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Efni þessarar ritgerðar tekur á því hvað hafa þarf í huga við hönnun bygginga ef takast á að 

hanna til framtíðar. Byggingar eru skoðaðar sem lifandi einingar og nauðsynleg geta þeirra til 

að taka breytingum og aðlagast er skoðuð.  Helstu ástæðum þessara breytinga er varpað fram 

og enn fremur er skoðað hvernig þessar breytingar hafa áhrif á lífsleið bygginga.  Tekið er 

fyrir hvernig líf bygginga er í raun samspil þriggja ferla sem hver um sig tekst á við breytingar 

á mismunandi hátt og hvernig þær breytingar hafa áhrif á stefnu byggingarinnar í tímans rás.  

Skoðað er hvar þessar breytingar fara fram í líkama bygginga út frá lögum þeirra (e. layers) 

og hversu nauðsynlegt er fyrir lögin að geta tekið þessum breytingum. 

Mögulegar lausnir eru skoðaðar og þá helst hugmyndin um sveigjanleika í byggingum 

og hönnun þeirra og hvernig sveigjanleikinn er álitinn möguleg lausn á þeim vandamálum 

sem upp koma með auknum aldri bygginga. 
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Inngangur 

 

Það að hanna hús er í raun svo miklu meira og flóknara en það að púsla saman rýmum á þann 

hátt sem þykir skynsamlegt á einhverjum tímapunkti.  Það er að vissu leyti svipað og að 

planta tré í garðinn þinn.  Þú velur þér lítið tré sem þér þykir fallegt og hefur trú á því að það 

muni vaxa og dafna, ná háum aldri og fegra garðinn þinn um ókomna tíð, þér og öðrum 

notendum til mikillar ánægju.  Það er aftur á móti margt sem að getur gerst eftir að búið er að 

setja tréð í mold og alls ekki víst að ævi þess verði eins og þú sást fyrir.  Tréð fer að teygja 

anga sína, rætur og greinar, í þær áttir sem hálpa því að vaxa og dafna, en það mótast líka af 

því hvaðan vindurinn blæs auk annarra þátta sem gera trénu erfitt fyrir.  Auk þessa fer það svo 

eftir því hvernig hugsað er um tréð hvort það nái sínum fyrirhugaða fagurleika og gegni 

hlutverki sínu eins og til var ætlast.  Með öðrum orðum þá er fullt af utanaðkomandi áhrifum 

sem koma til með að móta tréð á líftíma þess, áhrif sem á engan hátt var hægt að sjá fyrir 

þegar tréð var gróðursett í upphafi.   

Þetta sama á við um byggingar, þær eru á vissan hátt lifandi og ófyrirsjáanleg öfl valda 

því að byggingar breytast í gegnum tíðina, oftar en ekki af brýnni nauðsyn til þess að aðlagast 

og lifa af. 

 

Markmið þessarar ritgerðar er að ná yfirsýn yfir það sem hafa þarf í huga við hönnun 

byggingar ef takast á að hanna til framtíðar.  Ég tek fyrir líf bygginga og nauðsynlega getu 

þeirra til að taka breytingum og aðlagast þeim kröfum sem þær þurfa að mæta á hverjum 

tímapunkti í lífi sínu.  Ég skoða helstu ástæður fyrir þessum kröfum og ýmis önnur álitamál 

sem koma upp þegar byggingar eldast.  Einnig er tekið fyrir hvernig líf bygginga er í raun 

samspil þriggja ferla sem hver um sig tekst á við breytingar á mismunandi hátt og hvernig þær 

breytingar hafa árhrif á stefnu byggingarinnar í tímans rás.  Að lokum tek ég fyrir 

hugmyndina um sveigjanleika í byggingum og hönnun þeirra og hvernig sveigjanleikinn er 

álitinn möguleg lausn á þeim vandamálum sem upp koma með auknum aldri bygginga.  

Sveigjanleikinn er meðal annars skoðaður út frá hugmyndum Le Corbusier og Gerrit Rietveld 

en þeir áttu auk annarra stóran þátt í þróun hugmyndarinnar um sveigjanleikann á 20. öldinni. 
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1.  Hannað til framtíðar 

 

Eins og ég nefndi hér áður þá eru byggingar lifandi á einn eða annan hátt þrátt fyrir að þær 

dragi ekki andann.  Byggingar eldast líkt og notendurnir sem leiðir af sér að hús eiga og verða 

að geta breyst með tímanum til að aðlagast umhverfi, tíðaranda og notendum sínum.  Þess 

háttar breytingar eru nærri óhjákvæmilegar til að tryggja virkni bygginga.  Flestar byggingar 

eru engu að síður þannig hannaðar að þeim er ekki ætlað að aðlagast, þeim er í það minnsta 

gert erfitt fyrir.
 1

  Þetta getur meðal annars orsakast af því að arkitektar gleyma því að hönnun 

þeirra, sem og notendurnir, hafa sitt eigið líf en þrátt fyrir það ákveða arkitektar of oft hvað 

eigi að gerast og hvernig fólk á að hegða sér.  

