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Yfirlýsing 

 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér og 

að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 
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Ágrip 

Reykjavík og höfuðborgarsvæðið hefur byggst upp að mestu frá miðri síðustu öld og skipulag 

þess ber sterk einkenni modernisma í skipulagsgerð, þar sem landnotkun er aðgreind með skýrum 

hætti, einkum íbúðarsvæði frá atvinnusvæðum. Síðasta áratug hefur stefna um svokallaða 

blandaða byggð, það er um blandaða landnotkun íbúðarsvæða og atvinnustarfsemi orðið meira 

áberandi í aðalskipulagsstefnu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Endurspeglar það ríkjandi 

skipulagshugmyndir í Evrópu og vestanhafs. Í aðalskipulagsstefnu er blönduð landnotkun meðal 

annars talin stuðla að styttri vegalengdum milli heimila og vinnustaða og þjónustu og þannig geta 

dregið úr ferðaþörf og bílanotkun en einnig skapað líflegri borgarbrag. Þá er heimil blöndun 

íbúðarsvæða og atvinnustarfsemi talin geta stuðlað að bættri nýtingu svæða og húsnæðis sem er 

vannýtt og hentar ekki lengur undir þá starfsemi sem þar var áður. Blandaðri byggð er hampað 

sem áhrifaríkri leið til að ná markmiðum sjálfbærrar þróunar. Rannsóknin felst í að kynna 

hugmyndafræðilegan bakgrunn skipulagsstefnunnar um blöndun íbúða og atvinnustarfsemi. 

Hugtakið blönduð landnotkun er skilgreint og skýrt með hjálp greiningarramma þar sem 

mælikvarði, vídd og samsetning er lýst. Þá er aðslskipulagsstefna í þremur sveitarfélögum á 

höfuðborgarsvæðinu skoðuð og framfylgd og framgangur hennar rannsakaður með hagnýtum 

úttektum á þremur deiliskipulagssvæðum þar sem blönduð landnotkun hefur verið útfærð. 

Rannsóknin leiðir í ljós að skipulagsyfirvöld eru jákvæð gagnvart hugmyndum um aukna 

blöndun byggðar, en framfylgdin er þrátt fyrir það fremur veik. Fjölmargar hindranir eru í 

veginum þegar stefnan er útfærð. Íbúðir geta hamlað atvinnustarfsemi á eldri atvinnusvæðum. 

Erfitt er að meta forsendur um eftirspurn eftir atvinnuhúsnæði í nýjum hverfum, einkum í útjaðri 

byggðar. Mikið framboð er af svæðum og lóðum skipulögðum fyrir atvinnustarfsemi miðsvæðis í 

Reykjavík, sem dregur úr möguleikum þess að byggja upp fjölþætta atvinnustarfsemi í 

úthverfum. Samfélagsþróun svo sem mikil bílaeign og stórmarkaðsvæðing vinna gegn 

uppbyggingu verslunar og þjónustu innan íbúðarhverfa. Þá bendir reynslan til þess að 

byggingaraðilar séu oft mótfallnir því að byggja atvinnu- og/eða verslunarrými í nýjum 

blönduðum íbúðarhverfum og skipulagsyfirvöld láta undan þrýstingi og fella burtu skilmála um 

atvinnuhúsnæði í nýjum hverfum.  

Lykilorð: blönduð landnotkun, blönduð byggð, höfuðborgarsvæðið, skipulag, Reykjavík, 

Kópavogsbær, Garðabær 
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Abstract 

Since the middle of the 20th century the development of the greater Reykjavik areas has been 

fundamentally influenced by the principle of functionalism with clear separation of the main 

functions of the city and land-use. In the last decade growing car traffic and other negative trends 

have been attributed to the sharp separation of residential areas from employment areas and 

services and has shifted planning policy towards more mixed-use development. In this paper the 

concept of mixed-use development is explained and defined briefly. The research looks into the 

implementation of the policy of mixed-use areas in the municipal plan of three municipalities 

within the capital area. It is concluded that various factors such as availability of centrally located 

sites for office and employment housing development, the development of shopping malls along 

mainroads outside of residential areas and high automobile dependence in Reykjavik all work 

against the implementation of mixed-use development, especially in suburban and peripheral 

areas. Most importantly the policy of mixed-use areas has not been enforced when mixed-use 

areas have been designed and built.    

Keywords: mixed-use development, mixed land-use, Iceland, mixed-use planning, 

implementation 
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Orðalisti 

Aðalskipulag: skipulagsáætlun sem nær yfir heilt sveitarfélag þar sem birt er stefna 

sveitarstjórnar um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál, þróun byggðar og 

byggðamynstur til a.m.k. 12 ára. Í aðalskipulagi eru forsendur fyrir gerð deiliskipulags. 

Deiliskipulag: skipulagsáætlun sem er nánari útfærsla á aðalskipulagi fyrir afmarkað svæði eða 

reit. Í deiliskipulagi er kveðið á um byggðamynstur, húsagerðir, landmótun, starfsemi, lóðarmörk 

ofl. Í deiliskipulagi eru skipulagsskilmálar fyrir útgáfu byggingar- og framkvæmdaleyfa. 

Endurbótasvæði (e. redevelopment area): Afmörkuð svæði sem skilgreind eru í aðalskipulagi 

þar sem sveitarfélag telur sérstaka þörf á endurskoðun skipulags. Þar vilja skipulagsyfirvöld 

greiða fyrir æskilegum breytingum svo sem á landnotkun eða breytingum húsnæðis til að bæta 

nýtingu og ásýnd svæðis.  

Landnotkun (e. land use):  Ráðstöfun lands til mismunandi nota, svo sem undir íbúðir, 

frístundahús, iðnað, verslun, útivist og landbúnað.  

Landnýting (e. intensity of land use): Samheiti yfir mælikvarða á það hversu mikil nýting lands 

er, svo sem nýtingarhlutfall og þéttleika byggðar. Nýtingarhlutfall er hlutfall stærðar gólfflatar og 

lóðar og þéttleiki byggðar er oftast gefin upp í fjölda íbúða á hektara lands. 

Rammaskipulag: Millistig milli aðal- og deiliskipulags þar sem stefna aðalskipulag er útfærð 

nánar fyrir stærri svæði svo sem heil hverfi. Skýrir til dæmis meginforsendur landnotkunar og 

áfangaskiptingar deiliskipulagsáætlana og nýtist sem forsögn fyrir lögformlega 

deiliskipulagsgerð. 

Skipulagsáætlun: Áætlun um markmið og ákvarðanir viðkomandi stjórnvalda um 

framtíðarnotkun lands. Þar er gerð grein fyrir því að hvers konar framkvæmdum er stefnt og 

hvernig þær falla að landnotkun á tilteknu svæði. Forsendum ákvarðana er einnig lýst. 

Skipulagsáætlanir sveitarfélaga skiptast í þrjá flokka, svæðisskipulag, aðalskipulag og 

deiliskipulag.  
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Skipulagsskilmálar: Bindandi ákvæði í deiliskipulagi um útfærslu skipulags, svo sem um 

byggðamynstur, byggingarlínur, útlit mannvirkja og form, fjölda bílastæða, hæðarlegu, götur, 

stíga, gróður og girðingar. 

Svæðisskipulag: Skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga þar sem sett er fram 

sameiginleg stefna þeirra um byggðaþróun og sameiginlega hagsmuni. 
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1 Inngangur	  	  
Frá því sjálfbær þróun komst á dagskrá stjórnvalda um heim allan fyrir um tuttugu árum hafa 

skipulagsfræðingar, skipulagsyfirvöld og ýmis félagasamtök leitast við að skilgreina hvaða 

byggðarmynstur styður best við markmið sjálfbærrar þróunar. Hröð útþensla byggðar (e. urban 

sprawl), skipulögð uppbygging úthverfa með lágum íbúaþéttleika og afgerandi skipting 

borgarhluta eftir hlutverki eða landnotkun hefur einkennt skipulagsþróun borga frá því um miðja 

síðustu öld. Þessi byggðarþróun er almennt talin hafa gert borgarsamfélög of háð einkabílnum og 

hafa gangið hratt á óraskað land og aðrar náttúruauðlindir. Frá því upp úr 1990 hefur 

hugmyndafræðin um þéttar borgir (e. compact city concept) og blandaða landnotkun (e. mixed 

land use, mixed-use developments) fest sig í sessi í Evrópu og vestanhafs. Þétting byggðar og 

blöndun landnotkunar hefur verið hampað sem nauðsynlegum leiðum að sjálfbærara 

byggðarmynstri og borgarsamfélögum.  

 

Á Íslandi byggðist höfuðborgarsvæðið upp að mestu á síðari hluta síðustu aldar. Skipulag 

byggðar á höfuðborgarsvæðinu einkennist af lágum þéttleika, dreifðri byggð og tiltölulega skarpri 

aðgreiningu borgarhluta eftir landnotkun. Íbúðarhverfin hafa að mestu byggst upp sem 

íbúðarbyggð ásamt skóla, heilsugæslu og yfirleitt matvöruverslun, en að mestu án almennrar 

atvinnustarfsemi. Almenn atvinnustarfsemi og verslun er að miklu leyti á afmörkuðum svæðum 

meðfram stofnbrautum. Óhætt er því að fullyrða að skipulagt hafi verið bílaháð borgarsamfélag á 

höfuðborgarsvæðinu. Vegna þeirrar staðreyndar og aukins skilnings á mikilvægi markmiða 

hugmyndafræðinnar um sjálfbæra þróun hefur íslensk skipulagsumræða á síðustu árum mikið 

snúist um nauðsyn þess að þétta byggðina og skipuleggja blandaðri byggð til að draga úr 

umferðarálagi og mengun. Hugtökin þéttleiki og blönduð byggð eru hvort tveggja oft notuð án 

skýringa á inntaki þeirra líkt og menn telji þau skýra sig að mestu sjálf. Í íslenskum 

aðalskipulagsáætlunum sem staðfestar hafa verið síðustu árin er ekki óalgengt að afmörkuð séu 

svæði þar sem gert er ráð fyrir blandaðri landnotkun. Yfirleitt er aðalskipulagsstefnan þó fremur 

fáorð um forsendur og markmið blandaðrar byggðar.  

 

Höfundi er ekki kunnugt um skrif íslenskra fræðimanna eða annarra sem fjalla beinlínis um 

inntak og markmið stefnu um blandaða byggð eða útfærslu blandaðrar landnotkunar í íslensku 
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skipulagi. Tilefni er því til að skýra nánar skipulagshugmyndina um blöndun íbúðarbyggðar og 

atvinnustarfsemi á fræðilegum grunni og ekki síður skoða reynsluna af blöndun byggðar í 

framkvæmd. 

  

1.1. 	  Tilgangur og markmið 
Tilgangur þessarar ritgerðar er að veita yfirlit yfir hugmyndir um blandaða landnotkun 

íbúðarbyggðar og atvinnustarfsemi, sem í ritgerðinni verður einnig nefnd blönduð byggð. 

Ennfremur að rannsaka hvernig hugmyndafræðin birtist í skipulagsstefnu sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu og reynsluna af því að útfæra og ná fram aukinni blöndun landnotkunnar.  

 

Markmið ritgerðarinnar er að skýra hugtakið með hliðsjón af erlendum rannsóknum á 

viðfangsefninu og skilgreina nánar hvað í því fellst og hvernig blönduð landnotkun er útfærð. 

Fjallað verður um helstu markmið sem jafnan er stefnt að með aukinni blöndun byggðar og hvaða 

ávinning hún er talin skila samfélaginu.  

 

Að lokinni fræðilegri umfjöllunar um hugtakið og stefnuna um blandaða byggð verður gerð grein 

fyrir hagnýtri úttekt (e. case studies) á þremur athugunarsvæðum innan þriggja sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu. Markmið hagnýtu úttektanna  er að greina stefnu aðalskipulags og hvernig 

hún er nánar útfærð í deiliskipulagi. Ennfremur að skoða framgang hennar gegnum 

skipulagsferlið og á framkvæmdastigið. Hagnýtu úttektunum er ætlað að lýsa samhenginu milli 

stefnu og uppbyggingar og varpa ljósi á þætti sem kunna að styðja við framgang stefnunnar og 

þátta sem kunna að hindra uppbyggingu svæða með blandaðri landnotkun.  

   

1.2. 	  Rannsóknarspurningar 
Bornar eru upp þrjár rannsóknarspurningar. Sú fyrsta lýtur að hugmyndafræðinni um aukna 

blöndun landnotkunar í skipulagi borga. Önnur spurningin beinist að því hvernig blönduð 

landnotkun birtist í skipulagsgerð og framkvæmd á höfuðborgarsvæðinu. Þriðja spurningin er 

tvíþætt og snýst annars vegar um að draga fram hvað kann að styðja við framgang 

skipulagshugmynda um aukna blöndun landnotkunar og hins vegar hvað helst getur hindrað að 

skipulagsáform um blönduð svæði verði að veruleika. Spurningarnar eru eftirfarandi: 
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1) Út á hvað ganga hugmyndir um blandaða landnotkun íbúðarbyggðar og 

atvinnustarfsemi? 

Markmið spurningarinnar er að rýna í hugtakið blönduð landnotkun og birtingarmyndir þess í 

skipulagi. Greina frá markmiðum stefnunnar og jafnframt lýsa niðurstöðum erlendra rannsókna á 

hugmyndafræðinni og árangri af framfylgd hennar. 

 

2) Hvernig birtist stefnan í skipulagsgerð á höfuðborgarsvæðinu? 

Markmið spurningarinnar er að skoða hugmyndafræðina í samhengi við skipulagsgerð og 

framkvæmd á höfuðborgarsvæðinu. Það verður gert með því að skoða aðalskipulagsstefnu 

þriggja sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem öll hafa markað stefnu um svæði með blandaðri 

landnotkun. Rakinn verður ferill og framgangur þriggja deiliskipulagsáætlana þar sem stefnan er 

útfærð. Spurningunni verður ekki svarað með algildu svari þar sem aðeins er rýnt í stefnumörkun 

og reynslu þriggja sveitarfélaga og á þremur deiliskipulagssvæðum sem hvert hefur sína sérstöðu.  

 

3) Er ljóst hvað helst: 

a.  styður við skipulag og uppbyggingu blandaðra svæða? 

b. hindrar eða tefur skipulag og uppbyggingu blandaðra svæða 

Markmið spurningarinnar er að varpa ljósi á helstu hvata og áhrifaþætti sem styðja við framgang 

skipulagsáforma um blöndun íbúðar- og atvinnusvæða. Einnig að draga fram hvað helst hindrar 

að skipulagsáætlanir um blandaða notkun nái fram að ganga. Með hliðsjón af hagnýtum úttektum 

þriggja skipulagssvæða má draga ályktanir um hvata og hindranir eða árekstra sem búast má við 

á skipulagssvæðum þar sem íbúðarbyggð og atvinnustarfsemi er ætlað að tvinnast saman. Líkt og 

í spurningu tvö þá verður ekki hægt að alhæfa út frá þremur afmörkuðum skipulagsmálum, en 

þau ættu engu að síður að geta gefið ágætar vísbendingar um þessi atriði. 

 

1.3.  Aðferðir og gögn 
Í ritgerðinni er stuðst við erlendar rannsóknir á blandaðri landnotkun, einkum Rowley (1996) og 

Hoppenbrouwer og Louw (2005) varðandi skilgreingu hugtaksins og mismunandi 
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birtingarmyndir blandaðrar landnotkunar. Stuðst er við greiningarramma (e. conceptual model) 

um blandaða landnotkun sem Hoppenbrouwer og Louw (2005) settu fram og byggðu á greiningu 

Rowley (1996) á hugtakinu blönduð byggð. Greiningarramminn er afar hjálplegur til að skoða 

mismunandi útfærslu blöndunar eftir mælikvarða, staðsetningu og vídd, eins og lýst er í kafla 3.1. 

Einnig voru rýndar fræðigreinar og bækur um reynslu af framfylgd stefnunnar í Evrópu og 

vestanhafs og þeim hindrunum sem algengt er að upp komi.  

 

Hagnýtar athuganir voru gerða á þremur rannsóknarsvæðum, þar sem stefnt er að blöndun 

landnotkunar við mismunandi aðstæður. Við val á svæðum var höfð hliðsjón af skilgreingu 

Rowley (1996) á mismunandi staðsetningu blandaðra svæða. Blandaða byggð má jafnan finna í 

miðbæjum, á endurbóta- og þéttingarsvæðum innan byggðar eða á borgarjaðrinum þar sem áður 

óbyggt svæði er skipulagt fyrir nýtt úthverfi. Athugunarsvæðin voru valin með það í huga að þau 

féllu í mismunandi flokka hvað varðar staðsetningu en einnig mögulega mælikvarða og útfærslu 

eftir vídd. Garðatorg er miðbæjarskipulag á götureit, Auðbrekka nr. 16-32 er endurbóta- og 

þéttingasvæði sem tekur yfir götureit/byggingu og Norðlingaholt er nýtt úthverfi, sjálfstæð 

hverfisheild. 

 

Rýndar voru skipulagsáætlanir sem gilda á athugunarsvæðunum, þ.e. aðalskipulagsáætlanir 

sveitarfélaganna Reykjavíkur, Kópavogsbæjar og Garðabæjar og deiliskipulagsáætlanir svæðanna 

þriggja. Ennfremur var flett upp í fundargerðum skipulagsnefnda og sveitarstjórna varðandi 

skipulagsákvarðnir.   

 

Til að fylla upp í myndina og til að skýra betur skipulagsstefnuna, útfærslu athugunarsvæðanna 

og markmið skipulagsáætlanna voru tekin viðtöl við skipulagsfulltrúa, skipulagsráðgjafa og 

þróunar- og byggingaraðila. Rætt var við fimm aðila. Viðmælendur voru Haraldur Sigurðsson 

skipulagsfræðingur á skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkurborgar og Ásgeir Ásgeirsson 

arkitekt hjá T.ark Teiknistofu sem vann deiliskipulag Norðlingaholts. Lá beint við að ræða við 

Harald þar sem hann er verkefnisstjóri aðal- og svæðisskipulags hjá Reykjavíkurborg, kom að 

undirbúningi núgildandi Aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024 og vinnur að yfirstandandi 

endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur fyrir tímabilið 2010-2030. Ásgeir Ásgeirsson stýrði 

hönnunarteyminu sem vann deiliskipulagstillögu Norðlingaholts sem tók gildi árið 2003. Fóru 
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viðtölin fram á vinnustöðum þeirra í október og nóvember 2010. Þá var rætt var við Smára 

Smárason arkitekt hjá skipulagssviði Kópavogsbæjar um stefnu gildandi aðalskipulags 

Kópavogsbæjar um íbúðarbyggð í bland við núverandi athafnasvæði. Rætt var um 

deiliskipulagsvinnuna við endurbótasvæðið í Auðbrekku. Viðtalið fór fram á skrifstofu Smára hjá 

skipulagssviði Kópavogsbæjar í mars 2012. Rætt var við skipulagsstjóra Garðabæjar, Arinbjörn 

Vilhjálmsson, um stefnu aðalskipulags Garðabæjar um blandaða landnotkun almennt og áherslur 

skipulagsyfirvalda á útfærslu stefnunnar við gerð deiliskipulags Garðatorgs, sem tók gildi árið 

2007. Viðtalið fór fram á skrifstofu Arinbjarnar í mars 2012. Rætt var við Halldór Eyjólfsson 

þróunarstjóra hjá Klasa ehf., fasteignaþróunarfélaginu sem vann að mótun deiliskipulags 

Garðatorgs í samstarfi við Garðbæ. Viðtalið við Halldór fór fram í húsnæði Klasa ehf. í apríl 

2012. Aflað var skriflegs samþykkis viðmælenda fyrir viðtali og meðferð viðtalsgagna. Viðtölin 

voru hljóðrituð, síðan skrifum upp nákvæmlega og að því loknu upptökunum eytt. Heitið var 

trúnaði og boðið upp á nafnleynd. Í tilfellum skipulagssérfræðingana var nánast ómögulegt að 

dylja nöfn þeirra vegna stöðu þeirra og tengsla við skipulagsáætlanirnar og auk þess töldu þeir 

sjálfir nafnleynd óþarfa, enda hvorki umfjöllunarefnið né skoðanir þeirra í eðli sínu viðkvæmar 

upplýsingar. Viðtölin eru unnin samkvæmt eigindlegri aðferðarfræði. Aflað var lýsandi gagna 

með opnum viðtölum. Stuðst var við viðtalsramma með fremur opnum spurningum og 

efnisatriðum til að fá fram atriði sem viðmælendurnir sjálfir telja mikilvæga án þess að leiða um 

of viðtalið. Gögnin voru greind og túlkuð með kerfisbundnum hætti og leitast við að finna 

lykilhugtök, meginþemu og skýra tengslin milli þeirra og jafnframt draga fram sjónarhorn 

viðmælenda á viðfangsefnið. Á grundvelli viðtalanna er ekki hægt að alhæfa eða móta efnislega 

kenningu, enda umfang rannsóknarinnar takmarkað. Í niðurstöðum eru settar fram tilgátur um 

efnið sem grundaðar eru í rannsóknargögnunum. Viðtölin fimm tóku hvert um sig tæpa 

klukkustund.  

 

1.4 Uppbygging ritgerðar 
Ritgerðin er sett upp með þeim hætti að eftir inngangskaflann er fræðileg umfjöllun í öðrum til 

fjórða kafla. Í öðrum kafla er sögulegt yfirlit um stefnu og strauma í skipulagsfræðum. Hvernig 

aðgreining landnotkunar varð fyrst ríkjandi hugmyndafræði á tuttugustu öld en vék síðar fyrir 

nýjum áherslum á aukna blöndun landnotkunar undir lok aldarinnar. Í þriðja kafla er hugtakið 
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blönduð landnotkun skilgreint nánar og brotið upp í þætti til að skýra mismunandi útfærslur 

blandaðrar landnotkunar. Þar er einnig lýst landnotkunarflokkum íslenskrar skipulagsreglugerðar 

(400/1998), sem í gildi var við skipulagsgerð á athugunarsvæðunum. Í fjórða kafla er hagnýt 

úttekt á þremur völdum athugunarsvæðum þar sem útfærð hefur verið stefna um blandaða 

landnotkun. Í fimmta kafla eru settar fram niðurstöður þar sem svarað er 

rannsóknarspurningunum og að lokum umræður og ályktanir um efnið í sjötta kafla.  
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Fræðileg umfjöllun 
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2 Blönduð landnotkun – sögulegt yfirlit  
Lengst af í sögu bæja og borga fléttaðist atvinnustarfsemi náið saman við íbúðarbyggðina. Það 

var óhjákvæmilegt meðan fólk fór fótgangandi milli staða og áfangastaðir þurftu að vera í 

göngufæri. Þar til sporvagnar komu til sögunnar takmarkaðist stærð borga við um klukkustundar 

gönguferð eða um 5 kílómetra vegalengd. Iðnbyltingin upp úr miðri átjándu öld og 

verksmiðjustarfsemi innan borga hafði róttæk áhrif á aðstæður og búsetuskilyrði í borgum. 

Iðnaðurinn dró að sér vinnuafl svo íbúafjölgun varð mikil og hröð. Borgirnar stækkuðu þó ekki 

að ráði því verkafólkið varð að búa í göngufæri við vinnustaðina. Íbúaþéttleiki í borgum jókst og 

þrengsli einnig (Coupland, 1997). Nábýli við mengandi verksmiðjur og ófullnægjandi innviðir 

eins og fráveitu- og neysluvatnskerfi skapaði sjúkdómahættu og almennt slæmar aðstæður í 

vestrænum iðnaðarborgum (Legates & Stout, 2000). Skipulagsfræði og skipulag sem 

viðfangsefni borgaryfirvalda má rekja til viðbragða við neikvæðum áhrifum iðnbyltingarinnar á 

búsetuskilyrði í borgum og til hugmynda um umbætur og æskilega borgarþróun (Hall, 1996). 

Upp úr miðri nítjándu öld gerðu sporvagna- og lestarsamgöngur fólki kleyft að sækja vinnu um 

lengri veg. Fyrstu úthverfin byggðust upp samhliða lestarkerfum og borgirnar stækkuðu (Grant, 

2004).  

 

2.2 Úthverfaskipulag og aðgreining landnotkunar 
Árið 1898 kom út í Bretlandi bók Ebenezer Howard Garden Cities of To-morrow, sem markaði 

tímamót í hugmyndasögu skipulagsfræðinnar. Í henni setur Howard fram hugmyndir sínar um 

svokallaðar garðborgir sem sameina áttu helstu kosti sveitanna svo sem hreint loft, tengsl við 

náttúru og lægra lóðaverð og kosti borgarinnar svo sem fjölbreyttara atvinnu- og félagslíf. 

Howard bar saman aðdráttarafl staðanna, en lagði jafnframt til þriðja kostinn,“borgina í 

sveitinni” (e. Town-country) eða garðborgina sem sameinaði kosti borgar og sveitar (Hall, 1996).  

Garðborg Howards skyldi takmörkuð við um 32 þúsund íbúa og vera um 400 ha að stærð. 

Lestarkerfi skyldi tengja saman garðborgirnar og tengja þær stærri höfuðborg (central city). 

Lestarspor umhverfis borgina afmarkar hana frá landbúnaðarsvæðum í kring. Lykilatriði í 

hugmyndum Howards var að garðborgirnar væru heildstæðir og skýrt afmarkaðir bæir sem gætu 

staðið undir sér með atvinnu og þjónustu. Landnotkunin er gróflega aðgreind að svo miklu leyti 

sem neikvæð áhrif iðnaðar kröfðust og nýjungar í samgöngutækni, sporvagnar og lestir gerðu 
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mögulega. Howard setti hugmynd sína fram á skematískum uppdrætti sem skýrir fyrirkomulagið 

(sjá mynd 1). Í innsta hringnum umhverfis almenningsgarð í borgarmiðjunni gerði Howard ráð 

fyrir verslunarsvæði undir glerþaki (e. Crystal palace) og þar fyrir utan íbúðarhverfi fyrir um 30 

þúsund íbúa. Á borgarjaðrinum skyldi staðsetja iðnfyrirtæki, mjólkurbú, vörugeymslur og þess 

háttar starfsemi meðfram lestarsporinu umhverfis borgina.  

 
Mynd 1: Garðborgarhugmynd E. Howards 

 

Howard gerði ráð fyrir að allar vélar yrðu rafknúnar svo útblástur frá iðnaði yrði takmarkaður. 

Með þessu móti yrði til fjölkjarna borgasamfélag án fátækrahverfa og mengunar “A group of 

slumless, smokeless cities” (Wheeler & Beatley, 2009).  

 

Garðborgarhugmynd Howards hafði mótandi áhrif á skipulag fram eftir 20. öldinni í Evrópu og 

vestanhafs, einkum nýjar áherslur á aðgreiningu mismunandi landnotkunar, vaxtarmörk þéttbýlis 

með grænum beltum og opin græn svæði innan borga. Fyrsta garðborgin var Letchworth, hönnuð 

af Raymond Unwin og Barry Parker árið 1903 (Hall, 1996). Flestar garðborgir og síðar 

svokallaðar nýborgir (New Towns) sem byggðust upp í Bretlandi fram yfir miðja tuttugustu 

öldina voru í reynd háðar nærliggjandi borgum um atvinnutækifæri og þjónustu. Peter Hall 

(1996) telur að svefnbæjaþróunin hafi hafist árið 1907 þegar Raymond Unwin vék frá 
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upprunalegri hugmyndafræði Howards og skipulagði úthverfið Hampstead utan við London án 

nokkurrar iðnaðarstarfsemi svo sækja þurfti alla atvinnu til Lundúna með lest (Hall, 1996).  

 

Á fyrstu áratugum tuttugustu aldar þegar bíllinn kom til sögunnar og eftir því sem bílaeign 

almennings jókst stækkuðu úthverfin hraðar og byggðin varð dreifðari (Grant, 2002). Til nýrra 

úthverfa gátu hinir vel stæðu flutt, en fátækt verkfólk sat eftir í borgarhverfum nærri 

iðnaðarstarfseminni (Hall, 1996).  

 

Garðaúthverfi (e. garden suburbs) þeirra Unwins og Parkers voru iðulega skipulögð sem 

einbýlishúsabyggð umhverfis græn svæði ásamt nokkrum stofnunum. Aðgreining 

íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis var ávallt höfuðatriði. Og þegar kom fram á fjórða áratuginn 

urðu botngötur smám saman ríkjandi í hverfaskipulagi þeirra en gatnanet með hefðbundnum 

opnum götum sjaldgæfari (Coupland 1997). Þegar á fjórða áratugnum fóru vandamál dreifðrar 

byggðar að verða mönnum ljós. Árið 1940 kom út bresk bók um skipulagsmál eftir Thomas 

Sharp. Í henni bendir hann á að garðborgirnar hafi fæstar upp á störf og þjónustu að bjóða og 

íbúar þurfti að fórna of miklum tíma og fyrirhöfn í ferðir milli staða til að sækja vinnu og 

þjónustu. Sharp lýsti hugmyndum Howards sem sveitarómantík og garðborgin væri „hvorki borg 

né sveit” (Coupland, 1997).  

 

Um sama leyti byggðust upp í Bandaríkjunum úthverfi í anda garðborga og garðaúthverfa 

Howards og Unwin. Árið 1928 skipulögðu Clarence Stein og Henry Wright úthverfið Radburn í 

New Jersey þar sem þeir útfærðu hugmynd sína um afmarkaða hverfiseiningu (e. “The 

Neighbourhood Unit”). Æskileg hverfiseining var talin rúma um 5-6 þúsund íbúa, sem stæði 

undir einum grunnskóla fyrir 800-1200 börn. Nýjungar Radburn-skipulagsins voru að afmarka 

hverfiseininguna með stofnbrautum, en draga úr umferð gengum hverfið með bogadregnum 

aðalgötum, þ.e. safngötum og útfæra flestar húsagötur sem botngötur (fr./e. cul de sac). Sjálfstætt 

göngustígakerfi, aðskilið frá gatnakerfinu, lá um opin græn svæði og leikssvæði. Verslun og 

atvinnustarfsemi var á hverfisjaðrinum meðfram aðalgötunum (Larice & Macdonald, 2007).   

 

Í byrjun 20 aldar varð viðskiptastarfsemi umfangsmeiri og þörf skapaðist fyrir sérhæft 

skrifstofuhúsnæði, verslunarhúsnæði og vörugeymslur. Framfarir í byggingu háhýsa með 
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stálburðavirki og lyftum gerði mögulega meiri uppbyggingu hverri lóð sem þrýsti upp lóðaverði. 

Stórhýsi fyrir verslunar- og skrifstofustarfsemi í miðborgum ruddu burt íbúðarhúsnæði. 

