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Formáli 
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ritgerðarinnar. Umsjónarmaður ritgerðarinnar hjá Hagfræðideild Háskólans var Dr. 

Þórólfur Matthíasson. Einnig vil ég þakka Jóhönnu O. Sveinsdóttur fyrir yfirlestur og 

gagnlegar ábendingar. 

Einnig er ljóst að án stuðnings fjölskyldu minnar, konu og barna, hefði ég ekki getað 

klifið þann hjalla að klára háskólanám á miðjum aldri. 
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Útdráttur 

Viðfangsefnið er að skoða myndun og þróun á fasteignaverði eftir hverfum. Leitast 

verður við að skoða þetta út frá hagfræðilegu sjónarmiði, þ.e. hvers vegna myndun á 

íbúðaverði er ólík eftir hverfum og sérstaklega hvað veldur því að miðbær Reykjavíkur 

hefur frá því undir lok síðustu aldar verið dýrasta hverfi borgarinnar. Einnig verður 

kannað hvaða hagrænu hvatar valda því að fermetraverð þar er hátt, en lægra í 

úthverfunum. 

Í upphafi er skoðað hvernig þéttbýlið myndast og af hverju, bæði almennt og með 

tilliti til Reykjavíkur og hvernig myndun hennar er ólík borgunum í kringum okkur. Þá eru 

skoðaðar helstu kenningar sem segja til um það hvers vegna verðmyndun er ólík eftir 

staðsetningu innan þéttbýlisins. Farið er aftur til frumkvöðla hagfræðinnar og skoðaður 

sá grundvöllur sem þeir lögðu til og lifir góðu lífi enn í dag. Þvínæst er kannað hvaða 

kenningar um efnið hafa komið fram á undanförnum árum og hverju þær bæta við fyrri 

kenningar. 

Reykjavík er borin saman við tvær aðrar borgir, London og Kaupmannahöfn, og 

skoðað hvað er sameiginlegt og hvað ólíkt í þróun íbúðaverðs í borgunum þremur. 

Kannað verður hvernig þróunin þar passar við kenningarnar og líkönin sem kynnt hafa 

verið til sögunnar.  

Að lokum verður skoðað hvaða þættir hafa áhrif á tilfærslu íbúa á milli hverfa, hvaða 

hlutverk tekjur spila þegar þær eru kannaðar með tilliti til búsetu. Einnig verður könnun 

um Húsnæðis- og búsetuóskir Reykvíkinga, sem framkvæmd var fyrir Umhverfissvið 

Reykjavíkur, skoðuð og mat lagt á hvaða upplýsingar hún gefur okkur sem nýtast við að 

svara spurningunni sem sett var fram í upphafi. 
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1 Inngangur 

Af hverju búum við þar sem við búum? 

Í verkefninu verður leitast við að skoða, út frá hagfræðilegu sjónarmiði, hvers vegna 

myndun íbúðaverðs er ólík eftir hverfum og sérstaklega hvað veldur því að miðbær 

Reykjavíkur hefur frá því undir lok síðustu aldar verið dýrasta hverfi borgarinnar. Einnig 

verður kannað hvaða hagrænu hvatar valda því að fermetraverð þar er hátt, en lægra í 

úthverfunum. 

Kaup á húsnæði eru fyrir flesta almenna borgara stærstu og veigamestu viðskipti sem 

þeir eiga í um ævina. Þessi viðskipti uppfylla ekki aðeins ákveðna grunnþörf, heldur leita 

borgararnir einnig einhvers sem skilgreinir þá sem einstaklinga. Líklegast er að 

þessháttar viðskipti eigi sér sjaldan stað á lífsleiðinni og því eru þetta ákvarðanir sem 

ekki eru teknar af léttúð. Það er margt sem hefur áhrif á það hvar við viljum búa, m.a. 

friðsæld og næði, skólaumhverfi, heilbrigðisþjónusta, glæpatíðni, nágrannar, nálægð við 

vini og ættingja  svo fátt eitt sé nefnt. 

Eins og sjá má í kaflanum um staðarval ganga hagfræðikenningar 20. aldar almennt 

út frá því að nálægð við vinnustað hafi afgerandi áhrif á myndun eignaverðs. Reynt 

verður að komast að því hvort sú sé raunin með því að líta á kenningar fræðimanna 

undanfarinna 200 ára og gögn frá hinum ýmsu stofnunum þjóðlífsins, sem varpað geta 

ljósi á stöðuna og þróunina. 

Á Íslandi eru nokkrar stofnanir sem bjóða upp á almennt aðgengi að tölulegum 

gögnum tengdum efninu á vefsíðum sínum. Hjá þeim er Reykjavík skipt upp á 

mismunandi vegu eftir því hvernig gögnin eru fengin og torveldar það allan samanburð á 

tölulegum gögnum frá mismunandi stofnunum. Reykjavíkurborg skiptir borginni upp í 10 

hverfi, sem hins vegar skiptast í 12 póstnúmer. Stundum er gögnum Reykjavíkurborgar 

skipt eftir almennri hverfaskiptingu borgarinnar, stundum eftir póstnúmerum og í enn 

öðrum tilfellum eftir hverfaskiptingu sem hvergi virðist vera skilgreind (má þar nefna 

hverfi eins og norður- og suðurbær Reykjavíkur sem almennt þekkjast ekki í daglegu 

tali). Þjóðskrá skiptir borginni í 19 hluta þegar fermetraverð eftir hverfum er gefið upp 

og Hagstofan birtir síðan mannfjöldatölur þar sem borginni er skipt niður í 31 svæði eða 

hverfi. Eins og gefur að skilja getur þetta misræmi haft áhrif á allan tölulegan 

samanburð, en höfundur hefur eftir bestu getu reynt að samræma gögnin þannig að 
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það hafi ekki áhrif á niðurstöðurnar. Þar sem ástæða þykir til, er tekið fram ef um 

mögulegt ósamræmi er að ræða. 

Til að skoða málið í víðara samhengi verða borin saman íbúðaverð eftir hverfum í 

þremur höfuðborgum Norður Evrópu; Reykjavík, Kaupmannahöfn og London og reynt 

að varpa ljósi á það hver þróunin í borgunum er og ekki síður hvers vegna hún hefur átt 

sér stað. Sýnt verður fram á hvað borgirnar eiga sammerkt og hvað hefur þróast á ólíkan 

hátt. 

Ekki verður  hjá því komist að skoða félagslega þætti þeirra breytinga sem átt hafa sér 

stað í borgunum þremur, því þeir eru samtvinnaðir hinum hagfræðilegu þáttum svo ekki 

verður á milli skilið. 
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2 Myndun þéttbýlis 

Áður en við skoðum hvers vegna við kjósum okkur mismunandi búsetu innan þéttbýlis 

er ekki úr vegi að skoða lauslega af hverju þéttbýli myndast, hvað er sérstakt við íslenska 

þéttbýlsmyndun og hvað það er sem gerir það eftirsóknarvert að búa í þéttbýli. 

Sagan segir okkur Íslendingum að staðsetning Reykjavíkur hafi ákvarðast fyrir hreina 

tilviljun. Samkvæmt Landnámu og Íslendingabók nam Ingólfur Arnarson hér fyrstur land 

og á hann að hafa valið sér svæði til búsetu með því að kasta öndvegissúlum sínum fyrir 

borð og heitið því að setjast þar að þar sem þær kæmu að landi, þar sem vilji goðanna 

myndi ráða því hver sú staðsetning yrði. 

"Þá er Ingólfur sá Ísland, skaut hann fyrir borð öndvegissúlum sínum til 
heilla; hann mælti svo fyrir, að hann skyldi þar byggja, er súlurnar kæmi á 
land." 

"Ingólfur fór um vorið ofan um heiði; hann tók sér bústað þar sem 
öndvegissúlur hans höfðu á land komið; hann bjó í Reykjarvík; þar eru enn 
öndugissúlur þær í eldhúsi." (Landnámabók) 

Hvort sem staðsetningarvalið var hrein tilviljun eins og fornritin lýsa, eða landkostir 

svæðisins voru slíkir að ekki var hjá því komist að setjast þar að, þá áttu eftir að líða 

u.þ.b. þúsund ár þar til að vísir að þéttbýli myndaðist í Reykjavík. Þegar miðstöð 

Innréttinga Skúla Magnússonar fógeta var valinn staður í Reykjavík markaði það upphaf 

þéttbýlisins, sem síðar varð að höfuðstað landsins. Fram að þeim tíma fór lítið fyrir 

staðnum í söguannálum og aðrir staðir hefðu hæglega getað orðið fyrir valinu sem 

höfuðstaður. (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og Sveinn Agnarsson, 2002). 

Að öðru leyti sniðgekk iðnbyltingin, sem gekk yfir hinn vestræna heim, þó Ísland og 

Íslendinga að mestu og hér var bændasamfélag við lýði frá landnámi og fram á 20. öld. 

Fyrir því voru ýmsar ástæðu,r m.a. þær að á Íslandi var enginn iðnaður til að bylta og 

náttúruauðlindir, s.s. námur, óþekktar. Í raun gætti ekki áhrifa iðnvæðingarinnar á Ísland 

fyrr en skútuöldin hófst, á ofanverðri nítjándu öld, þegar þilskip voru keypt af Bretum. 

Þéttbýlismyndun almennt, hefur verið útskýrð þannig að nálægð veiti aðgang að 

þjálfuðu vinnuafli, staðbundnum framleiðsluháttum og upplýsingum, sem ekki fengust 

ef framleiðslufyrirtæki dreifðust, með jöfnu millibili, yfir það land sem í boði er 

(Marshall, 1920). Um leið og fyrirtækin þjappast saman liggur beint við að  fólkið í 
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landinu geri hið sama í kringum fyrirtækin, því allt helst þetta í hendur. Fyrirtækin þurfa 

vinnuafl og fólk sækir í atvinnu til að tryggja afkomu sína og jafnframt auka velferð.  

Þegar Íslendingar tóku loks að flytja í þéttbýli, gerðust hlutirnir hratt. Langt fram á 19. 

