákveðna sögu. Alexander og félagar skilgreindu hverfi samkvæmt 

hugmyndafræðinni um hið gamla hefðbundna hverfi og stjórnskipan þess út frá getu íbúans 

að sækja sinn rétt. Hugmyndir Barton og félaga byggja hinsvegar á sjálfbærni sem 

                                                 
41 Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murry Silverstein, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, Volume 

2, bls. 44-46. 
42 Peter Katz, The New Urbanism: Toward Architecture of community, bls. xvii. 
43 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods, bls. 6-36. 
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kerfishugsun þar sem gert er ráð fyrir að allt virki samkvæmt kerfinu. Þannig geta um fimm 

sinnum fleiri búið innan hverfis þar sem rödd íbúans þarf ekki að heyrast því kerfið ætti að 

veita úrlausn ef eitthvað klikkar. Skilgreining Katz og samtaka um nýja borgvæðingu er 

þarna mitt á milli og er í rauninni í samræmi við megin ákvæði SD21 að leggja áherslu á 

umhverfið út frá vistvænum samgöngum og alla staðbundna þjónustu er þar að finna. Þótt 

allir skilgreina hugtakið hverfi út frá mismunandi forsendum er mikilvægt að komi fram að 

markmiðin séu þau sömu. (sjá kafla 3.1) 

 

Þéttleiki hverfis 

Þéttleiki er lykilatriði í öllum áætlunum um skipulagningu hverfa. Þéttleiki á ekki aðeins við 

um íbúðarbyggð heldur einnig við um blandaða byggð (e. mixed use development) sem fer 

eftir staðsetningu og aðgengi að almenningssamgöngum sem dæmi. Þéttleiki á að vera meiri 

nálægt aðalgötum og minnka þegar nálgast útjarðar borgarinnar.45  

Þéttleiki byggðar er grundvallaratriði þess að fólk sé tilbúið að ganga til að sækja þjónustu í 

íbúðarhverfum. Fólk er tilbúið til að ganga takmarkaða vegalengd og er algeng viðmiðun að 

hámarks göngufjarlægð að þjónustu sé um 500m.46 

Mismunandi aðferðir eru til þess að mæla þéttleika byggðar en algengast er að mæla 

þéttleika nærumhverfis íbúðarbyggðar (e. net residential density) og þar er viðmiðunin að 50 

dph sé góður meðal þéttleiki. 

a)  Þéttleiki nærumhverfis íbúðarbyggðar (e. net residential density) tekur einungis 

á nærumhverfi íbúðahúsnæðis (garðar, bílastæði, húsnæði). Mælieiningin dph, íbúðir 

á hektara (e. dwellings per hetares) á við þéttleika nærumhverfis (net density) nema 

annað sé tekið fram. 

 
b)  Heildarþéttleiki hverfis (e. gross neighbourhood density) tekur einungis á öllu 

byggðu umhverfi hverfisins 

 
c)  Heildarþéttleiki þéttbýlis (e. gross urban density) tekur á öllu byggðu umhverfi 

hverfisins ásamt opnum svæðum í kring eins og stórum iðnaðarsvæðum.47 

 
                                                 
45 Þróunarsvið Reykjavíkur, Hverfaskiptingar í Reykjavík, Reykjavíkurborg, enginn staður, 1999, bls. fylgirit 2. 
46 Sama heimild. 
47 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods, bls. 245. 
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Uppbygging hverfa 

Útskýringar Bartons og félaga á bak við uppbyggingu hverfa gefa greinagóð skil á 

grunnhugmyndafræði í mismunandi gerðum af skipulagi. 

             Pokar (e. pods) 

• Myndin sýnir aðskylda hverfadreifingu þar sem hvert 
hverfi hefur ákveðið notagildi t.d íbúa-, atvinnu-, 
iðnaðarhverfi . 
• Íbúahverfi geta verið á stærð við minnstu og stærstu 

pokana. 
• Þetta borgarskipulag reiðir sig á einkabílinn og gerir 

kröfur um nægileg og rúmgóð bílastæði. Það þarfnast mikils 
landsvæðis. 
• Ein eða tvær aðkomuleiðir eru inn á vegakerfið með 

takmörkuðu aðgengi að nærliggjandi svæðum. 
 
Hverfaeining (e. neigbourhood cells) 

• Hverfaeiningar, blönduð byggð með skilgreindri 
miðju. 
• Félagslegar einingar í mannlegum mælikvarða 
• Hverfin venjulega aðskilin með vegakerfi, opnum 

svæðum og iðnaði með takmörkuðu aðgengi bifreiða. 
• Hverfin oft samþjöppuð til að styðja við samnýtingu 

á þjónustukjörnum. 
 

Samanþjappaður bæjarkjarni eða þyrping hverfa  
(e. neighbourhood cluster) 

• Hér snýst skipulagið um samþjappaðan bæ eða svæði 
en ekki hverfin 
• Hverfi með blandaðri byggð sem skarast á við hvor 

önnur og styðja við nýtingu á miðbæjarþjónustu 
• Þétt byggð með mikla áherslu á gangandi 

vegfarendur, reiðhjól og almenningssamgöngur 
• Á jarðrinum er stórt útivistarsvæði 

 

 Línulegur bæjarkjarni (e. linear township) 

• Hverfi skarast meðfram almenningsvegi 
• Hverfin eru nær eingöngu fyrir íbúa með þjónustu á 

jaðrinum 
• Öll þjónusta liggur um miðjuna – aðalgötuna 
• Stór græn svæði liggja samhliða sitthvoru megin við 

hverfið 48 
 

                                                 
48 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods, bls. 263. 
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Mynd 3-1 Mismunandi hverfaskipulag49 

Það hvernig innra skipulagi er háttað getur haft gríðarleg áhrif á ásýnd hverfa, bæja og 

borgar og hvernig líf íbúans verður háttað. Fræðimenn virðast á eitt sammála að skipulag 

borga sem kom í kjölfar áherlsu á samgöngur bílsins sé aðalvandamál í borgum í dag. Eins 

og kemur fram í fyrstu skýringarmyndinni af poka-skipulagi, þá er skipulagt út frá 

einkabílnum sem er andstætt við skýringarmyndina af samþjappaða bæjarkjarnann. Þar sést 

hins vegar hvernig uppbygging er á hefðbundnum hverfum og gömlum borgum sem 

byggðust upp í kringum vistvænar samgöngur. Þannig má segja að þar sem skipulagt er út 

frá samgöngum einkabílsin þurfa þeir sem eru gangandi eða hjólandi alltaf að lúta í lægri 

hlut.  

 

3.3 Tilfinning fyrir stað og/eða upplifun hverfis  

Það hvernig íbúi skynjar staðinn (hverfið), söguna hans og gæði, mótar tilfinningu hans fyrir 

staðnum og hlutdeild í heimili og nærumhverfi þess.50 Íbúar hafa mismunandi tilfinningu 

fyrir hverfamörkum og er algengt að miða við aldur þeirra, íbúðagerðir, stórar umferðagötur 

og opin svæði. Sama á við um miðpunkt hverfa, fyrir mörgum er það grunnskólinn en fyrir 

öðrum getur það til dæmis verið verið kirkjan, verslunarkjarnar og félagsheimili. Einnig geta 

náttúrufyrirbrigði haft mikið að segja eins og hólar, lækir, garðar og tjarnir. Skynjun íbúans á 

borgarumhverfið er mismunandi og einstaklingsbundin og skipta þar félagslegir þættir miklu 

máli svo sem kyn, aldur, menntun og starf.51  

 

Fólk getur haft mismunandi sýn á mikilvægi ferðamáta í umhverfi þess eftir því hvort það 

býr í þorpi eða borg. Fyrir sumum gætu mengunarlaus farartæki verið eftirsóknarverð en 

fyrir öðrum gæti bíllaust umhverfi með áherslu á vistvænar samgöngur verið 

eftirstóknarverðara. Sama hvorum hópnum fólk tilheyrir hefur það sameiginlega sýn á hvers 

óskað er frá hverjum stað eða hverfi t.d. því hvort því finnist það tilheyra staðnum eða 

hverfinu, finnist umhverfið aðlaðandi eða finnist það vera virkt í samfélaginu. Aðrir þættir 

sem einnig skipta máli eru t.d. heilsusamlegt umhverfi, jöfnuður milli einka- og almennings 

svæða, útvegun á staðbundnum þörfum og hvort fólk hafi greiðan aðgang að borginni52 

                                                 
49 Sama heimild. 
50 Hugh Barton, Sustainable Communities: The potental for eco-neighbourhoods, Eartthscan Puplication Ltd, London, 

2002, bls. 5. 
51 Þróunarsvið Reykjavíkur, Hverfaskiptingar í Reykjavík, bls. fylgiskjal 2. 
52 Hugh Barton, Sustainable Communities: The potental for eco-neighbourhoods, bls. 11. 
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3.4 Samfélag hverfis  

Samfélag skapast af fólki sem getur tilheyrt mismunandi mörgum samfélögum.53 Hverfi eru 

svæði þar sem fólk býr. Þau tengja líf hvers og eins við sérstaka staðsetningu og gefa þannig 

fólki tækifæri til að tilheyra og vera hluti af samfélagi.54 Hverfin eru þannig mikilvægar 

einingar, þá sérstaklega fyrir börn og gamalt fólk þar sem þeirra daglega líf á sér einna helst 

stað innan marka hverfisins.55 En hverfi er meira en svæði innan marka sem gerð eru á korti. 