Það er oft vitnað í tvo einstaklinga þegar skoðað hefur verið hvernig virkni bygginga 

og skipulag þeirra tengist og eru tilvitnanirnar báðar réttar að vissu leiti en þó á ólíkan hátt.  

Þessar tvær tilvitnanir sem hér um ræðir eru annars vegar „Formið fylgir ávallt virkni“ (e. 

„Form ever follows function“)
2
 sem höfð er eftir Louis Sullivan og hins vegar það sem 

Winston Churchill sagði: „Við mótum byggingarnar okkar og síðan móta byggingarnar 

okkur“ (e. „We shape our buildings and afterwards our buildings shape us“)
3
.  Eins og áður 

sagði búa tilvitnanirnar yfir nokkrum sannleika þótt ólíkar séu, en þó má gera athugasemdir 

við þær báðar.  Sú fyrri hefur verið sögð hættuleg arkitektum enda gefur hún það í skyn að 

arkitektar geti á fullkominn hátt séð fyrir virkni byggingarinnar.  Þó svo að það sé mögulegt í 

einhverjum mjög sérhæfðum byggingum er erfitt ef ekki nær ómögulegt að sjá virknina fyrir í 

flestum tilvikum.  Það sem Churchill sagði er hins vegar nær sannleikanum og með smá 

viðbót mætti segja að tilvitnunin lýsi sambandi bygginga og notenda á nokkuð góðan hátt.  

Við mótum byggingarnar okkar og síðan móta byggingarnar okkur, sem leiðir til þess að við 

mótum byggingarnar á ný.  Svoleiðis gengur það svo allt þangað til að húsið stendur ekki 

lengur.
4
 

Það er þetta ferli sem við tölum um sem líf bygginga og þeim mun betur sem bygging 

er undirbúin fyrir lífið og kröfurnar sem til hennar eru gerðar, þeim mun betur hefur tekist að 

hanna til framtíðar. 

 

                                                           
1 Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, Penguin Books gaf út, London, 1997, 

bls. 2. 
2 Louis Sullivan, „The Tall Building Artistically Considered“, Lippincott’s Magazine, 57. tölublað, mars, 1896, 

bls. 407 
3
 Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, bls. 3. 

4
 Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, bls. 3. 
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2.  Bygging sem lifandi eining 

 

„Eitt af því sem við leitum að er form arkitektúrs sem, ólíkt klassískum 

arkitektúr, er ekki fullkomið og endanlegt þegar það hefur verið klárað....  

Við erum að leita að arkitektúr sem líkist frekar tónlist og ljóðum sem 

notandinn getur í raun breytt, spuna arkitektúr.“
5
 

 

Þessi fleygu orð lét Sir Richard Rogers hafa eftir sér en þau endurspegla hugmyndir hans og 

margra annarra um líf bygginga.  Breytingar á byggingum geta ýmist verið þarfar eður ei.  

Þær eru af ýmsum toga og það er margt sem getur orsakað þær, ýmist eitthvað samfélagslegt 

eða tæknilegt.  Tæknilegu breytingarnar eru sjaldnast fyrirsjáanlegar, ekki síst í ljósi þess að 

þróun er mjög hröð og því erfitt að sjá langt inn í framtíðina.  Þær samfélagslegu eru aftur á 

móti mun fyrirsjáanlegri og hægvirkari þar sem til að mynda um ræðir breytingar á 

fjölskyldumynstri.  Það hvernig byggingar þola þessar breytingar sést einna best á því hvort 

byggingarnar og virkni þeirra batni við þær eður ei.
6
  

 

 

2.1  Þroski eða öldrun  

 

Oftar en ekki er talað um að byggingar eldist.  Hér tel ég þó vert að gera greinarmun á því 

hvort byggingar eldist eða þroskist.  Það að eldast felur óhjákvæmilega í sér að deyja á 

endanum.  Með því að tala um að byggingar þroskist má hins vegar færa rök fyrir því að þær 

standi í stað, í þeim skilningi að þær breytingar sem gerðar eru á byggingunum eru ávallt í 

takt við það sem er að gerast í samfélaginu.  Sé það gert verða byggingarnar alltaf ungar.  

Sumar byggingar teljast þó fullþroska allt frá byrjun en engu að síður eilífar.  Þetta á oftar en 

ekki við um stærri byggingar sem eru byggðar til þess að þjóna stórum hópum eða 

samfélaginu í heild sinni.
7
  „Nýjar byggingar ættu ekki einungis að vera dæmdar út frá því 

                                                           
5
 Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, bls. 71. [„One of the things which we 

are searching for is a form of architecture which, unlike classical architecture, is not perfect and finite upon 

completion....  We are looking for an architecture rather like some music and poetry which can actually be 

changed by the users, an architecture of improvisation.“] 
6
 Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, bls. 23. 