öldina voru vistarbönd í lögum á Íslandi. Vistarbönd bönnuðu lausamennsku, en þegar 

sjósókn jókst var lögunum breytt og gáttirnar brustu. Fólksflutningar frá dreifbýli í 

þéttbýli gengu mun hraðar fyrir sig hér en í löndunum í kringum okkur og flutti 

meginþorri þeirra sem yfirgáfu dreifbýlið á sama svæðið, þ.e. til Reykjavíkur og síðan á 

Stór Reykjavíkursvæðið.  Þessi þróun er ólík þróun þeirri sem átti sér stað annars staðar, 

þar sem hún náði yfir mun lengra tímabil, sbr í Evrópu. Segja má að heilu landsvæðunum 

hafi verið skotið eins og með teygjubyssu inn í nútímann á Íslandi á meðan í Evrópu tók 

það aldir fyrir þéttbýli að myndast með breytingum á samfélagsgerð og þróun í 

samgöngum. Á Íslandi voru samgöngur tiltölulega greiðfærar á sjó þegar 

fólksflutningarnir hófust, sem leiddi til þess að byggðakjarnarnir urðu stærri og færri við 

sjávarsíðuna. Þessari þróun hefur verið líkt við þróun þéttbýlis í þriðja heiminum (Axel 

Hall o.fl., 2002), enda má færa fyrir því rök að Ísland hafi verið þróunarland fram yfir 

seinni heimsstyrjöld. 

Annað sem þróunin á Íslandi á sammerkt með þróuninni í þriðja heiminum er að 

teygni á framboði vinnuafls var mikil, fólksfjölgun var ör og framleiðniaukning í 

landbúnaði hæg. Það leiddi til þess að fólk sótti í þéttbýlið í leit að störfum. Á Íslandi var 

það upphaflega þilskipa- og togaraútgerð sem togaði til sín fólk. Þetta er í takt við 

kenningar Diego Puga (1996) sem skýrir tilurð stærri þéttbýliskjarna með þremur 

samverkandi þáttum; stærðarhagkvæmni, flutningskostnaði og teygni vinnuafls. 

Að lokum er vert að minnast á kenningar sem snúast um þéttleika byggðar og 

framleiðni, þ.e. kenningar sem Antonio Ciccone og Robert E. Hall settu fram árið 1996 

þar sem þeir vörpuðu ljósi á mismunandi framleiðni í hinum ýmsu ríkjum Bandaríkjanna. 

Fram að því höfðu ýmsir sýnt fram á að laun í borgum og öðru þéttbýli voru hærri en 

annarsstaðar, en ekki hafði verið skoðað hvort þéttleiki byggðarinnar hefði áhrif þar á. Í 

stuttu máli, þá komust Ciccone og Hall að því að tvöföldun á þéttleika atvinnulífs í sýslu 

yki framleiðni um 6% og að sú staðbundna aukning framleiðni útskýri meira en helming 

breytileika á vinnuaflsframleiðni ríkja í Bandaríkjunum. 
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3 Staðarval 

3.1 Í sögulegu samhengi 

Þegar skoðað er, út frá hagfræðilegum sjónarmiðum, hvað ræður því hvar fólk kýs að 

búa þegar í þéttbýlið er komið,  er hægt að styðjast við u.þ.b 200 ára gamlar kenningar, 

sem þrátt fyrir að hafa verið gerðar til að lýsa arðsemi ræktunarlands í Evrópu, eiga jafn 

vel við í dag og þegar þær voru settar fram.  

Í höfuðriti sínu „On the Principles of Political Economy and Taxation“ (1817) setti 

Englendingurinn David Ricardo fram kenningar um rentu, þar lýsir hann því að ef borið 

er saman tvennskonar ræktarland, skuli munurinn á rentunni eða arðinum sem 

landeigandinn fær i sinn hlut af betra ræktarlandinu vera jafn framleiðnimuninum á því 

betra og því lakara. 

Ef rentan er hærri en sem nemur muninum á framleiðninni, er enginn hvati fyrir 

nokkurn að rækta betra landið, en ef hún er lægri, þá er sá sem ræktar síðra landið 

tilbúinn að borga meira en sem því nemur til að komast yfir betra landið. 

Ef Adam Smith er faðir nútíma hagfræði, þá er Johann Heinrich von Thünen faðir 

hagfræði staðsetningarinnar. Hann var þýskur óðalsbóndi, sem setti fram grunninn að 

kenningunni um jaðarframleiðni í riti sínu „Der isolierte Staat in Beziehung auf 

Landwirtschaft und Nationalökonomie, oder Untersuchungen über den Einfluß, den die 

Getreidepreise, der Reichthum des Bodens und die Abgaben auf den Ackerbau 

ausüben” (1826). Kenningin var sett fram á eftirfarandi hátt: 

   (   )      

Þar sem R er arður eða renta, Y er afrakstur einingar lands, c er  framleiðslukostnaður 

afurðar pr. einingu, p er markaðsverð þeirrar einingar, F er flutningskostnaður 

framleiðslueiningar pr. fjarlægðareiningu og m er heildarfjarlægð frá markaði. Að auki 

gaf hann sér eftirfarandi forsendur sem endurspegluðu landbúnaðarframleiðslu í 

kringum borgir snemma á nítjándu öld:  

 Borgin er miðsvæðis í einangruðu ríki. 

 Einangraða ríkið er umkringt af óbyggðum. 

 Landið er flatt, í því eru engin fjöll og engar ár. 

 Gæði jarðvegs og veðurfar er stöðugt. 
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 Bændur í hinu einangraða ríki flytja eigin framleiðslu á markað í uxakerru 
beint til borgarinnar, það eru engir vegir. 

 Bændur hegða sér á rökréttan máta til að hámarka hagnað. 

Þarna sjáum við fyrstu tenginguna við flutnings- eða ferðakostnað, þar sem niðurstaða 

hans var sú að landbúnaðargreinar með mestu framleiðnina eða hæsta 

flutningskostnaðinn ættu að vera staðsettar næst markaðnum.  

3.2 Líkan sem lýsir verði á húsnæði og ferðakostnaði 

Sé litið til þess hvaða þættir ráða búsetu í þéttbýli, þróuðu Capozza og Helsley,  í 

grein sinni „The Fundamentals of Land Prices and Urban Growth“ (1989 ), líkan sem 

byggir á ofangreindum rentukenningum Líkanið er útvíkkun á vinnu margra fræðimanna 

á undan þeim, sem lögðu til mikið af grundvallarforsendunum, s.s að borgin er 

„monocentric“, eða með einn atvinnukjarna, varanlegt fjármagn með fullkominni sýn á 

framtíðina og að lóðarstærð er föst . Helstu  grunnforsendur aðrar eru eftirfarandi: 

 Landssvæðið, sem þéttbýlið er reist á, myndar fullkominn hring og þar af er 
flatarmál, sem svarar til 2ϕ radíana hæft til byggingar. 

 Í miðju hringsins er svo „Common Business District“ eða kjarni viðskipta, þar 
sem allir hafa atvinnu og ferðast til daglega vegalengdina d með tilkostnaði k. 

 Allt húsnæði er einsleitt og fjöldi vinnandi manna pr heimili er fasti. 

 Tekjum heimilisins er hægt að verja í ferðakostnað k eða aðra neyslu. 

 Húsnæði er leigt þeim, sem gefur hæstu rentuna og landi er úthlutað til þeirra 
verkefna sem gefa hæsta rentu. 

Ferðakostnaður k getur þá skipst upp í annars vegar beinan kostnað og hins vegar 

fórnarkostnað þess tíma sem það tekur að ferðast til og frá vinnu. Fórnarkostnaði 

þessum væri e.t.v. betur varið í eitthvað annað, sem gefur meira af sér eða eykur nyt 

viðkomandi betur en að ferðast á milli A og B. Tekjur viðkomandi hafa augljóslega bein 

áhrif á þennan fórnarkostnað, þar sem tíma sem eytt er í ferðir væri hægt að eyða í að 

afla tekna. Einnig má telja frítíma til fórnarkostnaðar, því tími sem fer  í ferðir til og frá 

vinnu er tími sem ekki verður notaður í frístundir. 
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Mynd 1. Verð á húsnæði eftir fjarlægð frá kjarna. Heimild DiPasquale og Wheaton. (1996) 

Renta húsnæðis R(d) skv líkani Capozza og Helsley ræðst þá af eftirfarandi þáttum 

(sjá mynd 1): 

 d er fjarlægð húsnæðis frá kjarnanum (b er jaðar byggðarinnar) 

 Renta lands (raq) þar sem fórnarkostnaður landeiganda er landbúnaðar renta 
per ekru ra og q er þéttleiki byggðar (fjöldi heimila pr ekru). 

 Renta byggingar c er árlegur kostnaður við að byggja eina einingu húsnæðis 

 Hallinn á R(d) ræðst svo af kostnaðinum k við að ferðast til og frá vinnu til 
kjarnans á ársgrundvelli. 

 

3.3 Bid-rent líkanið 

Bid-rent líkanið sem hefur verið tileinkað William Alonso (1964) og er nokkurskonar 

útvíkkun á kenningum von Thünens, byggir á mörgum sömu forsendum og líkan Capozza 

og Helsley, en helsti munirinn er sá að forsendan um fasta lóðarstærð er ekki til staðar. 

Þvert á móti er gert ráð fyrir að neysla á landi sé breytileg eftir fjarlægð frá kjarnanum. 

Þegar líkanið er notað yfir staðsetningu fyrirtækja þá er forsendan sú að fyrirtæki sem 

kýs að vera nálægt kjarnanum noti minna land og meira af öðrum aðföngum, en að 

framleiðslufall fyrirtækis sem er lengra frá kjarnanum byggist á því að nota meira land 
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húsnæðis: R(d)

Renta staðsetningar
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en minna af öðrum aðföngum. Þetta, ásamt þeirri forsendu að flutningskostnaður sé 

fasti pr. lengdareiningu, leiðir til þess að nytjafallið verður kúpt, þ.e.a.s. ef 

flutningskostnaður er t og landnotkun S eykst með fjarlægð frá kjarna, leiðir t/S til þess 

að til verður fall með neikvæða hallatölu þar sem ferillinn verður sífellt  grynnri með 

aukinni fjarlægð (McCann, 2001). Þegar þetta líkan er heimfært á húsnæðismarkaðinn 

verða svo til mismunandi ferlar sem eru háðir tekjum einstaklinga og öðrum þáttum, t.d. 

aldri. 

 

Mynd 2. Bid-rent líkanið m.t.t. aldurs og tekna. Heimild McCann (2001). 

Sem fyrr eykst fórnarkostnaður við ferðir til og frá vinnu ef tekjur hækka, en öfugt við 

fyrri kenningar er líka gert ráð fyrir því að krafan um aukið rými aukist með auknum 

tekjum. Það kallar á þá viðbótarforsendu að tekjuteygni aukins rýmis sé hærri en 

tekjuteygni minni ferðatíma (McCann, 2001). Á myndinni hefur hátekjuhópnum verið 
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skipt upp í tvo hópa, eldri og yngri. Þeir yngri eru líklegri til að vera einhleypir eða 

barnlausir, þurfa því minna pláss og eru ekki háðir öðrum þáttum eins og skólaumhverfi. 

