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Ágrip

Í góðu og vel skipulögðu umhverfi myndast vettvangur fyrir fjölbreytt 
mannlíf og möguleikar á mannlegum samskiptum skapast. Með bættu 
skipulagi aukast valfrjálsar athafnir þar sem svæðið og aðstæður 
gefa fólki tækifæri til að staldra við, setjast, borða og njóta lífsins. 
Tíðni nauðsynlegra athafna er sú sama. Ef gæði svæðanna eru 
mikil aukast athafnir fólks. Á götum og í borgarrýmum sem eru illa 
skipulögð flýtir fólk sér frekar heim. Því eiga sér aðeins nauðsynlegustu 
athafnir þar stað. Torg og framhliðar húsa hafa áhrif á gæði svæða 
og eru stór þáttur í upplifun gangandi vegfarenda um borgir. 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að skoða hvar miðbær 
Hveragerðis er í hugum íbúa og skoða félagslegt atferli fólks 
þar, með kenningar  arkitektsins Jan Gehl að leiðarljósi.
Verkefnið er tvíþætt. Í fyrsta lagi var send út spurningakönnun á úrtak 
Hveragerðinga 15 ára og eldri, með það að markmiði að staðsetja 
miðbæ Hveragerðis. Í öðru lagi var unnin atferlisgreining á tveimur 
svæðum í bænum, en þau voru valin út frá niðustöðum könnunarinnar. 

Niðurstaða íbúakönnunarinnar er skýr. Að mati íbúa Hveragerðis er 
Breiðamörk miðbærinn. Í dag er Breiðamörk hönnuð fyrir bifreiðar 
með mörgum bílastæðum.  Til að efla mannlíf í Hveragerði þá þarf 
göturýmið  einnig að vera hannað fyrir fólk. Það er vandmeðfarið 
að hanna og skipuleggja góð göturými, hvað þá heilan miðbæ. 
Mikilvægt er að hugsa um götuna og rýmið sem eina heild og 
skipuleggja og hanna rýmið þannig að mannlíf aukist.  Íbúar og 
ferðamenn þurfa að geta unað sér vel við götuna, gengið eða hjólað í 
rólegheitum, staldrað við, myndað tengsl og hvílt sig. Meginniðurstaða 
þessa verkefnis er að Breiðamörkin í heild sé í raun fyrir bíla 
þrátt fyrir að hún hafi komið hæst út úr íbúakönnun sem miðbær. 

Í raun má segja að nú séu tveir miðbæjarkjarnar í Hveragerði. 
Þrátt fyrir að svæði 1 sé fjölfarnara í heildina þá  sýna mælingar 
örlítið meiri fjölbreytileika í athöfnum fólks á svæði 2. Fjöldi 
nn segir ekki til um gæði hvers svæðis um sig heldur er það 

fjölbreytileikinn í athöfnum fólks og að fólk dvelji á svæðinu.
Gamli bærinn, svæði 1, er því víkjandi en svæði 2 er vaxandi 
miðbæjarsvæði. Niðurstaða atferligreiningarinnar er því sú að miðbærinn 
er að færast. Með tilkomu verslunarmiðstöðvar að Sunnumörk virðist 
sem stóru verslanakeðjurnar dragi miðbæinn niður eftir Breiðumörkinni. 
Í dag er gamli miðbærinn er í raun þjónustu- og stofnanasvæði 
og engin aðstaða fyrir valfrjálsar eða félagslegar athafnir. 
Svæði 2 er verslunar-, veitinga- og þjónustusvæði. Þar 
er svæði til hátíðahalda og skemmtana.  Niðurstaða 
atferlisgreiningarinnar er sú að miðbærinn er að færast. 

Við Breiðumörkina endilanga eru stofnanir, þjónustufyrirtæki, 
veitingastaðir og verslanir. Því má segja að hún sé þungamiðja bæjarins 
enda fer nánast öll umferð inn og út úr bænum um hana. Hún er umgjörð 
daglegs lífs flestra íbúa og þar með eitt mikilvægasta svæði bæjarins. 

Æskilegt er að bæta gæði svæðanna fyrir íbúa og þá 
sem eiga leið þar um. Miðbæ íbúanna, eða götuna 
Breiðumörk, þarf að líta á sem stað til að njóta og dvelja á. 
Því þarf að reyna að bæta þá eiginleika sem hún hefur í dag til að 
uppfylla slíkar kröfur. Auka þarf starfsemi og bæta gróðurásýnd. 
Ein helsta forsenda fyrir lifandi miðbæ er blanda af miðbæjarstarfsemi 
og þéttri íbúðabyggð sem myndar hefðbundið bæjarrými.
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A well designed and organised quality environment creates a 
space for various activities and social interactions. With improved 
organisation and design the variety of activities people can choose 
from is increased, and the surroundings welcome people to stick 
around, sit down, eat and enjoy the moment. The frequency of 
basic activities is the same in well organised areas, but activities 
become more varied with better design of the surroundings. 
In streets and city spaces that are poorly organised people tend 
leave once the basic activity has been completed. One of the 
aspects that influence the quality of spaces are squares and 
street frontages, a vital part in the pedestrian experience of a city.

The purpose of this paper is to assess where the centre 
of the town of Hveragerði is situated in the minds of the 
inhabitants, and to evaluate the social interactions in that 
centre based on the theories of the architect Jan Gehl.
The study subsisted of two phases. To begin with questionnaires 
were mailed to a sample group of inhabitants of Hveragerði, 
aged 15 and up, with the purpose of locating the centre of 
Hveragerði. On the basis of these questionnaires two areas 
were chosen and then studied with behaviour analysis. 

The results of the questionnaires were clear, in the minds of the 
inhabitants the centre of Hvergerði is Breiðamörk, the main street 
of Hveragerði. Today Breiðamörk is designed for cars with plenty 
of parking spaces. To enhance the social aspect of pedestrian life 
in Hveragerði the street space design also needs to incorporate 
people. Designing and organising streets with a good street space is 
tricky, and even trickier when the same applies to a whole centre. It’s 
important to look at the street and the space as a whole, and design 
and organise the space to enhance the pedestrian experience, and 
enable people passing through to enjoy themselves by the street, 
walking or biking at a slow pace, stop, interact with others and rest.
The main finding of this study was that although Breiðamörk did score 

highest in the questionnaire the street is mainly designed for cars.
But in fact it can be argued that Hveragerði has two centres. Although 
area 1 is busier observation showed that the variety of people’s 
activities was greater in area 2. The number of people occupying an 
area isn’t a measurement of the area’s quality, but rather the variety 
of people’s activities and the time people spend at a given area.
The importance of the old town centre, area 1, is diminishing while 
area 2 is becoming more of a centre. The result of the behaviour 
analysis is that the centre is moving. The introduction of the strip 
mall at Sunnumörk, with its well-known shops, seems to have drawn 
the centre to the lower part of Breiðamörk. Today the old town 
centre is mainly focused around services and institutions, with no 
space for optional or social activities. Area 2 incorporates shops, 
restaurants and services, and also works as a venue for festivities. 
The finding of the behaviour analysis is that the centre is moving.

Institutions, service companies, restaurants and shops line up along 
the Breiðamörk street. Therefore it can be said to the focus point 
of Hveragerði, as almost all traffic in and out of the town passes 
through there. It frames the everyday existence of most inhabitants 
and therefore plays a vital role as the town most important area.

It’s preferable to improve the quality of these areas for the inhabitants 
as well for people passing through. The town centre, Breiðamörk, 
needs to be viewed as a place that one can enjoy and spend time at.
Therefore it would be a good idea to improve the properties 
the street already has to fulfill such demands. Diversity of 
functions needs to be enhanced and vegetation increased.
One of the basic conditions promoting a living centre is mix of centre 
functions and dense population, creating a traditional town space.
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Inngangur

Miðbær er þungamiðja sérhvers bæjarfélags. Þar eru helstu stofnanir, 
þjónustufyrirtæki, veitingastaðir og verslanir. Þétt íbúðabyggð, ys og þys 
og fjölbreytt athafnasemi. Segja má að miðbærinn sé umgjörð um daglegt 
líf flestra íbúa og þar með eitt mikilvægasta svæði hvers bæjar. Miðbær er 
oft samkomustaður og vettvangur hátíðahalda.  Miklvægt er að miðbærinn 
sé aðlaðandi með skýrum einkennum ss. torgum, görðum og kennileitum. 
Miðbærinn er andlit bæjarins og mikilvægur þáttur í ímynd hans. 

Upphaflega byggist Hveragerðisbær út frá gamla Mjólkurbúi Ölfusinga 
og í kringum hverasvæðið. Gamla bæjarmiðjan var því lengi vel 
við enda Breiðumerkur þar sem Þinghúsið og Mjólkurbúið voru. 
Við sömu götu stóðu Póstur og Sími, ýmsar verslanir, apótek, banki 
og Heilsugæsla. Hreppsskrifstofa og Bókasafnið voru skammt 
undan. Ekki má gleyma Lystigarðinum en ræktun skrúðgarðs hófst 
árið 1986 og er þar nú fallegur trjágróður með leiksvæði, bekkjum 
og borðum sem  íbúar og ferðamenn geta nýtt sér til útivistar. Árið 
1985 var komið fyrir hringtorgi við gamla hótelið (Þinghúsið) til 
að stýra umferð og móta miðbæ (Berglind Sigurðardóttir, 2009). 

Árið 2004 var byggð verslunar- og þjónustumiðstöð við þjóðveginn 
að Sunnumörk 2. Með tilkomu hennar færðist þungamiðja bæjarins. 
Þangað flytjast Bæjarskrifstofan, Bókasafnið, verslun og pósturinn.  
Áhrifin eru greinileg. Eftir standa apótek, banki, Heilsugæsla auk 
veitingastaðarins Kjöt og Kúnst, Grillið hjá Möggu og Lystigarðsins. 
Á árum áður var alltaf kveikt á jólatré bæjarins á hringtorginu við 
Þinghúsið en nú hefur sú hefð verið flutt á nýjan stað sem kallaður 
er Smágarðar  og  stendur við Breiðumörkina við hliðina á Hótel 
Örk (Berglind Sigurðardóttir, 2009). Þessi garður var hannaður árið 
2009 fyrir Steypustöðina og Blóm í Bæ af landlagsarkitektinum 
Höllu Hrund Pétursdóttur (Guðmundur Baldursson, 2013). 

Ylræktin hefur lengi einkennt miðbæ Hveragerðis og sett svip sinn á 
samfélagið. En hún hefur átt undir högg að sækja síðari ár og fáar 
garðyrkjustöðvar eru eftir. Áður hafði bærinn aðdráttarafl fyrir þá sem fóru 

framhjá bænum og fólk gerði sér gjarnan ferð úr Reykjavík í Hveragerði. 
Helsta aðdráttaraflið var garðyrkjustöðvarnar, Eden og Blómaborg. 
Nú er garðyrkjan hverfandi, Eden er brunnið en eftir stendur 
Blómaborg en enginn api (Berglind Sigurðardóttir, 2013).



1 2

Meginmarkmið þessa verkefnis er að athuga hvar miðbær 
Hveragerðis er í hugum íbúa og skoða félagslegt atferli 
fólks þar, með kenningar arkiteksins Jan Gehl að leiðarljósi.

Markmið ritgerðarinnar eru eftirfarandi:

 • Staðsetja miðbæinn í Hveragerði útfrá skoðunum íbúa.
 • Meta gæði þess svæðis eða þeirra tveggja svæða sem 
   íbúakönnunin gefur til kynna sem miðbær.
 • Koma með tillögur að því hvernig efla megi bæjarmynd 
   Hveragerðis með áherslu á miðbæinn.