7
 Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, bls. 54. 
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hvað þær eru, heldur útfrá því hvað þær geta orðið.  Gamlar byggingar ættu að fá hrós fyrir 

það hvernig þær spiluðu úr möguleikum sínum.“
8
 

 

 

2.2  Lög bygginga 

 

Byggingum er alla jafna skipt niður í lög (e. layers).  Þessi lög eru lóðin (e. site), burðarvirkið 

(e. structure), húðin (e. skin), þjónustan (e. services), rýmisskipan (e. space plan) og innviði 

(e. stuff).  Lögin hafa hvert um sig ákveðinn líftíma, en ef að eitthvað þeirra klikkar eða hættir 

að virka eins og það á að gera þá má segja að byggingin í heild hætti að virka.
9
  Keðja er 

aldrei sterkari en veikasti hlekkurinn.  

 Af þessum sex lögum skipta fimm þeirra, að undanskilinni lóðinni, bygginguna mestu 

máli á líftíma hennar og á þeim verða jafnan mestar breytingar.  Það eru þau fimm lög sem 

horft verður til í þessari ritgerð en lóðin verður lögð til hliðar.  Líftími laganna er misjafn og 

breytinga er þörf af mismunandi ástæðum, engu að síður er eitt lykilatriði sem snertir þau öll 

og það er möguleikinn á breytingum án mikillar fyrirhafnar eða tilkostnaðar. 

 Hér á eftir verður farið yfir þessi fimm lög og skoðað hvernig breytingar á þeim 

tengjast byggingum á mismunandi hátt.  Þetta verður skoðað út frá því hvaða nálgun er tekin á 

líf bygginganna, en líf þeirra eru engan veginn jafn einföld og geri mætti ráð fyrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, bls. 71.[„New buildings should be 

judged not just for what they are, but for what they are capable of becoming.  Old buildings should get credit for 

how they played their options.“] 
9
 Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, bls. 13. 
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3.  Þrjú líf bygginga 

 

Bygging er svo miklu meira en bara bygging enda má segja að hún lifi í raun þremur ólíkum 

lífum sem þroskast hvert á sinn hátt.  Bygging er allt í senn híbýli, eign og hluti af umhverfi.  

Þær breytingarnar sem gerðar eru á byggingum má tengja við hvert þessara lífa fyrir sig en 

einna helst við líf þeirra sem híbýli eða eign.  Breytingar hafa svo sameiginlega áhrif á líf 

byggingarinnar sem hluti af umhverfinu.
10

  Þó svo að líf byggingar sem híbýli og eign haldist 

oft í hendur þá vill það gleymast að byggingin er líka hluti af miklu stærra samhengi.  

 

 

3.1  Híbýli  

 

Mestu breytingarnar sem verða á byggingum sé horft á líf þeirra sem híbýli er yfirleitt vöxtur 

þeirra í rúmfangi. Breytingar verður að framkvæma á fleiri en einu lagi byggingarinnar og 

óhætt er að segja að breytingarnar sem um ræðir séu þær breytingar sem hafa hvað mest áhrif 

á líf byggingar.  Lögin sem þessar breytingar ná einna helst til eru burðarvirkið, rýmisskipan 

og innviði.   

Burðarvirkið er það lag byggingarinnar sem hvað erfiðast er að lagfæra eða skipta út 

og því er líftími þess tryggður sem lengstur.  Byggingar sem byggðar eru í dag eru flestar ef 

ekki allar með burðarvirki sem á að geta orðið allt að 300 ára gamalt með litlu ef nokkru 

viðhaldi.  Flestar byggingar standa samt sem áður ekki lengur en 60 ár en þá er um aðrar 

ástæður að ræða, eins og lélegt viðhald eða hreinlega það að byggingin er hætt að gegna 

hlutverki sínu sem skyldi.   

Rýmisskipanin breytist mishratt og mismikið eftir því um hvernig byggingar er að 

ræða, en breytingarnar eiga það þó sameiginlegt að þær fara eftir því hvaða þörfum notenda 

þarf að svara hverju sinni.  Til að mynda geta breytingar á híbýli fjölskyldu tengst 

samsetningu hennar og stærð og fjölda barna.  Þessum þörfum væri hentugast að geta svarað á 

sem auðveldastan hátt og ákveðinn kostur ef að innra skipulag byggingarinnar byði upp á 

einfalda lausn.   

Innviði bygginga er það sem tekur hvað örustum breytingum.  Hér er um að ræða 

húsgögn og aðra muni sem notaðir eru til að fegra og lífga upp á bygginguna að innan.  Þessir 

                                                           
10

 Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, bls. 73. 
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hlutir fylgja oftar en ekki straumum tískunnar sem og framförum í tækni og eru því sá hluti 

byggingarinnar sem stjórnast hvað mest af samfélaginu.
11

 

  

 

3.2  Eign 

 

Breytingar sem verða á byggingu sem eign einhvers verða helst á þjónustuhluta hennar og 

húðinni.  Þessar breytingar koma einna helst til útaf viðhaldi á eigninni. 