Sérhæfing og aðgreining landnotkunar varð jafnt og þétt meiri en áður (Coupland, 1997). 

 

Á árunum upp úr 1910 varð notkun vöruflutningabíla til þess að fyrirtæki voru síður staðbundin 

nærri höfnum, lestarstöðvum og miðborgum heldur gátu þau flutt starfsemi sína á ódýrari lóðir í 

útjaðri borga. Í borgum vestanhafs tóku skipulagsyfirvöld þá upp reglur um svæðisskiptingu (e. 

zoning). Svæðisskipting var útfærð með þeim hætti að skipulagsyfirvöld settu bindandi skilmála 

um landnotkun, svo sem um að tiltekið svæði væri fyrir íbúðarhús en önnur landnotkun óheimil. 

Reglurnar útilokuðu aðra landnotkun, einkum atvinnustarfsemi og verslun innan íbúðarhverfa 

(Fischel, 2004). Árið 1926 dæmdi Hæstiréttur í Bandaríkjunum að það samræmdist stjórnarskrá 

að sveitarfélög notuðu reglur um svæðisskiptingu landnotkunar í skipulagi, þrátt fyrir að þær 

takmörkuðu notkunarmöguleika og þar með eignarétt land- og lóðaeigenda. Reglur um 

svæðisskiptingu landnotkunar urðu þá eitt helsta stjórntæki skipulagsyfirvalda til að vernda 

úthverfin fyrir sérhverri þeirri landnotkun eða uppbyggingu sem talin var geta lækkað verðgildi 

íbúðarhúsa. (Fischel, 2004). Skilmálar um lágmarksstærðir íbúðarlóða, nýtingarhlutfall og 

húsagerðir stuðlaði einnig að aðgreiningu þjóðfélagshópa eftir fjárhag. Algengt var svæðisreglur 

heimiluðu ekki ódýrara húsnæði svo sem fjölbýlishús sem útilokaði efnaminna fólk og 

fjölskyldur frá slíkum hverfum (Fischel, 2004). En jafnvel án svæðisreglna er félagsleg 

aðgreining talin óhjákvæmileg á frjálsum fasteignamarkaði því hátekjufólk getur alltaf yfirboðið 

eftirsóknaverðustu staðina og myndað afmörkuð hverfi hátekjufólks (Talen, 2006). 

 

Alþjóðleg hreyfing arkitekta kennd við modernisma (fr. Congrés Internationaux d‘Architecture 

Moderne – CIAM) með svissneska arkitektinn Le Corbusier í fararbroddi setti fram stefnuskrá um 

borgarskipulag árið 1933, svokallaðan Aþenusáttmála (e. Charters of Athens). Leiðarljós 

modernista var að skipuleggja skilvirkar og starfhæfar borgir (e. functional city, functionalism) 

með skýrt afmörkuðum og skilgreindum íbúðarsvæðum, atvinnusvæðum, frístundasvæðum og 

samgöngukerfi sem tæki mið af kröfum bílsins. Götur voru flokkaðar eftir hlutverki og 

umferðarþunga svo sem í stofnbrautir og húsagötur (Hoppenbrouwer & Louw, 2005). Á árunum 

eftir síðari heimstyrjöld varð aðgreining landnotkunar í anda Aþenusáttmálans áberandi í flestum 

vestrænum borgum. Ráðist var í gerð heildarskipulagsáætlana (e. comprehensive plans) við 
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enduruppbyggingu borga víða í vestur Evrópu, sem voru undir miklum áhrifum modernisma. 

Íbúðarhverfin voru skipulögð sem afmarkaðir borgarhlutar og verslunarsvæði, iðnaðarsvæði og 

útivistarsvæði voru jafnframt vandlega afmörkuð og aðgreind hvert frá öðru (Grant, 2004). Þróun 

borga einkenndist af aukinni sérhæfingu og einsleitni svæði (e. monofunctional) og 

umfangsmiklum umferðaræðum sem tengdi svæðin saman (Coupland, 1997).  

 

2.3 Jane Jacobs og hugmyndafræðin um blandaða byggð 
Á sjötta áratug síðustu aldar kom fram gagnrýni á skipulagsnálgun modernista sem þá var 

allsráðandi í skipulagsmálum. Ber þar fyrst að nefna gagnrýni Jane Jacobs (1961/1993) sem hún 

setti fram í bók sinni “The Death and Life of Great American Cities“ árið 1961. Kveikjan að 

skrifum Jacobs voru áform um umfangsmiklar hraðbrautir og endurbyggingu í New York, sem 

hún óttaðist að myndu hafa skaðleg áhrif á fjölbreytt mannlíf sem einkenndi gamalgróin hverfi 

borgarinnar. Í bók sinni færir Jane Jacobs rök fyrir því að hæfilega þéttofin blöndun landnotkunar 

stuðli að lífvænlegum og virkum hverfum. Hún taldi fjölbreytni (e. diversity) eitt allra 

mikilvægasta skilyrði heilbrigðs borgarsamfélags og brýnasta spurning skipulagsmála væri sú 

hvernig skapa mætti þau skilyrði; “So the first question – and I think by far the most important 

question – about planning cities is this: How can cities generate enough mixture among uses – 

enough diversity – throughout enough of their territories, to sustain their own civilization?” 

(Jacobs, 1961/1993, bls 188).  

 

Jacobs (1961/1993) fjallar um hagrænar forsendur fjölbreytts atvinnulífs og setur þær í samhengi 

við stærð borgarsamfélagsins. Í fjölmennari borgum er rekstrargrundvöllur fyrir bæði stór 

framleiðslufyrirtæki og smærri, sérhæfðari fyrirtæki. Sérhæfð fyrirtæki á þröngu sviði geta aðeins 

þrifist í stærri borgum með fjölbreyttu atvinnulífi því þar er helst að finna markað fyrir sérhæfða 

þjónustu og vörur og nægilegt framboð af sérhæfðu starfsfólki. Stærri borgarsamfélög skapa því 

jafnan bestu skilyrðin fyrir fjölbreytt atvinnulíf. Sama á við um verslunarrekstur, 

menningarstarfsemi og afþreyingariðnað, því fjölmennari sem borgir eru þeim mun traustari 

grundvöllur er fyrir litlar sérverslanir, fjölbreytt menningarlíf og afþreyingarmöguleika. Þrátt 

fyrir þessar almennu forsendur er þó ekki sjálfgefið að fjölmennar borgir eða borgarhlutar 

einkennist af fjölbreytileika (Jacobs, 1961/1993). Jacobs (1961/1993) taldi fjögur skilyrði 

ómissandi til að skapa líflegar og fjölbreyttar (e. exuberant diversity) götur og borgarhluta: 
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1. Borgarhlutinn og sem flest einstök svæði innan hans þurfa að þjóna fleiri en 

einni meginlandnotkun (e. primary function), og helst fleiri en tveimur. 

Landnotkunin þarf að tryggja að fólk sé á ferli á svæðinu á mismunandi tímum 

og í mismunandi erindagjörðum. Einnig að fólkið geti notað sameiginlega 

margt af því sem svæðið hafi upp á að bjóða. 

2. Götureitir (e. blocks) þurfa að vera litlir, þ.e. götur stuttar svo mögulegt sé að 

fara fyrir götuhorn tiltölulega oft. 

3. Borgarhlutinn þarf að samanstanda af misgömlum byggingum sem eru í 

mismunandi ástandi, þar af gott hlutfall gamalla bygginga svo 

húnæðiskostnaður sé mismunandi. Þessi blöndun ólíkra bygginga þarf að vera 

nokkuð þéttriðin (e. close-grained). 

4. Borgarhlutinn þarf nægilega þéttan og mikinn fólksfjölda, í hvaða 

erindagjörðum sem er. En það felur einnig í sér að nægilegan þéttleika íbúa í 

borgarhlutanum. 

(Jacobs 1961/1993, 196-197) 

 

Jacobs tekur hvert þessara skilyrða til ýtarlegrar umfjöllunar í köflum bókarinnar og færir rök 

fyrir þeim. Rökstuðingur Jacobs á fyrsta skilyrðinu um nauðsyn þess að hver borgarhluti þjóni 

fleiri en einni notkun og helst fleiri en tveimur verður hér lýst. Jacobs gerir greinarmun á 

meginlandnotkun (e. primary uses) annars vegar og hins vegar afleiddri landnotkun (e. secondary 

uses). Með meginlandnotkun á hún við landnotkun sem kallar á umtalsverða umferð fólks um 

tiltekið svæði, svo sem íbúðarsvæði og helstu atvinnusvæði. Staðir sem fólk þarf að sækja af 

nauðsyn. Jacobs taldi blöndun íbúðabyggðar og atvinnustarfsemi styrkja grundvöll annarrar 

starfsemi, sem hún nefnir afleidda landnotkun. Það eru til dæmis sérverslanir og þjónusta, 

veitingarekstur og annan atvinnurekstur í tiltölulega smáum rekstrareiningum. Fólkið sem starfar 

á tilteknu svæði ásamt íbúum þess geta sameiginlega stutt meiri verslun og þjónustu, en hóparnir 

gætu hvor í sínu lagi. Blönduð meginlandnotkun stuðlar að jafnari dreifingu fólks og starfsemi 

yfir sólarhringinn og tryggir betur að mannlíf sé til staðar yfir daginn og á kvöldin. Atvinnusvæði 

sem eru yfirgefin í lok vinnudags og um helgar og íbúðarhverfi sem eru að mestu mannlaus yfir 

daginn standa ekki undir jafn fjölbreyttri verslunar- og þjónustustarfsemi og blönduð svæði geta 

gert (Jacobs, 1961/1993). Með öðrum orðum taldi Jacobs blandaða landnotkun geta haft jákvæð 
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hagræn samlegðaráhrif og örvað mannlíf á götum. Hálf öld er liðin frá bók Jacobs kom út. Óhætt 

er að segja að bókin og athuganir Jacobs standist enn vel skoðun, því öll skilyrðin fjögur eru 

áberandi í skipulagsstefnu og fræðilegri umfjöllun nú. Til dæmis er nú algengt að sjá í ritum um 

borgarhönnun og skipulagi mælt með litlum götureitum til að bæta göngugreiðleika (e. 

walkability) svæða. Þéttari byggð er almennt talin hagkvæmari og draga úr einkabílanotkun. 

 

Í Bandaríkjunum og Kanada komu fram á níunda og tíunda áratug síðustu aldar, hreyfingar sem 

gagnrýndu skarpa aðgreiningu landnotkunar og útþenslu byggðar, einkum vöxt einhæfra 

úthverfa. Voru þessar hugmyndir að mörgu leyti í anda hugmynda Jane Jacobs. Hvatt var til 

stefnubreytingar í skipulagi sem miðaði að aukinni blandaðri landnotkun (e. mixed-use) og þéttari 

byggð sem gerði fólki kleyft að fara sem flestra ferða fótgangandi (e. walkable communities). 

Betri tengsl byggðar við almenningssamgöngur (e. transit oriented development) eru einnig talin 

mikilvæg (Grant, 2009). Árið 1993 var stofnuð í Bandaríkjunum hreyfingin eða vettvangur um 

Nýjan borgarbrag (e. Congress for the New Urbanism) sem birti sínar meginhugmyndir í 

svokallaðri Stefnuskrá fyrir nýjan borgarbrag (e. Charter of the New Urbanism). Hefur 

hreyfingin átt mestan þátt í að blönduð landnotkun hefur verið tekin upp í skipulagsstefnu 

bandarískra og kanadískra sveitarfélaga undanfarna tvo áratugi. Oft er þessi stefna kölluð 

„skynsamlegur vöxtur“ (e. Smart growth) og felur hún í sér áherslur á blönduð íbúðarhverfi með 

meiri atvinnustarfsemi, meiri þéttleika byggðar og betri almenningsrými með það að markmiði að 

draga úr bílanotkun og auka mannlíf á götum (Grant, 2002).  

 

Talsmenn aukinnar blöndunar landnotkunar í skipulagi borga hafa bent á fjölmarga kosti sem 

geta fylgt henni (Grant, 2002): 

• Svæði eru virk allan sólarhringinn og grunnkerfi borgarinnar nýtast betur.  

• Fjölbreyttara úrval húsnæðis sem fellur betur að ólíkum þörfum mismunandi 

fjölskyldugerða. Blöndun húsagerða getur tryggt betur framboð húsnæðis á 

viðráðanlegu verði og félagslegan jöfnuð. 

• Með staðsetningu heimila nærri verslun og þjónustu má draga úr þörfum 

aldraðra og barna fyrir akstur.  

• Og með því að gera fólki mögulegt að búa sem næst þeim stöðum sem það 

sinnir innkaupum, sækir vinnu eða afþreyingu má draga úr bílaeign og akstri 
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en auka ferðir gangandi og hjólandi vegfarenda og notkun 

almenningssamgangna, sem dregur úr neikvæðum umhverfisáhrifum 

einkabílanotkunar.  

(Grant, 2002) 

Stefna um blandaða landnotkun snýst um byggðarmynstur (e. urban form) og er einnig sett fram 

til að ná fram markmiðum um sjálfbæra þróun, nánar tiltekið heilbrigðum efnahag, félagslegum 

jöfnuði og umhverfisgæðum (Grant, 2002). 

 

2.4 Blönduð landnotkun og sjálfbær þróun 
Árið 1987 kom út skýrsla nefndar um umhverfis- og þróunarmál á vegum Sameinuðu þjóðanna 

undir heitinu Sameiginleg framtíð okkar (e. Our common future). Í henni er sjálfbær þróun fyrst 

skilgreind sem hugtak og markmið, þ.e. þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að 

skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta sínum þörfum (WCED, 1987). Árið 1992 voru 

sett viðmið og grunnreglur til grundvallar sjálfbærri þróun á heimsráðstefnunni í Ríó de Janeiró. 

Með Ríó-yfirlýsingunni og Dagskrá 21 var ríkjum heims falið að marka sér stefnu hvert fyrir sig 

um sjálfbæra þróun með tilliti til staðbundinna aðstæðna og þjóðfélagsgerðar. Sjálfbær þróun 

hefur þrjár meginstoðir þ.e. efnahagslega þróun, félagslega velferð og verndun náttúrunnar 

(Umhverfisráðuneytið, 2010).  

 

Stefnumörkun um sjálfbæra þróun hafði strax mikil áhrif á hugmyndir um byggðarmynstur, 

landnotkun og stefnu í skipulagsmálum. Árið 1990 gaf Evrópusambandið úr Græna skýrslu um 

borgarumhverfi (e. Green Paper on the Urban Environment) þar sem fjallað er gæði 

borgarumhverfisins í samhengi við sjálfbæra þróun. Þar er sett fram greining á helstu 

umhverfisvandamálum sem steðja að evrópskum borgum. Í kafla um helstu orsakir hnignunar 

borgarumhverfisins er sérstaklega fjallað um aðgreiningu landnotkunar sem þá var enn ríkjandi 

meginregla í skipulagsáætlunum: 

Current urban planning often still reflects the principles of functionalism 

expounded in "The Charter of Athens“,  theory of planning set out in the 

1940's, and also to be found in the earlier British Garden Cities movement. 

Both these theories expounded the merits of a system of townplanning based on 
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a rigid compartimentalization and location of activities on the basis of 

function. Thus, housing, industry, commercial areas, green spaces etc. are all 

physically separated and linked by an extensive road and transport network.  

(CEC, 1990, 26) 

 

Rakin er þróunin í átt að sífellt einhæfari landnotkun svo sem skipulag skrifstofusvæða, 

verslunarmiðstöðva á borgarjöðrum og rýmisfrekra stórverslana meðfram stofnbrautum sem líkist 

fremur iðnaðarsvæðum en hefðbundinni verslunarstarfsemi. Er þetta byggðarmynstur talið orsök 

vaxandi bílanotkunar, loftmengunar og útþenslu byggðar. Lagt er til að þær skipulagsáherslur 

sem mótað hafi borgarumhverfið með þessum hætti sé teknar til gagngerrar endurskoðunar. 

Skipulagsyfirvöld þurfi að draga úr aðgreiningu landnotkunar með skipulagi blandaðri svæða, 

svo sem með aukinni íbúðarbyggð í og við miðborgir. Jafnframt skuli lögð áhersla á að draga úr 

útþenslu byggðar með uppbyggingu innan núverandi borgarmarka, svo sem á yfirgefnum 

iðnaðarsvæðum og endurbótasvæðum. Í umfjöllun um leiðir til úrbóta í umhverfismálum er kafli 

um hlutverk borgarskipulags þar sem skýr afstaða er tekinn gegn aðgreiningu landnotkunar og 

uppbyggingu íbúðarúthverfa á þeim forsendum að slíkt borgarmynstur auki ferðaþörf og umferð 

sem sé ein meginorsök margra umhverfisvandamála innan þéttbýlisstaða (CEC, 1990). 

5.1. Urban planning 

Encouraging greater diversity and avoiding urban sprawl. The strict zoning 

policies of the past decades which have led to the separation of land use and 

the subsequent development of extensive residential suburbs have in turn 

stimulated commuter traffic, which is at the heart of many of the environmental 

problems currently facing urban areas.  

We therefore need a fundamental review of the principles on which town 

planning practice has been based. Strategies which emphasize mixed use and 

denser development are more likely to result in people living close to work 

places and the services they require for everyday life. The car can then become 

an option rather than a necessity.  

(CEC, 1990, 40) 
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Á þeim tveimur áratugum sem liðnir eru frá útkomu Grænu skýrslu Evrópusambandsins hefur 

boðskapur hennar um þétta, samfellda byggð með blandaðri landnotkun (e. compact city concept, 

mixed-use) orðið ríkjandi í skipulagsstefnu evrópskra borga. Stefnumörkun Evrópusambandsins 

hefur verið uppfærð og nánar skýrð á tímabilinu m.a. í svokallaðri þemaskiptri borgarstefnu (e. 

Urban Thematic Strategy) árið 2004. Árið 2007 undirrituðu umhverfisráðherrar ríkja 

Evrópusambandsins Leipzig stefnuskránna um sjálfbærar evrópskar borgir (e. Leipzig Charter on 

Sustainable European Cities), þar sem því er lýst yfir að blönduð byggð, íbúðarsvæða, 

atvinnustarfsemi, menntastofnana og útivistarsvæða sé ákjósanlegasta byggðaformið með tilliti til 

hagkvæmrar auðlindanýtingar og sjálfbærar þróunar (Stead, 2011, desember). 

 

Stefna um blandaða landnotkun var í kjölfarið tekin upp af stjórnvöldum Evrópuríkja og 

sveitarfélaga, meðal annars í Bretlandi sem hluti af stefnu breskra stjórnvalda um endurreisn 

borga (e. urban renaissance) og í Hollandi þar sem takmarkað landrými í borgum kallar á meiri 

nýtingu (e. intensive use) og meiri blöndun í landnotkun (Stead & Hoppenbrouwer, 2004). 

 

Víða í Evrópu og á Norðurlöndunum hefur endurskipulaging hafnarsvæða átt sér stað á síðustu 

árum. Í Malmö í Svíþjóð hefur 140 ha fyrrum skipasmíða- og slippasvæði á Vestur-höfninni verið 

endurskipulagt og þar byggst upp háskóli, íbúðarbyggð um 10 þúsund íbúa og fjöldi fyrirtækja 

meðal annars í upplýsingatækni (www.malmo.se).   

 

Skipulagsfræðingar og skipulagsyfirvöld eru víðast hvar á þeirri skoðun að aðgreining 

landnotkunar sé ekki lengur jafn nauðsynleg og áður vegna gjörbreytts atvinnulífs þar sem 

hlutfall þjónustustarfa er hærra en í iðnframleiðslugreinum og stóriðju. Flest atvinnustarfsemi nú 

á dögum hefur lítil neikvæð áhrif á nánasta umhverfi svo sem vegna hávaða, mengunar eða 

annarra óþæginda, nema helst ef hún dregur til sín mikla bílaumferð. Mögulega er mikil 

aðgreining landnotkunar að skapa alvarlegri umhverfisvandamál – umferðarþunga og loftmengun 

- en hún á að leysa.   
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3 Blönduð landnotkun – skilgreining hugtaksins 

3.1 Hugtakið blönduð landnotkun – greiningarrammi 
Á það hefur verið bent að blönduð landnotkun er oft sett fram í mismunandi samhengi svo 

hugtakið kann að verða óljóst. Í fyrsta lagi er algengt markmið blöndunar landnotkunar að ná 

fram meiri nýtingu innan afmarkaðs skipulagssvæðis. Í öðru lagi er oft stefnt að aukinni 

fjölbreytni svæða með því að blanda saman samrýmanlegri landnotkun til dæmis íbúðum og 

atvinnustarfsemi sem ekki er líkleg til að valda gagnkvæmum óþægindum, en er jafnframt talin 

geta haft í för með sér jákvæð samlegðaráhrif, það er skapað tækifæri eða aðstæður sem eru 

öllum notendum svæðisins til hagsbóta. Í þriðja lagi er blönduð landnotkun stundum sett fram 

sem leið til sameina landnotkun sem áður hefur tíðkast að skilja að og þarf þá að yfirstíga 

hindranir í regluverki, einkum reglur um umhverfisáhrif, hávaða eða umferðarmál. Ljóst er að 

ekki er auðvelt eða æskilegt að sameina hvers kyns landnotkun, sum starfsemi krefst aðgreiningar 

frá annarri notkun (Grant, 2002). Í stuttu máli sýnir þetta hvað hugtakið blönduð landnotkun í 

skipulagi getur verið sett fram í mismunandi samhengi og er þar af leiðandi víðtækt og eftir 

atvikum óljóst.  

 

Til að lýsa blandaðri landnotkun og skýra hugtakið hefur Alan Rowley (1996) sett fram 

greiningarramma sem byggir á samsetningu og einkennum byggðamynstursins (e. internal 

texture of settlement). Samkvæmt Rowley ræðst byggðamynstur af þéttleika (e. density) og 

gegnumflæði (e. permeability) og því hvernig er háttað samsetningu (e. grain) þeirra þátta sem 

byggðin samanstendur af þ.e. íbúa, athafna, landnotkunar, bygginga og rýmis. Samsetningin er 

ýmist fínleg og þétt líkt og algengt er í gömlum borgarhlutum eða grófari eins og yfirleitt í yngri 

borgum. Samsetningin getur einkennst af skörpum þáttaskilum (e. sharp grain) milli eins einhæfs 

svæðis og annars einhæfs svæðis eða óskýrum þáttaskilum (e. blurred grain) þegar mörk 

mismunandi svæða renna að einhverju leyti saman (Rowley, 1996). Þéttleiki lýsir 

byggingarmagni eða fjölda notenda á flatarmáli lands t.d. íbúar/ha eða fyrirtæki/ha. Gegnumflæði 

ræðst af skipulagi gatna og stíga og er þeim mun betra sem vegfarendur hafa fjölbreyttara val um 

leiðir gegnum byggðina. Gegnumflæði ræðst meðal annars af því hve götureitir eru litlir, 

samanber eitt fjögurra skilyrða sem Jane Jacobs taldi þurfa til að tryggja fjölbreyttan og líflegan 

borgarhluta. Það ræður miklu um hversu líflegan borgarbrag blönduð landnotkun kann að skapa 
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hvers eðlis starfsemin á svæðinu er. Ólík starfsemi kallar á mjög mismunandi tíðar heimsóknir 

eða umferð fólks til og frá byggingum og er því mismunandi vel til þess fallin að auka mannlíf á 

götum. Einnig getur sjálf hönnunin ráðið miklu um það hvort tiltekin notkun glæðir nánasta 

umhverfi lífi og hvort hún hefur tengsl eru við götuna. Til skýringar má bera saman 

verslunarmiðstöðvar sem yfirleitt hafa að mestu lokaðar húshliðar sem hylja starfsemina 

innandyra ólíkt verslunum við hefðbundna verslunargötu sem eru opnar út að götu og lífga því 

upp umhverfið. Skilgreining landnotkunarflokka í skipulagi gerir þessu atriði lítil sem engin skil 

(Rowley, 1996).   

 

Blönduð landnotkun á sér stað í mismunandi mælikvarða sem Rowley skiptir í fjóra flokka, þ.e. 

hverfið eða grenndarsvæðið (e. district), gatan og önnur opinber rými, götureiturinn og innan 

einstakra bygginga. Staðsetningu blandaðrar landnotkunar má jafnframt skipta upp í fjóra 

meginflokka þ.e. (1) miðborg eða miðbær þar sem er verslunar og þjónustukjarninn, (2) svæði 

innan byggðarinnar og röskuð svæði sem geta verið vannýtt, yfirgefin eða uppbyggð svæði sem 

þurfa endurnýjun, (3) úthverfi eða jaðarsvæði og svo (4) græn óröskuð svæði þar sem 

skipulagsáætlanir gera ráð fyrir uppbyggingu (Rowley, 1996). Athugunarsvæðin til umfjöllunar í 

hagnýtum úttektum í fjórða kafla voru valin með þessa flokkun í huga, þannig að eitt væri í 

miðbæ, annað á endurnýjunarsvæði og þriðja væri úthverfi.  

 

Rowley (1996) tilgreinir einnig þrenns konar nálgun eða aðferðir sem beitt er til að blanda 

landnotkun. Í fyrsta lagi má varðveita og vernda þau svæði sem þegar eru með fjölbreytta og 

blandaða landnotkun, svo sem eldri borgarhluta. Í öðru lagi má stuðla að aukinni blöndun 

landnotkunar innan þegar byggðra svæða þegar einstakar lóðir eða vannýtt svæði innan þeirra eru 

tekin til uppbyggingar eða eldri byggingar eru endurnýjaðar og aðlagaðar fyrir breytta notkun. Í 

þriðja lagi má skipuleggja ný hverfi eða endurskipuleggja eldri hverfi í heild með blandaðri 

landnotkun. Sérhvert blandað svæði er orðið til úr tveimur eða fleiri af ofangreindum þáttum – 

staðsetningu og nálgun og viðfangsefnin og tækifærin eru mismunandi eftir því hvers eðlis 

blönduðu svæðin eru (Rowley, 1996).   

 

Tíminn er einnig þáttur í blandaðri landnotkun. Mismunandi starfsemi eða landnotkun innan 

sömu byggingar eða innan sama svæðis getur leitt af sér umferð eða athafnalíf á mismunandi 
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tímum sólahringsins. Bygging getur verið samnýtt undir mismunandi starfsemi eða notkun sem 

fer fram á mismunandi tíma sólahringsins eða ársins, t.d. Háskólabíó sem nýtist til kennslu á 

daginn en kvikmyndasýninga á kvöldin eða heimavistarskóli sem nýtist sem gistihús fyrir 

ferðamenn á sumrin.  

 

Hoppenbrouwer og Louw (2005) hafa sett fram greiningarramma sem lýsir mismunandi útfærslu 

blöndunar sem byggir að hluta til á greiningu Rowley sem áður var fjallað um. 

Greiningarramminn lýsir fjórum víddum blöndunar íbúðar og atvinnuhúsnæðis og samhengi 

þeirra við mismunandi mælikvarða. Víddirnar eru 1) sameiginlegt rými, 2) lárétt blöndun, 3) 

lóðrétt blöndun og 4) blöndun eftir tíma. Mælikvarðarnir eru einstök bygging, innan götureits, 

borgarhluti (hverfi) og loks borgin í heild. Þegar blöndun landnotkunar er skoðuð með tilliti til 

víddar og mælikvarða má sjá að lárétt blöndun á sér stað á stærri mælikvarða, þ.e. þegar horft er á 

borgina í heild eða á borgarhluta (hverfi) því innan þeirra eru mismunandi landnotkunarsvæði. 

Lóðrétt blöndun landnotkunar milli hæða, blöndun í sameiginlegu rými eða eftir mismunandi 

tíma er frekar einkennandi við greiningu svæða í smærri mælikvarða, þ.e. innan byggingar eða 

götureits, sjá mynd 2 (Hoppenbrouwer og Louw 2005).  
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Mynd 2: Fjórar víddir blöndunar íbúðar og atvinnuhúsnæðis, mismunandi mælikvarði greiningar 

og þættir sem lýsa einkennum blandaðrar notkunar (þýtt úr Hoppenbrouwer & Louw 2005) 
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3.2 Flokkun landnotkunar í skipulagsreglugerð 
Skipulagsreglugerð nr. 400/1998 tók gildi árið 1998 á grundvelli þágildandi skipulags- og 

byggingarlaga nr. 73/1997. Skipulagslög nr. 123/2010 tóku gildi í ársbyrjun 2011 og ný 

skipulagsreglugerð á grundvelli nýju skipulagslaganna tekur gildi innan skamms. Hér verður 

fjallað um landnotkunarflokka skipulagsreglugerðarinnar frá 1998 því hún var í gildi þegar þær 

skipulagsáætlanir voru gerðar sem fjallað er um í hagnýtri úttekt í öðrum hluta ritgerðarinnar. 

 

Skipulagsáætlanir skiptast í þrjú stig, það er svæðisskipulag, aðalskipulag og deiliskipulag. 

Svæðisskipulag nær til tveggja eða fleiri sveitarfélaga í því setja hlutaðeigandi sveitarfélög fram 

sameiginlega stefnu um landnotkun og málaflokka sem þau telja nauðsynlegt að samræma. 

Aðalskipulag er skipulagsáætlun fyrir eitt sveitarfélag sem tekur til alls lands þess þar sem 

sveitarfélag setur fram stefnu um landnotkun, samgöngur og þjónustukerfi, þróun byggðar og 

umhverfismál. Svæðis- og aðalskipulagsáætlanir taka til að minnsta kosti 12 ára tímabils og þær 

má endurskoða á fjögurra ára fresti eða á hverju kjörtímabili.  Deiliskipulag tekur til afmarkaðra 

svæða eða reita innan aðalskipulags, frá götureit til hverfa. Í deiliskipulagi er stefna aðalskipulags 

um landnotkun, byggðarmynstur, þéttleika byggðar og önnur atriði útfærð nánar. Deiliskipulag 

setur bindandi skipulagsskilmála sem eru til grundvallar útgáfu byggingarleyfis. Svæðis-, aðal- 

og deiliskipulagsáætlanir þurfa að vera í innbyrgðis samræmi (skipulagsreglugerð nr. 400/1998).  

