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+ Útdráttur

Í ritgerðinni verður varpað ljósi á þann skort á framþróun sem á sér stað í hönnun íbúða hér á 

landi og einsleitni í fjölbýlisbyggð sömuleiðis gagnrýnd. Ef litið er til framboðs á húsnæði í 

Reykjavík nútímans sést að ekki hefur verið tekið tillit til þeirra félagslegu breytinga sem hafa 

átt sér stað með fjölbreyttari búsetuformum. Íbúðir hafa stækkað töluvert á síðastliðnum árum 

og má búast við áframhaldandi stækkun íbúða með nýútkominni byggingarreglugerð en hún 

felur í sér hertari reglur um lágmarks fermetrafjölda herbergja í íbúðarhúsnæði. Þessi þróun 

verður skoðuð með gagnrýnum augum og leitað verður svara við því hvort raunveruleg 

eftirspurn sé eftir slíkum íbúðum. Markmið ritgerðarinnar er að endurskilgreina gæði híbýla 

og verður leitað svara við spurningunni hvort þau liggi í eiginlegum fjölda fermetra eða fyrst 

og fremst í skipulagningu á fermetrum þar sem þarfir ólíkra íbúa eru hafðar að leiðarljósi. Þá 

verða hugtökin sveigjanleiki og aðlögun skoðuð í arkitektónísku samhengi. 

Máli mínu til stuðnings mun ég líta til Japan þar sem sveigjanleiki og aðlögun hafa 

verið ráðandi þættir í hönnun híbýla og mikil áhersla er lögð á fagurfræði.  Leiða má líkur að 

því að í hönnun japanskra húsa sé að finna gæði sem vert er að greina og heimfæra yfir í 

búsetuform hér á landi. Japanir búa yfir færni til að nálgast rými og heimili á mjög abstrakt 

hátt og skilar það sér í auknum gæðum fyrir einstaklinginn. Gæðin sem um ræðir felast í 

fyrirkomulagi sveigjanleika og fjölbreytileika híbýlanna. Þegar allt kemur til alls snýst málið 

einmitt um fjölbreytileika – að taka honum fagnandi og rækta hann með margvíslegum 

búsetuformum.
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+  Inngangur

Frá því að byggð tók að myndast í Reykjavík hefur íslenska fjölskyldumynstrið þróast og 

tekið breytingum. Frávik frá hinni hefðbundnu kjarnafjölskyldu1, eru einstaklingar, barnlaus 

pör og eldri borgarar sem saman mynda hóp sem nú er algengari en kjarnafjölskyldan.2 en hún 

hefur alla tíð verið ráðandi áhrifavaldur í íbúðaskipulagi. Með þessum breyttu 

þjóðfélagsaðstæðum verða til nýjar þarfir þegar kemur að vali á húsakosti. Á sama tíma 

verður meiri eftirspurn eftir minni og ódýrari íbúðum sem þjóna þessum smærri 

fjölskyldugerðum. 

Ef litið er til framboðs á húsnæði í Reykjavík nútímans sést að ekki hefur verið tekið 

tillit til þeirra félagslegu breytinga sem hafa átt sér stað með fjölbreyttari búsetuformum. Þá 

þykir úrval íbúða vera fremur einsleitt og litað af því fyrirkomulagi sem þjónaði 

Reykvíkingum þegar þarfir þeirra og hefðir voru annars eðlis og fjölskyldumynstur einfaldara. 

Íbúðir hafa stækkað töluvert í fermetrum talið á síðastliðnum árum og í nýliðnu góðæri var 

gríðarlega mikið byggt af fjölbýlishúsum með stórum íbúðum sem eru dýrar í kaupum og 

leigu. Búast má við áframhaldandi stækkun íbúða með nýútkominni byggingarreglugerð sem 

felur í sér hertari reglur um lágmarks fermetrafjölda herbergja í íbúðarhúsnæði. Þessi þróun 

verður skoðuð með gagnrýnum augum og leitað verður svara við því hvort raunveruleg 

eftirspurn sé eftir slíkum íbúðum. Markmið ritgerðarinnar er að endurskilgreina gæði híbýla 

og verður leitað svara við spurningunni hvort þau liggi í eiginlegum fjölda fermetra eða fyrst 

og fremst í skipulagningu á fermetrum þar sem þarfir ólíkra íbúa eru hafðar að leiðarljósi.

Í ritgerðinni verður varpað ljósi á þann skort á framþróun sem á sér stað í hönnun 

íbúða hér á landi og einsleitni í fjölbýlisbyggð sömuleiðis gagnrýnd. Þá verða hugtökin 

sveigjanleiki (e. flexiblility) og aðlögun (e. adaptability) skoðuð í arkitektónísku samhengi. Þó 

hugtökin séu náskyld þá standa þau ekki fyrir það sama. Með aðlögun er átt við rými sem 

býður upp á fjölbreytta félagslega notkun en sveigjanleiki rýmis segir til um það 

margbreytilega form sem rýmið getur tekið á sig með sameiningu eða aflokun.3 Ætla má að 

4

1 Með kjarnafjölskyldu er átt við um félagslegu skilgreiningu hugtaksins (foreldrar með tvö börn) en ekki þá 
hagfræðilegu. 

2 Jón Rúnar Sveinsson, Húsnæðismál í Reyjavík, júní 2002, sótt 25. október 2012,  
https://borg.hi.is/bfs_husn_net.pdf, bls. 17. 

3 Tatjana Schneider og Jeremy Till, Flexible housing, Elsevier, Oxford, 2007, bls. 5.



með notkun þessarra hugtaka við hönnun íbúða sé hægt að ná fram ákveðnum gæðum sem 

ekki er að finna í núverandi búsetuformum hér á landi. 

Máli mínu til stuðnings mun ég líta til Japan þar sem sveigjanleiki og aðlögun hefur 

verið ráðandi þáttur í hönnun híbýla og mikil áhersla lögð á fagurfræði. Í upphafi 

ritgerðarinnar verður saga japanska arkitektúrsins rakin og hinu hefðbundna japanska húsi 

lýst. Eitt af því sem einkennir húsið er aðlögunarhæfni þess til að bregðast við ýmsum 

breytingum sem þar geta átt sér stað. Leiða má líkum að því að í hönnun japanska hússins sé 

að finna gæði sem vert er að greina og heimfæra yfir í búsetuform hér á landi. Einnig verða 

skoðuð framsækin íbúðamynstur í Japan þar sem virkilegur skortur er á fermetrum en mikið 

frjálsræði ríkir við hönnun híbýla í samræmi við þarfir og hegðunarmynstur íbúa. Varpað 

verður ljósi á þá vöntun sem ríkir á slíkum valmöguleikum í Reykjavík og hvatt til ríkari 

fjölbreytni í húsakostum. Að auki verður litið til menningararfs Japana og hefða sem eru 

gjörólíkar okkar. Þar er heimilið ekki endilega skilgreint innan veggja íbúðarinnar heldur 

rennur það og borgarumhverfið saman í samfellt rými.  Íbúar Tokyo hafa með útsjónarsemi, 

skipulagi og frjórri hugsun brugðist við skorti á fermetrum þar í borg sem leiðir í ljós 

áhugaverðari og jafnvel heppilegri híbýli en ef fermetrafjöldinn væri meiri. Er einungis hægt 

að beita frjórri hugsun ef skortur á rými er svo mikill, eða væri það einnig hægt í Reykjavík?

Our modern architectural requirements of simplicity, of outdoor-indoor relation, of flexibility, of 
modular co-ordination and prefabrication, and most importantly, of variety of expression, have 
found such fascinating answers in the classic domestic architecture of Japan that no architect 
should neglect its stimulating study.4   

                                         Walter Gropius
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4 Tatjana Schneider og Jeremy Till, Flexible housing, bls. 174.



