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Yfirlýsing

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin 

athugunum, er samið af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild 

verið lagt fram áður til hærri prófgráðu.

_______________________________________________

Hrönn Hafliðadóttir



II

Hvað er það sem þarf til að láta grænt svæði virka inn í byggð og 

öfugt ? 

Hvernig er hægt að skapa mannlíf í hverfum ? 

Hvernig er stuðlað að því að þétting byggðar auki gæði 

uppbyggingarsvæðis og eldri byggðar ?

Til að ná fram ofangreindum markmiðum mun fara fram greiningarvinna 

þar sem lögð verður áhersla á þætti sem munu styðja við skipulagningu 

blandaðrar byggðar með grænum áherslum og tengingum. Stuðst verður 

við dæmi og fyrirmyndir um þéttingu byggðar erlendis frá og fjallað um 

það sem gert hefur verið hér á landi. Spurningunum hér að ofan verður 

svo svarað í greiningarvinnunni sem mun vera grunnurinn í skipulags- 

og hönnunarvinnunni ásamt þeim hönnunarforsendum sem kynntar hafa 

verið. Niðurstaðan mun svo vera dregin fram og útskýrð á myndrænan 

hátt. 

Lykilorð: Þróunarsvæði, Græna netið, Lýðheilsa, Blönduð byggð, 

Borgargata

Ágrip

Skipulag byggðarmyndar ramma um umhverfið og okkar daglega líf. 

Náttúrulegt umhverfi skiptir einnig máli fyrir búsetu fólks. Aðgangur 

að ósnortinni náttúru er mikilvægur búsetuþáttur, sem og aðgengi að 

útivistarsvæðum, veðursæld, nálægð við náttúrulegt borgarumhverfi, 

minna áreiti og valmöguleika á ferðamáta. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 

2010-2030 eru lagðir fram svokallaðir þéttingareitir í borginni, sem er 

svar við hraðri þenslu borgarinnar út á við, en hún hefur leitt til dreifðrar 

einsleitrar byggðar þar sem aðgreining landnotkunar hefur verið mikil. 

Talið er að þétting byggðar sé lykillinn að því að sporna gegn útþenslu 

borga og tilheyrandi aukningu á vegalengdum. Á sama tíma er verið 

að ýta undir umhverfisvernd, sjálfbæra þróun, endurreisn miðborga og 

miðsvæða og almennt mannvænni borgir.

Nokkur þessara þéttingasvæða eru skilgreind sem græn svæði og í 

þessu verkefni verður eitt þeirra svæða tekið fyrir. Þéttingarsvæðið í 

Laugardalnum er að miklu leiti grænt vannýtt svæði og er markmiðið 

að taka fyrir það svæði og skipuleggja blandaða byggð sem ekki mun 

koma til með að hafa neikvæð áhrif á græna svæðið, heldur styrkja gæði 

þess og notagildi. Í þessu verkefni verður áhersla löggð á að tryggja gott 

flæði skapist milli þróunarsvæðis og nærliggjandi svæða með grænum 

tengingum.
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Þakkir
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Leiðbeinanda mínum Hrafnkeli Á. Proppé fyrir góðar ábendingar og 

leiðsögn. 

Helenu Guttormsdóttur, brautarstjóra fyrir aðstoð og stuðning í gegnum 

verkefnið. 

Þórunni Eddu Bjarnadóttur, deildarfulltrúa fyrir góðfúslega hjálpsemi 

og leiðbeiningar við uppsetningu ritgerðar.  

Pálínu Björgu Snorradóttur fyrir ábendingar og yfirlestur.

Fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu í gegnum 

verkefnið.

Jóhanni Inga Sævarssyni, vini og samnemanda fyrir stuðning, félagsskap 

og frábærar samverustundir í gegnum árin á Hvanneyri.

Og síðast en ekki síst unnustanum Einari Ásgeirssyni fyrir alla aðstoðina, 
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einblína á þróunar- og þéttingarsvæðin sem tilgreind höfðu verið í nýja 

aðalskipulaginu. Nokkur þessara þróunar- og þéttingarsvæða eru græn 

svæði og því vandasamt verk að koma fyrir byggð og viðhalda þessu 

græna ásamt því að styrkja gæði þess. Þessi hugmynd að taka fyrir eitt 

af þessum grænu þéttingarsvæðum vakti strax mikinn áhuga hjá mér.

Reykjavík er ung borg og hefur hún vaxið alveg gríðarlega hratt á 

skömmum tíma. Þenslan hefur verið mikil og áherslan á einkabílinn 

einkenndi skipulag borgarinnar lengi vel. Þensla borgarinnar hefur 

hingað til alltaf verið meira og minna útá við og hafa því myndast hin 

svokölluðu „svefnhverfi“ eða aðgreining. Fólkið sefur og dvelur í sínu 

hverfi og fer svo annað til að sækja vinnu og þjónustu. Þróunar- og 

þéttingarsvæðin munu vera svar við þessari þróun og í Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 2010-2030 eru engin svokölluð úthverfi áætluð til 

uppbyggingar, einungis er fyrirhugað að þétta borgina inná við.

1. Inngangur

1.1 Tilurð verkefnis
Mat á fagurfræði hins byggða umhverfis er að mestu leyti huglægt, 

en ýmsar kenningar eru til um fjölbreytta þætti þess. Má þar nefna 

kenningar um samspil forms og rýmis, skala og hlutfalla svo eitthvað sé 

nefnt. Borgarumhverfið hefur meðal annars verið skilgreint sem samspil 

bygginga, náttúru, samgöngumannvirkja og fleiri þátta í tíma og rúmi. 

Góður arkitektúr snýst um að tryggja gott samspil milli forms og lífs. 

Þó arkitektar og skipulagsfræðingar hafi einblínt á formin þá hefur 

mannlífið oft gleymst í bæjum heimsins. Það getur verið vegna þess 

að það er miklu auðveldara að vinna með og eiga við formin, en lífið í 

bæjunum er veigamikið og óstöðugt viðfangsefni og því erfitt að eiga 

við það (Jan Gehl, Birgitte Svarre og Bogværket, 2013).

Aðalskipulag Reykjavíkur var mikið í umfjöllun bæði í fjölmiðlum og 

á vinnustað mínum. Áhuginn fyrir því að vinna með aðalskipulagið 

í verkefninu kviknaði fljótt og hafði ég því samband við Hrafnkel Á. 

Proppé, leiðbeinanda minn og spurði hvort hann hefði ekki áhuga 

á því að aðstoða mig við að finna skemmtilegt verkefni sem sneri að 

aðalskipulaginu. Eftir gott spjall fórum við að ræða saman um grænu 

svæðin í borginni, gæði þeirra og tilgang. Útfrá því datt okkur í hug að 
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Mynd 1: Loftmynd af þróunar- og þéttingarsvæði

Mynd 2: Horft inn eftir grænum gangi á þróunarsvæði

1.2 Markmið verkefnis
Meginmarkmið þessa verkefnis er að taka fyrir þéttingarsvæði í Laugardal 

og útbúa skipulag blandaðrar byggðar sem mun ekki koma til með að 

hafa neikvæð áhrif á það sem fyrir er, heldur einungis styrkja svæðið 

og götumyndina. Markmiðið er að skipuleggja hverfi og umhverfi sem 

mun skapa og draga að sér mannlíf allan daginn og vera í góðri tengingu 

við nærliggjandi svæði.  Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

Hvað er það sem þarf til að láta grænt svæði virka inni í byggð og 

öfugt ?

Hvernig er hægt að skapa mannlíf í hverfum ?

Hvernig er stuðlað að því að þétting byggðar auki gæði 

uppbyggingarsvæðis og eldri byggðar ?
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2. Vinnuferill, gögn og uppbygging

2.1 Vinnuferill
Í byrjun kynnti höfundur sér vel nýjungar og markmið Aðalskipulags 

Reykjavíkur 2010-2030 þar sem meðal annars var fjallað um þróunar- og 

þéttingarsvæðin í borginni og tilganginn með uppbyggingu þeirra. Því 

næst var farið í að velja svæði til að taka fyrir í ritgerðinni og varð þróunar- 

og þéttingarsvæðið í Laugardal fyrir valinu eftir miklar vangaveltur og 

samráð við leiðbeinanda. Eftir það tók við greiningarvinna bæði sem 

sneri að svæðinu sjálfu og almennt um þéttingarsvæði og tilgang þeirra. 

Vettvangsvinna var unnin til að öðlast rétta upplifun af svæðinu og 

ljósmyndir voru teknar til stuðnings, LUKR-gögn sem innihéldu grunn 

af Laugardalnum voru fengin frá Reykjavíkurborg og stuðst var við 

vindrósir frá Veðurstofu Íslands. Greiningarvinnunni var svo gerð skil 

á myndrænan hátt með ljósmyndum, kortum og teikningum. Skoðaðar 

voru heimildir sem sneru að þéttingarsvæðum almennt, nauðsyn og 

tilgangi grænna svæða í borgum og áhrif skipulags og umhverfis á 

atferli og líðan fólks. 

Næsta skref var að taka saman hönnunarforsendur sem byggðar voru 

á því sem fjallað hafði verið um í meginmáli ritgerðar. Útfrá þeim var 

farið í hugmynda- og skissuvinnu og síðan var lögð fram nánari tillaga 

að skipulagi fyrir þróunar- og þéttingarsvæðið í Laugardal.

 2.2 Gögn
Helstu gögn sem notuð voru við vinnslu á þessu verkefni eru eftirfarandi:

• Aðalskipulag Reykjavikur

• Hverfisskipulag Laugardal

• Bókin Borg og náttúra, ekki andstæður heldur samverkandi   

eining, eftir Trausta Valsson

• Bókin Bylivsstudier, eftir Jan Gehl og Birgitte Svarre

• Bókin Urban Sprawl and Public Health. Designing, Planning,   

and Building for Healthy Communities, eftir H. Frumkin, L.   