Verkefnið er tvíþætt:

1. Senda út spurningakönnun á úrtak Hvergerðinga 15 ára og eldri. 
Markmið könnunarinnar er að staðsetja miðbæ.
Hveragerðis samkvæmt skoðunum bæjarbúa. 
Niðurstöður könnunarinnar eru settar fram á myndum.

2. Unnin er atferlisgreining á tveimur svæðum í bænum.
Þau eru valin útfrá niðurstöðum íbúakönnunarinnar. Notast 
er við atferlisrannsóknir Jan Gehl í Kaupmannahöfn 
árið 2003 og Stokkhólmi árið 1990 (Gehl, J. 2006). 
Niðurstöður þeirrar vinnu eru settar fram á eftirfarandi formi:

a. Kort
b. Tölfræðigögn
c. Ljósmyndir
d. Texti

Niðurstöður alls verkefnisins eru settar fram í texta ásamt, 
tölfræðigögnum, kortum og ljósmyndum.

Markmið
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Hvötin að baki þessa verkefnis er að skilgreina miðbæ Hveragerðis og 
skoða hvort megi bæta hann. Skapa þarf góð skilyrði fyrir ferðamenn og 
dvöl fólks í almenningsrýmum. Fólk þarf að hafa eitthvað við að vera (Gehl, 
J., 1971) hvaða athafnir sem það síðan velur, hvort sem það er að njóta 
útsýnis, fá sér að borða eða hitta vini. Með því að gera Hveragerðisbæ 
líflegri þá getur hann haft meiri aðdráttarafl bæði fyrir íbúa jafnt sem 
ferðamenn. Það er góð fjárfestingu til lengri tíma litið fyrir bæjarfélagið. 

Rannsóknarspurningarnar eru:

„Hvar er miðbærinn í Hveragerði?ˮ

„Er einn eða fleiri miðbæjarkjarnar í Hveragerði? 
  Ef svo er, er þá hægt að tengja þá saman?ˮ 

„Hvernig eru íbúarnir í Hveragerði að nýta svæðin?ˮ

„Hvernig má gera miðbæinn líflegri, notalegri og skemmtilegri?ˮ

Rannsóknarspurning og Vinnuferlið

Skilgreining á viðfangsefninu

Gagnasöfnun
• Skoða fyrri rannsóknir
• Fá gögn frá Þjóðskrá

 Íbúakönnun Atferlisgreining

 • Útbúa spurningar
 • Útbúa dreifibréf
 • Sækja um styrk vegna
    verkefnisins
 • Útbúa vefsíðu fyrir könnunina
 • Senda út dreifibréf á 
   þátttakendur
 • Niðurstöður settar fram með 
   myndum

• Unnin skv. fyrirfram gefnum 
   þáttum úr     
   rannsóknaskýrslum 
   frá Gehl arkitekts.
• Greiningin er framkvæmd á      
   tveimur stöðum í bænum
• Niðurstöður eru settar fram á
  kortum, með tölfræðigögnum, 
  ljósmyndum og skýrslu.

Samandregnar niðurstöður

Umræður og ályktarnir

Mynd 1. Vinnuferlið © Berglind Sigurðardóttir
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Gögn og aðferðir

Útbúinn var gátlisti að fyrirmynd Gehl Architects, sjá viðauka 
I, til að meta  hvernig fólk notar miðbæinn. Einnig var 
notast við gátlista til þess að meta svæðin tvö en hann er 
upprunninn frá Jan Gehl, sjá í viðauka II (Jan Gehl, 1987). 

Í upphafi var útbúinn vinnuferill og sambærileg verkefni 
skoðuð. Í framhaldinu var útbúin spurningakönnun. 
Útbúnar voru spurningar, sjá viðauka III, og dreifibréf, sjá 
viðauka IV, sem sent var út á þátttakendur. Í framhaldinu 
var sótt um styrk til Hveragerðisbæjar, sjá viðauka V, 
sem höfundur fékk. Við vinnslu verkefnisins var 
notast við gögn frá  Þjóðskrá til að útbúa íbúakönnun. 
Gögnin innihéldu úrtak Hvergerðinga 15 ára og eldri. Sjá 
mannfjölda eftir kyni og aldri í viðauka VI. Úrtakið var alls 1674 
en íbúar Hveragerðis eru samkvæmt Þjóðskrá 2331 manns. 

23.-24. júlí 2013 var dreifibréfunum komið í hús þar sem 
verkefnið var kynnt og kóði sendur á hvern þátttakanda með 
slóð á könnunina. Könnunin var opin til 19. ágúst 2013. 
Niðurstöður íbúakönnunar eru settar fram með myndum og nýttar 
svo áfram í atferlisgreiningu. Niðurstöður þeirrar greiningar eru 
svo settar fram á ljósmyndum, kortum og með tölfræðigögnum.
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 FRÆÐAGRUNNUR
Ekki hefur áður verið gert sambærilegt verkefni í Hveragerði. Hins vegar hafa 
fjöldamargar sambærilegar rannsóknir verið gerðar erlendis og fáeinar hérlendis.
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þess að þau séu notuð og ýti undir samskipti fólks. 
Árið 1970 stofnaði Whyte lítinn rannsóknarhóp (Street Life Project). 
Hópurinn rannsakaði hvernig fólk notaði garða í New York. Til að 
skoða mynstur notkunarinnar komu þeir upp kvikmyndavélum.
Síðan spurðu þeir fólk á svæðinu hvaðan það væri að koma, 
hvar það ynni, hversu mikið það notaði svæðið og hvernig 
því líkaði það. En fyrst og fremst fylgdist hópurinn með 
fólki til að sjá hvernig það athafnaði sig á svæðinu. 
Þessar rannsóknir sýndu m.a. að best nýttu svæðin voru þau 
sem buðu upp á félagslega hegðun, þar sem tveir eða fleiri 
komu saman í hópum. Það sem virtist helst laða fólk að var 
annað fólk. Þetta sýnir vel hversu mikilvægt það er að skoða 
hegðun fólks. Fólk sagðist í skoðunarkönnuninni vilja vera í 
friði, komast í burtu o.s.frv. en allar rannsóknir bentu til annars. 
Meðal þess sem Whyte fannst merkilegt var að fólk 
stoppaði á gangstéttum eða í þröngum rýmum til að tala 
saman þar sem mikil mannþröng var. Þá færði það sig ekki 
úr mannhafinu þó svo að  tækifæri væri  fyrir hendi. Ef fólk 
mættist á opnum svæðum þar sem ekkert fólk var, stoppaði það 
hinsvegar síður til að tala saman. Það kastaði bara kveðju hvort á annað. 
Fólk vill helst sitja þar sem félagslegar athafnir eru 
mögulegar og það getur valið á milli mismunandi 
aðstæðna s.s. sólar, skugga, skjóls o.s.frv. Að lokum 
fjallar Whyte um áhrif veðurfars, sólar, skugga, vinds og
skjóls auk annarra þátta í umhverfinu eins og vatns og trjágróðurs 
sem hafa áhrif á hegðun fólks (William H. Whyte,1980). 
Í bókinni City: Rediscovering the Center (William H. Whyte, 1988) 
kynnir Whyte fleiri niðurstöður úr þessum rannsóknum. 
Hann fjallar um raunverulega notkun á almenningssvæðum, 
viðeigandi breidd gangstétta og ýmislegt annað. Í henni bendir 
hann einnig á hvað líflegar framhliðar húsa skipta miklu máli. 
Sem dæmi tekur hann að fólk hægi á sér við blómastanda 
en hraði sér þegar það komi að daufum framhliðum. 
Kenningar og aðferðir Whyte hafa verið notaðar í rannsóknum 

JAN GEHL
Jan Gehl fæddist árið 1936. Hann er danskur arkitekt sem veitir 
ráðgjöf um þéttbýli og hönnun. Jan Gehl er einn af stofnendum Gehl 
arkitekts, en þeir hafa aðsetur í Danmörku. Gehl hefur skrifað mikið 
um gæði  borgarrýmis og opinna svæða, fjallað um hinn mannlega 
skala og hvernig fólk upplifir rýmið sem það er statt í hverju sinni.  
Á starfsferli sínum hefur hann lagt áherslu á að bæta gæði þéttbýlis 
og mannlífsins í borgum og bæjum með áherslu á að endurhanna 
svæði svo þau þjóni betur fótgangandi vegfarendum sem og  
hjólreiðamönnum (Gehl architects, skoðað 29. október 2013).  
Meðal bóka sem Jan Gehl hefur skrifað má nefna: Life 
between buildings (1971). Þar fjallar Gehl mikið um félagslegar 
athafnir fólks og hvernig megi á einfaldan hátt skipta 
athöfnum þeirra í þrjá flokka sem hver um sig, gerir mismunandi kröfur 
til umhverfisins. Nánar verður farið í þessi fræði í kaflanum „Hvað þarf 
góður miðbær“?. Einnig hefur Gehl skrifað bækurnar, Public Spaces 
and Public Life (1996), New City Spaces (2001), New City Life (2006) og 
City for people (2010). Bókina, Quality for people A set 
of quality criteria for the design of pedestrian places and 
networks- with people in mind  skrifaði hann með Lars Gemzøe. 
Gehl hefur komið að fjölda verkefna út um allan heim og gefið 
út fjöldi skýrslna. Stuðst verður sérstaklega við tvær þeirra í 
þessu verkefni. Þær eru: Towards a fine City for people. Public 
Spaces and Public Life - London (2004) og Public Spaces and 
Public Life – City of Adelaide (2002) (Gehl architects, skoðað 29. 
október 2013) 

WILLIAM H. WHYTE
William H. Whyte (1917-1999)  var lærimeistari margra 
samferðamanna sinna og frumkvöðull í bandarískum rannsóknum á 
opnum svæðum og mannlegri hegðun. Whyte gaf út fjölda bóka, 
þar á meðal The Social Life of Small Urban Spaces (1980).  
Bókin fjallar um opin svæði í borgum og þar segir frá þremur 
rannsóknum á notkun og gæðum opinna svæða í New York. 
Hann skilgreinir eiginleika torga og hvað þau þurfa til 
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á Íslandi. Þekktasta athugunin er unnin af hópi fólks sem kallar 
sig Borghildur. Nánar verður fjallað um þá athugun hér á eftir.