Eins er líklegt að þeir geri kröfu um betra aðgengi að vinnustað og afþreyingu. Þeir eldri 

eru svo jafnvel búnir að koma sér upp fjölskyldu, sem kallar á meira pláss, barnvænna 

umhverfi, aðgengi að góðu skólaumhverfi og lægri glæpatíðni. Skv. McCann (2001) er 

þetta mynstur einkennandi fyrir borgir með hátt hlutfall fjármálastarfsemi (London, 

New York, París og Tókýó). Það kemur ekki á óvart að höfuðborgarsvæðið falli þarna 

undir sé litið til svæða eins og Fossvogs, Garðabæjar og að vissu leyti Grafarvogs þar 

sem safnast hafa saman tekjuháar fjölskyldur í úthverfum svæðisins og yngri 

einstaklingar sækja i búsetu miðsvæðis. 

3.4 Áhrif vaxta á húsnæðisverð 

Í skýrslu frá Greiningu KB banka, „Framtíðin á fasteignamarkaði, Áhrif vaxtalækkana á 

húsnæðisverð“ (2004), er útskýrt hvernig lækkun vaxtastigs hefur áhrif til hækkunar á 

húsnæðisverði og þá sérstaklega til hækkunar á húsnæðisverði í miðbænum. Í skýrslunni 

er gengið út frá ofangreindum forsendum þess efnis að höfuðástæða mis dýrs 

húsnæðisverðs sé fólgin í ferðakostnaði hvort sem er vegna vinnu, þjónustu, afþreyingar 

eða ákveðins umhverfis. Orsakasamhengið er útskýrt með þeim hætti að ef 

fjármagnskostnaðnaður lækkar þá sé skynsamlegra að nota tekjur í að staðsetja sig nær 

þessum þáttum en að eyða þeim í samgöngur. Að því gefnu, að miðbærinn sé miðstöð 

atvinnu og afþreyingar, leiðir það svo til þess að verð í miðbænum hækkar. Það hækkar 

meira en verð í öðrum hverfum. Stærðfræðileg framsetning er eftirfarandi: 

     
  

 
 
 

 
   

„Þar sem r er vaxtakostnaður, Fx er fasteignaverð á eign í hverfi x, a er 
almennt landverð eða virði byggingarlands til annarra nota (s.s. landbúnaðar 
eða frístunda) og staðlaður kostnaður við að undirbúa lóð undir byggingu, b 
er aksturskostnaður, D er fjarlægð frá miðkjarna til útjaðars borgarinnar og 
dx er fjarlægð hverfis x frá miðkjarna.“ (KB banki, Greining 2004) 

Þegar skýrslan er rituð, um það leyti sem bankarnir eru að hefja innreið sína á 

húsnæðislánamarkaðinn hafði meðal raunvaxtakostnaður lækkað úr 6,3% í 4,4% 

samkvæmt útreikningum skýrsluhöfunda á tveimur árum. Leiddi það til þess að þeir 
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spáðu 8% hækkun á húsnæðisverði vegna vaxtalækkana á næsta heila ári og 19% 

hækkun á húsnæðisverði í miðbænum umfram hverfi í útjaðri borgarinnar. 

Tafla 1. Hækkun á fermetraverði eftir hverfum 2004-2005. Heimild Þjóðskrá a. Útreikningur höfundar. 

                  Miðbær Árbær    Hólar Sel    

2004 163.883 141.742 132.000 127.230  

2005 219.187 181.152 169.946 167.206  

Hækkun 33,7% 27,8% 28,7% 31,4%  

Séu gögn frá Þjóðskrá skoðuð og borin saman við spá greiningardeildarinnar, sést að 

hækkun á milli ára þarna er augljóslega mun hærri en 8%, en þar sem skýrslan kveður 

ekki skýrt á um hvort átt er við heildarhækkun eða hækkun aðeins vegna vaxtalækkana 

skal ekki lagt frekara mat þar á. Munur á hækkun er hinsvegar á bilinu 7 - 21% þar sem 

miðbær hækkar um 21% eða 17% umfram Árbæ og Hólahverfi. Það verður að teljast 

nokkuð nærri  niðurstöðum spárinnar. 

3.5 Munur á húsnæðisverði eftir staðsetningu 

Af undansögðu má sjá að hagfræðin hefur í gegnum tíðina lagt höfuðáherslu á samband 

vegalengda og rentu þegar verið er að kanna staðsetningu og arðsemi bæði 

framleiðsluatvinnuvega og búsetuvalkosta. En eru þetta tæmandi útskýringar á því 

hvaða kraftar eru að verki? Sé borg eins og Reykjavík tekin sem dæmi, þá er hún á tanga 

eða nesi og tekur að byggjast upp innan ramma sem nú afmarkast af sjávarlínunni, 

Hringbraut og Snorrabraut. Framan af 20. öldinni var höfnin aðal vinnustaður 

Reykvíkinga í tengslum við útgerð. Það er því eðlilegt, miðað við líkan Capozza og 

Helsley, að uppbyggingin eigi sér stað í kringum hana og í radíus út frá henni eftir því 

sem íbúum fjölgar. Með fjölbreyttari atvinnustarfsemi minnkar vægi gamla kjarnans og 

nýir verða til. Hafa ber þó í huga að stærsta atvinnusvæði á höfuðborgarsvæðinu er 

vestan Kringlumýrarbrautar (Reykjavíkurborg Umhverfissvið, 2013). Skoðum næst þróun 

íbúðaverðs í fjölbýli á höfðuborgarsvæðinu eftir hverfum, ásamt samsvarandi þróun í 

samanburðarborgunum, Lundúnum og Kaupmannahöfn. 
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4 Saga þriggja borga 

4.1 Hverfi Reykjavíkur 

 

Mynd 3. Fermetraverð í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu 1990 – 2012. Heimild Þjóðskrá a. 

Á þessari mynd má sjá að fermetraverð á höfuðborgarsvæðinu er margbreytilegt og ef 

grannt er skoðað má sjá að miðbær trónir þarna á toppnum, en það er einmitt hverfið 

sem byggðist fyrst upp í kringum höfnina. Það er freistandi að draga þá ályktun að þetta 

sé bein birtingarmynd líkans Capozza og Helseley, þ.e. að fermetraverð sé hæst næst 

kjarnanum og að það lækki svo því lengra sem við förum frá honum. Það hefur þó 

ýmislegt breyst á þeim rúmlega hundrað árum sem borgin hefur verið í hvað örustum 

vexti. Höfnin er ekki lengur þungamiðja atvinnulífsins, sem hefur dreifst víðar um 

höfuðborgarsvæðið. Með batnandi samgöngum hefur það jafnvel dreifst til 

nágrannasveitarfélaga til að flýja hátt húsnæðisverð innan höfuðborgarinnnar (Axel Hall 

o.fl., 2002) . Þannig má segja að þetta sé þróun sem bítur í skottið á sér.  
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Einangrum því næst nokkur hverfi úr grafinu til að auðvelda samanburðinn, fyrirvari 

er gerðum að ekki er þarna leiðrétt fyrir stærð, gerð eða aldurs húsnæðis. 

 

Mynd 4. Fermetraverð í völdum hverfum 1990 – 2012. Hemild Þjóðskrá a. 

Miðbær og Seljahverfi hafa orðið fyrir valinu til að sýna báða enda rófsins. Lönd í 

Fossvogi og Grafarvogur eru höfð með til að sýna ferla hverfa sem eru í upphafi með 

hærra fermetraverð en miðbærinn. Fossvogurinn fylgir miðbænum þétt  eftir í gegnum 

alla bóluna, en tekur skarpari dýfu í hruninu og réttir síðan ekki jafn vel úr sér og 

miðbærinn í eftirleik þess. Grafarvogsins bíður svo það hlutskipti að vera nánast skilinn 

eftir þegar bólan þenst út og springur og e ndar svo sem einskonar millibil öfganna á 

milli. 

Mynd 4 sýnir líka glögglega að fermetraverð í miðbænum hefur ekki alltaf verið það 

hæsta innan þéttbýlisins á tímabilinu sem gögnin ná yfir, sem væri tilfellið ef líkanið um 

fjarlægðir væri algilt og forsendan um atvinnukjarna við höfnina ætti enn við. Á henni 

má sjá að þegar mælingar hefjast (1990) er fermetraverð í miðborginni jafnt 

fermetraverði í Seljahverfinu og sé rýnt í tölurnar sem mynd 3 byggir á, er það undir 

fermetraverði í nærliggjandi hverfum, þó leiðir skilji fljótt. Fram að húsnæðisbólunni 
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sem hófst um aldamótin er ekki afgerandi munur á miðbænum og öðrum hverfum. Við 

upphaf bólunnar fylgir hann vextinum á markaðnum almennt, en tekur svo að skilja sig 

frá flestum öðrum hverfum og um miðja bóluna fyrir efnahagshrun má segja að hann 

stökkvi fram úr þeim. Þau skil verða einmitt um það leyti sem bankarnir hefja innreið 

sína á húsnæðislánamarkaðinn og vaxtastig lækkar. 

Það rennir stoðum undir kenninguna um að samband sé á milli lækkunar á 

fjármagnskostnaði og hækkunar húsnæðisverðs. Ástæða þessa viðsnúnings er þríþættur 

samkvæmt höfundum skýrslu Greiningar KB banka (2003): 

1. Frelsisvæðing á fjármálamarkaði, afnám fjármagnsskömmtunar og lækkun 

vaxta sem leiddi til þess að verðmyndun innan borgarinnar varð mun skilvirkari. 

2. Nýtt hagvaxtarskeið hófst sem einkum hefur verið leitt áfram af þekkingar- og 

þjónustuiðnaði sem einkum hefur fundið sér bólfestu í miðju Reykjavíkur. 

Jafnframt hafa launin hækkað töluvert á sama tíma. 

3. Sívaxandi umferðarþungi samhliða fjölgun bíla og því að lítið sem ekkert hefur 

verið fjárfest í aðalsamgönguæðum borgarinnar. 