Frank, & R. Jackson

• Erlendar skýrslur sem snúa að þéttingarsvæðum

• kýrslur og aðrar heimildir sem snúa að samspili borgar og   

náttúru

• Ýmsar rafrænar heimildir

• LUKR-gögn frá Reykjavíkurborg

• Vindrósir frá Veðurstofu Íslands

• Tölvuforrit: MicroStation V8i, SketchUp 8, Adobe Illustrator   

CS6, Adobe Photoshop CS6 og Adobe InDesign CS6
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2.3 Uppbygging ritgerðar
Skipta má verkefninu upp í sjö hluta. Í fyrsta hluta er greint frá tilurð 

verkefnis og þeim markmiðum sem sett hafa verið fram. Í öðrum hluta er 

fjallað um þann vinnuferil sem farið var í gegnum við gerð verkefnisins 

og hvaða gögn voru notuð. Í þriðja hluta er fjallað um samspil borgar og 

náttúru, áhrif grænna svæða í borgum á atferli og lýðheilsu almennings, 

græna netið og borgarnáttúruna. Í fjórða hluta er farið yfir helstu markmið 

nýs Aðalskipulags og á hverju það byggist. Greint er frá þeim nýjungum 

sem koma fyrir í aðalskipulaginu. Í fimmta hluta er almennt fjallað um 

þéttingarsvæði, tilgang þeirra og nauðsyn. Í sjötta hluta er fjallað ítarlega 

um þróunar- og þéttingarsvæðið í Laugardag og er greiningarvinnan 

sem unnin var sett fram á textaformi og á myndrænan hátt. Sjöundi og 

síðasti hluti verkefnisins fjallar um hönnunartillöguna sjálfa, forsendur 

hennar og lokatillögu. Til að ná fram þeim markmiðum sem lagt var 

upp með í byrjun hefur verið settur upp listi með áherslum skipulags á 

grunni þess sem tekið hefur verið fyrir í verkefninu. Hönnunartillagan 

sjálf mun byggjast á þessum áherslum og vera sett fram á myndrænan 

hátt.  

          Mynd 3: Uppbygging ritgerðar
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3. Samspil borgar og náttúru

3.1 Almenn umfjöllun
Ekki er langt síðan að farið var að horfa til samspils borgar og náttúru. 

Borg og náttúra eru taldar andstæður í landinu en ef að þeim er gert 

kleift að vinna saman styrkja þau hvort annað og verða samverkandi 

eining. Í litafræði er þetta til dæmis þekkt í því að andstæðulitir eins og 

til dæmis rauður og grænn eru notaðir saman til að styrkja hvorn annan 

(Trausti Valsson, 1999). 

Hægt er að nefna tvö dæmi um samspil byggðar og náttúru sem við 

Íslendingar eigum, eru það torfbæirnir og sjávarþorpið á skútuöld. 

Galdurinn í fegurð þessara þátta er sá að í fyrra dæminu kallast byggðin á 

við hið villta og í seinna dæminu kallast byggðin á við hafflötinn, þannig 

að saman mynda þau magnaða einingu þó hvort um sig myndi ekki vera 

talið svo merkilegt í öðru samhengi. Til að færa þessa aðferðafræði yfir 

til nútímans og ná hágæða árangri í hönnun og skipulagi þurfum við að 

fara að líta á borgina og náttúruna sem eina heild, til dæmis hús og garður 

og byggðin og grænu svæðin. Þessir þættir hafa lengi vel verið skornir 

í sundur í tvö aðgreind verkefnasvið þannig í dag eru húsin hönnuð í 

litlum tengslum við garðinn og garðarnir í litlum tengslum við húsin. Í 

borginni eru til dæmis íbúðir sér, atvinnustaðir án tengsla við borgarlífið 

og grænu svæðin höfð útaf fyrir sig, oft með stórar götur á allar hliðar. 

Ef hönnunin og skipulagið beinast að því að láta þessar einingar vinna 

saman mun heildin öðlast annað gildi (Trausti Valsson, 1999). 

3.2 Græna netið
Græna netið er vefur stórra sem smárra grænna-, náttúru-, og 

útivistarsvæða í þéttbýli. Í dag hefur mikilvægi grænna svæða í borgum 

aukist vegna meiri samkeppni um land í og við þéttbýli. Vöxtur þéttbýlis 

er mikill og umfangsmikil mannvirki taka mikið pláss í borginni. 

Græna netið er samfelldur vefur opinna svæða sem eru svo tengd 

saman af samgöngukerfi græna netsins sem samanstendur af göngu- 

og hjólreiðastígum, reiðvegum og akvegum (Torén & Nyhuus, 1994). 

Saman mynda samgöngukerfið og opnu svæðin eitt heildarkerfi sem 

vefur sig inn í og umhverfis borgarlandið og tengir saman hverfi, heimili, 

þjónustu og atvinnusvæði. Tryggja þarf góð tengsl íbúðabyggðar við 

fjölbreytt útivistarsvæði og viðhalda náttúrulegum fjölbreytileika lands 

og lífríkis sem saman mynda eina heild borgarnáttúru (Reykjavíkurborg, 

á.á. a).

Borgarnáttúran er öll flóran í þéttbýlinu, öll grænu svæðin; ræktuð og 

óræktuð, öll svæði sem eru „upprunaleg“ og „villt“ innan borgarmarka, 

og einfaldlega það sem hver og einn upplifir sem náttúru. Borgarnáttúran 
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Mynd 4: Fermetrafjöldi af grænum opnum svæðum á íbúa

Mynd 5: Ánægja íbúa með gæði garða og opinna svæða

samanstendur af flokkum græna netsins og tengingum á milli þeirra. 

Borgin er full af grænum svæðum en gæði þeirra eru kannski ekki 

í samræmi við fjöldann. Mörg svæði fljótt á litið virðast kannski 

lítið áhugaverð til útivistar og afþreyingar en geta verið mikilvæg í 

líffræðilegu og vistfræðilegu tilliti (Torén & Nyhuus, 1994). 

Gæði tenginga á milli svæða græna netsins í borginni er stór þáttur í 

auknu notagildi svæðanna. Ef opnu svæðin mynda eina heild með 

góðum tengingum, grænum göngum, leiðir það til frekari nota og meiri 

líkur eru á því að fólk kjósi að fara sínar leiðir án einkabílsins. Grænu 

gangarnir eru ekki síður mikilvægir þegar tengja á saman mismunandi 

hverfi, borgarhluta og götur eins og opnu grænu svæðin. 

Í Reykjavík er óvenju hátt hlutfall opinna svæða. Í samanburðarkönnun 

sem gerð var milli norrænna borga árið 2003 kemur fram að í Reykjavík 

eru um 703 m2 af grænu opnu svæði á hvern íbúa en um 115 m2 í Malmö. 

Það er þó ekki samhengi á milli magns og gæða því í nýlegri Evrópskri 

könnun kemur fram að 30% íbúa í Reykjavík eru mjög ánægðir með 

opnu svæðin í borginni á meðan hlutfallið er 58% í Malmö (European 

Commission, 2013; Silfverberg o.fl., 2003). Því er unnt að álykta að 

uppbygging grænna svæða í Reykjavík er ekki sniðin að þörfum íbúanna 

og notagildi því takmarkað. Nauðsynlegt er að huga að uppbyggingu og 

endurhönnun á grænum svæðum í Reykjavík í framtíðinni. 
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3.3 Götumyndin
Heildarmynd götunnar sem sagt útlit, öryggi, hávaði og hlutföll, segja 

til um hvort fólk kjósi að dvelja á götunni. Margar götur í borgum eru 

það sem við köllum ómannvænar götur því þær eru einungis ætlaðar 

sem umferðaæðar bílsins. Í Reykjavík er hátt hlutfall slíkra gatna og fer 

gríðalega stór hluti borgarlandsins undir götur og samgöngumannvirki. 

Yfir 80% af opnum rýmum á milli húsa í borginni fer undir samgöngur 

og sýnir sú staðreynd að nauðsynlegt er að skilgreina götur ekki 

einungis sem samgönguæðar heldur einnig sem hluta af almenningsrými 

borgarinnar. Í borginni skortir þess háttar götur að þær séu skilgreindar 

sem borgarrými og að fólk kjósi að fara um þær án þess að þurfa að stóla 

á einkabílinn (Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 2013).

Rannsóknir hafa sýnt að fólk kýs umhverfi sem hámarkar á sama tíma 

yfirsýn og möguleikann á flótta. Með þessu er átt við að fólk kjósi að 

vera í umhverfi sem hefur ekki of mikla víðáttu eða umlykingu. Þau 

rými sem eru mitt á milli hlutfallanna 1:1 og 1:4 er það rými sem hefur 

þetta jafnvægi og við kjósum að vera í (Páll Jakob Líndal, 2012).

Byggingar eru þó ekki einar um það að geta myndað umlykingu 

en það getur gróður líka. Í göturýmum getur gróður oft skipt höfuð 

máli. Götugróður setur svip á borgarmyndina, skýlir okkur fyrir veðri 

og vindum, bindur ryk, hækkar meðalhita og skapar betri skilyrði til 

útiveru. Trjágróður getur dregið úr áhrifum mengunar með því að binda 

lofttegundir. Laufin á trjánum hafa getu til þess að sía frá svifryk sem er 

oft stórt vandamál í borgum, vegna bílaumferðar. (Hrafnkell Á. Proppé, 

2012). 

. 

                                         Mynd 6: Hlutföll
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3.4 Kröfur samtímans – Lýðheilsa og endurheimt
Fjöldi rannsókna hafa sýnt að áhrif náttúrunnar á fólk eru mun jákvæðari 

en áhrifin frá hinu byggða umhverfi. Í því samhengi er litið til þeirra ýmsu 

streituvalda sem fylgja byggða umhverfinu, til dæmis umferðar, hávaða 

og mengunar svo eitthvað sé nefnt. Minna hefur hinsvegar verið litið til 

þeirra þátta sem stuðla að því sem kallað er sálfræðileg endurheimt og 

hvernig skapa megi endurheimtandi umhverfi innan þéttbýlis. Því miður 

þá vill það oft gerast að litið er á byggt umhverfi með mjög einsleitum 

augum og hunsaður sá gífurlegi fjölbreytileiki sem þar er að finna í 

umhverfinu. Á síðastliðnum árum hefur sést breyting í þessum málum 

og má þá einna helst rekja það til þeirra þátta að sífellt fleira fólk kýs að 

búa í þéttbýli (Páll Jakob Líndal, á.á.). Tölur sýna að hlutfall þeirra sem 

bjuggu í þéttbýli í V-Evrópu árið 2011 voru um 80% og er Ísland ekkert 

undanskilið í þeirri þróun því um 94% íbúa landsins bjuggu í þéttbýli 

sama ár. (Sameinuðu þjóðirnar, 2014). Nauðsyn þess að fara að horfa 

á þarfir mannsins og skapa umhverfi sem er fólki hagstætt er því sífellt 

að aukast.

Hugtakið endurheimt má skilgreina sem streitulosun. Endurheimt vísar 

til þess þegar fólk endurheimtir eða endurnýjar þá líkamlegu, andlegu, 

hugrænu og félaglegu hæfni sem glatast hefur í gegnum hversdaginn 

(Hartig, 2004). Rannsóknir á síðustu áratugum hafa sýnt að jákvæð 

tengsl eru á milli endurheimtar og bætts andlegs og líkamlegs ástands. 

Samhliða þeim niðurstöðum hafa rannsóknir sýnt að skortur á því að 

upplifa endurheimt getur haft mjög neikvæð áhrif á fólk sem getur leitt 

af sér ýmsa heilsufarslega kvilla (Hartig, Mang, Evans, 1991).