Þau eru staður með einstakt eðlisfar og virkni, þar sem fólk getur lifað, unnið,  

verslað og átt samskipti við nágranna sína.56 Þetta á einnig við um hið svokallaða 

hefðbundna hverfi sem mætti skilgreina út frá eftirfarandi atriðum: 

• Þar sem fólk getur ferðast um gangandi á auðveldan hátt 

• Byggt út frá mannlegum skala og á það við um alla staði 

• Hverfamörk þurfa ekki endilega að vera til staðar 

• Ekki víst að hverfið sé staðsett umhverfis verslun og þjónustu 

• Hverfið hefur staðareinkenni sem allir þekkja og virða57 

Samkvæmt Barton og félögum þá eiga mismunandi starfsstéttir við um hvern og einn af 

þeim þremur þáttum sem fjallað var um í kaflanum. Getur það skapað þýðingarmikið 

vandamál varðandi uppbyggingu og skipulagningu hverfa þegar ekki eru nægilega mikil 

samskipti þeirra á milli. Sjónarhorn allra þessara þriggja atriða skipta gríðarlega miklu máli 

hvað varðar stefnu í átt að sjálfbærari lifnaðarháttum.58 

 

Til þess að hverfi virki sem skildi þarf að taka jafnt tillit til allra þeirra þátta sem viðkoma að 

uppbyggingu þess sem eru stærð, þéttleiki og uppbygging. Til dæmis ef stærð og þéttleiki 

hverfis er byggt upp út frá mannlegum skala en uppbyggin skipulags út frá bílnum verður 

aldrei jafnvægi innan þess. Sama nálgun þarf að vera frá öllum sjónarhornum ef byggja á 

upp heilnæmt hverfi. 

 

 

                                                 
53 Hugh Barton, Sustainable Communities: The potental for eco-neighbourhoods, bls. 5. 
54 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Cruise, Sustainable Neighbourhoods, bls. 1. 
55 Hugh Barton, Sustainable Communities: The potental for eco-neighbourhoods, bls. 3. 
56 Aaron Welch, Kaid Benfield og Matt Raimi, A Citizen´s Guide to LEED for Neighbourhood Development: How to Tell if 

Development is Smart and Green, bls. 4. 
57 Hugh Barton, Sustainable Communities: The potential for eco-neighbourhood, bls. 5-6. 
58 Sama heimild. 
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Eftirfarandi útskýringarmyndir, sem byggja á því efni sem fram kom í kaflanum hér á undan, 

sýna fram á og auðvelda skilning á mikilvægi allra þeirra þátta sem koma að myndun hverfa. 

 
Mynd 3-2 Virki hverfis 

Til þess að hverfi virki sem skildi þarf að taka jafnt tillit til allra þátta sem snerta 

uppbyggingu þess, það er stærð, þéttleiki og uppbygging eins og sjá má á mynd 3-3.. Til 

dæmis ef stærð og þéttleiki hverfis er byggt upp út frá mannlegum skala en uppbyggin 

skipulags út frá bílnum verður aldrei jafnvægi innan þess. Sama nálgun þarf að vera frá 

öllum sjónarhornum ef byggja á upp heilnæmt hverfi. 

 
Mynd 3-3 Samfélag hverfis 

Mynd 3-4 sýnir mikilvægi þess að það samfélag sem myndast innan hverfisins byggir á því 

hvernig íbúinn skynnjar og upplifir umhverfið sem byggist alfarið á uppbyggingu þess. 

Hvernig utanað komandi skynnjar svo hverfið endurspeglar í raun það samfélag sem hefur 

myndast þar.  

 

Hægt er þá að segja að undirstaðan að því samfélagi sem myndast innan hverfisins séu þeir 

þættir sem snúa að virkni hverfis. Það er því mikilvægt í upphafi að sú spurning sé borin 

upp, hvers konar samfélag viljum við byggja upp? Það er algjörlega í höndum þeirra sem 

koma þar að ráðum. 
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Eins og fram kemur í kaflanum eru allir þættirnir sem koma að mótun hverfis samhangandi. 

Hvernig sem þeir eru notaðir til uppbyggingar á hverfi mun því hafa bein áhrif á það 

samfélag sem þar myndast. Þeir sem hanna umhvefi okkar fara því með mikið vald. Góður 

grunnur um hugmyndafræðina þarf því að vera til staðar svo unt sé að sjá hvaða afleiðingar 

skipulag mun hafa í för með sér á það samfélag sem mun þar myndast.  

 

3.5 Úr þorpi í hverfi 

Ekki er gott að segja til um af hverju þéttbýli myndast. Sterkan hvata þarf til þess að 

fyrirtæki hópi sig saman svo þau geti verið í nálægð hvort við annað. Má rekja þessa 

samþjöppun til þriggja skilyrða, það er þjálfaðs vinnuafls, sérhæfðra framleiðslugreina og 

upplýsinga. Ef Ísland er tekið sem dæmi þá var ytri stærðarhagkvæmni ekki til staðar sem 

var ástæða þess að þéttbýlismyndun fór seint af stað. Íslendingar voru fámennir, höfðu lítinn 

kaupmátt og til þess að iðngrein myndi þrífast vantaði stuðning frá öðrum greinum. Hvatinn 

fyrir þéttbýlismyndun kom hinsvegar um 1880 við hið svokallaða stóra spark. Íslendingar 

gátu þá aðlagast iðnvæddum sjávarútvegi og vegna fámennis var hagkvæmnin í sérhæfðri 

framleiðslu. Þéttbýlismyndunin var hröð vegna lélegra landssamgangna sem hvatti til 

myndunar á einum stórum byggðarkjarna.59 

 

Borgir geta vaxið á tvennan hátt. Annars vegar tilviljunarkennt “lífrænt” þar sem andi 

borgarinnar ræður og hins vegar út frá innri og ytri kröftum sem erfitt er að skilja og 

stjórna.60 Hverfin sem urðu til í sögulegum borgum urðu ekki til vegna aðgengi að vatni né 

afsprengi húsaþyrpingar sem var byggð af framkvæmdaraðilum. Hverfin urðu til á lífrænan 

hátt s.s. út frá þörf hverju sinni og blönduðust því saman hvort við annað og urðu hluti af 

stærri heild, það er borg.61 Þegar lífrænu borgirnar voru orðnar mjög stórar var erfitt að 

fylgjast með óæskilegum ferðum innan þeirra því var skipulega farið að byggja rétthyrnt og 

leggja götur í beinum línum. Þetta varð til þess að borgum var skipt upp eftir eðli og 

starfsemi borgarhlutanna.62 Hinsvegar er talið að fyrsta sögulega hverfaeiningin, sem var 

byggð af ásettu ráði, hafi verið byggð í Thurium (443 f.kr.), nú Taranto á Ítalíu. Þarna voru 

byggð tíu hverfi þar sem hver hverfaeining var ferhyrnd blokkareining með verslun á 

jarðhæð. Það sem einkenndi þessa hverfauppbyggingu var að grunnhugmyndin var 
                                                 
59 Axel Hall, Ásgeir Jónsson, Sveinn Agnarsson, Byggðir og búseta: Þéttbýlismyndun á Íslandi, Hagfræðistofnun HÍ, 

Reykjavík, 2002, bls 35-48. 
60 Lewis Mumford, The City in History, bls. 222. 
61 Hugh Barton, Sustainable Communities: The potental for eco-neighbourhoods, bls. 5. 
62 Lewis Mumford, The City in History, bls. 218. 
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félagslegur aðskilnaður.63 Mörg atriði höfðu áhrif á uppbyggingu og skipulagningu borgar í 

gegnum söguna og má þar einna helst nefna trú og hernað. Skipulagning á þannig rætur að 

rekja aftur til siðmenningar en hún er einna helst fyrirbrigði 19. aldar.64 Skipulagslega séð 

eiga hverfi rætur sýnar að rekja til garðborgar Ebenezer Howard snemma á 20. öld.65 Árið 