 

Í skipulagsreglugerð nr. 400/1998 er landnotkun flokkuð í 13 flokka en auk þeirra eru kaflar um 

samgöngu- og veitukerfi og takmarkanir á landnotkun svo sem mismunandi verndunarflokka og 

svæði undir náttúruvá. Þeir landnotkunarflokkar sem varða blandaða byggð eru skilgreind 

íbúðarsvæði og þau atvinnusvæði sem finna má innan þéttbýlis önnur en iðnaðarsvæði en á þeim 

eru íbúðir óheimilar. Atvinnusvæðin skiptast í svæði fyrir þjónustustofnanir, miðsvæði, 

verslunar- og þjónustusvæði og athafnasvæði. Samkvæmt skilgreiningu skipulagsreglugerðar á 

íbúðarsvæðum er þar aðallega gert ráð fyrir íbúðum auk starfsemi sem þjónar íbúum viðkomandi 

hverfis, svo sem verslun og þjónusta. Jafnframt má innan íbúðarsvæða gera ráð fyrir hreinlegum 

iðnaði og starfsemi sem hvorki er líkleg til að valda íbúum óþægindum vegna lyktar, hávaða eða 

óþrifnaðar né draga til sín óeðlilega mikla umferð. Svæði fyrir þjónustustofnanir eru ætluð 

stofnunum og fyrirtækjum sem veita almenna þjónustu við samfélagið svo sem skólum, 

heilbrigðisstofnunum og menningarstofnunum. Miðsvæði eru skilgreind í skipulagsreglugerð sem 
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fjölbreytt atvinnusvæði þar sem fyrst og fremst er stunduð verslun og þjónusta og stjórnsýsla sem 

þjónar stærri svæðum en einu hverfi, svo sem heilum þéttbýlisstað. Á miðsvæðum má gera ráð 

fyrir veitinga- og gistihúsum, skrifstofum og menningarstofnunum, auk hreinlegs iðnaðar. Í 

skipulagsreglugerð segir að þar sem aðstæður leyfa megi á miðsvæðum gera ráð fyrir íbúðum, 

sérstaklega á efri hæðum bygginga.  Verslunar- og þjónustusvæði eru fyrst og fremst hugsuð fyrir 

verslunar og þjónustustarfsemi sem þjónar aðliggjandi hverfi. Þar má einnig þar sem aðstæður 

leyfa gera ráð fyrir íbúðum, sérstaklega á efri hæðum bygginga. Síðasti atvinnusvæðaflokkurinn 

sem hér verður tilgreindur eru svokölluð athafnasvæði. Samkvæmt skipulagsreglugerð eru 

athafnasvæði ætluð atvinnustarfsemi þar sem lítil hætta er á mengun svo sem léttur iðnaður, 

vörugeymslur, hreinleg verkstæði, umboðs- og heildverslanir. Skipulagsreglugerðin kveður á um 

að almennt skuli ekki gert ráð fyrir íbúðum á athafnasvæðum, nema þær tengist 

atvinnustarfseminni, svo sem fyrir húsverði. Sambærilegt ákvæði gildir um hafnarsvæði. 

 

Þessi yfirferð yfir landnotkunarflokka skipulagsreglugerðar nr. 400/1998 sýnir að hún gefur 

nokkurt svigrúm til blöndunar landnotkunar. Ljóst er að mjög fjölbreytt atvinnustarfsemi getur 

uppfyllt skilyrðin sem gilda á íbúðarsvæðum, það er að valda ekki íbúum óþægindum. Þá er á 

miðsvæðum og verslunar- og þjónustusvæðum gert ráð fyrir möguleikum á íbúðum. 

Heimildarákvæðið um íbúðir tengdum atvinnustarfsemi á athafna- og hafnarsvæðum hefur verið 

umdeilt og íbúðir á slíkum svæðum oft ekki taldar æskilegar af skipulagsyfirvöldum. 

Stofnanasvæði geta því verið mjög ólík að umfangi og eðli, allt frá grunnskóla til 

sjúkrahúsasvæðis. Leik- og grunnskólar og hjúkrunarheimili eru jafnan nokkuð samofin 

íbúðarbyggð.  

 

Ljóst er að skipulagsreglugerð nr. 400/1998 er ekki mikil hindrun í vegi þess að skipulagsyfirvöld 

marki stefnu um blandaða byggð. Hins vegar eru ákvæðin um hvern landnotkunarflokk það 

almenn að þau duga ekki ein og sér til leiðsagnar við útfærslu skipulags. Aðalskipulagsstefna  um 

blöndun landnotkunar verður að skýra nánar hvað í blönduninni felst og með hvaða hætti á að 

útfæra hana í deiliskipulagi. 
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3.3 Rannsóknir á skipulagi blandaðra svæða – hugmyndafræðin í 

framkvæmd 
 

Coupland (1997) tók saman hvaða ávinningi blönduð byggð er talin geta skilað og birtist í  

skipulagsstefnu breskra skipulagsyfirvalda á tíunda áratugnum (Mynd 3).  

 
Mynd 3: Ávinningur blandaðrar byggðar/landnotkunar (þýtt úr Coupland 1997) 

Coupland (1997) bendir á að ýmsar samfélagsbreytingar hafa haft áhrif á landnotkun og stuðlað 

að aðgreiningu notkunar og dreifðari starfsemi um borgarlandið. Verslun hefur þjappast saman 

og hlutur stórmarkaða aukist. Verslunarhættir tengjast þróun samgangna og aukinni bílaeign. 

Stórmarkaðir hafa flust út í borgarjaðra á ódýrari lóðir og við afkastamiklar stofnbrautir. Einnig 

hefur önnur atvinnustarfsemi leitað inn á sérhæfð svæði á útjöðrum borga meðal annars 

skrifstofustarfsemi (e. office parks). Hins bendir Coupland (1997) á að tækifæri liggja í húsnæði 

sem ekki hentar núverandi starfsemi. Ef lítil eða engin eftirspurn er eftir húsnæði til tiltekinna 

nota ættu skipulagsyfirvöld að marka stefnu um æskilegar breytingar á notkun til bæta nýtingu 

 

Þéttleiki og fjölbreytt notkun  

 

Lífleg svæði       Minni ferðaþörf 

 

Öruggara umhverfi      Minni þörf fyrir bíl 

 

Bætt umhverfi miðborga      Betri skilyrði fyrir  
og meira aðdráttarafl                almenningssamgöngur  

 

 

Félagslegur, hagræn og umhverfislegur ávinningur 
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svæða og húsnæðis. Það felst mikil sóun í vannýttum svæðum og húsnæði. Þá geta 

skipulagsyfirvöld jafnframt reynt að tryggja að umbreyting vannýttra svæða feli í sér fjölbreyttari 

notkun en áður (Coupland, 1997).  

 

Rowley (1996) telur að skipulagsyfirvöld þurfi að skilgreina vel við hvaða aðstæður blönduð 

byggð er skipulögð. Borgarhönnuðir og skipuleggjendur þurfa að hafa hugfast að 

skipulagsstefnan er aðeins hluti af heildarmyndinni. Félagslegir og hagrænir áhrifaþættir kunna 

að vinna gegn hugmyndum um blönduð svæði, svo sem ríkjandi gildismat og búsetuóskir 

borgarbúa. Rowley (1996) bendir á að úthverfin eru vinsælust til búsetu í Bretlandi, sérstaklega 

meðal fjölskyldufólks. Íbúðir miðsvæðis höfða til þrengri hóps og íbúðirnar verður að hanna fyrir 

réttan markhóp (Rowley, 1996). Töluvert ósamræmi er milli búsetuóska almennings og 

skipulagsstefnu stjórnvalda í Bretlandi og Hollandi um blandaða byggð í miðborgum, svo sem 

með íbúðum á efri hæðum yfir verslunum og skrifstofum. Almennt viðhorf íbúa þessarra landa er 

að hefðbundin íbúðarhverfi séu eftirsóknarverðari en miðborgir til búsetu. Helst er það mengun, 

hærri glæpatíðni og oft meira ónæði sem fælir fólk frá miðbæjum. Bílastæðamál svo sem 

gjaldtaka og skortur á rými og dýrari lausnir eins og bílakjallarar eru meðal hindrana sem 

yfirstíga þarf við fjölgun íbúða í miðborgum (Stead & Hoppenbrouwer, 2004).   

 

Ekki má ofmeta áhrif skipulagsyfirvalda á uppbyggingu borga. Uppbygging ræðst af fjármagni 

og stýrist af hagkerfinu, markaðsöflum og ákvörðunum fjárfesta og byggingarverktaka. Það kann 

að vinna gegn uppbyggingu blandaðra svæða að verktakar og fjárfesta eru oft mjög sérhæfðir í 

ákveðnum tegundum verkefna svo sem byggingu verslunarhúsnæðis eða íbúðarhúsnæðis og þeir 

veigri sér því við blandaðri notkun vegna flækjustigs og meiri áhættu (Rowley, 1996). 

Framgangur stefnunnar veltur á samningum milli skipulagsyfirvalda og byggingaraðila, sem oft 

fallast ekki á alla skilmála eða forsendur skipulagsáætlunar. Byggingaraðilar sækjast frekar eftir 

nýbyggingarsvæðum (e. greenfield) en endurbyggingarsvæðum (e. brownfield). (Stead & 

Hoppenbrouwer, 2004).  

 

Félagsleg tengsl fólks eru ekki eins staðbundin og áður fyrr. Hreyfanleiki fólks er meiri og það 

sinnir sínum erindum, áhugamálum og félagslífi vítt og breitt um borgina. Verslunarhættir ráðast 

af þægindum, úrvali og lágu vöruverði, sem veldur því að flestir gera sín vikulegu innkaup í 
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stórmarkaði frekar en litlu hverfisbúðinni (Rowley, 1996). Hugsanlega er einfaldara að reyna að 

vernda blandaða landnotkun þar sem hún er þegar til staðar heldur en að reyna að skipuleggja 

blandaða byggð frá grunni. Einnig kunna að vera meiri möguleikar að ná fram blandaðri notkun 

með uppbyggingu á endurbótasvæðum nærri miðborgum en á óbyggðu landi við borgarjaðarinn. 

Kaupandi sem flytur inn á endurbótasvæði er líklega sáttari við hærri þéttleika og þau skilyrði 

sem þarf til að viðhalda blandaðri notkun svæða (Rowley, 1996). 

 

Samanburður á tveimur blönduðum hverfum sem byggð voru í Þýskalandi, þar sem annað var 

nærri miðborgarsvæði en hitt við borgarjaðarinn gefur vísbendingar um þætti sem styðja við og 

hindra slík skipulagsverkefni í framkvæmd (Wiegandt, 2004). Südstadt Tübingen var skipulagt 

fyrir 3.500 íbúðir og 2.500 vinnustaði á um 60 ha yfirgefnu herstöðvarsvæði nærri miðborginni. 

Skipulögð var þétt byggð, að jafnaði fimmhæðir, og gert ráð fyrir vinnustöðum á jarðhæðum fyrir 

lítil og meðalstór fyrirtæki í framleiðslu, listiðn, þjónustu og smásöluverslun. Hverfið er að miklu 

leyti lokað almennri bílaumferð. Bíleigendur nota bílastæðahúsum við hverfisjaðarinn. Vel gékk 

að fá íbúa og starfsemi á svæðið. Lykilatriði að baki árangrinum var talin verkefnisstjórn lítils 

sérfræðingahóps sem fylgdi verkefninu gegnum framkvæmdaferlið og sá um markaðssetningu 

hverfisins. Hugmyndafræðin var vel kynnt fyrir íbúum og fyrirtækjum. Einnig setti 

þróunaraðilinn lóðaverð fremur lágt á öllu svæðin og þéttleiki byggðar hélt byggingarkostnaði í 

lágmarki. Staðsetningin nærri miðborg var vinsæl bæði meðal íbúa og fyrirtækja. Þá tókst að fá 

snemma inn verslunar- og þjónstufyrirtæki, sem drógu inn önnur fyrirtæki. Það var talið auka 

umburðarlyndi íbúa gagnvart atvinnustarfsemi að fá fyrirtæki inn í hverfið snemma (Wiegandt, 

2004). Hitt hverfið var skipulagt á tíunda áratugnum í útjaðri Potsdam með 2.800 íbúðum og 

áætluðum 5.000 störfum. Árið 2004 hafði allt íbúðarhúsnæði byggst upp og þar bjuggu 5.500 

manns. Almenn ánægja var með gæði húsnæðis og opinna svæða og þar var að finna 

hverfisverslun og nærþjónstu. Áformin um atvinnuhúsnæði og störf hafa ekki gengið eftir. Nánast 

ekkert atvinnuhúsnæði byggðist upp og engin eftirspurn var eftir skrifstofum á svæðinu. Þá voru 

mjög lítil tengsl milli búsetu íbúa og starfa á svæðinu. Jaðarsvæði borga virðast fyrst og fremst 

henta fyrirtækjum sem eru í rýmisfrekri starfsemi og vilja lágt lóðaverð og litla truflun frá 

nærliggjandi íbúum. Blönduð hverfi á borgarjaðri þurfa því að bjóða upp á einhver einstök gæði 

til að yfirvinna þessar hömlur og draga að fyrirtæki, önnur en þau sem selja þjónustu til íbúa 

hverfisins (Wiegandt, 2004). 
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Hoppenbrouwer og Louw (2005) rannsökuðu blandaða landnotkun íbúða og atvinnustarfsemi á 

endurskipulögðu hafnarsvæði í Amsterdam, sem byggðist upp í áföngum á árunum frá 1987 til 

2003. Þeir greindu útfærslu blandaðrar landnotkunar eftir vídd, mælikvarða og samsetningu með 

hliðsjón af greiningarramma sem lýst var í kafla 3.1 og mynd 2. Útfærslan var mismunandi eftir 

skipulagsáföngum. Elstu hverfin reyndust með grófari og lárétta blöndun eða nokkuð 

svæðisskipta notkun. Í yngri hverfunum var fínlegri lóðrétt blöndun, milli hæða og í 

sameiginlegum rýmum. Byggðamynstrið endurspeglaði tískustrauma í byggingarlist og 

breytingar í húsnæðisstefnu. Þrátt fyrir að tekist hafi að byggja upp mjög þéttan (100 íbúðir/ha) 

og blandaðan borgarhluta með fjölda lítilla fyrirtækja innan um íbúðarbyggðina, urðu ekki til þau 

líflegu almenningsrými sem Jane Jacobs (1961/1993) talaði um. Flest fyrirtækin á jarðhæðum og 

innan um íbúðarbyggðina reyndust fremur fámenn, lítil fyrirtæki í viðskiptum og starfsemi sem 

lítil áhrif hefur út í hverfið. Sú starfsemi sem líklegust var til að örva líf á götum, veitingastaðir, 

barir og verslanir, var að mestu bundin við afmarkað verslunarsvæði samkvæmt skilgreindri 

landnotkun í skipulagi (e. land use plan) og verslunarmiðstöð á svæðinu. Skipulagsyfirvöld 

virðast fyrst og fremst hafa gætt þess að mismunandi landnotkun væri samrýmanleg og án 

neikvæðra grenndaráhrifa, en ekki hafa lagt svo mikla áherslu á að skapa líf milli húsana 

(Hoppenbrouwer & Louw, 2005).    

 

Grant (2002) hefur rannsakað stefnumörkun um blöndun landnotkunar í Kanada, en margar 

kanadískar borgir hafa fylgt stefnu um þéttingu byggðar og blöndun landnotkunar. Blönduð 

landnotkun er þar hugsuð sem leið til að bæta nýtingu og endurskipuleggja eldri iðnaðarhverfi 

nærri miðborgum. Það hefur þó skapað ný vandamál. Íbúðir og hreinleg starfsemi neyðir 

iðnaðarstarfsemina burtu og yfirleitt flyst hún til borgarjaðarsins sem þýðir þá að starfsfólk í 

iðnaðinum þarf að keyra lengri leið til vinnu en áður. Athugun var gerð á möguleikum að byggja 

íbúðir nærri þrifarlegu athafna- og iðnaðarsvæði (e. industrial park) í Halifax með það fyrir 

augum að starfsfólk í iðnaði gæti búið nær vinnustöðunum. Rými var til að útfæra íbúðarbyggð í 

og við athafnasvæðið. Flestir atvinnurekendur reyndust mótfallnir hugmyndinni og töldu það geta 

hamlað atvinnustarfseminni og mögulegri nýtingu ef íbúar skyldu kvarta undan hávaða, umferð 

og hættu. Skipulagsfulltrúar og borgarfulltrúar voru líka með efasemdir um fýsileika þess að 

blanda léttum iðnaði og íbúðum á athafnasvæðum í útjaðri borga. Niðurstöður Grant (2002) voru 
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að álíka vandasamt væri að blanda iðnaði og íbúðarbyggð á nýjum svæðum í útjaðrinum og í 

eldri miðlægum hverfum. Blöndun íbúða við skrifstofustarfsemi, verslun og þjónustu hefur þó 

gengið vel á miðlægum eldri iðnaðarsvæðum í Toronto og Vancouver meðal annars vegna 

innflytjendastraums og íbúafjölgunnar sem heldur eftirspurn uppi. Þar virðist blöndunin virka til 

að halda lóðum í notkun þar sem iðnaður er á undanhaldi (Grant, 2002). Vandasamt hefur reynst 

að framfylgja stefnu um hærri íbúaþéttleika, aukna blöndun og eflingu almenningssamgangna, 

það er markmiðum Smart Growth eða New Urbanism, í úthverfum í Kanada (Grant, 2009). 

Fjölmargt hefur hindrað framgang stefnunnar. Kjörnir bæjarfulltrúar eru ekki alltaf hliðhollir 

skipulagsáherslunum. Umferðarverkfræðingar sveitarfélaga voru stundum mótfallnir breyttum 

útfærslum gatna. Erfiðustu hindranirnar reyndust vera ríkjandi markaðsaðstæður og 

neytendaviðhorf. Skipulagsyfirvöld vildu hverfisverslanir, en verslunarfyrirtækin heldur 

stórverslanir (e. big box markets) (Grant, 2002; Grant & Perrott, 2011).  Byggingaraðilar voru 

vantrúaðir á að kaupendur vildu annað en hefðbundin íbúðarúthverfi og vildu ekki alltaf byggja 

samkvæmt skipulagi (Grant, 2002). Þó rannsóknin hafi beinst að fleiri þáttum en blandaðri 

landnotkun sýnir hún að erfitt er að breyta ríkjandi viðhorfum og markaðsöflum sem áhrif hafa á 

uppbyggingu borga. Ennfremur hefur verið bent á að skipulagsstefna sem kveður á um 

verslunarhúsnæði í nýjum hverfum kann að leiða til offramboðs verslunarhúsnæðis og getur 

einnig dregið úr rekstrargrundvelli starfandi verslunarsvæða (Grant & Perrott, 2011).    
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Hluti II 

Hagnýt úttekt: Stefnumótun um blandaða landnotkun og framkvæmd 
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4 Athugunarsvæði: miðbær, endurbótasvæði og úthverfi 
Við val á athugunarsvæðum á höfuðborgarsvæðinu var miðað við flokkun Rowley (1996) á 

mismunandi staðsetningu blandaðra svæða. Garðatorg í Garðabæ er dæmi um miðbæjarskipulag, 

Auðbrekka í Kópavogi er endurbótasvæði innan eldri byggðar og Norðlingaholt er úthverfi í 

Reykjavík byggt á áður óröskuðu svæði. 

 

4.1 Svæði I – Deiliskipulag miðbæjar Garðabæjar 
Árið 2002 var ákveðið að endurskoða Aðalskipulag Garðabæjar 1995-2015 sem tók gildi árið 

1997. Ný skipulags- og byggingarlög og skipulagsreglugerð tóku gildi árið 1998 og árið 2002 var 

staðfest svæðisskipulag fyrir höfuborgarsvæðið. Með hliðsjón af því var tímabært að endurskoða 

aðalskipulag Garðabæjar. Svæðisskipulagið gerði ráð fyrir hlutfallslega meiri uppbyggingu í 

Garðabæ en í öðrum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins og skilgreindi Garðatorg og nágrenni 

sem bæjarkjarna (Garðabær 2007). Aðalskipulag Garðabæjar 2004-2016 var staðfest 12. júlí 

2006 og tekur það mið af stefnu Svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins 2001-2024 um 

íbúafjölgun og stöðu miðbæjar Garðabæjar sem bæjarkjarna. Íbúar Garðabæjar voru um 9.000 

árið 2004 og gert ráð fyrir að þeir verði 16.000 í lok skipulagstímabilsins 2016 (Garðabær 2007).  

 

4.1.1 Stefnumörkun Garðabæjar um blandaða byggð  

Markmið Aðalskipulags Garðabæjar 2004-2016 er að móta þéttbýlisumhverfi sem stuðlar að 

fjölbreyttu bæjarlífi. Á skilgreindu miðsvæði frá Garðatorgi og Kirkjulundi að Hafnarfjarðarvegi 

er gert ráð fyrir þjónustu sveitarfélagsins og fjölþættri annarri þjónustu, verslun og 

menningarstarfsemi. Gert er ráð fyrir að byggðin verði þéttust í og við miðbæinn og starfsemin 

þar því aðgengileg sem flestum íbúum. Í aðalskipulaginu kemur fram að unnið sé að 

deiliskipulagi fyrir miðbæjarsvæðið sem geri ráð fyrir nýjum íbúðum og er þar átt við gildandi 

deiliskipulag miðbæjar sem samþykkt var 20. desember árið 2007 (Garðbær, 2007).  

 

Í aðalskipulaginu er mörkuð stefna um svokallaða blandaða byggð sem felur í sér blöndun 

atvinnustarfsemi og íbúðarbyggðar, það er blandaða landnotkun. „Blöndun byggðar.  Í nýjum 

íbúðahverfum er gert ráð fyrir meiri blöndun atvinnustarfsemi og íbúðabyggðar en fyrir er í eldri 
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hverfum, þó með þeim skilyrðum að slík starfsemi verði ekki truflandi fyrir íbúa.“ (Garðabær, 

2007)  Á blaðsíðu 30-31 í Aðalskipulagi Garðabæjar 2004-2016 er fjallað er um ávinning 

blöndunar atvinnustarfsemi og íbúðabyggðar og hvaða skilyrði starfsemin þarf að uppfylla:  

 

Með því að hafa stutt á milli íbúðabyggðar, þjónustu og vinnustaða næst 

sameiginlegur ávinningur íbúa og vinnuveitenda.  Íbúar geta búið innan 

göngufæris frá vinnustað, atvinnustarfsemi verður sýnileg og heimili og 

vinnustaðir standa sameiginlega undir nærþjónustu. Að auki má reikna með að 

fyrirtæki verði virkari í samfélaginu, til dæmis í samstarfi við skóla og aðrar 

menningarstofnanir. 

 

Hlutfall og tegund atvinnustarfsemi í blönduðum hverfum verður ákvarðað í 

ramma- og/eða deiliskipulagi.  Um getur verið að ræða grunnskóla og 

leikskóla, verslun, heilbrigðisstofnanir, ýmsa hverfistengda þjónustu, 

skrifstofur, léttan iðnað og önnur atvinnufyrirtæki sem ekki hafa neikvæð áhrif 

á íbúðabyggð með hávaða, lykt, óþrifnaði eða mikilli umferð.  (Blöndun 

atvinnustarfsemi og íbúðabyggðar byggist í meginatriðum á skilgreiningu 

íbúðasvæða í grein 4.2.1 í Skipulagsreglugerð en getur orðið umfangsmeiri en 

sem nemur þörfum viðkomandi hverfis.). 

(Garðabær, 2007) 

 

Atvinnustarfsemin sem talin er upp aðalskipulagsgreinargerðinni er ekki aðeins almenn 

atvinnustarfsemi, heldur jafnframt opinber grunnþjónusta svo sem skólar og heilbrigðisstofnanir 

auk hverfistengdrar þjónustu sem er fremur víðtæk og óljós skilgreining. Að jafnaði gert ráð fyrir 

þessari starfsemi í íbúðarhverfum og hún fellur undir skilgreiningu skipulagsreglugerðar á 

landnotkun innan íbúðarsvæða. Stöðluð skilgreining á blandaðri landnotkun er ekki að finna í 

fræðilegri umfjöllun, en hugtakið hefur þó verið þrengt og miðað við blandaða tekjuskapandi 

landnotkun (e. revenue-producing uses) og skólar og almannaþjónusta undanskilin (Grant, 2002; 

Hoppenbrouwer & Louw, 2005).  
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Á þegar byggðum atvinnusvæðum í Ásum og Búðum er mörkuð stefna um mögulega 

endurbyggingu á atvinnulóðum og breyttri notkun fyrir íbúðir. Eru svæðin bæði skilgreind í 

aðalskipulaginu með blandaðri landnotkun athafna-, verslunar- og þjónustustarfsemi og íbúða 

(Garðabær, 2007). Sjálandshverfi við Arnarnesvog var með blandaðri landnotkun íbúðarsvæðis, 

verslunar- og þjónustusvæðis, og stofnanasvæðis samkvæmt eldra Aðalskipulagi Garðabæjar 

1995-2015 og var deiliskipulagt samkvæmt því sem hverfi með 960 íbúðum ásamt tveimur 

lóðum undir skrifstofuhúsnæði eða stofnanir og einu verslunarrými á jarðhæð fjölbýlishúss. 

Sjálandshverfi er hins vegar skilgreint sem íbúðarsvæði í Aðalskipulagi Garðabæjar 2004-2016 

(Garðabær, 2007). Atvinnustarfsemin sem deiliskipulag Sjálands gerir ráð fyrir samræmist 

ákvæðum skipulagsreglugerðar um starfsemi sem gera má ráð fyrir innan íbúðarsvæða, það er 

starfsemi sem ekki verður ætlað að valdi íbúum óþægindum eða dragi að óeðlilega mikla umferð 

(Skipulagsreglugerð nr. 400/1998).  

 
Mynd 4: Aðalskipulag Garðabæjar 2004-2016, hluti af þéttbýlisuppdrætti 
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Arinbjörn Vilhjálmsson skipulagsstjóri Garðabæjar telur Garðabæ ekki hafa sérstöðu hvað varðar 

áherslur á blöndun landnotkunar, heldur vísi aðalskipulag Garðabæjar aðeins til hugmyndafræði 

um blöndun byggðar sem hafi verið í gangi í skipulagsmálum um nokkurt skeið. Arinbjörn telur 

að helst sé traustur grundvöllur fyrir blandaða byggð á miðbæjarsvæðinu, því þar er að finna 

opinbera þjónusta, verslanir og íbúðir. Í öðrum hverfum hafi blönduð landnotkun ekki alltaf 

gengið eftir í framkvæmd. Sem dæmi nefnir hann Sjálandshverfi þar sem skipulagsskilmálum um 

300 m2 verslunarrými á  jarðhæð fjölbýlishúss var breytt og það gert valkvætt hvort þar yrði 

verslunarrými eða íbúðir. Húsbyggjandinn hafi síðan byggt íbúðir. Skólastjóri Sjálandsskóla 

mótmælti verslun við hlið skólans og taldi hana ekki samræmdast skólahaldi. Verslunin gæti 

freistað nemenda, stuðlað að sóðaskap á skólalóð og agaleysi. Athugasemdir skólastjórans höfðu 

áhrif á ákvörðun skipulagsnefndar (Arinbjörn Vilhjálmsson, viðtal 28. mars 2012). 

Deiliskipulagsbreytingin var að frumkvæði byggingarverktaka fjölbýlishússins sem óskaði eftir 

því að kvöðin um verslunarrýmið yrði valkvæð. Skipulagsnefndin taldi ekki aðra en 

byggingarverktakann og Sjálandsskóla eiga hagsmuna að gæta í málinu og þar sem afstaða þeirra 

var ljós ákvað nefndin að fella niður grenndarkynningu deiliskipulagsbreytingarinnar (Garðabær, 

2008).  

 

Aðrar sambærilegar breytingar hafa verið gerðar á deiliskipulagi Sjálands. Í deiliskipulagi 

Sjálands sem samþykkt var árið 2002 var gert ráð fyrir lóð undir verslun og/eða stofnun við 

Löngulínu. Sú lóð var felld burt árið 2004 til að rýma fyrir lóð Sjálandsskóla (Stjórnartíðindi, 

2004, 31. mars). Sumarið 2008 var kynnt deiliskipulagsbreyting sem fólst í að breyta 10.000 m2 

lóð undir skrifstofur og/eða stofnun við Strikið 1-7 í Sjálandshverfi í lóð fyrir hjúkrunarheimili. 

Breytingin tók gildi árið 2010 (Garðabær, 2009). Þar með eru engar lóðir lengur ætlaðar almennri 

atvinnustarfsemi eða verslun og þjónustu í Sjálandshverfi. Skipulagsstjóri Garðabæjar segir 

meginforsendur breytingarinnar árið 2010 hafa verið þörfin fyrir hjúkrunarheimili á sama tíma og 

líklega hafi verið offramboð af skrifstofuhúsnæði. Hjúkrunarheimili hafi ennfremur fallið vel að 

hverfinu því þar búi þegar margir eldri borgarar (Arinbjörn Vilhjálmsson, viðtal 28. mars 2012). 

Hverfi sem skipulagt var fyrir þétta byggð, hverfisverslun og nokkra atvinnustarfsemi, hefur 

smám saman verið breytt í einhæft (e. monofunctional) íbúðarhverfi þrátt fyrir skýra stefnu 

gildandi aðalskipulags um blandaða byggð í nýjum íbúðarhverfum.  
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Önnur svæði sem í Aðalskipulagi Garðabæjar 2004-2016 eru skilgreind fyrir blandaða notkun eru 

Búðir og Ásar milli Vífilstaðavegar og Hafnarfjarðarvegar. Þar er gert ráð fyrir athafnasvæði, 

verslunar- og þjónustusvæði og íbúðarsvæði. Í Ásum er talið mögulegt að byggja allt að 300 

íbúðir en fjöldi íbúða í Búðum ekki áætlaður. Skipulagsstjóri Garðabæjar telur að í Ásum séu 

sérstaklega miklir þróunarmöguleikar fyrir blandað svæði. Nálægð við Hafnarfjarðarveg gæti 

laðað að fyrirtæki sem vilja góð tengsl við stofnbraut. Svo mætti sjá fyrir sér þétta byggð á 

svæðinu með starfsemi á jarðhæðum en íbúðum á efri hæðum og að svæðið tengdist 

Sjálandshverfi til norðurs. Að hans mati er það svolítill galli við Sjálandshverfi að þar sé nú hrein 

íbúðarbyggð (Arinbjörn Vilhjálmsson, viðtal 28. mars 2012). Arinbjörn lýsir hinu blandaða 

svæðinu í Búðum sem litlu og frekar snyrtilegu athafnasvæði inni í grónu einbýlishúsahverfi. Þar 

sé því ef til vill meiri áhugi á íbúðum en á stærri grófgerðari athafnasvæðum. Þar sé til staðar 

ýmis þjónusta við íbúa á svæðinu, svo sem bakarí og pizzastaður, sem njóti góðs af viðskiptum 

við nemendur framhaldsskólans þar skammt frá. „Þannig að þetta er nú orðið svona eins og lítill 

miðbær. Og í sjálfu sér finnst mér ekkert slæmt að hafa svona innan í byggð.” (Arinbjörn 

Vilhjálmsson, viðtal 28. mars 2012).  