Búseta í þéttbýli hefur vissulega marga kosti í för með sér en slíkt 

umhverfi einkennist oft af mengun, hávaða, umferð, fólksmergð og 

athyglisþáttum líkt og sjónrænum áhrifum. Tækifærum til að upplifa 

endurheimt fer fækkandi, til dæmis vegna skorts á grænum og 

náttúrulegum svæðum innan borgarmarkanna. Þetta skapar því aukna 

þörf fyrir umhverfi sem hefur endurheimtandi áhrif á einstaklinginn 

og má áætla að með aukinni þéttbýlisþróun aukist eftirspurn eftir veru 

í náttúrunni í því skyni að stuðla að bættri andlegri, líkamlegri og 

félagslegri heilsu (Milgram, 1970).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerða á endurheimtandi umhverfi og 

í þessu verkefni er viðeigandi að nefna þá rannsókn sem gerð var á 

tengslum á milli eiginleika bygginga og endurheimtar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að götur þar sem var að finna fjölbreytilegar 

lágar húsaraðir stuðluðu frekar að endurheimt heldur en götur með 

einsleitar, háar húsaraðir (Lindal & Hartig, 2013) . Hér á Íslandi eigum 

við það til að byggja upp heilu hverfin á sama misserinu og vill það 
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oft enda þannig að byggðin verður ansi einsleit og lítið er um óvæntar 

upplifanir og áhrifaþætti sem skapa vellíðunartilfinningu í umhverfinu.

 

Aðgerðaleysi, þunglyndi, offita og sykursýki herja á samfélagið. Hægt 

er að tengja þessa áunnu lífsstílssjúkdóma við þróun á því sem við 

köllum „urban sprawl“ eða dreifð byggð. Að sjálfsögu má ekki gleyma 

að nefna önnur áhrif eins og mataræði og tölvuvæðinguna þegar litið 

er til þessara sjúkdóma. Það eru samt sem áður sífellt að koma upp 

á yfirborðið sannanir fyrir því eiginleikar dreifðrar byggðar skerða 

möguleikann til hreyfingar og stuðla þar af leiðandi að þess háttar 

sjúkdómum (Frumkin, Frank & Jackson, 2004). 

Við höfum valkost. Samsetning vel skipulagðra hverfa og jákvætt viðhorf 

frá almenningi er afleiðing þess að mun fleiri fara sinna leiða fótgangandi 

eða hjólandi (Frumkin o.fl., 2004). Á mynd 7 má sjá yfirlit yfir ferðamáta 

í ýmsum borgum á norðlægum slóðum, í Danmörku, Svíþjóð, Noregi, 

Finnlandi og Þýskalandi. Það sem þessar borgir eiga allar sameiginlegt 

er að vera með svipaðan íbúafjölda og höfuðborgarsvæðið, eða um 100-

350 þúsund íbúa. Eins og sjá má þá er Reykjavík einnig inni á yfirlitinu 

og sést þar greinilega hvað einkabíllinn hefur mikið vægi í vali á 

ferðamáta (Samtök sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2014).

Möguleikinn á að fara sinna leiða fótgangandi og hjólandi í evrópskum 

borgum er þekktur og vel metinn af þeim sem koma og heimsækja 

borgirnar og þegar fólk snýr aftur til síns heima þá sér það strax skort á 

slíku umhverfi í sínu heimalandi (Frumkin o.fl., 2004).

 

Dreifing byggðar er klárlega ekki eina ástæðan eða grundvöllurinn á bak 

við hreyfingaleysi og heilsuvanda almennings. Mannvænna skipulag og 

betri hönnun mun heldur ekki vera eina lausnin í þessum málum. Samt 

sem áður getur skipulag sem kemur í veg fyrir dreifingu byggðar gert 

það að verkum að fólk fari út úr einkabílunum og nýti sér þær gangstéttir 

 

Mynd 7: Ferðamátar íbúa í norðlægum borgum
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Mynd 8: Hreyfing 
                               

        Mynd 9: Leikur

Mynd 10: Hjólað í borginni     
                   

Mynd 11: Mannlíf

Mynd 12: Almenningssamgöngur                Mynd 13: Náttúra í borg

og hjólareinar sem eru í boði í þeirra byggð. Þetta gæti orðið stór partur í 

því að auka hreyfingu og heilsu almennings og þar af leiðandi lýðheilsu 

(Frumkin o.fl., 2004).

Ef skipulagt er út frá þörfum mannsins eru mun meiri líkur á því að árangri 

sé náð. Jane Jacobs var talsmaður þess að menn færu út og skoðuðu lífið 

og finndu út hvað virkaði og hvað ekki virkaði í bæjum en sætu ekki við 

skrifborð og skipulögðu lausnir. Það er engin rökfræði sem hægt er að 

nota á borgina, fólk býr hana til en ekki byggingarnar og það er út frá 

þeim, fólkinu, sem forsendurnar fyrir skipulagi og hönnun verða að vera 

svo hlutirnir virki. Þetta þýðir samt ekki að við eigum að sætta okkur 

við það sem orðið hefur í gegnum tíðina og hugsa miðbæir eru skítugir 

og smekkfullir af fólki og því þarf að breyta. Það er nefnilega eitthvað 

sem er að virka og með gömlu góðu vettvangsathuguninni getum við 

komist að því hvað það er og við getum fundið út hvað það er sem fólk 

vill (Jane Jacobs, 1961).
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4. Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2013

Skipulag getur skipt gríðarlega miklu máli fyrir samfélagið allt á 

svo mörgum sviðum. Þar er grunnurinn lagður að samfélaginu, að 

búsetunni, að þjónustunni, að viðskiptum, að samgöngum, að útivist, 

að menningu, að lýðheilsu, að menntun, velferð og svo mörgu öðru. 

Skipulag borgarinnar getur stýrt lifnaðarháttum okkar, verið leiðsögn 

fyrir samgönguhætti okkar, umgengni við umhverfið og virðingu og 

nærgætni okkar til borgarinnar.

4.1 Almennt um aðalskipulagið
Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 var samþykkt í borgarstjórn hinn 

26. nóvember 2013 og er það endurskoðun á Aðalskipulaginu 2001-

2024. Endurskoðunin hefur staðið yfir undanfarin ár og hefur falist í 

margvíslegri greiningarvinnu, mati valkosta og samráði við íbúa og 

hagsmunaaðila. Gott samráð við íbúa og hagsmunaaðila er forsenda 

þess að skapa sátt um aðalskipulagið. Þegar vinnan við aðalskipulagið 

var kynnt formlega haustið 2009 voru haldnir hugmyndafundir í öllum 

hverfum borgarinnar. Á þeim fundum komu fram fjölmargar hugmyndir 

og sjónarmið frá íbúum borgarinnar og hafa þau haft áhrif á mótun 

tillögunnar. Í mars og apríl 2012 voru fyrstu drög að nýju aðalskipulagi 

kynnt fyrir íbúum borgarinnar. Framtíðarsýnin og markmiðin sem sett 

eru fram í tillögunni grundvallast á áður samþykktri stefnumörkun 

borgarinnar í umhverfis- og samgöngumálum, svo sem Staðardagskrá 

21, Samgöngustefnu, Hjólaborginni Reykjavík, Loftslags- og 

loftgæðastefnu Reykjavíkur og Umhverfis- og auðlindastefnu 

(Umhverfis- og skipulagssvið, 2013). 

Lykil viðfangsefni endurskoðunarinnar felst í aukinni áherslu á 

þéttingu byggðar og þar með breyttri forgangsröðun svæða. Önnur 

mikilvæg áherslubreyting í endurskoðuðu aðalskipulagi felst í auknu 

vægi stefnumörkunar um gæði byggðar og yfirbragð, svo sem um 

gæði í manngerðu umhverfi, borgarvernd, húshæð, vistvæn hverfi, 

húsnæðisstefnu og fleira. Aðrar áherslubreytingar eru eins og sterk 

tengsl og samráð við íbúa og út frá því var þá ákveðið að setja fram 

aðalskipulagið með mun skýrari og ítarlegri hætti fyrir hverfi borgarinnar 

en áður hefur tíðkast. 

Meginmarkmið aðalskipulagsins eru sett fram í fjórum köflum: Borgin 

við Sundin, Skapandi borg, Græna borgin og Borg fyrir fólk. 

Tillaga að nýju aðalskipulagi fyrir Reykjavík er í öllum meginatriðum 

í samræmi við stefnu gildandi svæðisskipulags um byggðaþróun á 

höfuðborgarsvæðinu (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013).
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4.2 Nýjungar í aðalskipulaginu
Aðalskipulag Reykjavíkur er mjög metnaðarfullt og tillagan felur í 

sér róttækar og djarfar breytingar. Nú er stefnt að borgarmenningu í 

höfuðborginni og horft er frá þeirri útþenslu sem hefur verið ráðandi 

áratugum saman. Í aðalskipulaginu er gerð tilraun til þess að draga úr 

mikilvægi einkabílsins í borginni. Yfirráð einkabíls á ekki lengur að 

vera forsenda búsetu í borginni. Gert er ráð fyrir samgönguás sem mun 

binda borgina saman og styrkja hana til muna ef vel tekst til. 

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 er mjög skemmtilega uppsett 

og á bak við framsetningu og frágang á skipulaginu liggur mikill 

metnaður. Það er skýrt og auðskiljanlegt. Ýmsar nýjar áherslur einkenna 

skipulagið þar á meðal kaflinn um borgarbúskap, áherslan á notkun 

almenningssamgangna, áherslan á græna borg og þéttingu byggðar. 

4.2.1 Vistvænar áherslur

Í nýju aðalskipulagi hafur verið sett fram metnaðarfull stefna um vistvæna 

byggð og byggingar. Stefnan er framtíðaráætlun sem miðar að því að öll 

ný hverfi borgarinnar byggist upp á sjálfbærum forsendum. Litið verður 

til hins manngerða umhverfis, vistvænna ofanvatnslausna, samgangna, 

orkusparnaðar og aðgengis að þjónustu og verslun í heimabyggð 

(Reykjavíkurborg, á.á. a). Með vistvænum lausnum og umhverfisvænni 

hugsun er einfaldlega verið að svara kröfum samtímans um leið og gætt 

er að hag komandi kynslóða. Stefnan um vistvæna byggð er liður í að 

nálgast markmið um sjálfbæra þróun og stefnumótun Staðardagskrár 21 

(Reykjavíkurborg, á.á. b).