1900 bjuggu 10% af heiminum í borgum. Síðan þá hefur iðnvæðingin og útþensla 

byggðarinnar markað djúp sár sem erfitt er að laga.66 Þjóðir Vesturlanda breyttust í 

neyslusamfélög því hagvöxtur og velmegun eru tengd neyslunni. Mikil hvatning var af 

notkun einkabílsins og endurnýjun hans.67 Þetta leiddi af sér gríðarlega búferlaflutninga úr 

sveitum í borgir og samtímis fluttu fyrirtæki starfsemi sína úr miðborginni. Vegna áherslu 

markaðarins og stjórnmála á neyslu breyttist áhersla borgarskipulagsins frá því að vera á 

samfélagið í að svara þörfum einstaklingsins. Þetta hafði í för með sér miklar breytingar í átt 

að þróun úthverfa þar sem margir höfðu eftir því sama að sækja, úthverfadraumnum.68 Í 

úthverfunum var megin áhersla lögð á einkabílinn og einkarýmið sem gerði það að verkum 

að fólk þurfti að ferðast meira og því einangraðist það frá umhverfi sínu. Þessi þróun hefur 

því leitt til dauða hefðbundnu hverfana sem sinntu staðbundnum þörfum íbúana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Sama heimild, bls. 225. 
64 Arnold Whittick, Encyclopedia of Urban Planning, McGraw Hill, New York, 1974, bls. xvii. 
65 Hugh Barton, Sustainable Communities: The potental for eco-neighbourhoods, bls. X. 
66 Richard Rogers, Philip Gumuchdjian, Cities for a small Planet, Westview Press, Colorado, 1998, bls. 2. 
67 Gunnar Hersveinn, Þjóðgildin, bls. 131. 
68 Arnold Whittick, Encyclopedia of Urban Planning, bls. 4-8. 
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4 Hvað er sjálfbært hverfi? 

Í þessum kafla verða ýmis hugtök og orðasambönd skoðuð. Til að byrja með verður reynt að 

svara því hvað er sjálfbært samfélag og þar af leiðandi skoðuð hugtökin samfélag og 

staðbundið og orðasambandið sjálfbært samfélag. Þá verður skoðað hvað er sjálfbært hverfi, 

vistvottunarkerfi og borið saman sjálfbær hverfi við sjálfbær staðbundin samfélög. Að lokum 

verður fjallað um sjálfbær samfélög á Íslandi. Samfélögin Urrðarholt og Sólheimar verða 

skoðað sérstaklega með tilliti til þess.   

 

4.1 Hvað er sjálfbært staðbundið samfélag? 

Hér á eftir verða hugtökin samfélag og staðbundið skilgreint og orðasambandið sjálfbært 

samfélag til að varpa ljósi á það hvað er sjálfbært staðbundið samfélag. 

 

Fram kemur í SD21 að umhverfi okkar verður ekki sjálfbært nema með sjálfbærum 

staðbundnum samfélögum (e. Sustainable Local Communities). Hugtakið verður þess vegna 

skilgreint svo unt sé að bera það saman við skilgreiningu hugtaksins sjálfbært hverfi. Gengið 

verður út frá því að þau atriðið sem koma fyrir í SD21 séu grundvallarþættir þegar hugtakið 

snýr að uppbyggingu staðbundina sjálfbærra samfélaga.  

 

Samfélag 

Félagsleg skilgreining sem á ekki endilega við um einhverja sérstaka staðsetningu eins og 

vinnu eða skóla og hefur því allt aðra skilgreiningu heldur en hverfi. Samfélag er hópur 

(tengslanet) af fólki með svipaðar væntingar af vinskap, stuðningi og markmiði í lífinu.69 

Samfélag snýst því um fólkið sem netið samanstendur af.70 Allir sem leggja sitt af mörkum 

innan samfélags hvort sem það eru læknar, skólabörn eða verslunarstarfsmenn stuðla að 

félagslegum samskiptum innan þess. Með þeim hætti er samfélaginu gefin staðsetning sem 

skiptir mestu máli til þess að gagnkvæm samskipti geti átt sér stað. Hins vegar þegar átt er 

við staðbundið samfélag skiptir staðsetningin og það sem hún býr upp á megin máli til þess 

að samfélagið geti starfað sem skildi. Samkvæmt Hugh Barton þá eru hverfin algengustu 

svæðin þegar átt er við um staðbundinn félagsskap.71 

                                                 
69 Hugh Barton, Sustainable Communities: The potental for eco-neighbourhoods, bls. 5. 
70 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods, bls. 30. 
71 Hugh Barton, Sustainable Communities: The potental for eco-neighbourhoods, bls. 5. 
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Samfélag er víðtækt hugtak og getur átt við allt frá samfélags hóps innan facebook til 

samfélags í litlu þorpi. En til þess að gagnkvæm félagsleg samskipti geti átt sér stað innan 

samfélags er þörf fyrir einhverri staðsetningu. Hún getur bæði verið bundin eða óbundin, allt 

frá skóla yfir í áhöfn á togara. Hins vegar þegar átt er við staðbundið samfélag er samfélagið 

bundið einhverri staðsetningu með sérstökum staðareinkennum. 

 

Staðbundið 

Þegar staðbundið er notað í samhengi við samfélag þýðir það aðgengi að staðbundinni 

þjónustu sem íbúar samfélagsins þarfnast í sínu daglega lífi. En takmarkast við þá fjarlægð 

að íbúarnir geti nálgast þá afþreyingu og þjónsutu sem hver og einn þarfnast gangandi, 

hjólandi eða með rafmagnshjólastól. 

• Leikskóli 
• Grunnskóli 
• Heilsugæsla 
• Banki 
• Pósthús 
• Aðal matvöruverslun (Miðað við Ísland, þá lágvöruverslun) 
• Verslanir með aðrar þægindavörur 
• Áhaldaverslanir (þó ekki sérhæfðar) 
• Bóksafn 
• Frístundasvæði 
• Leiksvæði 
• Garðar 
• Leikvellir 
• Strætó72 

Mikilvægi þess að hafa aðgengi að staðbundinni þjónustu er ávarpað í fræði um sjálfbærni 

ásamt SD21 en skipuleggjendur og framkvæmdaraðilar gefa því sjaldan gaum.73 Gott 

aðgengi að allri þjónustu og vinnu var grunnforsendan fyrir því hvernig gömlu hefðbundnu 

hverfin byggðust upp. Hins vegar hafa hefðbundin staðbundin samfélög verið að hverfa á 

síðustu árum vegna tilkomu bílsins en eru nú glædd lífi með hugmyndafræðinni um sjálfbær 

staðbundin samfélög.74 Áherslan er því lögð á að hanna og skipuleggja út frá mannlegum 

skala rétt eins og hefðbundnu hverfin byggðust upp.  

 

 

 

                                                 
72 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods, bls. 116. 
73 Hugh Barton, Sustainable Communities: The potental for eco-neighbourhoods, bls. 17. 
74 Sama heimild, bls. 12. 
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Sjálfbært samfélag 

Heiti á samfélagi sem er vinsamlegt gagnvart náttúrunni og lífinu. Það samþættir umhverfi, 

efnahag og félagslega þætti. Það tekur mið af öllum lífverum og vistkerfinu en ekki einungis 

tímabundnum þörfum. Þverfaglegar og þýðingarmiklar ákvarðanir eru ekki út frá 

hagsmunum eins hóps fremur en annars.75 Að byggja sjálfbær samfélög er grunnatriði í að 

bregðast við staðbundnum kröfum. Slík framkvæmd er í raun endursköpun á hefðbundnu 

hverfi.76 Sjálfbært samfélag gefur þannig vísun í sérstaka staðsetningu þótt hægt sé að nota 

hugtakið í víðara samhengi. Þannig getur hugtakið átt við allt frá samfélag inna sveitabæjar 

til samfélags innan borgarmarka. 

 

Sjálfbært staðbundið samfélag byggir á þeim grundvelli að meðlimir þess geti nálgast sína 

nauðsynlegustu þjónustu gangandi eða hjólandi. Þannig er samfélagið bundið við einhverja 

sérstaka staðsetningu. Hugtakið felur því alltaf í sér einhverja takmörkun á stærð þar sem 

hún byggir á manninum en ekki bílnum. Þar er uppbygging umhverfisins og almennir 

lifnaðarhættir jafnframt sjálfbærir. Sjálfbært staðbundið samfélag á þannig jafnt við um öll 

þau samfélög sem falla undir þessa skilgreiningu hvort sem um er að ræða bæ, þorp eða 

hverfi. 

 

4.2 Sjálfbært hverfi 

Hér á eftir verður fjallað um hvað er sjálfbært hverfi. Fjallað verður um vistvottunarkerfi og 

sjálfbært hverfi borið saman við sjálfbært staðbundið samfélag. 