 

Upphaflegt deiliskipulag Búða eða Búðahverfis eins og það nefnist í skipulagsgögnum er frá 

árinu 1977. Þá var aðeins gert ráð fyrir léttum iðnaði með þeim skilyrðum að hann væri við hæfi í 

íbúðarhverfi. Árið 1989 var deiliskipulaginu breytt til að heimila þar meiri verslunarrekstur og 

árið 2003 voru svo íbúðir heimilaðar á efri hæðum húsa og þriðjungi jarðhæða, fjærst götu, allt að 

180 m2 íbúðarhúsnæðis í hverju húsi (Garðabær, 2003). Árið 2006 var skilmálum um íbúðir við 

Iðnbúð og Smiðsbúð breytt og nýjar íbúðir heimilaðar eingöngu á efri hæðum og stærðartakmörk 

íbúða felld út. Samþykktar eldri íbúðir á jarðhæð skyldu þó áfram leyfðar (Garðabær, 2006). 

Tilefni þess að íbúðir voru heimilaðar í Búðahverfi með deiliskipulagsbreyting árið 2003 var að 

þá þegar voru komnar íbúðir og þrýstingur á skipulagsyfirvöld um samþykkt fleiri íbúða. 

Garðabær hafði synjað eigenda Iðnbúðar nr. 5 um heimild fyrir íbúð. Synjunin var kærð til 

úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála, sem felldi hana úr gildi með þeim rökstuðningi 

að hún færi í bága við jafnræðissjónarmið stjórnsýslulaga. Í kjölfarið samþykkti Garðabær 

aðalskipulagsbreytingu sem heimilaði íbúðir og deiliskipulagsbreytingu með almennum 

skipulagsskilmálum um fyrirkomulag íbúða á svæðinu. Meðeigandi Iðnbúðar nr. 5, sem rak þar 

fyrirtæki á fyrstu hæð, mótmælti skipulagsbreytingunni og taldi íbúðir rýra stórlega 
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nýtingarmöguleika húsnæðisins fyrir atvinnustarfsemi og þar með verðgildi fyrirtækisins. 

Garðabær féllst ekki á athugasemdirnar og benti á að efri hæðin hefði verið nýtt sem íbúð að 

hluta frá 1981 og að öllu leyti frá 1996 og það mátti vera forráðamönnum fyrirtækisins ljóst þegar 

fyrirtækið eignaðist neðri hæðina árið 2005 (Garðabær, 2007). Arinbjörn skipulagsstjóri minnist 

þess að eitt sinn hafi íbúðareigandi á efri hæð í Búðahverfi kvartaði undan skilti sem fyrirtæki á 

neðri hæð setti upp og taldi of áberandi út um glugga íbúðarinnar. Í því tilfelli hafi mátt spyrja sig 

hvort íbúðareigandinn hafi fyllilega gert sér grein fyrir að hann bjó á blönduðu svæði (Arinbjörn 

Vilhjálmsson, viðtal 28. mars 2012).   

 

Nokkuð er einnig um rekstur í heimahúsum innan íbúðarsvæða í Garðabæ og ef til vill hefur það 

hvetjandi áhrif að húsnæði í Garðabæ er almennt nokkuð stórt. Þegar um er að ræða starfsemi 

sem ekki dregur að mikla umferð þá kallar slíkur heimarekstur ekki á mikil viðbrögð nágranna. 

Dæmi um slíkt er verkstæði söðlasmiðs í íbúðarhúsi einu í bænum. Hins vegar skapaði 

verslunarrekstur í bílskúr íbúðarhúss á Flötunum árekstra við nágranna sem kvörtuðu undan 

umferðarónæði og sú starfsemi gékk ekki upp við þær aðstæður. Að sögn skipulagsstjóra 

Garðabæjar er það ekki aðeins blönduð landnotkun sem kallar á viðbrögð. Tillaga um að breyta 

verslunarhúsnæði í tveggja hæða íbúðarhús á Flötunum mætti einnig andstöðu nágranna,“...en 

það snérist eiginlega frekar um að húsið væri aðeins hærra og líka að þar væri komið inn fjölbýli 

inn í þetta einbýlishúsahverfi…menn voru eitthvað viðkvæmir fyrir því.” (Arinbjörn 

Vilhjálmsson, viðtal 28. mars 2012). 

 

4.1.2 Deiliskipulag miðbæjar Garðabæjar, útfærsla á blandaðri byggð 

Á miðsvæði Garðabæjar við Garðatorg og Kirkjulund eru byggingar byggðar samkvæmt 

deiliskipulagsáætlunum frá 1982 fram til ársins 2002. Garðatorg nr. 1 (Víðir, áður Hagkaup) og 

byggingarnar sem mynda göngugötuna voru byggðar níunda áratugnum. Garðatorg nr. 7 var 

byggt árið 1995 og er  fjölbýlis-, verslunar- og skrifstofuhúsnæði umhverfis torg með glerþaki. 

Þar 
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Mynd 5: Afmörkun deiliskipulagssvæðis og núverandi byggingar. THG Arkitektar & Garðabæ, 

2007 

 

eru skrifstofur Garðabæjar, verslanir á jarðhæð, tannlæknastofur og heilsugæsla og nokkur fjöldi 

íbúða á á efri hæðum (Þjóðskrá Íslands, 2012). Deiliskipulag miðbæjar Garðabæjar frá 2007 

felldi að hluta til úr gildi þessar eldri áætlanir (THG Arkitektar & Garðabær, 2007). Arinbjörn 

skipulagsstjóri Garðabæjar telur nokkurn ávinning af því að fá eina heildstæða 

deiliskipulagsáætlun árið 2007 sem leysti af hólmi margar eldri áætlanir, en töluverð vinna fólst í 

að taka upp allar eldri deiliskipulagsáætlanir svæðisins (Arinbjörn Vilhjálmsson, viðtal 28. mars 

2012).  

 

Forsögu deiliskipulagsgerðarinnar má rekja til ársins 2002. Íbúaþing var þá haldið í tengslum við 

endurskoðun aðalskipulags Garðabæjar. Fram kom áhugi íbúa á eflingu miðbæjarins með aukinni 

verslun, þjónustu og mannlífi. Sama ár var haldin hugmyndasamkeppni um þróun miðbæjarins í 

samvinnu við Arkitektafélag Íslands. Árið 2004 átti Garðabær í viðræðum við nokkra 

þróunaraðila um tillögur að endurskipulagningu miðbæjarins og samdi ári síðar við fasteigna- og 

þróunarfélagið Klasa um útfærslu á hugmyndum félagsins (THG Arkitektar & Garðabær, 2007). Í 

forsögn skipulagssamkeppninnar árið 2002 var ekki gert ráð fyrir mikilli fjölgun íbúða á 

miðbæjarsvæðinu heldur fyrst og fremst verslun og þjónustu til viðbótar þeirri starfsemi sem 

þegar var þar. Þegar þróunaraðilinn Klasi kom að skipulagsverkefninu jókst áherslan á fjölgun 
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íbúða á miðbæjarsvæðinu. Klasi lagði línurnar að mestu varðandi útfærslu deiliskipulagsins 

(Arinbjörn Vilhjálmsson, viðtal 28. mars 2012). 

 

Deiliskipulag miðbæjar Garðabæjar, sem samþykkt var 20. desember 2007, gerir ráð fyrir 160 

nýjum íbúðum. Aðalskipulag Garðabæjar 2004-2016 gerir ráð fyrir 300 nýjum íbúðum í miðbæ 

(með heimiluðu fráviki +/- 25%) til viðbótar við þær 108 sem þegar eru á svæðinu (THG 

Arkitektar & Garðabær, 2007; Garðabær 2007). Deiliskipulagið skiptist í svæði I við Kirkjulund 

ætlað undir íbúðarbyggð og svæði II við Garðatorg fyrir blandaða notkun, verslun og þjónustu 

ásamt íbúðum. Við Garðatorg (svæði II) er gert ráð fyrir tveimur byggingum, allt að fimm hæða, 

sem umliggja bæjartorgið sem ætlað er að vera vettvangur fyrir margvíslega viðburði í 

bæjarlífinu. Á jarðhæðum byggingana tveggja við torgið er gert ráð fyrir verslunum, en efri hæðir 

eru fyrir íbúðir. Í hvorri byggingu geta verið allt að 44 íbúðir. Bílakjallarar fyrir einkastæði íbúa 

eru undir byggingunum og bílakjallari undir torginu ætlaður almenningi. Umhverfis torgið og við 

verslanirnar á jarðhæð eru að auki um 100 bílastæði. Lóð er afmörkuð fyrir Hönnunarsafn Íslands 

við innkeyrslu af Vífilstaðavegi inn á Garðatorg. Hönnunarsafnið verður stakstæð bygging. Lóð 

fyrir 9 hæða fjölbýlishús með allt að 40 íbúðum er við gatnamót Hrísmóa og Bæjarbrautar. Tvær 

fjölbýlishúslóðir eru við Kirkjulund (svæði I) fyrir fjögurra og fimm hæða byggingar með 

samtals 32 íbúðum og er áhersla þar á minni íbúðir (THG Arkitektar & Garðabær, 2007).  
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Mynd 6: Skýringarmynd af deiliskipulagi Garðatorgs, núverandi hús græn, fyrirhuguð hús brún. 

(THG Arkitektar & Garðabær, 2007). 

 

Rætt var við Halldór Eyjólfsson þróunarstjóra hjá Klasa ehf. um deiliskipulagsferlið og útfærslu 

blandaðrar landnotkun í deiliskipulagi miðbæjarins. Halldór telur að forvinnan sem Garðabær 

hafði unnið í tengslum við aðalskipulagsgerðina, meðal annars íbúaþingið árið 2004 og 

fyrirliggjandi stefnumörkun, hafi verið gott veganesti. Einnig nefnir Halldór 

hugmyndasamkeppnina árið 2002, sem skilað hafi ágætum tillögum einkum hvað varðar 

útlitshönnun. Samkeppnistillögurnar hafi að hans mati þó svolítið skort skýrari greiningu á 

fjárhagslegum forsendum sem sýndu að þær væru raunhæf fjárfesting. Því það þurfi alltaf einhver 
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að fjármagna verkefnin og byggja upp. Einhvern sem er „tilbúinn að leggja allt undir og trúa því 

að þetta muni á endanum skila sér upp úr jörðinni.” (Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012). 

 

Hluti af skipulagsverkefninu um miðbæjarsvæðið fólst í að styrkja grundvöll núverandi starfsemi 

þar og því var stofnaður vinnuhópur Klasa og rekstraraðila á Garðatorgi og einnig haldnir 

íbúafundir meðan tillagan var í mótun og í skipulagsferli (Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 

2012). Að sögn þróunarstjóri Klasa var markmið deiliskipulagsins að samþætta þrenns konar 

hlutverk eða notkun á miðbæjarsvæðinu. Í fyrsta lagi að skapa líflegan miðbæ þar sem bæjarbúar 

koma saman – gera Garðatorg að viðburðatorgi og vettvangi á hátíðisdögum, fyrir útimarkaði og 

þess háttar. Í öðru lagi að draga að fólk með fjölbreyttri verslun og þjónustu, en til að styrkja 

bakland verslunar hafi jafnframt verið stefnt að fjölgun íbúa á svæðinu. Þetta hafi verið 

hugmyndafræðin bakvið tillöguna. „Og okkar hlutverk sem faglegur ráðgjafi er að sjá þessi lög 

falla saman þannig að þau styðji hvert annað frekar en einmitt að rekast á hvert annað og þannig 

að þetta sé raunhæft fjárhagslega.“ (Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012).  Í deiliskipulagi 

miðbæjarins er fyrst og fremst lögð áhersla á að bæta við húsnæði fyrir verslun og þjónustu og 

íbúðum en ekki gert ráð fyrir annarri atvinnustarfsemi svo sem skrifstofustarfsemi. En við 

Garðatorg eru þegar til staðar bæjarskrifstofur, heilsugæsla og einnig nokkuð fjölmennt fyrirtæki, 

Vistor, skammt frá (Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012).  

 

Umfang skipulagsins við Garðatorgi tekur mið af stærð bæjarfélagsins, hvað varðar stærð 

verslunarhúsnæði og fjölda íbúða, sem eru vel innan áætlaðs fjölda í gildandi aðalskipulagi til 

ársins 2016. Ekki eru áform um að byggja í mælikvarða Kringlunar eða Smáralindar, heldur 

bæjarkjarna sem sé „bara passlegur miðað við þessa 11 þúsund manna byggð sem að Garðabær 

er orðinn og hann liggur mjög miðlægt til að sinna þessu hverfi.” (Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. 

apríl 2012). Hugað var að gönguleiðum og hjólaleiðum úr aðliggjandi hverfum að miðbænum. 

Halldór þróunarstjóri Klasa tekur fram að skipulagsverkefnið feli í raun í sér að gera Garðabæ að 

sjálfbærara samfélagi með því að styrkja þjónustu innan bæjarins og gera hana aðgengilegri 

bæjarbúum, þó verkefnið hafi ekki verið markaðsett undir þeim formerkjum. Þróunaraðilinn gerir 

sér grein fyrir því að Kringlan og Smáralind og önnur stór verslunarsvæði á höfuðborgarsvæðinu 

draga að sér mikil viðskipti, en hefur þó fulla trú á að Garðbæingar vilji sjá verslunarkjarnann 



40 
 

sinn lifa og þeir „stoppi þá þarna og geri innkaupin en ekki í Kópavogi af því það er á leiðinni 

heim.” (Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012).  

 

Við gatnamót Vífilstaðarvegar og Hafnafjarðarvegar er svæði sem kallast Litlatún og er hluti 

skilgreinds miðsvæðis Garðabæjar samkvæmt aðalskipulagi. Deiliskipulag Litlatúns var 

sjálfstæður deiliskipulagsáfangi á miðbæjarsvæðinu og hluti af verkefni þróunaraðilans Klasa. 

Við Litlatún var skipulagt svæði fyrir verslun- og þjónustu. Þangað fluttust Hagkaup og 

bensínstöðin af Garðatorgi og er Litlatún nú fullbyggt. Stórmarkaður og bensínstöð féllu ekki að 

skipulagshugmyndunum um Garðatorgssvæðið, þar sem áhugi var á að sjá í hjarta bæjarins 

smærri verslanir í minni hlutföllum. Stórmarkaður krefst fjölda bílastæða, vörumóttöku og er þar 

af leiðandi rýmisfrekur og úr hlutföllum við fyrirhuguða miðbæjarstarfsemi. Vissulega höfðu 

sumir áhyggjur af því að taka stóra segul svæðisins, Hagkaup, og flytja af svæðinu. Í því fellst 

nokkur áhætta fyrir lífvænleika og rekstur á svæðinu. Markmiðið deiliskipulagsins var að skapa 

annan segul, það er fjölbreyttari verslun og þjónustu, þar á meðal matvöruverslun af einhverju 

tagi (Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012).  

 

Forsenda flutnings Hagkaups og bensínstöðvarinnar af Garðatorgi niður að Litlatúni var að Klasi 

keypti lóðir og fasteignir fyrirtækjanna við Garðatorg og náði við þau samningi um rekstur á 

nýjum stað á Litlatúnssvæðinu. „Það þurfti smá tiltekt fyrst. Hér [á Garðatorgi] þurfti að fara í 

uppkaup til þess að svona hugmyndir væru relevant og í því felst sömuleiðis aðkoma 

fagþróunaraðilans, einhvers sem er tilbúinn að taka áhættu.” (Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 

2012). Allt nýtt verslunarhúsnæði við Garðatorg mun verða í eigu þróunar- og byggingaraðilans 

Klasa ehf sem mun leigja það út til rekstraraðila en íbúðirnar á efri hæðunum verði seldar. Í þessu 

samstarfsverkefni Garðabæjar og þróunaraðilans er bærinn ekki bara að semja um byggingu húsa 

heldur að þróunaraðilinn fylgi verkefninu alla leið og beri ábyrgð á að koma inn verslun og 

þjónustu (Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012). Eignarhald Klasa á öllu fyrirhuguðu 

verslunarhúsnæði gerir Klasa kleift að stýra að nokkru leyti hvernig verslunar- og 

þjónustufyrirtæki raðast saman á svæðinu. Á skýringarmynd í deiliskipulagsgreinargerð má sjá 

tillögu að samsetningu verslana (e. retail mix) umhverfis Garðatorg. Tillaga að 

verslunarsamsetningu var gerð til að fá gleggri mynd af markaðsforsendum skipulagsins (Halldór 

Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012): 
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Þannig að í staðinn fyrir að teikna bara hús og segja það verður þarna verslun á 

jarðhæðinni - jú menn geta alveg farið þá leið en þá kannski fyrir vikið eru menn 

ekki alveg jafn vissir um að markmiðið um blómlegan miðbæ nái fram að ganga. 

Þetta er svo sem engin trygging fyrir því en menn eru svona að taka þetta skrefinu 

lengra til að skilja viðfangsefnið og gera útfærsluna þannig að hún eigi meiri 

möguleika á að ganga upp.  

(Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012) 

 

Mynd 7: Drög að fyrirkomulag verslunar og þjónustu á jarðhæðum, úr greinargerð 

deiliskipulagsins. (THG Arkitektar & Garðabær, 2007) 

 
Ennfremur var á forhönnunarstiginu leitað til verslunar- og þjónustufyrirtækja um að koma með 

rekstur sinn á Garðatorg.  „Því við vorum ekki bara skipulagsráðgjafar heldur vorum við að fara 

byggja þetta og ábyrgir bara fyrir því að þetta mundi ganga upp.“ (Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. 

apríl 2012). Um það bil 70% verslunarrýmisins var komið með vilyrði framtíðarleigjenda við lok 
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skipulagsvinnunnar, en auglýsa átti eftir leigendum fyrir hin rýmin í lok framkvæmda að sögn 

Halldórs þróunarstjóra Klasa. Halldór bendir á að dæmin séu mörg þar sem skipulagsverkefni 

hafi ekki gengið eftir vegna hagsmunaárekstra milli margra lóðar- eða húseigenda. En þrátt fyrir 

að ekki sé hægt að alhæfa þá eigi skipulagsverkefni innan núverandi byggðar það öll 

sameiginlegt að:  

…það eru alltaf einhverjir hagsmunir eðlilega og þú þarft þá einhvern veginn að 

sameina þessa hagsmuni og í einhverjum tilfellum þurfa þeir að vera allir bara á 

sömu hendi, svo þá fara menn í uppkaup til þess að búa til einhverja reiti til þess að 

það sé raunhæft að byggja eitthvað.  

(Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012)  

Halldór telur að umræðan um skipulagsmál markist svolítið af því að dæmi séu um 

skipulagsverkefni í aðdraganda kreppunnar sem gátu aldrei gengið upp og snérust kannski frekar 

um fjármálasnúninga en uppbyggingu. Fyrir vikið alhæfir fólk oft að markmið þróunar- og 

byggingaraðila sé ávallt að byggja eins mikið og mögulega er hægt að fá samþykkt. Halldór bætir 

við að verkefni þróunaraðila þurfi að vera í réttum mælikvarða og taka mið af fjárhagslegum 

forsendum. „Einhvern veginn verða menn að finna hvað er hóflegt miðað við skalann í 

viðkomandi hverfi en það verður líka alltaf að vera þannig að það sé fjárhagslega arðbært.” 

(Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012)  

 

Við útfærslu íbúðarbyggðarinnar á efri hæðum við Garðatorg var áhersla lögð á öfluga 

hljóðeinangrun og hugað að sjónlínum milli íbúða og útfærslu sameignar. Reynt var að nálgast 

sem mest þær kröfur sem fólk gerir til einbýlishúsabyggðar en útfæra þær í miðbæjarumhverfi. 

Unnin var ýtarleg forhönnun íbúða á hverjum byggingarreit til að máta mögulega íbúðahönnun 

við deiliskipulagsskilmála. Nákvæm forhönnun hefur bæði kosti og galla. Hún gefur skýrari 

mynd af þeirri útkomu sem stefnt er að, en skipulag þarf helst að bjóða upp á ákveðin 

sveigjanleika því ómögulegt er að sjá fyrir alla áhrifaþætti í framkvæmdinni (Halldór Eyjólfsson, 

viðtal 3. apríl 2012). 

 

Huga þurfti sérstaklega að samþættingu íbúðarhúsnæðis og verslunarhúsnæðis á jarðhæðunum:  
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[V]erkefnið blönduð byggð er miklu flóknara en sérhæfð byggð, …það eru fleiri 

árekstrapunktar eða svona skurðpunktar sem þú þarft einhvern veginn að leysa 

tæknilega eða hönnunarlega eins og hljóðmál, sorpmál, aðgengi, bílastæði, 

aðgreiningin á milli þessara laga [notkunar] án þess þó að það séu einhverjar 

girðingar.  

(Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012)  

Verslun og þjónusta er best sett á jarðhæðum byggingana umhverfis torgið því þar eru þær 

aðgengilegastar og sýnileiki mestur. Því er öllum jarðhæðum ráðstafað undir verslun og þjónustu 

en íbúðir allar á efri hæðum. Ekki var gert ráð fyrir skrifstofustarfsemi, en hún hefði getað komið 

til greina efri hæðum (Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012).  

 

 

Mynd 8: Skýringarmynd úr deiliskipulagsgreinargerð, 

verslanir á jarðhæð og íbúðir á efri hæðum (THG Arkitektar 

& Garðabær, 2007) 

 
Íbúðir voru ekki skilgreindar fyrir tiltekinn markhóp sérstaklega, svo sem eldri borgara, heldur 

ætlaðar hverjum þeim sem áhuga hefði á búsetu í miðbæjarumhverfi. Klasi lagði upp með að 

húsfélag væri stofnað og stofnsamþykktir lægju fyrir áður en fólk keypti íbúðirnar. 

Íbúðarkaupendum á að vera ljóst frá upphafi að um fasteignina gildi lög um fjöleignahús með 

þeim réttindum og skyldum sem þau kveða á um svo sem um sameiginlegt viðhald sameignar 

(Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012).   
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Halldór þróunarstjóri Klasa ehf. nefnir bílastæðamálin sem sérstakt viðfangsefni þar sem 

möguleg samnýting kemur til greina á svæði með blandaðri notkun vegna mismunandi 

álagspunkta. Íbúar þurfi stæði aðallega á kvöldin en verslunin yfir daginn (Halldór Eyjólfsson, 

viðtal 3. apríl 2012). Í deiliskipulagi Garðatorgs var þó ekki slegið af bílastæðakröfum og 

rökstudd nein fækkun bílastæða vegna mögulegrar samnýtingar. Deiliskipulagið kveður á um eitt 

bílastæði fyrir hverja 35 m2 verslunar- og þjónustuhúsnæðis og tvö einkastæði fyrir hverja íbúð. 

Gert ráð fyrir 100 bílastæðum á torginu sem allir geta notað en verða væntanlega notuð mest af 

viðskiptavinum yfir daginn en íbúum á kvöldin. Sameiginleg bílastæði fyrir fyrirtæki og íbúa 

með samkomulagi um tímasettan aðgang þannig að verslanir hefðu stæðin til afnota yfir daginn 

en íbúarnir á öðrum tímum kom ekki tilgreina. „[Í] þessu tilfelli erum við að tala um miðbæ í 

Garðabæ þar sem við gerum ráð fyrir að [bílastæða]kröfur íbúa […] séu hærri en ef við værum 

að gera þetta í miðbæ Reykjavíkur.” (Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012).  

 

Deiliskipulag miðbæjar fyrir svæði I og II við Garðatorg og Kirkjulund, sem hér hefur verið til 

umfjöllunar var samþykkt 20. desember 2007. Á kynningartíma bárust þrjú athugasemdarbréf, 

þar af eitt undirritað af 164 íbúum úr nágrenni miðbæjarins sem mótmæltu háreistum byggingum 

við Hrísmóa og Kirkjulund. Íbúar einbýlishúss gegnt fyrirhuguðu fjölbýlishúsi við Hrísmóa 

mótmæltu vegna skerðingar á friðhelgi, skuggavarps og ófyrirsjáanlegra veðurfarsbreytinga af 

völdum háhýsisins. Aðeins eitt bréf er frá aðila innan deiliskipulagssvæðisins sjálfs. Það var 

eigandi Garðatorgs nr. 5 sem gerði athugasemd við aðkomu að bílastæðakjallara og losun sorps 

og óskaði einnig eftir að Garðatorg nr. 5 yrði 4 hæðir í stað tveggja. Í afgreiðslu skipulagsnefndar 

kemur fram að markmið deiliskipulagsins sé að skapa skilyrði fyrir glæsilegan og lífvænlegan 

miðbæ. Nefndin var ekki reiðubúin að samþykkja lækkun eða fækkun íbúðarbygginga því það 

dragi verulega úr möguleikum þess að markmiðin næðust (Skipulagsnefnd Garðabæjar, 2007).    

 

Í október 2008 hrundi íslenska bankakerfið og alvarleg efnahagskreppa hófst. Halldór segir það 

hafa breytt öllum forsendum svo ákveðið var af Garðabæ og Klasa að fresta framkvæmd 

Garðatorgsáfangans sem þá var ekki hafin (Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012). Arinbjörn 

Vilhjálmsson skipulagsstjóri segir að fyrir aðrar rekstraraðila við Garðatorg hafi verið erfitt að sjá 

á eftir Hagkaup af Garðatorgi og Vínbúð ÁTVR sem lokaði þar um svipað leyti. Menn höfðu 

áhyggjur af framtíð svæðisins með Garðatorg nr. 1 autt og óvissu um framkvæmdir samkvæmt 
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deiliskipulaginu. Fyrirhuguð bygging Hönnunarsafns Íslands við Garðatorg, sem átti að 

fjármagna af ríki og Garðabæ, varð líka ólíklegri framkvæmd miðað við efnahagsforsendur 

(Arinbjörn Vilhjálmsson, viðtal 28. mars 2012). Á íbúaþingi haustið 2010 kom fram krafa um að 

Garðatorg nr. 1 fengi að standa, en deiliskipulagið gerir ráð fyrir niðurrifi þess og að í staðinn rísi 

annað tveggja fjölbýlishúsa við Garðatorg með verslunum á jarðhæð:  

Sumir vildu fá lágvöruverðsverslun þarna inn og eitthvað sem gæti hjálpað til 

bara að bregðast við…menn voru hræddir um að það myndi bara dofna yfir 

svæðinu og bara síðan stemningin í þjóðfélaginu fyrir að rífa hús til að byggja 

nýtt gjörbreyttist á einni nóttu.  

(Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012).  

  

Í kjölfarið fór þróunaraðilinn Klasi ehf. í að endurmeta forsendur deiliskipulagsins og fýsileika 

þess að halda Garðatorgi nr. 1 og var það talið raunhæft. Yfirstandandi endurskoðun 

deiliskipulagsins nú á vormánuðum 2012 gengur út frá þeirri forsendu að Garðatorg nr. 1 standi 

áfram. Matvöruverslunin Víðir opnaði þar og hefur það að sögn Arinbjarnar skipulagsstjóra aukið 

mjög straum fólks að svæðinu öðrum rekstraraðilum til léttis. Arinbjörn segir að ÁTVR hafi 

auglýst eftir stærra húsnæði á Garðatorgssvæðinu og nú sé til skoðunar hvar hægt verði að mæta 

því (Arinbjörn Vilhjálmsson, viðtal 28. mars 2012). Endurskoðunin felur frekar í sér aðlögun að 

breyttum forsendum en umbreytingu deiliskipulagsins. Áfram verði um að ræða blandaða byggð 

umhverfis Garðatorg, þó dregið verði úr byggingarmagni.  

Þannig að þetta [gildandi deiliskipulag miðbæjar Garðatorgs] verður aldrei byggt 

sem er náttúrulega mjög svekkjandi því það hefði verið rosalega gaman að fylgja 

þessu alla leið. Það var búið að stúdera þetta alveg fram og til baka, en það mun 

hins vegar nýtast okkur mjög vel inní þetta. Það er ekki nýtt verkefni að fæðast 

heldur er þetta að breytast, þannig að það verður ekkert síður spennandi.  

(Halldór Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012). 

 

Ljóst er að skipulag blandaðrar byggðar er flókið viðfangsefni, einkum innan byggðar þar sem 

lóðir og mannvirki eru fyrir sem taka þarf tillit til og í sumum tilfellum að kaupa upp.  Fleiri 

áhættuþættir fæla án vafa fjárfesta og framkvæmdaraðila frá slíkum verkefnum ef í boði er að 
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byggja upp á óröskuðu nýbyggingarsvæði. „þröskuldurinn er miklu lægri í útjaðrinum.” (Halldór 

Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012). En Halldór, þróunarstjóri Klasa ehf., telur þó ávinninginn geta 

verið meiri af svona verkefni eins og miðbæjarskipulaginu. „Þetta helst í hendur; að jafnaði er 

einhver stofnkostnaður, eitthvað sem verður að víkja og það er að jafnaði ekki verðlaust, hins 

vegar getur ávinningurinn, þörfin og eftirspurnin verið mikið meiri.” (Halldór Eyjólfsson, viðtal 

3. apríl 2012).  

Tafla 1:  Aðdragandi og ferill deiliskipulags miðbæjar Garðabæjar 
Tímasetning Áfangi Tilefni - aðstæður 

2002 Endurskoðun aðalskipulags hefst Skipulagslöggjöf 1998, 

Svæðisskipulag 

höfuðborgarsvæðisins 

2002 Hugmyndasamkeppni um þróun  miðbæjarins Aðalskipulagsgerð 

2004 Íbúaþing og viðræður við þróunaraðila  Aðalskipulagsgerð 

2005 Garðbær semur við Klasa ehf. um deiliskipulag Deiliskipulag miðbæjar 

2007-2008 Litlatúnsáfanginn samþykktur og byggður upp Deiliskipulag miðbæjar 

20. nóvember 

2007 

Deiliskipulag miðbæjar, Garðatorg, samþykkt Athugasemdir við háreista 

byggð 

2008 október -  Bankahrun, frestun framkvæmda á Garðatorgi Efnahagskreppa og óvissa 

2009-2010 Hagkaup flytur úr Garðatorgi 1, Vínbúð ÁTVR 

lokar við Garðatorg 

Hagkaup flyst að Litlatúni við 

Hafnarfjarðarveg 

2010 Hætt við niðurrif Garðatorgs 1, Víðir opnar 

matvöruverslun í húsnæðinu 

Íbúaþing – óskir um 

matvörubúð að Garðatorgi 1   

2011-2012 Deiliskipulag miðbæjar við Garðatorg í 

endurskoðun 

Garðatorg 1 mun standa, 

byggingarmagn minnka 

 

4.1.3 Lærdómur af skipulagi blandaðrar byggðar í Garðbæ og á Garðatorgi 

Í Aðalskipulagi Garðabæjar 2004-2016 er stefnt að meiri blöndun íbúðabyggðar og 

atvinnustarfsemi en áður í sveitarfélaginu. Stefnan felur í sér blandaða landnotkun í miðbænum, á 

nýjum íbúðarsvæðum og á eldri atvinnusvæðum þar sem íbúðir hafa verið heimilaðar og tækifæri 

eru til endurskipulagningar. Fjallað er sérstaklega um blandaða byggð í aðalskipulagsgreinargerð 

og skýrt hvernig atvinnustarfsemi getur samræmst íbúðarbyggð og hvaða ávinningi það kann að 
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skila íbúum og atvinnurekendum. Aðalskipulagsstefna Garðabæjar felur ótvírætt í sér að blönduð 

landnotkun skuli höfð að leiðarljósi við skipulag nýrrar íbúðarbyggðar, hvort heldur á nýjum 

íbúðarsvæðum eða í miðbænum.  