Hugtakið vistvænt skipulag vísar til þess að skipulag lágmarki neikvæð 

áhrif framkvæmda og byggðaþróunar á umhverfi á sama tíma og horft 

er á lífsgæði og þægindi íbúa. Vistvænt skipulag felur í sér margþætt 

samspil umhverfis-, samfélags- og efnahagslegra þátta sem nálgast þarf 

faglega og út frá heildstæðri skipulagssýn. Samkvæmt aðalskipulagi þá á 

Reykjavík að vera leiðbeinandi afl og fyrirmynd í umræðu um vistvæna 

hönnun og skipulag hér á landi. Vistvænt skipulag og hönnun stuðlar 

að öruggari og verðmætari byggð. Unnið verður með hugmyndafræði 

vistvænnar byggðar jafnt í nýjum hverfum sem í eldri byggð og á öðrum 

mismunandi landnotkunarsvæðum (Reykjavíkurborg, á.á. b).
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4.2.2 Borgargata

Stefna aðalskipulagsins um þéttingu og blöndun byggðar á meðal 

annars að stuðla að breyttum ferðavenjum þar sem stuðst er við 

aðra samgöngumáta en einkabíllinn. Eitt af mörgum nýjungum í 

aðalskipulaginu eru áherslur á „borgargötur“ í borginni og er með 

því lögð áhersla á margþætt hlutverk götunnar í borgarsamfélaginu. 

Borgargötur eru skilgreindar sem götur þar sem sérstök áhersla verður 

lögð á að bæta umhverfi götunnar, skapa heildstæða götumynd, 

tryggja skilyrði fyrir fjölbreyttan ferðamáta og opin almenningsrými. 

Borgargötur eru lykilgötur í hverju hverfi. Helstu þjónustukjarnar og 

stofnanir hverfisins standa við götuna og gatan er oft mikilvægasta 

samgöngutengingin við næsta hverfi eða borgarhluta. Þær skulu njóta 

forgangs við endurhönnun og fegrun sem og almenningsrými. Gert er 

ráð fyrir að umferð hjólandi hafi ákveðinn forgang, með sér hjólarein 

eða örðum hætti. Heitið borgargata vísar til hinnar hefðbundnu götu í 

þéttri byggð þar sem húsið, gatan og opna rýmið mynda órofna heild. 

Við hönnun og skipulag gatnanna verður tekið mið af stefnu um gæði 

í manngerðu umhverfi og verður gatan hönnuð út frá fagurfræðilegum 

forsendum fremur en umferðarlegum (Umhverfis og skipulagssvið, 

2013). 

Mynd 14: Hofsvallargata. Tilraun við gerð á borgargötu

Mynd 15: Suðurlandsbrautin er skilgreind sem borgargata á Aðalskipulagi Reykjavíkur 
2010-2030
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Þétting byggðar merkir betri nýting á landi, fleiri íbúar munu búa á 

viðkomandi reit eftir uppbyggingu en áður og fleiri störf verða í boði á 

svæðinu eða með öðrum orðum þá verður nýtingarhlutfall á landi hærra 

(Umhverfis og skipulagssvið, 2013).

  Mynd 16: Hlutföll áætlaðra þéttingarsvæða í Reykjavík

4.2.3 Þétting byggðar

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010–2030 er gert ráð fyrir því að að 

minnsta kosti 90% allra nýrra íbúða á skipulagstímabilinu rísi innan 

núverandi þéttbýlismarka. Markmiðið er að skapa heildstæðari og 

þéttari borgarbyggð og nýta þar með betur land og fjárfestingar í gatna- 

og veitukerfum og þjónustustofnunum. Háleit markmið um þéttingu 

byggðar á skipulagstímabilinu gera það að verkum að fyrirhugaðri 

uppbygging í útjaðri er að mestu slegið á frest. Þétting hefur að mestu 

leyti verið skipulögð á svæðum sem flokka má sem vannýtt athafnasvæði 

eða opin svæði sem hafa ekkert eða lítið útivistargildi. Þó eru 12 

hektarar af opnu svæði með útivistargildi teknir undir þéttingu byggðar. 

Langstærst þessara svæða eru við flugvallarsvæðið í Vatnsmýrinni og 

iðnaðarsvæðið við Elliðaárvog (Umhverfis og skipulagssvið, 2013). 

Stefna um þéttari og sjálfbærari byggð hefur verið ríkjandi í 

skipulagsáætlunum flestra vestrænna borga á síðustu áratugum. Að 

undanförnu hefur andstaðan við útþenslu og stöðugt landnámi nýrra 

óraskaðra svæða í útjaðri borga aukist. Með tilheyrandi aukningu í 

vegalengdum, meiri orkunotkun og meiri kostnaði við vega- og veitukerfi 

útþenslunnar er þétting byggðar talin vera lykillinn að því að sporna við 

þessari þróun. Á sama tíma hefur stuðningur aukist við umhverfisvernd, 

sjálfbæra þróun, endurreisn miðborga og almennt mannvænni borgir. 
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Áætlað er að forgangs-byggingarsvæði verði næst ásnum og við 

lykilstöðvar strætisvagna ásamt því að endurhönnun götusvæða á 

ásnum verði forgangverkefni á næstu árum. Þungamiðja ássins er 

Suðurlandsbrautin og framlenging hennar yfir Elliðaárósa. Annar 

sambærilegur ás liggur til suðurs frá miðborginni að fyrirhugaðri byggð 

í Vatnsmýrinni (Umhverfis og skipulagssvið, 2013).

4.2.4 Þróunarás

Í Aðalskipulaginu 2010-2030 er mikil áhersla lögð á svokallaðan 

þróunarás sem mun tengja miðborgina við þéttingarsvæði til vesturs 

og austurs. Þróunarásinn gengur frá Örfirisey að Keldum og sérstök 

áhersla verður lögð á almenningssamgöngur, hjólastíga og gangandi 

vegfarendur. Þróunarásinn er um 10 km að lengd og á að hafa einkenni 

borgargötu. 

         
Mynd 17: Þróunarás
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5. Þétting byggðar

Algengasta skilgreiningin á þéttingu byggðar er uppbygging á auðum, 

vanþróuðum eða vannýttum svæðum innan borgarinnar en ekki á landi 

sem er á jaðri eða utan hennar. Í sumum borgum hefur sú þróun orðið að 

iðnaður sem staðsettur var inni í þéttbýlinu hefur fært starfsemi sína út 

að jaðri byggðarinnar og skilur þar af leiðandi eftir sig auðar byggingar 

og lóðir (Anderson, Baxley & Richards, 2005). 

Hönnuðir og skipulagsfræðingar hafa séð að þéttingarsvæði í borgum 

ganga upp á marga vegu. Þeir hafa uppgötvað að þótt þéttingarsvæði í 

borgum gæti verið varasamt, þá skilar það inn mun meiri hagnaði fyrir 

borgina heldur en úthverfin. Sumir sérfræðingar vilja meina að þeirra 

verkefni sem skilaði hvað mestum árangri á tíunda áratugnum voru 

verkefni sem sneru að þéttingu byggðar. Horft er á þéttingu sem hluta af 

heildarlausninni en ekki hluta af vandamálinu og er það einmitt ástæðan 

fyrir því að slík verkefni eru að fá enn meiri stuðning frá stjórnvöldum 

en þau gerðu (Urban Infill Housing: Myth and Fact, 2001).

 

Margir styðja við þá kenningu að þétting innan borgar sé jákvæð lausn 

við ýmsum vandamálum en samt sem áður er það mun erfiðara verkefni 

heldur en að halda áfram að byggja borgina út á við. Þær áskoranir sem 

snúa að þéttingu byggðar eru: félagsleg vandamál í tilteknum hverfum, 

erfiðleikar með yfirtöku á landi og samsetningu lands, fjárhaglegur 

breytileiki, hömlur reglugerða, grunnstoðir, andstaða almennings og 

friðlýsing svæða og fornleifa (Urban Infill Housing: Myth and Fact, 

2001). 

Hvað er það sem veldur því að aftur sé verið að horfa inn til borgarinnar 

? Í mörgum tilvikum hafa þeir neikvæðu þættir sem ollu því að fólk sótti 

í úthverfi borgarinnar verið skoðaðir vel og stjórnvöld eru tilbúin til að 

leysa þá. Í Atlanta í Bandaríkjunum sem dæmi er fólk farið að flytja 

í miðbæinn til að forðast þá miklu umferð sem einkennir úthverfin. 

Sjarminn sem býr yfir því að búa í miðri borginni er einn mikilvægur 

þáttur sem ekki  má gleyma að nefna. Borgarbúar virðast kunna að 

meta lífið og fjölbreytileikann í hverfunum, aðgengi að menningu og 

möguleikann til að ganga til og frá vinnu (Urban Infill Housing: Myth 

and Fact, 2001). 

Ákveðin frelsistilfinning fylgir því að búa í miðri borg. Möguleikinn á að 

fara leiða sinna án þess að þurfa að reiða sig á einkabílinn er einn stærsti 

þátturinn þegar horft er til þéttingu byggðar. Meginvandamál sem tengd 

eru mikilli notkun einkabílsins í borgum eru helst sú loftmengun og það 

umferðaöngþveiti sem skapast. Mikið land fer undir umferðamannvirki 
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og hið dreifða skipulag miðast við einkabílinn. Önnur vandamál sem vert 

er að nefna er hávaði og slys. Til að stuðla að sjálfbærari borgarþróun 

er nauðsynlegt að auka blöndun byggðar og ná fram auknu jafnvægi í 

dreifingu atvinnusvæða og íbúasvæða og skapa þar með aukin tækifæri 

í íbúahverfum. Blöndun og þétting byggðar dregur þannig úr þörfinni 

á að nota einkabílinn og styttir vegalengdir á milli heimila, atvinnu, 

verslunar og þjónustu (Hildur Kristjánsdóttir, 2004). Með aðgreiningu 

starfsþátta, vinna, versla og sofa, eins og er í úthverfaskipulaginu, verður 

borgarlífið einhæft og snautt. Þetta sést vel í samanburði við gamla bæi 

erlendis og hérlendis þar sem allir starfsþættir blandast saman (Trausti 

Valsson, 1999). 