Að auki má nefna að áður en bankarnir hófu innreið sína á húsnæðislánamarkaðinn, 

var þak á lánum sem almenningi stóðu til boða til húsnæðiskaupa. Þegar bankarnir 

koma til skjalanna setja þeir ekki sambærilegt þak á sín lán, ásamt því að veðrýmd var 

almennt aukin í 90% af kaupverði. Þessir þættir eru mjög líklegir til að hafa ýtt undir 

hækkun á húsnæðisverði og þá sérstaklega verði á dýrari eignum, því afleiðingin var sú 

að það var á færi fleiri einstaklinga að bjóða í dýrari eignir (Hagfræðistofnun 2003). 

 Miðbærinn nær svo hæstu hæðum og trónir yfir öðrum hverfum þegar hrunið á sér 

stað. En það er líka áhugavert að skoða hvernig ferillinn fyrir miðbæinn hegðar sér í 

hruninu og eftir það. Verðið fellur ekki jafn mikið og annars staðar og er fljótara að rísa 

aftur eftir hrun. Þetta ferli á sér ágæta samhljómun í niðurstöðum Case og Shiller (1988) 

um að verðtregða sé meiri niðurávið heldur en uppávið fyrir og eftir bólur. Að sama 

skapi er áhugavert að skoða ferilinn fyrir Seljahverfið á sama tímabili. Á árunum fram að 

bólu lækkar fermetraverð þar lítillega, en tekur svo kipp eins og annars staðar í bólunni. 

Um miðja bóluna, þegar aðeins dregur úr vextinum hjá öðrum en miðbænum, byrjar 

ferill Seljahverfisins að fletjast út. Hann fylgir ekki restinni af markaðnum fram að hruni, 
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en hrunið hefur að sama skapi mun minni áhrif á fermetraverð í Seljahverfinu en víðast 

hvar annars staðar. Annar mælikvarði á fermetraverði er að skoða hvernig það lítur út í 

samanburði við helstu vísitölur. Á mynd 5 má sjá hvernig fermetraverð í miðbæ og 

Seljahverfi, varpað yfir í vístölu með grunn 1990, er borið saman við vísitölu neysluverðs, 

byggingar- og launavísitölu.  

 

Mynd 5. Samanburður á fermetraverði og helstu vísitölum 1990 - 2012. Heimild Þjóðskrá a og Hagstofa 
a, b og c. Útreikningur höfundar. 

Þarna má sjá að fermetraverð í miðbæ hefur vaxið langt umfram allar helstu vísitölur. 

Sé ferillinn fyrir Seljahverfið hinsvegar skoðaður má sjá mun áhugaverðari sveiflur. Eins 

og áður kom fram, lækkar fermetraverðið lítillega á árunum upp úr 1990 og helst eftir 

það tiltölulega flatt alveg fram að bólu. Á þeim tíma er ferillinn talsvert undir helstu 

vísitölum fram til ársins 1998 þar sem hann tekur góðan kipp uppávið og kemst loks upp 

fyrir byggingarvísitölu árið 2000. Í hruninu, öfugt við hverfin sem vinsælust eru sbr. 

miðbæinn, fer ferillinn aftur undir byggingarvísitölu sem gefur til kynna að óspennandi 

sé að byggja í hverfinu, jafnvel þótt byggingarland væri til staðar. 

Sé skoðað hvernig fermetraverðið lítur út þegar það er vegið saman við vísitölu 

íbúðaverðs má sjá hvernig hverfin þróast á ólíkan hátt. Á mynd 6 má sjá fermetraverð í 
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Seljahverfi og miðbæ, borið saman við vísitölu íbúðaverðs. Þar sem vísitala íbúðaverðs 

hjá Þjóðskrá nær aðeins aftur til 1994 hefur grunnur fermetraverðins einnig verið settur 

á það ár. Þarna er ólíku saman að jafna, miðbærinn vex allt tímibilið meira en vísitala 

íbúðaverðs, á meðan að Seljahverfið er nánast allt tímabilið talsvert undir vísitölunni. 

 

Mynd 6. Fermetraverð borið saman við vísitölu íbúðaverðs 1994 - 2012. Heimild Þjóðskrá a og b. 
Útreikningur höfundar. 

Á mynd 7 sést síðan svonefndur Tobin‘s q, sem var fyrst settur fram árið 1968 af 

James Tobin og William Brainard og lýsir sambandinu á milli markaðsvirðis eignar af 

hvaða tagi sem er og hvað það myndi kosta að endurgera/endurheimta hana.  

Þarna er vegið saman markaðsverð fasteigna (Fermetraverð umbreytt í vísitölu)  og 

kostnaður við að byggja þær (byggingarvísitölu). Grunnur byggingarvísitölu hefur verið 

settur á 1990 til samræmis við reiknaða vísitölu fermetraverðs. Þetta er einungis nálgun, 

en gefur vísbendingu um þróunina. Ef samband á milli verðs og byggingarkostnaðar er 1, 

ríkir jafnvægi á milli kostnaðar við að byggja húsnæði og endursöluverðs. Ef sambandið 

fer yfir einn er hægt að fá meira fyrir húsnæðið en sem nemur byggingarkostnaði og 

hvati myndast til nýbygginga. Ef sambandið fer undir 1 er endursöluverð lægra en sem 

nemur byggingarkostnaði (Hagfræðistofnun 2003). Þarna má sjá að hvati til nýbygginga 

hefur verið allnokkur í miðbænum frá því fyrir aldamótin og verulegur í 

fasteignabólunni. Hvatinn er aðeins til staðar í Seljahverfi á því  tímabili sem 

fasteignabólan stefndur yfir. 
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Mynd 7. Tobin's q fyrir miðbæ og Sel 1990 - 2012. Heimild Þjóðskrá a og Hagstofa b. Útreikningur 
höfundar. 

Hjá Reykjavíkurborg má finna tölur yfir fjölda íbúða 2001 til 2011 eftir hverfum. 

Hverfaskiptingin er ekki í samræmi við hefðbundna hverfaskiptingu borgarinnar, en hún 

gefur þó góða mynd af því hver þróunin í grónum hverfum borgarinnar hefur verið. 

Tafla 2. Þróun fjölda íbúða í Reykjavík e.  hverfum 2001 til 2011. Heimild Árbók Reykjavíkurborgar b. 
Útreikningur höfundar. 

Hverfi 2001 2011 Breyting   

Vesturbær 7.426 7.421 -0,07%  

Austurbær 9.057 9.382 3,59%  

Norðurbær 5.580 5.788 3,73%  

Suðurbær 5.784 5.727 -0,99%  

Árbær 3.237 3.372 4,17%  

Breiðholt 7.620 7.399 -2,90%   

 

Af þessu má sjá að breytingin á íbúðafjölda á tímabilinu er óveruleg sem bendir til 

þess að nýbyggingar á tímabilinu hafi ekki fylgt eftirspurnaraukningunni eftir. Líklegt er 

að byggingarland í þessum hverfum sé þegar að mestu leyti uppurið og fjölgun fari 

frekar fram með breytingum á því húsnæði sem fyrir er. Sé hins vegar skoðað línurit, ár 
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frá ári, fyrir allt tímabilið á mynd 8 sést kunnuglegt mynstur. Lítilsháttar vöxtur er á 

íbúðafjölda á tímabili fasteignabólunnar og nær sá vöxtur hámarki 2008. Eftir það má sjá 

að fjöldinn lækkar lítillega í kjölfar efnahagshrunsins.  Þó það sé ekki tekið fram í 

gögnunum er ein líklegasta útskýringin á fækkun íbúðafjölda í Árbænum sú að 

Norðlingaholt hafi verið tekið út úr tölunum. Inn er kominn tiltölulega stór liður, sem 

nefndur er jaðarbyggðir og samsvarar fækkun í Árbænum ágætlega. Það er í það 

minnsta ekki að sjá á Árbænum í dag að stór hluti hans hafi verið rifinn. Ástæða 

fækkunar íbúða í Austurbæ er af starfsmönnum Árbókar borgarinnar talinn mismunur á 

skráningu. Skráningin var áður ýmist á hendi Byggingafulltrúans í Reykjavík eða 

Fasteignamats Ríkisins og líklegt að eitthvað hlutfall húsnæðis hafi verið tvískráð.  Í dag 

er þessi skráning einungis hjá Þjóðskrá. 

 

Mynd 8.  Þróun fjölda íbúða í Reykjavík e. hverfum 2001 til 2011. Heimild Árbók Reykjavíkurborgar  b. 

Sambærilega sögu segja mannfjöldatölur, eftir hverfum, sem sjá má á töflu 3. Aftur 

erum við með ósamræmi í hverfaskiptingu, en sveiflan í íbúafjölda er ekki í samræmi við 

breytta eftirspurn í hverfunum sem sjá má í fermetraverði. 

Á ofangreindu má sjá að samhliða aukinni eftirspurn sem eykur hvatann til 

nýbygginga hefur íbúðum og íbúum ekki fjölgað sem nokkru nemur í þeim hverfum þar 

sem eftirspurnin er mest. Líklegasta skýringin er sú að laust land til nýbygginga er ekki til 

staðar og ein birtingarmynd þessa skorts er hækkandi fasteignaverð í þeim hverfum, 

umfram hækkun í öðrum.  
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Tafla 3. Breyting á íbúafjölda eftir hverfum 1998 - 2012. Heimild Þjóðskrá d. 

Hverfi 1998 2012 Breyting   

Hverfi 1,1 - Gamli Vesturbærinn 5861 6140 4,76%  

Hverfi 1,2 - Vesturbær-syðri 10354 10063 -2,81%  

Hverfi 2,1 - Austurbær 7919 8330 5,19%  

Hverfi 2,2 - Norðurmýri 5457 6638 21,64%  

Hverfi 2,3 - Hlíðar 4636 4541 -2,05%  

Hverfi 3,1 - Laugarnes 4230 4457 5,37%  

Hverfi 3,2 - Laugaráshverfi 5266 5099 -3,17%  

Hverfi 3,3 - Heimar - Vogar 3729 3827 2,63%  

Hverfi 4,1 - Háaleiti 2996 3024 0,93% 

 Hverfi 4,2 - Bústaðahverfi 7231 7043 -2,60% 

 Hverfi 4,3 - Fossvogur 3874 4096 5,73% 

 Hverfi 5,1 - Ártúnsholt 1742 1634 -6,20% 

 Hverfi 5,2 - Árbær 4041 4035 -0,15% 

 Hverfi 6,1 - Breiðholt - Bakkar 4032 3827 -5,08% 

 Hverfi 6,2 - Efra - Breiðholt 9533 8573 -10,07% 

 Hverfi 6,3 - Seljahverfi 8.668 8.146 -6,02%   

 

Norðurmýrin sker sig þarna reyndar talsvert úr og í fljótu bragði er ekkert sem 

útskýrir þessa sveiflu í þessu tiltölulega litla og afmarkaða hverfi. Fyrirspurn til Þjóðskrár 

vegna þessa hefur ekki verið svarað. 