+  Japan

Hið hefðbundna japanska íbúðarhús á sér áralanga sögu og hefur mikil sérkenni. Japanskur 

arkitektúr er í grunninn mótaður af búddisma en hefur einnig orðið fyrir sterkum vestrænum 

áhrifum. Fagurfræði japanska arkitektúrsins hefur síðar meir haft mikil áhrif á vestrænan stíl, 

þá sér í lagi hinn móderníska. Hugmyndafræðin um að hin sanna fegurð rýmis finnist í 

tómleikanum milli veggja þess kemur frá Laozi, kínverskum heimspeking og upphafsmanni 

taóisma. Hönnun innra rýmis í Japan er mjög einföld og einkennist af fínleika og vandvirkni. 

Trúin á að andrúmsloft skuli vera fangað með ímyndunaraflinu en ekki endilega því sem er 

líkamlega á staðnum, er höfð að leiðarljósi.5

Japanski arkitektúrinn þróaðist út frá nauðsyn og útsjónarsemi. Japanir, eyþjóð sem 

býr við einangrun, voru tilneyddir til að treysta á staðbundin efni til byggingar. Bambus, leir, 

timbur og hálmur urðu því grunnefni í húsagerð þeirra. Veðurfar hafði einnig mjög mótandi 

áhrif á arkitektúrinn. Mikilvægt var að huga að jarðskjálftavirkni landsins auk þess sem öfgar 

í lofthita þýddi að japönsku húsin þurftu að vera skyggð á sumrin til að vinna gegn hita og 

raka. Einnig þurftu þau að veita einangrun fyrir köldum úrkomuvetrum og halda þá hita inni.6 

Að ofangreindu má sjá að ákveðin líkindi eru með eyjunum Japan og Íslandi, þó löndin hafi 

þróast á gjörólíkan hátt. Japanir eru ekki ríkir af náttúruauðlindum en þeir hafa tileinkað sér 

hógværð og meðvitund og lagt alúð í þróun aðferða til að viðhalda umhverfi sínu.7

+ Japan þá 
Hið hefðbundna japanska hús hefur enga burðarveggi heldur er það borið uppi af 

innrömmuðum hreyfanlegum flekum (fusuma) sem gera húsið sveigjanlegt, lifandi og fullt af 

birtu. Húsið er myndað úr mörgum samtengdum rýmum sem auðvelt er að sameina eða skipta 

niður með lítilli fyrirhöfn. Tvö herbergi geta tímabundið orðið að einu með opnun veggja á 

milli þeirra, og hentar það til dæmis sértaklega vel fyrir gleðskap og fjölskyldustundir. Húsið 

er í raun eitt samfellt rými (moya) sem hægt er skipta niður í margvísleg íverurými eftir 

6

5 Alexandra Black og Noboru Murata, The Japanese house  : architecture and interiors. Tokyo; Rutland, VT, 
Tuttle Pub., 2005, bls. 6-7.

6 Sarah Lonsdale,  Japanese design. London, Carlton Books, 2001, bls. 68.
7 Kenya Hara,  Designing design. Baden, Switzerland, Lars Müller Publishers, 2007, bls. 254.



aðstæðum og hentugleika.8

Stærð gólfflatarins miðast út frá mottum (tatami) sem klæða 

gólfið og er stærð þeirra byggð á hlutföllum mannslíkamans 

(180 x 90 cm). Stærð rýmanna sjálfra er síðan breytileg eftir 

staðetningu milliveggjanna (shoji) sem gerðir eru úr þunnum 

pappa og hleypa birtu í gegn. Þannig myndast misdökkir 

skuggar og mynstur á veggina sem skapa dulúð og fegurð en 

notkun birtu er afar mikilvæg í japanskri hönnun.9 Herbergin 

verða því aldrei alveg einangruð heldur tengjast þau hvert 

öðru í gegnum birtu og hljóð. Í hefðbundnu japönsku húsi eru 

rými ekki skilgreind með ákveðna notkun í huga, fyrir utan anddyrið (genkan), eldhúsið og 

baðherbergið. Reyndar er baðherbergi, í vestrænum skilningi, oft skipt í þrjú herbergi á 

japönsku heimili, eitt með handlaug, eitt fyrir klósett og eitt eiginlegt baðherbergi. Önnur 

rými hússins geta verið notuð sem stofa, borðstofa, vinnurými og svefnherbergi. Hvar þú 

sefur í húsinu ræðst af hentisemi en er einnig breytilegt eftir árstíðum. 

Sveigjanleikinn sem fæst með þessu fyrirkomulagi gerir húsið lifandi og má segja að það 

„andi“ með náttúrunni og heimilisfólkinu. Einnig gerir hönnunin það að verkum að 

auðveldara er að bregðast við praktískum og félagslegum breytingum, bæði frá degi til dags, 

og einnig til lengri tíma litið. Því má segja að sveigjanleiki og aðlögunarhæfni hússins 

stjórnist fullkomlega af hegðunarmynstri og þörfum íbúanna.

Hógværð í notkun húsgagna og minimalískt yfirbragð heimilisins krefst aga til að ná 

fram þeim sveigjanleika sem greinir japönsku húsin frá öðrum. Í raun er hefðbundna japanska 

7

8 Karel Teige og Eric Dluhosch, The minimum dwelling  : the housing crisis, housing reform, 2. útgáfa, London,        
MIT Press, 2002, bls. 180.

9 Alexandra Black og Noboru Murata, The Japanese house, bls. 10.

Teikning 1: Hefðbundið japanskt 
herbergi, stærð út frá 8 tatami 

mottum

 1-2. Hið hefðbundna japanska hús. Hreyfanlegir shoji veggir opna fyrir umhverfi hússins



húsið í megingerðum án húsgagna og stangast húsgögn sem ekki hafa skýrt notagildi alveg á 

við það sem arkitektúrinn stendur fyrir. Innbyggðir skápar geyma hluti heimilisins, eins og 

svefnmottur sem aðeins eru dregnar fram fyrir svefninn, og gerir það að verkum að meira 

rými skapast yfir daginn. Í húsinu er hvorki að finna stóla, borð né rúm. Heimilisfólkið situr, 

borðar og sefur á gólfinu, á mottunum. Þar að auki er húsið gjörsneytt óþarfa skrauti. Með 

þessu fyrirkomulagi fæst hlutlaust og hreint rými sem bregst auðveldlega við breytingum.10 

Hreyfanleiki veggjanna á ekki aðeins við um innri hluta hússins heldur einnig þann 

ytri. Aðskilnaður innra rýmisins og þess fyrir utan er lítill og er mögulegt að fjarlægja alla 

útveggi hússins og opna það þannig algjörlega fyrir umhverfi þess. Verönd hússins verður 

þannig hluti af innra rýminu þar sem það flæðir út og það verður hluti af umhverfinu og 

náttúrunni. Japanska húsið hefur ekki glugga í hefðbundum skilningi, því renniflekarnir virka 

hvort tveggja sem hurðir og gluggar. Fjölbreytileiki þessara heimila verður enn meiri ef litið 

er til árstíða. Yfir sumartímann opnast húsið, en er meira lokað á veturna. Þær mínimalísku 

skreytingar sem leyfðar eru í húsinu, líkt og blómaskreytingar, breytast einnig eftir árstíðum 

svo segja má að húsið sé þannig hluti af náttúrunni.11

Einkennandi fyrir hið 

hefðbundna japanska hús er 

hógværðin sem þar ríkir, þar 

sem arkitektúrinn fær að njóta 

sín í sinni einföldustu mynd. 

Mestu gæði japanska hússins felast í því 

hve auðveldlega það bregst við þörfum og 

löngunum íbúa sinna. Sveigjanleiki og 

aðlögunarhæfnin eru því þeir 

eftirsóknarverðu þættir sem algeng híbýli 

í dag skortir. 

8

10 Tatjana Schneider og Jeremy Till, Flexible housing, bls. 55.
11 Karel Teige og Eric Dluhosch, The minimum dwelling,  bls. 180.

