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I

Ágrip
Með heilsueflingu er leitast við að efla heilbrigði með því að skapa fólki

Hönnunartillögunni er ætlað að opna á þann möguleika að núverandi

félagslegar, menningarlegar og efnahagslegar aðstæður og umhverfi

grænt svæði haldi sér og verði framhald af Kópavogsdal sem

sem gera einstaklingum og samfélaginu kleift að auka hreysti og efla

útivistarsvæði. Breytingar á svæðinu eiga að skapa jákvæð viðbrögð

vitund og vilja til að viðhalda heilbrigði. Verkefni þetta gengur út á að

almennings til útivistar. og verða eðlilegur hluti af daglegu atferli.

hanna heilsugarð á Kópavogstúni. Markmið þessa verkefnis er að vekja

Þétting byggðar hefur þau áhrif að græn svæði blandast íbúðabyggð svo

athygli á hugmyndafræði sem felur í sér að virkja almenning til að taka

fólk geti leitað sér ómeðvitaðar endurnýjunar frá náttúrunni. Áhersla

þátt í notkun og umönnun grænna svæða, bæði með og án aðstoðar

á að auka vægi gangandi og hjólandi vegfarenda um svæðið og skapa

leiðbeinanda. Hugmyndafræðin byggir á rannsóknum sem hafa verið

betri skilyrði fyrir fólk til að stunda útivist á grænum svæðum. Allar

framkvæmdar á áhrifum náttúru á fólk og á athugunum á því hvernig

breytingar á svæðinu eiga að styrkja og efla tilveru þeirra sem nota

auðvelt aðgengi að grænum útivistarsvæðum hvetur fólk, sem á annað

svæðið.

borð hefur löngun til að stunda útivist, til aukinnar hreyfingar og útiveru.
Til að nálgast verkefnið voru skoðuð dæmi um erlenda heilsugarða sem
Ulrika A. Stigsdotter og Patrik Grahn hafa haft umsjón með. Fjallað
er um hugmyndafræðina á bak við uppbyggingu heilsugarða. Staða
Kópavogstúns skoðuð og gerð grein fyrir núverandi stöðu svæðisins.
Síðan farið í greiningarvinnu þar sem lögð er áhersla á þætti sem geta
gert Kópavogstún að heilsugarði. Niðurstöður greiningar eru nýttar í
tillögur að úrbótum á svæðinu.

II

Þakkir
Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Samsoni B. Harðarsyni fyrir góða
leiðsögn og ábendingar við gerð verkefnisins.
Fjölskyldan mín færi ég þakkir fyrir að geta staðið með mér og veitt
mér stuðning í náminu.
Einnig vil ég þakka öllum þeim sem komu að verkefni mínu, sýndu því
áhuga og veittu mér stuðning, innblástur og hvatningu.
Samnemendum mínum þakka ég fyrir samfylgdina í gegnum námið og
skemmtilegar stundir.
Ritgerðina vil ég tileinka föður mínum og móður. Föður mínum fyrir að
hafa þroskað sýn mína á arkitektúr og hönnun og móður minni fyrir að
hafa endalausa trú á mér.
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1

Inngangur

Í ritgerð þessari er lögð fram hönnunartillaga að heilsugarði á

Með aukinni uppbyggingu íbúðarhúsa fyrir eldri borgara á svæðinu við

Kópavogstúni sem byggð er á hugmynda og aðferðarfræði sem

Kópavogstún kom upp hugmynd að útisvæði sem gæti hentað sem

hefur verið í mótun síðustu áratugi. Heilsugarðar eru garðar þar sem

almenningsgarður þar sem eldri borgarar og almenningur gætu stundað

heilbrigðisvísindi og eiginleikar náttúru eru samtvinnuð með það að

útivist og heilsurækt. Svæðið myndi vera opið og aðgengilegt með góðum

markmiði að auka andlega og líkamlega getu fólks.

tengingum göngustíga við íbúðir eldri borgara ásamt stígatengingum
inn á garðsvæðið frá aðliggjandi íbúðahverfum. Ég fór til leiðbeinanda

Mikið hefur verið talað um heilsu fólks, almenna lýðheilsu og hreyfingu

míns með þessar hugmyndir og eftir ýmsar vangaveltur um staðhætti og

undanfarin ár. Eitt af áhugamálum höfundar er hreyfing og kom fljótlega

umræður um hugmyndir mínar hófst ég handa.

upp sú hugmynd að skrifa lokaritgerð um heilsutengt efni sem samræmist
náminu. Oftar en ekki lá ferð höfundar fram hjá Kópavogstúni og eitt
skiptið kom upp spurning hjá höfundi hvort svæðið mundi byggjast upp
af íbúðarbyggingum og græna svæðið myndi hverfa. Þá kviknaði sú
hugmynd að mögulega væri hægt að vinna verkefni um Kópavogstún
og halda í það græna svæði sem er enn til staðar.
Við þéttingu byggðar er oft gengið á græn svæði og samkvæmt
rannsóknum í umhverfissálfræði hefur verið sýnt fram á að græn svæði
hafa jákvæð áhrif á fólk. Höfundur taldi sig þarna hafa tækifæri til að
leggja fram tillögu um að halda í græna svæðið sem fyrir er.

1

1.1

Markmið verkefnisins

Meginmarkmið verkefnisins er að endurhanna Kópavogstún sem

Til að nálgast þessi meginmarkmið þarf að takast á við 				

aðlaðandi almenningsgarð með áherslu á heilsueflingu. Setja fram

eftirfarandi verkefni:

hönnunartillögu um hugmyndafræði sem byggð er upp af erlendri
fyrirmynd af heilsugörðum. Slíkur garður ætti að fá fólk til að koma

1.

inn á svæðið og vera innan um gróður og hafa ástæðu til að stunda

		

útiveru og hreyfingu í umhverfi sem því líður vel í. Markmiðið er því

2.

að gera Kópavogstún að áhugaverðu garðsvæði sem fær fólk til að

		

staldra við og njóta umhverfisins og staðarandans. Þessu verkefni er

3.

ætlað að auka gæði umhverfisins og gera Kópavogstún að eins konar

Hanna og skipuleggja sjálfstæðan opin heilsugarð fyrir 			
almenning á Kópavogstúni.
Opna göngu- og stígakerfi inn á garðsvæðið frá 				
nærliggjandi hverfum og stígum.
Að garðurinn þjóni nærliggjandi hverfum og verði fyrir 			

		alla aldurshópa.

framhaldi af hinu græna útivistarsvæði Kópavogsdals. Leitast er eftir að
gera gæði umhverfisins sem fyrir er meiri og vera áframhald af grænu

		

Lykilorðin eru:

útivistarsvæði í Kópavogsdal.

		

Kópavogstún, útivistarsvæði, aldraðir, heilsugarður,

		

heilsuefling og lýðheilsa.

Allar breytingar sem unnið er að fyrir svæðið hafa það að markmiði að
skapa aukin lífsgæði. Lykilatriði sem fram koma í hönnunartillögunni
eru sýnd á sjónrænan hátt með kortum, teikningum og myndum.
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1.2

Sambærileg verkefni og fyrri skrif

Gríðarlega mikið efni er til um heilsugarða og hvernig áhrif gróður

Sambærileg íslensk verkefni sem hægt er að nefna eru lokaverkefni

í nærumhverfi getur haft á fólk. Frá árinu 1980 hafa staðið yfir

Kristbjargar Traustadóttur, landslagsarkitekts sem hannaði heilsugarð að

rannsóknir á áhrifum gróðurs og garða á lífsgæði og heilsu fólks.

Reykjum í Hveragerði. Einnig hefur Kristbjörg hannað meðferðargarð

Frá 2001 hefur heilsugarðurinn í Alnarp í Svíþjóð verið leiðandi í

við BUGL, barna- og unglingageðdeild Landspítalans. Báðir garðarnir

hugmyndafræði um heilsu og meðferðagarða á Vesturlöndum. Með

eru hannaðir fyrir ákveðna hópa sem nota garðana og eru þeir lokaðir

aukinni vitundarvakningu umhverfishönnunar á síðustu árum hefur

almenningi.

skilningur á heilsugörðum aukist.

Mynd 1. Grunnmynd af heilsugarðinum í Alnarp.

Mynd 2. Meðferðargarður fyrir börn og unglinga /BUGL.
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1.3

Heilsuefling

Almenn fræðsla um heilsueflingu er orðinn stór þáttur í að auka með

Eldri borgarar í dag eru mun sjálfstæðari en kynslóðin á undan og margir

vitund fólks um heilbrigði og gera því kleift að lifa heilsusamlegu lífi við

eru mun heilsuhraustari en fyrri kynslóðir. Auðvelt aðgengi að grænum

heilnæmar aðstæður. Heilsuefling miðar að því að hafa áhrif á almennt

útivistarsvæðum hvetur fólk sem á annað borð hefur löngun til að stunda

heilbrigði fólks. Auk almennrar fræðslu um þessi efni er áhersla lögð á

útivist til aukinnar hreyfingar og útiveru. Græn svæði hafa jákvæð áhrif

að fólk á öllum aldri geti sjálft stuðlað að bættri andlegri og líkamlegri

á líðan þeirra sem þangað sækja. Græn svæði þurfa einnig að vera

heilsu með því að huga að daglegum lífsvenjum og viðhorfum.

aðgengileg og nálæg heimilum fólks svo fólk nýti þau til útivistar og
heilsueflingar (Embætti landlæknis, á.á.).

Með heilsueflingu er leitast við að efla heilbrigði með því að skapa fólki
félagslegar, menningarlegar og efnahagslegar aðstæður og umhverfi
sem gera einstaklingum og samfélaginu kleift að auka hreysti og efla
vitund og vilja til að viðhalda heilbrigði (Velferðarráðuneytið, á.á.).
Fjölgun eldri borgara er meðal annars tilkomin vegna bættrar lífsafkomu
og er ekki hjá því komist að auka afþreyingu fyrir þann hóp. Íbúðir
eldri borgara við Kópavogstún eru þannig staðsettar að kjörið væri að
„framlengja“ vistaverur íbúanna út á grænt svæði Kópavogstúns.