 

Fyrir mörgum hefur merking fyrir hverfi þeirra dalað. Fólk reiðir sig á einkabílinn þar sem 

ferðanetið innan borgarinnar hefur stækkað.77 Endurspeglun á núverandi hverfum er þannig 

mikil notkun einkabílsins, áhersla á einkarýmið og einkavæðing.78 Með þessari þróun má 

segja að hverfin hafi glatast þar sem mörg vandamál hafa fylgt í kjölfarið. Má tengja 

hnignun á almennri heilsu við glötun hverfanna þar sem hvötin til þess að fólk fari út hreyfi 

sig til að nálgast þjónustu og afþreyingu er ekki til staðar. Þar sem fólk getur nálgast sína 

þjónustu staðbundið stuðlar það að líkamlegri heilsu þar sem fólk hreyfir sig í stað þess að 

                                                 
75 Gunnar Hersveinn, Þjóðgildin, bls.134. 
76 Hugh Barton, Sustainable Communities: The potental for eco-neighbourhoods, bls. X. 
77 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods, bls. 1. 
78 Hugh Barton, Sustainable Communities: The potental for eco-neighbourhoods, bls. X. 
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nota bílinn. Slíkur lifnaðarháttur stuðlar að góðri andlegri heilsu þar sem öll félagsleg 

samskipti verða meiri og því minni líkur á að einstaklingar einangrist.79 

 

Hverfi geta gefið góða mynd af því hvernig er að búa í sjálfbæru samfélagi þar sem þau eru 

nægilega lítil en endurspegla persónulegan lífstíl hvers og eins, samfélagskerfið og lífsgæði í 

umhverfinu. Hverfin geta verið orsökin að ósjálfbæru umhverfi eða lausnin að sjálfbæru 

samfélagi.80 Sú mynd sem hugmyndin um sjálfbært hverfi gefur upp hefur ákveðna vísun í 

þorpið þar sem krafa er um að öll þjónusta sé til staðar fyrir íbúann.81 

 

Vistvottunarkerfi  

Á undanförnum árum hafa komið fram kerfi sem stuðla að byggingu sjálfbærra hverfa eða 

umhverfis. Helstu kerfin eru vistvottunarkerfin BREEAM for Communities, LEED 

Neighbourhoods, Sustainable Sites og leiðarvísirinn Shaping Neighbourhoods. Leiðavísar 

sem þessir birta mynd af því hvernig framkvæma skuli heilnæm sjálfbær hverfi sem geta 

nýst öllum þeim sem vilja stefna í átt að skipulagningu, hönnun og stjórnun þeirra. Jafnframt 

geta slíkir leiðarvísar bætt lífsgæði, betrumbætt samfélög og nýtingu á náttúruauðlindum.82 

Öll vistvottunarkerfin eiga sér fyrirrennara og má þar til dæmis nefna The New Urbanism 

sem er stefna sem varð til fyrir 20 árum. Hugmyndafræði stefnunar hefur verið að byggja 

þéttbyggð hverfi í mannlegum kvarða með áherlsu á vistvæna ferðamáta. Stefnan leiddi síðar 

til stofnunar CNU sem er hluti af stofnendum LEED-ND.83 

 

Samanburður á sjálfbæru hverfi og sjálfbæru staðbundnu samfélagi  

Eins og fram hefur komið hafa hugtökin sjálfbært hverfi og sjálfbært staðbundið samfélag 

sama markmið og þýða í raun það sama. Til þess að bera saman áherslur þessara tveggja 

hugtaka eru markmið vistvottunarkerfana fyrir sjálfbært hverfi borin saman við markmið 

Staðardagskrá 21 fyrir sjálfbært staðbundið samfélag. Markmiðunum er skipt í flokka eins 

og þeir koma fyrir í BREEAM.  

                                                 
79 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods, bls. 1. 
80 Hugh Barton, Sustainable Communities: The potental for eco-neighbourhoods, bls. 5. 
81 Sama heimild, bls 11. 
82 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods, bls. xii.  
83 Concress for the New Urbanism, „What is CNU?“, Congress for The New Urbanism, 2011, sóttt 5. janúrar, 
http://www.cnu.org/who_we_are 
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Tafla 4.1 Samanburður, vistvottunarkerfi og SD21 84 85 86 87 88 

 

                                                 
84 Aaron Welch, Kaid Benfield og Matt Raimi, A Citizen´s Guide to LEED for Neighbourhood Development. 
85 Álaborgarsáttmálinn,Chater of European Cities & Towns Towarsd Sustainability, sótt 20 nóvember 2012. 
86 BREEAM, „BREEAM for Communities: Stage 2, Bre Global“, BREEAM for Communities, enginn staður, 2011, sótt 10 

október 2012. http://www.breeam.org/page.jsp?id=117 
87 The American Society of Landscape Architects og fleiri, „The Sustainable Sites initiative“,sótt 10. október 2012, 

http://www.sustainablesites.org/ 
88 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods. 
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Eins og sjá má á töflunni á undan eru megin markmið allra vistvottunarkerfana þau sömu þó 

svo þau nálgist viðfangsefnið á mismunandi vegu. Þegar farið er í gegnum öll 

vistvottunarkerfin og SD21, sem eru bæði flókin og mikil lesning, koma þau öll inn á sömu 

grunndvallaratriðin sem þarf til þess að byggja upp sjálfbært hverfi eða sjálfbært staðbundið 

samfélag. Fram kemur í SD21 að vistvæn atriði eins og þau sem SD21 fjallar ekki um í 

töflunni komi í kjölfarið þegar byggt er í grunninn út frá sjálfbærni því slíkt framkvæmd 

mun leiða til vitvænna lifnaðarhátta og heilsusamlegra umhverfi.  

 

Öll atriðin sem fram koma í töflunni eru mikilvæg ef byggja á sjálfbært samfélag. Hins vegar 

er eitt grundvallaratriði sem þarf að ná fram og stuðlar að því að hægt sé að vinna vel með 

öll atriðin sem koma á eftir. Það er að megin áhersla sé lögð á mannlegt umhverfi. Þá er átt 

við að umhverfi er hannað út frá getu mannsins til að ferðast um á vistvænan hátt, það er að 

segja gangandi eða hjólandi. Umhverfi sem er hannað út frá manninum myndi stuðla að: 

• Þéttingu byggðar með margvíslegri starfsemi þar sem fólk þarf að fara styttri 

vegalengdir til að sækja vinnu, verslun og þjónustu.  

• Því að hægt væri ná fram áhrifaríkum almenningssamgöngum. 

• Umferð vélknúina ökutækja myndi minnka og mengun sem henni fylgir. 

• Minna landsvæði færi undir umferðarmannvirki og þar af leiðandi yrði meira 

landsvæði til fyrir byggingar og græn/opin svæði.  

• Með þéttari byggð og vistvænum samgögnum sparast orka og efniviður til 

uppbyggingar sem stuðlar að hagkvæmari nýtingu auðlinda.  

Með þessu verður fólk meðvitaðri um sitt nánasta umhverfi og þá sem í því búa. Þannig yrði 

stuðlað að jafnvægi á nýtingu náttúruauðlinda sem er grunnurinn að farsælu lífi á jörðinni 

um ókomin ár. 

 

Vistvottunarkerfi geta verið góð lausn þegar kemur að því að gera umhverfið sjálfbærara. 

Þau bjóða upp á tilheyrandi grunn sem og viðmiðunarkerfi og auka líkur á að framkvæmd 

takist. Til þess að nota þau til framkvæmdar eru þau sett upp sem check listi með stigagjöf 

sem byggir á því að því fleiri stig sem nást því nær er komist að markmiðinu að 

viðfangsefnið sé sjálfbært. Þessu fylgir eitt stórt vandamál. Gert er þannig ráð fyrir að sá sem 

notar þetta þarf ekki að kunni eða skilja til hlítar grunndvallar atriði að gera umhverfi 

sjálfbært. Þannig er hægt að fá mörg stig út frá atriðum eins og SD21 kemur ekki inn á í 

töflunni án þess að takast á við raunverulega vandann sem er að byggja mannlegt umhverfi 

en ekki út frá skilvirkum samgöngum einkabílsins.   
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4.3 Sjálfbær samfélög á Íslandi 

Hér verður skoðað lauslega hverfið í Urriðaholti í Garðabæ og samfélagið Sólheimar á 

Grímsnesi. 

 

Á síðustu áratugum hefur með ýmsum hætti verið reynt að byggja umhverfisvænt hvort sem 

það er undir formerkjum sjálfbærni eður ei. Þegar umhverfismál fóru að færsast í vöxt á 8. 

áratugnum var farið að huga að skipulagningu út frá manninum í stað bílsins. Breiðholt er 

gott dæmi um slíkt skipulag en það var í megin dráttum hannað út frá því að hver íbúi hefði 

gott aðgengi að þjónustukjarna innan hverfana. Einnig var unnið að skipulagstillögum að 

sjálfbæru þorpi á Kjalarnesi þar sem megin áherslan var á þétta byggð með staðbundinni 

þjónustu.  