5.1 Álit almennings
Ekki eru allir á því máli að þétting byggðar sé hentugasti kosturinn og 

lýsa margir íbúar höfuðborgarsvæðisins yfir áhyggjum vegna þess að 

fólk þurfi að geta kosið hvar það vill búa, þá í einbýlishúsi með stóran 

einkagarð í jaðri borgarinnar eða í þéttri byggð í blokk. Samt sem áður 

eru margir hlynntir þeirri hugmynd að þétta byggðina og stytta þar með 

vegalengdir og ýta undir notkun almenningssamgangna. Íbúafundur er 

liður í því að hafa samráð við almenna borgara og heyra þeirra sjónarmið 

(Björn Rafn Gunnarsson, Guðbjörg Andrea Jónsdóttir & Viktor Orri 

Valgarðsson, 2013). 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu stóðu fyrir íbúafundi sem 

fram fór í Menntaskólanum í Kópavogi laugardaginn 9. nóvember 

2013. Umfjöllunarefni fundarins var nýtt svæðisskipulag fyrir 

höfuðborgarsvæðið og stefna þess í þróun byggðar á árunum 2015 

til ársins 2040. Tekið var lagskipt úrtak og óskað var eftir þátttöku 

hjá 600 íbúum höfuðborgarsvæðisins. Á fundinum voru lagðar 

fram þrjár sviðsmyndir sem sýndu framtíðarþróun uppbyggingar á 

höfuðborgarsvæðinu. Sviðsmynd A hljóðar svo að öll uppbygging verði 

áfram beint að mestu að landsvæðum utan núverandi byggðar eins og 

undanfarna áratugi.  Í sviðsmynd B er vexti beint að mestu á svæði 

innan núverandi byggðarmarka eða um 85%. Nokkrum vexti er beint út 

fyrir núverandi mörk eða um 15% á svæðum sem falla vel að núverandi 

byggðarmynstri. Í sviðsmynd C er öllum vexti beint á svæði innan 

núverandi byggðarmarka. Engin uppbygging yrði þá utan þeirra svæða 

sem þegar hafa verið tekin undir byggð. 
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Mynd 18: Sviðsmynd A                                                               

Langflestir þátttakendur fundarins, eða um 83% voru fylgjandi sviðsmynd 

B, 13% þátttakenda voru fylgjandi sviðsmynd C en örfáir voru fylgjandi 

sviðsmynd A, eða um 4%. Töldu þátttakendur sviðsmynd B vera ágæta 

málamiðlun og milliveg milli tveggja stefnukosta um þéttingu eða 

dreifingu byggðar; mun hagkvæmari kost en sviðsmynd A og á sama 

tíma raunhæfari en sviðsmynd C. Á fundinum lýstu þátttakendur því 

yfir að hlífa þyrfti grænum svæðum innan byggðar en um leið höfðu 

þeir áhyggjur af auknum samgöngukostnaði, ferðalengd og dreifingu 

byggðar, sem og aukinni mengun með mikilli notkun einkabílsins. 

Einnig lögðu þátttakendur áherslu á að byggðin þyrfti að vera nægilega 

þétt til að þjónusta og atvinnustarfssemi gæti þrifist í byggðarlaginu. 

Þátttakendur töldu yfirleitt ekki raunhæft að þenja byggð mikið lengra 

út fyrir núverandi byggðarmörk, þar sem skortur væri á byggingarlandi 

og farið væri að ganga á náttúruperlur og 

                                                         Mynd 20: Sviðsmynd C

útivistarsvæði utan byggðarmarkanna. Margir töldu að með sviðsmynd 

C væri of langt gengið í þéttingu byggðar og að mikil hætta væri á að 

gengið yrði um of á græn svæði innan núverandi byggðarmarka. Höfðu 

margir miklar áhyggjur af því að mikilvægum svæðum yrði fórnað fyrir 

skammtímahagsmuni í byggingarkostum (Björn Rafn Gunnarsson o.fl., 

2013). 

Unnt er að álykta að íbúar hafi bæði áhyggjur af of mikilli þéttingu þar 

sem gengið er á græn svæði innan borgarmarka og einnig af útþenslu 

byggðar þar sem gengið er á náttúruperlur utan byggðarmarka. Því 

virðist sviðsmynd B hafa orðið ofan á sem millivegur sem byði upp á 

fjölbreytta búsetuhætti samhliða því að forðast helstu galla sviðsmynda 

A og C.

Mynd 19: Sviðsmynd B
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6. Þróunar- og þéttingarsvæðið í Laugardal

Þéttingar- og þróunarsvæðið í Laugardal afmarkast af  Suðurlandsbrautinni 

til suðurs, Laugardal til norðurs, Reykjavegi til vesturs og Engjavegi til 

austurs. 

                        Mynd 21: Afmörkun þróunar- og þéttingarsvæðis í Laugardal

Svæðið sem um ræðir er grænt svæði sem að mörgu leiti einkennist 

af veghelgunarsvæðum norðan við Suðurlandsbrautina. Yfirbragð 

svæðisins eru grasblettir og trjáröð sem aðskilur göngustíg og Sæbrautina. 

Þróunarsvæðið sem um ræðir er um 14 ha og þéttingarsvæðið 3 ha.

          Mynd 22: Greining á svæði
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6.1 Álit íbúa
Möguleikar  íbúa til að hafa bein áhrif  á ákvarðanir um viðhald, 

endurnýjun og uppbyggingu innan síns hverfis eru mjög mikilvægir. 

Nauðsynlegt er að hafa stöðugt samráð við íbúa um skipulag, 

uppbyggingu og þróun innan þeirra hverfis. Nauðsynlegt er að íbúar 

komi snemma að allri ákvarðanatöku sem miðar að því að þróa hverfið 

áfram á vistvænum og hagkvæmum forsendum og í takt við þróun 

borgarinnar. Þetta stuðlar að betri sameiginlegum áherslum og að 

auknum skilningi á milli skipulagsyfirvalda og íbúa (Reykjavíkurborg, 

á.á. b). 

Haldinn var íbúafundur fyrir íbúa Laugardals í Laugardalshöll 

miðvikudaginn 18. september 2013 og mættu um 50 manns. Tilgangur 

íbúafundarins var að kalla eftir og skrásetja áhersluatriði íbúa og hvað 

þeir vilja að tekið verði tillit til í nýju hverfisskipulagi. Ef farið er 

lauslega yfir það sem fór fram á þessum fundi þá má fljótlega sjá að 

íbúar eru alfarið á móti þéttingu byggðar við Suðurlandsbrautina. Samt 

sem áður óska íbúar eftir meira aðlaðandi svæði við götuna (Umhverfis- 

og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 2013).

Hér má sjá nokkra punkta með athugasemdum íbúa um þann hluta

Laugardalsins sem tilheyrir þróunar- og þéttingarsvæðinu:

• Þróunarás – Það þurfa að vera góðar almenningssamgöngur   

(bíll, strætó, gönguleiðir og hjólin þurfa að vera í jafnvægi). 

• Þegar gengið er meðfram Suðurlandsbrautinni þá vantar meiri   

gróður, bekki, o.fl. Gera svæðið meira aðlaðandi fyrir fólk.

• Þessi byggð við Suðurlandsbraut er hitamál í hverfinu og slæma 

málið. Ósátt við að verið sé að ganga á græna svæðið. 

• Atvinnusvæðin við Suðurlandsbraut og Ármúla eru    

atvinnusvæðifólks í Laugardal. Hverfaskilin ættu að vera opnari. 

• Nýr stígur meðfram Suðurlandsbraut og niður að Laugardal er   

sérkennilegur. Ekki er ánægja með tengslin.

• Nauðsynlegt er að bæta útivistarsvæði, opin/frjáls    

útivistarsvæði fyrir íbúa, fjölskyldur, t.d. fyrir bolta.

• Styrkja gönguleiðir, t.d. á milli útivistarsvæða.

• Framtíðar frjálst útivistarsvæði opið almenningi (slétt stórt  

vallarsvæði) 

(Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 2013).
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 Hræðsla er meðal íbúa við þéttingu á svæðinu. Samanber niðurstöður 

frá íbúafundi má sjá að íbúar tengja ekki saman þéttingu byggðar 

og það að gera svæði meira aðlaðandi. Íbúar tala mikið um nauðsyn 

þess að efla tengingar við Múlahverfi, niður í Laugardal og önnur 

útivistarsvæði, íbúar vilja meiri gróður, aðlaðandi umhverfi og bætt 

og opin útivistarsvæði. Ætla mætti að þessi hræðsla við þéttingu stafi 

einfaldlega af því að góðar fyrirmyndir eru gott sem engar hér á landi og 

hefur hröð uppbygging undanfarin ár skilað dreifðri og opinni byggð.
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Mynd 23: Suðurlandsbrautin. Íbúar Laugardals töluðu um nauðsyn þess að gera 
svæðið í kringum Suðurlandsbrautina meira aðlaðandi fyrir fólk.

Mynd 24: Göngu- og hjólastígur meðfram Suðurlandsbraut. Meðfram götunni er 
trjáröð sem skilur að götuna og stíginn. Íbúar Laugardals töluðu um að hverfisskilin 
á milli Múlahverfis og Laugardals ættu að vera opnari

Mynd 25: Vannýtt svæði á þróunarsvæðinu. Íbúar töluðu um vöntun á opnu útivistar-
svæði fyrir almenning

Mynd 26: Veghelgunarsvæði við Suðurlandsbraut sem áætlað er sem þrétting-
arsvæði. Íbúar töluðu mikið um áhyggjur gagnvart þéttingu á græna svæðinu við 
Suðurlandsbraut
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6.2 Suðurlandsbrautin
Í sögulegu samhengi er Suðurlandsbraut ein helsta þjóðleiðin til 

Reykjavíkur. Suðurlandsbrautin var einnig aðalumferðaræðin í 

miðbæinn þegar Reykjavík tók að þróast sem borg á 20. öld. Það var ekki 

fyrr en með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1962-1983 að Suðurlandsbraut 

missti nokkuð vægi sitt með komu stofnbrautarkerfisins og hugmyndum 

um mislæg gatnamót (Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 

2013). Í dag er Suðurlandsbrautin með 50km/klst hámarkshraða, 4-6 

akreina stofnbraut með árdagsumferð frá 19.000 upp í 23.000 bíla (Helgi 

B. Thóroddsen, Anna Sóley Þorsteinsdóttir og Helga Bragadóttir, 2013). 

Töluverður hávaði er við götuna og má sjá á mynd 30 að hávaðinn 

fer upp í 70 dB(A) við byggingar sem liggja vestanmegin við hana 

(Umhverfisstofnun, 2013). Suðurlandsbrautin liggur á milli Múlahverfis 

og Laugardals og býður það upp á fjölmarga möguleika til þróunar, 

bæði með endurhönnun götunnar og þróun nýrra uppbyggingasvæða 

meðfram götunni. 

Mynd 27: Fjöldi akreina við Suðurlandsbraut Mynd 28: Árdagsumferð við Suðurlandsbraut

Mynd 29: Aðgengi um Suðurlandsbraut Mynd 30: Styrkur hávaða frá umferð við Suðurlandsbraut
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6.3 Vindur
Sumardagar á Íslandi sem teljast góðir eru fáir. Á góðviðrisdögum í 

þéttbýli þarf oftar en ekki einungis smávegis vindgjólu til þess að valda 

ónotum há þeim sem dvelst úti við og ætlar að njóta veðurblíðunnar. 