Mynd 3. Mynd af heilsugarði í Bandaríkjunum.
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1.4

Lýðheilsa

„Lýðheilsa er hugtak yfir almennt heilsufar þjóðfélagshóps eða þjóðar

Mikil hagræðing skapast í heilbrigðiskerfinu þegar einstaklingar sem

og er þá átt við líkamlega, andlega og félagslega heilsu fólks. Segja má

þurfa á hjálp að halda geta aðstoðað sig sjálfir með því að fara út og

að hún grundvallist á samfélagslegri og sameiginlegri ábyrgð á því

stunda fjölbreytta hreyfingu (Embætti landlæknis, 2013). Lýðheilsa

að bæta heilbrigði, lengja líf og auka lífsgæði fólks í víðum skilningi.

grundvallast á samfélagslegri og sameiginlegri ábyrgð á því að bæta

Lýðheilsa byggir á samstarfi margra fræðigreina og snertir flestöll

heilbrigði, lengja líf og auka lífsgæði fólks í víðum skilningi.

svið samfélagsins hvort sem litið er til efnahagslegra, félagslegra eða
umhverfislegra þátta. Hún byggir á vísindalegum grunni og notkun
fjölþættra aðferða við rannsóknir sem eru grunnurinn að hnitmiðuðu
og vel heppnuðu forvarnar- og heilsueflingarstarfi í þágu þjóðarinnar“
(Lýðheilsa, á.á.).
Samkvæmt tilmælum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar er mælt með að
börn hreyfi sig í að minnsta kosti 60 mínútur í íþróttum og leikjum á
dag. Fullorðnir þurfa að hreyfa sig í 150 mínútur, til dæmis með því að
ganga eða hjóla. Eldri borgurum er ráðlagt að hreyfa sig í 150 mínútur
með því að ganga eða gera létt húsverk (World Health Organization,
á.á.). Með forvörnum er hægt að lengja líf fólks og bæta lífsgæði þess og
það er enn auðveldara að gera ef aðgengi að svæðum til heilsueflingar
er gott. Samfélagslegur ávinningur er mikil þegar einstaklingar sjá um

Mynd 4. Útivistarsvæði í Kópavogi.

að halda andlegu og líkamlegu heilbrigði sjálfir.
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Heilsu þarf að viðhalda og vernda. Undirstöðuatriði heilbrigðis eru hreint
loft og holl næring, hreyfing, hvíld, andleg vellíðan og hæfileg streita.
Samfélagsþátttaka er ekki síður mikilvægur þáttur því óvirkni veldur
bæði líkamlegum og andlegum kvillum eins og offitu og þunglyndi.
Ógnir heilbrigðis eru meðal annars lífstílstengdir sjúkdómar og má þar
nefna offitu, geðræn vandamál, hjarta- og æðasjúkdóma og krabbamein.
Margir þessa sjúkdóma eiga rætur að rekja til hreyfingaleysis, reykinga,
áfengis- og vímuefnanotkunar, streitu, svefnvandamála, óvirkni eða
rangrar næringar, hvort sem um er að ræða of mikla eða of litla næringu.
Lýðheilsubætandi skipulag er skipulag þar sem tekið er tillit til lýðheilsu
íbúa, skipulag sem hvetur til hreyfingar og útivistar í daglegu lífi. Innan
slíks skipulagt unnið er markvisst að því að takmarka streituvalda,
mengun og slysahættu í umhverfinu. Stefnt er að því að styðja við
mannleg samskipti og vinna gegn einangrun og „gettómyndun“,
forðast aðskilnað eftir aldri, efnahag, uppruna eða búsetuformi. Það er
lýðheilsubætandi að hafa aðgang að íþróttaaðstöðu, opnum svæðum,
leiksvæðum. Göngu- og hjólastígar ættu að hafa forgang fram yfir
akbrautir við skipulagningu svæða (Lýðheilsa, á.á.).
Mynd 5- 6. Göngustígar á grænum svæðum hjálpa til og ýta undir fjölbreytta
hreyfingu.
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2

Gögn og aðferðir
Gögn sem notuð voru við gerð verkefnisins:

Haft var samband við nokkra starfsmenn Kópavogsbæjar, þau Friðrik
Baldursson garðyrkjustjóra, Sólveigu H. Jóhannesdóttur á umhverfissviði
og Birgi H. Sigurðsson skipulagsstjóra. Þau útveguðu tölvugrunna

•

Aðalskipulag Kópavogs 2012–2024

(grunnmynd, loftmynd og hæðarlínugrunn af hönnunarsvæðinu)

•

Heling Garden Therapeutic Benefits and Design

sem notast var við í verkefninu og svöruðu fjölmörgum spurningum

Recommendations (1999)

höfundar um Kópavogstún og nærliggjandi svæði. Bækur sem notast

•

Sögu Kópavogs, Sögu lands og lýðs á liðnum öldum, (1990)

var við komu úr ýmsum áttum og einnig kom námsefni höfundar sér vel.

•

People in Mind eftir Kaplan og Kaplan, (1998)

Eins voru fengnar upplýsingar frá Hagstofunni og Veðurstofu Íslands.

•

Public spaces- public life eftir Jan Gehl og Lars Gemzøe

•

Tímaritsgreinar og ýmsar netheimildir.

Myndvinnslu- og tölvuforrit sem notuð voru við gerð verkefnisins:
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•

MicroStation V8i

•

Adobe Photoshop CS6

•

Adobe InDesign CS6

•

Illustrator CS6

•

Google SketchUp 2014

•

Google Earth

•

Microsoft Word og Excel

2.1

Aðferðir

Undirbúningur fyrir hönnunarvinnu hefst á því að greina það svæði

Þannig er hægt að sjá hvaða svæði eru mikilvæg með tilliti til notkunar

sem á að vinna með. Meta þarf ákveðna þætti sem geta haft áhrif á

og uppbyggingar. Niðurstaða greiningarinnar hjálpar þannig til við að

hönnunina svo hægt sé að vinna áfram með verkefnið. Eftir að hafa farið

skilgreina sérstöðu svæðis og hvað það er sem leggja skal áherslu á

í vettvangskönnun á Kópavogstún og nærliggjandi svæði var ákveðið

í skipulags- og hönnunarvinnunni. Svæðagreiningin byggir á því að

hvaða greiningaraðferðir væri hægt að nota fyrir hönnunarsvæðið.

heildarfleti hönnunarsvæðisins er skipt upp í minni svæði og eiginleikum

Verkfæri sem notuð eru í greiningarferlinu eru veðurfarsgreining,

svæðanna fyrir mismunandi athafnir eru gerð skil. Einnig er greint frá

skuggamyndun, rýmisgreining, svæðagreining, fjarlægðarkort og gögn

því hvaða hlutverki þau eiga að gegna fyrir fólk sem nýtir sér það sem

fengin af veraldarvefnum og Bókasafni Kópavogs. Veðurfarsgreiningin

garða og útivistarsvæði. Að lokum er sett fram hönnunrtillaga sem

byggist á söfnun gagna frá nokkurra ára tímabili um veðurfar á svæðinu.

byggð er á hönnunarforsendum og markmiðum. Tillagan er sett fram

Gagnaöflunin fer fram þannig að teknar eru nokkrar mælingar á dag

með teikningum.

sem gefa meðaltal fyrir hegðun vindátta. Mælingarnar eru notaðar til
að gera vindrós sem sýnir myndrænt hvaðan sterkustu vindáttirnar
koma. Þannig er hægt að meta hvernig áhrif vinda og veðurfars eru
á svæðinu. Við greiningu á skuggamyndun er búið til tölvulíkan af
svæðinu og næsta nærsvæði. Í tölvulíkaninu eru helstu byggingar settar
í raunstærð og sól varpað á líkanið á fyrirfram gefnum tímum. Þá er
hægt að meta skuggamyndun sem getur haft áhrif á hönnunarsvæðið.
Fjarlægðarkortið sýnir vegalengdir fyrir notendur sem eru næst svæðinu
mælt frá Kópavogsbæ. Rýmisgreining byggist á því að ákveðnar eindir
eða svæði í manngerðu og náttúrulegu landslagi eru flokkuð niður og
skilgreind.
8

Mynd 7. Undibúningur greiningavinnu.

3

Hönnunarsvæði

3.1

Afmörkun svæðis

Hönnunarsvæðið sem um ræðir er Kópavogstún sem er græn túnflöt með þyrpingum af trjágróðri á jaðarsvæðum. Á Kópavogstúni er bærinn
Kópavogur sem bæjarfélagið ber nafn eftir. Svæðið er um það bil 5.5 hektarar að stærð. Kópavogstún hefur fengið að halda sér nánast óbreytt síðustu
áratugina. Plantað hefur verið trjágróðri í útjaðri túnsins og eins hafa verið settar niður aspir meðfram göngustíg niður við sjó og asparhringur um
gamlar bæjartóftir þar sem Kópavogsbær stóð áður en hann var fluttur á þann stað sem hann er á núna. Nú er túnið notað til ýmissa hluta, til dæmis
sem tjaldsvæði, aðstaða fyrir fótboltaæfingar og staður þar sem hundeigendur hittast með hundana sína.

Mynd 8- 9. Sýnir afmörkun svæðis.
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3.2

Aðliggjandi byggingar

Umhverfis Kópavogstún eru byggingar sem Landsspítalinn notar

Starfsemi Sunnuhlíðar hefur verið þar frá 1982. Sunnuhlíð er fyrsta

til

á.á.),

sérhannaða hjúkrunarheimilið sem hannað var fyrir fyrir aldraða á Íslandi

Hressingarhælið, íbúðir fyrir aldraða, Sunnuhlíð - hjúkrunarheimili og

(Sunnuhlíð, á.á.). Þá hefur Kópavogsbær staðið fyrir þéttingu byggðar

íbúðabyggingar. Fjær eru leikskólinn Urðarhóll og sundlaug Kópavogs

með því að hafa blandaða íbúðarbyggð á svæðinu. Heilsuleikskólinn

ásamt nærliggjandi íbúðarhverfum. Hressingarhælið hefur ekki starfað

Urðarhóll er efst í hverfinu og þjónustar hverfið í kringum Kópavogsbæ

um allnokkurt skeið en það stendur til bóta og byrjað hefur verið að gera

og önnur nærhverfi. Loks má nefna Sundlaug Kópavogs sem er vinsæll

húsið upp. Búið er að reisa íbúðir fyrir aldraða fyrir ofan Kópavogsbæ og

staður sem býður upp á fjölbreytta heilsurækt fyrir Kópavogsbúa

stendur til að bæta við íbúðum fyrir aldraða með fleiri byggingum. Ofan

(Sunnuhlíð, á.á.).

heilbrigðisþjónustu

(Landspítali

–

Háskólasjúkrahús,

við íbúðir aldraðra stendur hjúkrunarheimilið fyrir aldraða Sunnuhlíð .