Til að leita svara við spurningunni, sem sett var fram í upphafi, um það hvers vegna 

íbúðarverð er misjafnt eftir hvefum er áhugavert að bera Reykjavík saman við tvær 

aðrar höfuðborgir í Norður Evrópu, London og Kaupmannahöfn, og sjá hvaða sögu þær 

hafa að segja. Byrjum á því að bera hverfaverð í þessum borgum saman við íslenskt 

fermetraverð sem sjá má á mynd 3. 

  



 

27 

4.2 Borgarhlutar Lundúna 

 

Mynd 9. London Boroughs Average Price 1995 - 2012. Heimild Land Registry. 

Gögn frá London ná aðeins aftur til ársins 1995 og eru bæði á formi meðalverðs á 

seldum eignum og vísitalna. Séu ferlarnir skoðaðir þarna má sjá að eitt hverfi ber höfuð 

og herðar yfir önnur, Kensington and Chelsea. Vöxturinn hefur almennt verið jafnari en 

á íslenska húsnæðismarkaðnum, séu gröfin borin saman sést þó að kreppan hefur ekki 

haft jafn langvarandi og djúpstæð áhrif á húsnæðisverðið í London. Það má líka sjá að 

markaðurinn hefur verið enn fljótari að rétta úr sér en sá íslenski og dýrari hverfin eru 

komin vel yfir toppinn sem verðið náði fyrir fjármálakreppuna. Neðri hluti markaðarins 

siglir býsna lygnan sjó, allt frá því að leita lítillega uppávið til að vera svo að segja flatur 

þar sem Barking and Dagenham er á botninum. 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Barking And Dagenham Barnet Bexley
Brent Bromley Camden
City Of Westminster Croydon Ealing
Enfield Greenwich Hackney
Hammersmith And Fulham Haringey Harrow
Havering Hillingdon Hounslow
Islington Kensington And Chelsea Kingston Upon Thames
Lambeth Lewisham Merton
Newham Redbridge Richmond Upon Thames
Southwark Sutton Tower Hamlets
Waltham Forest Wandsworth



 

28 

London skiptist í 32 borgarhluta, sem er einnig skipting Land Registry á verði eftir 

borgarhlutum. Á Englandi tíðkast að afmarka borgir með svokölluðum grænum beltum 

til að hamla gegn útbreiðslu þeirra og er það gert með lagasetningum. Græna beltið í 

kringum London er hið fyrsta slíkrar gerðar, frá árinu 1935 (GOV.UK, 2006). Slíkar 

ráðstafanir hljóta á endanum að leiða til hækkunar á húsnæðisverði innan beltisins, þar 

sem það er beinlínis orðið ólöglegt að fara út fyrir jaðarinn til að leita ódýrara húsnæðis. 

Hefðbundin skipting Lundúnaborgar hefur verið sú að austurhlutinn hefur tilheyrt 

hinum vinnandi stéttum og þar hefur fátækt verið meiri en annars staðar í borginni. Í 

vesturhlutanum hefur yfirstéttin búið og stéttaskiptingin þarna á milli verið skýr. 

Kensington and Chelsea og City of Westminister eru dæmi um þessi klassísku hverfi 

vesturhlutans sem reist voru fyrir yfirstéttirnar á 18. og 19. öld (Hamnett, 2009). Með 

breyttu atvinnumynstri, þegar framleiðslustörf hafa vikið fyrir sérfræði og 

þjónustustörfum, eru þessi skil orðin óljósari. Vesturhlutinn er enn töluvert dýrari en 

austurhlutinn, en gömlu fátæktarhverfin hafa þó rétt úr kútnum. Miklu skipti að annað 

tveggja fjármálahverfa borgarinnar hóf að byggjast upp á Canary Wharf í Tower Hamlets 

hverfinu í austurhlutanum undir lok níunda áratugs síðustu aldar. 

Ef við tökum út þá borgarhluta, þar sem húsnæðisverð er hæst og þar sem það er 

lægst, ásamt því hverfi sem vaxið hefur hraðast og berum saman við helstu vísitölur, 

svipað og við gerðum fyrir Ísland má sjá ferlana á mynd 10. Þar má sjá að meðan 

húsnæðisverð hegðar sér svipað og á Íslandi, þá eru vísitölur talsvert frábrugðnar því 

sem við þekkjum; ferlar Consumer Price Index (CPI), vísitölu neysluverðs og Construction 

Output Price Index (COPI - New Construction), byggingarvísitölu eru mun meira aflíðandi 

en í veröld verðbólguskota og gengisfellinga. Lengst af hefur Hackney vaxið örast, en 

vöxtur Kensington and Chelsea sígur fram úr undanfarin ár. Vöxtur Barking and 

Dagenham flest svo út fyrir hrunið  og líkt og í Seljahverfinu hér heima hefur verðið ekki 

náð sömu hæð og við lok bólunnar. Eftir nokkurn kipp eftir hrunið leitar ferillinn lítillega 

niðurávið. Orsök ofurvaxtar á húsnæðisverði í  Hackney, hverfi sem hefur lengst af talist 

til hinnar ódýru austurborgar, er sú að Hackney er eitt þeirra fimm hverfa þar sem 

Ólympíuleikarnir 2012 fóru fram. Húsnæðisverð í hluta austurborgarinnar hækkaði um 

allt að 15% frá því að tilkynnt var að leikarnir færu fram í London og fram til 2007, 

húsnæðisverð í Hackney steig um 21% á sama tíma (Kavestos, 2012). 
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Mynd 10. London vísitölur 1995 - 2012. Heimild Land Registry, gov.uk og ons.uk. 

Það sem þó helst aðgreinir London frá Reykjavík og svo Kaupmannahöfn eins og sjá 

má hér fyrir neðan, er að eignaverðið í dýrustu hverfum hennar er umtalsvert hærra en í 

samanburðarborgunum og verðmunurinn er talsvert meiri á þeim dýrustu og þeim sem 

eru á miðju rófinu. Megin ástæða þess er talin vera sú að almennt er viðurkennt að 

London er ein af fjármálahöfuðborgum heimsins (Hamnett 2003), jafnvel af mörgum 

talin fjármálahöfuðborg Evrópu og ásamt New York önnur tveggja leiðandi 

fjármálamiðstöðva veraldar. Það veldur því að þar eru störf í fjármálageiranum 

hlutfallslega fleiri en í flestum öðrum borgum. Fjölgun yfirmanna og sérfræðinga í 

fjármálageiranum og þær hlutfallslega háu tekjur sem margir þeirra hafa, leiðir  af sér 

verulegan þrýsting á efri hluta fasteignamarkaðar Lundúna.  Meðal húsnæðisverð í 

London er meira en tíu sinnum hærra en meðaltekjur í borginni og í fjármálageira 

Lundúna voru meira en 4000 manns sem fengu kaupauka yfir einni milljón 

sterlingspunda árið 2006 (Hamnett 2009). Að auki má nefna að stærð borgarinnar 

veldur því að lóðaverð í miðborginni er líklegt til að vera hærra en í minni borgum sem 

aftur þrýstir eignaverði upp.  
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4.3 Kommúnur Kaupmannahafnar 

Þá er að lokum komið að Kaupmannahöfn. Gögn yfir fermetraverð ná aftur til ársins 

1992 og aftur sjáum við kunnuglega ferla, bólu sem nær til allra hverfa borgarinnar sem 

springur síðan í fjármálakreppunni, sjá mynd 11.  

 

Mynd 11. Kaupmannahöfn Ejerlejlighed ejendomspriser efter postnr. Kr. pr. kvadratmeter 1992 - 2012. 
Heimild Realkreditrådet. 

Erfiðara er að bera saman ferla fyrir mismunandi borgir þar sem gögnin hafa ekki 

öll sömu upphafsdagsetningu, en það lítur þó út fyrir að bólan hafi risið einna hæst í 

Kaupmannahöfn af þessum þremur borgum. Hinsvegar virðist ljóst að  markaðurinn þar 

hefur ekki náð sér á sama hátt og í London og í Reykjavík. Kaupmannahöfn 

samanstendur af 10 hverfum sem aftur skiptast í minni umdæmi. Í miðri 

Kaupmannahöfn og í raun umlukið af borginni er Frederiksberg sem telst ekki til 

Kaupmannahafnar, heldur er það sjálfstætt bæjarfélag af sögulegum ástæðum. 

Umhverfis Kaupmannahöfn eru svo ýmis bæjarfélög eða kommúnur sem mynda útverfi 
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hennar, þar sem Glostrup er eitt þeirra. Gögnunum yfir verð í Kaupmannahöfn er skipt 

eftir póstnúmerum sem passa nokkurn veginn við umdæmisskiptingu yfirvalda. 

Tafla 4. Póstnúmer eftir hverfum í Kaupmannahöfn. 

Póstno. Hverfi Póstno. Hverfi Póstno. Hverfi 

1000-1499 Indre By 2100 Østerbro 2400 Bispebjerg 

1500-1799 Vesterbro 2200 Nørrebro 2450 Sydhavn 

1800-2099 Frederiksberg 2300 Amager     

 

Á mynd 12 berum við saman, þau hverfi sem mest og minnst hafa vaxið, við vísitölur 

með grunn árið 1992. Þarna, líkt og sjá má í London, hefur dýrasta hverfið, miðbærinn 

eða „Indre by“, ekki vaxið hraðast, heldur er það eitt af hverfunum næst miðbænum, 

Vesterbro. Enn og aftur má sjá að verð í ódýrasta hverfinu hefur ekki tekið að rísa aftur 

eftir kreppu, meira að segja í hverfum eins og Glostrup leitar það heldur niðurávið. Hér, 

líkt og í London, eru þó ódýrustu hverfin ekki undir byggingavísitölu líkt og í ódýrustu 

hverfum Reykjavíkur, þó munurinn á vísitölunum sé minni en í London og stefnan sé 

kannski ekki í rétta átt.  

 

Mynd 12. Kaupmannahöfn, vísitölur 1992 - 2012. Heimild Realkreditrådet og Danmarks Statistik a og b. 
Útreikningur höfundar. 
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Á mynd 12 má sjá hvernig Vesterbro hefur vaxið umfram miðbæinn og hina 

einkennandi ferla vísitalna stöðugs hagstjórnarumhverfis, vísitölu neysluverðs 

(Forgbrugerindeks) og Byggingavísitölu (Byggeomkostningsindeks).  