 

Urriðaholt 

Urriðaholt er nýtt hverfi í uppbyggingu í Garðabæ sem einkennist af áherslum á sjálfbæra 

þróun. Mikið er lagt upp úr tengingu við náttúru staðarinns og aðgegni að útivistarsvæðum 

sem og ofanvatnslausnum til þess að hringrás Urriðavatns haldi sér. Byggðin á að vera þétt 

sem stuðlar að minni bílaumferð og með breiðstræti til að samnýtinga rými. Lögð er áhersla 

á að tryggja skjóta vegferð heiman og heim með greiðri og öruggri bílaumferð. Einnig eru 

miklar áherslur á aðgerðir til að minnka hraða. Skipulagið hefur verið verðlaunað af Liv 

Com og Boston Society Architects.  

 
Mynd 4-1 Skipulag Urriðaholts 
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Skipulagið býr yfir mörgum spennandi þáttum sem verið er að tvinna inn í íbúðabyggð.  Ef 

uppbyggingin er hins vegar skoðuð út frá sjálfbærni er þar einn stór galli. Samgögnukerfið 

innan hverfisins er byggt á þeirri forsendu að það stuðlar að greiðum og tryggum 

samgöngum einkabílsins inn og út úr hverfinu. Slíkt skipulag kallar á mikinn umferðahraða 

og því þarf að leggja áherslur á, eins og er gert, aðgerðir til að minnka hraða. Í rauninni hefur 

einkabíllinn forgang umfram hinn gangandi vegfaranda og þar sem engar áherslur eru lagðar 

á að tryggja að íbúar hafi greiðann aðgang að allri helstu staðbundinni þjónustu er 

hugmyndafræðin um sjálfbærni fallin um sjálft sig.89 90 

 

Sólheimar 

Í Sólheimum í Grimsnesi er lítið samfélag sem hefur hægt og rólega byggst upp í átt að 

sjálfbæru samfélagi. Sesselja H. Sigmundsdóttir lagði grunninn að þessu samfélagi árið 1930 

og búa þar nú um 100 manns, bæði fatlaðir og ófatlaðir. Mikið er lagt upp úr vistvænni 

starfsemi svo sem lífrænni ræktun og eigin orkuöflun. Sólheimar fengu alþjóðlega vottun 

Ecovillage árið 1996 sem vistvænt þorp. Kjarni hugmyndafræðinnar er sá sami í dag og var 

lagt upp með við stofnun árið 1930. Upphaflega var það byggt sem heimili fyrir munaðarlaus 

börn en megin áherslan í dag er að fatlaðir og einstaklinga með sérþarfir fái tækifæri til að 

njóta sín í samfélagi. Þarna á hinn ófatlaði að laga sig að þeirra samfélagi sem er öfugt við 

það sem gerist í hefðbundnu samfélögunum. 

 
Mynd 4-2 Skiplag Sólheima 

                                                 
89 Garðabær, Deiliskipulag Urriðaholts: 1. áfangi, Tillaga 5.12.2007, Garðabær, Garðabær, 2007, bls. 7-27. 
90 Urriðaholt, Urriðaholt og nágreni: hverfið mitt í Garðabæ, Urriðaholt, Garðabær, Ekkert ártal, bls. 4-9. 
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Hugtakið sjálfbærni var ekki til á Íslandi þegar Sólheimar voru stofnaðir árið 1930. Samt 

sem áður hefur það verið að mótast hægt út í það sem í dag er skilgreint sem sjálfbært þorp 

Mörgum kann að þykja það sérstakt af hverju þarna geti þrifist lítið sjálfbært þorp en 

ástæðan er einföld. Starfsemin er byggð í kringum einstaklinga sem þurfa á staðbundinni 

þjónustu að halda en ekki í kringum einkabílinn. Sólheimar eru því frábær fyrirmynd af 

samfélagi sem byggir á grundvallaratriði um sjálfbært staðbundið samfélag.91  

Eftir þessa upptalningu þá mætti segja að Sólheimar stæðu upp úr að einu leitinu. Sólheimar 

sýna og sanna að sjálfbær samfélög þurfa ekki að vera að einhverri vissri stærð til að þau 

virki og á þestta sérstaklega við um Ísland þar sem Sólheimar er ekki stærra en 100 manna 

samfélag. Öll skipulagsyfirvöld á Íslandi ættu að taka Sólheima sér til fyrirmyndar að því 

leitinu til að hanna út frá þörfum mannsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
91 Sólheimar, „Hugmyndafræði Sólheima“, sótt 20. maí 2012, 

http://solheimar.is/index.php?option=content&task=view&id=36&Itemid=78 
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5 Reykjavík 

Í þessum kafla verður fjallað um skipulagsþróun og hverfaskipulag í Reykjavík. Þá verður 

sjálfbær þróun í aðalskipulagi borgarinnar skoðað og hverfin Grafarholt og Norðlingaholt út 

frá virkni þeirra. 

 

5.1 Skipulagsþróun Reykjavíkur 

Reykjavík hefur vaxið hvað mest af öllum borgum Norðurlanda. Íbúafjöldi Reykjavíkur var 

6000 árið 1901.122 Nú búa um 200 þúsund manns á öllu höfuðborgarsvæðinu sem er um 63% 

af heildafjölda Íslendinga.123 Á öllu Íslandi búa 92% af íbúum þess í þéttbýli.124 Ísland er því 

í fimmtánda sæti yfir þjóðir heims þegar litið er til fjölda íbúa sem búa í þéttbýli.125  

 

Þegar Reykjavík er að byggjast upp var strax farið að nota Lækjargötuna (Lækinn) sem 

viðmið til að skipta bænum í Austurbæ og Vesturbæ. Eftir því sem byggðin færðist vestar 

var erfitt að segja til um hvar Vesturbærinn endaði og almennt var götum í sama hverfi gefið 

sömu endingu á götuheiti.126 Guðmundur Hannesson, læknir, kynnir fyrir Reykvíkingum 

hugmyndir um borgarskipulag árið 1916 sem hann byggði aðallega á bókinni Garden Cities 

of Tomorrow eftir Ebenezer Howard. Það var svo árið 1927 sem var fyrsti 

skipulagsuppdráttur Reykjavíkur gerður en hann byggðist á tillögum Guðmundar. Þar var 

gatnakerfi, opin svæði, staðsetningar á opinberum byggingum skilgreint og hæðarviðmið 

sem átti að samræma útlit borgarinnar. Algjör viðsnúningur varð svo í skipulagi Reykjavíkur 

árið 1962 þegar aðalskipulagið var skipulagt út frá einkabílnum með svokallað amerískt 

umferðakerfi og lágreist hús í samræmi við það. Þar kom fram í fyrsta skipti tillaga að 

úthverfauppbyggingu í austurhluta Raykjavíkur sem tengdist borginni með hraðbraut og gert 

var ráð fyrir einn bíl á hvert hús. Skipulagið fékk mikla gagnrýni fyrir að vera hannað út frá 

einkabílnum en ekki út frá almenningssamgöngum. Talið var að það myndi skapa mikla 

umferð þar sem mikið landsvæði færi undir það og lítið var um atvinnusvæði í úthverfum.127  

                                                 
122 Bjarni Reynarsson, The planning og Reykjavík, Iceland: three ideological wavea – istorical overview, Borgarskipulag, 

Reykjavík, 1999, bls 49-61. 
123 Hagstofa Íslands, „Mannfjöldi“, 10. Janúar. 2012, http://www.hagstofan.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Yfirlit 
124 United Nations, „World urbanization Prospects: The 2007 Revision Population database“, sótt 21. Nóvember, 2011, 

http://esa.un.org/unup/  
125 Nation Master, „People Statistics:Percentace living in urban areas (most recent)by country“, sótt 21.nóvember 2011. 

http://www.nationmaster.com/graph/peo_per_liv_in_urb_are-people-percentage-living-urban-areas 
126 Þróunarsvið Reykjavíkur, Hverfaskiptingar í Reykjavík, bls. 4. 
127 Bjarni Reynarsson, The planning og Reykjavík, Iceland: three ideological wavea – istorical overview, bls 49-61. 
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Í gegnum árin hefur það verið algeng viðmiðun að skilgreina hverfi út frá hverfaeiningu. (Sjá 

mynd 2-1) Svona hverfi hafa síður en svo virkað félagslega sérstaklega með tilkomu 

einkabílsins á síðustu árum. Síðustu áratugi hafa skipulegsmenn meira unnið með hugtakið 

íbúðaþyrping. (Sjá kafla 2.1)128 

 

5.2 Hverfaskipulag í Reykjavík 

Hér verður fjallað um skiptingu Reykavíkurborgar í borgarhluta og hverfaskiptingu innan 

hennar. 

 

Borgarhlutar 

Reykjavíkurborg er tvískipt. Annars vegar skiptist borgin í fjóra borgarhluta þar sem gert er 

ráð fyrir að íbúafjöldinn í hverjum þeirra sé í kringum 30 þúsund manns. Hins vegar eru átta 

til tólf mismunandi kerfi af hverfum innan hvers borgarhluta.  