 Þjónustuhlutann, hiti, rafmagn, fjarskipti og fleira, sem má segja að séu innyfli 

byggingarinnar þarf að endurnýja reglulega.  Með stöðugum framförum og þróun í tækni 

hefur þessi tími verið að styttast, þó á það ekki við um hita og rafmagn, þar sem flestir vilja 

notast við það besta sem býðst á hverjum tíma.  Það skal þó tekið fram að með þróun í 

útbúnaði hefur líftími þjónustulagsins líka lengst.  Breytingar sem að gerðar eru á því snúast 

nú orðið um val og vilja notenda frekar en nauðsynlegar breytingar. 

Húðin, þ.e. ytra byrði byggingarinnar, útveggir, gluggar, þak og í raun allt það sem 

kemst í snertingu við veður og vinda, þarf oftar en ekki á lagfæringu af einhverju að halda.  

Það er mjög misjafnt hversu örar þær lagfæringar þarf að framkvæma eftir byggingum og 

hversu gott viðhaldi þeirra hefur verið.  Breytingar á þessu lagi eru oftar en ekki í þeim 

tilgangi að fylgja tískustraumum eða framförum í tækni og hafa einnig aukist í takt við aukna 

áherslu á vistvæni.
12

  Herman Hertzberger sagði: 

 

„Markmiðið ... er að ná fram arkitektúr sem, þrátt fyrir að vera nýttur á 

annan hátt en arkitektinn sá upphaflega fyrir sér, tapi ekki einkennum 

sínum....  Arkitektúr ætti að hvetja notendur til þess að hafa áhrif á sig 

hvar svo sem möguleikinn er fyrir hendi, ekki til þess eins að styrkja 

arkitektúrinn, heldur frekar til að styrkja sjálfsmynd notendanna.“
13

 

 

                                                           
11

 Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, bls. 13. 
12

 Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, bls. 13. 
13

 Hertzberger, Herman, Lessons for Students in Architecture, Utgeverij 010 gaf út, Rotterdam, 1991, bls. 148.  

[„The point ... is to arrive at an architecture that, when the users decide to put it to different uses than those 

originally envisaged by the architect, does not get upset and consequently lose its identity....  Architecture should 

offer an incentive to its users to influence it wherever possible, not merely to reinforce its identity, but more 

especially to enhance and affirm the identity of its users.“] 
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3.3  Hluti af umhverfinu 

 

Þær breytingar sem verða á byggingu út frá lífum hennar sem híbýli og eign koma saman í lífi 

hennar sem hluti af umhverfinu.  Ef líf byggingar nær ekki að verða góður og samþykktur 

hluti af umhverfinu endar það með því að fólki fer að verða sama um bygginguna.  Þær 

byggingar sem aftur á móti ná því, verða mikils metnar af almenningi.  Það fylgir því þó viss 

hætta að takast vel til þar sem byggingar eiga það til að verða of mikils metnar af samfélaginu 

og of skilgreindar.  Þegar byggingar verða of skilgreindar verður virkni þeirra of einsleit og 

staðföst.  Þetta hefur í för með sér að nær ógerlegt er að gera breytingar á þessum byggingum 

því að geðjast þarf of stórum hópi notenda.  Líkurnar á því að bygging sem glímir við þetta 

vandamál batni við breytingu eru því orðnar mjög litlar.   

Sumar nýjar byggingar eiga við það vandamál að stríða að vera of skilgreindar, auk 

þess sem þær taka ekki tillit til tíma eða umhverfis og ná því á engan hátt að tengjast 

samfélaginu.  Þessar sömu byggingar eru ekki byggðar sem húsnæði heldur listaverk og með 

þeim er oft verið að reyna að geðjast röngu fólki þar sem meiri áhersla er lögð á gangandi 

vegfarendur heldur en notendurna.  Þörf er fyrir að finna hinn gullna meðalveg þar sem 

arkitektinn fær að njóta sín en á sama tíma sé tekið tillit til notenda.  Þá fyrst verður til falleg 

bygging sem nýtur sín í umhverfinu og hefur ekki síst góða virkni með innra skipulag sem 

getur aðlagast.
14

 

 

 

3.4  Háa og lága leiðin 

 

Það skiptir máli hvort byggingarnar eldast eða þroskast eða við breytingar hvort talað er um 

að þær fari eftir háu leiðinni (e. high road) eða þeirri lágu (e. low road).  Munurinn á þessum 

tveimur leiðum er í grófum dráttum sá að byggingar sem eru illa farnar og flestum er sama um 

fara eftir lágu leiðinni á meðan byggingar sem njóta hylli samfélagsins og vel er hugsað um 

fara eftir þeirri háu.   

Bygging sem er illa farin eða þá að flestum er almennt sama um er að jafnaði frekar 

talin batna við breytingar heldur en sú bygging sem talin er vel heppnuð og falleg.  Aðlögun 

að nýjum þörfum notenda er því auðveldara að ná í byggingu sem fer eftir lágu leiðinni.  