Allan B. Jakobs er með BA gráðu í arkitektúr frá háskólanum í Miami 
og meistaragráðu í borgarskipulagi frá háskólanum í Pennsylvaniu, 
þar sem hann kenndi einnig í nokkur ár. Í dag er hann ráðgjafi við 
borgarskipulag og hönnun m.a. í Kaliforníu, Oregon og Brasilíu. 
Hann hefur fengið margar viðurkenningar m.a. fyrir bók sína Great 
Streets (1995). Allan segir í bók sinni að í borgarumhverfi taki götur 
mikið landssvæði og séu vettvangur almennings. Þær eru m.a. notaðar 
fyrir nauðsynlegar athafnir, samgöngur og félagslegar athafnir (Jacobs, 
A. B, 1995). Í bókinni rannsakaði hann einnig m.a. gæði og einkenni 
nokkurra gatna um allan heim. Síðan gerði hann athugun og mælingar 
á ákveðnum götum. Jacobs skráði athugun sína ekki með bílaumferð 
í huga, heldur út frá hönnun götunnar og þversniðum og setti fram 
teikningar af bestu og verstu götunum. Allan fjallar einnig um hvað það 
er sem gerir götur líflegri. Tilgangur gatna er ekki aðeins að koma fólki 
og bílum frá einum punkti til annars. Það sem gerir sumar götur góðar 
er að þar kemur fólk saman og þar verður til samfélag þar sem fólki líður 
vel, myndar samkennd og samstöðu. Götur eiga að vera félagslega 
þægilegar, öruggar og skilja eftir sterk og jákvæð áhrif, gleðja augað 
og ímyndunaraflið, vera ánægjulegur staður sem þig langar til að 
fara aftur á. Þægindi og aðgengi eru breytur sem hægt er að mæla. 
Þátttaka og samfélag er erfitt að mæla, því að fólk leggur ólíka 
merkingu í þessi hugtök. Ímyndun og gleði eru enn erfiðari breytur 
vegna þess að þær eru svo persónulegar. Það getur því verið óljóst 
hvað nákvæmlega fólk sækir í. En götur eru mikilvægar. Sveitarfélög 
eyða tíma og peningum í að gera þær að því sem þær eru.
Við hönnun gatna þarf að skilja hvaða þættir eru mikilvægir og vita 
hvað hefur verið gert áður og hvort það hefur virkað eða virkaði 
ekki. Það eru vissulegar ákveðnir töfrar í sumum götum sem koma 
ekki fram í öðrum, þrátt fyrir að þær hafi alla mikilvægu þættina. 
Það þarf að skapa nýjar götur með því að horfa á allt umhverfið 

í heild sinni. Þær nýju þurfa ekki að vera eins og þær 
gömlu, en það er að sjálfsögðu hægt að læra mikið af þeim.
Megintilgangur bókarinnar er að miðla þekkingu um bestu götuna til 
þess að sköpunargleðin og töfrarnir nái fram í hönnun nýrra gatna. 
Í þeim götum sem hafa þróast áfram í gegnum tíðina, eins og Strikið, 
Ramblan eða Via dei Giubbonari er hægt að sjá að 
það hafa verið miklar breytingar sem gera þessar 
götur að því sem þær eru í dag (Jacobs A. B, 1995).

DR. BJARKI JÓHANNESSON
Bjarki Jóhannesson er verkfræðingur, arkitekt og skipulagsfræðingur 
að mennt. Hann vinnur sem skipulags- og byggingafulltrúi  hjá 
Hafnarfjarðarbæ. Í doktorsverkefni sínu í skipulagsfræði (1992) tekur 
Bjarki fyrir tvær miðborgir og ber þær saman. Annars vega Leicester 
í Englandi og Malmö í Svíþjóð. Hann skoðar notkun rýmis eða 
bygginga og hvaða áhrif það hefur á fólk og hegðun þess. 
Þeir þættir sem Bjarki valdi að skoða voru eftirfarandi: 1. Skali, form og 
hlutfölll bygginga. 2. Rytmi útveggjaeininga. 3. Efni, yfirborðsmynstur 
og litur. 4. Skilti og áletranir. 5. Eiginleikar götu, gangstéttar og 
tengsl við útveggjaeiningar. 6. Himinlína. 7. Tengsl milli úti og inni. 
8. Karekter. Gordon Cullen (1961) telur að rými milli bygginga sé 
mikilvægari þáttur í borgarhönnun en byggingarnar sjálfar sem eru 
einungis umgjörð utan um rýmið. Bjarki telur hins vegar að hvort tveggja 
skipti máli en einbeitir sér einungis að borgarrýminu í þessu verkefni sínu. 
Bjarki skiptir þessu í þrjá meginþætti: Göturými, torg og græn svæði. 
Útgangspunktur verkefnisins er að þótt borgarrými móti ekki 
hegðun og athafnir fólks, skapar það umgjörð  þess og getur 
haft áhrif á notendurna. Bjarki skiptir þessu í fjóra meginþætti:   

1) Félagsleg áhrif – að blanda saman fólki með ólíkan bakgrunn s.s.      
    kynþætti, þjóðerni o.s.frv. 
2) Félagsleg áhrif – skapa umgjörð um félagslega umgengni fólks. 
3) Skapa umgjörð fyrir fagurfræðilega og listræna upplifun fólks. 
4) Skapa tengsl við sögu og menningu samfélagsins. 

ALLAN B. JACOBS
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Bjarki skoðar í dotktorsverkefni sínu félagslega og sálfræðilega
skýringu á þessum þáttum  (Bjarki Jóhannesson, 1992).

VERKEFNAHÓPURINN BORGHILDUR.
Borghildur er hópur sem samanstendur af Ölbu Solís með BA í 
arkitektúr, Arnari Frey Guðmundssyni grafískum hönnuði, Auði 
Hreiðarsdóttur með BA í arkitektúr, Gunnhildi Melsteð með BA í 
arkitektúr, Helgu Hrönn Þorsteinsdóttur með BA í arkitektúr, Herborgu 
Árnadóttur með BA í arkitektúr og Þorbirni G. Kolbrúnarsyni tónsmiði. 
Hópurinn einbeitir sér að öllu sem viðkemur mannlífi í Reykjavík. 
Hópurinn rannsakar og skrásetur mannlíf í borginni með 
myndböndum, hljóðbrotum, talningum, kortagerð og pistlum 
sem skoða má á heimasíðu hópsins www. borghildur.info . 
Rannsóknarhópurinn varð til vorið 2010 og vann að sínu fyrsta verkefni 
um sumarið. Viðfangsefnið var mannlíf í borginni. Þetta verkefni 
var innblásið af rannsóknum William H. Whyte og arkitektsins Jan 
Gehl sem fjallað er um hér á undan. Þetta fyrsta verkefni hópsins 
samanstendur af kvikmynd og rannsóknarskýrslu um viðfangsefnið. 
Niðurstöður þessara rannsókna sýna að heimfæra má aðferðafræði 
Whyte og Ghel yfir á miðborg Reykjavíkur. Hópurinn sýnir fram 
á að fólk situr síður í skugga. Sólin er það sem dregur fólk út 
úr húsi en hana þarf  ekki endilega til þess að halda fólkinu úti. 
Fólk sækist eftir því að vera hluti af mannlífinu og sýna sig og 
sjá aðra. Það sem ræður sætavali fólks á almenningssvæðum 
er það að vera meðal fólks en samt ekki of nálægt öðrum. 
Ef setið er þétt og öll sæti virðast fullsetin þá sest fólk nær hvert öðru þar 
sem er pláss. Þá skapast oft óvænt tengsl milli manna sem er kannski 
það skemmtilega við almenningsrými. Niðurstaða þeirra er að það er 
fólkið sem mótar staðina hverju sinni og gefur þeim ákveðin einkenni. 
Annað verkefni sem hópurinn vann að, var að fylgjast með 
mannlífinu og upplifun fólks þegar Laugaveginum var lokað í 5 
vikur sumarið 2011. Áætlað var að hafa götuna lokaða í mánuð 
en að ósk verslunarmanna var lokunin framlengd um viku. 

Lögð var áhersla á að 
skoða mannlífið og 
upplifunina sem eru 
mjög mikilvægir þættir 
og áhrifaríkar breytur í 
breytingunni, en jafnframt 
er erfitt að mæla þá. Út 
frá niðurstöðum þessara 
rannsókna mátti sjá að 
fleiri voru á ferli á meðan 
gatan var göngugata 
og hlutfallslega 
stöldruðu fleiri við en 
áður. Einnig mátti sjá 
á umferðartalningunum 
að bílaumferð var ekki 
jafnmikil eftir tilraunina 
þó Laugavegurinn 
væri allur opinn fyrir 
bílaumferð (Borghildur, 
skoðað í júlí 2013).

ANNA KATRÍN SVAVARSDÓTTIR
Anna Katrín Svavarsdóttir er skipulagsfræðingur og starfar sem 
aðstoðarmaður umhverfisstjóra hjá Fjarðarbyggð. Í meistaraverkefni 
sínu, Umhverfi, nærveður og athafnir á almenningssvæðum (2013), 
fjallar hún um hvernig auka megi þekkingu á notkun torga í þéttbýli 
hér á landi með því að kanna hvernig umhverfi og nærveður hafa 

Mynd 2. Bílaumferð um Laugaveg sumarið 2011 (www.
borghildur.info, skoðað í júlí 2013).

Mynd 3. Mannlífið á Laugavegi sumarið 2011 (www.
borghildur.info, skoðað í júlí 2013).
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Samantekt

áhrif á notkun svæða og athafnir fólks. Valin eru tvö svæði, í tveimur 
bæjum með svipaðan íbúafjölda. Annars vegar á Egilsstöðum og hins 
vegar á Húsavík. Rannsóknin fór fram fimm í daga á hvoru svæði og 
voru dagar valdir með fjölbreytni í veðurfari. Framkvæmd athugunar 
var upptökubrot á rannsóknarsvæðunum milli klukkan 10:00 og 19:00 
með ákveðnu millibili til þess að safna saman upplýsingum um atferli 
fólks. Athafnir voru flokkaðar eftir líkamsstöðu (liggja, sitja, standa og 
ganga) og eftir auðsýnilegri afþreyingu (borða, horfa, tala/hlusta, lesa 
og annað). Eins voru gerðar greiningar á miðbæjunum (afþreying, 
staðsetning setusvæði, göngumöguleikar og framhliðar húsa) og 
skrásett hvaða svæði innan rannsóknarsvæðisins væru mest notuð. Þá 
var safnað saman upplýsingum um veðurfar (hita, vindhraða og skýjafar). 

Niðurstöður þessa verkefnis benda til þess að séreinkenni svæðanna og 
hlutverk þeirra í stærra samhengi hafi áhrif á fólk. Veðurfarslegir þættir 
þurfa að vera innan ákveðinna marka, þá dvelur fólk á svæðunum. 
Svæðið á Egilsstöðum var mest notað til þess að setjast niður og fá sér 
eitthvað að borða og síðan að spjalla við samferðafólk sitt. Svæðið á 
Húsavík var mest notað til þess að njóta útsýnisins og þá stóð fólk mikið 
við steinvegginn. Mikið var um félagslegar athafnir á báðum svæðunum. 
Hitastigið hafði áhrif á fjölda fólks á báðum svæðunum, þó lítil í flestum 
tilvikum. Vindhraðinn hafði töluverð áhrif á fjölda fólks á svæðinu á 
Egilsstöðum en ekki var marktækur munur á svæðinu á Húsavík. Eflaust 
hefðu veðurfarslegu þættirnir komið sterkar fram hefði verið skoðað 
breiðara svið hita og vindhraða (Anna Katrín Svavarsdóttir, 2013).