Það er ýmislegt í mynstrinu sem skilur á milli Kaupmannahafnar og Reykjavíkur. Það 

má segja að saga endurnýjunar Kaupmannahafnarborgar hafi verið á aðeins öðrum 

forsendum en hinna borganna sem við höfum skoðað. Í gegnum tíðina hafa verið sett 

lög til höfuðs fátækrahverfum í borginni „Saneringsloven“ (Larsen og Hansen, 2008). Á 

árunum fyrir seinni heimsstyrjöld sáu menn að í borgum um alla Danmörku mátti finna 

hverfi sem uppfylltu ekki heilbrigðis- og b yggingakröfur samtímans og voru fyrstu lögin 

sett árið 1939 til að taka á þessum samfélagsmálum. Sambærileg lög voru sett reglulega 

á 20. öld, síðast 1969.  Uppfrá því hófst endurnýjun borgarhlutanna í kringum 

miðbæinn, Nørrebro, Østerbro og Vesterbro, en hverfin heita eftir vegunum sem lágu 

að hliðum hinnar gömlu Kaupmannahafnar.1 Nálgunin á endurnýjun borgarhlutanna var 

líka ólík, á Nørrebro var stríðsástand í upphafi níunda áratugarins þegar lögregluaðstoð 

þurfti til til að rýma „Byggeren“ sem var ævintýraleikvöllur fyrir börn byggður af íbúum 

svæðisins, svo hægt væri að reisa þar skipulagt íbúðarhverfi (Mikkelsen e.d). Endurnýjun 

Østerbro fór fram á friðsamari hátt, en þar var mikið rifið af gömlum byggingum til að 

rýma fyrir nýjum. Endurnýjunaráformin gerðu ekki ráð fyrir félagslegu húsnæði, ásamt 

því að á árunum 1994 til 2011 varð 8% aukning á störfum í hverfinu sem hefur breytt 

íbúasamsetningu hverfisins þannig að þangað hefur safnast hátekjufólk á öllum aldri. 

(Skovbro, 2001). 

Á Vesterbro við vesturhliðið að Kaupmannahöfn, Vesterport, var annað upp á 

teningnum. Hverfið, sem var afþreyingarhverfi fyrir íbúa Kaupmannahafnar á 

endurreisnartímabilinu, átti eftir að halda áfram að þróast í þá átt og hýsa skuggahliðar 

mannlífsins ásamt „skítuga“ iðnaðinum, þar sem sláturhúsahverfi byggðist upp í 

„kødbyen“. Þar fór endurnýjunin fram í samráði við íbúa með því að endurnýja 

upphaflegu byggingarnar, sem voru undir lok níunda áratugarins orðnar með þeim elstu 

í borginni. Þetta hefur skilað þeim árangri sem sjá má á vaxtargrafinu, með tilkostnaði 

sem að meðaltali var meiri pr. íbúð en að rífa húsin og byggja ný (Larsen ofl., 2008). 

                                                      

1
 Bro er í þessu samhengi ekki brú, heldur fornt danskt orð yfir steinlagða götu, „brolagt“. 
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4.4 Samanburður á borgunum þremur 

Í ofangreindum samanburði hefur verið reynt að bera saman þróun húsnæðisverðs í 

borgunum þremur og að vissu marki ástæður þeirrar þróunar. Lítum á hvaða þættir 

aðrir sameiginlegir og ólíkir, útskýra og hafa áhrif á niðurstöðurnar: 

 

Mynd 13. Samanburður á verði í dýrustu og ódýrustu hverfunum. Útreikningar höfundar. 

Ef skoðað er hver þróun dýrustu hverfanna í borgunum þremur er og hún borin 

saman við úthverfin má sjá að dýrasta hverfið í London, Kensington and Chelsea, sem 

liggur talsvert nálægt miðborginni ber höfuð og herðar yfir önnur hverfi. Það er u.þ.b. 

fimm sinnum dýrara en ódýrasta hverfið og 40% dýrara en það næst dýrasta, City of 

Westminister, sem liggur á milli miðbæjarins og Kensington and Chelsea. Í 

Kaupmannahöfn er munurinn ekki jafn afgerandi. Dýrasta hverfið, miðbærinn, er t.d 

aðeins tvöfalt dýrara en það ódýrasta, Glostrup. Það hverfi sem er næst dýrast, 

Frederiksberg C er einungis 1,6% ódýrara en miðbærinn. Í Reykjavík er svo miðbærinn 

aðeins um 60% dýrari en Seljahverfið, á meðan hann er 9% dýrari en hverfið sem kemur 

næst, Melar og Hagar. Ferlarnir fyrir Kaupmannahöfn og Reykjavík á mynd 13 hverfa í 

skuggann af þróuninni í London og til að sjá sveiflurnar þar betur má skoða samanburð á 

vísitölunum á mynd 14. 
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Mynd 14. Samanburður á verði í dýrustu og ódýrustu hverfunum útfrá vísitölum. Útreikningar 
höfundar. 

Fram kemur hér að ofan, að húsnæðisverð í London er tíu sinnum hærra en 

meðallaun í borginni árið 2006, þar sem meðalverð er £ 317.000 og meðallaun £ 31.000 

(Hamnet, 2009). Sé reynt að reikna sambærilegt hlutfall fyrir Kaupmannahöfn, þá eru, 

skv. Danmarks Statistik 2006, meðallaun í  „Hovedstadsregionen“ á ári DKK 458.562 og 

meðalíbúðaverð í fjölbýli á sama svæði DKK 2.246.000 sem gefur hlutfallið 4,9. 

Meðalverð á einbýlishúsamarkaði á svæðinu er svo DKK 3.389.750 sem gefur hlutfallið 

7,4 og liggur þá fyrir að vegið hlutfall lendir þarna einhvers staðar á milli. Til 

samanburðar þá voru skv. Árbók Reykjavíkurborgar meðallaun í Reykjavík árið 2006 kr. 

3.924.000. Þjóðskrá heldur ekki utan um meðaleignaverð fyrir Reykjavík eina og sér2 en 

meðaleignaverð á höfuðborgarsvæðinu á sama tíma var kr. 24.204.000 skv. gögnum 

hennar. Ef við gefum okkur að það sé nærri meðalverði í Reykjavík, þýðir það að 

húsnæðisverðið er rétt rúmlega sex sinnum hærra en meðallaun í höfuðborginni. 

Hlutfallið í bæði Kaupmannahöfn og Reykjavík er því talsvert lægra en hlutfallið í London 

fyrir sama ár.  

Rannsóknir sýna líka að samspil einkaeignar og leigumarkaðar er ólíkt í 

samanburðarlöndunum. Í gegnum tíðina hefur stuðningur stjórnvalda á Íslandi helst 

beinst að því að fólk búi í eigin húsnæði. Árið 2009 bjuggu rúmlega 80% Íslendinga í 

                                                      

2
 Hægt er að fá meðalverð á fjölbýli og sérbýli, en þá er erfitt að meta vægi hvorrar tegundar fyrir sig. 
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eigin húsnæði og hafði það vaxið jafnt og þétt úr 47% árið 1920 (Hagfræðistofnun 2011). 

Á Englandi er svipað upp á teningnum,  þar sem u.þ.b. 70% búa í eigin húsnæði en í 

Danmörku býr aðeins ríflega helmingur í eigin húsnæði og fer fækkandi. (Cole og 

Etherington 2005). Til að stemma stigu við brottflutningi frá innri Vesterbro settu 

yfirvöld í Kaupmannahöfn þak á leigu árið 1991, sem nam 450 dönskum krónum á 

þávirði pr. fermetra. Leiguþakinu átti smám saman að létta á næstu árum í takt við 

fjárhagsstöðu íbúa. Til skamms tíma hjálpaði þetta kerfi þeim íbúum sem bjuggu á 

svæðinu fyrir endurnýjun, að búa þar áfram, en til lengri tíma þegar þakinu var aflétt 

varð þetta óhjákvæmilega til þess að  þeir sem minna máttu sín hröktust úr hverfinu. Á 

þessu svæði hefur enn eitt búsetuformið rutt sér til rúms, þ.e. nokkurs konar 

sameignarfélög. Sameignarfélög hafa verið skilgreind sem einhvers konar millistig á milli 

séreignar og leigu þar sem hið opinbera er aðili að eignarforminu. Íbúar fá afslátt frá 

eignasköttum og hafa aðgang að hagstæðum lánum. Þetta fyrirkomulag leiddi af sér að 

hver hlutur í sameignarfélaginu var langt undir markaðsvirði, vegna þess að það 

myndaðist svokallað „rent-gap“, sem aftur auðveldaði þeim tekjulægri að búa í hverfinu. 

Þetta eignarform hefur vaxið í hverfinu úr ríflega 30% árið 1992 upp í u.þ.b. 55% árið 

2006, en í dag hefur verið leyft með lögum að endurmeta eignarhluti á markaðsvirði 

(Larsen ofl, 2008). Hámarksverð eldri sameignaríbúða er 25-30% af markaðsverði á 

meðan að nýrri sameignaríbúðir fara á verði sem er mun nær markaðsvirði (Cole ofl., 

2005). Ef leigumarkaður lýtur ekki almennum markaðslögmálum, er hætt við því að það 

hafi áhrif á  fasteignaverð eins og er tilfellið með eldri sameignaríbúðirnar.  

Í samanburði má einnig sjá ólíka hækkun á fasteignaverði eftir hrun þar sem 

vöxturinn hefur verið mikill í Reykjavík og London, en heldur hóflegri í Kaupmannahöfn. 

Eins og komið hefur verið inná hér að ofan má rekja vöxtinn í London til hátekjustarfa í 

borginni og því að Ólympíuleikarnir 2012 voru haldnir í borginni. En hvað veldur þessum 

vexti í Reykjavík sem er að ganga í gegnum sína dýpstu efnahagslægð í manna minnum 

og er ekki líkleg til að halda Ólympíuleika í bráð. Líklegasta skýringin er að 

gjaldeyrishöftin og sú staðreynd að hlutabréfamarkaðurinn svo gott sem þurrkaðist út, 

valdi því að það fjármagn sem er  í umferð hafi ákaflega takmarkaðan farveg til að leita í 

og myndi þannig undirliggjandi þrýsting á fasteignaverð. 
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Í borgunum hefur endurnýjunin líka átt sér stað á ólíkum forsendum. Eins og áður er 

reyfað, hefur endurnýjun gömlu Kaupmannahafnar átt sér stað að stórum hluta vegna 

frumkvæðis yfirvalda. Í London horfði þetta öðruvísi við. Með iðnvæðingunni höfðu 

hinar vinnandi stéttir komið sér fyrir í hverfum sem reist voru fyrir miðstéttina áður. 