 Teikning 2: Grunnmynd af hefðbundnu 
japönsku húsi   



+ Japan nú 
Flestir Japanir bjuggu í hefðbundnum japönskum húsum fram til 1920. Mestu breytingarnar á 

híbýlaformi Japana hafa orðið í borgarumhverfinu, líkt og gefur að skilja, þar sem ríflega 

helmingur þeirra býr í dag. Þeir sem búa fyrir utan borgina lifa enn hefðbundnara lífi sem 

endurspeglast í heimilum þeirra.12 Við borgvæðinguna og það takmarkaða rými sem þar var 

minnkuðu híbýlin. Áhrif vestræns arkitektúrs fór að gæta með tilkomu húsgagna sem féllu 

ekki vel að fagurfræði Japana. Þó flest rými heimilisins séu í dag orðin líkari þeim sem við 

þekkjum í hinum vestræna heimi, þá er oft að finna eitt rými í húsinu sem er með hefðbundum 

japönskum hætti (washitsu).13 Herbergið er gjarnan útbúið tatami mottum, shoji og fusuma 

veggjum en er að öðru leyti haldið tómu svo það geti brugðið sér í margvísleg hlutverk, líkt 

og hefðin segir til um.

Hinn nútímalegi japanski arkitektúr virðist í fyrstu vera kominn langt frá hefðbundna japanska 

húsinu sem hýsti Japani í svo margar aldir. Létta timburstrúktúrnum og hreyfanlegum 

renniflekum var skipt úr fyrir þunga steypuveggi fyrst um miðja síðustu öld með verkum 

arkitekta líkt og Arata Isozaki og Tadao Ando.14 En þó ytra útlit húsanna beri það svo 

sannarlega ekki með sér þá er oftar en ekki undirliggjandi tónn í skipulagi þeirra sem talar 

beint við hina arkitektónísku hefð. Því má segja að margir japanskir arkitektar hafi haft það að 

leiðarljósi í verkum sínum að halda í hefðir og sveigjanleika japanska hússins á einn eða 

annan hátt. 

Eins og áður hefur komið fram eru Japanir ekki ríkir af náttúruauðlindum. Á hinn 

9

12 Sarah Lonsdale, Japanese design, bls. 68.

13 Sarah Lonsdale, Japanese design, bls. 68.

14 Alexandra Black og Noboru Murata, The Japanese house, bls. 200.

3-4.. Hreyfanlegir veggir og tengsl við náttúru tekið inn í nútíma híbýli Japana

http://en.wikipedia.org/wiki/Washitsu
http://en.wikipedia.org/wiki/Washitsu


bóginn búa þeir við það frjálsræði að geta hannað búsetuform sín í samræmi við lífstíl og 

löngun. Híbýli þeirra eru ekki hönnað út frá því sem þykir þægilegast í 

byggingarframkvæmdum. Hönnunin sprettur út frá hugsjón sem hlúð hefur verið að á löngum 

tíma, og tekur mið af því hvernig fólk vill lifa innan veggja heimilisins. 

Sumir vilja lifa iðandi heimilislífi, með myndarlegu eldhúsi í miðju heimilisins þar sem þeir eiga auðvelt 
með að taka á móti gestum. Aðrir njóta þess að spila á píanó og að geta gripið í það hvaða tíma dagsins 
sem er. Enn aðrir vilja stórt baðherbergi þar sem þeir geta horfið inn í heim slökunar og endurnæringar. 
Suma dreymir um að eyða dögunum yfir góðri bók, í rýmum þar sem veggirnir eru klæddir bókum. Í 
Japan er mikið lagt upp úr því að þessir einstaklingar fái að hagræða búsetuformi sínu í leit að því sem 

hentar þeirra persónulega lífstíl.15 

+ Fujimoto & Sanaa
Sou Fujimoto er ungur, upprennandi japanskur arkitekt. Hann hefur frá unga aldri verið 

heillaður af óvenjulegum rýmum og endurspeglast það í hönnun hans. Meðal helstu verka 

hans má nefna bókasafn, heimavist fyrir hreyfihömluð börn og íbúðarhús, sem flest eru 

hönnuð á óhefðbundinn hátt. Verkin sýna ótrúlega fjölbreytni og tilraunir hans með 

íbúðaformið sem birtast á mjög fagurfræðilegan hátt. Fujimoto kveðst með verkum sínum 

vonast til að geta frelsað manninn frá þeim hversdagsleika sem hann lifir í, með því að bjóða 

honum algjörlega nýtt form íbúðarhúsnæðis. 

Samkvæmt Fujimoto er arkitektúr í raun aðeins eitt rými, sem afbakast, dregur sig saman eða 

breiðir úr sér og myndar þannig mengi staða í tilveru okkar. Með þessari sýn væri hægt að líta 

á borgarumhverfið allt sem eitt samfellt rými. Þannig verður hið innra og hið ytra ekki lengur 

tveir aðskildir þættir heldur aðeins tímabundið ástand í annars tengdum, breytilegum fasa.16 
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15 Kenya Hara, Designing design, bls. 258.

16 F. Márquez Cecilia og Richard Levene, Sou Fujimoto: theory and intuition, framework and experience. 
Madrid, El Croquis, 2010, bls. 201.

                                 5. Moriyama House, eftir Sanaa                   6. House before House, eftir Sou Fujimoto



Líkt og áður hefur komið fram eru herbergi samkvæmt hinum hefðbundna japanska 

arkitektúr ekki skilgreind út frá notkun eins og gert er í hinum vestræna heimi. Sou Fujimoto 

hefur tekið þá hefð með sér í hönnun sína og segir að þó herbergi séu orðin hluti af okkar 

daglega rými þá séu ýmis konar rými fyrir manneskjuna sem myndast inn á milli og fyrir utan 

sem ekki eru eins skilgreind, og eru þau ekki síður mikilvæg.17

Íbúðarhúsið House NA í Tokyo eftir Sou Fujimoto kollvarpar hugmyndum um 

hefðbundið íbúðarhús. Eins og Fujimoto segir sjálfur þá er hugmyndin um herbergi þar í raun 

ekki til staðar. Í stað þess hefur hann gert íbúðarplanið þrívítt og á mörgum mismunandi 

þrepum. Með þessu móti upplifir manneskjan sig ekki í eiginlegu herbergi heldur sífellt á 

nýjum áfangastað. Þrátt fyrir að rýmin séu í raun frekar lítil, þá gerir þetta fyrirkomulag það 

að verkum að þau renna saman, stækka og mynda nýja heild. Einnig skapast ákveðin gæði í 

nándinni sem verður til þar sem rýmin eru lítil. Húsið er hannað til að hreyfa sig í, uppgötva 

nýja og spennandi staði og njóta þeirra.18 

Fujimoto hefur einnig lagt mikla vinnu í að kanna mannslíkamann og hvernig maðurinn 

hegðar sér í rými. Í tilrauninni Primitive Future House hefur hann skapað nýtt mátkerfi sem er 

hannað út frá hegðun mannsins og líkama hans. Mátkerfið byggist á stærðunum 1.75, 3.5, 7 

o.s.frv. Til að varpa skýrara ljósi á þetta má benda á að hæðin á tröppum í stiga er 175 mm, 

hæð sæta er 35 cm og hæð borða er 0.7 m. Hann nýtir sér þetta kerfi til að skapa rými á 

óhefðbundnari og frumstæðari hátt en almennt þekkist. Rýmið í heild er hannað utan um 

líkamsstöðu mannsins. Þannig verður 350 mm hin nýja stærð arkitektúrs og samband 

arkitektúrsins og mannslíkamans endurfæðist þar.19
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17 F. Márquez Cecilia og Richard Levene, Sou Fujimoto, bls. 94-96.
18 F. Márquez Cecilia og Richard Levene, Sou Fujimoto, bls. 110-112.
19 F. Márquez Cecilia og Richard Levene, Sou Fujimoto, bls. 22-23.