„Maður er manns gaman” segir í gömlum íslenskum málshætti. 
Aðalaðdráttarafl miðbæja er fólkið sjálft. Það skiptir miklu 
máli að miðborgir séu vel hannaðar og gæði svæðanna. 
Það sem gerir borg aðlaðandi er mannlífið  og samskipti fólks. 
Hvort sem þau eru bein eða óbein þá veita þau 
okkur ánægju. Þessi óbeinu samskipti meðal fólks 
er hluti af því að skapa náið og aðlaðandi umhverfi. 
Fólk laðar að fleira fólk. Því þarf að huga að því hvernig hægt 
sé að draga íbúana út á göturnar/svæðin og gera þá sýnilega. 
Fólk vill helst sitja þar sem félagslegar athafnir eru mögulegar. 
Líflegar framhliðar húsa hafa áhrif á upplifun vegfarenda. 
Götur eiga að vera félagslega þægilegar, öruggar og skilja 
eftir sterk og jákvæð áhrif, gleðja augað og ímyndunaraflið, 
og vera ánægjulegur staður sem þig langar til að fara aftur á. 
Veðurfarslegir þættir þurfa að vera innan ákveðinna marka 
til þess að fólk dvelji á svæðum, þá sérstaklega vindurinn.
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 HVAÐ ÞARF GÓÐUR MIÐBÆR?
Hér verður farið nánar í fræði Jan Gehl og skilgreiningar hans á hvað góður miðbær þarf að hafa.
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Hvað gerir miðborg góða og hver eru gæði hennar? Í skýrslunni Public 
Spaces and public life eftir Gehl Architects (2002) eru gæði opinna 
svæða skoðuð með tilliti til umferðar, þar sem gönguhraðinn er 5 km 
á klst. Jan Gehl skilgreinir góða borg í eftirfarandi þremur þáttum:

Góð borg til að ganga um og dvelja í, 
inniheldur eftirfarandi atriði:
Staður til að ganga um með virðuleika. 
Svæðið er samfellt og ekki yfirfullt af fólki.
Veðurskilyrði eru góð, þ.e.a.s skjólsæl, 
sama hvaða árstíð er. Götumyndin 
hefur þægilega ásýnd þar sem gaman 
er að ganga og njóta. Aðgengi fyrir 
hreyfihamlaða er gott. Vel afmarkaðar 
gönguleiðir og  auðvelt að rata. 
Gönguleið sem tengir saman mikilvæga 
áfangastaði með fáum hindrunum.
Möguleiki á gönguferðum um borgina. Stutt 
bið við gatnamót. Margir góðir bekkir og 
óbein sæti, þ.e. hlutir sem ekki eru hönnuð 
sem sæti s.s. tröppur eða blómakassar. 
Vel staðsett kaffihús og veitingahús með 
útiaðstöðu. Falleg og áhrifamikil 
götulýsing (Gehl, J. 2002).

Góð borg fyrir samfélagsleg og 
menningarleg samskipti inniheldur 
eftirfarandi atriði:
Svæði fyrir menningarlega atburði og 
samskipti. Svæði fyrir götuleikhús, 
trúða og skemmtikrafta, tónlist og 
minniháttar viðskipti (Gehl, J, 2002).

Góð borg til að tala, horfa og upplifa, 
inniheldur eftirfarandi atriði:
Svæði fyrir náin tengsl/kynni. 
Lítill hávaði og fáar truflanir.
(Gehl, J.  2002).

Í góðu og vel skipulögðu umhverfi myndast 
vettvangur fyrir hinar ýmsu athafnir og 

möguleikar á mikilli félagslegri virkni skapast. Þegar gæðin eru mikil 
aukast valfrjálsar athafnir svo um munar þar sem svæði og aðstæður 
gefa fólki tækifæri til að staldra við, setjast, borða og njóta lífsins. 
Tíðni nauðsynlegra athafna er sú sama ef gæði svæðanna eru mikil, 
þó að þær taki vissulega lengri tíma þar sem aðstæður eru betri. 
Á götum og í borgarrýmum sem eru illa skipulögð 
flýtir fólk sér einfaldlega heim og því eiga einungis 
allra nauðsynlegustu athafnir sér stað (Gehl, J. 1987). 
Á mjög einfaldaðan hátt má í raun skipta athöfnum fólks útivið niður í 
þrjá flokka sem hver um sig gerir mismunandi kröfur til umhverfisins.

 1. Necessary activities: “ include those that are more or   
 less compulsory – going to school or to work, shopping,   
 waiting for a bus or a peson, running errands, distributing 
 mail – in other words, all activities   in which  those ivolved  
 are to greater or lesser degree reguired to participate“. (Gehl  
 J., 1987, p. 11)

 2. Optional activities:“ that is, those  pursuits that are 
 participated  in if there is a wish to do so and if time and 
 place make it possible – are quite another matter.This   
 category include such activities as taking a walk to get   
 a breath of fresh air, standing around enjoying life, or    
 sitting and sunbathing. These activities take place only   
 when exterior conditions are optimal, when weather and   
 place invite them“.   (Gehl, J. 1987., p. 11-13)

Mynd 5. Horft inn í Lystigarðinn á 
Blómstrandi dögum 2008 (Guðmundur 
Erlingsson, 2008).

Mynd 4. Skrúðganga 17. júní 2008  
(Guðmundur Erlingsson, 2008).

Mynd 6. Fólk nýtur lífsins í 
Lystigarðinum í Hveragerði (Aldís 
Hafsteinsdóttir á.á).

Notkun almenningsrýma
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 3. Social activities:“ are all avtivities that depend on the   
 presence of others in public spaces. Social activities
 include children at play, greetings and coversation, com  
 munial activities of various kinds, and finally – as the    
 ost widespread social activity – passive contacts, that is, simply  
 seeing and hearing other people“. (Gehl, J. 1987, p. 14)

Sigríður  Kristjánsdóttir (á.á.) þýddi á íslensku:

1. Nauðsynlegar athafnir - Þau atriði sem fólk þarf að sinna í 
daglegum athöfnum flokkast undir nauðsynlegar athafnir, t.d. að 
fara í skóla eða til vinnu, versla, bíða eftir almenningssamgöngum 
eða öðru fólki og sinna erindum. Þar sem þessar athafnir teljast 
nauðsynlegar verða þær fyrir takmörkuðum áhrifum frá umhverfinu. 
Þær munu eiga sér stað allt árið um kring, undir öllum kringumstæðum 
þar sem fólk hefur ekki um annað að velja en að sinna þeim. 

2. Valfrjásar athafnir - Það sem fólk gerir vegna þess að það óskar þess 
sjálft, eru valfrjálsar athafnir. Þá þarf bæði að vera staður og stund til slíkra 
athafna. Í þessum flokki eru því þættir eins og t.d. að fara í gönguferðir 
sér til ánægju og yndisauka, staldra við og njóta lífsins eða einfaldlega 
sitja í sólbaði. Þessar athafnir eiga sé einungis stað við bestu mögulegar 
aðstæður, þegar bæði veður og umhverfi bjóða upp á þær. Athafnir 
sem þessar verða auðveldlega fyrir miklum áhrifum af umhverfinu.

3. Félagslegar athafnir - Þættir sem snúa að félagslegri virkni á 
svæðum eru algjörlega háðir því að fólk mætist á svæðinu. Slík virkni 
er t.d. börn að leik, þegar fólk heilsast og ræðir saman, samfélagslegar 
uppákomur af ýmsu tagi. Síðast en ekki síst eru það svo hlutlaus 
samskipti, sem eru einfaldlega að vera úti, sýna sig og sjá aðra.

Þegar gæði útisvæða aukast, vaxa  valfrjálsu athafnirnar mest 
og þar á eftir félagslegar athafnir, sjá mynd 7 (Gehl, J. 1987).  

Með góðri hönnun er hægt að 
hafa áhrif á hversu margir nota 
almenningssvæðin, hversu lengi 
þeir dvelja og hvers konar athafnir/
afþreying fer þar fram  (Gehl, J. 
1971). Jan Gehl fjallar einnig um 
samskipti fólks og hvernig þau geta 
verið breytileg, allt frá einföldum og 
látlausum samskiptum til flókinna 
og tilfinningaríkra samskipta. Hægt 
er að setja samskipti gróflega 
upp í styrkleikaflokkun (Gehl, J. 
1971). Hver maður hefur þörf fyrir 
samskipti við annað fólk hvort sem 
þau eru mikil eða lítil. Mynd 8 sýnir 
þörfina fyrir samskipti við annað fólk.
Sum þessara tækifæra geta 
verið  byrjun á nýjum samskiptum 
eða bara einfaldlega að viðhalda 
núverandi samskiptum. Einnig 
geta samskipti orðið til innblásturs 
eða örvandi upplifunar fólks. Þau 
geta boðið upp á tækifæri til að 
vera í frjálsum og óþvinguðum 
samskiptum við annað fólk. 
Eitt helsta aðdráttarafl miðbæja er möguleikinn til að upplifa 
aðrar manneskjur (Gehl, J. 1971). Þannig styrkist möguleikinn á 
lifandi borg þegar fleira fólki er boðið að ganga, hjóla eða dvelja í 
borgarrýmunum (Gehl, J. 2010).  Líf milli bygginga samanstendur 
því af öllu sem getur flokkast undir athafnir fólks, sem saman gefur 
almenningsrýmum í borgum og íbúðahverfum þýðingu 
og líf sem gerir þau aðlaðandi (Gehl, J. 1987). 
Líf milli bygginga býður upp á að fólk geti frjálst og óþvingað 

Mynd 7. Gæði umhverfis. (Gehl, J. 1971 og 
2010).

Mynd 8. Líf milli bygginga. (Gehl, J. 1971 og 
2010).

Líf á milli bygginga
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verið í samskiptum við annað fólk með einhverjum hætti. Maður 
þarf ekki endilega að vera með einhverjum en samt er maður  
ekki einn. Svæðið þarf að geta boðið upp á hófstillt samskipti 
s.s að setjast á bekk, sjá annað fólk og heyra, (mynd 9). 
Fyrir suma er nauðsynlegt að geta hitt fólk og myndað ný kynni, 
(mynd 10) og því er möguleikinn á frekari samskiptum mikill og ekki 
síður að viðhalda ákveðnum tengslum milli fólks. Götulíf getur verið 
uppspretta innblásturs og veitt örvandi upplifun (Gehl, J. 1987). 

Mynd 9 Hófleg samskipti. (Gehl, J. 1987). Mynd 10.  Mögulegt upphaf á frekari samskiptum. (Gehl, J. 1987).
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Góð  borg þarf góða og fallega lýsingu. Fjölbreytilegt mannlíf 
er mikilvægur þáttur í gæði borgarinnar og hefur mikið gildi 
varðandi öryggi svæða.  Þar sem er fátt fólk og lítið um að vera 
á kvöldin fær aðkomufólk gjarnan þá tilfinningu að bærinn sé 
svefnbær og eftir litlu sé að sækjast á kvöldin (Gehl, J. 2004). 

Helstu staðirnir sem bjóða upp á kvöld- og næturlíf eru 
veitingastaðir, kaffihús og skemmtistaðir.  Á undanförnum árum 
hefur lýsing verið enduruppgötvuð sem leið til að auðga reynslu 
fólks af borgarlífinu og til að efla ákveðnar götur, torg og ekki síst til 
þess að tryggja öryggi eftir lokun skemmtistaða (Gehl, J. 2004).

Sem dæmi um góða borgarlýsingu má nefna Lyon í 
Frakklandi og St. Polten í Ástralíu (Gehl, J.  2004). 
Myndir 11 og 12 sýna muninn á slæmri og góðri lýsingu.

Mynd 11. Dæmi um slæma lýsingu (Gehl, J. 2004).

Mynd 12. Dæmi um góða lýsingu (Gehl, J. 2004).

Kvöldlýsing
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Framhliðar húsa

Hlutföllog taktur
5 km/klst. Samanþjöppuð hlutföll 
og áhugaverðar litlar einingar með 
mörgum hurðum, Aksturshraði 60/
klst. Hlutföll fyrir ökumenn en ekki 

fyrir gangandi

Gegnsæi
Gegnsæi bætir gönguna í borgum
þar sem vegfarendur geta 
séð vörur inn um glugga og 
hvað þar fer fram. Eins fyrir þá 
sem eru innandyra að sjá út.