Mynd 10. Aðliggjandi byggingar við Kópavogstún
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3.3

Ágrip af sögu svæðisins

Elstu merki um búsetu í landi Kópavogs eru við botn Kópavogs. Norðan

Áður fyrr var Kópavogsþing eitt af kennileitum Kópavogs en þingið var

við Kópavogsleiru þar sem Kópavogslækur myndar ós í Kópavogi

staðsett á Þinghóli í botni Kópavogsins. Ástæða staðsetningarinnar var

er jarðhýsi og fleiri minjar um leifar gamalla byggða sem taldar eru

sú að Íslendingar vildu þingstað utan við land Bessastaða og

geta verið frá 9. öld (Guðrún Sveinbjarnardóttir, 1986:77). Önnur forn

varð Kópavogur fyrir valinu. Af heimildum að dæma virðist það

bæjarstæði í landi Kópavogs eru Digranes, Hvammur og Vatnsendi.

hafa verið frekar stórt þing. Erfðahyllingin árið 1662,

Fyrstu heimildir um búsetu á Vatnsenda eru frá 1234 og nafnið

Kópavogsfundurinn, fór fram á Kópavogsþingi þar sem Íslendingar

Kópavogur kemur fyrst fram í heimildum árið 1523 (Ísl. fornbréfasafn

voru látnir samþykkja erfðaeinveldi Danakonungs og var erfðahyllingin

I 1857-76:507).

notuð sem dæmi um yfirgang Dana á Íslendingum í gegnum tíðina.

Elsta ritaða heimildin um byggð í landi Kópavogs er frá árinu 1234 (Ísl.
fornbréfasafn IX 1909-13:139-142). Danski fræðimaðurinn Kristian
P. E. Kålund segir eftirfarandi í ferðalýsingu frá jörðinni í Kópavogi
sem birtist á prenti 1877–82: „Bærinn er á leiðum og ömurlegum stað;
umhverfis hann eru lág grýtt hæðardrög eða dökkleitar þýfðar mýrar“
(Kålund 1984:15). Heimildir um mannlíf í landi Kópavogsbæjar eru
ekki miklar frá síðustu öldum en þar var búið á nokkrum bæjum fram
á 20. öld. Jarðirnar í Kópavogi voru leigujarðir og því voru ör skipti
Mynd 11. Þinghóll í Kópavogi.

ábúenda Til marks um hve íbúafjöldi var mikill frumbýlisárin 1870 þá
bjuggu 46 manns í Kópavogi.
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oft kölluð

3.4

Byggingar og kennileiti

Kópavogsbær var byggður á árunum 1903–1904 af ábúandanum
Erlendi Zakaríassyni steinsmiði og er elst húsa í Kópavogi. Í dag er
húsið kennileiti á Kópavogstúni. Kópavogsbærinn á sér merka sögu
og hafur mikið varðveislugildi. Húsið Kópavogsbær er í dag friðað
samkvæmt Húsafriðunarnefnd. Áður stóð bærinn neðst á túninu með
matjurtagörðum en var fluttur þangað sem hann stendur núna eftir
aldamót (Kópavogsbær, 2012).
Kópavogstúnið, gamli Kópavogsbærinn og Kópavogshælið ásamt
Þinghól og leirunni eru allt bæjarverndaðir staðir eða svæði. Markmiðið
með bæjarvernd er að raska ekki yfirbragði og einkennum byggðarinnar
né stöðum sem hafa sérstöðu sökum náttúru, sögu eða umhverfis.
(kopavogur.is). Kópavogstún er stærsti græni túnflöturinn sem eftir er

Mynd 12. Kópavogsbær við Kópavogstún.

af túninu sem tilheyrði Kópavogsbæ. Gamlar bæjartóftir sjást þar sem
bærinn stóð áður niðri við sjávarkambinn og einnig sést í gamla hlaðnar
túnhleðslur við austurenda túnsins (Kópavogsbær, á.á.-a).
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Af byggingum og kennileitum sem eru utan við ætlað hönnunarsvæði

Næst ber að nefna Þinghól en það er svæði sem hefur hvað mest sögugildi

en hafa engu að síður átt þátt í sögu bæjarins má nefna Hressingarhælið

í bænum. Þar sjást minjar um þingstaðinn sem var þar áður og þjónaði á

sem Kvenfélagið Hringurinn lét byggja árið 1926 og var ætlað

tímabili öllu landinu vegna nálægðar við Bessastaði. Veglegur steinn er

berklasjúklingum. Húsið er teiknað af Guðjóni Samúelssyni

á hólnum sem er minnisvarði um Erfðahyllinguna 1662 (Kópavogsbær,

húsameistara og ber merki um góða hönnun og glæsilegt útlit og er eitt

á.á.-a). Loks er það Kópavogsleiran sem er 21 hektari að stærð og er ein

þeirra húsa sem varðveita byggingarsögu landsins. (Björg Einarsdóttir

af stærstu leirunum sem finnast á þéttbýlisstöðum á landinu. Setlagið er

2002).

auðugt af lífrænum efnum og gerir lífríkið í Kópavogi fjölbreytt (Árni
Waage, 1990).

Mynd 13. Hressingarhælið í Kópavogi.

Mynd 14. Þinghóll við Kópavogstún.
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Mynd 15. Kópavogsleirur.

3.5

Þróun íbúabyggðar í Kópavogi
Aldurdreifing í Kópavogi

Uppbygging í Kópavogi hefur verið mikil síðustu ár. Í engu sveitarfélagi
hefur orðið slík fólksfjölgun á undanförnum 13 árum og í Kópavogi.
Kópavogsbúar voru tæplega 11 þúsund talsins árið 1972 og árið
2000 voru þeir 22.693. Í dag eru íbúar Kópavogs samtals 31.726.
Til samanburðar má geta þess að á sama tíma fjölgaði íbúum á öllu
höfuðborgarsvæðinu um 26,1% og á öllu landinu um 17,2% Ef horft
er til síðustu 13 ára hefur íbúum fjölgað um 40%. Hlutfallslega hefur
þó öldruðum fjölgað mun meira á þessu tímabili en þeim hefur fjölgað
um rúmlega 65% á þessum 13 árum. Börnum hefur fjölgað minna eða
um 30%. Breytingar á mannfjölda er óhjákvæmilega stór þáttur á þróun

Mynd 16. Kökurit með aldurdreifingu í Kópavogi.

velferðarþjónustu því þótt fjölbreytileiki mannslífsins sé mikill verður
mannfjöldinn alltaf ráðandi áhrifaþáttur

Mynd 17. Íbúafjöldi í Kópavogi.

Mynd 18. Íbúaþróun í Kópavogi.
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Mynd 19. Fjölgun aldraða í Kópavogi.

3.6

Núverandi skipulag

Kópavogstún eru skilgreint sem þróunarsvæði í aðalskipulagi Kópavogs

göngum undir Hafnarfjarðarveg að Rútstúni og Borgarholti. Samkvæmt

2012–2024. Með blöndun og þéttingu byggðar, dreifingu atvinnusvæða

aðalskipulagi Kópavogs er reiknað með uppbyggingu við Kópavogstún

og íbúðarsvæða innan hverfisins er gert ráð fyrir sjálfbærari þróun til

verði byggðar um 80 íbúðir og 70 þjónustuíbúðir samkvæmt samþykktu

að ná fram auknu jafnvægi í atvinnutækifærum (Kópavogur, 2012:46).

deiliskipulagi (Kópavogur, 2012:4).

Samkvæmt aðalskipulagi Kópavogs er Kópavogstún skilgreint sem
íbúðarbyggð í bland við minjavernd og útivistarsvæði. Áður var svæðið
allt í eigu ríkisins og tilheyrðu byggingar á svæðinu Kópavogshæli.
Í dag er miðja svæðisins, þar sem er heilbrigðistengd starfsemi, enn
í eigu ríkisins en jaðra þess eignaðist Kópavogsbær árið 2003 ásamt
útivistarsvæðinu við Þinghól, gamla Kópavogsbæinn og Hressingarhælið,
alls um 13 hektara. Notkun svæðisins var breytt af bæjaryfirvöldum
úr stofnanasvæði í blandaða íbúðarbyggð. Í norðausturhluta svæðisins
er Sunnuhlíð með þjónustu og íbúðir fyrir aldraða og gert er ráð fyrir
aukningu íbúða fyrir aldraða þar.
Í aðalskipulaginu er miðað við að ríkislandið verði skilgreint sem opið
svæði, „Kópavogsgarður“, grænt svæði. Inni í svæðinu yrðu gömlu
hælisbyggingarnar sem í tímans rás myndu fá nýtt hlutverk eða þær
fjarlægðar. Um opna svæðið mun liggja göngu- og hjólaleið frá

Mynd 20. Núverandi skipulag á Kópavogstúni.
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4

Greiningar

Hér í greiningar kaflanum útskýri ég hvernig aðferðarfræði hverrar

Arnarnesið veitir skjól fyrir sunnan og suðvestlægum vindum. Vestan

greiningar er byggð upp og hvernig hún verður notuð.

við Kópavogstún er Kópavogurinn og eftir honum sést út til Álftaness.
Í vestanátt (útsynningi) getur myndast strengur með haffletinum sem

4.1

Veðurfar

nær sé upp með ströndinni og myndar sterka vindstrengi. Það má

Huga þarf vel að veðurfari þegar kemur að því að hanna og skipuleggja

segja að vestanáttin sé sú átt sem kemur óvarin inn á Kópavogstún

byggð og önnur manngerð svæði sem ætluð eru til útiveru. Góð

neðanvert og í sterkum vindum stendur sunnanáttin beint á túnið.

veðurgreining getur haft mjög afgerandi áhrif á hegðun okkar og atferli

Norðan við Kópavogstún er Kársnesið sem liggur hærra og er með

sem og hvernig nýting almennings verður á svæðinu. Til að greina

gróinni íbúðarbyggð og trjágróðri sem nær að vera vindbrjótur fyrir

veðurfarið á athugunarsvæðinu var notast við vindrósir frá Veðurstofu

norðanáttinni.

Íslands sem Guðrún Gísladóttir gerði. Mælingarnar eru frá árunum
2000–2013 (Veðurstofa Íslands, 2014).