7-8. House NA, eftir Sou Fujimoto. Hugmyndin um hefðbundið heimili endurskilgreind



Það má augljóslega deila um hvort framúrstefnuleg hönnun Fujimoto og nálgun hans á rými 

komi ekki niður á praktískum atriðum sem eru ekki síður mikilvæg í arkitektúr. Þrátt fyrir það 

er erfitt að verða ekki innblásinn af hugsjón hans og notkun á rými. Honum tekst að líta á 

híbýli á mjög abstrakt hátt og leyfir sér að endurskilgreina heimilið í hverju verkefni fyrir sig. 

Þó verk Fujimoto séu langt frá því að vera lýsandi fyrir almenn híbýli Japana þá endurspegla 

þau frjálsan hugsunarhátt þeirra og hvernig þeir nálgast hugtökin arkitektúr, rými og heimili 

með framandi hætti.

Japanska hönnunarteymið Sanaa samanstendur af arkitektunum Kazuyo Sejima og 

Ryue Nishizawa og hafa þau teiknað fjöldann allan af opinberum byggingum, bæði í Japan 

og annars staðar í heiminum. Sérlega áhugaverð þykja þó íbúðarhúsnæðin sem þau hafa 

hannað í gegnum tíðana, saman eða sitt í hvoru lagi. Húsin mætti að mörgu leyti líta á sem 

leikvelli íbúanna þar sem fáar reglur gilda. Hin hefðbundnu rými heimilisins hafa verið 

endurskilgreind út frá grunnnotkun þeirra. Hönnunin byggir á því að híbýli fólks geti í raun 

þjónað íbúunum með því að taka mið af hegðunarmynstri þess. Sanaa vilja þó ekki halda því 

fram að þau reyni að eyða rýmislegu stigveldi í íbúðarhönnun sinni og hafa í raun ekki áhuga 

á að skapa íbúðir gjörsneiddar því. Fremur leitast þau eftir að skapa annað og nýtt stigveldi 

rýma og finna þannig nýjar leiðir og tegundir tengsla innan heimilisins.20 

When considering a house as a place for human habitation, our general understanding of it 
as an object is only a part of the perception but not the whole. Trancending the individuality 
of a house, I am envisioning it as a totality of places that humanity interacts with in our daily 
lives.21

            Sou Fujimoto
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20 F. Márquez Cecilia og Richard Levene, Sanaa: Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa: [1998-2004], Madrid, El 
Croquis, 2004, bls. 25.

21 F. Márquez Cecilia og Richard Levene, Sou Fujimoto, bls. 208.

9-10. Primitive Future house, eftir Sou Fujimoto. Samband arkitektúrs og mannslíkama endurfæðist þar



+  Ísland

Heimili, samkvæmt orðabók, hefur merkinguna bústaður eða dvalarstaður. Í hugum flestra 

hefur það hins vegar mun persónulegri og tilfinningalegri merkingu. Heimilið er griðarstaður, 

staðurinn sem býður manni vernd og hlýju. Hreiðurgerð byggir á náttúrulegri og eðlislægri 

þörf sem býr innra með okkur. Eðlilegt þykir að eignast fyrst helstu nauðsynjar til að lifa af en 

hægt og örugglega þróa smekk fyrir öðrum hlutum eftir því sem fjárhagurinn leyfir. Til að 

öðlast tilfinningu fyrir því hvaða innanstokksmunir heimilið raunverulega þarfnast er 

mikilvægt að fara yfir hið daglega hegðunarmynstur einstaklingsins og meta þarfirnar út frá 

því.22 Er þörf á þvottavél eða þvær viðkomandi sjaldan og gæti því sótt þá þjónustu utan 

heimilisins? Þjónar það heimilislífinu að hafa sérstakt svefnherbergi eða væri vænlegra að 

geta sameinað það stofurými? Með þessu móti er hægt að greina hvaða rými eru nauðsynleg 

fyrir heimilið og hver eru mögulega óþörf og val á íbúðarkaupum stjórnast af útkomunni. 

...allir Íslendingar kunna að lesa bækur. En hversu margir kunna að lesa hús? Það er meiri 
íþrótt að kunna að lesa hús en að geta lesið bækur. Húsið er hugsun, sem hefur hæð, lengd og 
breidd. Bókin er vöntun á hugsun sem aðeins hefur lengd. Húsið er sannleikurinn um líf 
kynslóðanna. Bókin er lygin um líf þeirra.23

                      Þórbergur Þórðarson 

+ Ísland þá 
Skipulag Reykjavíkurborgar hófst á þriðja áratug síðustu aldar og er því borgarsamfélag á 

Íslandi mjög ungt. Torfbæir voru helsta hústegundin fram til 19. aldar en torfbærinn 

samanstóð á þyrpingu húsa sem tengd voru saman með göngum. Helstu hús á hverjum bæ 

voru baðstofa, eldhús, búr, stofa, skemma og stundum smiðja. Á mörgum bæjum var 
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22 Sue Rowlands, One room living. London, Design Council, 1977, bls. 6-7.

23 Þórbergur Þórðarson, Ofvitinn, Reykjavík, Mál og Menning, 1993, bls. 56.   

           11.  Torfbærinn Vindási                         12.Rekkjur í piltahúsinu í Laufási



baðstofan íverurými yfir daginn en svefnhús um nætur. Lengi vel þóttu torfbæirnir frumstæðir 

og í orðinu fólst ákveðin fyrirlitning en Íslendingar skömmuðust sín alla tíð fyrir húsakynnin. 

Í dag þykir torfbærinn merkilegt framlag Íslendinga til húsagerðar. Vegna skorts á timbri hér á 

landi var hann gerður úr því byggingarefni sem nærtækast var, torfi og grjóti.24 

Torfhúsið,  torfbærinn íslenski, er þó framar öllu eitt af mörgum svörum mannsins fyrr og síð við þeim 
vanda að reisa sér skjól gegn veðri og vindum, búa sjálfum sér og sínum athvarf í starfi og leik við tiltekin 

skilyrði á tilteknum tíma. Hann er þáttur í sögu hússins á jörðinni.25 

Einkennandi fyrir íslenska torfbæinn er að „hann hefur í einu og öllu verið skipulagður og 

uppbyggður eftir ýtrustu kröfum notagildis og tækni. Mátkerfi hans, stafgólfið, gæti þess 

vegna verið skólabókardæmi fyrir hvaða húsameistara sem er…“26 Eftir aldamótin 1900 voru 

fáir nýir torfbæir reistir. Örfá torfhús risu þó í Reykjavík á fyrri styrjaldarárum til að hýsa 

fátækustu borgarbúana í húsnæðisleysinu.  

Fyrsta fjölbýlishús landsins, Bjarnaborg, var kennt við smiðinn Bjarna Jónsson sem teiknaði 

og byggði húsið við Hverfisgötu 83 á árunum 1901-1902. Á þeim tíma var Bjarnaborg eitt 

stærsta hús Reykjavíkur en þar voru 15 íbúðir og fyrirkomulagið sem þar ríkti frábrugðið því 

sem við þekkjum í fjölbýlishúsum í dag.

Sameiginleg notkun var mikil og húsinu skipt niður í einingar, frekar en íbúðir. Á árunum milli stríða var 
algengt að ein eða tvær fjölskyldur byggju í hverri íbúð, sem var þrjú herbergi, tvö búr og eitt eldhús, en í 

risinu voru aðeins leigð stök herbergi.27
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24 Árni Björnsson og Hans Kuhn, Úr torfbæjum inn í tækniöld, Reykjavík, Örn og Örlygur, 2003, bls. 118.

25 Árni Björnsson og Hans Kuhn, Úr torfbæjum inn í tækniöld, bls. 26.

26 Árni Björnsson og Hans Kuhn, Úr torfbæjum inn í tækniöld, bls. 26.