Þetta voru oftar en ekki reisuleg, vel byggð hús sem höfðu þá verið hlutuð niður í 

margar íbúðir og verið lengi í niðurníðslu. Þegar sérfræði- og þjónustugeirinn tók að 

þenjast út þar á sjöunda áratugnum sáu frumkvöðlar tækifæri í að kaupa eignirnar lágu 

verði og taka þessi svæði kerfisbundið fyrir og endurnýja þau (Hamnett, 2003). Kannski 

má segja að Reykjavík sverji sig meira í ætt við London í þessum efnum, en hafa ber í 

huga að Reykjavík er mun yngri borg en bæði London og Kaupmannahöfn og þess vegna 

kannski ólíku saman að jafna. 

Að lokum má nefna að London býr við það fyrirkomulag, ein borganna, að umhverfis 

hana er skilgreint grænt belti sem hamlar vexti hennar. Til eru kenningar um að borgir 

eigi sér kjörstærðir sem ganga út á það að stærðarhaghvæmni sem felst m.a. í atvinnu- 

og neyslutækifærum nái hámarki og fari þær yfir vissa stærð muni umferðateppur og 

mengun fara að hafa neikvæð áhrif í hina áttina (McCann, 2001). Líklegt er að London 

hefði farið langt yfir slíka stærð ef þessum ráðum hefið ekki verið beitt, hafi hún ekki 

þegar gert það. Það má þó í það minnsta gera að því skóna að þetta fyrirkomulag orsaki 

skort og þ.a.l. þrýsti verði innan beltisins upp. Þó deila megi um byggðastefnu í Reykjavík 

og hvernig þéttingu byggðar er háttað er þó ekki líklegt að Reykvíkingar eða 

nágrannasveitarfélög lendi í því að að verða uppiskroppa með byggingarland í bráð. 
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5 Tilfærsla  íbúa á milli hverfa 

Á ensku er notað orðið „gentrification“ um það ferli þegar lágstéttarhverfi er gert að 

miðstéttarhverfi, þegar fátækari íbúum er rutt úr vegi í hverfum borga og í staðinn koma 

ríkari íbúar með tilheyrandi hækkun á íbúðarverði og breytingum á skipulagi hverfanna. 

Hugtakið er talið hafi verið notað fyrst í þessu samhengi af félagsfræðingnum Ruth Glass 

á sjöunda áratug tuttugustu aldar í bókinni „London: aspects of change“ (1964).  

One by one, many of the working class neighbourhoods of London have 
been invaded by the middle-classes — upper and lower. Shabby, modest 
mews and cottages — two rooms up and two down — have been taken 
over, when their leases have expired, and have become elegant, expensive 
residences ... Once this process of 'gentrification' starts in a district it goes 
on rapidly, until all or most of the original working-class occupiers are 
displaced and the whole social character of the district is changed. (Glass, 
1964, p.xvii). 

Glass notaði orðið yfir flókið ferli þar sem húsakynnin eru endurnýjuð, breytingar 

verða á búsetuformi frá leigu yfir í eigu, verð hækka og vinnandi stéttum er skipt út fyrir 

miðstéttina. Orðið er gildishlaðið og vísar til stéttarskiptingarinnar sem hefur verið við 

lýði í Englandi frá aldaöðli. Þar sem „gentry“ vísar til aðalsins sem átti landið sem 

bændurnir ræktuðu. Gentrification lýsir því þannig þegar aðallinn kemur aftur inn í 

borgirnar og fer að taka land eða húsnæði frá hinum vinnandi stéttum. Ýmsum 

fræðimönnum hefur þó ekki þótt orðið viðeigandi og vilja frekar nota orðalag eins og 

endurnýjun (e. renovation) eða upplífgun (e. revitalisation). (Hamnett, 2003) 

Almennt er svo á litið að þessi tilfærsla eigi sér stað af samfélags- og hagfræðilegum 

ástæðum. Skv. Hamnett (2003) falla þær í þrjá megin flokka: 

1. Breyting á vinnumarkaði í borgum, þar sem á sér stað færsla frá iðnaði sem 
byggir á framleiðslu yfir í þjónustuiðnað sem kallar á aðra samsetningu á 
starfsfólki. Í stað verkafólks koma sérfræðingar og stjórnendur í fjármála-, 
menningar- og þjónustugeirunum sem safnast saman í stærri borgum. 

2. Félagslegar ástæður sem afleiðing af lið 1. Að  menningar- og vinnumynstur 
þessarar nýju miðstéttar sé þess eðlis að tilhneiging sé frekar til þess að búa 
nálægt vinnustaðnum en að ferðast um langan veg til og frá vinnu. Einnig hefur 
verið bent á minnkandi kynjamismun og auknar líkur þess að báðir 
ábyrgðarmenn heimils séu útivinnandi. 
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3. Algerlega þvert á þessar útskýringar og í raun í mótstöðu við þær þá hefur Smith 
(1979, 1987, 1996) fært fyrir því rök að ástæðan sé ekki ný millistétt, heldur að 
vaxandi munur á eignaverði og undirliggjandi verði á landi sé orsökin. 
 

En burtséð frá því hverjar orsakirnar eru, hefur þótt ástæða til að benda á það að 

þótt millistéttin sé að taka yfir hin hefðbundnu hýbýli lágstéttanna er ekki þar með sagt 

að verið sé að flytja lágstéttirnar til eða ryðja þeim úr vegi. Eins líklegt sé að 

einstaklingum úr lágstétt fari hægt og bítandi fækkandi (Hamnett, 2003). 

5.1 Samband tekna og íbúðarhúsnæðis 

Það þarf ekki að koma á óvart að sýnt hefur verið fram á samband tekna og verðs á 

íbúðarhúsnæði. Tekjur eru líklegar til að hafa áhrif á það hvar einstaklingar kjósa að búa 

og sýna rannsóknir, bæði frá Danmörku (Larsen ofl., 2008) og frá Englandi (Hamnett, 

2003, 2009) að fylgni er á milli tekna og verðs íbúðarhúsnæðis. 

„Housing not only provides a place to live, for high-income groups it also 
functions as a luxury consumption good, status symbol and an investment 
good“  (Thrift og Leyshon, 1992). 

Í innri Vesterbro hefur mynstur tekjuskiptingar íbúa breyst með hækkuðu 

húsnæðisverði eins og sjá má á mynd 15. Hlutfallsleg tekjuskipting á vinstri ás, 

fermetraverð á þeim hægri.  

 

Mynd 15. Samanburður á tekjudreifingu íbúa og fermetraverði 1997 - 2005. Heimild Realkreditrådet, 
Larsen ofl., 2008  
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 Á mynd 16 sem fengin er að láni frá Chris Hamnet má einnig sjá fylgni tekna og 

húsnæðisverðs í London fyrir árið 2006, meðal eignaverð er á vinstri ás og tekjur á þeim 

hægri.  

 

Mynd 16. Meðal eignaverð og vikulaun eftir borgarhluta 2006. Heimild Hamnet 2009. 

Til að meta áhrif tekna á búsetu í Reykjavík þarf að bera saman gögn frá tveimur 

mismunandi aðilum. Reykjavíkurborg og Þjóðskrá nota misumandi aðferðir við að skipta 

borginni upp í hverfi. Að því gefnu hefur verið reynt að bera saman tekjur eftir hverfum í 

höfuðborginni við fermetraverð. Í Árbók Reykjavíkur sem er aðgengileg á vefnum eru 

birtar meðaltekjur eftir póstnúmerum í höfuðborginni. Reynt er að stemma 19 hluta 

Þjóðskrár við þessi póstnúmer á mynd 17. 

Þar má sjá sterka fylgni á milli fermetraverðs og tekna, nema þar sem fermetraverðið 

er hæst (miðbær) og þar sem meðaltekjurnar eru hæstar (Háaleiti). 
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Mynd 17. Samanburður á meðaltekjum og fermetraverði eftir hverfum 2008 (tekjur í þús.) Heimild 
Árbók Reykjavíkurborgar a og Þjóðskrá a. 

Hafa ber í huga að Árbók Reykjavíkur skiptir meðaltekjum eftir póstnúmerum og að 

póstnúmerið 103 - Háaleiti er líklega minna en skilgreining Þjóðskrár fyrir hverfið 

Háaleiti, eða öllu heldur Háaleitisbraut þar sem Háaleitisbrautin nær yfir 3 póstnúmer. 

Nokkuð líklegt er þó að gögn fyrir miðbæ séu vel samanburðarhæf þar sem póstnúmerið 

101 samsvarar skilgreiningu Þjóðskrár, sem er „Innan Hringbrautar og Snorrabrautar, 

Reykjavík.“ Sé reiknaður p-gildis stuðull fyrir fylgnina kemur í ljós að fylgnin er góð (p-

gildi 0,03) sé Háaleitinu sleppt,  en sé það inni er fylgnin ómarktæk (p-gildi 0,19). 

 

Mynd 18. Samanburður á tekjum og fermetraverði í miðbæ 2000 - 2008 (tekjur í þús.) Heimild Árbók 
Reykjavíkurborgar a og Þjóðskrá a. 
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Á mynd 18 er borin saman þróun tekna og fermetraverðs í miðborginni á því tímabili 

sem gögn árbókar ná yfir. Þar má sjá að veruleg fylgni er þar á milli, með p-gildi mjög 

nálægt núlli. 

5.2 Aðrir þættir 

Sé horft aftur til legu Reykjavíkur, þá byggðist borgin fyrst upp á nesi, hinu eiginlega 

Seltjarnarnesi. Það gefur bæjarstæðinu ýmsar landfræði- og hagfræðilegar skorður s.s. 

þær að byggingarland er takmarkaðara en ef við hefðum yfir öllu flatarmáli hrings 

Capozza og Helsley að ráða. Þá komum við að hinu klassíska líkani framboðs og 

eftirspurnar. Land og húsnæði eru fullkomlega aðgreindar vörur þar sem hvert hús hefur 

einstaka eiginleika öfugt við vöru á hrávörumarkaði eins og korn og olíu þar sem varan 

er einsleit og seld í miklu magni (DiPasquale ofl., 1996). Framboðið er óteygið þar eð 

það er aðeins um endanlegt magn að ræða. Eftirspurnin er hinsvegar teygin þar sem 

kaupandinn getur valið á milli ólíkra tegunda húsnæðis, mismunandi staðsetningar og 

ýmsu verðbili. Kenningarnar sem ræddar voru í kaflanum um staðarval segja þá til um 

að verðið myndist af þeim einstöku eiginleikum og kostum sem staðsetningin býður upp 

á.  