Norðanáttir og vestanáttir eru algengastar á daginn um sumrin.
Suðaustan-, sunnan- og vestanáttir virðast vera með svipaðri tíðni á

Staðsetning Kópavogstúns við Kópavog er góð með tilliti til

kvöldin um sumur. Meðaltal í vindstigum fyrir sumarið er um það bil 2–4

landlegu. Svæðið hallar til suðurs niður að Kópavogleirum. Austan

vindstig og telst það vera mjög gott. Yfir veturinn er austanátt ríkjandi

við Kópavogstún eru Digranes og suðurhlíðar Kópavogs. Digranesið

á daginn og á kvöldin er vindstyrkurinn um 4 vindstig. Vindhraði á

liggur töluvert hærra en Kópavogstún og skýlir því fyrir austan- og

hönnunarsvæðinu er frekar lítill og ber þess merki hve lega hans er góð

norðaustanvindum. Suðurhlíðarnar ná örlítið sunnar en Kópavogstún

gagnvart vindi. Með vindgreiningum og staðháttargreiningu er hægt

og mynda skjól fyrir ríkjandi austanáttinni. Bæði í Digranesinu og

að meta hugsanleg áhrif vinds á fyrirhugað útivistarsvæði. Runnar og

Suðurhlíðunum eru gróin íbúðarhverfi en þar hefur vaxið myndarlegur

skjólbelti sem eru þannig staðsett að þau brjóta vindstrengi og tré sem

trjágróður, sér í lagi síðustu ár vegna hagstæðra veðurskilyrða og veitir

stýra vindi frá útivistarsvæðinu er hægt að nota til að gæði svæðisins til

gróðurinn skjól fyrir vindum. Sunnan við Kópavog er Arnarnesið en

útiveru.
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Vindáttir- yfirlit

Mynd 21. Yfirlit yfir vindáttir sumar.

Mynd 22. Yfirlit yfir vindáttir vetur.

Vindáttir sumar

Vindáttir vetur

Mynd 23- 26. Vindrósir frá Veðurstofu Íslands.
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4.2

Skuggamyndun

Eitt af því fyrsta sem þarf að gera varðandi hönnun og skipulagningu á

Lundur af grenitrjám sem er fyrir á svæðinu og hefur mjög sterka

landsvæðum er að skoða hvernig hönnunarreiturinn snýr gagnvart sólu

rýmismynd og liggur alveg við og á hönnunarsvæðinu. Við val á tíma og

og á það sérstaklega við hér á landi. Sá skammi sumartími sem við fáum

dagsetningu myndanna var ákveðið að skipta árinu niður í þrjú tímabil

verður að nýtast vel og verður öll hönnun að vera vel til þess fallin að

og hafa fjórar mælingar fyrir daginn sem mældur er. Kópavogstún

gæði umhverfisins nýtist sem best. Til að getað gefið nógu góða mynd

liggur sérstaklega vel á móti sólu. Túnið er opið og með góða rýmd í

af skuggamyndun á svæðinu var þrívíddarforritið Skethsup notað.

kring. Flæði sólar inn í garðinn á þeim tíma sem til skoðunar var sýnir

Teiknað var ofan á cad-grunnmynd af svæðinu og húsin sett í raunhæð.

að skuggamyndanir hafa lítil sem engin áhrif. Hvorki byggingar sem
eru utan við reitinn né trjáþyrpingar sem fyrir eru ná skuggamyndun á
túnið.

Skuggagreining sumar dagur
1. júní kl 10.00

Skuggagreining sumar kvöld
1. júní kl 18.00

Skuggagreining vetur dagur
1. desember kl 10.00

Mynd 27- 30. Skuggagreiningar.
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Skuggagreining vetur kvöld
1. desember kl 18.00

4.3

Sjónlínur

Svæðið einkennist af opnum sjónlínum frá Kópavogsbæ. Víðsýnt er suður eftir túninu vegna landhalla sem þar er fyrir. Bæði á hægri og
vinstri hönd eru gróðureindir sem loka á sjónlínurnar en skapa rýmismyndun og mynda umgjörð beggja vegna við túnið.

Mynd 31. Sjónlínur við Kópavogstún.
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4.4

Rýmisgreining

Árið 1960 gaf skipulagsfræðingurinn Kevin Lynch út bókina The Image og the City. Þar setur hann fram greiningaraðferð til að draga fram auðkenni
borgarlandslags. Aðferðin sem kennd er við höfundinn hafa margir skipulagsfræðingar og hönnuðir nýtt sér við vinnu sína. Þó að aðferðin hafi í
fyrstu verið miðuð að borgarlandslagi hefur hún nýst við greiningu á öðrum svæðum, svo sem minni þéttbýlum og óbyggðum. Aðferðin byggist á
því að ákveðnar eindir eða svæði í manngerðu og náttúrulegu landslagi eru flokkaðar niður og skilgreindar (Lynch, 1960). Með þessu móti er hægt
að meta hvaða svæði eru mikilvæg, meðal annars með tilliti til notkunar og uppbyggingar. Niðurstaða greiningarinnar hjálpar þannig til við að
skilgreina sérstöðu svæðis og hvað það er sem leggja skal áherslu á í skipulags- og hönnunarvinnunni.
Flokkun landslagseinda er eftirfarandi:
Leiðir (e. Paths): Geta verið hvers kyns umferðaræðar sem fólk
notar til að komast leiðar sinnar, svo sem vegir, járnbrautarteinar,
göngustígar, reiðleiðir og fleira.
Mót (e. Nodes): Þeir staðir/svæði þar sem fólk hittist eða safnast
saman á, til dæmis gatnamót. Segja má að mót séu punktar sem
eru mikilvægir þegar fólk ferðast um ákveðið svæði.
Kennileiti (e. Landmarks): Eitthvað sem er áberandi og þekkt
í landslaginu, manngert eða náttúrulegt, til dæmis kirkja, turn
eða klettur. Kennileiti getur verið fólki mikilvægt til að rata eða
staðsetja sig á ákveðnu svæði.
Jaðrar (e. Edges): Eru þar sem mörkin milli svæða eru skýr,
getur verið kantur eða skörp sjónræn skil.
Heildir (e. Districts): Eru svæði sem eru einkennandi og hafa þar
með skýrt auðkenni og svipmót.

Mynd 32. Rýmisgreining fyrir Kópavogstún.
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4.5

Vegalengdir /Fjarlægðakort

Fjarlægð að útivistarsvæðum hefur áhrif á hvernig þau eru nýtt og hversu oft er farið á þau og hefur fundist bein tenging þar á milli (Björk o.fl.,
2008a). Miðað við ferðir einstaklinga á tíu mínútna tímabili þá fer yngsta fólkið um 50 metra, eldriborgarar komast 2-300 metra, fullorðnir 3-400
metra og hlaupandi um 800-1000 metra. Á fjarlægðar kortinu sést að eldri borgarar eru vel settir hvað fjarlægðina varðar. Einnig eru íbúðarhverfin
sem eru næst við Kópavogstún innan hæfilegra marka.

Mynd 33. Vegalengdir og fjarlægðakort.

21

4.6 Gróðurfar
Á Kópavogstúni er hefðbundið grassvæði sem vex við strendur landsins.
Í fjöruborðinu vex fjölbreyttur gróður vegna framburðar kópavogslæks.
Á jöðrum túnsins eru aspir, víðir, grenitré og stöku runnar og voru þessi
tré og runnar sett niður á sínum tíma við byggingar Landsspítala þar sem
átti að vera garðsvæði. Þetta svæði er því miður í svolítilli vanrækslu.
Kópavogstún er slétt og tiltölulega vel hirt gras. Í seinni tíð hefur grasið
verið mest notað sem æfingasvæði Breiðabliks í fótbolta. Hluti af
svæðinu er notað sem hundasvæði en þar hittast hundaeigendur og viðra
hunda sína. Eins er grasflöturinn töluvert notaður af golfáhugafólki
sem slær golfkúlur á milli staða. Túnið gegnir einnig þýðingarmiklu

Mynd 34. Loftmynd af Kópavogstúni.

hlutverki þegar stór íþróttamót eru í Kópavogi en þá er túnið notað sem
tjaldsvæði og er það nánast allt þakið tjöldum (Árni Waage, 1990).

Mynd 35. Kópavogstún notað sem tjaldsvæði.
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4.7

Notendahópar

Eins og hefur komið fram geta allir aldurshópar notið garðsins, bæði

Skortur á kunnugleika í umhverfi getur valdið ótta. Vel hirtur gróður og

ungir sem og aldnir, einstaklingar og fjölskyldufólk. Manngerð fyrirbæri

skýrar útlínur auka kunnugleika svæðis. Kennileiti eru áhrifaríkust við

auka öryggistilfinningu og stuðla að því að fólk til að komi saman og

rötun um svæði en ekki skal hafa þau of mörg. Með notkun sömu

mynda félagsleg tengsl. Almenningur vill snyrtilegt og vel skipulagt

gróðurtegunda á milli svæða á fólk auðveldara með að skynja þau og

svæði með opnum og skjólgóðum rýmum. Almenningur er hrifinn af

greina á milli. Þannig eiga notendur auðveldara að umgangast garðinn

leikvænu umhverfi sem ýtir undir notkun ímyndunarafls og náttúruleg

og líður þá eins og þeir séu velkomnir í garðinn.

efni sem ekki skera sig út úr umhverfinu.
Garðurinn á að vera snyrtilegur samkomustaður og umhirða á að
vera góð og nægar ruslatunnur. Almenningur kýs afvikin og friðsæl
svæði til afslöppunar, íhugunar og slökunar með tengsl við náttúruna.
Aldraðir vilja gróðurrík svæði með fjölbreyttum gróðri, góðu aðgengi
að stígakerfi með skýrum tengingum á gatnamótum og setbekki með
reglulegu millibili. Börnum og unglingum finnst gaman að leika sér
í leikvænlegu umhverfi með leikföngum úr náttúrulegum efnum, þar
sem þau geta snert, smakkað og lyktað. Þau vilja svæði sem ýtir undir
forvitni og áhuga.
Mynd 36. Fjölfarin útivistarleið við Kópavogstún.
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4.8

Andi staðar - genius loci

Landslag og náttúrufarslegar aðstæður hafa mikil áhrif á hvernig

Ein leið til að viðhalda staðaranda er að halda í það sem fyrir er og

við upplifum anda staðar. Frásagnir af sögu staðar ásamt því hvaða

gera umhverfið betra. Fá fólk til að koma og njóta, fá fólk til að vera á

hlutverki staðurinn gegndi áður fyrr vekja oft áhuga og fá okkur til

stöðum sem hafa sögulegt gildi og viðhalda gildi staðarins. Staðsetning

að skilja umhverfið betur. Í bókinni Andi Reykjavíkur eftir Hjörleif

garðsins sem framhald af Kópavogsdal og við fjölfarinn stíg úr dalnum

Stefánsson segir „Er andi staðar meðvitaður eða ómeðvitaður upplifun.

sem liggur áfram út á Kársnes gerir garðinn áhugaverðari fyrir þá sem

Er hann bundinn staðnum og hefur hann verið þar frá upphafi eða er

fara hjá frekar en ef garðurinn væri inni í miðju hverfi.

hann aðeins innra með okkur og vaknar til lífsins þegar við komum
þangað“ (Hjörleifur Stefánsson, 2008:20)
Þegar horft er yfir hönnunarsvæðið er hægt að ímynda sér að á
jökulsorfnu klöppinni á berangrinu þar sem Digranesið og Kársnesið
voru áður en byggð reis. Var lítil lægð niður við voginn sem veitti skjól
frá vindum og sneri móti suðri. Þarna var líka á sem rann niður í voginn.
Þetta er það sem gerði það að verkum að lega jarðarinnar Kópavogur,
sem markaði upphaf bæjarfélagsins Kópavogs, var valinn og svo seinna
Kópavogsþing og Hressingarhælið sem marka djúpa sögu fyrir svæðið
og eru ein af helstu kennileitum bæjarins vegna stöðu sinnar og sögu.
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5

Hugmyndafræðin

Eins og komið hefur fram er markmiðið að hanna garð sem hefur

Ákveðnir starfsmenn eru á svæðinu og má þar nefna garðyrkjumenn,

hvetjandi áhrif á þá sem hann sækja til að stunda útiveru og hreyfingu.