Byggingu sem hönnuð er með það í huga að hún eigi að standa lengi með sama tilganginn og 

                                                           
14

 Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, bls. 64. 
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sömu virknina er erfitt laga að nýjum þörfum notenda ef þær koma til.  Það eru þessar 

byggingar sem talað er um að séu of skilgreindar eins og áður sagði.  Byggingar sem fara eftir 

háu leiðinni eru oftar en ekki stofnanir af ýmsu tagi.  Þó eru þess líka dæmi að minni 

byggingar endi á því að fara háu leiðina.  Þetta gerist mögulega ef arkitektinn hefur hugsað 

bygginguna sem tilbúna og hönnunina endanlega (e. finality) en gleymt því að það sem hann 

hannar er í raun lifandi.
15

 

Þá er rétt að geta þess að Louis Sullivan sagði í sömu grein og vitnað var er til í fyrsta 

kafla þar sem hann talar um að formið fylgi virkninni „þar sem virknin breytist ekki, breytist 

ekki formið“,
16

 sem að endurspeglar það sem kemur fram þegar minnst er á háa og lága leiða 

kerfið.  Byggingar sem hannaðar eru fyrir sömu virknina til langs tíma eiga það sjaldan til að 

breytast. 

 

Þegar allt kemur til alls er þetta spurningin um að bygging geti brugðist við mismunandi áreiti 

og þar kemur inn munurinn á fantasíum og draumum notendanna annars vegar og þörfum 

þeirra hins vegar.  Þarfir notendanna eru þær sem oftar en ekki er nauðsynlegt að svara og 

þykir þarft (e. „need to have“).  Þar er verið að tala um breytingar sem koma meðal annars til 

vegna breytinga á fjölskyldumynstri, á meðan fantasíurnar eru munaðurinn og það sem 

notandinn telur þig þurfa (e. „nice to have“).  Það síðar nefnda stjórnast frekar af samfélaginu 

og tísku.  Það sem í raun þyrfti að gera væri að finna út hverjar hinar raunverulegu þarfir eru 

og ná þannig að svara þeim í hönnunarferlinu sjálfu.  Þessu verkefni hafa arkitektar á 20. 

öldinni verið að reyna að finna lausn á og þá einna helst með hugmyndinni um sveigjanlegar 

byggingar (e. flexible housing). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Stewart Brand, How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, bls. 70. 
16

 Louis Sullivan, „The Tall Building Artistically Considered“, Lippincott’s Magazine, 57. tölublað, mars, 1896, 

bls. 407. 
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4.  Sveigjanleiki 

 

Hugmyndin um sveigjanleika í hönnun og plani bygginga verður áberandi í umræðu um 

byggingalist snemma á 20. öldinni.  Á undanförnum árum hefur fylgi hugmyndarinnar aukist 

að nýju í takt við aukna umræðu um sjálfbærni og vistvæni í ljósi versnandi umhverfismála.  

Sjálfbærni hugtakið felur margt í sér meðal annars gott val á efni, litla orkunotkun, góða 

einangrun, litla viðhaldsvinnu og fleira.  Mikið af hugtökum sjálfbærninnar snýr að 

byggingarferlinu og er talað um hönnun sem tryggir umhverfisvænar framkvæmdir bæði í 

upphafi og einnig þegar bygging þroskast og tekur breytingum.  Ef það er haft að leiðarljósi 

aukast líkurnar á því að hönnunin geti mætt kröfum framtíðar notenda sem verður til þess að 

byggingin lifir lengur.
17

 

Segja má að byggt hafi verið undir nafni hugmyndarinnar allt frá árinu 1850 í Japan en 

hefðbundin japönsk hús bjóða upp á gríðarlegan sveigjanleika (1,2).  Þau eru byggð upp af 

samliggjandi rýmum sem má ýmist tengja saman eða skilja í sundur með rennihurðum.  

Sveigjanleikinn sem hlýst af slíkri hönnun er einna helst óræðnin auk þess sem plan bygginga 

verður óvenju opið og því hægt að breyta stærð og virkni rýma á einfaldan hátt.
18

  

Byggingar sem teljast sveigjanlegar geta verið af öllum stærðum og gerðum.  

Sveigjanleikinn getur tekið á sig margar myndir og er gjarnan flokkaður eftir því hversu 

sýnilegur hann er ýmist í byggingarferlinu eða í byggingunum sjálfum.  Byggingar eru þá 

ýmist sagðar vægar eða miklar (e. soft and hard).
 19

  Vægt sveigjanlegar byggingar eru þær 

sem gjarnan fela sveigjanleikann og þeim fylgir jafnan óvissa.  Þessar byggingar eru staðlaðar 

og vel planaðar og geta þannig mætt þörfum notendanna.  Sem dæmi um væga byggingu má 

nefna Verwandelbare Wohnung (3) sem Karl Schneider teiknaði árið 1927.  Í þessari 

byggingu felst sveigjanleikinn í því að tvær íbúðir eru saman um eitt auka herbergi sem hægt 

er að nota til skiptis eftir þörfum.
20

   Mikið sveigjanlegar byggingar hafa aftur á móti að 

geyma greinilegan sveigjanleika bæði sjónrænt og vélrænt.  Í þeim fer það ekki á milli mála 

að breytingar skulu eiga sér stað, því meiri því betra.  Eitt mjög greinilegt dæmi um þessa 