Virkni
Höfðar til margra skilningarvita. 
Öll okkar skilningarvit eru 
virk þegar við erum nálægt 
byggingum sem veita okkur 
áhugaverða hrifningu og tækifæri.

Áferð og smáatriði
Byggingar eru aðlaðandi og 
vegfarendur ganga hægt. 
Aðlaðandi byggingar hafa fallega 
og góða áferð og mörg smáatriði.

Fjölbreytni
Mjóar atvinnueiningar með 
mörgum dyrum skapa 
fjölbreytni í starfsemi sem eykur 
upplifun innan sem utan dyra.

Lóðréttur taktur
Jarðhæðir, einkum með 
lóðréttum línum, gera gönguna 
áhugaverðari. Leiðir virðast 
styttri en með með láréttum 
línum í framhliðum bygginga.

Mynd 13.  Virkar og óvirkar framhliðar (Gehl, J. 2010).

Jaðrar rýmis afmarkast af sjónsviði manna. Í borgarumhverfi er 
þessi jaðar oftast jarðhæðir bygginga eða framhliðar húsa sem 
vegfarendur upplifa á ferð sinni um borgina (Gehl, J., 2010). Framhliðar 
húsa, sem snúa að götum og torgum, skipta máli varðandi gæði 
svæðisins og upplifun gangandi vegfarenda um borgina (Gehl, 
J. og Søholt, 2002). Það sem skiptir máli er hlutföll, gegnsæi, að 
höfða til margra skynfæra, þ.e. smáatriði, fjölbreytni og láréttar línur. 

Jan Gehl setur fram dæmi um mjúka og harða jaðra. Mjúkir jaðrar 
eða virkar framhliðar hafa búðir í röðum, gegnsæjar framhliðar, stórir 
gluggar, margar opnanir, og vörur til sýnis. Þar er margt að sjá og þreifa 
á, sem skapar tækifæri til að hægja ferðina eða jafnvel staldra við.
Andstæðan eru harðir jaðrar eða óvirkar framhliðar sem eru lokaðar og 
langar vegalengdir meðfram svörtu gleri, steinsteypu eða múrhleðslu. 
Þar eru fáar eða engar dyr, lítið til að upplifa og síður ástæða til að velja 
þá leið. Á mynd 13 má sjá nánari útskýringar á mjúkum og hörðum 
jöðrum. Margar rannsóknir benda til þess að það sé samhengi milli 
mjúkra jaðra og borgarlífs. Athugun, sem gerð var á verslunargötum 
í Kaupmannahöfn, sýndi að mannlíf framan við virkar framhliðar 
er sjö sinnum meira heldur en framan við óvirkar framhliðar. Þetta 
er vegna þess að fólk gengur hægar fram hjá, stansar oftar og 
gengur oftar til og frá mörgum búðum þar sem gegnsæi er inn í þær, 
stórir gluggar, margir inngangar og vörur til sýnis (Gehl, J. 2010).

Borgarlífið verður fyrir verulegum áhrifum frá starfsemi á jarðhæðum 
og samþættingu hennar við mannlífið á götunni (Gehl, J. 2010). 
Með samþættri starfsemi við mannlífið á götunni er átt við að 
reynt er að flytja starfsemina að hluta út til fólksins á gangstéttinni 
og hún því ekki aðskilin frá göturýminu. Eins er líka átt við það 
hversu auðvelt er að sjá starfsemina utan frá. Þegar vel sést hvað 
er að gerast í almenningsrými er það hvatning til að taka þátt í 
því, hvort sem það er inni eða úti. Mörg dæmi eru um slíkt, bæði
hjá fullorðnum og börnum. Á skemmtistöðum með glugga út á götu 
er t.d. fleira fólk en á skemmtistöðum í kjöllurum (Gehl, J. 1987).

Mjúkur jaðar Harður jaðar
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Við mat götuhliða húsa og nýtingu á jarhæð húsa verður 
notast við greiningar Gehls (2002) sem sjá má á mynd 14.

A: Aðlaðandi
Litlar einingar, margar dyr (15-20 einingar á hverja 100 m)
Fjölbreytt nýting
Engar lokaðar eða óvirkar einingar
Áhugaverð upphleypt/steypt form á götuhliðum
Gæðaefni og fágaðar skreytingar

B: Viðkunnanleg
Tiltölulega smáar einingar (10-14 einingar á 
hverja 100 m)
Nokkuð fjölbreytt nýting
Fáar lokaðar eða óvirkar einingar
Einhver upphleypt/steypt form á götuhliðum
Nokkuð góðar skreytingar

C: Hvorki né
Samansafn minni og stærri eininga (6-10 einingar á hverja 100 m)
Einhver fjölbreytni í nýtingu
Fáar lokaðar eða óvirkar einingar
Lítt áhugaverð hönnun á götuhliðum
Vantar upp á skreytingar

D:  Litlaus
Stærri einingar með fáum dyrum (2-5 á hverja 100 m)
Lítil fjölbreytni í nýtingu. Margar lokaðar einingar
Yfirleitt óaðlaðandi götuhliðar
Fáar eða engar skreytingar

E: Óaðlaðandi
Stórar einingar með fáum eða engum dyrum
Engin sjáanleg fjölbreytni í nýtingu
Lokaðar og óvirkar götuhliðar
Einsleitar götuhliðar
Engar skreytingar, ekkert fyrir augað

F: Fráhrindandi
Eins og “E”, bara meira óaðlaðandi

Mynd 14. Flokkun framhliða (Gehl, J. 2002).
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Veðurfar

Veðrið hefur veruleg áhrif á okkar daglegu athafnir. Nærveður 
(e.microclimate) er staðbundið veðurfar þar sem hiti, vindur, 
sólargeislun o.fl. er breytilegt milli lítilla svæða t.d. á einni götu eða 
umhverfis einn bekk. Margt í umhverfinu hefur áhrif á nærveðrið s.s. 
landmótun og mannvirki sem geta t.d. skapað skjól, magnað upp vind 
eða myndað skugga (Gehl, J. 2010). Í borgum og bæjum eru mörg 
svæði þar sem fólk slappar reglulega af í skemmri eða lengri tíma. Það 
röltir um verslunarsvæði, stansar og spjallar, skoðar í búðarglugga, 
situr á kaffihúsi eða einfaldlega slappar af í sínum eigin garði. Í öllum 
þessum aðstæðum er eitt skilyrði og það er gott veður (Tacken, 1989). 
Sólin hefur mikil áhrif á vellíðan okkar, bæði andlega og líkamlega 
allt árið um kring. Á Íslandi er hins vegar breytilegt veðurfar og oft 
skiptast á skin og skúrir. Okkar helsta vandamál er baráttan við vindinn, 
(sjá mynd 15) og því er óhætt að segja að skjól er algjör forsenda 
notalegrar útivistar á Íslandi. Á Íslandi er sjaldan hægt að sitja úti í 

Mynd 15. Baráttan við vindinn (Sigurður Harðarson á.á.).

skugga og enn síður ef vind hreyfir, samkvæmt upplýsingum frá Sigurði 
Harðarsyni arkitekt hjá Batteríinu. Í sterkum vindi finnst manni 10° 
kaldara  og í sterkri sól 10° heitara en mældur lofthiti í skugga sýnir. 
Til þess að hægt sé að sitja úti við á Íslandi, þarf að vera minnst 5°-
6° í skjóli og sól (Sigurður Harðarson (á.á) Batteríið/Architects). 
Vindafar á Íslandi getur verið mjög ólíkt frá einum stað til annars.  
Veðurfarslegir þættir þurfa að vera innan ákveðinna marka á Íslandi, til 
þess að fólk dvelji á svæðum. Hitastigið hefur áhrif á athafnir fjölda fólks 
en þó minni en vindhraðinn (Anna Katrín Svavarsdóttir, 2013). Það er 
landslagið og mannvirkin sem stýra vindinum staðbundið (Sigurður 
Harðarson (á.á) Batteríið/Architects). Því er mikilvægt við hönnun og 
skipulag  almenningssvæða að taka mið af vindinum ekki síst hér á 
Íslandi þar sem allra veðra er von.  Mynd 16 sýnir þá þætti í umhverfinu 
sem huga þarf að við hönnun góðra svæða með tilliti til notenda.
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Mynd 16. Umhverfi vegfarenda (Gehl, J. 2004).

Umhverfi bíls

Ganga aleinn

Umhverfi vegfarenda

Ganga í gegn

Komast í gegn

Sitja

Heyra/hlusta og tala í bænum

Veðrið i bænum

Skoða bæinn

Bærinn að kvöldi

Umhverfi hjólandi vegfarenda

Að hverju þarf að huga?
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 ÍBÚAKÖNNUN 
Það er fyrst og fremst fólkið / íbúarnir sem móta miðbæinn og 
glæða hann lífi. Því er mikilvægt að fá skoðanir íbúanna sjálfra.
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Athugunarsvæðið og sagan

Hveragerði er á Suðvesturlandi, við þjóðveg 1 milli Reykjavíkur og 
Selfoss. Til Reykjavíkur eru um 40 km og til Selfoss eru 12 km. Í suðri 
afmarkast byggðin af Suðurlandsvegi, sem þverar sveitarfélagið frá 
vestri til austurs. Í vestri og norðri afmarkast byggðin af Þverbrekkum 
og Hamrinum sem er áberandi klettahryggur sem skagar fram úr 
Kömbunum. Hamarinn er í raun bakgrunnur bæjarmyndar núverandi 
byggðar ásamt Reykjafjalli í austri, mynd 17. Að öðru leyti afmarkast 
byggðin við Varmá í austri (Hveragerði, 2005). 

Mjólkurbúið markaði upphafssporin í myndun þéttbýlis í Hveragerði 
sem varð til vegna jarðhitaorkunnar á staðnum og er algjör frumherji 
í íslenskri byggða- og atvinnusögu. Mjólkurbúið þurfti ekki allt það 
land til sinna nota sem það fékk í upphafi. Það fór því að leigja lóðir 
til manna ef þeir vildu byggja sér hús og lét gera drög að skipulagi. 
Lóðunum fylgdi réttur til notkunar á hita ef menn virkjuðu sjálfir og 
einnig rafmagn til ljósa og neysluvatn. Fljótlega fór fólk að sýna því 

áhuga að setjast að á staðnum til lengri eða skemmri tíma. Strax 
um 1930 fara Reykvíkingar að reisa sumarbústaði í bænum á svæði 
vestan Hveragerðis og fjölgaði þeim næstu árin (Oddgeir Guðjónsson 
o.fl., 1983). Uppdráttur frá árinu 1942, sjá í viðauka VII, er byggður 
á mælingum Árna Snævarrs og Einars B. Pálssonar frá árinu 1937. 
Hann sýnir að byggðamynstur er greinilega farið að mótast við elstu 
götur bæjarins, Bláskóga, Frumskóga og Laufskóga þ.a.e.s. hús 
byggjast beggja megin gatnanna. Einnig má sjá að nokkuð heilleg 
húsaröð er þegar farin að myndast þar sem Breiðamörk, aðalgata 
bæjarins kemur seinna. Elsti hluti byggðar er fyrir miðju bæjarins. 
Þar eru lóðir mjög stórar, mjóar og langar en í yngri hluta
byggðarinnar eru þær minni. Upphaflega mótaðist byggðin 
af garðyrkjunni og miðaðist fyrsta skipulagið við hana. 
Íbúðahúsahverfin byggðust svo sitt hvorum megin við 
elsta hluta bæjarins (Berglind Sigurðardóttir, 2009).