 

Tilefni blöndunar íbúða og atvinnustarfsemi í Búðum var vaxandi áhugi á að fá íbúðir 

samþykktar í atvinnuhúsnæði, fremur en að bærinn hafi sett sér markmið um að blanda þar 

landnotkun. Óleyfisíbúðir voru þar á efri hæðum atvinnuhúsnæðis. Setja þurfti almenna 

deiliskipulagsskilmála um íbúðir á svæðinu til að stýra þróun íbúðarbyggðar og tryggja öryggi og 

gæði íbúðarhúsnæðis. Eins og sést af sögu athafnasvæðisins í Búðum geta rekist á hagsmunir 

þeirra sem vilja nýta húseignir til íbúðar og þeirra sem reka þar fyrirtæki og telja íbúðir hamla 

atvinnustarfsemi. Ekki er hægt að ganga að því vísu að íbúar á slíkum svæðum, sem áður voru 

ætluð léttum iðnaði og þjónustu, hafi meira umburðarlyndi gagnvart atvinnurekstri og áhrifum 

hans en íbúar í hefðbundnum íbúðahverfum. 

 

Þó fyrir liggi samþykkt deiliskipulag sem gerir ráð fyrir mismunandi notkun húsa og húshluta  er 

ekki tryggt að sú blandaða landnotkun nái fram að ganga á framkvæmdastiginu. Með síðari 

breytingum á deiliskipulagi Sjálandshverfis voru smám saman felldar út allar lóðir fyrir 

atvinnustarfsemi og í stað verslunarrýmis á jarðhæð fjölbýlishúss komu íbúðir. Skipulagsþróun 

Sjálandshverfis sýnir að þar hafa markmið um blandaða byggð vikið fyrir öðrum sjónarmiðum 

við afgreiðslu bæjaryfirvalda á breytingartillögum. Ef til vill voru forsendur fyrir 

skrifstofubyggingu í Sjálandshverfi brostnar á árunum 2008-2010, þegar hjúkrunarheimili var 

samþykkt við Strikið 1-7. Hins vegar var breyting skilmála um verslunarrými við Löngulínu 2 

ekki rökstudd með sannfærandi hætti. Þar virtist ósk byggingaraðilans ein nægja. Auk þess var 

fallið frá grenndarkynningu breytingartillögunnar því skipulagsnefnd taldi engan annan eiga 

hagsmuna að gæta. Ætla mætti að rekstrargrundvöllur sé fyrir litla hverfisverslun í þéttbýlasta 

hverfi Garðabæjar (65,7 íbúðir/hektara) og þar sem er hátt hlutfall eldri borgara, sem er sá 

þjóðfélagshópur sem einna mesta þörf hefur fyrir þjónustu í göngufæri. Spyrja má hvort vegi 

þyngra, mögulegt aðgengi íbúa að verslun í hverfinu eða hagsmunir húsbyggjandans að fá að 

byggja fleiri íbúðir. Valkvæðir deiliskipulagsskilmálar, um að „æskilegt” sé að verslun verði á 

jarðhæð í stað bindandi skilmála um að þar „skuli” vera verslun, draga verulega úr líkum á 

blandaðri notkun í reynd. Þá ræðst það eingöngu af hagsmunum byggingaraðila hússins hvort 
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verður verslunarrými eða íbúð, án tillits til hverfisheildarinnar og markmiða um fjölbreytni og 

blandaða byggð. Fjárhagslegar forsendur fyrir íbúðum eru líklega traustari en fyrir verslunarrými 

og húsbyggjandi kýs jafnan öruggustu fjárfestinguna. Erfiðara getur verið að meta eftirspurn eftir 

verslunarhúsnæði en íbúðum og auk þess leggjast hærri fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði. 

Fjölbýlishús með eingöngu íbúðum er á margan hátt einfaldari framkvæmd, því aðrar kröfur eru 

gerðar í byggingarreglugerð um verslunarrými en íbúðir og flóknara er að útfæra íbúðir og 

verslun í sama húsi. Velta má upp spurningunni hvort sveitarfélög sem stefna að blöndun 

byggðar geti komið til móts við byggingaraðila vegna mögulegrar fjárhagslegrar áhættu við 

verslunarhúsnæði undir hverfisbúðir. Til dæmis gefið afslátt eða fellt niður fasteignagjöld eða 

önnur gjöld í slíkum tilfellum til að stuðla að því að hverfisverslun komist á laggirnar og 

markmiðum deiliskipulags verði náð. Mótmæli skólastjóra Sjálandsskóla sem taldi hverfisverslun 

ógn við skólastarf og velferð nemenda sýnir líka hvað þolmörkin fyrir atvinnu- og þjónustu innan 

íbúðarhverfa geta verið lág. Er rétt að bregðast við hugsanlegum agavandamál nemenda með 

deiliskipulagsbreytingu? 

 

Grundvöllur er traustari fyrir blöndun byggðar á miðbæjarsvæðinu við Garðatorg þar sem þegar 

er að finna atvinnustarfsemi, verslun og íbúðir. Garðatorg er miðlægt og aðgengilegt flestum 

íbúum bæjarins, bæði gangandi og akandi vegfarendum. Til grundvallar liggur stefna 

aðalskipulags um aukna uppbyggingu verslunar og þjónustu og fjölgun íbúða á 

miðbæjarsvæðinu. Þróunaraðilinn sem vann deiliskipulagstillöguna er einnig fjárfestir og 

byggingaraðili. Fjárhagslegar forsendur verkefnisins voru því mjög gaumgæfilega rýndar við 

vinnslu deiliskipulagsins því skipuleggjandinn ber hér jafnframt mikla fjárhagslega áhættu af 

fyrirhugaðri uppbyggingu. Nauðsynlegt var að kaupa upp lóðir og fasteignir til að rýma fyrir 

nýrri byggð. Deiliskipulag miðbæjarins útfærir mjög samþætta blandaða notkun í litlum 

mælikvarða eða milli hæða (lóðrétt) og milli lóða (lárétt) sem er flókið viðfangsefni. Hönnun 

bygginga með verslunarstarfsemi á jarðhæð en íbúðum á efri hæðum þarf að tryggja að návígi 

íbúða og fyrirtækja gangi upp án hagsmunaárekstra eða óþæginda, svo sem með hljóðeinangrun, 

skilmálum um sameign, aðkomu, sorplosun og fleira.  

 

Vegna óvissu í efnahagsmálum í kjölfar bankahrunsins var uppbyggingu á skipulagssvæðinu 

frestað og hefur hún ekki hafist nú tæpum fjórum árum síðar. Á þeim tíma hafa forsendur í 
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þjóðfélaginu og á svæðinu breyst. Deiliskipulagið er því til endurskoðunar hvaða varðar niðurrif 

og uppbyggingu. Áformin um blandaða landnotkun, hafa þó ekki breyst við endurskoðun á 

deiliskipulaginu, áfram er stefnt að verslun og þjónustu, íbúðum og opinberri þjónustu (Halldór 

Eyjólfsson, viðtal 3. apríl 2012). 
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4.2 Svæði II – Endurbótasvæðið Auðbrekka í Kópavogi 
Gildandi Aðalskipulag Kópavogs 2000-2012 tók gildi í apríl árið 2002. Í aðalskipulaginu er 

megináhersla á stefnumörkun um nýbyggingarsvæði í Vatnsenda fyrir um fimm þúsund manna 

byggð og einnig uppbyggingu á landfyllingu, bryggjuhverfi, við norðanvert Kársnes fyrir um 

1.250 manns. Aðalskipulagið gerir ráð fyrir að allt bæjarland Kópavogs verði því sem næst 

fullbyggt á skipulagstímabilinu. Innan eldri íbúðarhverfa er ekki gert ráð fyrir 

grundvallarbreytingum, en að kannað verði hvort og að hve miklu leyti megi þétta byggðina. Í 

aðalskipulaginu segir ennfremur að áhrif nýbygginga og breytinga á eldri byggð skuli metin með 

tilliti til yfirbragðs hverfis, umferðar og bílastæðaþarfa, útsýnis og skuggavarps (Kópavogsbær, 

2002).  

 

4.2.1 Stefnumörkun Kópavogsbæjar um blandaða byggð 

Á eldri athafnasvæðum við Kársnesbraut er gert ráð fyrir að aukinni íbúðarbyggð og að 

landnotkun verði blönduð með íbúðum og athafnastarfsemi. Markmið blandaðrar landnotkunar 

eru ekki skýrð sérstaklega, en fram kemur í skipulagsgreinargerð að sum eldri atvinnusvæði séu 

vannýtt og þörf á að endurskoða skipulag þeirra. Skilgreind eru endurbótasvæði við Dalveg, 

Nýbýlaveg, Auðbrekku og á Kársnesi, þar sem bæjaryfirvöld vilja stuðla að æskilegum 

breytingum á landnotkun og bæta ásýnd og nýtingu svæðanna. Í því felst að deiliskipulag geti 

gert ráð fyrir breyttri notkun húsnæðis, stækkun þess eða nýbyggingum (Kópavogsbær, 2002).  

 

Rætt var við Smára Smárason, arkitekt hjá Bæjarskipulagi Kópavogs og fyrrverandi 

skipulagsstjóra bæjarins, um nálgun skipulagsyfirvalda varðandi blandaða landnotkun íbúða- og 

atvinnusvæða almennt og á Auðbrekkusvæðinu sérstaklega sem er til nánari umfjöllunar í kafla 

4.2.2. Að sögn Smára var í sjálfu sér ekki markmið aðalskipulagsins að búa til skipulagsreiti með 

blandaðri notkun, heldur var blönduð notkun heimiluð til að auka nýtingarmöguleika húsnæðis 

og lóða á athafnasvæðum sem voru vannýtt, meðal annars á Kársnesi og við Auðbrekku. 

Atvinnuhúsnæði á þessum svæðum er komið til ára sinna og sumt óhentugt fyrir 

atvinnustarfsemi. Sérstaklega er atvinnustarfsemi á undanhaldi á efri hæðum húsa og þar hafa því 

víða verið innréttaðar íbúðir án leyfis. Töluvert er um að fólk búi í slíkum óleyfisíbúðum, jafnvel 

barnafólk. Þessi þróun kallaði á viðbrögð skipulagsyfirvalda. Íbúðarhúsnæði þarf skilyrðislaust 

að uppfylla ákvæði byggingarreglugerðar og reglugerða sem tryggja eiga heilsu- og öryggi íbúa 
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og viðunandi búsetugæði. Vilji var til þess hjá skipulagsyfirvöldum að liðka fyrir breytingum á 

húsnæði svo það nýttist betur, en að uppfylltum skilyrðum reglugerða og skipulagsskilmála, hvort 

heldur fyrir áframhaldandi atvinnustarfsemi eða íbúðarbyggð. Þar sem illa hefur gengið að nýta 

húsnæði fyrir atvinnustarfsemi er það eigendum þess í hag að fá samþykktar íbúðir því af íbúðum 

eru greidd umtalsvert lægri fasteignagjöld en af atvinnuhúsnæði. Leigjendur ósamþykktra íbúða 

eiga ekki rétt á húsaleigubótum, svo samþykktar íbúðir ættu að vera auðleigjanlegri. Þetta er 

meðal fjárhagslegra hvata fyrir breytingum atvinnuhúsnæðis í íbúðarhúsnæði (Smári Smárason, 

viðtal 28. mars 2012). Hefðu svæðin verið óbyggð við gildistöku aðalskipulagsins árið 2002 er 

alls óvíst að farin hefði verið sú leið að skilgreina þau með blandaðri landnotkun. Við 

yfirstandandi endurskoðun aðalskipulags Kópavogs er sá möguleiki til skoðunnar að auka 

blöndun íbúðarbyggðar og atvinnustarfsemi á nýbyggingarsvæðum miðsvæðis við Smáralind. Er 

það talið stuðla að jafnari umferð þar sem íbúðarbyggð og atvinnusvæði hafa mismunandi 

umferðarálagstoppa (Smári Smárason, viðtal 28. mars 2012).  

 
Mynd 9: Loftmynd af Auðbrekku og nágrenni (sótt í Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar 

©Loftmyndir ehf.) 
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Endurbótasvæðið við Auðbrekku og Nýbýlaveg hefur tekið breytingum frá því það byggðist upp 

sem iðnaðarsvæði. Þar er verslun og þjónusta nú orðin algengari en iðnaður. Aðalskipulagið 

leggur til að skipulag hverfisins verði endurskoðað í heild með það að markmiði að auka hlut 

verslunar og þjónustu og bæta ásýnd þessa hluta Kópavogs. Svæðið frá Auðbrekku norður að 

Nýbýlavegi var við gildistöku aðalskipulagsins árið 2002 skilgreint með blandaðri landnotkun 

athafnasvæðis og verslunar- og þjónustusvæðis. Þar var þá og er enn ýmis atvinnurekstur svo sem 

smíðaverkstæði, bílaþjónustufyrirtæki og verslunarrekstur (Kópavogsbær, 2002).  

 

Árið 2004 sóttu húseigendur að Auðbrekku nr. 20 um leyfi til að innrétta þrjár íbúðir á efstu hæð 

atvinnuhúsnæðisins. Það varð til þess að skipulagsyfirvöld ákváðu að ráðast í 

aðalskipulagsbreytingu og breyta skilgreindri landnotkun við Auðbrekku sunnan megin götunnar 

á lóðum nr. 2-32, til að heimila þar íbúðir. Svæðið var áður athafnasvæði og verslunar- og 

þjónustusvæði en eftir breytinguna athafna- og íbúðarsvæði.  

 
Mynd 10: Hluti breytingaruppdráttar af Auðbrekku 2-32. 

Athafnasvæði (ljósgrátt) og íbúðarsvæði (fjólublátt) 

 

Á efri hæðum húsa við Auðbrekku nr. 4-32 voru heimilaðar samtals allt að 90 íbúðir. Að öðru 

leyti var ekki kveðið á um hlutfall íbúða á svæðinu eða umfang atvinnustarfsemi. 

Aðalskipulagsbreytingin var rökstudd með því að benda á að hluti húsnæðis við Auðbrekku hefði 

um langan tíma verið vannýttur (Kópavogsbær, 2004a). 
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Tillaga að breytingu aðalskipulagsins var auglýst ásamt tillögu að deiliskipulagi Auðbrekku nr. 

20 í lok ágúst 2004. Athugasemdir komu frá húseigendum Auðbrekku nr. 24 og nr. 26 sem báðir 

töldu að íbúðir takmörkuðu notkunarmöguleika neðri hæða til iðnaðar og lækkuðu þar með 

verðgildi atvinnuhúsnæðisins. Lýst var áhyggjum af því að íbúar á 3. hæð gætu hæglega stöðvað 

iðnaðarvinnu á 2. hæð að kvöldlagi og um helgar. Fram kom að í atvinnuhúsnæðinu væru 

tiltölulega smáar iðnaðareiningar og margar í eigu einyrkja sem ynnu tilfallandi verk samkvæmt 

pöntun. Verkin þyrfti oftar en ekki að vinna fljótt og kvöld og helgarvinna því algeng. 

Kópavogsbær svaraði á þá leið að aðalskipulagbreytingin opnaði aðeins á möguleikann á 

blandaðri byggð við Auðbrekku. Það yrði kannað með ítarlegri hætti við gerð deiliskipulags 

hvernig stefnu aðalskipulagsins um blandaða byggð yrði náð (Kópavogsbær, 2004b) 

Skipulagsnefnd fól skipulagsstjóra Kópavogsbæjar í kjölfarið að boða samráðsfund með 

lóðahöfum Auðbrekku nr. 16-32 til að ræða tillögur um blandaða landnotkun íbúðar- og 

athafnasvæðis (Skipulagsnefnd Kópavogsbæjar, 2005a). Bæjarstjórn samþykkti samhljóða 

aðalskipulagsbreytinguna 23. nóvember 2004 og tók hún gildi í kjölfar staðfestingar 

umhverfisráðherra 8. desember 2004.  

 

4.2.2 Auðbrekka nr. 2-32 – 160 íbúðir og atvinnustarfsemi á jarðhæðum  

Fleiri óskir um breytingar atvinnuhúsnæðis í íbúðir komu fram árið 2004 meðan 

aðalskipulagsbreytingin var í vinnslu og kynningu. Óskað var eftir leyfi til að hækka Auðbrekku 

nr. 10 um eina hæð og byggja þriggja hæða viðbyggingu og innrétta 21 íbúð á lóðinni. Sótt var 

um leyfi fyrir 14 íbúðum að Auðbrekku nr. 2 og fyrir stækkun hússins. Umsóknir um leyfi fyrir 

íbúðum bættust við árið 2005 frá eigendum Auðbrekku nr. 32 og Auðbrekku nr. 18. Afgreiðslu 

einstakra umsókna var frestað um sumarið 2005 og ákveðið að Bæjarskipulag Kópavogsbæjar 

ynni rammaskipulag fyrir Auðbrekku nr. 2-32 í heild sinni til að útfæra með hvaða hætti 

atvinnuhúsnæði á lóðunum gæti breyst í íbúðarhúsnæði. Í árslok 2005 var ákveðið að kynna 

tillögu að rammaskipulagi fyrir lóðahöfum (Skipulagsnefnd Kópavogsbæjar, 2005b). Í 

rammaskipulagi fyrir Auðbrekku nr. 2-32 var skilgreindur fjölda íbúða fyrir hverja lóð, 

fyrirkomulag bílastæða, afmarkaðir byggingarreitir fyrir breytingar á núverandi byggingum og 

fyrir nýbyggingar. Skilgreind er stærð og staðsetning atvinnuhúsnæðis, verslunar- og 

þjónusturýma. Heildarfjöldi íbúða samkvæmt rammaskipulaginu var 175 íbúðir og gert ráð fyrir 

verslun og þjónustu á jarðhæðum sem snúa að Auðbrekku, en  atvinnustarfsemi á öllum þremur 
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hæðum Auðbrekku nr. 12 og þremur neðstu hæðum Auðbrekku nr. 14. Samkvæmt 

rammaskipulaginu var heildarbyggingarmagn áætlað um 24.000 m2 á svæðinu fullbyggðu, en það 

var um 15.500 m2 árið 2005 (Bæjarskipulag Kópavogs, 2006). 

 

Mynd 11: Rammaskipulag Auðbrekku nr. 2-14, dags. febrúar 2006 

Samkvæmt þágildandi skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1998 var rammaskipulag ekki 

skilgreint. Rammaskipulag hafði því ekki lögformlegt gildi sem bindandi skipulagsáætlun, heldur 

var aðeins hjálpartæki til að setja fram megintillögur um þróun eða forsögn fyrir lögformlega 

deiliskipulagsgerð síðar. Hafa ber í huga að þrátt fyrir að óskir um breytingar hafi aðeins borist 

frá fáeinum lóðarhöfum var ekki hægt að endurskipuleggja einstakar lóðir. Skipulagsreglugerð 

kveður á um að deiliskipulag í þéttbýli skuli miðast við að ná til svæða sem mynda heildstæða 

einingu og í því fellst að jafnaði ekki minna svæði en götureitur. Með öðrum orðum er ekki nema 

í undantekningartilfellum, svo sem þegar gerðar eru óverulegar breytingar á deiliskipulagi, hægt 

að taka fyrir einstakar lóðir (Skipulagsreglugerð nr. 400/1998). Breytt notkun hefur eðli máls 

samkvæmt áhrif á næsta nágrenni og varðar hagsmuni annarra og kallar því á heildstæða 

deiliskipulagstillögu götureits eða stærra svæðis með samráði við alla sem þar kunna að eiga 

hagsmuna að gæta.  

 

Árið 2006 var unnin tillaga að deiliskipulagi lóðanna frá Auðbrekku nr. 2 til 32 sem tók mið af 

rammaskipulaginu. Deiliskipulagstillagan gerði ráð fyrir um 170 íbúðum bæði í breyttum 

byggingum og í nýbyggingum sunnan megin á lóðum. Á öllum jarðhæðum við Auðbrekku voru 

skilgreind verslunar- og þjónusturými og einnig á efri hæðum á nokkrum lóðum. Á 
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kynningartíma tillögunnar bárust 17 athugasemdir, þar á meðal bréf undirritað af 54 íbúum 

Löngubrekku, Auðbrekku og Álfhólsvegar. Athugasemdirnar lutu flestar að útsýnisskerðingu, 

auknu umferðarálagi og bílastæðavandamálum, sem eru algengar athugsemdir við þéttingu 

byggðar óháð því hvort fyrirhuguð er blönduð landnotkun eða ekki. Sjö athugasemdir vörðuðu 

beinlínis tillögur að breyttri notkun úr atvinnustarfsemi í íbúðir. Rekstraraðili veitingahúss við 

Hamraborg nr. 11 taldi sumar fyrirhugaðar íbúðir svo nærri veitingarekstrinum að íbúar þeirra 

kynnu að verða fyrir truflun. Fyrirhuguð íbúðarbyggð myndi því hefta eða útiloka 

veitingareksturinn. Bæjarskipulag Kópavogs benti á að fjarlægðin væri mun meiri en 

lágmarksfjarlægð samkvæmt byggingarreglugerð og aukin byggð í nágrenninu ætti fremur að 

styrkja rekstrargrundvöll þjónustufyrirtækja í miðbænum en að veikja hann. Sex athugasemdir 

vegna breyttrar notkunar bárust frá eigendum húsnæðis í sambyggðu húsaröðinni við Auðbrekku 

nr. 16-32. Þrjú bréf bárust frá eigendum Auðbrekku nr. 16, 22 og 26, sem allir voru með 

iðnrekstur í sínum hlutum húsnæðisins, meðal annars trésmíðaverkstæði á jarðhæð. Bréfin voru 

að mestu samhljóða og byggða á sömu textadrögum. Í bréfunum er bent á að kvöld og 

helgarvinna sé tíð og muni valda árekstrum við íbúa á efri hæðum. Bréfum rekstraraðilanna 

þriggja lýkur samhljóða á eftirfarandi athugasemdum:  

Ég keypti þessa húseign með öllum réttindum og án kvaða eða íþyngjandi 

krafna frá umhverfi. Verði hinsvegar hinar fyrirhuguðu skipulagsbreytingar að 

veruleika skerðast notkunarmöguleikar á iðnaðarhúsnæði mínu verulega sem 

um leið rýrir verðgildi þess. Hér gæti því Kópavogsbær staðið frammi fyrir 

bótakröfu vegna framangreindra ástæðna. 

(Bréf húseigenda Auðbrekku nr. 16, 22 og 26 (Bæjarskipulag Kópavogs, 

2007a) 

 

Eigendur efri hæða við Auðbrekku nr. 20, 28-30 og Auðbrekku 24 óskuðu allir eftir heimild til að 

breyta notkun í íbúðir. Eigandi 2. hæðar Auðbrekku nr. 20 taldi að þar sem eigandi 3. hæðar hafði 

áður fengið samþykktar tvær íbúðir, ætti hann með hliðsjón af jafnræðisreglu að fá heimild fyrir 

tveimur íbúðum á sinni hæð. Eigandi efri hæða í Auðbrekku nr. 28-30 vísaði til gildandi 

aðalskipulags sem skilgreindi svæðið fyrir blandaða notkun og að tillögur að íbúðum í húsinu 

ættu sér forsögu allt til ársins 1993 (Bæjarskipulag Kópavogs, 2007a). Eigandi 3. hæðar 

Auðbrekku nr. 24 benti á að þar hefði verið íbúð í um 14 ár og hún búið þar með fjölskyldu sinni 
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síðastliðin 10 ár. Íbúðin væri fullbúin og stæðist allar kröfur um íbúðarhúsnæði og að endingu 

segir hún:  

...enda hafa fullkomnar teikningar legið fyrir lengi og hefur mér alltaf verið 

gefið til kynna af skipulagsyfirvöldum að ég fengi íbúðina mína samþykkta, en 

ég er orðin langþreytt á að bíða eftir því og finnst það ekki sanngjarnt að aðili 

sem á húsnæði sem liggur ekki einu sinni að mínu húsnæði geti með mótmælum 

stöðvað það að ég fái loksins mína íbúð samþykkta.  

(Bréf eiganda 3. hæðar Auðbrekku nr. 24 (Bæjarskipulag Kópavogs, 2007a) 

 

Af þessum athugasemdum sést að fasteignaeigendur í húsaröðinni Auðbrekku nr. 16-32 skiptast í 

tvær fylkingar varðandi fyrirhugaðar skipulagsbreytingar og hagsmunir þeirra fara alls ekki 

saman. Bæjarskipulags Kópavogsbæjar tekur undir athugasemdir eigenda við Auðbrekku nr. 16, 

22 og 26 sem stunda þar atvinnurekstur í umsögn um athugasemdirnar. Bæjarskipulag lagði til 

við skipulagsnefnd að deiliskipulag Auðbrekku nr. 2-32 yrði samþykkt en fallið frá 

skipulagsbreytingum við Auðbrekku nr. 16-30 (Bæjarskipulag Kópavogs, 2007a). 

Deiliskipulagstillagan var samþykkt í bæjarstjórn 27. febrúar 2007 með töluverðum breytingum. 

Fyrirhuguðum íbúðum var fækkað og byggingar lækkaðar. Skipulagi var frestað á lóðinni 

Auðbrekku nr. 2 og þar með fyrirhuguðum 34 íbúðum og fallið frá breytingum á Auðbrekku nr. 

16-28 þar sem fyrirhugaðar voru 21 íbúð. Einnig var dregið úr fjölda íbúða á öðrum lóðum svo 

heildarfjöldi íbúða var 90 íbúðir á skipulagssvæðinu (Bæjarstjórn, 2007a). Samkvæmt 

aðalskipulagsbreytingunni frá 2004 var gert ráð fyrir 90 íbúðum að hámarki á svæðinu og því var 

auglýst deiliskipulagstillaga fyrir Auðbrekku með um 170 íbúðum ekki í samræmi við gildandi 

aðalskipulag. Skipulagsstofnun gerði athugasemd við gildistöku deiliskipulagsins vegna 

ósamræmis auglýstu tillögunnar við gildandi aðalskipulag og mælti með því að hin breytta 

deiliskipulagstillaga yrði auglýst að nýju. Ennfremur taldi stofnunin að skýra þyrfti betur suma 

skipulagsskilmála tillögunnar (Skipulagsstofnun, 2007). 

 

Í apríl 2007 samþykkti bæjarstjórn að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 

2000-2012 þar sem hámarksfjöldi íbúða við Auðbrekku nr. 2-32 var aukin úr 90 íbúðum í 165 

íbúðir. Aðalskipulagsbreytingin var rökstudd með þeim skýringum að atvinnustarfsemi umhverfis 
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miðbæ Kópavogs hefði verið á undanhaldi undanfarin ár, meðal annars vegna erfiðrar aðkomu að 

svæðinu og takmarkaðra stækkunarmöguleika fyrirtækja. Breytingartillagan var sögð samræmast 

markmiðum gildandi aðalskipulags um þéttingu byggðar í eldri hverfum og hún talin geta styrkt 

hverfiskjarnann í Hamraborg. Aðalskipulagsbreytingin var samþykkt í bæjarstjórn 28. ágúst 2007 

ásamt umsögn Bæjarskipulags Kópavogs um framkomnar athugasemdir. Í fundargerð 

bæjarstjórnar 28. ágúst 2007 kemur fram að aðalskipulagsbreytingin hafi verið unnin í samræmi 

við tillögu að deiliskipulagi (Bæjarstjórn, 2007b). Deiliskipulagstillagan fyrir Auðbrekku var þó 

ekki auglýst samhliða aðalskipulagsbreytingunni. Aðalskipulagsbreytingin tók gildi eftir 

staðfestingu ráðherra 7. nóvember 2007 (Bæjarskipulag Kópavogs, 2007b). Ári síðar, í desember 

2008, fékk Skipulagstofnun aftur til yfirferðar deiliskipulag Auðbrekku nr. 2-32 sem bæjarstjórn 

hafði samþykkt 27. febrúar 2007. Skipulagsstofnun benti þá á að of langur tími, rúm tvö ár, væri 

liðin frá því deiliskipulagstillagan  var kynnt almenningi og féllst ekki á gildistöku hennar, því 

tillagan kynni að varða aðra hagsmunaaðila en voru á svæðinu tveimur árum fyrr. Skipulagsnefnd 

Kópavogsbæjar ákvað í kjölfarið að fela skipulagsstjóra Kópavogsbæjar að kanna hug 

hagsmunaaðila á svæðinu um framhald málsins (Skipulagsnefnd Kópavogsbæjar, 2009). 

 

Í ársbyrjun 2009 var ljóst að endurskoða þyrfti forsendur deiliskipulags Auðbrekku nr. 2-32 og 

áhuga hagsmunaðila á framhaldi málsins.  Þá voru forsendur gjörbreyttar í kjölfar bankahrunsins. 

Aðili sem ætlaði að kaupa lóðirnar Auðbrekku nr. 4 og 6 og byggja tvö ný fjölbýlishús sunnan 

við núverandi byggingar hafði hætt við lóðakaupin. Eigandi Auðbrekku nr. 8 hafði heldur ekki 

áhuga lengur á að koma fyrir íbúðum. Skipulagsstjóri Kópavogsbæjar sendi öllum lóðarhöfum 

við Auðbrekku bréf og upplýsti þá um að samþykkta deiliskipulagstillagan myndi ekki öðlast 

gildi og kallaði eftir þeirra óskum varðandi framhald málsins. Bent var á að mögulegt væri að 

taka fyrir minni skipulagsreiti. Ekkert áframhald varð á deiliskipulagsvinnu fyrir lóðirnar 

Auðbrekku nr. 2 til 14. Sú mikila vinna sem lá að baki deiliskipulaginu var þar með að mestu 

unnin fyrir gýg. Vinnan fólst meðal annars í afmörkun byggingarreita fyrir hvert hús og 

útreikning nýtingarhlutfalls fyrir lóðirnar. Greina þurfti hvernig koma mætti fyrir íbúðum sem 

uppfylltu öll ákvæði byggingarreglugerðar um stærð og hlutföll innan núverandi bygginga sem 

hannaðar voru sem atvinnuhúsnæði. Fyrirkomulag innganga, bílastæða og leiksvæða barna þurfti 

að útfæra. Unnar voru skýringarmyndir af byggðinni fyrir og eftir uppbyggingu sem sýndu áhrif á 

útsýni. Eitt erfiðasta viðfangsefnið að sögn Smára Smárasonar hjá Bæjarskipulagi Kópavogs var 
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að ná fram samkomulagi milli allra fasteignaeigenda um fyrirhugaða uppbyggingu og notkun 

bygginga. Í götunni var iðnaðarstarfsemin sums staðar þess eðlis að hún samrýmdist illa 

íbúðarbyggð vegna umhverfisáhrifa, til dæmis trésmíðaverkstæði. Til greina kom á tveimur 

stöðum að kaupa út aðila sem ráku verkstæði en í báðum tilfellum reyndist uppsett verð of hátt til 

að það gæti gengi eftir (Smári Smárason, viðtal 28. mars 2012).  