Umhverfissvið Reykjavíkurborgar hefur gert viðhorfskönnun á meðal borgarbúa um 

húsnæðis- og búsetuóskir í þrígang, fyrst 2003, þá 2007 og loks 2013.  Í könnuninni frá 

2013 kemur m.a. fram að „Hlutfallslega flestir svarendur vildu helst búa í vesturhluta 

borgarinnar, miðbæ og nærliggjandi hverfum, borið saman við núverandi búsetu“ 

(Reykjavíkurborg Umhverfissvið, 2013 bls. 3). Sjá má mikinn samhljóm með þessum 

búsetuóskum á milli kannana þar sem u.þ.b. 30% aðspurðra kysu að búa í mið- eða 

vesturbæ Reykjavíkur á meðan aðeins 20% þeirra búa þar. Af þeim sem kjósa að búa 

áfram í sama hverfi eru Vesturbæingar með hæsta hlutfallið, eða 84%. Vesturbæingar 

(13%) og íbúar miðbæjar (19%) eru líklegastir til að eiga ekki bíl og 32% Vesturbæinga og 

35% miðborgarbúa nota að jafnaði annan ferðamáta en einkabíl (Hlíðabúar og íbúar 

Laugadals koma næstir með 30% og 21%). Þeir sem notast við einkabíla eru reiðubúnir 

til að verja 12 mínútum til að ferðast til vinnu, á meðan þeir sem ganga, hjóla eða taka 

strætó eru reiðubúnir til að verja til þess u.þ.b. 20 mínútum. 

Um fjórðungur 18-29 ára svarenda vildu helst búa í miðborginni og vinsældir eldri 

hverfa aukast með auknum tekjum.  Þau atriði sem skipta mestu máli þegar valið er 
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hverfi til búsetu eru „Friðsælt/kyrrlátt umhverfi“ og „Stutt í verslun og þjónustu“ með 

61% og 58% vægi.Þar næst kemur „Góðir leik- eða grunnskólar“ með 38%.  Athygli vekur 

að  valmöguleikinn „Að hverfið sé nærri vinnustað“, er aðeins í ellefta sæti af nítján yfir 

mikilvægustu atriðin (Þátttakendur eiga að merkja við 5 atriði af 19). Úr þessu má lesa 

að hverfin næst miðborginni eru eftirsóttust af yngsta aldurshópnum á 

húsnæðismarkaði og að íbúar þar eru mögulega reiðubúnir að fórna einkabílnum á 

kostnað þess að búa í dýrara húsnæði sem er nær atvinnu- og skemmtanalífi. 
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6 Niðurstöður 

Eftirspurninni eftir íbúðarhúsnæði hefur verið líkt við gosbrunn með mörgum hólfum. 

Hólfin mynda nokkurs konar pýramída þar sem vatnið lekur í fyrsta hólfið þar til það 

fyllist, þá í annað og aðeins stærra hólf, loks í það þriðja sem er enn stærra og svo koll af 

kolli. Hæðin á gosbrunninum er þá jöfn verðbilunum sem í boði eru. Efsta skálin 

jafngildir þá miðbænum þar sem eftirspurn er umfram framboð,  ef kaupendur fá ekki 

eign við hæfi þar á réttu verði, fara þeir í næsta þrep. Í fræðunum er lögð mikil áhersla á 

að  fjarlægðir ráði mestu um það hvar fólk vill búa og hversu mikið það er reiðubúið til 

að greiða fyrir búsetustaðinn. Það hefur ekkert komið fram í gögnunum sem bendir 

sterklega til annars. Í Reykjavík er skv. Umhverfissviði Reykjavíkurborgar atvinnumiðjan 

vestan Kringlumýrabrautar, sem rímar vel við þau hverfi sem eru með hæsta 

fasteignaverðið í borginni, miðbær, Vesturbær og gamli Austurbærinn. Þau úthverfi eða 

nágrannasveitarfélög sem komast nálægt því að keppa við gömlu hverfin í verði eru með 

sína eigin kjarna að Garðabæ e.t.v. undanskildum. Á móti kemur að Garðabærinn hefur 

öll einkenni hátekjuhverfisins úr bid-rent líkaninu þar sem valið stendur á milli þess að 

búa nálægt kjarnanum og fórna rými og fjölskylduvænum eiginleikum (Case og Mayer 

1996) eða færa sig lengra frá og fá þætti sem henta stærri heimilum betur. Útsvar og 

opinber þjónusta geta líka haft þar áhrif. Líkönin sem gengið er út frá hafa einmitt verið 

gagnrýnd fyrir það að forsendan fyrir „Monocentricity“ eða einum kjarna á ekki við í 

flestum stórborgum (McCann 2001). Þar myndast kjarnar utan um ýmiskonar starfsemi 

sem dregur þá að sér þá einstaklinga sem þar vinna. 

Búsetukönnun borgarinnar rennir enn frekari stoðum undir bid-rent kenninguna þar 

sem yngri einstaklingar kjósa frekar að vera í miðbænum, en fólk á miðjum aldri í 

Laugardalnum. Athygli vekur þó að ekki virðist vera samband á milli hárra tekna og 

búsetu í miðbænum, en búsetukönnunin leiðir þó í ljós að svo virðist vera sem fólk sé 

tilbúið að gefa eftir önnur þægindi s.s. einkabílinn til að hafa tök á því að búa í dýrara 

hverfi. 

Þótt atvinnumynstrið hafi breyst á þeim árum sem Reykjavík hefur verið að byggjast 

upp, hefur staðsetning atvinnulífsins ekki breyst svo mikið. Í staðinn fyrir útgerðina er 



 

44 

kominn allskonar sérfræði- og þjónustuiðnaður sem þó heldur sig ennþá á tiltölulega 

afmörkuðu svæði. Nýleg frétt fjallaði um það að forstjóri fasteignafélags lýsti því yfir að 

verð í Borgartúninu væri of hátt og að þeir myndu einbeita sér að jaðarsvæðum í 

framtíðinni (mbl.is 2013), en mikil atvinnuuppbygging hefur einmitt átt sér stað í 

götunni í tengslum við þjónustu- og fjármálageirann. 

Í samanburði á borgunum þremur má sjá margar hliðstæður, en einnig þætti sem eru 

ólíkir. Allar gengu borgirnar í gegnum skeið sem einkenndist af miklum vexti fram að 

fjármálakreppunni þegar fasteignaverð tók dýfu. Kaupmannahöfn var á undan hinum 

borgunum að finna fyrir henni þar sem verðið tók að falla árið 2006 en 2008 Í Reykjavík 

og London. Ástæðuna mætti mögulega rekja til þess að Kaupmannahafnarbúar voru á 

þessum tíma ekki jafn háðir fjármálaþjónustu og hinar borgirnar. Fjármálaumhverfi sem 

keyrði áfram á fullum hraða fram á síðasta dag og hélt þannig bólunni gangandi mun 

lengur en hún hefði annars gert. Að sama skapi varði niðursveiflan mun skemur í London 

en í hinum borgunum, sem aftur mætti útskýra með því að fjármálageirinn þar hafi 

staðið traustari fótum en sá sem hrundi til grunna í Reykjavík. 

Íbúar landanna búa einnig við mismunandi hagstjórnarumhverfi þar sem Ísland sker 

sig talsvert út miðað við þau lönd sem við berum okkur saman við. Þetta má glögglega 

sjá á hinum ýmsu vísitölum sem hafa áhrif á íbúðaverð og ekki síður í eftirmála 

kreppunnar þar sem verð í ódýrustu hverfunum er komið undir byggingarkostnað. 

Borgirnar eiga það allar sammerkt að tekjur íbúa eru í takt við hækkandi 

húsnæðisverð. Það þarf í sjálfu sér ekki að koma á óvart, en orsakasamhengið er kannski 

ekki alltaf ljóst. Í Vesterbro hverfinu í Kaupmannahöfn er ein af líklegum ástæðunum 

sögð vera sú að þegar einstaklingar hafa menntað sig og stofnað til fjölskyldu séu þeir 

líklegir til að vilja vera áfram í hverfinu (Larsen ofl., 2008), enda megi sjá í gögnum þaðan 

aukningu í menntun íbúa og talsverða fjölgun íbúa undir 16 ára aldri. Í gögnum úr Árbók 

Reykjavíkurborgar má ekki sjá að fjölgun barna undir 16 ára aldri eigi sér stað í dýrustu 

hverfum borgarinnar, hinsvegar er stærsta menntastofnun landsins Háskóli Íslands 

einmitt þar sem elstu og dýrustu hverfi borgarinnar mætast. 
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7  Lokaorð 

Val á staðsetningu íbúðarhúsnæðis ræðst af mörgum þáttum, þar sem fjarlægðir frá 

atvinnu og ýmiskonar þjónustuþáttum skipta miklu máli. Samkvæmt klassískum 

hagfræðikenningum lýtur samkeppnismarkaður, fyrir vörur og þjónustu, lögmálinu um 

framboð og eftirspurn. Þar er markaður fyrir húsnæði engin undantekning. Miðbæir 

borga eiga það yfirleitt sammerkt að vera umkringdir af öðrum hverfum, sem aftur leiðir 

af sér að byggingarland í þeim er af skornum skammti. Framboðið í þeim er því að öllu 

jöfnu því sem næst endanlegt, sem veldur því að jákvæð tilfærsla á eftirspurnarferlinum 

þrýstir verði upp. Eftirspurnin veltur á ýmsu eins og farið hefur verið í gegnum, en rauði 

þráðurinn í rannsóknum á efninu er fjarlægð frá vinnustað. Það er áhugavert að skv. 

upplýsingum Reykjavíkurborgar er atvinnumiðja Reykjavíkur vestan við 

Kringlumýrarbraut, sem er í fullu samræmi við það að þar eru einmitt dýrustu hverfi 

borgarinnar. Í því ljósi má kannski telja það enn áhugaverðara að skv. búsetukönnun 

borgarinnar telja íbúar fjarlægð frá vinnustað ekki skipta höfuð máli þegar valið er hverfi 

til búsetu. Það er þó ekki hægt að útiloka að fjarlægðirnar og ferðatíminn hafi meiri áhrif 

en við gerum okkur sjálf grein fyrir. 
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