27 Kristján Kristjánsson, „Bjarnaborg: Fyrsta fjölbýlishús landsins breytir um svip“, Helgarpósturinn, 19. mars 
1987, sótt 5.desember 2012,

    http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=53910&pageId=986373&lang=is&q=Bjarnaborg

                    13.Bjarnaborg að vetri til                                                         14.Séð inn í Bjarnaborg
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Húsið var leigt út af fátækranefnd til fólks í húsnæðisvanda og þegar mest var bjuggu þar 

tæplega 170 íbúar. Upp úr 1930 fór þó íbúum Bjarnaborgar fækkandi, eftir því sem efnahagur 

batnaði, og fólk flutti annað þegar það hafði meira milli handanna. Algengt var að litið væri 

niður á íbúa Bjarnaborgar þrátt fyrir að þar ríkti þétt og kærleiksríkt samfélag sem líkja mætti 

við eina stóra fjölskyldu.28  Íbúarnir kunnu vel við sig og er því áhugavert að velta fyrir sér 

hvers vegna fyrirkomulag þetta, er varðar sameiginlega notkun, hafi ekki verið þróað áfram í 

byggingu nýrri fjölbýlishúsa. Telja má að einstaklingseðli okkar Íslendinga spili þar stórt 

hlutverk ásamt þeirri þörf að vera óháðir öðrum.  

Saga fjölbýlishúsa er afar samtengd sögu skipulagsmála hér á landi. Byrjað var að 

skipuleggja Reykjavík á þriðja áratug aldarinnar. Þá var skortur á húsnæði viðvarandi í 

bænum og brýnt að finna lausnir á því. Fljótlega komust menn að því að hagstæðara væri að 

byggja samfelldar húsaraðir í stað misstórra, stakstæðra húsa. Þannig urðu fyrstu steyptu 

fjölbýlishúsin til eins og húsaraðir við Njarðargötu og Ásvallagötu.29 

Árið 1942 var arkitektinn Einar Sveinsson fenginn til að teikna tvær sambyggingar við 

Hringbraut 37-47. Gífurleg húsnæðisekla hafði orðið á stríðsárunum og voru byggingarnar 

hugsaðar til að mæta sífellt aukinni eftirspurn eftir húsnæði. Um er að ræða fyrstu blokkirnar 

sem risu í Reykjavík, en með blokk er átt við fjölbýlishús með a.m.k. 20-30 íbúðum. Með 

þeim hófst uppbygging blokka hér á landi, sem enn er við lýði. Einar var afar fær arkitekt og 

er hönnun Hringbrautarhúsanna sérlega vönduð og vel heppnuð. Breidd húsanna er aðeins 

tæpir 10 metrar, svo betur gætir sólarljóss í íbúðunum og öll herbergi þeirra njóta dagsbirtu og 
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28 Kristján Kristjánsson, „Gott að búa í Bjarnaborg“, viðtal við Magdalenu M Oddsdóttur, Helgarpósturinn, 
   19. mars 1987, sótt 5. desember 2012, 
   http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=53910&pageId=986373&lang=is&q=Bjarnaborg

29 Guðrún Guðlaugsdóttir, „Það er list að lesa hús svo vel sé“, viðtal við Pétur Ármannsson, Morgunblaðið, 
     19. janúar 1999, sótt 10. nóvember 2012, http://timarit.is/view_page_init.jsp?

issId=131357&pageId=1925317&lang=is&q=%FEr%F3un%20fj%F6lb%FDlish%FAsa
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útloftunar um glugga.30 Þá þóttu svalir á hverri íbúð 

nýmæli og þar að auki fylgir hverri íbúð auka herbergi 

á rishæð sem hægt er að leigja út eða nýta eftir 

hentisemi. Blokkirnar við Hringbraut hafa ætíð þótt 

mikil staðarprýði og enn þann dag í dag er að finna 

eftirsóknarverð gæði í íbúðunum er varða innra 

skipulag. Þykir miður að það hafi ekki verið tekið til 

fyrirmyndar í nýrri fjölbýlishúsum hér á landi.

Frá því að fyrstu íbúðarhúsin í Reykjavík litu dagsins 

ljós hefur meðalstærð íbúða aukist til muna. Sé 

samanburður gerður á rými einstaklingsins frá árinu 

1920 til dagsins í dag sést að munurinn er fjórfaldur.31 

Sem dæmi um þessa þróun væri hægt að líta á eina 

götu í miðbæ Reykjavíkur, líkt og Barónsstíginn. Árið 

1939 bjuggu við götuna 705 íbúar en 30 árum síðar, árið 1969, bjuggu þar 362 íbúar. Árið 

1999 voru íbúar Barónsstígsins 314 talsins og það í mun fleiri húsum en árið 1939.32 

Niðurstöður sýna að breyting á híbýlakostum við götuna er gífurleg.

+Ísland nú
Samkvæmt árbók Reykjavíkur frá árinu 2000 er meðalstærð íbúða í Reykjavík nútímans 108 

fermetrar. Algengustu stærðir íbúða í Reykjavík eru 3-4 herbergi og er hlutfall tveggja 

herbergja íbúða í Reykjavík mjög lágt.33  Aukning á byggingu stærri íbúða hefur verið veruleg 

á undanförnum árum á kostnað þeirra smærri. Á tímum góðærisins var eftirspurn eftir stærri 

íbúðum enn meiri en áður. Ungir íbúðarkaupendur litu jafnvel framhjá minni íbúðum, sem 

jafngiltu fyrstu íbúðum foreldra þeirra, og litu þannig á fjölda fermetra sem mælieiningu fyrir 

gæði. Þarna má segja að hafi átt sér stað ákveðið þekkingarleysi og mikilvægar ákvarðanir 

voru teknar út frá tíðaranda en ekki eigin þörfum og fjárhag.
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30 Pétur Ármannsson, „Byggingarsöguleg þýðing Hringbrautarhúsanna!“, Morgunblaðið, 8. janúar 2007, sótt 
11.desember 2012, 

     http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=285155&pageId=4151134&lang=is&q=HRINGBRAUT%2035
31 Jón Rúnar Sveinsson, Húsnæðismál í Reykjavík, https://borg.hi.is/bfs_husn_net.pdf, bls. 4.
32 Samhæfing, maðurinn og umhverfið - rannsókn á Barónsstígnum, Listaháskóli Íslands, 2011, leiðbeinendur: 
Sigrún Birgisdóttir og Eva Huld Friðriksdóttir
33 Jón Rúnar Sveinsson, Húsnæðismál í Reykjavík, https://borg.hi.is/bfs_husn_net.pdf, bls. 15.

 Teikning 3: 
Grunnmynd af tveggja herbergja íbúð 
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Í Skipholti 15 er að finna nýlegt fjölbýlishús sem endurnýjað var á árunum 2004-2006 en þar 

var áður atvinnuhúsnæði. Húsið endurspeglar fjölmargt sem réði ríkjum í hönnun og skipulagi 

fjölbýlishúsa þessa tíma. Íbúðir hússins eru nokkuð stórar í fermetrum talið, eða milli 80 og 

90 m², fyrir tveggja herbergja íbúð.34 Líkt og um mörg nýbyggð fjölbýlishús hér á landi þá er 

Skipholt 15 svalagangshús. Aðkoma íbúðanna er af gangi eða svölum sem liggja út frá 

stigahúsi. Útfærsla þessi er ódýrari í byggingu en hefur ýmsa ókosti í för með sér. Meiri 

umferð á sér stað fyrir utan glugga íbúðanna, sem hefur áhrif á það hvernig íbúðin er 

skipulögð með tilliti til friðhelgi þeirra sem þar búa.