Til samanburðar tek ég dæmi af opnum görðum sem hafa verið gerðir

Þeir garðar sem höfundur hefur sem fyrirmynd eru í Evrópu og í

í Bandaríkjunum, Bretlandi og á Írlandi og nota áfram sem forsendur

Bandaríkjunum. Garðarnir eru opnir fyrir alla aldurshópa án þess að

fyrir hönnunartillöguna. Garðarnir eru byggðir upp í kringum sömu

taka tillit til félagslegra stöðu. Markmið garðanna er að fá fólk til að

grunnþemu og Alnarp og Nacadia fyrir utan að þeir eru opnir fyrir

vera innan um gróður og ná tengingu við náttúruna.

almenning en eru jafnframt með þemastarfsemi Tenngart Ivarsson,
Carina (2011).

Garðarnir eru þannig upp byggðir að þeir geta þjónað hinum almenna
borgara auk þess sem þeir eru fyrir fólk sem þarf á endurhæfingu að

Hér að neðan eru tekin dæmi um heilsugarða sem stuðst verður við í

halda, til dæmis fólki með einhvers konar fælni eða fólk sem þarf að

hönnunartillögunni.

byggja sig upp eftir veikindi. Þá er átt við að í staðinn fyrir að vera með
fólk í meðferð á heilbrigðisstofnun þá fer fram þema vinna og æfingar þar
sem útivera með tengingu við náttúrulegt umhverfi er haft að markmiði.
Skipulag og hugmyndafræði garðanna byggist á heilsugörðum eins og
Alnarp í Svíþjóð og Nacadia í Danmörku. Hugmyndafræði garðanna
er einnig byggð á rannsóknum Patrik Grahn og Ulriku Stigsdottur sem
þau hafa þróað.
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Lækningagarðar (e.Therapeutic Gardens)

Endurnærandi garðar (e.Therapy Gardens)

Lækningagarðar eru hannaðir með það að markmiði að ákveðin

Endurnærandi garðar eru hugsaðir sem garðræktarmeðferð og eru

meðferðarúrræði eins og iðjuþjálfun, vinna með líkamlegt atferli

byggðir upp til að mæta settum markmiðum. Garðurinn er þannig

fólks í bland við garðyrkjumeðferð er grunnurinn að þeirri vinnu sem

hannaður að viðskiptavinir sjálfir eru færir um að annast gróður í

fer fram. Garðinum er hægt að lýsa þannig að hann sé hannaður til

garðinum og er ætlaður að styðja fyrst og fremst við garðyrkjustarfsemi.

að mæta þörfum tiltekinna notenda og er nokkurs konar undirflokkur

Garðurinn getur verið opinber garður eða einkagarður sem er ekki

heilsugarða. Vinnuferlið sem viðskiptavinirnir fá eru mótuð af

endilega í tengslum við heilsugæslu eða heilbrigðiskerfið. Therapy

þverfaglegu samstarfi sérfræðinga í garðrækt, iðjufræði og sálfræðinga.

Gardens eiga að hafa endurnærandi gildi og vera umhverfi sem stuðlar

(American horicultural therapy association, 2012a).

að andlegri endurheimt, því að minnka streitu, veita tilfinningalegan
bata og til heilsueflingar (American horicultural therapy association,

Heilunargarðar (e. Healing Gardens)

2012a).

Heilunargarðar eru manngert umhverfi með fyrirfram ákveðnum
svæðum þar sem ákveðin mismunandi gróður er notaður, vatn, og öðrum
eigindum úr náttúrunni. Þeir eru almennt í tengslum við sjúkrahús og
aðrar heilsugæslur. Þeir eru aðgengilegir öllum og er ætlað að hafa
jákvæð áhrif á sem flesta notendur. Heilunargarðurinn er hannaður
sem staður þar sem viðskiptavinir geta farið út úr skarkalanum inn í
friðsamlegt svæði sem er laust við allt áreiti. Í öðrum meðferðargörðum
er byggt á sömu meðferðarúrræðum og í Heilunargörðum en enginn
garður er þó nákvæmleg eins og annar (American horicultural therapy
association, 2012a).

Mynd 37. Uppbygging heilsugarða.
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American Horticultural Therapy Association
American Horticultural Therapy Association eru samtök sem starfrækt

skilgreind svæði sem ætluð eru til að beina athygli skjólstæðinganna

eru víðs vegar í Bandaríkjunum. Samtökin hafa það markmið að

á sérstök svæði og garð rými innan garðsins. Garðarnir eru hannaðir

starfrækja opna heilsugarða sem taka á móti sjúklingum, íbúum og

þannig að auðvelt er að fara um þá. Uppsetning á garðrýmum er einföld,

öðrum sem þurfa og vilja komast í náttúrulegt og nærandi umhverfi.

þægileg og auðvelt að rata um svæðið fyrir fólk á öllum aldri. Markmið

Aukið álag sjúklinga á heilbriðiskerfið með lýðheilsuleg vandamál

þessara garða er að ná fram aukinni lýðheilsu einstaklinganna sem

eins og streitu, andlega-útbrunnir, og vaxandi umönnun eldri borga

sækja þá með því að tengja manneskjuna við náttúrulegt umhverfi og

varð til þess að garðarnir urðu partur af heilbrigðiskerfi Bandaríkjanna.

stuðla að bættri líðan í samfélaginu (American horicultural therapy

Starfsmenn garðanna hafa fengið sérstaka menntun til að geta annast

association, 2012b)

garðana og tekið á móti þeim gestum sem þangað koma. Námið byggist
á bóknámi, starfsreynslu og starfsþjálfun. Menntunin sem AHTA býður
starfsmönnum upp á er á þrenns konar:
•

Meðhöndlun og meðferð gróðurs í görðunum.

•

Leiðbeinendur sem sjá um þemavinnu.

•

Leiðtogar sem stýra hópum og verkefnum.

Heimsóknir gesta og almennings í garðana eru skipulagðar með
fyrirfram ákveðinni dagskrá sem er einstaklingsmiðuð. Eins er
boðið upp á sérstaka viðburði til að auka fjölda heimsókna í garðinn.
Starfsmenn garðsins sjá um að leiðbeina þeim í meðferðum á plöntum
og örva skynfærin með sjón, lykt og snertingu. Innan garðanna eru vel
Mynd 38. Myndir frá starfsemi heilsugarða AHTA.
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Thrive -Breskir og írskir garðar
Thrive-heilsugarðar eru víða á Bretlandi og Írlandi. Verkefni garðanna
eru misstór og mismikil. Grunnstarfsemin er að hluta rekin með
góðgerðarstarfsemi með stuðningi frá bæjar- og heilbrigðiskerfinu.
Garðarnir hafa starfað síðan í upphafi níunda áratugar síðustu aldar.
Thrive-garðarnir voru fyrst útsölustaðir með garðplöntur en eru í dag
byggðir upp sem samfélagslegir garðar sem þjóna ýmsum félagslegum
meðferðarúrræðum. Notendahópurinn garðanna er nokkuð breiður
og má nefna barnaheimili, sjúkrahús, fatlaða, aldraða og almenning.
Sumir garðar eru sérstaklega útfærðir ef þeir eiga að þjóna ákveðnum
notendahóp sem sækir garðinn. Starfsmenn garðanna eru allir menntaðir
garðyrkjufræðingar og veita stuðning og miðla reynslu til þeirra sem
sækja í garðana. Starfsemin í görðunum er miðuð við útivist, hreyfingu
og tengingu við náttúrulegt umhverfi garðanna. Einnig er markmiðið að
fá fólk til að efla félagsleg samskipti og öðlist betri líkamlega heilsu í
gegnum hreyfingu sem tengist starfseminni í garðinum. (Thrive, á.á.).

Mynd 39. Myndir frá starfsemi heilsugarða Thrive.
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Nacadia i Hörsholm i Danmörku
Uppbygging

garðsins

er

byggð

á

rannsóknum

frá

sænska

Landbúnaðarháskólanum í Alnarp , Solberga garði og Haga Hälsoträdgård.
Einnig er stuðst við aðferðarfræðina NBT (e. nature-based theory) sem
er náttúrumeðferð og er notuð við hönnun heilsugarða (Corazon,
2010). Heilsugarðurinn Nacadia er hannaður til að móta þarfir fólks sem
hefur átt við að eiga heilsufarsvandamál t.d. af völdum stress.
Uppbygging hönnunar í garðinum er að mismunandi svæði eru
fyrirfram ákveðin eftir því hvaða tilgangi svæðið á að þjóna. Inni á
svæðunum sjálfum eru minni rými sem mynda nokkurs konar herbergi
þar sem hægt er að upplifa mismunandi liti, áferðir og lyktarskyn.
Rýmin í garðinum eru mismunandi, sum eru opin þar sem himinn
og sjónlínur út úr garðinum eru skýrar og önnur eru minni og lokuð
þar sem hægt er að finna öryggi “þar sem samtöl geta farið fram án
truflunar“. Garðurinn hefur eitt af stærsta safni af trjáa og runnum í Dan-

Mynd 40. Grunnmynd af heilsugarðinum Nacadia í Danmörku.

mörku ásamt því að vera með steina og vatn, sem geta gegnt veigamiklu
hlutverki í meðferðar úrræðum fyrir þá sem koma þangað. Garðurinn er
sérstaklega gerður með það fyrir augum að stuðla á virkan og jákvæðan
hátt við meðferð og velferð þeirra sem þangað koma (Skov og Landskab, 2011).
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5.1