Fossvogurinn er eitt besta dæmið um tiltölulega þétta byggð lágra 

íbúðarhúsa þar sem skýlt er í nánast öllum vindáttum. Margt hjálpar 

þar til og á mikill gróður í dalnum og í görðum mestan þátt í að brjóta 

upp vindinn.  En landslagið á sinn þátt, sérstaklega í norðanátt (Einar 

Sveinbjörnsson, á.á).

Þéttingarsvæðið liggur á opnu svæði sem hallar til norðurs. Samkvæmt 

mælingum Veðurstofu Íslands er norðan- og suðaustanáttin sterkasta 

áttin yfir allt árið í Reykjavík og sú algengasta er austanáttin. Unnið 

hefur verið úr mælingum Veðurstofunnar til að sjá aðgreindan mun á 

vetrar- og sumarvindum. Algengasti vindur að vetrarlagi er austanáttin 

en á sumarlagi er það austan- og suðaustanáttin en norðanáttin kemur 

þar einnig sterk inn (Veðurstofa Íslands, 2013). 

Nauðsynlegt er að hagræða skipulagi samkvæmt tíðni vinda en veðráttan 

og myndun skjóls segir mikið til um notagildi og gæði staðar. Hæð, lega 

og útlit bygginga geta haft mikil áhrif á það hvernig vindur hagar sér. Ef 

hugað er að þessum þáttum í upphafi þá er hægt að koma í veg fyrir og 

minnka trektaráhrif vinds og myndun óæskilegs nærveðurs. Landslagið 

hefur einnig mikil áhrif á hegðun vinds (Llewelyn-Davies, 2007).  

 

Mynd 31: Tíðni vindátta 
yfir allt árið í Reykavík

Mynd 32: Tíðni vindátta 
yfir sumartímann í 
Reykjavík

Mynd 33: Tíðni vindátta 
yfir vetrartímann í 
Reykjavík

Mynd 34: Vindálag á  þróunarsvæðið við 
Laugardal
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6.4 Sól og skuggi
Hér á landi gægist sólin í örfáar klukkustundir yfir sjóndeildarhringinn 

yfir háveturinn en skín skært allan sólarhringinn yfir hásumarið. Þar af 

leiðandi þarf að huga að því að þétting byggðar getur ekki verið með 

sama móti og víða gerist erlendis. Aðstæður erlendis eru ekki þær sömu 

og hérlendis. Hnattstaðan er ráðandi um sól og skugga og veðurfar líka 

en hvorutveggja hefur afgerandi áhrif á skipulag (Sævar Helgi Bragason, 

2010). 

Huga veður að skjólmyndun gagnvart norðanáttum, sem ríkja gjarnan 

á sólríkum dögum í borginni. Byggingarmassinn er ekki það eina sem 

hefur áhrif á sól og skugga heldur hefur gróður og tré mikil áhrif á 

nærumhverfi og getur þéttur gróður haft mikil áhrif á skjólmyndun. 

Það eykur mjög á lífsgæði íbúa takist að skapa skilyrði til skjóls þannig 

að hægt verði að dvelja úti við á góðviðrisdögum oftar og eins fram á 

kvöldið (Einar Sveinbjörnsson, á.á). 

Mynd 35: Staða sólar

Mynd 36: Sólargangur. Mikilvægt er að hagræða
skipulagningu byggðar eftir sól og vindum
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6.5 Staðsetning  og nærumhverfi
Einn mikilvægasti mælikvarðinn á visthæfi byggðar er hversu 

hagkvæmt borgarumhverfið er gangandi umferð með tilliti til aðgengis 

og vegalengdar í helstu nauðsynjar íbúa. Oft er talað um gönguhæfni 

tiltekinna hverfa og borgarhluta. Möguleikinn til þess að komast ferða 

sinna gangandi hefur margvíslega heilsufarslega, umhverfislega og 

hagræna kosti. Ýmsir þættir segja til um gönguhæfni hverfa, má þá 

nefna umfang göngustíga, öryggi, staðaranda byggðar, fjölbreytni, 

loftgæði og skjól svo eitthvað sé nefnt (Reykjavíkurborg, á.á. b).

Í dag er svæðið nýtt undir veghelgunarsvæði og göngu- og hjólastíg sem 

liggur nokkuð frá Suðurlandsbrautinni. Stígurinn er mikið nýttur og má 

sjá stöðuga umferð bæði hjólandi og gangandi á stígnum. Komið hefur 

verið upp hjólateljara á þennan stíg sem sýnir fjölda hjóla sem fara stíginn 

daglega og sýnir hann einnig tíma og hitastig (Reykjavíkurborg, 2013).  

Kl. 13:00 30.04.14 höfðu 208 manns hjólað um stíginn (Cyclist count, 

2014). Þetta gefur til kynna að svæðið er mikið nýtt fyrir gegnumakstur 

hjólreiðamanna að nærliggjandi svæðum í borginni.

Mynd 37: Korterskort. Talað er um að það tekur mann einungis 15 mínútúr að 
ganga 1,6 km en aðeins 6 mínútur að hjóla

Mynd 38: Vegalengdir að þjónustu frá svæðinu
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Þéttingarsvæðið er staðsett alveg við einn af mikilvægustu 

borgargörðunum innan þéttbýlis, Grasagarðinn og ætti því ekki að vera 

langt að sækja þegar þörf er fyrir að komast út úr amstri dagsins og 

næra líkama og sál. Fjölbreytt íþrótta- og afþreyingarsvæði einkenna 

svæðið og í næsta nágrenni má finna Laugardalslaugina, Fjölskyldu- 

og húsdýragarðinn, tjaldsvæði og gömlu þvottalaugarnar svo eitthvað 

sé nefnt. Sunnan megin við svæðið aðskilur Suðurlandsbrautin 

þéttingarsvæðið fá Múlahverfinu sem einkennis af skrifstofu- og 

þjónustustarfsemi (Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 

2013). Eitt af markmiðum verkefnisins var að mynda góðar tengingar 

við allt nærumhverfi sem umlykur þéttingarsvæðið til að mynda eina 

sterka heild af gönguhæfu umhverfi.

Mynd 39: Horft eftir göngu og hjólastíg í Laugardalnum sem er tenging dalsins við 
nærliggjangi svæði

Mynd 40: Ásmundarsafn Mynd 41: Fjölskyldu- og húsdýra-
garðurinn

Mynd 42: Grasagarðurinn

Mynd 43: Gömlu þvottalaugarnar í Lau-
gardal

Mynd 44: Laugardalslaug á góðum 
degi 
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6.6 Lega lands
Þónokkur landhalli er á svæðinu og hallar landið frá suðvestri til 

norðausturs. Suðurlandsbrautin og veghelgunarsvæðin mynda eina 

samfellda heild og þar á eftir byrjar landið að halla, hallinn er brattur og 

knappur og er því ekki stór hluti af svæðinu í miklum halla. Nauðsynlegt 

er að huga að og vinna með landhallanum þegar komið er fyrir byggð. 

Suðaustari hluti þróunarsvæðisins er þó slétt land og ætti ekki að vera 

erfitt að vinna með legu landsins á þeim hluta.

Mynd 45: Lega lands. Snið A-A1

Mynd 46: Lega lands. Snið B-B1
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6.7 Sjónlínur
Sjónræn tengsl við náttúruna utan borgarinnar þarf að tryggja í nútíma 

skipulagi. Gott útsýni er til norðurs og norðausturs frá þéttingarsvæðinu 

og er markmiðið að halda þeirri sjónlínu eins opinni og mögulegt er 

með opnunum og ásum. Um leið og verið er að halda sjónlínunum til 

norðurs opnum þá þarf að huga að skjóli fyrir norðanáttinni.

Mynd 47: Sjónlínur frá þéttingarsvæði. Horft frá norðri til austurs
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7. Tillaga að skipulagi

Við alla skipulagsgerð þarf að huga vel að áhrifum viðkomandi 

skipulagsáætlunar á íbúa og nærumhverfi þeirra. Skipulagið þarf að 

styðja við fjölbreytni og aðlaðandi umhverfi sem þjónar íbúum og þeirra 

þörfum félagslega, umhverfislega og fjárhagslega. Vel skipulögð hverfi 

miðast við að styrkja innviði nærumhverfisins og skapa staði þar sem 

fólk hittist, á samskipti og nýtur tómstunda sinna, meðal annars með 

hreyfingu og útiveru (Reykjavíkurborg, á.á. b).

7.1 Skipulagsforsendur
Tillaga af skipulagi er unnin úr niðurstöðum á þeirri greiningarvinnu 

sem farið hefur fram. Áætlað er að útbúa skipulag blandaðrar byggðar 

með lifandi starfsemi og fjölbreyttum húsakosti. Gert er ráð fyrir um 

4 ha af byggð á þéttingarsvæðinu sem ekki mun koma til með að hafa 

neikvæð áhrif á græna svæðið sem fyrir er, heldur einungis styrkja gæði 

þess og götumyndina. Blandaða byggðin mun laða að sér mannlíf bæði 

frá utanaðkomadi, íbúum og starfsmönnum á svæðinu. Mikil áhersla 

verður lögð á að tengja þróunarsvæðið við nærliggjandi byggð og græn 

svæði til að gera umhverfið gönguvænna.

Til að skapa öryggi og bæta notagildi svæðisins þarf það að vera 

samfléttað nærliggjandi byggð og grænum svæðum en ekki skorið frá 

umhverfinu á allar hliðar með umferðagötum. 

Á nokkrum stöðum í borginni er byggðin fallega fléttuð við aðliggjandi 

náttúrusvæði með hindrunarlausum tengslum við það. Má þar nefna 

tengsl byggðarinnar neðan við Laugarásveginn við Laugardalinn 

(Trausti Valsson, 1999).

Lögð verður áhersla á að gera umhverfið mannvænt en ekki hanna 

það  útfrá þörfum einkabílsins. Gert er ráð fyrir því að umbreyta virkni 

Suðurlandsbrautar sem bílagötu yfir í borgargötu. Þá verður lögð áhersla 

á að setja umferð gangandi og hjólandi í fyrsta sæta þar sem komið 

verður fyrir göngu- og hjólastígum beggja vegna við Suðurlandsbrautina. 

Gert verður ráð fyrir tveimur akreinum fyrir almenningssamgöngur og  

tveimur akreinum fyrir bílaumferð. Bílastæði munu ekki vera í stórum 

stíl við götuna en áætlað er að koma fyrir 80-100 innskotsstæðum með 

grænum eyjum á milli. Góður möguleiki er að koma fyrir bílakjallara 

undir byggðinni á þéttingarsvæðinu en í þessari tillögu verður sú 

hugmynd þó ekki útfærð heldur verður áhersla lögð á að skýra vel út 

það yfirbragð sem þéttingarsvæðið mun búa yfir. 
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Til að ná fram ofangreindum skipulagsforsendum hefur verið settur upp 

listi með áherslum skipulags á grunni þess sem tekið hefur verið fyrir í 

þessu verkefni.