Þetta sést bersýnilega ef grunnskipulag íbúða í Skipholti 15 er skoðað, en til að koma í veg 

fyrir ónæði í svefnherbergi er eldhús staðsett við svalagang sem hefur í för með sér rof á 

tengingu milli eldhúss og stofu. Stór hluti fermetrafjöldans fer í rými líkt og anddyri og hol 

sem gætu nýst töluvert betur með öðru skipulagi. Það fæli jafnvel í sér sveigjanleika og 

aðlögunarhæfni til að bregðast við breytingum líkt og fjölgun á heimilinu. Hönnun íbúðanna í 

Skipholti virðist fremur vera afleiðing hentisemi byggingaraðila en svar við hegðunarmynstri 

verðandi íbúa. Þá virðist skipulag þeirra endurspegla hugmyndir samfélagsins um það hvernig 

íbúðir eiga að vera. Sem dæmi má nefna þvottahúsin sem finnast í hverri og einni íbúð 

hússins. Lengi hefur það haldist í 

hendur að búa í fjölbýli og deila 

ákveðnum rýmum með öðrum íbúum, 

sér í lagi þvottahúsi. Slíka 

sameiginlega aðstöðu ætti ekki að líta 

á sem fórnarkostnað þess að búa í 

fjölbýli. Þvert á móti gætu falist í 

henni félagsleg gæði sem vega þyngra 

en aðgangur að eigin þvottahúsi.
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34 Fasteignasala Brynjólfs Jónssonar, „Skipholt, 105 Reykjavík“, Fasteignir til sölu, Vísir, 2012, 
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Í Sólheimablokkunum 25-27, hannaðar árið 1957 af Guðmundi Kr. Kristinssyni og Gunnlaugi 

Halldórssyni, hefur sameiginlegu þvottahúsi verið komið fyrir í glerjuðu rými á efstu hæð 

húsanna. Með þessu fyrirkomulagi geta allir íbúar hússins notið þeirra gæða sem útsýninu 

fylgir.35 Því er vert að spyrja; hvar ætli raunveruleg gæði íbúðanna í Skipholti liggi? Fjöldi 

fermetra gefur ákveðinn lúxus eða gæði til kynna en eru þau yfir höfuð til staðar?  

Framsæknar hugmyndir í þróun híbýla á Íslandi hafa verið afar sjaldséðar frá 

aldamótum. Úrvalið í dag er fremur einsleitt og virðast margar íbúðir vera hannaðar eftir 

fyrirkomulagi sem þjónar aðeins takmörkuðum samfélagshópi. Skilgreining herbergja er tekin 

mjög alvarlega og segir nafngiftin á rýmum heimilisins til um nýtingu þeirra. Hefðbundin 

röðun rýma er tekin sem gefnu og gert ráð fyrir að notkunin sé í samræmi við hana. Strax í 

upphafi verður ósveigjanleika vart, því hvert herbergi hefur sértæka notkun sem krefst 

sértækra húsgagna. Þetta er andstæða nálgunarinnar sem finnst í hinu hefðbundna japanska 

húsi, þar sem skipulagið flæðir betur,36 og er rýmið þannig móttækilegra fyrir praktískum eða 

félagslegum breytingum. 

+Afleiðing byggingarreglugerðar
Á liðnu ári, 2012, kom út ný byggingarreglugerð, en áður var stuðst við reglugerð frá árinu 

1998. Um er að ræða heildarendurskoðun byggingarreglugerðar í kjölfar nýrra laga um 

mannvirki sem samþykkt voru árið 2010. Ýmis nýmæli er að finna í nýju reglugerðinni og ber 

þar helst að nefna áherslu á svokallaða algilda hönnun. Hugtakið stendur fyrir þá 

hugmyndafræði að hönnun mannvirkja henti öllum, hvort sem einstaklingar eigi við fötlun 

eða veikindi að stríða.37 Þó málefnið sé göfugt og með því sé unnin bót í jafnréttismálum 

fatlaðra þá er nýja reglugerðin að margra mati neikvætt skref í þróun íbúðarhúsa. Þessar 

stórauknu kröfur, er varða aðgengi, hafa meðal annars gríðarlega stærðaraukningu íbúða í för 

með sér og þar af leiðandi aukinn kostnað. Vert er að spyrja sig hvaða almennu gæði séu 

fólgin í þessum nýju reglum, ekki aðeins varðandi aukinn fermetrafjölda heldur þá kröfu t.d. 

að íbúðir um eða yfir 110 fm þurfi að hafa tvö baðherbergi.38
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35 Pétur Ármannsson, fyrirlestur úr áfanganum Íslensk byggingarlist, Listaháskóli Íslands, 2011.
36 Tatjana Schneider og Jeremy Till, Flexible housing, bls. 146-147.

37 Ný byggingarreglugerð undirrituð, Umhverfis-og auðlindaráðuneytið, 2012, sótt 29. desember 2012, 
    http://www.umhverfisraduneyti.is/frettir/nr/2015

38 Byggingarreglugerð, 24. janúar 2012, sótt 15. nóvember 2012, 
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=6456f377-e3d0-4e10-b504-1c48449e0f83, 
Ath! Hefur nú verið fellt niður 
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Öll höfum við mismunandi þarfir þegar kemur að búsetuformum. Það er því áhyggjuefni að 

með því að reyna að höfða til allra gæti farið svo að afleiðingar nýju 

byggingarreglugerðarinnar þjóni engum til fulls. Hætta er á að úrval íbúða verði enn 

einsleitara og rými fyrir sérkenni og arkitektónísk gæði sjaldséðari. Líkt og í íbúðum 

Skipholts 15 þá standist þær allar kröfur um stærðir rýma en skorti þess í stað gæði. Hvernig 

eiga íbúðir að geta framfylgt þessum fastmótuðu reglum en á sama tíma uppfyllt þarfir 

mismunandi fjölskyldumynstra? Má búast við því að byggingarreglugerðin bitni sérstaklega á 

ungu og efnaminna fólki sem er í leit að minna og ódýrara húsnæði. Þá neyðist það til að 

skuldbinda sig enn fleiri fermetrum og reisa sér þannig hurðarás um öxl. Til að átta sig á eðli 

byggingarreglugerðar yfir höfuð getur verið gagnlegt að taka dæmi úr henni og varpa ljósi á 

afleiðingarnar. 

Innan íbúðar sem er 55 m² að stærð og stærri, skal minnst vera eitt svefnherbergi, ekki minna en 14 
m², auk stofu, ekki minni en 18 m².39 

Ákvæði þetta um að 55 m² íbúð verði að hafa að minnsta kosti 14 m² svefnherbergi og 18 m² 

stofu skilur eftir 23 m² fyrir afgangsrými heimilisins. Það rými skiptist í eldhús (ekki minna 

en 7 m²), baðherbergi (a.m.k. 5 m²), anddyri (minnst 2.25 m²) ásamt öðru rými sem þarf að 

skapast á milli herbergjanna. Þá eru ekki teknir til greina þeir fermetrar sem fara í geymslu og 

þvottahús. Ef tekið er sem gefnu að a.m.k. 1.1 m² fari í gang milli rýmanna (1.1 m er minnsta 

leyfilega breidd gangs) þá er afgangsrýmið orðið 7.65 m². Sú stærð er ekki nægileg til að 

rúma annað herbergi í íbúðinni því minnsta leyfilega íbúðarherbergi þarf að vera 8 m². Þannig 

má segja að 55 m² íbúð henti aðeins einstakling eða pari en ekki barnafólki, nema um ungt 

barn sé að ræða. Ennfremur getur 55 m² íbúð ekki tekið við neinum félagslegum breytingum 

með sveigjanleika vegna ákvæðis um lágmarks stærð rýma. 

Þó greining þessi sé vissulega einföldun á efninu þá varpar hún engu að síður fram 

spurningunni hvort þetta fyrirkomulag, 18 m² stofa og 14 m² svefnherbergi, sé í raun að 

uppfylla þarfir notendahóps síns, sem samkvæmt greiningunni eru einstaklingar eða pör. 

Myndi þessi markhópur hugsanlega frekar kjósa að hafa möguleikann á því að hagræða 

þessum fermetrafjölda á annan hátt? Þá væri ekki úr vegi ef íbúðin gæti jafnvel falið í sér 

hæfni til að breytast úr einni notkun yfir í aðra með samruna og aflokun hreyfanlegra veggja? 