                                                           
17

 Marie-Hélène Contal og Jana Revedin, Sustainable Design: Towards a New Ethic in Architecture and Town 

Planning, Birkhäuser gaf út, Basel, 2009, bls. 7. 
18

 Flexible Housing, Arts & Humanities Research Council og The University of Sheffield, sótt 5. janúar 2013, 

http://www.afewthoughts.co.uk/flexiblehousing/house.php?house=1 
19

 Flexible Housing, Arts & Humanities Research Council og The University of Sheffield, sótt 2. janúar 2013, 

http://www.afewthoughts.co.uk/flexiblehousing/ 
20

 Flexible Housing, Arts & Humanities Research Council og The University of Sheffield, sótt 12. janúar 2013, 

http://www.afewthoughts.co.uk/flexiblehousing/house.php?house=10  

http://www.afewthoughts.co.uk/flexiblehousing/house.php?house=1
http://www.afewthoughts.co.uk/flexiblehousing/
http://www.afewthoughts.co.uk/flexiblehousing/house.php?house=10
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seinni gerð er Movable Space Deviders (4) þar sem byggingin er í raun bara eitt stórt rými 

sem má skipta upp í smærri rými með veggjum sem annars væru geymdir inní skáp.
21

 

Hugmyndin um sveigjanleikann hefur tekið breytingum í gegnum tíðina og hefur 

þróunin haft þrjá aðal drifkrafta en sá fyrsti teygir rætur sínar til loka fyrri heimsstyrjaldar.  

Þessir megin drifkraftar eru; módernisminn og lágmarksrýmið (e. Modernity and the Minimal 

Dwelling),  iðnvæðing híbýlanna (e. The Industrialisation of Housing) og þáttakan og 

notendavalið (e. Participation and User Choice).
22

  Hver og einn hafði útaf fyrir sig ólík áhrif 

á þróunina þó svo að leitin að skipulagi fyrir litlar, þolanlegar og ódýrar íbúðir hafi verið 

gullinn þráður í gegnum þá alla og kannski það sem hélt mönnum við efnið í gegnum 20. 

öldina.   

 

 

4.1  Módernisminn og lágmarksrýmið 

 

Það var margt sem breyttist í húsnæðismálum á meginlandi Evrópu við lok fyrri 

heimsstyrjaldarinnar, ekki einungis sem bein afleiðing hennar heldur einnig með tilkomu 

módernismans.  Eftir fyrri heimsstyrjöldina varð þörfin á húsnæði, ekki síst fyrir millistéttina, 

svo mikil að byggja þurfti gríðarlegt magn af nýjum íbúðum.  Þessi þörf varð til þess að ný 

stefna leit dagsins ljós, funksjónalismi.  Vegna þess hve dýrt það var að byggja allan þennan 

fjölda íbúða af sömu gerð og gert hafði verið fyrir stríð var hugmynd funksjónalistanna sú að 

best væri að greina nauðsynlegar þarfir fólks og byggja aðeins utan um þær.  Þannig mætti 

losna við alla auka fermetra og þar af leiðandi allan auka kostnað.  Þetta varð til þess að 

miklar breytingar urðu á stærðar stöðlum íbúða, sem að minnkuðu til muna.  Eitt svarið við 

þessari minnkun var sveigjanleikinn.
23

 

Sveigjanleikinn átti að tryggja það að rýmin mætti nota á þann besta og fjölbreyttasta 

hátt sem mögulegt var og þannig mátti í raun stækka íbúðirnar.  Þetta varð til þess að nú voru 

hannaðar íbúðir sem höfðu hreyfanlega hluta svo auðveldara væri að breyta þeim þannig að 

þær féllu að þörfum notenda hverju sinni.  Eitt dæmi um slíka hönnun er Schröder Huis (5,6), 

bygging sem Hollendingurinn Gerrit Rietveld teiknaði fyrir Truus Schröder og var byggt á 

árunum 1923-1924.  Byggingin var hönnuð eftir óskum notandans og uppfull af hreyfanlegum 

                                                           
21

 Flexible Housing, Arts & Humanities Research Council og The University of Sheffield, sótt 12. janúar 2013, 

http://www.afewthoughts.co.uk/flexiblehousing/house.php?house=26  
22

 Tatjana Schneider og Jeremy Till, Flexible housing, Elsevier gaf út, Oxford, 2007, bls. 15. 
23

 Tatjana Schneider og Jeremy Till, Flexible housing, bls. 16. 

http://www.afewthoughts.co.uk/flexiblehousing/house.php?house=26
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og samanbrjótanlegum veggjum sem heilluðu margan arkitektinn í framhaldinu.
24