 

Óskir bárust í ársbyrjun 2009 um íbúðir á efri hæðum í húsaröðinni nr. 16-32 við Auðbrekku og 

var því unnið áfram að deiliskipulagstillögu fyrir þann reit (Smári Smárason, viðtal 28. mars 

2012). Auðbrekka nr. 16-32 samanstendur af níu sambyggðum húsum á tveimur hæðum auk 

jarðhæðar sem snýr út að Auðbrekku. Húsnæðið var byggt á árunum 1963 til 1973 fyrir 

atvinnustarfsemi. Í greinargerð deiliskipulagsins kemur fram að nokkuð sé um ósamþykktar 

íbúðir á fyrstu og annarri hæð en á jarðhæð séu smærri þjónustufyrirtæki. Hluti húsanna standi þó 

ónýttur og verulegra endurbóta sé þörf á flestum húsanna. Samkvæmt lóðaleigusamningi er 

Auðbrekka nr. 16-20 sameiginleg lóð og Auðbrekka nr. 22-32 önnur sameiginleg lóð, en 

jafnframt skiptast lóðirnar tvær í séreignarhluta fyrir hvert húsnúmer (Bæjarskipulag Kópavogs, 

2009). Upphafleg deiliskipulagstillaga gerði ráð fyrir íbúðum á efstu hæð í húsaröðinni allri. Á 

kynningartima tillögunnar ítrekaði eigandi Auðbrekku nr. 16, sem rak þar bílaverkstæði, mótmæli 

sín við að heimila íbúðir á efri hæðum líkt og hann gerði árið 2006 við fyrri deiliskipulagstillögu 

Auðbrekku. Fallist var á athugasemdir hans og lóð Auðbrekku nr. 16 og 18 haldið óbreyttri með 

atvinnustarfsemi á öllum hæðum. Að þessu sinni bárust ekki mótmæli frá eigendum í 

atvinnurekstri í Auðbrekku nr. 22 og 26 eins og árið 2006. Þann 8. september 2009, samþykkti 

bæjarstjórn deiliskipulag Auðbrekku nr. 16-32 með heimild fyrir íbúðum á efri hæðum 

Auðbrekku nr. 20-32 að uppfylltum skipulagsskilmálum, en óbreyttri atvinnustarfsemi í 

Auðbrekku nr. 16-18 á öllum hæðunum (Bæjarstjórn Kópavogsbæjar, 2009).  
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 Mynd 12: Snið af Auðbrekku nr. 16-32 og heimil notkun hverrar hæðar  

 

Deiliskipulag Auðbrekku nr. 16-32 gerir er ráð fyrir 21 nýrri íbúð og einu bílastæði á íbúð undir 

80 m2 en tveimur fyrir stærri íbúðir. Aðkoma að íbúðum efri hæða er að sunnanverðu frá 

Löngubrekku. Forsenda fyrir samþykkt aðalteikninga og útgáfu byggingarleyfis er formlegt 

samkomulag allra lóðahafa og framkvæmdaraðila um framkvæmdirnar. Í deiliskipulaginu er gerð 

krafa um samkomulag um umfang breytinga, framkvæmdir innan lóða, framfylgni og 

tímasetningu framkvæmdanna. Óheimilt er að taka íbúðir í notkun fyrr en framkvæmdum við 

bílastæði og leiksvæði samkvæmt sameiginlegu lóðablaði er lokið. Sérstaklega er kveðið á um að 

samkomulag allra lóðarhafa liggi fyrir um aðkomu að efri hæðum Auðbrekku nr. 20-32 og 

útfærslu lóða hvað varðar garða, leiksvæði og bílastæði (Bæjarskipulag Kópavogs, 2009).  
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Mynd 13: Deiliskipulag Auðbrekku nr. 16-32 samþykkt 22. desember 2009 

 

Á jarðhæðum er gert ráð fyrir þjónustustarfsemi, svo sem verslun, verkstæðum og minni iðnaðar- 

og þjónustustarfsemi, með með takmörkunum hvað varðar hávaða og mengun af ýmsum toga. 

Um nýja athafnastarfsemi sem kann að koma þar inn síðar eru gerðar þær kröfur að frá henni stafi 

ekki óþægindi vegna lyktar, hávaða eða óþrifnaðar eða hún draga að sér óeðlilega mikla umferð. 

Að öðru leyti er vísað til leyfisveitenda varðandi skilyrði fyrir atvinnurekstur, það er 

starfsleyfisskilyrða (Bæjarskipulag Kópavogs, 2009).  

 

Við vinnslu deiliskipulagsins var áhersla lögð á ýtarlega og því sem næst tæmandi 

skipulagsskilmála um þá þætti sem varða návígi íbúða við atvinnustarfsemi til að fyrirbyggja 

neikvæð umhverfisáhrif og hagsmunaárekstra. Í samráði við heilbrigðiseftirlit og 

Skipulagsstofnun voru mótaðir skilmálar til að tryggja að íbúðir uppfylltu gæða og öryggiskröfur. 

Ekki er mögulegt fyrir einn lóðarhafa að hefjast handa við gerð íbúðar í sínu húsi. Lykilatriði í 

deiliskipulaginu var að tryggja að fyrirhugaðar framkvæmdir væru unnar í sátt allra lóðarhafa og 
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sameiginlega. Skipulagsskilmálarnir kveða á um að allir eigendur nái samkomulagi um 

heildarframkvæmdina (Smári Smárason, viðtal 28. mars 2012). 

 

Gerð er krafa í skipulagsskilmálum um víðtækt samkomulag milli íbúðareigenda og eigenda 

atvinnuhúsnæðis um fjölmörg atriði. Samkomulag lóðarhafa þarf að kveða á um vinnutíma 

atvinnureksturs, viðhald húsa, staðsetningu gáma á lóðum og skilta. Bílastæði og sorptunnur fyrir 

íbúðir og fyrirtæki skulu aðskilin. Samkomulag þarf að liggja fyrir milli fasteignaeigenda í 

atvinnurekstri og íbúðareigenda um fyrirkomulag hljóðvarna milli atvinnustarfseminnar á 

jarðhæðum og/eða efri hæðum og íbúðarhúsnæðis. Lóðarhafi sem sækir um byggingarleyfi fyrir 

íbúð skal sjá til þess að hljóðvörn tryggi hljóðvist innan viðmiðunarmarka í íbúð miðað við 

eðlilega atvinnustarfsemi annarstaðar í húsinu. Athugun á hljóðvist miðað við umferð um 

fullbyggt hverfið leiddi í ljós að hljóðstig innan lóða Auðbrekku nr. 16-32 mun fara yfir 

viðmiðunarmörk reglugerðar um hávaða. Setja þurfti skilyrði um aðgerðir svo sem 

hljóðeinangrandi gler, að engir opnanlegir gluggar væru á húshlið þar sem hávaði er yfir mörkum 

heldur hljóðdeyfðar loftrásir til að tryggja loftræstingu í herbergjum (Bæjarskipulag Kópavogs, 

2009).  

 

Að sögn Smára Smárasonar hjá Bæjarskipulagi Kópavogsbæjar hafa framkvæmdir ekki farið í 

gang frá því deiliskipulag Auðbrekku nr. 16-32 var samþykkt í árslok 2009. Fyrirspurnir hafa af 

og til komið frá húseigendum um hvort hægt sé að fá samþykkta íbúð. Í þeim tilfellum hefur 

verið vísað til skilmála deiliskipulagsins um þau samkomulagsatriði sem allir húseigendur þurfa 

að samþykkja á húsfélagsfundi. Lengra hafa málin aldrei náð. Ljóst er að mjög margt þarf að 

ganga upp til að allir fasteignaeigendur í húsaröðinni geti náð saman og deiliskipulagið komist til 

framkvæmdar. Smári telur líklegt að aðeins takist að byggja íbúðarhúsnæðið ef einn 

byggingarverktaki eignast alla húsaröðina eða að minnsta kosti efri hæðirnar (Smári Smárason, 

viðtal 28. mars 2012).    
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Tafla 2:  Aðdragandi og ferill deiliskipulags Auðbrekku 16-32 

Tími Áfangi Tilefni - aðstæður 
2004 Sótt um leyfi fyrir þrjár íbúðir Auðbrekku 20  
2004 Aðalskipulagbreyting. 

Blandað íbúðar- og athafnasvæði við Auðbrekku nr. 2-32. 
Allt að 90 íbúðir heimilaðar.  
Íbúðir á efri hæðum, atvinnustarfsemi á jarðhæðum. 

• Vannýtt atvinnuhúsnæði. 
• Slæm ásýnd svæðis. 
• Óleyfisíbúðir. 
• Óskir húseigenda í íbúðir. 

2005-
2006 

Rammaskipulag Auðbrekku nr. 2-32.  
Allt að 175 íbúðir á efri hæðum og nýjum fjölbýlishúsum 
á baklóðum. 
Verslun- og þjónusta á jarðhæðum. 

• Fjöldi óska húseigenda um 
íbúðir, tugir íbúða. 

2006  Deiliskipulag Auðbrekku nr. 2-32 kynnt. 
Um 170 íbúðir, hækkun núverandi húsa auk nýrra 
fjölbýlishúsa. 
Verslun og þjónustustarfsemi á jarðhæðum. 

• Deiliskipulag var unnið með 
hliðsjón af rammaskipulagi. 

2006 
2007 

Athugasemdir (17 bréf) við deiliskipulagstillögu.  
Flestar vegna útsýnis, umferðar- og bílastæðamála. 
Þrír mótmæla skertum notkunarmöguleikum 
iðnaðarhúsnæðis vegna íbúða. 
Þrír aðilar óska eftir að fá samþykktar nýjar íbúðir og 
ósamþykktrar íbúðar.  

 

2007  Deiliskipulag samþykkt breytt, íbúðum fækkað í 90.  
Þarf að endurauglýsa breytta tillögu. 
 

• Aðalskipulag heimilar allt að 
90 íbúðir. 

• Auglýst tillaga um 170 
íbúðir í ósamræmi við 
aðalskipulag. 

2007 Aðalskipulagsbreyting, heimiluðum íbúðum í Auðbrekku 
fjölgað úr 90 í 165.  

Rökstuðningur: 
• Tillaga að deiliskipulagi. 
• Samræmist markmiðum um 

þéttingu eldri hverfa. 
• Styður hverfiskjarnann 

Hamraborg. 
Des. 
2008 

Deiliskipulag sent Skipulagsstofnun. Athugasemd við 
gildistöku, rúm 2 ár frá auglýsingu tillögu og etv. aðrir 
hagsmunaðaðilar. Forsendur hafa breyst.  

 

2009 Áhugi húseigenda við Auðbrekku nr. 2-32 um framhald 
deiliskipulags kannaður. 
Hætt við deiliskipulag Auðbrekku nr. 2-14, eigendur við 
Auðbrekku nr. 16-32 vilja áframhald og samþykkt íbúða. 

• Forsendur gjörbreyttar í 
kjölfar bankahrunsins. 

Des. 
2009 

Deiliskipulag Auðbrekku nr. 16-32 samþykkt og tekur 
gildi 22. desember 2009. 

• Íbúðir samþykktar á efri 
hæðum húsa nr. 20-32. 

• Auðbrekku nr. 16-18 án 
íbúða á efri hæðum. 
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4.2.3 Lærdómur af skipulagi blandaðrar byggðar á endurbótasvæðinu Auðbrekku 

Í skipulagssögu Auðbrekku birtast mörg erfið úrlausnaratriði varðandi endurskipulagningu innan 

eldri byggðar og útfærslu á blandaðri landnotkun. Í Auðbrekku er um að ræða blandaða notkun 

innan bygginga og milli hæða, lóðrétta blöndun notkunar. Skipulagssvæðið er í litlum 

mælikvarða, götureitur til að byrja með, en endanlegt deiliskipulag nær aðeins yfir tvær 

sameignarlóðir þar sem eru níu sambyggð hús. 

 

Sú atvinnustarfsemi sem var fyrir á svæðinu, einkum ýmis verkstæði og léttur iðnaður, hefur 

óhjákvæmilega áhrif á næsta nágrenni. Í sumum tilfellum var starfsemin þess eðlis að hún féll illa 

að fyrirhuguðum íbúðum á efri hæðum. Við þær aðstæður voru aðeins tvær leiðir færar, að kaupa 

út atvinnureksturinn með tilheyrandi kostnaði eða hætta við íbúðir í þeim byggingum. Eignarhald 

á lóðum og húsum var í höndum margra aðila sem höfðu ólík áform um notkun, það er vildu 

ýmist stunda áfram atvinnurekstur eða innrétta íbúðir. Ekki tókst að samræma þessa ólíku 

hagsmuni við fyrri atrennu að deiliskipulagi Auðbrekku nr. 2-32 árið 2007. Endanleg tillaga var 

samþykkt með töluverðum breytingum vegna athugasemda. Gert var ráð fyrir óbreyttu ástandi á 

nokkrum lóðum, þar sem ósamkomulag var milli eigenda um notkun á húsnæði og einstökum 

hæðum. Vegna kostnaðar var ekki raunhæft að kaupa út verkstæðin. Við síðari atrennu að 

deiliskipulagi Auðbrekku nr. 16-32 varð að falla frá samþykkt íbúða í Auðbrekku nr. 16-18 að 

kröfu húseiganda sem þar rak bílaverkstæði.  

 

Þegar Aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012 var breytt árið 2004 til að heimila allt að 90 íbúðir við 

Auðbrekku voru forsendurnar fyrir þeim tiltekna íbúðafjölda ekki útskýrðar. Við vinnslu 

rammaskipulags og síðar deiliskipulags var farið langt upp fyrir 90 íbúða hámarksviðmið 

aðalskipulagsins eða reiknað með um 170 íbúðum. Þetta ósamræmi deiliskipulagstillögunnar og 

aðalskipulagsins setti málsmeðferðina og feril deiliskipulagsins í nokkurt uppnám. Í febrúar 

2007, eftir auglýsingu, samþykktu skipulagsyfirvöld breytta deiliskipulagstillögu fyrir 90 íbúðir. 

Deiliskipulagið með þessari umtalsverðu fækkun íbúða var ekki endurauglýst eins og kveðið er á 

um í skipulagslögum að eigi að gera ef tillögur taka grundvallarbreytingum í kjölfar 

athugasemda. Deiliskipulag fyrir Auðbrekku nr. 2-32 frá febrúar 2007 var í biðstöðu meðan 

aðalskipulagsbreyting sem heimilaði allt að 165 íbúðir við Auðbrekku fór gegnum skipulagsferli. 
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Aðalskipulagsbreytingin um fjölgun íbúða var rökstudd með tilvísun í tillögu að deiliskipulagi, 

en deiliskipulagstillaga þó ekki auglýst samhliða. Aðalskipulagsbreytingin var staðfest í árslok 

2007. Deiliskipulag Auðbrekku nr. 2-32 frá febrúar 2007 var aldrei endurauglýst og í ársbyrjun 

2009 var ljóst að deiliskipulagið gæti ekki tekið gildi vegna tímans sem liðin var frá auglýsingu 

og samþykkt þess og vegna breyttra forsendna í samfélaginu. Ekki er hægt að sjá af málsgögnum 

að aðalskipulagsbreytingin árið 2007 um fjölgun íbúða við Auðbrekku í allt að 165 talsins taki 

neitt mið af þeim athugasemdum sem gerðar voru við deiliskipulagtillögu Auðbrekku skömmu 

áður og þeim fjölmörgu hindrunum sem sú skipulagsvinna hafði leitt í ljós, svo sem um 

hagsmunaárekstra atvinnurekenda og húseigenda sem vildu samþykktar íbúðir. Í stað þess að 

fylgja eftir samþykktu deiliskipulagi fyrir blandaða byggð með 90 íbúðum árið 2007 var stefnt að 

miklu umfangmeiri skipulagsbreytingum sem að lokum strönduðu í efnahagslægðinni í árslok 

2008.   

 

Deiliskipulagstillagan fyrir Auðbrekku nr. 16-32, sem tók gildi 18. janúar 2010, fór gegnum 

skipulagsferlið á eðlilegum vinnslutíma og samræmi við gildandi aðalskipulagsstefnu. Þá náðist 

samkomulag milli húseigenda um tillöguna.  Við Auðbrekku nr. 20-32 þar sem gert er ráð fyrir 

íbúðum á efri hæð eru skilmálar mjög ýtarlegir. Skilyrðin eru mörg sem þarf að uppfylla til að fá 

samþykkta íbúð. Skipulagsskilmálar um hljóðvarnir á ábyrgð íbúðareigenda, reglur um vinnutíma 

fyrirtækja í húsunum og samkomulag allra eigenda um umfang, útfærslur og framkvæmd 

breytinga. Slíkir skilmálar eru nauðsynlegir til að tryggja gæði og fyrirbyggja hagsmunaárekstra, 

en hækka verulega þröskuldinn fyrir framkvæmdaraðila og eru líklegir til að hindra að áætlunin 

komist til framkvæmdar, sérstaklega undir dreifðu eignarhaldi.    
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4.3 Svæði III  - Norðlingaholt, úthverfi í Reykjavík 
Í gildandi Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024, sem staðfest var árið 2002, eru sett markmið 

um að auka þéttleika byggðar og stytta vegalengdir milli íbúa og starfa með blandaðri byggð. Öll 

fyrirhuguð nýbyggingarsvæði bæði á jaðarsvæðum borgarinnar og flest endurbyggingarsvæði 

innan eldri hluta Reykjavíkur, voru skilgreind í aðalskipulaginu sem svokölluð blönduð svæði. Á 

blönduðum svæðum skyldi gert ráð fyrir íbúðum í bland við fjölþætta atvinnustarfsemi, að 

undanskyldri starfsemi sem að jafnaði á heima á athafnasvæðum, hafnarsvæðum og 

iðnaðarsvæðum (Reykjavíkurborg 2002/2010).  

 

4.3.1 Almennt um stefnu Aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024 um blönduð svæði  

Meðal svæða sem skilgreind voru sem blönduð svæði eru Norðlingaholt, Úlfarsfell, og 

endurbyggingarsvæðin í Skuggahverfi og Bryggjuhverfinu við Elliðavog. Mýrargötu- og 

Slippasvæði var með aðalskipulagsbreytingu árið 2005 einnig skilgreint blandað svæði. Á stærri 

svæðunum svo sem í Úlfarsfelli, Vatnsmýri og Gufunesi skyldi unnið rammaskipulag 

(heildarskipulag) sem nýttist sem forsögn fyrir gerð deiliskipulags á viðkomandi svæðum 

(Reykjavíkurborg 2002/2010). Stefna aðalskipulagsins um blönduð svæði var svohljóðandi:   

3.1.3. Blönduð svæði 

Á blönduðum svæðum er gert ráð fyrir íbúðarbyggð ásamt tilheyrandi 

nærþjónustu í bland við fjölþætta atvinnustarfsemi. Á þessum svæðum er þó 

ekki leyfileg starfsemi sem að jafnaði á heima á athafna- og hafnar- og 

athafnasvæðum og iðnaðarsvæðum (sbr. kafla 3.1.6, 3.1. 7 og 3.1.8). Við 

skipulagningu blandaðra svæða og afmörkun landnotkunar innan þeirra verður 

ávallt litið á þau sem skipulagslega heild. Fyrir stærri svæðin, t.d. Gufunes, 

verður unnið heildarskipulag áður en gert er deiliskipulag fyrir einstök 

skólahverfi. Smærri svæðin eru deiliskipulögð sem ein heild, t.d. 

Norðlingaholt. […] Í aðalskipulaginu eru öll ný svæði fyrir íbúðarbyggð 

skilgreind sem blönduð svæði (sjá markmið 2.2.b). Sett eru ákvæði um hlutfall 

þess lands sem taka skal undir atvinnustarfsemi á hverju svæði (tafla 2). 

(Reykjavíkurborg, 2002/2010) 
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Mynd 14: Tafla 2 úr Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 sem birtir hlutfall atvinnusvæða 

innan blandaðra svæða og þéttleika íbúðir/ha. 

  

Í kaflanum um blönduð svæði í aðalskipulaginu eru markmið blandaðrar landnotkunar ekki sett 

fram sérstaklega eða gerð grein fyrir mögulegum ávinning stefnunnar. Meðal meginmarkmiða 

aðalskipulagsins er að auka gæði byggðar og í umfjöllun um það markmið er blönduð byggð 

tilgreind sem leið að því markmiði. Blönduð landnotkun er talin til þess fallin að stytta fjarlægðir 

milli íbúa og starfa og á þann hátt auka gæði byggðar (Reykjavíkurborg 2002/2010). Í 

aðalskipulagsgreinargerð II, sem er forsenduhefti og ekki staðfestur hluti aðalskipulagsins, er 

forsendum og ávinningi blandaðrar byggðar lýst nánar. Þar segir að til að stuðla að sjálfbærri 

þróun borgarumhverfisins þurfi að auka blöndun byggðar og ná fram auknu jafnvægi í dreifingu 

atvinnusvæða og íbúðarsvæða og skapa þannig aukin atvinnutækifæri nærri íbúðarhverfum. 

“Blöndun byggðar dregur úr umferðarþörf og styttir vegalengdir milli íbúða og verslunar, 

þjónustu og atvinnu. Í aðalskipulaginu er gert ráð fyrir að störf dreifist betur um borgina og 

dregið verði úr aðskilnaði mannlegra athafna og stuðlað að fjölbreyttara borgarumhverfi.” 

(Reykjavíkurborg, 2002). 
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Árið 2007 var staðfest aðalskipulagsbreyting sem skýrði nánar hvað fælist í því að líta á blönduð 

svæði sem skipulagslega heild. Svohljóðandi ákvæði sett inn í kaflann um blönduð svæði:   

[Við skipulagningu blandaðra svæða [], sem ná til heils skólahverfis (900 íbúðir eða 

fleiri) eða stærra svæðis, skal líta á þau sem skipulagslega heild. []...Í því getur falist 

að unnið verði rammaskipulag eða annars konar heildarskipulag, þar sem m.a. er 

gerð grein fyrir landnotkun, þéttleika byggðar, aðalgatnakerfi og skiptingu svæðis í 

smærri reiti til deiliskipulagningar.]  

(Reykjavíkurborg, 2007).  

 

Í greinargerð með breytingartillögunni er á það bent að innan núverandi byggðar geti verið 

óraunhæft að ráðast í gerð deiliskipulags sem nær yfir marga götureiti. Þar þurfi í meira mæli að 

taka tillit eignarhalds á landi, mismunandi ástands og aðstæðna á einstökum reitum, 

tímasetningar uppbyggingar og almennt fjölþættari hagsmuna. Innan byggðar sé hægt að vinna 

með svæði sem skipulagslega heild t.d. með gerð rammaskipulags þar sem heildarsvæðinu er 

skipt upp í smærri svæði til formlegrar deiliskipulagningar í áföngum. Einnig kemur þar fram að 

megin tilgangur með skilgreiningu blandaðra svæða í aðalskipulaginu hafi verið að setja ekki of 

bindandi stefnu fyrir framtíðarnýbyggingarsvæði sem sum hver yrðu ekki byggð fyrr en eftir árið 

2020. Á þessum framtíðarsvæðum hefðu ekki legið fyrir deiliskipulagstillögur eða hugmyndir 

um nánari afmörkun landnotkunar á viðkomandi svæðum. Til að tryggja fagleg vinnubrögð við 

nánari skipulagningu svæðanna, þegar þar að kæmi, hafi ákvæði verið sett inn um að litið skyldi 

á þau sem skipulagslega heild (Reykjavíkurborg, 2007). 

 

Rætt var við Harald Sigurðsson skipulagsfræðing og verkefnisstjóra svæðis- og aðalskipulags á 

skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkurborgar um tilefni og markmið stefnunnar um blönduð 

svæði sem birtist í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024.  Með aðalskipulagsstefnu um blönduð 

svæði vildu skipulagsyfirvöld skapa meira jafnvægi í dreifingu starfa um borgina. Langflest störf 

eru í vesturhluta borgarinnar og miðborgarsvæðinu, en tiltölulega lágt hlutfall starfa í 

úthverfunum austan Elliðaár sem er ein meginorsök þungrar bílaumferðar í Reykjavík. Til að ná 

jafnari dreifingu starfa um borgina eru áherslur mismunandi eftir borgarhlutum. Á 

þéttingarsvæðum í og við miðborgina er áhersla á fjölgun íbúða, því þar er þungamiðja 
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atvinnulífsins. Í úthverfunum, sem eru að mestu leiti íbúðarsvæði, var hins vegar reynt að fjölga 

störfum eða atvinnulóðum til mótvægis (Haraldur Sigurðsson, viðtal 20.október 2010). Um 

einstök blönduð svæði voru sett viðmið um að ákveðið hlutfall, til dæmis 10-25%, af landi 

viðkomandi hverfis færi undir atvinnustarfsemi og þá til viðbótar við hefðbundna hverfisverslun 

eða nærþjónustu sem er að jafnaði er gert ráð fyrir á íbúðarsvæðum (Reykjavíkurborg 

2002/2010). Mögulegur ávinningur þess er að draga úr vegalengdum milli heimila, vinnustaða og 

þjónustu og skapa þannig skilyrði fyrir vistvænni ferðamáta, til dæmis almenningssamgöngur. 

En einnig að stuðla að betri borgarbrag almennt með líflegri og fjölbreyttari borgarhlutum með 

aukinni blöndun landnotkunar (Haraldur Sigurðsson, viðtal 20.október 2010).  

 

Reynslan þau tíu ár sem Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024 hefur verið í gildi sýnir að 

erfiðlega hefur gengið að framfylgja stefnumörkuninni um aukna blöndun byggðar í Reykjavík. 

Stefnumörkun um blönduð svæði hefur ekki verið fylgt eftir af mikilli festu. Dæmi um það er 

skipulagssagaþróun Úlfarsfellshverfis.  Aðalskipulagið skilgreindi hverfið blandað svæði með 

15-25% hlutfalli atvinnustarfsemi og tók aðalskipulagið mið af fyrirliggjandi rammaskipulagi 

fyrir Úlfarsfellshverfi sem var afrakstur skipulagssamkeppni um svæðið. Rammaskipulagið lagði 

upp með blandað íbúðarhverfi þar sem atvinnustarfsemi og verslun var samtvinnuð 

íbúðarbyggðinni eftir einskonar breiðgötu í gegnum hverfið, fyrirtæki og verslanir á jarðhæðum 

en íbúðir á efri hæðum. Úlfarsfellshverfið var síðan lögformlega deiliskipulagt í áföngum en þá 

fjaraði strax undan hugmyndunum um blöndun byggðar. Dregið var úr þéttleika og áætluðum 

íbúafjölda í Úlfarsfelli og áherslan færðist yfir á skilgreint miðsvæði fyrir atvinnustarfsemi við 

Úlfarsárdal fremur en að láta atvinnustarfsemi samtvinnast hverfinu í samræmi við 

breiðgötuhugmyndina (Haraldur Sigurðsson viðtal 20. október 2010).  

 

Skipulagsþróun Úlfarárdals sýnir glöggt hvað tilhneigingin er sterk til að skipuleggja og byggja 

hefðbundin íbúðarsvæði þar sem eingöngu er íbúðarhúsnæði og nauðsynlegar stofnanir svo sem 

skólar, en takmörkuð atvinnustarfsemi og verslun. Þrátt fyrir ríka áherslu á blöndun 

atvinnuhúsnæðis innan um íbúðarbyggðina í rammaskipulagi fyrir Úlfarsfell var hún ekki útfærð 

nema að litlu leyti í deiliskipulagi hverfisins. Fyrsti deiliskipulagsáfanginn fyrir Halla, 

Hamrahlíðarlönd og suðurhliðar Úlfarsfells var samþykktur árið 2004 og gerði ráð fyrir 904 

íbúðum, þar af 598 í fjölbýlishúsum (Reykjavíkurborg, VA Arkitektar ehf & Björn Ólafs 
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arkitekt, 2004). Hlutur atvinnuhúsnæðis í deiliskipulaginu náði ekki settum mörkum 

aðalskipulagsins um að atvinnusvæði nái yfir 15-25% deiliskipulagssvæðisins. Á það er bent í 

deiliskipulagsgreinargerð, en jafnframt að gera megi ráð fyrir hærra hlutfalli atvinnuhúsnæðis og 

meiri blöndun í næstu áföngum nær miðsvæði við Vesturlandsveg. Í deiliskipulaginu er gert ráð 

fyrir íbúðum auk þriggja lóða undir stofnanir neðst í dalnum. Aðeins er heimilt að koma fyrir 

skrifstofum, verslun og þjónustustarfsemi á jarðhæðum fjölbýlishúsa við Skyggnisbraut, 

aðalgötuna í jaðri hverfishlutans (Reykjavíkurborg, VA Arkitektar ehf & Björn Ólafs arkitekt, 

2004). Með deiliskipulagsbreytingu samþykktri 10. maí 2007 var íbúðum fækkað úr 904 í 695 og 

hlutfall einbýlishús hækkað en fjölbýlishúsalóðum fækkað (Reykjavíkurborg, 2006). Ári síðar, 

14. maí 2008, voru samþykktar tvær deiliskipulagsbreytingar sem felldu niður heimildina fyrir 

skrifstofum, verslun og þjónustustarfsemi á jarðhæðum við Skyggnisbraut. (Reykjavíkurborg & 

Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf. (2008). Þar með var 1. skipulagsáfangi Úlfarsárdals orðin hrein 

íbúðarbyggð ásamt nauðsynlegum skólastofnunum en án húsnæðis fyrir atvinnurekstur, verslun 

og þjónustu. Annar deiliskipulagsáfangi Úlfarsárdals sem liggur vestar og nær skilgreindu 

miðsvæði var samþykktur 31. júlí 2008. Hann gerir ekki ráð fyrir neinni atvinnustarfsemi, heldur 

aðeins 540 íbúðum og lóðum fyrir leik- og grunnskóla (Reykjavíkurborg & Batteríið Arkitektar, 

2007). 