Átta gæðaeiginleikar

Patrik Grahn er landslagsarkitekt sem hefur þróað greiningaraðferð til

sem einkennum grænna svæða er skipt í 8 mismunandi flokka. Hvert

að rannsaka hvernig fólk nýtir sér það sem garðar og útivistarsvæði

einstakt svæði hefur sitt aðdráttarafl fyrir notandann. Garður með

hafa upp á að bjóða. Hann skiptir svæðunum í tvo megin flokka eftir

mörgum fjölbreyttum rýmum dregur að sér fleiri gesti en garður með

stærð. Svæðunum tveimur er síðan skipt í fjóra undirflokka og hefur

fáum rýmum (Grahn og Berggren-Bärring, 1995; Stigsdotter og Grahn,

hver flokkur einkenni og eiginleika sem almenningur sækist eftir við

2003; Grahn et al., 2005).

mismunandi athafnir á svæðunum (Grahn, 1990).
Höfundur byggir hönnunartillögu sína á flokkum Patrik Grahn og legg
áherslu á eftirfarandi flokkun: Það opna almenna, þar sem fólk mætist,
það leikvænlega, vettvangur ímyndunaraflsins, það skemmtilega, svæði
til hátíðarhalda og það menningarlega. Svæðaskiptin sem Patrik Grahn
hefur sett fram verður notuð sem forsenda við hönnun á svæðinu. Í
hönnunartillögunni verður horft til umhverfisgæða sem virka hvetjandi
á notendur eins og öruggt, friðsælt, andlegt og líkamlegt.
Þegar grunnvinnunni er lokið og næsta skref er tekið verður að meta
hvaða niðurstöður fengust út úr greiningarþáttunum til að nota áfram

Mynd 41 . Átta gæðaeiginleikar fyrir garða Patrik Grahn.

sem hönnunarforsendur fyrir mótun hönnunartillögunnar. Svæðið er
hæfilega stórt til að geta unnið út frá hugmyndafræðinni sem lagt er upp
með. Gerð verður grein fyrir athöfnum fyrir þá ólíku hópa sem koma til
með að nota svæðið með svæðisgreiningu Patriks Grahn þar
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5.2

Þátttökupýramídi félagslegrar þáttöku

Fólk athafnar sig á mismunandi hátt í umhverfi og fer það eftir því

Hugmyndafræði Ulriku Stigsdotter og Patrik Grahn er útskýrð í

hvernig einstaklingurinn upplifir sitt nærumhverfi. Áhrif umhverfis

þátttökupýramída félagslegrar þátttöku:

á félagslega virkni endurspeglast í því hversu mikið viðkomandi er
tilbúinn til að gefa af sér. Sumir gera litlar kröfur til umhverfisins og

•

Efst í pýramídanum er fólkið sem býr yfir miklum andlegum

vilja aðeins njóta staðar og stundar á meðan aðrir vilja fylgjast með

styrk. Það er tilbúið til að leiða hóp og taka frumkvæði auk þess að

mannlífinu án þess þó að taka beinan þátt í félagslegum athöfnum. Enn

fylgja þeim eftir.

aðrir vilja taka þátt og vera virkir án þess að leiða hópinn. Síðan eru

•

það þátttakendurnir sem vilja stýra og vera leiðandi í hópnum. Það er

úrlausn verkefna í leik eða starfi, gefur af sér og nýtur samvistar við

mikilvægt að umhverfið geti hjálpað fólki að öðlast félagslega hæfni

náungann.

smám saman með því að taka þátt í félagslegum athöfnum.

•

Næstefsta þrepið sýnir hvernig fólk starfar saman í hópum við

Í þriðja þrepi hafa notendur áhuga á því sem er að gerast í

kringum þá en eru ekki tilbúnir til að taka þátt. Þeir geta þó átt samskipti
við fólkið á svæðinu.
•

Neðsta þrepið táknar notendur sem gera litlar kröfur til

umhverfisins og möguleikar til félagslegrar þátttöku eru litlar og athafnir
framkvæmdar í einrúmi og kyrrð (Stigsdotter and Grahn 2003).

Mynd 42. Þáttökupýramídi félagslegrar þáttöku Patrik Grahn og Ulriku Stigsdotter.
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5.3

Upplifun fólks á umhverfi

Umhverfi henta misvel til þessara athafna og við skipulagningu garða

Í bókinni With People in Mind eftir Kaplan R. og fleiri (1998) er áhersla

er nauðsynlegt að skapa aðstæður sem henta fólki með mismikla getu

lögð á að maðurinn eigi að vera hluti af umhverfi sínu. Ólíkar þarfir

til félagslegrar athafna, aðstöðu til að taka þátt eftir samskiptagetu. Í

mannsins eru misjafnar og umhverfið sem hann lifir í er fjölbreytt.

görðum þurfa að vera mörg mismunandi rými sem skapa fjölbreytta

Mikilvægt að móta umhverfið svo það sé þægilegt og fái fólki til að líða

upplifun til að efla virkni einstaklinga í umhverfinu eins og að veita

vel . Fólki verður að finnast það vera öruggt í sínu nærumhverfi svo það

jafnvægi, líkamlega og andlega hvíld og athygli. Fólk þekkir og upplifir

geti byggt upp sjálfstraust og notið umhverfisins. Kaplan leggur áherslu

náttúruna með ólíkum hætti og með því að skapa fjölbreytt og ólík rými

á að náttúran eigi að vera hluti af daglegu umhverfi fólks (Kaplan,

til ýmissa athafna eru meiri möguleikar á að einstaklingar gefi meira

Kaplan og Ryan, 1989).

af sér og verði virkari í mannlegum samskiptum. Þáttökupýramídinn
hjálpar til við að draga fram þau svæði sem sýna þátttöku almennings
á svæðinu.

Mynd 43. Félagsleg þátttaka einstaklinga í leik.
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5.4

Uppbygging heilsugarða

Áhugi á græðandi görðum hefur aukist um heim allan á síðustu

Árið 1984 var fyrsta skýrslan um mælanleg áhrif náttúrunnar á heilsu

áratugum. Í rannsóknum tengdum heilbrigðisvísindum og öðrum

birt Ulrich, R.S. (1991). Myndin hér að neðan sýnir grunnhugmynd

starfsgreinum á sviði lýðheilsu hefur verið skoðað hvernig garðar geta

af uppbyggingu heilsugarðs. Garðurinn þarf að vera vel afmarkaður

haft sem best áhrif á fólk. Ýmiss konar aðferðafræði og hugmyndir

frá áreiti hins daglega lífs þannig að fólki finnist hann verndaður og

hafa verið notaðar við hönnun á græðandi görðum. Raunveruleg

öruggur. Hönnun garðsins verður að vera auðskiljanleg, hlutverk allra

markmið heilsugarða eru að hafa sem besta áhrif á velferð gesta sem koma í

hluta garðsins og garðrýma þarf að vera auðskiljanleg. Gott er að hafa

garðana (Stigsdotter og Grahn, 2002). Niðurstöður rannsókna sýna að áhrif

lokað afmarkað svæði næst dvalarstaðnum, síðan hálf opið svæði og

umhverfis getur haft mikil og jákvæð áhrif á líðan og heilsufar fólks.

þar fyrir utan opið (Skov & landskap, 2011).

Mikilvægt er að þeir sem koma að hönnun búi yfir vitneskju um
hvernig góð hönnun getur haft áhrif fólk. Fjölbreytt uppsetning á
rýmismyndunum getur haft jákvæð áhrif á gesti sem sækja heilsugarða
(Cooper Marcus og Barnes, 1999).Í þúsundir ára hafa verið uppi
hugmyndir þess efnis að það hafi góð áhrif á heilsu og velferð manna
að dvelja í náttúrulegu umhverfi, villtri náttúru og görðum (Stigsdottir
og Grahn, 2002). Rannsökuð hafa verið áhrif náttúrulegs umhverfis á
fólk og er hér til að mynda átt við áhrif dagsbirtu, fersks lofts og grænna
svæða.
Mynd 44. Grunnhugmynd af uppbyggingu heilsugarða.
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5.5

Aðgengi allra

Við umfjöllun um hönnunarforsendur verkefnisins er stuðst við
handbókina Aðgengi fyrir alla eftir Jón Ólaf Jónsson. Í bókinni er tekið
á flestum þeim atriðum sem þarf til að gera aðgengi fyrir alla bærilegt.
Hérna fyrir neðan er tekið út nokkra þætti sem notaðir eru í hönnuninni
og skýri hvernig þeir eru settir fram samkvæmt lögum og reglugerðum.
Krafan um aðgengi fyrir alla byggist á hugmyndinni um jafnan rétt og
möguleika fólks til að taka þátt í samfélaginu. Þau svæði sem eru ætluð
til útivistar fyrir almenning verður að skipuleggja þannig að allir geti
notað þau og komist til og frá þeim án hindrana. Það er því lykilatriði að
tryggja aðgengi allra með réttri hönnun. Vel skipulagðir aðkomustígar
á útivistarsvæðum í íbúðahverfum eru mikilvæg útivistarsvæði fyrir
hreyfihamlað fólk. Við hönnun stíga og annarra umferðarmannvirkja
þarf að taka mið af rýmisþörf rafmagnshjólastóla. Val á réttum
yfirborðsefnum auðveldar sjónskertu fólki að komast leiðar sinnar.
Merkingar og skilti eru nauðsynlegur þáttur í umhverfinu. Góðar
merkingar eru skýrar og auðskiljanlegar. Vel merkt umhverfi auðveldar
einnig aðgengi heyrnarskertra, sjónskertra og almennings. Taka þarf
tillit til ríkjandi vindátta vegna hugsanlegrar mengunar og annarra
umhverfisþátta. Við plöntuval er rétt að meta möguleg ofnæmisáhrif
(Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002).