Mynd 17. Yfirlitsmynd af Hveragerði (Guðmundur Erlingsson, 2009).
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Aðferðin

Vesturhluti

Austurhluti

Með  íbúakönnun er hægt að sjá hvaða svæði það eru sem íbúarnir 
skynja sem sinn miðbæ.  Áhugavert er að bera niðurstöðurnar 
saman við  Aðalskipulag Hveragerðis og  í lok  sannreyna  það 
með atferlisgreiningu hvort  viðkomandi  svæði virkar sem  miðbær.  

Úrtak  var fengið frá Þjóðskrá Íslands með alls 1674 íbúum á 
aldrinum 15 ára og eldri. Samkvæmt upplýsingum  frá Þjóðskrá 
23. júlí 2013, eru íbúar Hveragerðis 2331. Um 1725 búa vestan við 
Breiðumörk eða 75% og 585 austan við Breiðumök eða um 25% 
samkvæmt upplýsingum  frá Guðmundi Baldurssyni skipulags- og 
byggingarfulltrúa Hveragerðis (tölur frá 11. september 2013). Mynd 
18 sýnir hvernig Breiðamörkin skiptir bænum í austur- og vesturhluta. 

Eftir að hafa fengið gögn frá Þjóðskrá voru útbúnar spurningar fyrir 
könnun og sett upp síða á veraldrarvefnum. Sótt var um styrk hjá 
Hveragerðisbæ fyrir útlögðum kostnaði sem fólst í  uppsetningu 
könnunar, prentun og að koma dreifibréfunum í hús.  Útbúin voru 
dreifibréf og send á þátttakendur til að kynna verkefnið og senda út kóða til 
þess að komast inn á könnunina inni á veraldrarvefnum.  Alls 
voru send út 1674 bréf, 13 bréf komust ekki til skila af ýmsum 
ástæðum ss. aðilar fluttir osfrv. Reiknað er með að alls hafi 
því 1666 bréf skilað sér í hús. Alls voru það 404 sem opnuðu 
könnunina en 8 af þeim kláruðu ekki að svara. Marktæk svörun 
er því 396 íbúar. Niðurstöður könnunarinnar eru eftirfarandi.

           Samtals
Send bréf                                             1674
Bréf sem ekki komust til skila             13
Samtals bréf, sem hafa skilað sér         1666

Þeir sem skráðu sig inn á könnunina      404
Kláruðu ekki að svara:                           8 
Marktæk svörun:              396     
Hlutfall svörunar                                     24%

Mynd 18. Breiðamörkin skiptir bænum í austur- og vesturhluta. Breiðamörkin eru lituð 
græn © Berglind Sigurðardóttir.

Austur

Vestur
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   Kyn                                 Svar Prósenta

    Kvenkyn                         231 58%
    Karlkyn                        165 42%

 Þar af bjuggu 70 konur austan við Breiðumörk og    
 159 vestan við Breiðumörk
  
 Þar af bjuggu 47 karlar austan við Breiðumörk og    
 119 vestan við Breiðumörk

KYN ALDUR

     Aldur          Svar   Prósenta

     15-20            39 10%
     21-30            51 13%
     31-40            75 19%
     41-50            77 19%
     51-60            73 18%
     61-70            67 17%
     71-eldri         14   4%

Tölulegar niðurstöður

Mynd 19. Svarhlutfall kynja í íbúakönnun © Berglind Sigurðardóttir Mynd 20. Svarhlutfall eftir aldri þátttakenda © Berglind Sigurðardóttir
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HVAR BÝRÐU Í HVERAGERÐI?

Búseta                                        Talið                       Prósenta
Vestan við Breiðumörk              278  70%

 Þar af svöruðu 159 konur og 119 karl   

   Austan við Breiðumörk           117                       30% 
 
 Þar af svöruðu 70 konur og 47 karlar 
 
   Bý ekki í Hveragerði                1     0.25%

HVAÐ HEFURÐU BÚIÐ LENGI Í HVERAGERÐI?

   Lengd búsetu                                 Talið                        Prósenta                                              
   Er innfæddur Hveragerðingur            94                                24%             
   1-2 ár                       31                                  8%
   3-10 ár                                83                                21%
   11 ár og/eða lengur                           188                               47%

Mynd 21. Svarhlutfall eftir búsetu þátttakenda © Berglind Sigurðardóttir Mynd 22. Svarhlutfall eftir lengd búsetu þátttakenda  © Berglind Sigurðardóttir
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Mynd 22. Svarhlutfall eftir lengd búsetu þátttakenda  © Berglind Sigurðardóttir

HVAR ER MIÐBÆRINN Í HVERAGERÐI?

Mynd 23. Niðurstöður úr íbúakönnun. Öll Breiðumörkin fékk flestu atkvæðin  © Berglind Sigurðardóttir.

Miðbær      Talið Prósent
Við Gamla Hótelið (Hótel Ljósbrá)   144 36%
Við nýju Verslunarmiðstöðina við Sunnumörk    20   5%
Öll Breiðamörkin      197 49%
Þar sem Eden og Tívolíið stóðu        7   2%
Það er enginn miðbær í Hveragerði     75  19%
Annað         34    8%

Við Gamla hótelið
(Hótel Ljósbrá)

Við nýju
Verlunarmiðstöðina

Sunnumörk

Öll Breiðamörkin Þar sem Eden og 
Tívolí stóðu

Það er enginn miðbær 
í Hveragerði

Annað
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Aðrir staðir sem fólk nefndi

Mynd 24. Aðrir staðir sem nefndir voru sem miðbær eða hluti af miðbæ Hveragerðis  © Berglind Sigurðardóttir.
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„Uppá síðkastið hefur miðbær þróast við Álnavörubúðina, Café Rós og túnið þar á móti.”

„Mér finnst eiginlega enginn miðbær vera í bænum og beið með að svara þessari 
könnun í dálítin tíma því ég var að velta þessu fyrir mér. En ef ég YRÐI að nefna miðbæ 

myndi ég segja við Hofland, Álnavörubúðina, Smágarðana og Kaffi Rós.”

„Vil tengja miðbæ við Hverá og garðinn og búa til torg þar sem útimarkaður með matvöru, blóm grænmeti og 
hvað sem er, stæði yfir allar helgar yfir sumartíman, lítil kaffihús og gjafavöruverlanir væru allt um kring og 

torgið hitað upp með heitu vatni og þar verður að vera gosbrunnur og lítil tjörn.”

„Vantar vistgötu við gamla Hótelið.”

 „Það vantar bara allt fútt í þennan miðbæ -  
þó hann gæti orðið flottur.”

„En það vantar meira við Breiðumörkina svo hún 
geti kallast eiginlegur miðbær.”

„Ég vil sjá Hvergerðinga og ferðamenn inní bænum ekki bara í jaðri bæjarins.”

Athugasemdir frá íbúum Hveragerðis!
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Samantekt niðurstaðna

Niðurstaða íbúakönnunar er skýr. Íbúar líta á Breiðumörk sem miðbæ 
Hveragerðis. Niðurstaðan kom í raun ekki á óvart í ljósi þess að 
svarhlutfall þátttakenda er hæst hjá þeim sem búið hafa 11 ár eða 
lengur í bænum eða 47%. Áhugaverð niðurstaða könnunarinnar er 
ekki síður athugasemdir íbúanna, þar sem gjarnan er minnst á gamla 
hótelið, gamla kaupfélagið, gamla bakaríið, gamla kvennaskólann osfrv. 
Það er athyglisvert í ljósi skipulagssögu Hveragerðis að öll Breiðamörkin og 
gamla  hótelið  skuli  skora  hæst  en  þetta  svæði  markar  upphaf  bæjarins.

Þar sem það var of stórt verkefni að taka alla Breiðumörkina eins og 
hún leggur sig. Þá var ákveðið að velja svæðið við gamla þinghúsið 
sem fékk næsthæstu skorunina og hins vegar var ákveðið að velja 
hitt svæðið með hliðsjón af athugasemdum íbúa. En þar er oftast 
nefnt Álnavörubúð, Hoflandssetur, Café Rose og Smágarðar.
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 SVÆÐAGREINING
Rannsóknarsvæðin tvö voru greind með gátlista, vettvangsferðum, 
upplifun og ljósmyndum. Skoðuð voru fyrirfram ákveðin atriði á svæðunum 
og þau borin saman. Í lokin voru svo teiknuð upp kort af svæðunum. 
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Mynd 25. Hluti úr aðalskipulagi Hveragerðis sýnir hvernig Breiðamörkin og svæði sem 
liggja að henni eru skilgreind (Aðalskipulag Hveragerðis 2005-2017).

Hvað segir Aðlaskipulagið um miðbæinn?

Aðalumferðarás bæjarins er Breiðamörk. Samkvæmt núgildandi 
Aðalskipulagi  Hveragerðis   er  Breiðamörkin skilgreind 
sem tengibraut. Þar kemur einnig fram að Breiðamörkin 
sé ágætlega í stakk búin til þess að þjóna þvi hlutverki. 

Mynd 25, er úr Aðalskipulagi Hveragerðis 2005-2017 og  sýnir að 
svæðin við Breiðumörkina eru í dag ýmist skilgreind sem miðsvæði, 
verslunar- og þjónustusvæði eða stofnanasvæði. Eftirfarandi er 
skilgreining úr Aðalskipulagi Hveragerðis um miðbæ Hveragerðis:

Íbúðasvæði

Svæði fyrir þjónustustofnanir

Miðsvæði

Verslunar- og þjónustusvæði

Atvinnusvæði

Iðnaðarsvæði
Opin svæði til sérstakra nota

 Breiðamörk, Sunnumörk og Austurmörk verði styrktar  
 sem miðbær Hveragerðis; sem meginverslunar- og þjónustusvæði 
 bæjarins og vettvangur fyrir uppbyggingu 
 fjölbreyttrar atvinnustarfsemi, s.s. á sviði 
 ferðaþjónustu, þekkingariðnaðar og þjónustuiðnaðar. 

 Að miðbæjarsvæði Hveragerðis verði styrkt með þéttingu
 íbúðabyggðar á vannýttum lóðum og nýting og þéttleiki 
 verði almennt aukinn á miðbæjarsvæðinu, einkum við 
 Sunnumörk og Austurmörk (Aðalskipulag Hveragerðis 2005-  
 2017, bls. 51).
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Breiðumörkin og svæðin 2

Mynd 26  Sýnir hvar svæðin 2 eru staðsett á Breiðumörkinni. Snið til hliðar er tekið þvert á 
Breiðamörkina á svæði 1 og svæði 2 og sýnir breidd götunnar © Berglind Sigurðardóttir.

Vesturhluti

Austurhluti

Sunnumörk

10,5M

9,0 M
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ÁLNAVÖRUBÚÐGRÓÐURHÚS

SKÁTAHEIMILIÍBÚÐARHÚS

SNIÐ Í BREIÐUMÖRK, SVÆÐI 1

SNIÐ Í BREIÐUMÖRK, SVÆÐI 2
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Svæði 1 og Svæði 2

Mynd 27. Athugunarsvæði 1 © Berglind Sigurðardóttir.
Mynd 28. Athugunarsvæði 2 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 2

Svæði 1
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Starfsemi  á Svæði 1

B:  Fyrsta hæð: Heilsugæsla opin frá kl. 8:00-16:00 virka daga. 
Apótek opið frá kl. 9:30-17:30 virka daga.