Áherslur:

• Blönduð byggð

• Þéttleiki (4 ha) með nærþjónustu 

• Fjölbreytni

• Samspil borgar og náttúru

• Lýðheilsa

• Gönguvænt umhverfi

• Mannlíf

• Öryggi

• Nærgætni gagnvart landslagi og nærliggjandi umhverfi

• Eftirminnilegt borgarumhverfi
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7.2 Tillögur

Mynd 48: Yfirlitsmynd
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Mynd 49: Hæð húsa Mynd 50: Starfsemi húsa
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Mynd 51: Snið A-A1 eftir breytingar

Mynd 52: Snið B-B1 eftir breytingar
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Mynd 53: Mannlífið við nýtt hverfi í Laugardal
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Mynd 54: Dvalar- og leiksvæðið  á góðum sumardegi. Hér má sjá hugmyndir um gerð húsa.
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Mynd 55: Ný götumynd við Suðurlandsbraut
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8. Niðurstöður

Í upphafi ritgerðar voru lagðar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:

Hvað er það sem þarf til að láta grænt svæði virka inni í byggð og 

öfugt ? 

Hvernig er hægt að skapa mannlíf  í hverfum ?

Hvernig er stuðlað að því að þétting byggðar auki gæði 

uppbyggingarsvæðis og eldri byggðar ?

Þær niðurstöður sem höfundur hefur komist að eru þær að til þess að 

byggð og græn svæði virki sem heild megi ekki líta á þessa tvo þætti 

sem andstæður heldur láta þá vinna saman, styrkja hvorn annan og verða 

að samverkandi einingu. Nauðsynlegt er að líta á borgina og náttúruna 

sem eina heild. Þessir þættir hafa lengi vel verið gerðir að tveimur 

aðgreindum viðfangsefnum, verið hannaðir í sitthvoru lagi og hafðir 

útaf fyrir sig í borgarskipulaginu. Til að skapa öryggi og bæta notagildi 

grænna svæða þurfa þau að vera samfléttuð við byggðina en ekki skorin 

frá henni á allar hliðar með umferðagötum. Ef hönnunin og skipulagið 

beinast að því að láta þessar einingar vinna saman þá mun nást fram 

heild sem öðlast meira gildi.

Til að skapa mannlíf í hverfum þá þarf fyrst og fremst að huga að því að 

hverfið verði ekki einungis nýtt til gegnumaksturs og fólk hafi einhverja 

ástæðu til að staldra við. Hugmyndafræði blandaðrar byggðar er oftar 

en ekki lykillinn að því að mannlíf sé til staðar. Samt sem áður þá er 

ekki nóg að huga einungis að því að hafa byggðina blandaða. Byggðin 

þarf að búa yfir gæðum, það þarf að vera eitthvað til staðar sem laðar að 

sér mannlíf, hvort sem það er fegurðin, veðrið, menningin eða kyrrðin 

svo eitthvað sé nefnt. Eins og nefnt var í kafla 3.4 þá er nauðsynlegt 

að fara á staði og nýta sér hina gömlu góðu vettvangsathugun til að 

komast að því hvað það er sem maðurinn í raun og veru sækist í, hvað 

það er sem skapar mannlíf. Það er ástæða fyrir því að gamlir miðbæir 

laða að sér fólk, þar er eitthvað sem virkar. Spurningin er einfaldlega 

sú hvernig líf á tilteknum stað viljum við skapa, því möguleikinn er 

alltaf fyrir hendi það þarf bara að hugsa dæmið frá upphafi hönnunar- og 

skipulagsvinnunnar. 

Við viljum oft falla í þá gryfju að átta okkur ekki á vandamálunum fyrr 

en eftir að öll framkvæmd hefur verið gerð, til dæmis þegar hverfi hefur 

veirð byggt og of mikill hávaði er frá nærliggjandi umferðagötu og 

fara þarf í framkvæmd til að leysa það vandamál, svo dæmi sé tekið.  

Nauðsynlegt er að huga að öllu frá upphafi svo slík vandamál komi ekki 

upp. Þegar þétting byggðar á sér stað þarf einmitt að huga að því að það 
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sem koma skal muni falla inn í og vinna með nærliggjandi svæðum og 

fyrra skipulagi. Vöxtur þéttbýlis er mikill og umfangsmikil mannvirki 

taka mikið pláss í borginni. Samgöngukerfi græna netsins sem nefnt 

var í verkefninu er það sem tvinnar það saman og samanstendur af 

göngu- og hjólreiðastígum, reiðvegum og akvegum. Saman mynda 

samgöngukerfið, byggðin og grænu svæðin eina heild sem vefur sig um 

borgarlandið og tengir saman hverfi, heimili, þjónustu og atvinnusvæði. 

Við gerð á nýju skipulagi sem á að geta unnið með þeirri byggð sem 

fyrir er þarf að huga að þessum þáttum og sjá til þess að gæði tenginga 

og flæðis sé nægilega gott svo borgarumhverfið myndi eina heild.

Ofangreindar niðurstöður hafa verið nýttar í vinnu á skipulagstillögu sem 

lögð var fram. Í skipulagstillögunni sést að með aukinni uppbyggingu á 

þróunarsvæðinu í Laugardal þá breytist Suðurlandsbrautin úr bílagötu 

yfir í borgargötu. Aðgengi íbúa og þeirra sem fara um svæðið batnar 

þar sem Suðurlandsbrautin verður ekki lengur hindrun heldur hluti af 

borgarumhverfinu með tengingar við nærliggjandi byggð og svæði. Þó 

gengið sé á magn græna svæðisins á þéttingarsvæðinu þá hefur gæði 

þess aukist þar sem tengingar við nærliggjandi græn svæði hafa verið 

styrktar og græna netið eflt. Byggðin hefur verið fléttuð við græna netið 

sem leiðir af sér stærri og skilvirkari heild með betra flæði fyrir gangandi 

og hjólandi.

Í tillögunni hefur verið komið fyrir um 40.000 m2 af húsnæði á það svæði 

sem skilgreint var sem „svæði með möguleika“ (sjá mynd ?). Húsnæðið 

skiptist í skrifstofur (10.000 m2), verslun og þjónustu (12.000 m2), íbúðir 

(11.000 m2) og blandaða notkun (7000 m2). Fjölbreytt starfsemi allan 

daginn, með aukinni nærþjónstu og aðlaðandi umhverfi mun ýta undir 

mannlíf í hverfinu. Staðsetning svæðisins býður upp á marga möguleika 

og má ætla að starfsmenn og íbúar á nærliggjandi svæðum munu nýta sér 

svæðið bæði til að standra við og njóta og til að ferðast, ganga og hjóla. 

Svæðið sem staðsett er norðaustan við byggðina, sem áður var að miklu 

leiti vannýtt, hefur verið umbreytt í grænt svæði fyrir leik og útivist með 

góðum tengingum við Grasagarðinn sem dæmi. Tillagan sýrnir fram 

á það að möguleikinn er til staðar. Hægt er að þétta byggð sem bætir 

gæði og notkunarmöguleika á svæðum. Tillagan er hvetjandi til útiveru, 

ýtir undir mannlíf, eykur aðgengi að endurheimtandi umhverfi og þar af 

leiðandi þáttur að bættri lýðheilsu íbúa.
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9. Umræður og lokaorð

Eins og dregð hefur verið fram í verkefninu þá býður þétting byggðar 

upp á marga möguleika. Þétting byggðar er ekki einungis leið til að 

sporna gegn útþenslu byggðar heldur hefur þétting byggðar einnig 

áhrif á félagslega, umhverfislega og efnahagslega þætti byggðarinnar. 

Skynsamleg landnýting er lykillinn að heildstæðari byggð þar sem 

grunnþjónusta þrífst, umfang gatnakerfis er minna og lýðheilsa íbúa er 

betri. Ferðakostnaður íbúa Reykjavíkur er mjög hár og sá dýrmæti tími 

sem fer í akstur hjá hverjum einstaklingi er gríðarlegur. Eins og staðan 

er í dag þá komumst við ekki hjá því að þétta byggð í Reykjavík en 

þétting byggðar er ekki lausnin ein og sér við þeim vandamálum sem 

borgin býr yfir og er því aðalmálið hvernig við förum að við þéttingu 

byggðar. Í umræðunni um þéttingu byggðar hefur mikið verið talað um 

efnislega þætti líkt og almenningssamgöngur og mengun. Við megum 

ekki gleyma því að það er maðurinn sem lifir og hrærist í umhverfinu 

og þurfum við að aðlaða og sníða umhverfið eftir atferli mannsins. Í því 

samhengi er átt við hlutföll, hæð byggðar og breidd gatna, möguleikann 

til útiveru, tillit til veðurs, gæða og margt fleira.  

Úthverfi Reykjavíkur bjóða upp á marga möguleika og búa yfir miklum 

gæðum. Við þurfum að hlúa að þessum hverfum og hinum stórkostlegu 

útivistarsvæðum sem liggja austanmegin við þau. Ef haldið verður 

áfram að byggja til austurs við þessi hverfi þá munu þessi hverfi enda 

sem einskonar gegnumaksturshverfi og með þeirri þróun mun vera 

gengið á lífsgæði fólks sem kosið hefur að búa í jaðri borgarinnar. Þess 

vegna er nauðsynlegt að fara að hugsa inn á við og stoppa útþenslu til 

austurs í augnablikinu. Sum þessara úthverfa virðast hálf ókláruð og 

mætti huga betur að þeim og auka gæði þeirra fremur en að huga að því 

að stækka þau.

Ótti er meðal íbúa borgarinnar við þéttingu og eyðileggingu á grænum 

svæðum. Markmiðið með þessu verkefni var að sýna fram á að 

uppbygging á grænu svæði geti haft jákvæð áhrif á byggðina og um 

leið styrkt græna netið ef horft er heildstætt á hvoru tveggja og það 

látið vinna saman. Markmiðið var að geta komið fyrir byggð sem myndi 

skapa mannlíf, vera í góðri tengingu við nærliggjandi svæði og aðlöguð 

að eldra skipulagi. Þétting byggðar þýðir ekki að verið sé að ganga á öll 

þau dýrmætu auðu svæði sem eru til staðar í borginni. Skynsamlegast 

er að þétta byggð á vannýttum reitum, gömlum og yfirgefnum atvinnu- 

og iðnaðarsvæðum og á opnum svæðum innan byggðar sem ekki eru 

skilgreind sem útivistarsvæði svo dæmi séu tekin. Þétting byggðar er 

stórt og vandasamt verkefni sem krefst mikillar þekkingar og að verkið 

sé unnið með þarfir mannsins, umhverfisins og samfélagsins í huga.
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Veðurstofa Íslands. (2013). Reykjavík. Vindrós
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11. Myndaskrá

Myndir í verkefninu eru unnar af höfundi nema annað sé tekið 

fram.