Þannig myndi fermetrafjöldinn nýtast eins og ef um fleiri fermetra væri að ræða. Vilja þessir 
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39 Byggingarreglugerð,6.7.8. grein: „Íbúðarherbergi“, 24. janúar 2012, sótt 15. nóvember 2012 
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=6456f377-e3d0-4e10-b504-1c48449e0f83
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markhópar yfir höfuð jafn formfast íbúðarfyrirkomulag og hentar stærri fjölskyldugerðum? Er 

virkilega hægt að steypa alla í sama mótið?
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Svalir Stofa

Svefn Bað Eldhús

Þvottur Anddyri

Gangur

Svefn Bað

Eldhús

Anddyri

Svalir

Svalir

Hjón

Barn

Anddyri Bað

Eldhús

Höfundur hefur leyft sér að varpa fram tillögum að 
skipulagi íbúða í Skipholti 15, sem í núverandi 
mynd uppfylla allar kröfur byggingarreglugerðar, en 
skortir gæði.

Tillögurnar hafa þarfir íbúanna að leiðarljósi, en 
á grunnmynd A hentar íbúðin einstakling eða pari 
og felur í sér mikla opnun og marga möguleika 
á nýtingu rýmisins. Ekki er talin þörf á að hafa 
svefnrými íbúðarinnar aflokað til fulls, heldur rennur 
það saman við annað íverurými hennar.

Grunnmynd B sýnir sömu íbúð og hvernig hún hefur 
brugðist við fjölgun í fjölskyldunni. Með breyttum 
aðstæðum er þörf á frekari aflokun inn á heimilinu 
en hreyfanlegir veggir gefa þó færi á mögulegri 
opnun á milli rýmanna. 

Frá núverandi skipulagi Skipholts 15 hefur 
baðherbergi verið fært að glugga svo það njóti 
útloftunar og tenging mynduð milli eldhúss og stofu,  
Þá hefur þvottahús verið fjarlægt úr íbúð og staðsett 
í sameiginlegu rými hússins. Aðkoma íbúðarinnar er 
ekki frá svalagangi heldur innri stigagangi.

Tillaga A

Tillaga B

Skipholt 15



+ Ísland  /  Japan   

Í fyrirkomulagi japanskra heimila er að finna gæði sem íslensk heimili skortir, gæði er varða 

sveigjanleika og aðlögunarhæfni. Til þess að hægt sé að innleiða þau hér á landi er þörf á 

róttækri endurskilgreiningu hins íslenska heimilis. Sé hugmyndafræði Japana tekin til 

fyrirmyndar krefðist það ekki einungis þess að nafngift herbergjanna yrði fjarlægð, heldur 

þyrfti að endurhugsa og endurskilgreina hið rýmislega stigveldi sem lagt er upp með í 

skipulagningu hússins. Heiti herbergja gefa til kynna notkun þeirra og þannig verður til 

samþykkt mynstur eða hefð fyrir íbúðaskipulagi sem skrifuð er í stein. Í stað þess að raða 

rýmunum eins og gert er hér á landi, eftir þessum fyrirfram ákveðnu kerfum væri hægt að 

minnka stigveldið og losa um kerfið. Með því fengist meiri opnun og flæði milli rýmanna á 

færri fermetrum. Skipulag íbúðanna myndi ekki þvinga íbúana til að nýta þær á ákveðinn hátt, 

heldur einungis að skilja eftir vísbendingar og rúm fyrir persónulega túlkun einstaklingsins á 

rýminu. 

+Tvær andstæður
House in a Plum Grove er íbúðarhús í Tokyo, hannað af Kazuyo Sejima. Þegar Sejima fjallar 

um hugmyndafræðina á bak við íbúðarhúsið talar hún um hversu formfastur arkitektúr er 

orðinn og skipulag heimilisins sé tekið sem gefnu. Hún bendir á að ef fjögurra manna 

fjölskylda, foreldrar með tvö börn, býr saman er sjálfkrafa gert ráð fyrir að hún þurfi heimili 

með þremur svefnherbergjum. Bein tenging á sér stað við fjölda einstaklinga og rýma. 

Afgangsrými heimilisins færi síðan í baðherbergi, eldhús og stofu, rýmið sem fjölskyldan 

deilir. Sejima ákvað hins vegar að hugsa dæmið öfugt og hanna stórt rými með mörgum mjög 

litlum rýmum innan þess. Í stað þess að hafa svefnherbergi í fullri stærð, herbergi með rúmi, 

borði, skáp og persónulegum munum, reyndi hún að láta rýmið sjálft þjóna heimilsfólkinu 

sem eins konar húsgagn. 
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                             25. Hugmyndafræði Sou Fujimoto                        26. Innra og ytra rýmis rennur saman



House in a Plum Grove er í raun tilraun með nánd, þar sem unnið er að því að tengja og slíta 

tengsl milli herbergja innan mjög lítils rýmis. Þó hvert rými sé hugsað með ákveðið notagildi í 

huga þá er hún ekki einskorðuð við það rými heldur flæða þau um og tengjast á milli með 

opnunum. Húsið er því hvorki samsett úr mörgum ótengdum herbergjum né eitt samfellt rými, 

heldur einhvers staðar þar á milli og veitir þetta fyrirkomulag heimilisfólkinu frelsi til að 

skapa ný tengsl milli rýma og notkunar, og mun mýkri skilgreiningu á einveru og samveru.40

Íbúðarhúsnæði sambærilegt House in a Plum Grove yrði aldrei byggt hér á landi. Skýrar 

reglur byggingarreglugerðar er varða fermetrafjölda herbergja myndu einfaldlega ekki leyfa 

það. Áhugavert er að velta því fyrir sér hvert eiginlegt hlutverk byggingarreglugerðar sé, og 

hvort það ætti ekki að einskorðast við bruna- og öryggisatriði, frekar en að ákvarða 

fermetrafjölda og stigveldi rýma? Hægt væri að semja stefnuyfirlýsingu um almenn atriði, líkt 

og gert var í skýrslunni Menningarstefna í mannvirkjagerð, sem gefin var út árið 2007 af 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Þar er lögð áhersla á aukin gæði í hönnun opinberra 

bygginga og hvatt til að finna hagnýtar lausnir undir formerkjum fagurfræðinnar. Þar er einnig 

mikilvægi laga- og reglugerða við hönnun mannvirkja viðurkennt en þó varað við því að þær 

séu hamlandi fyrir sköpun og fjölbreytni arkitektúrs.41 

Með því að endurskoða tilvist byggingarreglugerðar frá grunni getum við fundið 

hinn gullna meðalveg. Þar væri öryggisatriðum framfylgt samkvæmt ýtrustu reglum án þess 

að hamla framþróun og nýbreytni í hönnun híbýla. Gæði yrðu skilgreind af íbúunum líkt og í 
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40 F. Márquez Cecilia og Richard Levene, Sanaa, bls. 21.

41 Menningarstefna í mannvirkjagerð, gefin út af Menntamálaráðuneytinu í apríl 2007, sótt 20. desember 2012, 
http://www.fsr.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2616

20-22. House in a Plum Grove. Óhefðbundnum lausnum beitt til að uppfylla þarfir íbúanna
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House in a Plum Grove.  Með núverandi fyrirkomulagi hins vegar fjarlægjumst við áfram það 

frelsi sem Japanir búa yfir í hönnun híbýla sinna, þegar óskandi væri að þróunin væri í hina 

áttina.