 

Mynd 5-1 Borgarhlutar í Reykjavík 134 

 

                                                 
128 Þróunarsvið Reykjavíkur, Hverfaskiptingar í Reykjavík, bls. viðauki. 
134 Sama heimild. 
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Hverfaskipting 

Eins og kom fram í þriðja kafla þá er hægt að skilgreina hverfi út frá ótal þáttum. Aftur á 

móti eru til fáar heimildir um hvernig hverfi eru skilgreind á Íslandi og erfitt er að finna 

hvaða viðmið Reykjavíkurborg vinnur eftir. Hérna verður séð hvernig hverfaskiptingu er 

háttað innan Reykavíkur. 

 

Í Reykjavíkurborg eru 12 mismunandi skiptingar af hverfum sem ná yfir alla borgina og hafa 

t.d. umferðasvæði, þjónustusvæði skóla, íþróttafélög svo eitthvað sé nefnt öll hafa þau sína 

hverfaskiptingu. Fjöldi hverfa innan hvers hverfis er því mismunandi allt frá 3 upp í 30 og 

mörk þeirra oft ekki þau sömu. Ríkið er einnig með þrjú mismundandi kerfi af hverfum eins 

og sjá má í töflu 5.1. 

 
Tafla 5.1 Hverfaskipting í Reykjavík135 

Eins og sést í töflunni hér að ofan er hverfaskipting Reykjavíkurborgar út frá 

þjónustustarfsemi borgarstofnana sem hafa hvert sitt þjónustusvæði og vinnuskipulag. Miðað 

við hvernig ríki og Reykjavíkurborg skipta niður borginni í hverfi í tengslum við þjónustu 

sína mætti áætla, að udanskildu þjónustusvæði grunnskóla, að fjöldi fólks innan hvers 

hverfis er á bilinu 8 til 25 þúsund.136 Þessar tölur eru langt umfram það sem fræðin 

skilgreinir sem stærð á hverfi. (sjá kafla 3.2) 

                                                 
135 Þróunarsvið Reykjavíkur, Hverfaskiptingar í Reykjavík, bls 4. 
136 Hagstofa Íslands, „Mannfjöldi“, 15. Maí. 2012, http://www.hagstofan.is/Hagtolur/Mannfjoldi/Yfirlit 
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Mynd 5-2 Þjóunstusvæði skóla og grunnskólahverfi 

 

 
Mynd 5-3 Hverfasipting Borgarskipulags - Hverfakort 
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Mynd 5-4 Kirkjusóknir 

 

 

Mynd 5-5 Hverfaheiti í Reykjavík (endingar gatna)138 

                                                 
138 Þróunarsvið Reykjavíkur, Hverfaskiptingar í Reykjavík, bls. viðauki. 
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Tilfinning fyrir mörkum hverfa er misjöfn og geta samræmdar endingar eins og gerist í 

Reykjavík skipt máli fyrir íbúann að mynda sér mörk innan borgarinnar.139 Hefur það gert 

það að verkum að auðveldara er að rata um borgin.140  

Út frá þessum gögnum má draga þá ályktun að hverfaskipting Reykjavíkurborgar og ríkis sé 

út frá mismunandi starfssviði opinberar þjónustu með tilliti til hagræðingu starfsemis. Mörk 

þeirra hverfa skarast og getur valdið mismunun á þjónustu við íbúana og stuðlar að notkun 

einkabílsins. Þjónusta er ekki staðsett sérstaklega miðað við nærumhverfi þeirra sem getur 

oft valdið miklum ruglingi þar sem hver stofnun er með sínar skilgreiningar.  

 

5.3 Sjálfbær þróun í aðalskipulagi Reykjavíkur 

Vegna tilkomu SD21 var sjálfbærni gert að meginmarkmiði aðalskipulags 

Reykjavíkurborgar fyrir árið 1996-2016. Markmiðið var að minnka notkun einkabílsins og 

leggja áherslur á vistvænar samgöngur. Umhverfismat út frá ákvæðum SD21 kom hins vegar 

fyrst fram í Aðalskipulagi Reykjavíkurborgar fyrir árin 2001-2024 en var svo endurskoðað 

árið 2008. Þar er tekið fram, varðandi umhverfismat á aðalskipulaginu, að: 

Aðalskipulagið í Reykjavík fer nú í fyrsta sinn í gegnum umhverfismat, strax á 

skipulagsstigi. Þetta er því í fyrsta sinn sem hugmyndafræðin um sjálfbæra þróun 

birtist með svo skýrum hætti í aðalskipulagi borgarinnar en hún er það leiðarljós 

sem umhverfismatið byggir á.143 

Í þessu aðalskipulagi vó þyngst áhersla á þéttingu byggðar, áhersla á vaxtarmörk, aukinn 

þéttleika, skilmálar um gæði byggðar og áhersla á vistvænar samgöngur. Aðferðarfræðin 

sem beitt var við gerð þessa umhverfismats var líkt við hagnýtan gátlista. 

Engin markmið eða leiðir í aðalskipulaginu geta talist andstæð sjálfbærri þróun 

þar sem hvergi er um að ræða óafturkræf áhrif á höfuðstól náttúrulegra auðlinda, 

efnahag eða samfélag.144 

Þegar rýnt er í þessa fullyrðingu þá segir hún í rauninni að allt sem er gert í aðalskipulagi 

falli undir skilgreininguna sjálfbær þróun á þeirri forsendu að ekki sé um að ræða óafturkræf 

                                                 
139 Sama heimild, bls. fylgiskjal 2. 
140 Sama heimild, bls. 4. 
143 Aðalskipulag 2001-2024, Greinagerð II – Lýsing aðstæðna, forsendur skýringar og rökstuðningur með stefnumörkun, 

Reykjavíkurborg, Skipulags- og byggingasvið 2002/2008 
144 Sama heimild. 
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áhrif á höfuðstól náttúrulegra auðlinda, efnahag eða samfélag Ef fullyrðingin er svo skoðuð 

út frá skilgreiningunni um sjálfbæra þróun eins og hún var sett var fram í kafla 2.3 þá segir 

þar að í fyrsta lagi fjallar sjálfbær þróun um velferð mannsins. Í öðru lagi, eins og talað er 

um að ekki sé um að ræða óafturkræf áhrif á höfuðstól. Þarna er í rauninni verið að horfa á 

sjálfbæra þróun út frá umhverfislegu sjónarmiði. Það er því oft ranglega haldið fram að 

sjálfbær þróun eigi aðeins við um umhverfisstefnu og leidd hjá af þeim sem eiga efnahagsleg 

eða umhverfis markmiða að gæta. Þrátt fyrir að hugtakinu sé gefið misvísandi skil þá er 

sjálfbær þróun gott markmið og áhugaverð áskorun fyrir alla skipulagningu.145 Með öðrum 

orðum þá hefur hugtakið um sjálfbæra þróun verið misskilið í aðalskipulaginu. 

Nú er í gangi endurskoðun á aðalskipulagi sem mun gilda til 2030. Þar er lögð áhersla á 

vistvænna skipulag. Reykjavíkurborg hefur verið að vinna eftir stefnumörkuninni, Vistvæn 

Byggð. Stefnan varð til eftir að starfshópur fagsviða Reykjavíkurborgar var settur saman í 

september árið 2009.146 Vistbyggðarráð hefur verið að útbúa gátlista til að vinna eftir en sú 

vinna ekki langt á veg komin. Almennilegt model hefur vantað til að vinna eftir en horft 

hefur verið til BREEAM og cabe.uk.org sem er fyrirrennari BREEAM. Helstu markmið 

borgarinnar fyrir árið 2030 er að hætta úthverfavæðingu og huga alfarið að þéttingu byggðar 

þá einna helst í vesturhluta borgarinnar en þar á 80% uppbyggingarinnar að fara fram. Í 

austurhluta borgarinnar á að leggja áherslu á uppbyggingu verslunar og þjónustu og reyna að 

styrkja þá verslunarkjarna sem fyrir eru í hverfunum.147 

Af samanburðinum að dæma hafa vistvottunarkerfin ásamt SD21 sömu grunnmarkmið. 

Vistvottunarkerfin geta því verið mjög góð lausn þegar á að fara að hanna sjálfbært hverfi. 

 

 

 

 

 

                                                 
145 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods. bls. 6. 
146 Björn Guðrandsson ristýrði, „Vistvæn byggð, stefnumörkun Reykjavíkurborgar“, Bygginga- og skipulagssvið 

Reykjavíkurborgar, Reykjavík, 2009, bls 4. 
147 Björn Axelsson, Skipulags- og byggingasvið Reykjavíkurborgar, Samtal höfundar við Björn Axelsson,12 janúar 2012. 
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5.4 Greining á Virkni -  Grafarholt og Norðlingaholt 

Hér á eftir verða hverfin Grafarholt og Norðlingaholt skoðuð út frá virkni. Horft verður því á 

uppbyggingu, stærð, þéttleika og fjarlægð í helstu þjónusu. Til þess að gefa mynd á hvaða 

forsendum þau eru byggð út frá.  