Mynd 1: Loftmynd af þróunar- og þéttingarsvæði. Bls. 2

Borgarvefsjá                      

Mynd 2: Horft inn eftir grænum gangi á þróunarsvæði. Bls. 2

Mynd 3: Uppbygging ritgerðar. Bls. 4

Mynd 4: Fermetrafjöldi af grænum opnum svæðum á íbúa. Bls. 6 

(http://www.gamli.umhverfissvid.is/Files/Skra_0002594.pdf).

Sótt 1.05.14

Mynd 5: Ánægja íbúa með gæði garða og opinna svæða. Bls. 6

European Commission. (2013). Quality of life in European cities. TNS 

Political & Social         

Mynd 6: Hlutföll. Bls. 7

                                                                   

Mynd 7: Ferðamátar íbúa í norðlægum borgum. Bls. 9

Samtök sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu. (2014). Höfuðborgarsvæðið 

2040 – mat á samgöngusviðsmyndum. Reykjavík: Mannvit                     

Mynd 8: Hreyfing. Bls. 10

(http://www.krabb.is/Assets/radgjafarthjonusta/Laugardalur19juni.

jpg). Sótt 19.04.14                                                                 

Mynd 9: Leikur. Bls. 10

(http://fyrirborn.files.wordpress.com/2013/03/096.jpg).

Sótt 19.04.14 

Mynd 10: Hjólað í borginni. Bls. 10

(http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/02/06/lsh_hyggst_faekka_

bilum_i_umferdinni/). Sótt 19.04.14

Mynd 11: Mannlíf. Bls. 10

(http://i914.photobucket.com/albums/ac347/alexingunn/IMG_1266.

jpg). Sótt 19.04.14
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Mynd 12: Almenningssamgöngur. Bls 10

(http://guidepal.blob.core.windows.net/article-mainimages/

aphoto102000.jpg). Sótt 19.04.14 

Mynd 13: Náttúra í borg. Bls. 10

(ttps://c2.staticflickr.com/6/5319/5915906506_ae90265e60_z.jpg). 

Sótt 19.04.14

Mynd 14: Hofsvallargata. Tilraun við gerð á borgargötu. Bls 13

(http://reykjavik.is/sites/default/files/styles/frettamynd/public/myndir_

frettir/frettamyndir_2014_febjuli/hofsvallargata_opnun_2.)

Sótt 19.04.14

Mynd 15: Suðurlandsbrautin er skilgreind sem borgargata á Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 2010-2030. Bls. 13

Mynd 16: Hlutföll áætlaðra þéttingarsvæða í Reykjavík. Bls. 14

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar. (2013). Aðalskipulag 

Reykjavíkur 2010-2013. A. Meginmarkmið og framtíðarsýn. Reykjavík: 

Umhverfis- og skipulagssvið

Mynd 17: Þróunarás. Bls. 15

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar. (2013). Aðalskipulag 

Reykjavíkur 2010-2013. A. Meginmarkmið og framtíðarsýn. Reykjavík: 

Umhverfis- og skipulagssvið

Mynd 18: Sviðsmynd A. Bls. 18

Björn Rafn Gunnarsson, Guðbjörg Andrea Jónsdóttir & Viktor 

Orri Valgarðsson. (2013). Íbúafundur um framtíðarþróun 

höfuðborgarsvæðisins til ársins 2040. Laugardaginn 9. nóvember 2013. 

Reykjavík: Félagvísindastofnun Háskóla Íslands

Mynd 19: Sviðsmynd B. Bls. 18

Björn Rafn Gunnarsson, Guðbjörg Andrea Jónsdóttir & Viktor 

Orri Valgarðsson. (2013). Íbúafundur um framtíðarþróun 

höfuðborgarsvæðisins til ársins 2040. Laugardaginn 9. nóvember 2013. 

Reykjavík: Félagvísindastofnun Háskóla Íslands

Mynd 20: Sviðsmynd C. Bls. 18

Björn Rafn Gunnarsson, Guðbjörg Andrea Jónsdóttir & Viktor 

Orri Valgarðsson. (2013). Íbúafundur um framtíðarþróun 

höfuðborgarsvæðisins til ársins 2040. Laugardaginn 9. nóvember 2013. 

Reykjavík: Félagvísindastofnun Háskóla Íslands
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Mynd 21: Afmörkun þróunar- og þéttingarsvæðis í Laugardal. Bls 19

Mynd 22: Greining á svæði. Bls. 19

Mynd 23: Suðurlandsbrautin. Íbúar Laugardals töluðu um nauðsyn þess 

að gera svæðið í kringum Suðurlandsbrautina meira aðlaðandi fyrir 

fólk. Bls. 22

Mynd 24: Göngu- og hjólastígur meðfram Suðurlandsbraut. Meðfram 

götunni er trjáröð sem skilur að götuna og stíginn. Íbúar Laugardals 

töluðu um að hverfisskilin á milli Múlahverfis og Laugardals ættu að 

vera opnari. Bls. 22

Mynd 25: Vannýtt svæði á þróunarsvæðinu. Íbúar töluðu um vöntun á 

opnu útivistarsvæði fyrir almenning. Bls. 22

Mynd 26: Veghelgunarsvæði við Suðurlandsbraut sem áætlað er sem 

þréttingarsvæði. Íbúar töluðu mikið um áhyggjur gagnvart þéttingu á 

græna svæðinu við Suðurlandsbraut. Bls. 22

Mynd 27: Fjöldi akreina við Suðurlandsbraut. Bls. 23

Helgi B. Thóroddsen, Anna Sóley Þorsteinsdóttir og Helga Bragadóttir. 

(2013). Suðurlandsbraut – Vesturgata. Reykjavík. Betri borgarbragður: 

Kanon arkítektar

Mynd 28: Árdagsumferð við Suðurlandsbraut. Bls. 23

Helgi B. Thóroddsen, Anna Sóley Þorsteinsdóttir og Helga Bragadóttir. 

(2013). Suðurlandsbraut – Vesturgata. Reykjavík. Betri borgarbragður: 

Kanon arkítektar

Mynd 29: Aðgengi um Suðurlandsbraut. Bls. 23

Helgi B. Thóroddsen, Anna Sóley Þorsteinsdóttir og Helga Bragadóttir. 

(2013). Suðurlandsbraut – Vesturgata. Reykjavík. Betri borgarbragður: 

Kanon arkítektar

Mynd 30: Syrkur hávaða frá umferð við Suðurlandsbraut. Bls. 23

(http://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Hollustuhaettir/Havadakort/

Annar-afangi/RB%20-%20Lden%20-%201302.pdf) Sótt 11.04.14

Mynd 31: Tíðni vindátta yfir allt árið í Reykavík. Bls. 24

Veðurstofa Íslands. (2013). Reykjavík. Vindrós

Mynd 32: Tíðni vindátta yfir sumartímann í Reykjavík. Bls. 24

Veðurstofa Íslands. (2013). Reykjavík. Vindrós
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Mynd 33: Tíðni vindátta yfir vetrartímann í Reykjavík. Bls. 24

Veðurstofa Íslands. (2013). Reykjavík. Vindrós

Mynd 34: Vindálag á  þróunarsvæðið við Laugardal. Bls. 24

Mynd 35: Staða sólar. Bls. 25

(http://www.stjornufraedi.is/solkerfid/jordin/arstidir/). Sótt 16.03.14

Mynd 36: Sólargangur. Mikilvægt er að hagræða skipulagningu byggðar 

eftir sól og vindum. Bls. 25

Mynd 37: Korterskort. Talað er um að það tekur mann einungis 15 

mínútúr að ganga 1,6 km en aðeins 6 mínútur að hjóla. Bls. 26

(http://hjolafaerni.is/samgonguhjolreidar/korterskort). Sótt 12.03.14

Mynd 38: Vegalengdir að þjónustu frá svæðinu. Bls. 26

Mynd 39: Horft eftir göngu og hjólastíg í Laugardalnum sem er tenging 

dalsins við nærliggjangi svæði. Bls. 27

Mynd 40: Ásmundarsafn. Bls. 27

(http://www.listasafnreykjavikur.is/Portaldata/13/Resources/

asmundarsafn/byggingin/Asmundarsafn_uti.jpg). Sótt 18.04.14

Mynd 41: Húsdýra- og fjölskyldugarðurinn. Bls. 27

(http://3.bp.blogspot.com/-8Iqz-vyTBls/Ubr_smc70PI/). Sótt 18.04.14

Mynd 42: Grasagarðurin. Bls. 27

(h t tp : / /3 .bp .b logspot .com/-N7lJeKmA-N0/UAcl6CbZ_II /

AAAAAAAABS8/XrwzoXP3Hzg/s1600/IMG_3674.JPG). Sótt 

18.04.14

Mynd 43: Gömlu þvottalaugarnar í Laugardal. Bls. 27

(http://www.or.is/sites/default/files/thvottalaugarnar_i_laugardal.jpg). 

Sótt 18.04.14

Mynd 44: Laugardalslaug á góðum degi. Bls. 27

(http://reykjavik.is/sites/default/files/styles/frettamynd/public/myndir_

stadir/Diskur.jpg?itok=jWCU36qG). Sótt 18.04.14

Mynd 45: Lega lands. Snið A-A1. Bls. 28

Helgi B. Thóroddsen, Anna Sóley Þorsteinsdóttir og Helga Bragadóttir. 

(2013). Suðurlandsbraut – Vesturgata. Reykjavík. Betri borgarbragður: 

Kanon arkítektar
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Mynd 46: Lega lands. Snið B-B1. Bls 28

Helgi B. Thóroddsen, Anna Sóley Þorsteinsdóttir og Helga Bragadóttir. 

(2013). Suðurlandsbraut – Vesturgata. Reykjavík. Betri borgarbragður: 

Kanon arkítektar

Mynd 47: Sjónlínur frá þéttingarsvæði. Horft frá norðri til austurs. 

WBls. 29 

Mynd 48: Yfirlitsmynd. Bls. 32 

Mynd 49: Hæð húsa. Bls. 33

Mynd 50: Starfsemi húsa. Bls. 33

Mynd 51: Snið A-A1 eftir breytingar. Bls. 34

Mynd 52: Snið B-B1 eftir breytingar. Bls. 34

Mynd 53: Mannlífið við nýtt hverfi í Laugardal. Bls 35

Mynd 54: Dvalar- og leiksvæðið  á góðum sumardegi. Hér má sjá 

hugmyndir um gerð húsa. Bls. 36

Mynd 55: Ný götumynd við Suðurlandsbraut. Bls. 37



7.2 Tillögur

Mynd 48: Yfirlitsmynd