  Þannig var 

kröfum notandans mætt að fullu og öll rými voru nýtt eins og best var á kosið.  Seinna kom í 

ljós að byggingin var í raun ofhönnuð og þar af leiðandi of sérhæfð.  Í ljós kom að fyrsti 

notandinn, hún Schröder, var sú eina sem kunni að fullnýta rýmin, enda plönuð eftir hennar 

höfði.
25

 

Mikill munur gat verið á því hvernig menn tókust á við vandann og þótt ótrúlegt megi 

virðast gat það verið með mjög stöðluðum og fyrirfram ákveðnum íbúðum annars vegar eða 

mjög breytanlegum íbúðum hins vegar.  Báðar leiðir áttu eftir að reynast mjög vel sem 

sveigjanlegar íbúðir á 20. öldinni.  Fjölbreytileiki skipulags íbúðanna varð þannig að 

lykilatriðinu í þróun og breytingum á þessum tíma og var drifið áfram af kappinu og 

löngununni í að gera litlar íbúðir eins þægilegar og ódýrar eins og mögulegt var.  Fjölbreytt og 

sveigjanleg plön, bæði út frá sjónarhóli arkitekta og notenda, voru til marks um hið sanna 

upphaf módernismans.  Byggingar sem og stakar íbúðir voru núna þannig skipulagðar að þær 

gátu og flestar áttu eftir að breytast með tímanum.  

 

„það verða að vera búin til breytanleg rými sem að bjóða upp á 

margbreytilega notkun og hreyfingu.[...] Öll form eru frosin augnablik 

ferlis.  Þar af leiðandi er bygging alltaf að verða en er ekki orðin.“
26

 

 

 

4.2  Iðnvæðing híbýlanna 

 

Eins og áður sagði kom fyrsti drifkrafturinn til vegna félags- og efnahagslegra aðstæðna en sá 

næsti stafaði af tæknilegri þróun og breytingum.  Menn veltu því fyrir sér af hverju ekki ætti 

að vera hægt að beyta sömu framleiðsluháttum í byggingariðnaðinum eins og gert var í 

bílaframleiðslunni.  Þetta varð til þess að mikil þróun átti sér stað á verksmiðjuframleiddum 

lausnum í byggingariðnaðinum og áttu þær eftir að hafa mikil áhrif á hugmyndir manna um 

byggingarnar og byggingarferlið sjálft.   

Aukin tæknileg þekking í bland við aukna þörf á húsnæði leiddi til þess að fólk fór að 

hallast að því í auknu mæli að gera íbúðir staðlaðar.  Með því að gera íbúðirnar staðlaðar sáu 

                                                           
24

 Colin Davies, Key Houses of the Twentieth Century: Plans, Sections and Elevations, W. W. Norton & 

Company, New York, 2006, bls. 44. 
25

 Tatjana Schneider og Jeremy Till, Flexible housing, bls. 19-20. 
26

 Tatjana Schneider og Jeremy Till, Flexible housing, bls. 18. 
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menn fram á að hægt væri með auðveldum hætti að fjöldaframleiða íbúðarhúsnæði í 

einingum, stórum sem litlum. Það sem heillaði  við einingarnar var lágur kostnaður 

framkvæmdanna auk þess sem að auðvelt var að breyta byggingunum og plani þeirra án þess 

að rífa þær niður eða eyðileggja á einhvern hátt.  .  Einingarnar átti einfaldlega að vera hægt 

að flytja til og raða uppá nýtt og þannig mætti breyta uppbyggingu hússins til þess að svara 

mismunandi þörfum notenda án aukins efniskostnaðar og með lítilli fyrirhöfn.  Með þessum 

hætti átti ekki bara að tryggja sveigjanleika nýrra íbúða heldur einnig að auka valmöguleika 

framtíðarnotandans til muna.
27

  Eitt gott dæmi um þetta er verk J. H. van de Broek og J. B. 

Bakema Extendible houses (7,8)  sem þeir sýndu árið 1963.  Hönnun þeirra er gott dæmi um 

það hvernig hanna má með stækkanir framtíðar í huga sem vilja oft gleymast.  Hönnunin 

byggðist á því að fyrst um sinn væri kjarna bygging á tveimur hæðum alls 85 fermetrar reist á 

lóðinni.  Mismunandi hlutum byggingarinnar mætti svo ýta út eða upp, eftir því sem við átti, 

og fylla í bilin sem mynduðust með nýjum einingum.  Þannig mátti stækka bygginguna úr 85 í 

130 fermetra.
28

 

 

 

4.3  Þátttakan og notendavalið 

 

Þessi armur sveigjanleikans varð mikið til umræðu um 1960 og þá ekki síst vegna útgáfu 

bókar John Habraken, Supports: an altenative to mass housing.  Í bókinni, sem var fyrsta 

útgefna bókin um efnið, kynnir hann hugmyndir sínar um sveigjanlegt húsnæði.  Hugmyndin 

sem um ræðir er sú að aðgreina burðarvirki byggingarinnar frá öðrum hlutum hennar þannig 

að hægt sé að fylla inní burðarvirkið eftir þörfum.
29

  Með þessu er á auðveldan hátt hægt að 

setja upp og taka niður eða breyta íbúðum í fjölbýli án þess þó að þurfa að vinna með fleiri en 

eina íbúð í einu.  Enn frekar býður þessi leið upp á að notandinn taki virkan þátt í hönnun 

eigin íbúðar þar sem að hver og ein er hönnuð sjálfstætt. 