Forendur greiningar 

Ekki er til nein sérstök aðferð til þess að greina hverfi og því er hægt að gera það út frá 

mörgum leiðum. Ef fara á út í slíka vinnu til þess að hægt sé að sjá uppbyggingu hverfisins, 

hvort sem greiningin sé til þess að skipuleggja innan þess eða skapa umræðu, þarf að finna 

grundvöllinn fyrst. 

Hægt er að greina hverfi í tilheyrandi flokka: 

• Stjórnunarlega (e. administratively) : út frá borgarhverfum eða sýslumörkum 

• Fagurfræðilega (e. aesthetically): út frá eðli eða aldri 

• Félagslega (e. socially): út frá skynjun íbúans 

• Virkni (e. functionally): út frá þjónustu og fyrri staðbundinni þjónustu 

• Umhverfislega (e. environmentally): Þar sem taka þarf tillit til umhverfisins með 

litilli umferðar148 

Hverfin verða skoðuð út frá skilgreiningu virknis eins og hún kemur fram í þriðja kafla. 

Fjarðlægð í þjónustu er tekið sem sér þátt í greiningunni en í raun fellur það undir þéttleika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods, bls. 28. 
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Uppbygging 

 

Mynd 5-6 Pokar, uppbygging Norðlingaholts og Grafarholts149 

Eins og sjá má út frá myndinni eru hverfin byggð upp eins og pokar sem hengdir eru utan á 

hraðbraut. Samkvæmt skilgreiningum á poka hverfum eins og fram kemur í þriðja kafla er 

slikt skipulag byggt upp út frá einkabílnum og þarfnast því mikils landssvæðis. (3.1) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 „Endurgerð höfundar á korti“ Borgarvefsjá, „Samsýn“, sótt 15. maí 2012, http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/ 
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Þéttleiki 

Þéttleikinn er mældur í gross neigbourhood density en að mínu mati hentar ekki að nota Net 

residential density, eins og sjá má í kafla 3.1, til greiningar því það tekur ekki tillit til 

umferðamannvirkja og grænu svæðana í kringum þau en mikið lanssvæði getur farið undir 

slík svæði þegar skipulagt er út frá samgögnum bílsins.  

 

Mynd 5-7 Fjöldi íbúa á km2  

Til samanburðar voru notuð hverfi sem byggðust um og eftir þann tíma þegar umhverfisvakning var 

að byrja á áttunda áratuginum. Eins og sést á súluritinu þá er þéttleikinn minni hjá öllum hinum 

hverfunum heldur en Grafarholti og Norðlingaholti. Einnig þarf að hafa í huga að þessi hverfi eru 

orðin rótgróin sem þýðir að íbúafjöldinn var meiri á fyrstu árunum. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvað er sjálfbært hverfi? 
 

Hlynur Axelsson 43 

Stærð 

 

Tafla 5.2 Þéttleiki hverfa150 151 

Erfitt er að segja til um og meta hvaða stærð sé rétt. Hverfin sem koma fyrir í töflunni eru öll 

frekar ólík að stærð en þá er verið að horfa á íbúafjöldann.  

 

Hægt er að setja fram eina aðferð til þess að sjá hvaða stærð hentar best innan borgarinnar. 

Vel hefur verið gætt að því að hafa grunnskóla þannig að hvert barn hafi tök á því að ganga í 

hann. Þannig getur deiling skóla niður á borgina sagt til um hversu margir búa í hlutfalli við 

það. Þannig gefið mynd að því hvað sé hentug stærð hvefis innan borgarinnar og þannig 

nálgast hana fótgangandi. Miðað við 118.800 íbúa152 og 47 skóla153 þá búa 2530 manns 

innan hvers skólaradíus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
150  Borgarvefsjá, „Samsýn“, sótt 8. janúar 2012. 
151  Data market, „Mannfjöldi í Reykjavík“, sótt 8. janúar 2012. 
152 Hagstofa Íslands, „Mannfjöldi“ sótt 18. maí 2012. 
153 Reykjavíkurborg, „Grunnskólar Borgarinnar“, sótt 20. maí 2012, http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-

3809/6353_view-2271/ 
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Fjarlægð í þjónsutu 

Hér verða tekin til skoðunar tvö hverfi sem hafa verið byggð eftir að Reykjavík skrifaði 

undir SD21 þau eru Grafarholt og Norðlingaholt. Hverfin eru einungis skoðuð út frá 

þéttleika og hversu langt er í helstu þjónustu. Til viðmiðunar eru gefnar tölur notaðar eins og 

þær koma fyrir í leiðbeiningaritinu Shaping Neighbourhoods.  

 
Grafarholt 

 

Mynd 5-7 Grafarholt154 

 

 

Tafla 5.3 Vegalengdir að þjónustu í Grafarholti155 156 

 

                                                 
154 Borgarvefsjá, „Samsýn“, sótt 8. janúar 2012. 
155 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods, bls. 121-122. 
156 Data market, „Mannfjöldi í Reykjavík“ sótt 8. janúar 2012, http://datamarket.com/data/set/ulk/#!display=line 
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Norðlingaholt 

 

Mynd 5-8 Norðlingaholt157 

 

 

Tafla 5.4 Vegalengdir að þjónustu í Grafarholti158 159 

Bæði hverfin eru byggð sem pokar utan á gatnakerfið með takmörkuðu aðgengi að 

nærliggjandi hverfum. Þau reiða sig þannig mikið á einkabílinn. 

Hverfin eru vilð grunnskóla, leikskóla, græn svæðis og almenningssamgöngur. Hins vegar er 

í flestum tilvikum mjög langt í alla helstu þjónustu sem þarf oft að sækja yfir umferðamiklar 

götur í önnur hverfi. Grafarholtið er með nokkrar verslanir og banka við inngang hverfisins 

og smá þjónustukjarna fyrir miðju. Í Norðlingaholti er aðeins ein bensínstöð og er hún 

                                                 
157 Borgarvefsjá, „Samsýn“, sótt 8. janúar 2012. 
158 Hugh Barton, Marcus Grant, Richard Guise, Shaping Neighbourhoods, bls. 121-122. 
159 Data market, „Mannfjöldi í Reykjavík“,sótt 8. janúar 2012. 
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staðsett í jaðri hverfisins við Suðurlandsbraut. Hins vegar er fyrirhugað að byggja 

verslunarhúsnæði sem gæti hýst matvöruverslun.  

Þegar horft er á Árbæjarhverfið í heild sinni hefur það alla helstu þjónustu, heilsugæslu, 

banka, apótek, pósthús og lítur vel út á pappírum.160 Þegar það er skoðað út frá staðsetningu 

Norðlingaholtsins þá er það skorið frá hinum hluta hverfi síns  með umferðamikilli akbraut. 

Íbúarnir geta þurft að nálgst þjónustu í allt að 4 km fjarlægð. Samkvæmt kenningum 

Christopher og félaga eru hverfi sem skorin eru í sundur af umferðamikilli akbraut 

skemmd.161 

Hvert hverfi í hverfaskiptingu Reykjavíkurborgar er samsetnt af tveimur til þremur hverfum. 

Norðlingaholt er staðsett innan Árbæjarhverfis. Í nokkrum tilvikum er styttra að sækja 

nauðsynlegustu þjónustu langar leiðir í önnur hverfi eins og Kópavog og Breiðholt heldur en 

inn í Árbæ. Styrkja ætti alla þjónustu innan hverfanna þannig að íbúar þeirra geti sótt þar 

nauðslynlegustu þjónustu á vistvænan ferðamáta án þess að þurfa að sniðgagna 

umferðamiklar götur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160 Reykjavíkurborg, „Hverfið mitt“, sótt 10. janúar 2012, http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-

3986/6754_view-3077/ 
161 Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murry Silverstein, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, bls. 81. 
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Niðurstöður 

Á síðastliðnum árum eða áratugum hafa borgaryfirvöld í Reykjavík haldið því fram að 

skipulag innan borgarinnar hafi fylgt viðmiðum um sjálfbæra þróun, vistvæna byggð, 

sjálfbærni og umhverfisvernd svo eitthvað sé nefnt. Þegar betur er að gáð er auðvelt að vera 

þessu í grófum dráttum ósammála svo augljóslega hefur t.d. bílaeign og meðfylgjandi 

bílaumferð aukist og notkun almenningssamgagna dregist saman. Þá hefur almenn 

grunnþjónusta t.d. matvöruverslanir innan hverfa nánast horfið á meðan stórir 

verslunarkjarnar ótengdir allri íbúabyggð byggjast upp. Í sumum málaflokkum hefur þróunin 

jafnvel farið í þveröfugaátt og má halda því fram að vandamálið sé fólgið í því að ekki hafi 

verið unnið nægilega vel að undirbúningi að innleiðingu sjálfbærni inn í íslenskt samfélag. 