Annað blandað svæði samkvæmt aðalskipulagi er Bryggjuhverfið við Elliðaárvog sem byrjaði að 

byggjast upp kringum aldamótin og átti að teygja sig frá Gullinbrú vestur inn eftir Elliðaárvogi. 

Aðeins hluti af fyrsta deiliskipulagsáfanga hverfisins er risinn en síðari áfangi bíður þess að 

malarnámufyrirtæki þar víki yfir á nýtt iðnaðarsvæði.  Að sögn Haraldar hjá skipulags- og 

byggingarsviði Reykjavíkurborgar hefur eftirspurn eftir atvinnuhúsnæði í Bryggjuhverfinu verið 

lítil og hverfið ekki staðið undir neinni verslun. Erfitt er þá fyrir skipulagsyfirvöld að standa á 

móti því að heimiluð sé breytt notkun þegar eigandi sem stendur uppi með autt atvinnuhúsnæði 

óskar þess. Séð í stærri mælikvarða má segja að Bryggjuhverfið liggi nálægt stórum 

atvinnusvæðum, þ.e. athafna- og miðsvæðum í Höfða- og Hálsahverfum við Vesturlandsveg 

(Haraldur Sigurðsson viðtal 20. október 2010).  

 

Í Norðlingaholti, athugunarsvæðið sem næsti kafli fjallar nánar um, er stefna aðalskipulagsins 

útfærð og gert ráð fyrir nokkurri atvinnustarfsemi í hluta hverfisins. Haraldur bendir á að þar sé 

sé skipulagt svolítið líkt og á athafnasvæði „stór hús og í raun landfrek starfsemi” sem er raunar 
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mælt gegn í skilgreiningu blandaðra svæða (Haraldur Sigurðsson viðtal 20. október 2010). Í 

Norðlingaholti er nær öll íbúðabyggðin risin en atvinnulóðirnar eru allar enn óbyggðar, að 

undanskyldum tveimur lóðum og bensínstöð við Suðurlandsveg. Er það oftast raunin að 

uppbygging og þróun íbúðarsvæða er hraðari en atvinnusvæða. „...[Þ]egar þú byrjar á 

íbúðarhverfi og að úthluta íbúðarlóðum [...] verður að klára það á tiltölulega skömmum tíma 

þannig að það standi undir leikskóla og grunnskóla.“ (Haraldur Sigurðsson viðtal 20. október 

2010). Erfiðara er fyrir skipulagsyfirvöld að stýra hraða uppbyggingar á atvinnusvæðum en 

íbúðarsvæðum og reynslan sýnir að uppbygging atvinnusvæða er fremur hæg í litlu samfélagi 

eins og Íslandi. Fjöldi fyrirtækja og starfa er takmarkaður og gæta verður þess að dreifa ekki um 

of kröftunum (Haraldur Sigurðsson viðtal 20. október 2010). Á heildina litið er það viðfangsefni 

að reyna markvisst að jafna dreifingu starfa um borgina með meiri blöndun landnotkunar flókið 

út frá hagrænum forsendum. Skýrar forsendur um framboð og eftirspurn atvinnulóða þurfa að 

liggja fyrir. Hafa þarf í huga að skipulag og úthlutun á einu svæði kann að draga kraftinn úr öðru 

sambærilegu svæði sem einnig er vilji til að byggja upp og efla  (Haraldur Sigurðsson viðtal 20. 

október 2010).  

 

Haraldur nefnir þróun og eflingu miðborgarinnar og hversu erfitt er að samræma hana 

markmiðum um atvinnusvæðin í úthverfunum. Mjög stór svæði standa til boða á 

miðborgarsvæðinu undir atvinnustarfsemi. Þegar hefur stórum svæðum miðsvæðis verið 

ráðstafað undir atvinnustarfsemi í samþykktum deiliskipulagsáætlunum eða eru skilgreind fyrir 

atvinnusvæði samkvæmt aðalskipulagi. Má þar lóðir við Hörpu, Vísindagarðar við Háskólann, 

Borgartún, Landspítalinn, Vatnsmýri og fleiri miðlæg svæði. „Þetta er ákveðið vandamál, við 

viljum efla miðborgina bæði með íbúðum og störfum eða miðborgarsvæðið, hins vegar viljum við 

dreifa störfunum meira út líka...þetta er ákveðið dilemma.“ (Haraldur Sigurðsson viðtal 20. 

október 2010). Það er að mestu leyti undir fyrirtækjum komið hvar þau kjósa að setja sig niður og 

skipulagsyfirvöld hafa takmörkuð áhrif á það fyrir utan að skilgreina landnotkun í aðalskipulagi. 

Haraldur nefnir að á jaðarsvæðum eins og í Úlfarsfelli þurfi ef til vill að leggja áherslu á að draga 

inn einhver lykilfyrirtæki sem geti virkað sem segull á önnur fyrirtæki (Haraldur Sigurðsson 

viðtal 20. október 2010).  
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Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2002-2024 er stefnan um blönduð svæði aðeins sett fram í 

almennum ákvæðum svo sem um að starfsemi sé þrifarleg og samræmist íbúðarbyggð. Ekki er 

fjallað um hvert einstakt blandað svæði og atvinnustarfsemi þar skilgreint nánar 

(Reykjavíkurborg 2002/2010). Markaðsaðstæður hverju sinni ráða mestu um eftirspurn lóða á 

einstökum svæðum. Erfitt er að forgangsraða atvinnusvæðum. Skipulagsyfirvöld gæta sín á að 

setja ekki þrönga skilmála því það kann að vera hamlandi fyrir markaðinn og getur takmarkað 

eftirspurn eftir atvinnulóðum. Að því leyti er aðalskipulag frekar veikt stýritæki og ekki síst þegar 

framboð af miðlægum atvinnusvæðum er svona mikið eins og fyrr segir (Haraldur Sigurðsson 

viðtal 20. október 2010). Haraldur telur þó nauðsynlegt að skipulagsyfirvöld flýti sér hægt við að 

þróa og bjóða ný svæði þegar í boði eru ýmsir ókláraðir reitir. Til dæmis bjóði Skeifan upp á 

mikil tækifæri til endurbyggingar og þéttingar sem blandað svæði, en kannski ekki skynsamlegt 

að ýta strax undir væntingar um það meðan enn séu ókláraðir reitir í Borgatúni og við miðborgina 

(Haraldur Sigurðsson viðtal 20. október 2010). 

 

Skipulagsyfirvöld hafa trú á að aukin þéttleiki og blöndun byggðar hafi jákvæð áhrif svo sem á 

ferðavenjur. Þannig megi einnig skapa betri borgarbrag og lifandi hverfi sem ekki eru mannlaus 

stóran hluta sólarhringsins, samanber nánast mannlaus íbúðahverfi yfir daginn og síðan mannlaus 

skrifstofuhverfi að loknum vinnutíma. Hitt er svo annað mál hvort fólk sé almennt móttækilegt 

fyrir hugmyndinni um blönduð hverfi. Haraldur nefnir að það sé viðvarandi vandamál í grónum 

íbúðarhverfum að fólk telur alltaf að það skapist mjög mikil umferðarvandamál með nýrri 

starfsemi í hverfum – og stundum séu þær áhyggjur meiri en efni standi til. En í nýjum hverfum 

megi strax í skipulagi staðsetja fyrirtækin svo umferð fari ekki gegnum hverfin (Haraldur 

Sigurðsson viðtal 20. október 2010). 

 

Einn þáttur atvinnustarfsemi innan íbúðarhverfa er verslun og þjónusta. Matvöruverslunum hefur 

fækkað verulega innan íbúðarhverfa síðustu áratugi og færst út að jöðrum þeirra, sem liggja vel 

við stofnbrautum, eða flust út á athafnasvæði. Verslunarrekstur í litlum hverfiskjörnum hefur víða 

lagst af í Reykjavík (Reykjavíkurborg, 2009).  Fyrir tuttugu árum gátu 85% Reykvíkinga sótt 

matvöruverslun í göngufæri (400 m) frá heimili, en árið 2010 áttu 54% Reykvíkinga kost á því 

(Einar Jónsson, 2010). Í yfirstandandi endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur er lögð áhersla á 

að skilgreina hverfisverslanir með nákvæmari hætti til að undirstrika mikilvægi þeirra og að ekki 
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verði auðsótt að fá að breyta verslunarhúsnæði í íbúðir eins víða hefur verið gert. Staðsetning 

verslunar innan hverfa þarf jafnframt að vera þar sem flestir eiga leið um. Mætti hugsa sér að 

framhaldsskóli og hverfisverslun ásamt einhverri atvinnustarfsemi myndi sameiginlegan kjarna 

og þannig náist jákvæð samlegðaráhrif til að viðhalda hverfisversluninni (Haraldur Sigurðsson 

viðtal 20. október 2010).  

  

4.3.2 Deiliskipulag Norðlingaholts, blandað úthverfi Reykjavíkur 

Norðlingaholt er flatlendi vestan við Rauðhóla og ánna Bugðu og liggur að Breiðholtsbraut í 

vestri. Suðurlandsvegur afmarkar svæðið til norðurs en Elliðavatn til suðurs. Áður en hverfið var 

skipulagst voru þar landskikar á bilinu frá um 2000 m2 og upp í um 7 hektara í eigu um 80 aðila. 

Landeigendur sömdu við Reykjavíkurborg um skipulag og þróun svæðisins um síðustu aldarmót. 

Um 80% svæðisins var í eigu Reykjavíkurborgar og fyrirtækis landeigenda, Rauðhóls ehf. þegar 

deiliskipulag var unnið. Deiliskipulagsforsögn var samþykkt sumarið 2001. Einnig lágu 

meginforsendur tillögu að Aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024, til grundvallar 

deiliskipulagsgerðinni. Svæðið var skilgreint sem blandað svæði í aðalskipulagi. 

Deiliskipulagstillaga var auglýst sumarið 2002 og gerði hún ráð fyrir 1050-1105 íbúðum, auk 

þjónustubygginga og atvinnuhúsnæðis. Allmargar athugasemdir bárust sem lutu flestar að hæð 

bygginga og útsýniskerðingu, þéttleika byggðar og nálægð hverfisins við Elliðavatn og Bugðu  

Til að koma til móts við athugasemdir voru byggingar lækkaðar og íbúðum fækkað og hlutfall 

sérbýlis aukið (Reykjavíkurborg & & T.ark Teiknistofan, 2003). Deiliskipulag Norðlingaholts 

var samþykkt 11. apríl 2003, ári eftir gildistöku Aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024.  

 

Norðlingaholtshverfi afmarkast af ánni Bugðu og Breiðholtsbraut og Suðurlandsvegi. 

Heildarstærð  skipulagssvæðisins er 85,7 ha og eru íbúðir eru á um 40 ha lands. Deiliskipulagið 

gerir ráð fyrir um 866-929 íbúðum sem í grófum dráttum skiptast þannig að þriðjungur er sérbýli 

en tveir þriðju í fjölbýli. Gert er ráð fyrir tíu lóðum undir atvinnuhúsnæði meðfram Elliðabraut og 

Norðlingabraut, sem skerma íbúðarhverfið frá Breiðholtsbraut og Suðurlandsvegi. 
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Mynd 15: Deiliskipulagsuppdráttur af Norðlingaholtshverfi 

 

Atvinnuhúsnæði fyrir almenna atvinnustarfsemi aðra en hverfisverslun er á bilinu 3000-5670 m2 

og tvær til þrjár hæðir. Auk þess er gert ráð fyrir verslunarhúsnæði fyrir hverfisverslun að 

hámarki 4200 m2 að stærð. Meginmarkmið deiliskipulagsins snúa flest að gæðum 

íbúðarbyggðarinnar, góðum tengslum hennar við skóla og þjónustu og náttúru í næsta nágrenni. 

Gangandi vegfarendur séu aðskildir akandi umferð og í hverfinu séu fjölbreyttar gerðir húsnæðis 

svo íbúar verði úr öllum þjóðfélagshópum. Um atvinnusvæðin er aðeins sett fram eitt markmið 

sem er að atvinnuhúsnæði skermi íbúðarbyggðina frá stofnbrautum meðal annars vegna 

hljóðvistar (Reykjavíkurborg & & T.ark Teiknistofan, 2003). 

 

Norðlingaholtið var eitt fyrsta blandaða svæðið sem var deiliskipulagt og hefur íbúðarbyggðin 

byggst upp að mestu, en aðeins tvær lóðir af tíu á atvinnusvæðinu og verslunarhúsnæði fyrir 

hverfisverslun hefur ekki risið. 
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Rætt var við Ásgeir Ásgeirsson arkitekt, hönnunarstjóra deiliskipulags Norðlingaholts sem unnið 

var hjá T.ark Teiknistofunni. Að sögn Ásgeirs var lagt upp með að hverfið yrði blandað, það er 

íbúðarhúsnæði og þrifarleg atvinnustarfsemi. Að öðru leyti var skipulagsforsögn 

Reykjavíkurborgar ekki ítarleg. „Þannig að forsögnin var nei ekkert voðalega skýr, en mjög 

fljótlega þegar við förum að vinna með skipulaginu hjá Borginni og eiga svona heiðarlegan 

debat þá komu svona kannski ákveðnar línur, skýrar línur.“ (Ásgeir Ásgeirsson, viðtal 18. 

nóvember 2010). Til dæmis var sett ákvæði um að heimila ekki matvöruverslun á 

atvinnulóðunum, heldur aðeins á einni skilgreindri verslunarlóð til að tryggja rekstrargrundvöll 

hverfisverslunnar. Íbúafjöldi í hverfinu skyldi samsvara einu grunnskólahverfi. Flóðasvæði 

Bugðu og hávaðasvæði meðfram stofnbrautunum takmarka byggingalandið og höfðu mest áhrif á 

stærð og mótun hverfisins. Áætlað hljóðsstig nærri stofnbrautunum var yfir mörkum fyrir 

íbúðarbyggð en ekki atvinnuhúsnæði. Að sögn Ásgeirs lá þá beint við að staðsetja 

atvinnuhúsnæðið á jöðrunum meðfram stofnbrautunum sem myndar þá hljóðmön milli 

stofnbrautanna og íbúðarbyggðarinnar (Ásgeir Ásgeirsson, viðtal 18. nóvember 2010).  

 

Skipulagshöfundarnir töldu blöndun atvinnustarfsemi og íbúðarbyggðar bjóða upp á áhugaverða 

möguleika í útfærslu en hugmyndina jafnframt vera áskorun. Helst var horft til mögulegrar 

samnýtingar bílastæða fyrir fjölbýlishúsin og fyrirtækin þar sem þau eru á aðliggjandi lóðum svo 

hægt væri að fækka bílastæðum. Fyrirtækin eru tiltölulega skammt frá fjölbýlishúsunum og lóðir 

liggja saman. Gera má ráð fyrir að stór hluti íbúa fari að heiman til vinnu á morgnana og komi 

heim síðdegis. Því var þeim möguleika velt upp að fyrirtækin gætu nýtt bílastæðin yfir daginn. 

Horfið var frá þeirri hugmynd: „Menn duttu niður í praktísk sjónarmið – þetta er sitthvor 

lóðarhafinn, [...] ef íbúðarhúsnæðið er komið en ekki búið að byggja atvinnustarfsemina – hver 

borgar þá þessa sameiginlegu lóð? Það voru mörg svona praktísk mál.“(Ásgeir Ásgeirsson, 

viðtal 18. nóvember 2010).  

 

Um hönnun atvinnuhúsnæðis segir í deiliskipulagsgreinargerð að þar sem aðkoma að 

íbúðarbyggðinni er gegnum atvinnusvæðin sé krafist metnaðarfullrar hönnunar á 

atvinnuhúsnæðinu. Kvöð er um tveggja metra há mön og gróður sé milli atvinnuhúsnæðis og 

íbúðarbyggðar og gróðursetningu á 15% flatarmáls atvinnuhúslóða (Reykjavíkurborg & & T.ark 

Teiknistofan, 2003). Skipulagshöfundarnir tóku tillit til þess að þetta er úthverfi. Var því farin sú 
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leið að hafa skilin milli atvinnusvæðisins og íbúðarsvæðisins skýr. Aðkomugötur að fyrirtækjum 

eru aðgreindar frá innkeyrslum að fjölbýlishúsunum. Settar voru manir á lóðamörk fyrirtækjalóða 

og aðliggjandi fjölbýlishúsalóða. „Það var búinn til svona svolítill symbólskur aðskilnaður.“ 

(Ásgeir Ásgeirsson, viðtal 18. nóvember 2010). Að öðru leyti er ekki fjallað um þætti sem varða 

sérstaklega návígi íbúðarbyggðar og atvinnustarfseminnar í deiliskipulagsgreinargerð. 

Byggingarskilmálar á atvinnulóðunum fremur almenns eðlis og taka á grundvallaratriðum eins og 

hámarkshæðum, þakhalla, bílstæðamálum og aðkomu að byggingum (Reykjavíkurborg & & 

T.ark Teiknistofan, 2003). En annars segir Ásgeir þá hafa verið opna fyrir markmiðinu um 

blöndun byggðar:  

Við voru alveg sannfærðir um að það væri hægt að gera margt gott úr þessu, 

en við voru svo sem líka alveg sannfærðir um að fólk var ekkert alveg búið að 

meðtaka það að það væri kannski bara prentsmiðja við hliðina á þeim í fína 

úthverfinu sínu þar sem það var að byggja fína húsið sitt. 

 (Ásgeir Ásgeirsson, viðtal 18. nóvember 2010) 

  

Nánast öll íbúðarbyggðin í Norðlingaholti er nú fullkláruð, en allar atvinnuhúsalóðirnar eru 

óbyggðar nema tvær, auk bensínstöðvarinnar við Suðurlandsveg. Ásgeir telur hægfara 

uppbyggingu atvinnustarfseminnar skýrast af ýmsu, einkum lóðaverði, lóðaframboði og 

staðsetningu svæðisins í útjaðri borgarinnar. Norðlingaholt var að hluta í einkaeign fjárfesta 

þegar ákveðið er að byggja þar upp hverfi. Lóðir þar voru boðnar upp og það kann að hafa keyrt 

upp lóðverðið sem þá veikir rekstrargrundvöll á svæðinu og færri fyrirtæki hafi þá bolmagn til að 

koma sér þar fyrir (Ásgeir Ásgeirsson, viðtal 18. nóvember 2010). Ásgeir nefnir að offramboð 

hafi verið af atvinnuhúsnæði og lóðum á tímbilinu eftir samþykkt deiliskipulagsins. „Og bara 

sem dæmi eftir þetta þá úthlutar Borgin eða klárar deiliskipulag hérna rétt hjá í svonefndum 

Hádegismóum þar sem Morgunblaðsprentsmiðjan er og þar eru lóðir sem eru lausar. (Ásgeir 

Ásgeirsson, viðtal 18. nóvember 2010).  
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Mynd 16: Loftmynd af Norðlingaholti. Borgarvefsjá Reykjavíkurborgar 2012 

 

Verslun hefur ekki enn byggst upp á lóðinni sem skilgreind var fyrir hverfisverslunina.  

Við höfðum svolitlar áhyggjur af því að fólki finndist þetta ekki nógu 

spennandi, því hverfið er svo einangrað á alla kanta. Það sem kom okkur á 

óvart í viðtali við þetta fólk sem við höfum gert, því var alveg sama – það er 

bara mjög ánægt í bílaþjóðfélaginu Reykjavík að það er svo eldsnöggt út á 

stórar stofnbrautir.  

(Ásgeir Ásgeirsson, viðtal 18. nóvember 2010) 

Það hefur áhrif á grundvöll fyrir hverfisverslun og nærþjónustu að íbúar hverfisins sækja 

daglega vinnu út fyrir hverfið og eiga þá leið hjá verslun og þjónustu annars staðar í 

borginni.  
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4.3.3 Lærdómur af skipulagi blandaðra byggðar í úthverfi Reykjavíkur 

Aðalskipulagsstefna Aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024 um blönduð svæði og aukna blöndun 

byggðar í Reykjavík hefur að að litlu leyti náð fram að ganga í framkvæmd. Áberandi er hversu 

lítil blöndun landnotkunar hefur náðst fram í úthverfunum, Úlfarsfellshverfi, Bryggjuhverfi og 

Norðlingaholti. Í Úlfarsfelli virðist framfylgd skipulagsstefnunar hafa brugðist strax frá byrjun. 

Viðmið um umfang atvinnusvæða náðist ekki í upprunalegu deiliskipulagi og síðari 

deiliskipulagsbreytingar felldu niður heimildir fyrir því takmarkaða atvinnuhúsnæði sem gert var 

ráð fyrir. Í Bryggjuhverfinu náðist ekki að skapa grundvöll fyrir rekstri í atvinnuhúsnæði líklega 

vegna þess að uppbygging hverfisins og vöxtur var hindraður af aðliggjandi iðnaðarsvæði sem 

átti að víkja en er þar enn.   

 

Í Norðlingaholti hefur nánast öll íbúðarbyggðin risið, en aðeins tvær af tíu atvinnuhúsalóðum 

fullbyggst. Deiliskipulag hverfisins tók gildi snemma árs 2004 nokkru áður en efnhagskreppan 

reið yfir árið 2008, svo hæg uppbyggingu atvinnuhúslóða í Norðlingaholti skýrist líklega af fleiri 

þáttum en kreppunni. Mikið framboð er af atvinnulóðum og hentugum svæðum til 

atvinnuuppbyggingar, einkum í og við miðborgina t.d. í Vatnsmýri, við Landspítalann, H.Í og 

Hörpu, sem vinnur gegn markmiðinu um dreifingu atvinnutækifæra til úthverfanna. Lóðir í 

Norðlingaholti voru boðnar upp og verð þeirra kann að hafa dregið úr eftirspurn fyrirtækja eftir 

lóðum þar. Skipulagsyfirvöld hafa ekki gætt nægilega að því að áfangaskipta skipulagi og 

úthlutun atvinnusvæða. Auk þess er framboð atvinnulóða víðar á höfuðborgarsvæðinu. Þarna 

virðist skorta heildasýnin í skipulagsmálunum. Ef til vill eru of mörg sambærileg svæði að 

keppast um sömu fáu fyrirtækin – t.d. Norðlingaholt og Hádegismóar. 

 

Þróun verslunar í átt að stórmörkuðum og verslunarsvæðum við stofnbrautirnar grefur undan 

hverfisverslun og nærþjónustu og þar með stefnunni um blandaða byggð  

 

Þótt skipulagsfræðingar og arkitektar hafi trú á jákvæðum áhrifum blandaðrar byggðar, þá hafa 

þeir um leið efasemdir um að almenningur sé móttækilegur fyrir stefnunni. Skipulagsyfirvöld 

hafa einnig tilhneigingu til að bakka með áform um atvinnustarfsemi í nálægð við íbúðabyggð, 

sbr. þróun Úlfarsfellshverfis, og guggna á nýstárlegum útfærslum eins og samnýtingu bílastæða, 

sbr. deiliskipulagsvinnu Norðlingaholts.  
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Hluti III:  

Niðurstöður, umræður og ályktanir  
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5 Niðurstöður 
Hér hefur verið rakin þróun skipulagshugmynda um fyrirkomulag landnotkunar í borgum. Frá 

hugmyndum um aðgreiningu og sérhæfingu borgarhluta sem ríkjandi voru lengst af á síðustu öld 

til hugmynda síðustu tveggja áratuga um þéttari borgir og aukna blöndun íbúðarbyggðar og 

atvinnustarfsemi með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Skoðuð hefur verið stefnan um blönduð 

svæði og yfirlýst markmið hennar í gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur, Garðabæjar og 

Kópavogsbæjar og framfylgd hennar almennt. Ennfremur hefur útfærslu og skipulagsferli þriggja 

deiliskipulagssvæða verið lýst með tilliti til þátta sem styðja við og þátta sem hindra framgang 

stefnunnar í framkvæmd. Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. 

 

5.1 Út á hvað ganga hugmyndir um blandaða landnotkun 

íbúðarbyggðar og atvinnustarfsemi? 
Afgerandi aðgreining landnotkunar samkvæmt hugmyndafræði modernismans hafði mjög 

mótandi áhrif á þróun vestrænna borga eftir miðja síðustu öld. Úthverfaþróunin og sífellt meiri 

sérhæfing og aðgreining svæða eftir notkun fylgdi jafnframt þróun í samgöngutækni og vaxandi 

bílanotkun. Samfélagsbreytingar og markaðsöfl hafa stuðlað að aðgreiningu athafna í borgum, 

ekki síður en skipulagsstefna stjórnvalda. Aukin velmegun, ásókn í úthverfin, bílaeign og 

gjörbreytt verslunarmynstur þar sem „kaupmaðurinn á horninu“ vék fyrir stórmarkaðinum við 

stofnbrautina hefur allt ýtt undir aðgreiningu landnotkunar og þar af leiðandi meiri einhæfni 

borgarhluta. Nú á dögum eru ekki lengur mikil tengsl milli búsetu fólks og vinnustaða. Flestir 

þurfa að sækja atvinnu út fyrir hverfið sitt eða borgarhluta.  

 

Fljótlega eftir að sjálfbær þróun varð markmið skipulagsyfirvalda upp úr 1990 varð blönduð 

landnotkun áberandi hugtak og var hampað sem mikilvægri leið til að ná fram umhverfislegum, 

efnahagslegum og félagslegum markmiðum sjálbærrar þróunar. Ávinningur blandaðrar byggðar 

er talin vera minni ferðaþörf vegna styttri vegalengda milli daglegra áfangastaða sem dregur úr 

bílanotkun og þar með mengun. Blönduð landnotkun er talin stuðla að bættri nýtingu 

borgarlandsins og hemja útþenslu byggðar og vernda óraskað land. Þá er blönduð notkun talin 

glæða götur og almenningsrými meira mannlífi og yfir lengri tíma sólarhringsins.  
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Í fræðilegri umfjöllun um blandaða landnotkun hefur verið á það bent að hugtakið er notað í mjög 

mismunandi samhengi og getur oft verið óljóst (Rowley, 1996). Nauðsynlegt er að skilgreina 

hugtakið og útfærslu blandaðra svæða með tilliti til mælikvarða skipulagssvæða, staðsetningu 

þeirra, útfærslu blöndunar í mismunandi víddum og tíma. Greiningarrammi Hoppenbrouwer og 

Louw (2005) sem lýst var í kafla 3.1. er hjálplegur til að átta sig á og greina útfærslu blandaðrar 

landnotkunar í skipulagi með kerfisbundnum hætti. Þegar fjallað er um blandaða landnotkun þarf 

að hafa í huga mælikvarða svæðisins sem um ræðir, nánar tiltekið hvort horft er á borg, hverfi, 

götureit eða einstaka byggingu. Útfærslan getur verið í mismunandi vídd, svo sem innan 

sameiginlegs rýmis (íbúð/vinnustofa), lárétt milli aðliggjandi lóða eða svæða, lóðrétt til dæmis 

þegar íbúð er á efri hæð atvinnuhúsnæðis. Einnig getur sama rými eða svæði gegnt mismunandi 

hlutverki á mismunandi tíma, það er notkunin verið blönduð eftir tíma. Greiningarrammi 

Hoppenbrouwer og Louw er þó fyrst og fremst lýsandi fyrir útfærslu blandaðrar landnotkunar 

landfræðilega í tíma og rúmi, en ekki til að greina eðli og áhrif sjálfrar starfseminnar eða 

notkunarinnar. Jane Jacobs (1961/1993) færði rök fyrir mikilvægi þess að blanda íbúðarbyggð og 

atvinnustarfsemi saman til að ná jákvæðum hagrænum og félagslegum samlegðaráhrifum, það er 

að segja til að styrkja rekstrargrundvöll annarrar þjónustu og skapa líflegan borgarbrag.  

 

Rannsóknir á stefnumörkun skipulagsyfirvalda í Evrópu og vestanhafs benda til þess að erfitt sé 

að snúa við rótgrónum viðhorfum í samfélaginu sem vinna gegn blöndun landnotkunar. 

Búsetuóskir almennings falla ekki alltaf vel að áherslum um til dæmis fjölgun íbúða á 

miðborgarsvæðum og aukna nálægð við atvinnusvæði (Stead & Hoppenbrouwer, 2004). 

Rannsóknir á blandaðri landnotkun í skipulagsstefnu og í framkvæmd sýna að skipulagsyfirvöld 

hafa aðeins takmörkuð áhrif á borgarþróunina með skipulagsstefnu sinni (Grant, 2009; Rowley, 

1996). Borgarþróunin stýrist öðru fremur af gildismati í samfélaginu og markaðsöflum. Víða 

hefur verið erfitt að sannfæra byggingaraðila og fjárfesta um fýsileika blandaðrar landnotkunar, 

því þeir telja hana áhættusamari, flóknari og dýrari í framkvæmd en uppbygging svæða með einni 

landnotkun. Byggingarverktakar eru víða mjög sérhæfðir, þ.e. taka að sér byggingu annað hvort 

atvinnuhúsnæðis eða íbúðarhúsnæðis en vilja síður takast á við blönduð svæði eða byggingar 

(Rowley, 1996). Erfitt getur reynst að draga fyrirtæki að úthverfum sem skipulögð eru bæði fyrir 

íbúðir og atvinnustarfsemi. Þau fyrirtæki sem sækjast eftir ódýrari lóðum á jaðarsvæðum eru oft í 
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rýmisfrekri starfsemi eða léttum iðnaði og kjósa því jafnan fjarlægð frá íbúðarbyggð sem gæti 

sett rekstrinum þrengi skilyrði (Wiegandt, 2004). Víða hefur þó tekist ágætlega að auka blöndun 

landnotkunar á svæðum nærri miðborgum, til dæmis þar sem iðnaður hefur smám saman vikið 

burt. Dæmi um það er endurskipulagning Vestur-hafnarinnar í Malmö í Svíþjóð, þar sem 140 ha 

fyrrum skipasmíða- og slippasvæði nærri miðborginni hefur verið breytt í blandað svæði fyrir um 

10 þúsund manns með íbúðarbyggð, háskólastarfsemi og fyrirtækjarekstri. Slík miðlæg 

staðsetning getur dregið að bæði íbúa og fjölbreytt smærri fyrirtæki (Grant, 2002; Wiegandt, 

2004). Það ræðst öðru fremur af eðli og tegund atvinnustarfseminnar hvort blöndun hennar við 

íbúðarbyggð skapar líflegra mannlíf á götum. Ef það er sérstakt markmið skipulagsyfirvalda að 

lífga upp á borgarhluta þarf að huga sérstaklega að samsetningu fyrirtækja og reyna að stýra 

staðsetningu verslunar og þjónustu (Hoppenbrouwer & Louw, 2005). 