Mynd 45. Aðgengi allra.
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5.6

SVÓT (e. SWOT)

Greiningaraðferðin SVÓT var þróuð af viðskiptamanninum Albert Humphrey á árunum 1960–70. Skammstöfunin SVÓT (e. SWOT) stendur fyrir
styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri og var aðferðin í fyrstu notuð til að greina framangreinda þætti í rekstri fyrirtækja og viðskiptaverkefna
(Tim Friesner, án árs). Þessi einfalda aðferð hefur síðan verið nýtt til greiningar á hinum ýmsu sviðum, meðal annars á sviði landslagsgreiningar.
Aðferðin nýtist vel til að taka saman niðurstöður margra greininga sem eru hagstæðar eða óhagstæðar og þannig er hægt að fá góða heildaryfirsýn
yfir mikilvægustu atriðin sem koma út úr greiningarvinnunni.
Rýmisgreiningin SWOT (styrkleiki, veikleiki, tækifæri og ógnir) er aðferð sem byggist á því að meta kosti og galla svæðisins. Með því að greina
jákvæða og neikvæða þætti, tækifæri og ógnir er hægt að meta hvaða eiginleika umhverfið hefur. Sagnfræðilegar og jarðfræðilegar heimildir af
sögu hönnunarsvæðis eru teknar inn í greininguna. Það er gert til að afla upplýsinga um hvað var áður á svæðinu, til að mynda fornminjar eða
náttúruminjar. Eins er hægt að draga fram í nýrri hönnun sögu svæðis og tengja við nútímann og með því móti er hægt að halda í þá þekkingu
sem fyrir er og halda henni við. Myndir sem teknar voru í vettvangskönnuninni eru notað í hönnunarferlinu, bæði til að greina svæðið betur og í
mótunarvinnunni þegar eiginleg hönnun á umhverfinu fer fram.

Mynd 46. SWOT greiningartafla fyrir Kópavogstún.
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6

Hönnunarforsendur

Með samantekt greininga, rannsókna, erlendra fordæma og kenninga

Rýmisgreiningu til að skilgreina sérstöðu svæðis og hvað það er sem

sem stuðst er við er hægt að draga fram ákveðin atriði sem munu

leggja skal áherslu á í skipulags- og hönnunarvinnunni. Greining

verða hönnunarforsendur opins heilsugarðs. Notast verður við þessar

fjarlægða gefur mynd af hugsamlegri notkun og nýtingu garðsins.

forsendur til þess að hanna heilsugarð.

Gróðurfarsgreining til að velja gróður sem hentar fyrir svæðið. Anda
staðar til að halda í sögu svæðisins. SWOT greining til að draga fram

Forsendur hönnunar eru eftirfarandi:
1.

áherslu greininganna.

Hanna heilsugarð sem hefur fjölbreytileika fyrir notendur

garðsins tengda útiveru, eflir lýðheilsu og eykur á tengsl við náttúruna.

3.

Í garðinum verða ákveðin svæði sem öll gegna sýnu hlutverki fyrir

aðferðafræði sem ATHA (American Horticultural Therapy Association)

heilsugarð. Svæðin hafa hvert sinn eiginleika á upplifun þeirra sem

garðarnir í Bandaríkjunum þar sem markmiðið er að starfrækja opna

fara um garðinn. Svæðin eru: Skógargarðurinn, plómulundurinn,

heilsugarða sem taka á móti sjúklingum, íbúum og öðrum sem þurfa

engið, aldingarðurinn, berja og nytjalundurinn. Einnig eru svæði í

og vilja komast í náttúrulegt og nærandi umhverfi. Einnig er byggt á

garðinum sem eru til að leita ró og friðar fara í leiki og gróðurræktun

Thrive görðunum í Bretlandi og írlandi sem hafa að markmiði að fá fólk

við gróðurhúsið. Öll svæðin tengjast starfseminni í garðinum og eru

til að efla félagsleg samskipti og öðlist betri líkamlega heilsu í gegnum

hugsuð fyrir notendur garðsins.

hreyfingu sem tengist starfseminni í görðunum. Þess má geta að bæði

Hönnunartillagan verður byggð á sömu hugmynda og

ATHA og Thrive eru byggðir upp á sömu forsendum og kenningum og
2.

Samantekt greininga verða notaðar við gerð hönnunar. Með

heilsugarðurinn í Alnarp.

veðurfarsgreiningu er hægt að meta hugsanleg áhrif vinds á fyrirhugað
útivistarsvæði. Sól og skuggamyndunargreiningu til þess að leggja
áherslu á sólrík svæði og að takmarka skuggamyndun í garðinum. Með
sjónlínugeiningu til að halda sjónlínum innan garðsins opnum.
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4.

Ný hönnun á að tengjast við nýja íbúabyggð sem er að myndast

verið afvikið og kyrrlátt og veitir notendum öryggi til afslöppunar.

umhverfis Kópavogstún. Garðurinn mun styrkja svæðið og auka gæði

Einkenni: Náttúrulegir hlutir sem hrófla má við,

hverfisins sem grænt svæði. Garðurinn mun virka hvetjandi á notendur

sandur, vatn, spýtur og mold.

og efla félagsleg tengsl meðal íbúa. Horft er sérstaklega til eldri borgara

Það skemmtilega svæði til hátíðarhalda er stærra svæði sem býður

vegna þess hve stutt er í garðinn frá íbúðum eldri borgara. Garðurinn

upp á samveru stærri og minni hópa óháð bæði tíma eða árstíð. Svæðin

mun veraða framhald af grænu svæði í Kópavogsdal og auka aðsókn

eru fyrir viðburði og skemmtanir, geta verið gróðri vaxin, en einnig

fólks í garðinn.

getur þetta átt við um svæði líkt og göngugötur sem eru snyrtilega búnar
blómakerjum og trjám.

5.

Leitast er eftir að ná fram þeim gæðaflokkum Patrik Grahn fyrir

Einkenni: Vel hirt gróðurbeð og blómaker, bekkir, skrautljós, gosbrunnar

minni svæði vegna þess að garðurinn afmarkar um 5 ferkílómetra og telst

og nægilegt rými.

því til minni svæða. Flokkarnir sem verða notaðir eru, það opna almenna

Það menningarlega er staður sem einkennist af sögu, hefur sterk

þar sem fólk mætist, það leikvænlega vettvangur ímyndunaraflsins, það

einkenni, getur verið með listaverkum eða minnismerkjum. Staðurinn

skemmtilega svæði til hátíðarhalda, það menningarlega og eitt fyrir

er birtingarmynd í tjáningu fólks eða þjóðar um sögu þess. Vel hirt

stærra svæði það er það friðsæla.

svæði með fallegum blómabeðum og gosbrunnum.

Það opna almenna þar sem fólk mætist er svæði þar sem fólk getur

Einkenni: Menning, torg, minnismerki, blómabeð, styttur og gosbrunnar.

komið saman á óformlegum svæðum og skiptir þá félagsskapurinn

Það friðsæla er friðsæll staður sem hægt er að vera friði frá skarkala

meira máli heldur en kröfur um fegurð svæðins. Notagildi og gott

borgarinnar. Þörf fyrir fólk til að geta leitað til hljóðlátra og friðsælla

nærsvæði er mikilvægara heldur en formfost umgjörð svæðisins.

staða nærri heimilinu. Svæði sem þú getur verið einn með sjálfum þér,

Einkenni: Skjólsamt, opið og undirlent tún.

hlustað á vindinn, þytinn í trjánum, fuglasöng og suðið í flugunum.

Það leikvænlega vettvangur ímyndunaraflsins eru svæði þar sem

Ekkert rusl eða illgresi sjáanlegt hljóðlátur og friðsæll staður en ber

börn og fullorðnir fá tækifæri til að láta ímyndunaraflið ráða. Fá örvun

samt í sér frumöfl náttúrunnar og er samtímis dularfullur, öruggur,

úr náttúrunni til að byggja upp og endurmóta umhverfið. Svæði getur

hljóðlátur og friðsæll en ber samt í sér frumöfl náttúrunnar.
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6.

Einnig verður stuðst við rannsókninr Kaplan og Kaplan um

grunnskiptingu svæða þ.e. lokuð svæði, hálfopin svæði og opin svæði.

Dýptartilfinning: Dýpt svæðis þarf að vera skiljanleg og vekja upp

Þar sem mismunandi áhrif náttúrunnnar hefur á hegðun fólks og hvernig

áhuga fólks til að kanna svæðið betur.

hver einstaklingur upplifir umhverfið í kringum sig. Lokuð svæði eru

Opnun: Opnir og vel hirtir skógar veita meiri öryggistilfinningu en illa

fyrir ákveðinn hóp sem þarf að vera í mikilli ró og fá frið frá áreiti

hirtir skógar. Aðkoma og útsýni þarf að vera opið og gott göngustígakerfi

daglegs amstur. Sá hópur þarf að að vera í lokuðu umhverfi til að getað

á milli svæða.

fengið endurnæringu frá umhverfinu. Hálfopin svæði eru svæði sem

Sjónræn tenging: Góð sjónræn tenging byggir upp sjálfstraust. Lélegt

bjóða uppá að hægt sé að fara úr lokuðum svæðum yfir í hálfopin. Þau

útsýni getur valdið ótta og kvíða. Á göngustígum er nauðsynlegt að

svæði veita notendum meiri frjálsræði í ferðum heldur en á lokuðu

hafa gott útsýni og góða yfirsýn yfir umhverfið.

svæðunum og er fyrir þá sem geta verið í meiri áreiti. Opnu svæðin

Kunnugleiki: Fólki líður vel í umhverfi sem það þekkir. Fólk fyllist oft

eru fyrir þá sem geta verið í miklu áreiti en finna jafnaframt fyrir

kvíða í ókunnugu umhverfi.

endurnæringu úr náttúrunni.

Mannleg ummerki: Fólki líður vel þegar það sér mannvirki í náttúrulegu
umhverfi. Það vekur upp góða líðan að sjá bekki, göngustíga og tjarnir.

7

Í bókinni With People in Mind setur Kaplan fram átta

Umhverfi sem er í niðurníðslu getur valdið ónotum hjá fólki.

upplifunarþætti fólks á útisvæðum og verður stuðst við þá í hönnuninni.