Skortur á stefnu, stefnumiðum og mælistikum fyrir árangur. Samkvæmt sáttmálanum 

Dagskrá 21 er það ríkið sem á að bera ábyrgðina á því að staðið sé við innleiðingu á 

sjálfbærni eins og hún kemur fram í Staðardagskrá 21. Ríkið varpar hins vegar ábyrgðinni til 

sveitarfélaganna  sem hvert um sig vinnur í sínu horni og lítið verður ágengt. Ein afleiðing 

þess að ekki var nægilega vel staðið að undibúningnum er að hugtakið sjálfbærni hefur oft á 

tíðum verið misskilið og þar af leiðandi túlkað á misjafna vegu. Meginmarkmið á bak við 

hugtakið sjálfbær þróun er maðurinn og hans afkoma sem byggir í raun allt á grundvelli 

náttúrunnar. Í ljósi þrónunarinnar á síðustu árum þar sem samgöngur einkabílsins hafa verið 

settar í forgang er ekki hægt að segja að núverandi skipulag grundvallist á hugmyndafræði 

sjáflbærrar þróunar. 

Grundvöllurinn fyrir því samfélagi sem myndast innan hverfis er út frá virkni þess og hefur 

bein áhrif á ásýnd og upplifun íbúans sem svo endurspeglast í samfélaginu sem þar myndast. 

Skipulag hverfa hefur mikil áhrif á lífsgæði íbúanna sem þar eru en ábyrgðin er í höndum 

þeirra sem skipuleggja hverfin. Lítið er að finna um skilgreiningar á uppbygginu hverfa á 

íslandi. Að mínu mati þarf að skilgreina hverfin út frá íbúum þess og hvað þarf að gera til 

þess að íbúi hverfisins geti nálgast sína þjónustu á besta máta.  

Hugtakið sjálfbært hverfi fellur vel að skilgreiningunni um sjálfbært staðbundið samfélag og 

er sú skilgreining aðalforsendan, samkvæmt Staðardagskrá 21, að borgir og bæir geti orðið 

sjálfbærari. Samkvæmt því ætti Reykjavíkurborg að leggja sérstaka áherslu í að gera hverfi 

borgarinnar sjálfbærari með sérstökum hverfaáætlunum. Þegar hverfin Grafarholt og 

Norðlingaholt, ein nýjustu hverfin í borginni, voru greind í 5. kafla sýndu niðurstöðurnar að 

þau höfðu fyrst og fremst verið skipulögð út frá þörfum einkabílsins. Hverfin voru byggð í 
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jaðri byggðarinnar en slíkt stuðlar að dreyfingu byggðar, aðskilnað heimilis og vinnu sem 

gerir það að verkum að mjög langt getur verið að sækja alla helstu þjónustu. Bíllinn verður 

þannig alltaf aðalatriðið og aðrar bæði umhverfis- og samfélagslegar breytur falla í skugga 

þess. Segja má að hverfaskipting grunnskóla gefi góða mynd af því hvað sé hagstæð stærð 

fyrir hverfi í Reykjavík miðað við borgarskipulagið. En allir grunnskólar eru skipulagðir út 

frá þeirri forsendu að yngstu börnin geti sótt skólann fótgangandi frá heimili sínu. Miðað við 

það þá er hagstæð stærð á hverfi í Reykjavík um 2500 manns sem er í samræmi við 

hverfaheiti.  

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram má telja mikilvægt að þeir sem vinna með 

Staðardagskrá 21 við hverfaskipulagningu þrói frekar viðmið, bæði umhverfis-,  samfélags- 

og efnahagsvísa áður en lengra er haldið í skipulagsvinnunni enda gríðarlega mikilvægt að 

vel takist til til þess að stemma stigu við áframhaldandi ágangi á náttúruauðlindir, útblæstir 

gróðurhúsalofttegunda og uppsöfnun óendurvinnanlegs úrgangs. Samræma þarf vinnubrögð, 

skilgreina mikilvæg hugtök, setja skýrar verklagsreglur og árangurstengja viðmið.  
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Lokarorð 

Samkvæmt Staðardagskrá 21 er sveitafélögum skylt að vera í samráði við almenning, 

atvinnulíf og félagasamtök varðandi langtímaáætlum um sjálfbæra þróun. Hins vegar hefur 

skipulag seinustu áratugi orsakað það að hverfin eða borgin hefur enga aðlögunarhæfni til 

breytinga. Allt er nákvæmlega fyrirfram skipulagt til þaula og ekkert má fara úrskeiðis. Það 

að einn hópur geti skipulagt heilt hverfi á einum tímapunnkti án þess að hafa samráð við 

aðra né sannreyna hugmyndina gengur ekki upp með tilliti til sjálfbærrar þróunar. Þar af 

leiðandi tel ég að framkvæmd og uppbygging skipulags ætti að vera með öðru sniði. 

 

Að mínu mati þarf nýjar leikreglur. Taka þarf skref til baka í þá átt þegar öllu var ekki 

stjórnað til hins ýtrasta en samt sem áður að nýta hugmyndafræðina um sjálfbæra þróun. 

Hægt væri að setja leikinn með skýrum ramma og þær leikreglur byggðust á 

hugmyndafræðinni um sjálfbærri þróun. Leyfa þyrfti svo byggðinni að vaxa í takt við 

tíðarandann og samfélagið sem þar myndaðist. Þannig geta ólíkir hópar innan samfélagssins 

haft áhrif á það hvernig borgin mun byggjast upp en ekki aðeins út frá sjónarhorni örfárra 

valdra aðila. Þetta væri ekki ólíkt því byggðarmynstri eins og tíðkaðist fyrr á árum þegar 

hverfi og borgir urðu til út frá þörf. Kostur skipulags sem þessa er að byggðin getur aðlagast 

breytingum í þjóðfélaginu og á sama tíma komist á móts við ákvæði Staðardagskrá 21. 

 

Sjálfbær þróun er gott verkfæri í alla skipulagsvinnu hvort sem það er notað á réttan eða 

rangan hátt því notkun þess felur alltaf eitthvað í sér. Hins vegar er auðvelt að skilgreina 

sjálfbæra þróun á mismunandi hátt sem getur leitt til þess að litið sé framhjá 

grunnmarkmiðum þess. Ef slíkt gerist getur orðið ákveðin stöðnun í framkvæmdaferlinu og 

meginmarkmiði hugtaksins hugsanlega ekki náð. Það gæti leitt til þess að óþarflega miklum 

tíma yrði eytt í verkefnið og hugsanlega þyrfti að vinna sumt aftur. Áður en vinna á með 

sjálfbæra þróun þarf að svara grundvallarspurning á borð til hvers þurfum við sjálfbæra 

þróun? Hver eru vandamál borgarinnar? Hvers vegna hefur innleiðing áður ekki gengið? Það 

er að segja að öll markmiðin þurfa að vera skýr. 

 

Með því að gera hverfi sjálfbær má skapa mikla möguleika í samfélaginu. Sjálfbært hverfi er 

í raun vísun í gamla þorpið þar sem íbúinn gat lifað í góðu samfélagi í nálægð við helstu 

nauðsynjar. Sjálfbær hverfi geta því gefið samfélaginu tækifæri til að lifa í heilsusamlegu 

umhverfi sem spillir ekki gæðum náttúrunnar. Að gera hverfi sjálfbær er sterkasta leiðin í átt 
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að sjálfbæru umhverfi þar sem hvefin eru alltaf hluti af stærri heild. Með því að gera hverfi á 

Íslandi sjálfbærari er meginmarkmiði Staðaráætlunar 21 framfylgt til hins ýtrasta þar sem 

sjálfbært hverfi fellur undir skilgreininguna Sustainable Local Community.  

 

Erfitt getur verið að breyta lifnaðarháttum í heilli borg og enn erfiðara að breyta þeim hjá 

heilu þjóðfélagi. Margir mismunandi þættir og sjónarhorn koma við sögu í því ferli. Eins og 

gríski heimspekingurinn, Aristóteles, sagði um borgir: séu þær of stórar er ekki hægt að 

stjórna þeim.168 Sama mætti segja um Reykjavík, sem hefur vaxið gríðarlega hratt og dreift 

sér mikið á skömmum tíma. Borgin er í raun orðin of stór fyrir þennan mannfjölda. 

 

Ef mannfólkið ætlar að lifa í sátt á jörðinni um ókomna tíð, hvort sem unnið er með hugtak á 

borð við sjálfbær þróun eða ekki, þá þarf að líta aftur til eðli náttúrunnar og lífvera hennar. 

Draga þarf fram það sem nýtist okkur og nota miðað við náttúruleg mörk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
168 Mumford, Lewis, The City in History, bls 215-217. 
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