 

5.2 Hvernig birtist stefnan í skipulagsgerð á höfuðborgarsvæðinu? 
 

Markmið 

Skoðuð var stefna Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar og Garðabæjar um blandaða landnotkun í 

gildandi aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaganna. Auk þess sem gerð var hagnýt úttekt á 

deiliskipulagi þriggja mismunandi svæða með blandaðri landnotkun. Í gildandi aðalskipulagi 

Reykjavíkur og Garðabæjar eru yfirlýst markmið aukinnar blöndunar að stytta vegalengdir milli 

íbúðarbyggðar, vinnustaða og þjónustu til að draga úr ferðaþörf og bílanotkun og bæta skilyrði 

fyrir almenningssamgöngur. Í Garðabæ er sérstaklega bent á þann mögulega ávinning að heimili 

og vinnustaðir geti sameiginlega staðið undir nærþjónustu. Einnig að blönduð byggð stuðli að 

hagkvæmari nýtingu grunnkerfa, lands og tíma fólks. Í forsenduhefti með aðalskipulagi 

Reykjavíkur er lýst því markmiði að „draga úr aðskilnaði mannlegra athafna“ og stuðla að 

fjölbreyttara borgarumhverfi. Markmið Garðabæjar er að skapa lífvænlegan og fjölbreyttan 

miðbæ með blandaðri notkun.  Í Garðabæ eru tvö svæði þar sem eldri athafnasvæði hafa verið 

skilgreind blönduð athafna-, verslunar- og íbúðarsvæði. Þar er um að ræða svæði þar sem 

óleyfisíbúðir voru innréttaðar og skipulagsyfirvöld ákváðu að heimila íbúðir að uppfylltum 

skýrum skipulagsskilmálum.  

 



82 
 

Í aðalskipulagi Kópavogs eru markmiðin með því að skilgreina íbúðarbyggð innan um 

atvinnustarfsemi á eldri athafnasvæðum þau að bæta nýtingu svæðanna og yfirbragð. 

Kópavogsbær er fyrst og fremst að bregðast við því að iðnaðarstarfsemi hefur minnkað og 

atvinnuhúsnæði er víða vannýtt, auk þess sem óleyfisíbúðir eru algengar. Í 

aðalskipulagsbreytingu sem tók til Auðbrekkusvæðisins er ný íbúðarbyggð á svæðinu sögð 

samræmast stefnu um þéttingu byggðar og hún talin geti stutt við verslun og þjónustu á 

miðbæjarsvæðinu í Hamraborg.  

 

Markmið sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu endurspegla að mörgu leyti sömu markmið og 

hugmyndir og birtast í skipulagsumræðu og stefnumörkun í Evrópu og vestanhafs. Ávinningur 

aukinnar blöndunar landnotkunar er talinn felast í hagkvæmari nýtingu lands, fjölbreyttara og 

líflegra borgarumhverfi, bættu aðgengi að þjónustu, styttri vegalengdum og minni ferðaþörf og 

þar af leiðandi bílanotkun og mengun.  

 

Stefnan er sett fram í aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaganna þriggja í fremur fáorðum og 

almennt orðuðum texta. Markmið stefnunnar eru yfirleitt tilgreind í köflunum um blönduðu 

svæðin, en sum markmið eru aðeins tilgreind í forsenduköflum og ítarefni með aðalskipulagi og 

eru því ekki áberandi. Hætt er við því að það veiki áhrifamátt stefnunnar sem leiðarljós og 

stjórntæki við deiliskipulagsgerð og uppbyggingu. Þó það kunni að vera viðurkennd nálgun í 

skipulagsfræði að auka blöndun byggðar til að ná markmiðum um sjálfbærari byggð, þá er ekki 

þar með sagt að það sé öllum ljóst. Fjölmargar skipulagsbreytingar hafa falið í sér að hverfi með 

blandaðri notkun hafa orðið hrein íbúðarsvæði, sem bendir til þess að kjörnir fulltrúar 

skipulagsnefnda og bæjarstjórna líti ekki á blöndun landnotkunar sem mikilvæga skipulagsstefnu. 

Í aðalskipulagi, rammaskipulagi og deiliskipulagsforsögnum þarf að skýra vel forsendur og 

markmið blandaðrar landnotkunar eigi hún að ná fram í deiliskipulagi og á byggingarstigi.  

 

Aðstæður eru mismunandi eftir stöðum svo blönduð landnotkun getur ekki haft einfalda almenna 

skilgreiningu í aðalskipulagi. Setja þarf fram skýrari markmið og ákvæði fyrir hvert blandað 

svæði sem tekur mið af staðbundnum aðstæðum og forsendum. 

 

Skilyrði í aðalskipulagi um atvinnustarfsemi innan um íbúðarbyggð  
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Í aðalskipulagsáætlunum Reykjavíkurborgar og Garðabæjar eru sérákvæði um blönduð 

svæði/byggð og skilyrði sett um atvinnustarfsemi sem telst samrýmanleg íbúðarbyggð. Skilyrðin 

eru að mestu orðrétt úr gildandi skipulagsreglugerð (nr. 400/1998). Atvinnustarfsemin skal 

hvorki valda íbúðarbyggð óþægindum vegna lyktar, hávaða eða óþrifnaðar, né draga að sér 

óeðlilega mikla umferð. Ekki eru aðrar kvaðir tilgreindar varðandi atvinnustarfsemina.  

 

Í aðalskipulagi Kópavogsbæjar 2000-2012 er ekki fjallað beinlínis um viðmið eða skilyrði sem 

atvinnustarfsemi á blönduðu svæðunum þarf að uppfylla, heldur vísað til kafla 

skipulagsreglugerðar um íbúðarsvæði og athafnasvæði. Þar af leiðandi er ekki skýrt hvort til 

viðmiðunar eru kröfurnar sem gilda um íbúðarsvæði eða athafnasvæði. Þar sem kröfurnar eru 

ríkari á íbúðarsvæðum um að ekki stafi óþægindi, mengun eða mikil umferð frá atvinnustarfsemi 

verður að gera ráð fyrir að atvinnustarfsemi á blönduðu svæði þurfi að lúta sömu kröfum og á 

skilgreindu íbúðarsvæði. Þetta takmarkar óhjákvæmilega möguleika fyrir iðnrekstur, verkstæði 

og slíka notkun á blönduðum svæðum. Í aðalskipulagsbreytingu um Auðbrekku árið 2004 var 

ekki kveðið á um umfang eða eðli atvinnustarfseminnar en þar voru fyrir verkstæði og iðnaður. 

Um endurbótasvæði sagði að iðnaður skyldi vera víkjandi en verslun og þjónusta aukast. 

 

Umfjöllun um forsendur fyrir blöndun íbúðarbyggðar og atvinnustarfsemi  

Umfjöllun í aðalskipulagsáætlunum um forsendur fyrir blandaðri landnotkun á tilteknum svæðum 

var mjög mismunandi greinargóð. Í gildandi Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 er ekki fjallað 

um staðbundnar forsendur á sérhverju skilgreindu blönduð svæði, fyrir utan viðmiðin um hlutfall 

lands ætlað fyrir atvinnustarfsemina innan hvers svæðis. Þegar Norðlingaholt var skipulagt var að 

mestu óljóst hvernig fyrirtæki kæmu þangað, fyrir utan bensínstöð og eina hverfisverslun. 

Atvinnulóðir þar eru fremur stórar og skilmálar miða fremur við rýmisfreka starfsemi, jafnvel 

þótt stefnan um blönduð svæði mæli gegn starfsemi sem jafnan á heima á athafnasvæðum. Að 

þessu leyti eru forsendur fyrir atvinnuuppbygginguna í Norðlingaholti fremur óljósar í aðal- og 

deiliskipulagi.  Í Garðabæ eru forsendur skýrar um miðbæjarsvæðið í aðalskipulaginu. Þar var 

fyrir verslun og þjónusta, heilsugæsla og skrifstofur bæjarins. Í aðalskipulagi er stefnt að því að 

efla miðbæjarstarfsemina og að fjölga íbúðum á svæðinu. Forsendur fyrir blandaðri byggð á 

miðbæjarsvæðinu voru nokkuð skýrar. Þróunaraðilinn sem vann deiliskipulag miðbæjarins er 
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jafnframt byggingaraðilinn sem mun eiga og leigja allt nýtt verslunarhúsnæði. Þróunaraðilinn 

þurfti jafnframt að kaupa upp lóðir og fasteignir til að rýma fyrir nýbyggingum. Eignarhald á 

framkvæmdarsvæðinu var þá hjá honum einum. Í deiliskipulagsvinnunni reyndi þróunaraðilinn 

að meta markaðsforsendur og aðlaga deiliskipulagstillöguna að þeim.  

 

Útfærsla blandaðrar landnotkunar á svæðum í hagnýtri úttekt 

Tafla 3:   Blönduð landnotkun eftir vídd og mælikvarða á rannsóknarsvæðunum 

 Bygging Götureitur Hverfi Borg 

Sameiginlegt 

rými 

    

Lárétt 

blöndun 

Auðbrekka 

Garðatorg 

Norðlingaholt 

Garðatorg 

Norðlingaholt 

  

Lóðrétt 

blöndun 

Auðbrekka 

Garðatorg 

   

Blöndun eftir 

tíma 

    

 

Útfærsla á blandaðri landnotkun í Norðlingaholtshverfi er lárétt eða milli aðliggjandi bygginga og 

götureita. Byggingar eru stakstæðar og á fremur rúmum lóðum svo aðgreiningin notkunar er 

skörp milli byggingar. Hverfið er ekki skipulagt með hefðbundnum skýrt afmörkuðum 

götureitum, en þar sem Elliðabraut skilur að atvinnusvæðið og íbúðarbyggðina er blöndunin í 

mælikvarða götureita. Á Garðatorgi blandast notkunin bæði lárétt milli lóða þar sem eru stakstæð 

fjölbýlishús og einnig hönnunarsafnið. Líkt og í Norðlingaholti eru ekki skýrir götureitir, þar sem 

flestar götur innan svæðisins eru botnlangagötur inn á bílastæði. Íbúðarsvæðið við Kirkjulund 

getur helst talist í mælikvarða götureits. Í byggingum við Garðatorg er gert ráð fyrir lóðréttri 

blöndun milli hæða og láréttri milli bygginga og mismunandi notkun þar því fremur samtvinnuð. 

Við Auðbrekku er blöndun notkunar í mælikvarða byggingar, bæði lóðrétt milli hæða og lárétt 

milli aðliggjandi byggingarhluta. 
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5.3 Er ljóst hvað helst styður við eða hindrar skipulag  og uppbyggingu 

blandaðra svæða? 
 

Þessari tvíþættu spurningu verður svarað í undirköflunum hér fyrir neðan. Einnig eru settar fram 

þrjár töflur í lok kaflans, ein fyrir hvert svæði sem var til skoðunar, þar sem dregnar eru saman 

niðurstöður. 

5.3.1 Er ljóst hvað helst styður við skipulag og uppbyggingu blandaðra svæða? 

Það styður framfylgd stefnu um blandaða landnotkun ef stefnan er skýr varðandi forsendur og 

markmið. Ljóst er að aðstæður og forsendur fyrir blandaðri landnotkun er mismunandi eftir 

stöðum. Þegar svæði eru skilgreind í aðalskipulagi fyrir blandaða landnotkun þarf að byggja á 

góðri forsendugreiningu. Staðbundnar aðstæður þurfa að vera vel þekktar og það þarf að liggja 

fyrir að eftirspurn sé eftir staðnum bæði til búsetu og fyrirtækjarekstrar, auk þess sem notkunin 

þarf að vera samrýmanleg. Þar sem forsendur eru óljósar er hætt við að árekstrar verði líkt og sést 

á Auðbrekkusvæðinu eða að eftirspurn sé ekki eftir væntingum líkt og virðist eiga við um 

atvinnuhúsalóðirnar í Norðlingaholti.  

 

Það auðveldar skipulagsferlið ef eignarhald svæða er ekki mjög dreift og hagsmunaaðilar sem 

þurfa að ná samkomulagi um áformin ekki of margir. Það getur líka auðveldað framkvæmdir  

eftir samþykktu deiliskipulagi ef eignarhald er á færri höndum, sérstaklega þegar kveðið er á um 

sameiginlegar framkvæmdir líkt og tilfellið er í deiliskipulagi Auðbrekku 16-32.  

 

Það hefur sýnt sig að byggingaraðilar eru ekki alltaf tilbúnir að fylgja eftir 

deiliskipulagsskilmálum á svæðum með blandaðri landnotkun og þeir fara fram á breytingar. Það 

eykur líkurnar á framgangi deiliskipulags ef það er unnið í samráði við hagsmunaaðila snemma í 

ferlinu og helst byggingaraðila sem getur og vill framkvæma samkvæmt deiliskipulaginu.  
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5.3.2 Er ljóst hvað helst hindrar eða tefur skipulag og uppbyggingu blandaðra svæða 

Óljósar forsendur um skipulagssvæðið, svo sem um líklega eftirspurn eftir því til búsetu eða 

atvinnureksturs eða um vilja hagsmunaaðila á svæðinu, eru líklegar til að leiða til vandræða í 

skipulagsferlinu og/eða við uppbyggingu.  

 

Forsendugreining fyrirhugaðra blandaðra svæða er flóknari en fyrir einhæfa landnotkun. 

Íbúðaþörf tekur mið af íbúaþróun sem er jafnan nokkuð stöðug breyta. Ekki er jafn fyrirsjáanleg 

þörfin fyrir atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði. Uppbygging blandaðra svæða getur því orðið 

mjög ójöfn, atvinnusvæðið byggist upp á mun lengri tíma en íbúðarbyggðin. Stefna um blandaða 

landnotkun getur, ef hún er ómarkviss og mörg svæði eru skilgreind blönduð, leitt til offramboðs 

af atvinnuhúsalóðum eða atvinnuhúsnæði. Þá kann atvinnuuppbygging á einu svæði að draga úr 

mögulegri atvinnuuppbyggingu annars staðar.  

 

Ýmsar markaðslegar og samfélagslegar forsendur geta unnið gegn markmiðum um blandaða 

byggð, svo sem mikil bílaeign, þróun verslunar og aukin samþjöppun stórmarkaða utan 

íbúðarhverfa.  

 

Samkvæmt skipulagsreglugerð skal deiliskipulag taka til heildstæðra svæða eða að minnsta kosti 

yfir götureit. Í þegar byggðu hverfi eru því yfirleitt margir lóðar- og fasteignaeigendur og aðrir 

hagsmunaaðilar innan deiliskipulagssvæðisins. Blönduð notkun bætir við flóknara samspili 

nágranna með mismunandi þarfir og kröfur sem þarf að sætta og tryggja að gangi saman. Ef 

skipulagsvinnan og ferlið tekur mjög langan tíma aukast líkur á að forsendur breytist áður en til 

framkvæmda kemur, sem svo dregur úr líkum á framkvæmdum samkvæmt samþykktu 

deiliskipulagi. 

 

Á þegar byggðum svæðum, til dæmis endurbótasvæðum, er vandasamt að tryggja að hagsmunir 

íbúðareigenda og atvinnurekenda rekist ekki á. Það ræðst að mestu af áhrifum sem stafa frá 

atvinnurekstrinum hvort það tekst að útfæra blandaða landnotkun í skipulagi. Á eldri 

iðnaðarsvæðum er léttur iðnaður yfirleitt illa samrýmanlegur íbúðarbyggð. Íbúðir takmarka 

notkunarmöguleika atvinnuhúsnæðis á jarðhæð eða í næsta nágrenni, þegar um er að ræða léttan 

iðnað, verkstæði og starfsemi sem hefur nokkur truflandi áhrif í för með sér svo sem hávaða, 
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titring eða lykt. Atvinnurekendur sem fyrir eru vilja oft halda sínum rekstri áfram og hagmunir 

þeirra fara ekki saman við hagmuni þeirra húseigenda sem ætla að innrétta íbúðir. Ómögulegt 

getur verið að kaupa þá rekstraraðila út sem ekki hafa sérstakan hag af því að flytja annað og 

setja upp hátt verð. 

 

Veik framfylgd getur hindrað að blönduð landnotkun komist til framkvæmdar. Ef skilmálar eru 

valkvæðir en ekki bindandi varðandi hvort byggt er atvinnuhúsnæði í blönduðum íbúðarhverfum 

kann það að leiða til einsleitni. Byggingaraðilar hafa oftast kosið að sleppa verslunarrýmum á 

jarðhæðum fjölbýlishúsa ef það er valkvætt eins og sést í Sjálandi og Úlfarsfellshverfi.   
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Tafla 4: Garðabær og deiliskipulag miðbæjar við Garðatorg 

stefna um blandaða landnotkun íbúða og atvinnustarfsemi 

Þættir sem styðja og þættir sem hindra eða tefja framgang   

Markmið með blöndun 
byggðar sem birtast í: 
• Aðalskipulagi 

Garðabæjar 2004-2016 
• Deiliskipulagi miðbæjar 

Garðabæjar frá 20. des. 
2007 

• Stytta vegalengdir milli heimila, vinnustaða og þjónustu. 

• Heimili og vinnustaðir standi sameiginlega undir nærþjónustu. 

• Efla miðbæinn, lífvænlegur og fjölbreyttur miðbær. 

• Styðja vistvænni ferðamáta. 

• Hagkvæmari nýting grunnkerfa, lands og tíma fólks. 

Þættir sem kunna að styðja 

við skipulag blandaðrar 

byggðar 

• Stefna aðalskipulagsins, almennur áhugi á eflingu miðbæjarins.  

• Garðatorg er miðlægt og aðgengilegt, líklega eftirsótt 

staðsetning fyrir íbúa og fyrirtæki í verslun og þjónustu. 

• Fjölbreytt starfsemi og íbúðir þegar á svæðinu. 

• Núverandi og fyrirhuguð starfsemi ekki líkleg til að valda 

árekstrum við íbúðarbyggðina. 

• Þróunaraðili vinnur skipulagstillögu og er framkvæmdaraðili, 

eignarhald hjá einum framkvæmdaraðila.  

• Ef mögulegt er að aðlaga skipulag að breyttum forsendum 

Hindranir • Sérlausnir til að tryggja búsetugæði, hljóðvarnir, bílastæðamál, 

sameign.  

• Flóknari skipulagsvinna og kostnaðarsamari  

• Markaður fyrir íbúðir- og atvinnuhúsnæði er mismunandi 

• Nýjar íbúðir á rótgrónum atvinnusvæðum geta takmarkað 

nýtingarmöguleika atvinnuhúsnæðis og þrengt að starfseminni. 

• Markaðsforsendur og/eða hagsmunir byggingaraðila geta leitt til 

breytinga og einhæfari byggðar á framkvæmdastigi. 

• Veik framfylgd, sbr. Sjálandshverfi þar sem atvinnuhúsnæði og 

lóðum var öllum breytt íbúðir. 
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Tafla 5: Kópavogur og deiliskipulag endurbótasvæðis í Auðbrekku 

Stefna um blandaða landnotkun íbúða og atvinnustarfsemi 

Þættir sem styðja og þættir sem hindra eða tefja framgang   

Markmið með blöndun 
byggðar sem birtast í: 
• Aðalskipulagi Kópavog 

2000-2012 
• Aðalskipulagsbreytingum 

2004 og 2007 
• Samþykktu deiliskipulagi 

Auðbrekku 2-32 
• Gildandi deiliskipulagi 

Auðbrekku 16-32 

• Bæta nýtingu og ásýnd vannýttra eldri atvinnusvæða 

(endurbótasvæða). 

• Styðja markmið aðalskipulags um þéttingu byggðar í eldri hverfum 

og styður við hverfiskjarnann í Hamraborg. 

• Þétta byggð þar sem atvinnustarfsemi hefur verið á undanhaldi og 

húsnæði í niðurníðslu. 

Þættir sem kunna að styðja 

við skipulag blandaðrar 

byggðar 

• Stefna skipulagsyfirvalda um blandaða landnotkun og endurbætur á 

vannýttum athafnasvæðum í aðalskipulagi.  

• Kópavogsbær fylgdi stefnunni eftir í ramma- og 

deiliskipulagstillögum um svæðið. 

• Áhugi meðal sumra húseigenda á að innrétta íbúðir innan um 

atvinnustarfsemi. 

• Miðlæg staðsetning. 

Hindranir • Hagsmunir iðnrekenda við Auðbrekku rekast á hagsmuni 

íbúðareigenda – verkstæði hafa truflandi áhrif á íbúðir og íbúðir 

hamla starfsemi. 

• Til að tryggja gæði íbúða, kröfur um hljóðvist, öryggi, heilbrigði og 

yfirbragð byggðar þarf að setja ítarlega skipulagsskilmála. Flókið 

skipulagsverkefni. 

• Skipulagsskilmálar sumir íþyngjandi fyrir 

húseigendur/byggingaraðila. 

• Eignarhald í höndum tuga húseigenda við Auðbrekku, erfitt að ná 

sáttum um skipulagstillögur. 

• Erfitt að ná samkomulagi milli margra eigenda um framkvæmdir 

samkvæmt skipulagsskilmálum.  

• Málsmeðferð dróst á langinn, formgalli varðandi ósamræmi milli 

aðal- og deiliskipulagstillögu. 
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Tafla 5: Reykjavík og deiliskipulag Norðlingaholts, úthverfis  

Stefna um blandaða landnotkun íbúða og atvinnustarfsemi 

Þættir sem styðja og þættir sem hindra eða tefja framgang   

Markmið með blöndun 
byggðar sem birtast í: 
• Aðalskipulag 

Reykjavíkur 2001-2024 
• Deiliskipulag 

Norðlingaholts  
 

• Stytta fjarlægðir milli íbúa og starfa. 

• Draga úr umferðarþörf. 

• Auka gæði byggðar. 

• Jafnvægi í dreifingu atvinnusvæða og íbúðarsvæða. 

• Draga úr aðskilnaði mannlegra athafna og stuðla að fjölbreyttara 

borgarumhverfi. 

• Atvinnusvæði skermi íbúðarbyggðina af frá stofnbrautum m.a. 

vegna hljóðvistar. 

Þættir sem kunna að styðja 
við skipulag blandaðrar 
byggðar 

• Stefna aðalskipulags. 

• Norðlingaholt deiliskipulagt í samræmi við stefnu aðalskipulags 

um umfang atvinnusvæða. 

• Skipulagsfagfólk jákvætt gagnvart blöndun og telur hana 

æskilega. 

Hindranir • Á heildina litið takmörkuð eftirspurn eftir atvinnuhúsnæði í litlu 

samfélagi sem takmarkar mögulega dreifingu fyrirtækja  um 

borgina. 

• Mikið framboð atvinnusvæða miðsvæðis dregur úr möguleikum 

atvinnuuppbyggingar í úthverfum. 

• Skipulagsyfirvöld hafa takmarkaða stjórn á staðsetningu 

fyrirtækja, markaðsaðstæður ráða meiru þar um. 

• Lítil eftirspurn eftir atvinnulóðum í Norðlingaholti kann að 

ráðast af háu uppboðsverði lóðanna og framboði annarra 

svipaðra lóða. 

• Andstaða íbúa við starfsemi nærri heimilum er útbreidd. Óttast 

gjarnan aukna umferð og óþægindi frá starfsemi. 

• Veik framfylgd, sbr. Úlfarsfellshverfi þar sem atvinnuhúsnæði 

og lóðum var öllum breytt íbúðir. 
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6 Umræður og ályktanir 
Hér var farið yfir hugmyndafræði um blöndun landnotkunar í borgarskipulagi, sem rutt hefur sér 

til rúms á undanförnum tveimur áratugum eða svo og gerð tilraun til að varpa ljósi á hvernig hún 

hefur birst á höfuðborgarsvæðinu.  

 

Ljóst er að fjölmargir einstakir þættir hafa áhrif á þróun landnotkunar og skipulag blandaðrar 

byggðar. Ekki fundust íslenskar rannsóknir sem beinlínis fjalla um viðfangsefnið blandaða 

landnotkun sem hægt var að byggja á eða bera saman við. Þar af leiðandi er fræðileg umfjöllun 

um hugmyndafræði blandaðrar byggðar og skipulagsreynslu að mestu byggð á erlendum 

rannsóknum, sem síðan var leitast við að setja í samhengi við íslenskar aðstæður með hagnýtri 

úttekt á höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknarspurningarnar fjalla um skipulagsstefnu, framgang 

hennar í skipulagsgerð og að hvað styður stefnuna eða hindrar. Í ljósi þess hefur ritgerðin nokkuð 

víðtækt sjónarsvið og er ætlað að gefa yfirlit yfir áhrifaþætti fremur en að greina hvern þeirra í 

þaula. Rannsóknin byggir á athugunum á stefnu sem birtist í skipulagsáætlunum, fundargerðum 

skipulagsyfirvalda og viðtölum við viðmælendur sem komu að skipulagsmálum á 

rannsóknarsvæðunum. Slíkar eigindlegar aðferðir eru vel til þess fallnar að rekja sögu og draga 

fram sjónarmið þátttakenda í skipulagsmálum. Á síðari stigum rannsóknarinnar vöknuðu 

spurningar sem snéru að framfylgd stefnunnar og æskilegt hefði verið að fá svör við þeim frá 

fulltrúum skipulagsnefnda eða sveitarstjórna, en tími vannst ekki til fleiri viðtala og úrvinnslu 

þeirra. Þá hefði án vafa fengist nákvæmari yfirsýn yfir blöndun landnotkunar og einkenni 

byggðamynsturs með notkun landfræðilegra upplýsingakerfa. Tilbúin landupplýsingagögn sem 

skilgreina notkun í hverju húsi eru ekki aðgengileg, heldur kalla á samkeyrslu og úrvinnslu gagna 

sem var of umfangsmikil fyrir þessa rannsókn. 

 

Áhrif efnahagskreppunnar í kjölfar bankahrunsins haustið 2008 hafa verið víðtæk og mikil í 

skipulagsmálum almennt. Með hliðsjón af því verður að setja ákveðna fyrirvara við 

niðurstöðurnar, einkum ályktanir um eftirspurn lóða. Rannsakandi var meðvitaður um hugsanleg 

áhrif kreppunnar á framgang skipulagsáætlana á úttektarsvæðunum. Á Garðatorgi voru áhrifin 

augljós þar sem framkvæmdum var frestað og í Auðbrekku dró einnig úr umfangi 

uppbyggingaráforma í kjölfar bankahrunsins. Á þessum svæðum eru hugmyndir um blandaða 

notkun þó óbreyttar. Erfitt er að meta að hve miklu leyti lítil uppbygging á atvinnulóðum í 
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Norðlingaholti skýrist beinlínis af efnahagslægðinni því deiliskipulagið var samþykkt rúmum 

fimm árum fyrir bankakreppuna.       

 

Af þeim efnivið sem aflað hefur verið í þessari rannsókn má draga þær ályktanir að blönduð 

landnotkun sé almennt viðurkennd í skipulagsstefnu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu sem 

leið til að ná markmiðum sjálfbærrar þróunar eða bæta borgarbrag. Einnig að erfitt er að greina 

allar forsendur til að undirbyggja stefnuna og stuðla að því að hún nái að komast til 

framkvæmdar. Þannig virðist oft hafa verið takmörkuð greining á forsendum um eftirspurn, 

viðhorf hagsmunaaðila og mögulega hagsmunaárekstra áður en stefnan er sett fram í 

aðalskipulagi og/eða deiliskipulagi.  

 

Fyrirsjáanlegt er að á næstu árum verði uppbygging á höfuðborgarsvæðinu í auknum mæli innan 

núverandi byggðar, á þéttingarsvæðum og endurnýjunarsvæðum. Það mun óhjákvæmilega fela í 

sér aukna blöndun landnotkunar og návígi íbúða við atvinnustarfsemi af ýmsu tagi. Þá mun reyna 

meira á skipulagsyfirvöld að rökstyðja vandlega aðalskipulagsstefnu sína um blöndun 

landnotkunar og útfærslur í deiliskipulagi. Brýnt er að rannsaka enn frekar blandaða landnotkun 

og kafa dýpra í einstakar forsendur, ekki síst markaðstengdar og félagslegar forsendur til að 

styðja við skipulagsgerð í framtíðinni.  

 

Blönduð landnotkun snýst öðrum þræði um atvinnuuppbyggingu. Horfa þarf á 

höfuðborgarsvæðið sem eitt atvinnusvæði og greina eftirspurn eftir atvinnuhúsnæði á svæðisvísu 

í svæðisskipulagi. Skoða þarf nánar hvar tilteknar atvinnugreinar kjósa að staðsetja sig og hvernig 

umhverfi þær leita eftir. Höfuðborgarsvæðið er aðeins um tvöhundruð þúsund manna samfélag 

og byggðin dreifð. Smæð samfélagsins setur umfangi og fjölbreytni atvinnulífsins takmörk. Varla 

er raunhæft að ætla að almenn atvinnustarfsemi dreifist jafnt um höfuðborgarsvæðið. Aðgreining 

og sérhæfing svæða undir atvinnustarfsemi verður alltaf til staðar, einkum svæða fyrir 

rýmisfrekra starfsemi. Hins vegar þarf að vera ákveðin grunnþjónusta innan allra borgarhluta svo 

sem matvöruverslun, heilsugæsla, skólar og sundlaugar svo dæmi séu tekin. Reynslan sýnir að 

verslun og þjónusta innan hverfa stendur víða höllum fæti. Út frá hugmyndum um blönduð 

fjölbreytt hverfi þá eru hreinleg, lítil og meðalstór fyrirtæki einna helst samrýmanleg 

íbúðarbyggð. Í aðalskipulagsgerð þarf að beina slíkri atvinnustarfsemi inn að hverfiskjörnum til 
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að tryggja þar grundvöll verslunar- og þjónustu. Vinnustaðir geta notið góðs af nálægð við 

matvörubúðir, sundlaugar/líkamsræktarstöðvar, leikskóla og þjónustu og staðið undir henni ásamt 

íbúum hverfisins. Í aðalskipulagi þyrfti að leggja ríkari áherslu á þessi mögulegu jákvæðu áhrif 

atvinnustarfseminnar á grundvöll nærþjónustu innan hverfa. Þá er líklegra að blönduð byggð fái 

meiri hljómgrunn meðal íbúa og byggingaraðilar sjái sér hag í að byggja atvinnuhúsnæði innan 

íbúðarhverfa. Ennfremur þurfa skipulagsyfirvöld að standa vörð um atvinnustarfsemi innan um 

íbúðarbyggð þar sem hana er þegar að finna svo sem í eldri borgarhlutum eða samþykktu 

deiliskipulagi blandaðra svæða. Skipulagsbreytingar sem leiða til einhæfari landnotkunar ætti 

ekki að samþykkja nema fullvissa sé um að ekki séu lengur forsendur fyrir blandaðri landnotkun. 
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