Önnur hæð: Þorlákssetur - Félag eldri borgara. Auglýst dagskrá alla virka 
daga sjá nánar inn á vef FEBH: www.hvera.net. Auk fastra liða er farið í 
leikhús nokkrum sinnum á vetri og farið í sumarferð auk dagsferða.

G: Fyrsta hæð: Skátafélagið Strókur. Fundir eru eftir kl. 17:00 virka daga. 
sbr. heimasíðu félagsins http://skatafelagidstrokur.weebly.com/

Önnur hæð: Leiguíbúð.

D:  Kjöt og Kúnst. 70 gesta veitingastaður og 50 gesta kaffihús. Lokað yfir 
veturinn nema fyrir sérpantanir hópa.  Opið í skötuveislu á Þorláksmessu.

F: Arion banki. Opinn alla virka daga frá kl. 9-16:00.

E: Fyrsta hæð: Grillið hjá Möggu - Sjoppa. Opnuartími er  mánud. 15:00-
22:00, þriðjud.-föstud. 11:00-22:00, laugard.-sunnud. 11:00-22:00.
Önnur hæð: Leiguíbúð.

C: Tveggja hæða hús - leiguíbúðir.

A: Gamla Þinghúsð byggt um 1930. Sögulegt hús sem markar   upphaf 
Hveragerðis. Húsið hefur fengið ýmis nöfn í áranna rás en er í
dag jafnan kallað Hótelið og er leigt út til ýmissa skemmtana 
og fundarhalda. Að öðru leyti er engin starfsemi yfir daginn. 

H: Smiðjur Grunnskólans í Hveragerði. Almenn starfsemi er virka daga milli 
kl.8:00-16:00. Nemendur ganga inn í húsið að austanverðu. Um helgar og á 
tyllidögum er húsið stundum nota af félagasamtökum.Mynd 29 Starfsemi á svæði 1 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 1
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Framhliðar svæði 1

Viðkunnanleg

Hvorki né

Litlaus framhlið

Óaðlaðandi framhliðar

D.

G.

A. E.C. 

F. 

H. 

Hér eru myndir af þeim húsum sem snúa framhlið út 
að Breiðumörkinni á Svæði 1. Sú flokkun sem stuðst 
er við, er byggð á Gehl Architects sbr. mynd 17. 
Heldur lítið er um að starfsemin sé 
samþætt við göturýmið og eins eru frekar fá
útskot. Athygli vekur að engin framhlið er aðlaðandi 
á svæðinu. Í heild má segja að götuhliðarnar 
séu yfirleitt frekar litlausar og töluvert vanti upp á 
skreytingar. Fjölbreytni og sérkenni í efni, áferð og litum
götuhliða er lítil. Heldur illa sést inn um 
flesta glugga, fjölbreytni í starfsemi er
sömuleiðis frekar lítil.

Mynd 30. Gæði framhliða á svæði 1 © Berglind Sigurðardóttir.

B. 
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A: Álnavörubúðin. Opnunartími er alla daga frá kl. 10:00-18:00, 
nema sunnudaga frá kl. 12:00-18:00.

B:  Hoflandsetrið. Veitingastaður (pizzur, hamborgarar, samlokur, 
kjöt- og fiskréttir). Opnunartími er alla virka daga frá 
kl. 10:30-21:00 og föstudaga - sunnudaga frá kl. 11:30-21:00.

C:  Hárgreiðslustofan Ópus. Opnunartíminn er alla virka daga frá 
kl.8:00-16:00, nema miðvikudaga frá kl. 8:00-18:00. Laugardaga
opið eftir pöntunum.

D:  Verslunin Zeal. Opin alla virka daga frá kl.11:00-18:00, og 
laugardaga frá kl. 11:00-16:00.

E:  Verkstæði Kjöríss. 

F: Fyrsta hæð: Café Rose  Opnunartími er mánudaga-
miðvikudaga frá kl. 16:00-22:00, föstudaga frá kl. 16:00-3:00, 
laugardaga frá kl. 11:00-3:00 og sunnudaga frá kl:11:-21:00
Önnur hæð:  Efling stéttarfélag. 

G: Fyrsta hæð: Fasteignasalan Byr:Opnunartími er mánudaga - 
föstudaga  frá kl. 10:00-16:00.
Önnur hæð: Félag Sjálfstæðismanna. Opið hús á 
laugardagsmorgnum frá kl. 10:30-12:00 nema á sumrin.

H: Smágarðar - Opið svæði. 

Starfsemi á svæði 2

Mynd 31. Starfsemi á svæði 2 © Berglind Sigurðardóttir (2013).

Svæði 2
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Hvorki né framhlið

Litlaus framhlið

Framhliðar svæði 2

B. C. D. F. 

A. 

G. 

Hér eru myndir af framhliðum húsa við Breiðumörk og Austurmörk 
á Svæði 2. Svæði 2 er litlaust þegar kemur að framhliðum og 
engin bygging aðlaðandi né viðkunnanleg. Það sama á við 
á báðum svæðum. Lítið er um að starfsemin sé samþætt 
við göturýmið.  Útskot eru engin. Engin áhugarverð form, 
gæðaefni eða skreytingar. Götuhliðarnar eru frekar 
einsleitar og lítið fyrir augað. Fjölbreytni og sérkenni í efni, 
áferð og litum götuhliðanna er lítil sem engin. Illa sést inn um 
glugga í Álnavörubúðinni en við aðrar framhliðar sést betur inn. 
Fjölbreytni í starfsemi er í meðallagi.

Mynd 32. Gæði framhliða á svæði 1 © Berglind Sigurðardóttir.
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Gangandi og hjólandi vegfarendur

Gönguleiðir á svæðunum tveimur eru að mestu 
gangstéttar meðfram Breiðumörkinni. Á hvorugu 
svæðinu eru sérmerktar leiðir fyrir hjólreiðamenn.

Mynd 33. Gangandi og hjólandi vegfarendur á svæði 1 © Berglind Sigurðardóttir 
(2013).

Mynd 34. Gangandi og hjólandi vegfarendur á svæði 2 © Berglind Sigurðardóttir. 
(2013).

Svæði 1

Svæði 2
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Bílaumferð

Mynd 35. Bílaumferð  á svæði 1 © Berglind Sigurðardóttir (2013).

Mynd 36. Bílaumferð á svæði 2 © Berglind Sigurðardóttir (2013).

Svæði 1

Svæði 2
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Gangbrautir

Mynd 37. Gangbrautir á svæði 1 © Berglind Sigurðardóttir.

Mynd 38. Gangbrautir á svæði 2 © Berglind Sigurðardóttir..

Svæði 2

Svæði 1
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Lítið er um gróður á báðum svæðunum. Þó eru fleiri tré á 
svæði 2. Þar eru litlar trjáræmur en á svæði 1 eru einungis tré 
á umferðareyju, við Smiðjur og svo eru trjágöng við götuna 
fyrirframan gamla Hótelið. Annars eru þarna grasfletir.

Græn svæði 

Mynd 39. Gras og gróður á svæði 1  © Berglind Sigurðardóttir.

Mynd 40. Gras og gróður á svæði 2 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 2

Svæði 1
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Bílastæði

Mynd 41. Bílastæði á svæði 1 © Berglind Sigurðardóttir (2013).

Mynd 42. Bílastæði á svæði 2  © Berglind Sigurðardóttir (2013).

Svæði 2

Svæði 1
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Götugögn á svæði 1

Ekki er mikið um bekki til þess að tylla sér á svæðinu. Einn 
er fyrir utan Heilsugæsluna, annar fyrir utan Skátaheimilið og 
bekkur með borði á umferðareyjunni. Fyrir utan Kjöt og Kúnst 
eru tíu borðbekkir, þrjú blómaker á vegg og 4 ljós á vegg. 
Athygli vakti að aðeins ein ruslatunna er á öllu svæðinu 
og er hún fyrir utan sjoppuna (Grillið hjá Möggu). Ein 
hjólagrind er á öllu svæðinu utan við Arion banka. 

Tvö ker eru á svæðinu. 
Annarsvegar fyrir utan 
Skátaheimilið og við bankannn.

Bekkur og ker fyrir utan 
Heilsugæslu.

Litlir ljosastaurar og borð með bekk á umferðareyju.

Eina hjólagrindin á svæðinu fyrir utan Arion 
banka.

Skreyttur staur fyrir utan 
Skátaheimilið.

Söguskilti við gamla 
Mjólkurbúið.

Skilti milli Smiðju  og 
Skátaheimilis.

Bekkur fyrir utan 
Skátaheimilið. 10 bekkir eru fyrir utan Kjöt og Kúnst.

Bekkur fyrir utan leiguíbúðir.
Blómaker fyrir  utan Grillið hjá 
Möggu.

Bekkur fyrir utan Kjöt og Kúnst.

Hluti af bekkjunum og 4 ljós á vegg.

Eina ruslatunnan 
á svæðinu.

Blóm á ljósastaurum. Tvær 
fánastangir eru fyrir utan Smiðjurnar.

Póstkassi utan á 
Skátaheimilið.

Mynd 43. Götugögn á svæði 1 © Berglind Sigurðardóttir (2013).

Skreyttur ljósastaur 
við Kjöt og Kúnst.
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Götugögn á svæði 2

Mynd 44. Götugögn á svæði 2 © Berglind Sigurðardóttir (2013).

Skilti við 
Café Rose.

Gróður sýningarhús í Smágörðunum. 

Athyglisverð staðsetning á bekk. Vel nýttur ljósastaur við 
Smágarða.

Skemmtilegir marglitir hólar í 
Smágörðunum.

Miðja Smágarðanna, hér hefur jólatré 
Hveragerðisbæjar staðið undanfarin ár.

Blómabekkur í 
Smágörðum

Bekkur og borð í 
Smágörðum.

Listaverkið Mýrin í Smágörðunum.
Fuglahús í Smágörðunum.

Borð og bekkir við Hoflandssetur

Fjögur ker við 
Álnavörubúðina.

Blómaker  við 
bílastæði við 
Hofland, sjá 
einnig skreyttan 
ljóstastuar.

Aðstaða til þess að tylla sér í 
Smágörðum.

Öðruvísi bekkur í Smágörðum.

Skreyttur 
ljósastaur 
á móti Café 
Rose.

Fánastangir í 
Smágörðum.

Blómaker við Café Rose.

Fánastöng við 
Álnavörubúðina.
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Kvöldlýsing svæði 1

1. Horft að Hótelinu. Tekið af götunni

3. Horft frá Hótelinu inn á umferðareyju

2. Annað sjónarhorn að Hótelinu. Mynd tekin af um-
ferðareyju.

6. Horft frá umferðareyju að Heilsugæslu

5. Kjöt og Kúnst með skemmtilega lýsingu

4. Engin aukalýsing við sjoppuna.

Mynd 45. Kvöldlýsing á svæði 1 © Berglind Sigurðardóttir, október 2013  .

Ekki er hægt að segja að mikið sé lagt upp úr lýsingu á 
svæðinu fyrir utan einstaka ljósastaura. En skemmtileg 
og mjúk  kvöldlýsing  er  fyrir  utan  Kjöt og Kúnst. 
Mikið vantar upp á að kvöldlýsing teljist góð á svæðinu.