+Heimilið & borgin

Í Reykjavík er íbúðaframboð afar einhæft og tekur lítið mið af íbúasamsetningu borgara sinna 

og fjölbreyttum lifnaðarháttum þeirra. Íbúðir eru litaðar af því fastmótaða kerfi sem hannað 

hefur verið utan um kjarnafjölskylduna, þó svo að raunveruleikinn sé sá að 70% íbúa 

borgarinnar séu einstaklingar, einstæðir foreldrar og pör.42 Þessi ört stækkandi hópur í 

borgarsamfélaginu þarf litlar íbúðir, íbúðir sem hafa raunveruleg gæði að bjóða og geta 

aðlagast þörfum þeirra en eru ekki aðeins hugsaðar sem smækkuð útgáfa af sérbýli. Lausnin 

felst í að endurskilgreina fyrirbærið fjölbýli og draga fram kosti þess sem eru ólíkir kostum 

einbýlishússins, en alls ekki síðri. Fjölbýli felur í sér mun víðtækari merkingu en það að búa í 

blokk og á við um val einstaklingsins að búa í nánd við aðra og tilheyra samfélagi sem 

endurspeglar lífstíl íbúanna.

 I think a house doesn´t neseccarily need to be a house. 
A house is a place for human habitation. All the same, a place for human habitation is not 
bound to a house. I believe people live in a much larger territory that subsumes houses. … 
I think it is possible to create a place that is simultaniously a house, a city and a forest. This 
place is akin to a small Earth, and thus the most primitive yet the most futuristic architecture.43

                                                                                                                Sou Fujimoto
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42 Jón Rúnar Sveinsson, Húsnæðismál í Reyjavík, https://borg.hi.is/bfs_husn_net.pdf, bls. 5.
43 F. Márquez Cecilia og Richard Levene, Sou Fujimoto, bls. 94-96.

Teikning 5: Grunnmyndir af House in a Plum Grove

1. hæð 2. hæð 3. hæð



Í japönskum borgum, þar sem skortur er á torgum og öðrum samkomustöðum í evrópskum 

skilningi, er lögð mikil áhersla á samband fólksins við götuna. Í augum Sou Fujimoto er 

Tokyo borg ekkert annað en stórt heimili. Hann lýsir búsetu í Tokyo á þann veg að þegar þú 

tekur skref út úr íbúðinni stígir þú inn í eins konar millibilsástand sem í raun virkar eins og 

eðlileg viðbót við íbúðina. Þannig renna heimilið og borgin mjúklega saman í eitt og magna 

tilvist hvors annars. Hann trúir því að búseta í borg jafnist á við það að dveljast í stóru tré. 

Hver grein trésins á sér einstakan stað en samt tengjast þær á einhvern hátt hver annarri.44       

Af öllum viðfangsefnum arkitektúrs er íbúðarhúsnæði, og þá sér í lagi fjölbýli, sú tegund sem 

verður hvað mest fyrir ytri áhrifum úr samfélaginu. Stjórnmál, efnahagur, 

þjóðfélagsbreytingar og tækninýjungar eru aðeins örfá atriði sem hafa áhrif á hönnun 

húsnæðis.45 Áhrifin virka þó einnig á hinn veginn og er mikilvægt að taka til greina þá verkun 

sem búsetuform hefur á samfélagið og borgarandann hverju sinni. Áhugavert er að líta á 

íbúðarhúsnæði sem mögulegan þátt til að stuðla að fjölbreytilegu og iðandi borgarlífi en ekki 

aðeins sem íverustað fyrir íbúa þess.46 Áhrifin teygja sig mun lengra því líkt og Fujimoto 

bendir á eru heimili og borg ekki ótengd hugtök. Einsleitni í híbýlakostum skilar sér í 

einsleitnum hópi borgarbúa sem síðan móta tíðarandann. Upp vaknar spurningin; í hvernig 

samfélagi viljum við lifa?  
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44 F. Márquez Cecilia og Richard Levene, Sou Fujimoto, bls. 110-112 +201. 

45 Tatjana Schneider og Jeremy Till, Flexible housing, bls. 14.

46 Tatjana Schneider og Jeremy Till, Flexible housing, bls. 40.
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+ Rými til breytinga

Við lestur þessarar ritgerðar er hægt að spyrja sig hvers vegna áhugavert er að bera saman jafn 

ólíka menningarheima og Japan og Ísland eru. Sumum gæti þótt samanburðurinn langsóttur 

og mögulega rökréttara að bera okkur saman við nærtækari lönd, líkt og Norðurlöndin eða 

Bretland. Það sem höfundur telur hins vegar mikilvægt er að leita jafn langt og til Japan þar 

sem áherslurnar eru einmitt svo ólíkar því sem við þekkjum. Aðeins þannig fáum við fjarlægð 

til að meta aðstæður. Kannski að spurningin ætti heldur að vera; af hverju ættum við ekki að 

bera okkur saman við Japan?

Þegar hið hefðbundna japanska hús er borið saman við torfbæ okkar Íslendinga sést 

að heimilið sem viðfangsefni er nálgast frá andstæðum áttum. Í japanska húsinu er

flæði og sveigjanleiki hafður að leiðarljósi svo húsið geti auðveldlega brugðist við breytingum 

sem kunna að eiga sér stað innan þess. Torfbærinn íslenski er hins vegar byggður upp á 

gjörólíkan hátt, meðal annars vegna efnisgerðar, og er afleiðing þess skýrt stigveldi rýma sem 

öll hafa fyrirfram ákveðna notkun og heiti. Þetta fyrirkomulag þjónaði íbúum torfbæjarins vel 

og mætti þörfum þeirra og hegðunarmynstri. Í dag, þegar rúm öld er síðan við Íslendingar 

sögðum skilið við torfbæinn sem búsetuform, hafa þarfirnar hins vegar gjörbreyst. 

Hegðunarmynstur Íslendinga eru í dag mörg og margbreytileg og henta síður fastmótuðu 

íbúðarskipulagi en þegar litið er á íbúðaframboð í dag virðist fyrirkomulagið enn vera náskylt 

torfbænum. Nauðsynlegt er að brjótast út úr þeirri nálgun, líta til ólíkra þarfa íbúa og 

skilgreina heimilið á mun fjölbreyttari og sveigjanlegri hátt.

Í upphafi ritgerðarinnar var þeirri spurningu varpað fram hvort einungis væri hægt að 

beita frjórri hugsun ef skortur á rými væri jafn mikill og raunin er í Japan, eða hvort það væri 

einnig hægt í Reykjavík? Þrátt fyrir að Reykjavík hafi yfir ágætu landsvæði að ráða, og þar af 

leiðandi rými fyrir stærri híbýli en margar aðrar borgir, þá ætti það ekki að vera áhrifavaldur í 

hönnun íbúða. Fremur þarf að líta til þess ört stækkandi hóps sem kýs minni og fjölbreyttari 

búsetuform sem henta þeirra lífsmynstri. Í því samhengi er áhugavert að líta til Japan og draga 

lærdóm af aðferðum þeirra til að nýta mikilvæga þætti úr hinu hefðbundna japanska húsi og 

aðlaga þær að nútíma þörfum og löngunum einstaklingsins. 

Með ritgerðinni er síður en svo verið að leggja til að við Íslendingar tökum Japana 

okkur til fyrirmyndar í einu og öllu. Telur höfundur hins vegar að þeir búi yfir færni til að 

nálgast rými og heimili á mjög abstrakt en jafnframt fagurfræðilegan hátt og skilar það sér í 
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auknum gæðum til einstaklinginn. Þau felast í fyrirkomulagi sveigjanleika og fjölbreytileika 

híbýlanna. Þegar allt kemur til alls snýst málið einmitt um fjölbreytileika, að taka honum 

fagnandi og rækta hann með margvíslegum búsetuformum. Gæði felast ekki í fermetrafjölda 

frekar en að hamingja felist í peningum. Gæði búsetu felast hins vegar í frelsi hvers 

einstaklings til að endurskilgreina hugtakið út frá eigin forsendum. Með núverandi 

fyrirkomulagi og þeim ramma sem byggingarreglugerðin setur stöndum við frammi fyrir því 

krefjandi verkefni að halda raunverulegum gæðum í híbýlum á lofti. Það er kominn tími til að 

hugsa út fyrir rammann.
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