Samloðandi svæði: Svæði sem hafa mörg lítil svæði innbyrðis svo sem

Niðurstöður áralangra rannsóka Kaplan og Kaplan sýna fram á tengsl

rjóður, hvíldarsvæði með bekkjum og leiksvæði geta myndað saman

milli tilfinninga og andlegrar líðan fólks annarsvega og umhverfisins í

eina notalega heild.

kringum það hinsvegar. Þrátt fyrir margbreytileika manneskjunnar deila

Þægilegt yfirborð: Slétt yfirborð á göngustígum og grasflötum byggir

þær allar sömu grunn þörfum.

upp sjálfsöryggi. Gott og aðgengilegt yfirborð er oft merki þess hversu

Leyndardómur: Svæði sem eru leyndardómsfullt, dregur fólk að og

vel svæði er skipulagt.

vekur oft upp spennu. Hægt er að gera svæði leyndardómsfull með því
að forma landslag á mismunandi vegu til dæmis á stígum.
38

7

Hönnunartillaga

Markmið verkefnisins er að setja fram hönnunartillögu að sjálfstæðum

tækifæri eru varðandi tengingu stíga í og frá garðinum við göngu- og

heilsugarði sem er opinn almenningi. Eftir samantekt greininga og

stígakerfi bæjarins. Stígakerfið í garðinum er haft einfalt og miðað út

kortlagningu á svæði Kópavogstúns er það mat höfundar að nýta megi

frá aðgengi fyrir alla. Flatirnar eru frekar sléttar og auðvelt að móta

svæðið til fjölbreytrar upplifunar fyrir bæjarbúa. Heilsugarðurinn

garðinn með tilliti til halla á göngustígum. Breidd stíga í garðinum er

mun sameina aðstöðu til útiveru og hreyfingar fyrir almenning í

2 metrar en er breiðari við Kópavogsbæ og niður eftir túninu þar sem

Kópavogi og þau samfélagslegu störf sem garðurinn kemur til með

það er hugsað sem þjónustustígur. Nægt rými er haft fyrir hvíldarútskot

aðbjóða upp á mun auka fjölbreytni athafna þeirra sem koma í garðinn.

og snúning hjólastóla við setbekki í garðinum. Fjölfarin útivistarstígur

Garðurinn mun hafa aðstöðu til útiveru, líkamsræktar og slökunar fyrir

liggur meðfram garðinum og þótti við hæfi að setja annan stíg inn í

þá sem hann sækja. Garðurinn er viðbót við græn svæði Kópavogs og

garðinum samhliða gamla stígnum fyrir gangandi til að fá fólk inn í

staðsetning hans innan um íbúðahverfis mun auka gæði hverfisins.

garðinn. Skipting nýrri svæða í garðinum er höfð opin svo rýmin flæði

Kópavogsbær (gamli sveitabærinn) verður aðalbygging garðsins

saman og einnig til að halda sjónlínum sem mest opnum til að auka á þá

þaðan sem starfsemi garðsins verður stjórnað. Aðalbyggingin verður

upplifun sem fylgir því að fara um á milli rýma innan garðsins. Gróður

jafnframt hugsað sem kaffihús þar sem almenningur getur komið og

er hafður hvað þéttastur í útjaðri garðsins til að mynda umgjörð um

fengið sér kaffi og fundið þá menningarlegu og sögulegu tengingu sem

hann. Áhersla er lögð á að bæta við manir og trjágróður í austanverðum

bærinn hefur.

garðinum til að draga úr hljóð og sjónmengun frá umferð.

Hönnun garðsins er svæðisskipt en skiptingin felst í því að við
Kópavogsbæ, þar sem gróðurræktunarsvæði og hópastarfsemi verður,

Trjágróður er settur niður þannig að sem mest sól nái að skína inn í

er hægt að hafa svæðið lokað. Þar verður hægt að vera með starfsemi án

garðinn og sem minnst skuggamyndun verði af trjánum. Svæðið

áreitis hins daglega lífs. Hálfopið svæði er næst utan við lokaða svæðið,

stendur afar vel gagnvart sólu og fangar birtu og hlýju mest allan

það er svæði þar sem starfsemi og leikur geta farið saman. Fjærst er

tíman sem hún er á lofti. Með trjágróðri er hægt að móta

opið svæði þar sem allir geta farið um á milli svæða án hindrana. Mikil

mismunandi rými sem veita skjól fyrir vindum. Inni í garðinum eru mestu
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opnanirnar á grasflötunum neðst í garðinum og þéttist þegar ofar er komið

linga eða hópa. Í garðinum verður völundarhús á sama fleti og grasið og er

og verður að runnum og ræktunarsvæði næst Kópavogsbæ. Ræktunar

hugsað sem þjálfun í ratleik. Einnig verður þar ávaxtatrjálundur til að auka

svæðið er hugsað sem jurtagarður og við Kópavogsbæ er gróðurhús sem

fjölbreytni í trjágróðri. Æfingaaðstaða fyrir eldri borgara verður höfð á

skýlir útisvæði fyrir vindum og er hugmyndin sú að þar verði starfsemi

skjólgóðum stað við grenilund á vesturhluta garðsins. Þar verða

allan ársins hring. Svæðið næst Kópavogsbæ er lokað og þar fer fram

staðsett æfingatæki sem henta fyrir alla aldurhópa til að stunda

skipulögð starfsemi eins og hefur verið gerð skil á í kaflanum um

líkamsrækt. Staðsetning hljóðmana við Reykjavíkurveg er æskileg til að

hugmyndafræðina.

draga úr hljóðmengun innan garðsins. Mikill umferðaþungi er meðfram
garðinum og er hávaðamengun að mati höfundar ein helsta ógnin í

Auðvelt er að skapa fjölbreytileika í rými til að koma til móts við

garðinum.

þarfir þeirra sem koma til með að nota garðinn. Mikilvægt er að
garðurinn hafi upp á að bjóða mismunandi rými. Rýmin er svo hægt

Kópavogsbúar hefðu mikinn hag af því að vera með grænt svæði

að nota sem gæðasvæði með því að skilgreyna sérstöðu þeirra í

alla leið úr Kópavogsdal og út á Kársnes. Sem garður gæti

garðinum, allt frá svæðum til að njóta og yfir í menningarleg svæði.

Kópavogstún aukið upplifun og vakið áhuga fólks og ætti að geta haft mikið

Upplifunarþættir í rýmisbyggingu garðsins eru hafðir með, svo

aðdráttarafl fyrir bæjarbúa. Hægt er að halda í menningarsögulegt

að fólki líði vel tilfinningalega og andlega innan garðsins og finni

gildi Kópavogsbæjar með því að opna bæinn fyrir almenningi með

tengingu við náttúruna þannig að hver getur fundið sér sitt svæði.

því að starfrækja kaffihús sem tengist starfseminni og með sögulegri

Tjörn verður staðsett þar sem lægsti hæðarpunktur er í garð

tengingu við húsið sjálft. Góð tækifæri eru til að móta skjólgóða staði í

inum og er það gert til að nota lægð sem fyrir er í túninu og eins er

garðinum

kostur að tjörnin geti tekið við ofanvatni sem kemur af yfirborði túnsinns.

Mögulega gæti garðurinn orðið leiðandi í þeirri sérstöðu sem hann fær

Nokkur afmörkuð svæði verða í garðinum, eins og fyrir teygjur þar sem

sem heilsugarður. Augljóst er að möguleikar á úrbótum og endurhönnun

hægt er að vera í hóp eða einsamall, boccia-völlur þar sem hópar og

svæðisins eru miklir og verkefnið því spennandi en jafnframt krefjandi.

félagar geta leikið saman og púttvöllur sem er hentugur fyrir einstak
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Mynd 50 . Stemningsmynd af æfingasvæði.
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Þáttökupýramídinn sýnir hvar virkni fólks er svæðabundið

Mynd 52. Þáttökupýramídi félagslegrar þáttöku Patrik Grahn og
Ulriku Stigsdotter.

Svæðiskiptingin sýnir hvernig virkni einstaklinga með
mismikla getu til félagslegra athafna er í garðinum.
Efst næst aðalbyggingu eru einstaklingar með
mikinn andlegan styrk sem hafa frumkæði og eru leiðandi
í hópnum þeir stýra verkefnum og starfi tengdu garðinum.
Þar á eftir er svæði sem sýnir hvar einstaklingar
eru virkir í félagslegri þáttöku og taka þátt í hópastarfi.
Þriðja svæðið er fyrir notendur sem hafa áhuga en
eru ekki tilbúnir til að taka þátt. Þeir geta þó átt samskipti
við fólkið á svæðinu.
Síðast er það svæði sem er fyrir notendur sem

Mynd 51. Svæðisskipting garðsins eftir þáttökupýramída

gera litlar kröfur til umhverfisins og félagslegrar þátttöku.

Patrik Grahn og Ulriku Stigsdotter.

Svæðið býður upp á að vera í einrúmi og kyrrð.
45

Þau gæðasvæði sem garðurinn hefur

Ríkt af tegundum

Stórt og óendanlegt

Friðsælt

Menningarlega

Það opna almenna

Hátíðarsvæðið

Örugga leikvænlega

Það villta

Mynd 54. Einkenni garðrýma samkvæmt Grahn & Stigsdotter.

Þau svæði sem garðurinn hefur eru:
Menningarlega svæðið
Það almenna og opna
Hátíðarsvæði
Það leikvænlega
Það friðsæla

Mynd 53. Myndin sýnir þau gæðasvæði sem sem garðurinn hefur upp á að bjóða.

46

Afmörkun svæða í garðinum

Myndin sýnir afmörkuð svæði frá áreiti hins
daglega lífs. Lokaða svæðið er þannig að fólki
finnist það verndað og öruggt, síðan hálf opið
svæði og þar fyrir utan opið.

Lokað svæði
Hálflokað svæði
Opið svæði

Mynd 55. Afmörkun svæða.
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8

UMRÆÐUR OG LOKAORÐ

Verkefnið gekk út á að hanna opinn heilsugarð á Kópavogstúni.

Þær tillögur sem settar hafa verið fram í verkefninu eru ekki endanlegar.

Heilsugarð með sambærilegan rekstur og þekkist í erlendum görðum.

Útfæra þarf tillögurnar nánar en þær mættu vera til hliðsjónar í

Þessi fyrirhugaða starfsemi í garðinum byggir á erlendri fyrirmynd sem

hugmyndavinnu tengdri framtíðarskipulagi svæðisins. Með þessu

er sífellt að öðlast meiri vinsældir þegar hanna á garða.

verkefni vill ég vekja athygli á heilsugörðum sem eru að verða algengir

Notendahópurinn er breiður og staðsetning garðsins upplögð fyrir

í samfélögum um allan heim.

eldri borgara og aðra sem búa í næsta nágrenni við garðinn. Sjálfbærni
íbúðahverfa hefur verið mikið í umræðunni og eru græn svæði stór

„Grunnurinn að allri mótun á skipulagi og

þáttur í að sameina hringrás sjálfbærninnar.

hönnunarvinnu liggur í rannsóknum á líðan fólks:

Garðurinn myndar tengingu á milli hverfishluta og hefur jákvæð

Fyrst líf – síðan rými – síðast byggingar“

áhrif á vistvænar samgöngur þeirra sem vilja ferðast gangandi eða á

(Gehl architects, 2010)

hjólum. Sjálfbærnin felst einnig í því að notendum garðsins finnst það
sjálfsagður hlutur að getað farið á græn svæði til að stunda léttar göngur
og njóta þeirra náttúrulegra eiginleika sem garðurinn hefur. Allt hjálpar
þetta til við að auka lýðheilsu og heilbrigði íbúanna.

48
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Viðauki II: Sniðmyndir mvk.1:1000 á blaðstærð A4
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