Habraken er þó ekki sá eini sem var að vinna út frá þessum hugmyndum á svipuðum 

tíma og því erfitt að segja að hann hafi verið höfundur þeirra.  Þekktustu byggingarnar 

byggðar eftir þessum hugmyndum verða að teljast íbúðablokkir Le Corbusier, L‘Unité 

d'habitation (9,10), sem reistar voru á tímabilinu 1947-1965 í Marseille, Nantes-Rezé, Berlín, 

                                                           
27

 Tatjana Schneider og Jeremy Till, Flexible housing, bls. 21-26. 
28

 Flexible Housing, Arts & Humanities Research Council og The University of Sheffield, sótt 5. janúar 2013, 

http://www.afewthoughts.co.uk/flexiblehousing/house.php?house=38 
29

 Tatjana Schneider og Jeremy Till, Flexible housing, bls. 27. 
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Briey-en-Fôret og Firminy.  Í þessu kerfi var notendanum gefið töluvert áþreifanlegt vald yfir 

hönnuninni og því hvernig íbúðirnar væru skipulagðar.  Með því var íbúunum gert auðveldara 

að aðlaga íbúðirnar sínum þörfum.
30
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 Willy Boesiger og Hans Girsberger, Le Corbusier 1910-60, Girsberger gaf út, Zürich, 1960, bls. 146-160. 
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5.  Lokaorð 

 

Þegar hanna á til framtíðar er margt sem hafa þarf í huga og ekki síst þau álitamál sem spretta 

upp með aldri bygginga.  Það sem tekið er fyrir í þessari ritgerð er á engan hátt tæmandi listi 

en þó er tekið á því helsta sem upp kemur.  Hönnun bygginga er flókið ferli sem er langt frá 

því að vera einsleitt og arkitektar verða að vera meðvitaðir um að allar byggingar breytast 

með tímanum.  Það verður því að hanna byggingar sem að geta tekið breytingum á sem 

auðveldastan hátt og aðlagast þörfum notenda. 

Byggingar eru á vissan hátt lifandi og það er flókið samspil ýmissa þátta sem hefur 

áhrif á þroska þeirra.  Byggingar taka breytingum sem oftar en ekki eru nauðsynlegar til þess 

að aðlagast breyttum þörfum notenda.  Breytingar verða á hinum ýmsu lögum bygginga og 

það hvernig byggingin er undir þær breytingar búin ræður því hvort hún þroskist á réttan veg 

eður ei.  Þroskist byggingin rétt eru meiri líkur en minni á að hún hljóti viðurkenningu 

samfélagsins og öðlist þannig langlífi. 

Ef rýnt er dýpra í líf bygginga má sjá að þær gegna fleiri en einu hlutverki og til þess 

að lifa af verða byggingar að uppfylla allar þær kröfur sem hvert og eitt hlutverk krefst af 

þeim.  Til þess að ná að uppfylla þessar kröfur er nauðsynlegt að hönnunin sé góð og í því 

samhengi er komið inn á sveigjanleikann.  Sveigjanleikinn er að miklu leyti ný hugmynd fyrir 

höfundi ritgerðar en engu að síður mjög trúverðug sem lausnin við ýmsum vandamálum sem 

koma fram í ritgerðinni. 

Það eru fleiri þættir en bara aldur bygginga sem kallar á breytingar ekki síst í ljósi 

aukins umhverfisvanda heims.  Aukin áhersla á vistvæni og sjálfbærni hefur orðið til þess að 

hugmyndir sveigjanleikans eru aftur að verða háværar í umræðunni um byggingalist.  Það er 

helst að höfundur ritgerðar trúi á sveigjanleikann sem svarið við ódýrum og umhverfisvænum 

byggingarframkvæmdum.  Auk þess telur höfundur sveigjanleikann vera gott svar við kröfu 

sjálfbærninnar um að hönnun komi til móts við núverandi notendur án þess þó að eyðileggja 

möguleika þeirra sem á eftir koma. 

Sveigjanleikinn sem slíkur hefur þó ekki verið aðal markmiðið eða hvatinn í gegnum 

söguna heldur alltaf blundað undir sem svar við öðrum vandamálum.  Höfundur hefur því trú 

á að sveigjanleikinn í bland við góða frumhönnun, sem býður upp á auðveldar breytingar og 

byggingu sem er meðvituð um að hún á eftir að breytast, geti verið svarið við þeim 

vandamálum sem vakna þegar hannað er til framtíðar.   
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