Lýsingunni er stýrt með tímaklukku þannig að 
lýsingartíminn er breytilegur frá degi til dags. 
Hægt er að ráða því við hvaða birtustig ljósin loga. 
Hveragerðisbær gerði tilraun með að spara lýsingu 
stuttu eftir kreppu með því að stytta lýsingartímann. 
Margar athugasemdir bárust frá íbúunum og því var fallist 
á að aðgerðin hefði neikvæð áhrif á öryggi, sérstaklega 
skólabarna, til þess að hún væri réttlætanleg. Ákveðið var 
því að lengja lýsingartímann aftur þó ekki alveg í sama 
farið en a.m.k. rúmlega hálfa leið til baka (Guðmundur 
Baldursson, Skipulags- og byggingarfulltrúi, 2013).
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Kvöldlýsing svæði 2

Mynd 46. Kvöldlýsing á svæði 2 © Berglind Sigurðardóttir, október 2013.

1. Horft af bílastæði að Hoflandsetri. 
Tvö ljós sitthvorum megin  á vegg og á 
auglýsingaskilti.

2. Horft af bílastæði að hárgr.stofunni Ópus. 
Eina lýsingin þar er auglýsingarskilti.

3. Horft af bílastæði að vesluninni Zeal. 

4. Horft af bílastæði yfir á Café Rose. Mjög 
lítil lýsing.

5. Horft af gangstétt inn á Smágarða. 
Engin lýsing inn í garðinum.

6. Horft af gangstétt við Smágarða yfir á 
Álnavörubúð. Þar er engin lýsing.

Það sama má segja með svæði 2. Lítið sem ekkert er 
lagt upp úr kvöldlýsing. Athygli vekur að engin lýsing er í 
Smágörðunum né við Álnavörubúðina við  Breiðumörkina.
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 ATFERLISGREINING

Sú aðferð sem hér er stuðst við hefur verið þróuð af GEHL 
Architects og hafa þeir beitt þessari aðferð í rannsóknum sínum 
í eftirfarandi borgum: Perth, Melbourne, Riga, Stokkhólmi, Osló, 
Kaupmannahöfn, auk minni borga í Bretlandi og Skandinavíu (Gehl, J. 2004).
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Könnunin var framkvæmd á haustdögum í september 2013. Teljendur 
voru Ragnheiður Þórarinsdóttir á svæði 1 og Berglind Sigurðardóttir á 
svæði 2. Valdir voru af handahófi tveir laugadagar, tveir þriðjudagar og 
tveir fimmtudagar til þess að fá samanburð á notkuninni. Alls var talið 
4 sinnum hvern dag, klukkan, 9:00-10:00, 12:00-13:00, 16:00-17:00 og 
21:00-22:00. Óvenju mikil væta og vindur var þessa tilteknu talningardaga.  
Annarra gagna og greininga var aflað á sumardögum í júní og júlí.

Talningadagar:
Laugardagur    7. september 2013.
Þriðjudagur    10. september 2013
Fimmtudagur 12. september 2013
Laugardagur  14. september 2013
Þriðjudagur    17. september 2013
Fimmtudagur 19. september 2013

Niðurstöður

Niðurstöður talninga þessara daga í september 
eru kynntar á næstu síðum. Táknin  hér til 
hliðar eru notuð við línurit til að greina 
gangandi og hjólandi frá bílaumferð.

Í niðurstöðukaflanum verða ferðir fólks flokkaðaðar niður eins 
og áður var greint frá en mynd 47 hér til hliðar skýrir það einnig. 

Sú aldursskipting sem er notuð í talningunni, er til viðmiðunar. 
Einungis var merkt við bakpokafólk ef það fór ekki milli mála, 
annars hafa erlendir ferðamenn verið merktir eins og aðrir.

Tilgangur þessarar greiningar er að skoða hvernig íbúar Hveragerðis 
nota svæðin tvö. Niðurstöður gefa upplýsingar um hvort fólk gefur sér 
tíma til að staldra við í rýminu eða hvort það er einungis notað fyrir 
nauðsynlegar athafnir daglegs lífs. Þessi rannsókn getur hjálpað til 
við að ákveða hvort æskilegt sé að  betrumbæta svæðin og hvernig. 
Þetta verkefni gefur líka til kynna hvort fólk gefi sér tíma til þess að 
setjast niður og njóta umhverfisins og þá hvar.  Mikill fjöldi gangandi 
vegfarenda þarf ekki endilega að benda til þess að svæðið hafi mikil 
gæði. Hins vegar ef það er margt fólk sem gefur sér tíma til að dvelja á 
svæðinu þá gefur það til kynna mikil gæði svæðisins ( Gehl, J. 2004 ).

Höfundur útbjó gátlista, sjá viðauka I, til að nota í greininguna en 
aðferðafræði GEHL architects er höfð að leiðarljósi þar sem þessi 
rannsókn er á miklu minni skala (Gehl, J. 2004).  Athafnir gangandi 
og hjólandi vegfarenda voru flokkaðar niður í eftirfarandi 7 flokka: 
1. Ganga/skokka í gegn, 2. Þeir sem eiga erindi, 3. Hjóla í 
gegn, 4. Hjóla og eiga erindi, 5. Þeir sem stoppa og spjalla, 
6. Þeir sem dvelja í rýminu og 7. Þeir sem skoða í búðarglugga. 
Í niðurstöðum eru svo þessir flokkar teknir saman og raðað þannig:

Nauðsynlegar athafnir: Þeir sem ganga/skokka í gegn, þeir sem 
eiga erindi, þeir sem hjóla í gegn, og þeir sem hjóla og eiga erindi.

Valfrjálsar athafnir: Þeir sem dvelja í rýminu, þeir sem skoða í 
búðarglugga.

Félagslegar athafnir: Þeir sem stoppa og spjalla (koma sjá og 
heyra í öðru fólki).

Aðferðin

Talningar á gangandi og hjólandi vegfarendum og bílaumferð Tímabil
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Í niðurstöðum verða talningarnar kynntar eins og myndin hér að ofan sýnir. Svæðin eru síðan borin saman annars 
vegar miðað við virka daga og hins vegar við laugardaga. 

Mynd 47. Niðurstöður talningarinnar verða flokkaðar að fyrirmynd Jan Gehl (Gehl, J.  2004).

Nauðsynlegar athafnir

Valfrjálsar athafnir

Félagslegar athafnir

Aðferðafræðin - Skiptist í gangandi / hjólandi umferð og bílaumferð

Þeir sem labba/hjóla í gegn

Þeir sem setjast niður og njóta

Þeir sem hitta annað fólk

Gangandi vegfarendur sem ganga í gegn.
Hjólandi vegfarendur sem hjóla í gegn.

Gangandi vegfarendur sem eiga erindi á svæðið.
Hjólandi vegfarendur sem eiga erindi á svæðið.
Þeir sem gefa sér tíma til þess að setjast niður á 
bekki og njóta svæðisins - upplifa.
Skoða í búðarglugga.

Stoppa og spjalla - Hitta annað fólk.
Sjá og heyra.
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Bílar Strætó Rútur með
ferðamönnum
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Tafla 2. Bílar. Svæði 1. 07.09.13. kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir
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labba/skokka í
gegn

þeir sem eiga
erindi

hjóla í gegn hjóla og eiga
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stoppa og
spjalla

dvelja í rýminu skoða í
búðarglugga
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Tafla 1. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1.  07.09.13 kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Laugardagur 7. september 2013 Svæði 1 kl. 9:00-10:00

Athugasemdir  greinanda: 

Öll starfsemi á svæðinu er lokuð.

Við leiguíbúðirnar kom út maður til að reykja með 
hundinn sinn með sér. Hann lék við hann í garðinum. 
Svo bættist annar maður við. Þeir töluðu ekki íslensku

Hjóla og eiga
erindi

Hjóla í 
gegn

Þeir sem eiga 
erindi

Ganga/Skokka 
í gegn

Stoppa og
spjalla

Dvelja í
rýminu

Skoða í 
búðarglugga

StrætóBílar Rútur með
ferðamenn

Veður: Lítil gola og skýjað, ca 10°C.
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Bílar Strætó Rútur með
ferðamönnum
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Tafla 4. Bílar. Svæði 2. 07.09.13. kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 3. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2  07.09.13 kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Laugardagur 7. september 2013 Svæði 2 kL. 9:00-10:00

Veður: Lítil gola og skýjað, ca 10°C.

Hjóla og eiga
erindi

Hjóla í 
gegn

Þeir sem eiga 
erindi

Ganga/Skokka 
í gegn

Stoppa og
spjalla

Dvelja í
rýminu

Skoða í 
búðarglugga

StrætóBílar Rútur með
ferðamenn
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Bílar Strætó Rútur með ferðamönnum
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Tafla 6. Bílar. Svæði 1. 07.09.13. kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir
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Tafla 5. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1.  07.09.13 kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir

Veður: Rok, kalt og skýjað, ca 9°C.

Svæði 1 kl. 12:00-13:00Laugardagur 7. september 2013

Hjóla og eiga
erindi

Hjóla í 
gegn

Þeir sem eiga 
erindi

Ganga/Skokka 
í gegn

Stoppa og
spjalla

Dvelja í
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Skoða í 
búðarglugga

StrætóBílar Rútur með
ferðamenn
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Bílar Strætó Rútur með
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Tafla 8.  Bílar. Svæði 2. 07.09.13. kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 7. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2  07.09.13 kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Veður: Mikil rigning og mikið rok.

Svæði 2 kl. 12:00-13:00

Athugasemdir  greinanda: 

Tveir ferðamenn labba inn á Smágarðana stoppa 
mjög stutt.

Verslunin Zeal hefur dregið út fataslá, 
enginn fór þangað inn á talningartímabilinu.
Mjög rólegt hádegi. 

Laugardagur 7. september 2013

Hjóla og eiga
erindi

Hjóla í 
gegn

Þeir sem eiga 
erindi

Ganga/Skokka 
í gegn

Stoppa og
spjalla

Dvelja í
rýminu

Skoða í 
búðarglugga

StrætóBílar Rútur með
ferðamenn
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Bílar Strætó Rútur með ferðamönnum
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Tafla 10. Bílar. Svæði 1. 07.09.13. kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 9. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1.  07.09.13 kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 1 kl. 16:00-17:00

Athugasemdir greinanda: 
Kokkurinn í Kjöt og Kúnst kom út og 
eldaði úti, við gufu, sjá stemningsmynd 48.
Maður úti að reykja við leiguhúsnæði
Greinilegt að verið var að undirbúa brúðkaupsveislu í 
hótelinu. Kokkur mætir á svæðið. 
Taldi tíu ferðamenn í bíl sem 
stoppar fyrir framan Kjöt og Kúnst. 

Veður: Rok, kalt, skýjað 9°C.

Laugardagur 7. september 2013

Mynd 48. Sýnir þá stemningu sem myndast þegar 
matreiðslumaðurinn Ólafur Ingi Reynisson eldar mat yfir 
gufu hjá Kjöt og Kúnst (www.hveragerdi.is).

Hjóla og eiga
erindi

Hjóla í 
gegn

Þeir sem eiga 
erindi

Ganga/Skokka 
í gegn

Stoppa og
spjalla

Dvelja í
rýminu

Skoða í 
búðarglugga

StrætóBílar Rútur með
ferðamenn
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Tafla 12.  Bílar. Svæði 2. 07.09.13. kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir
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Tafla 11. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2  07.09.13 kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir

Svæði 2 kl. 16:00-17:00

Veður: Rok, kalt, skýjað 9°C.

Laugardagur 7. september 2013

Athugasemdir greinanda: 
Eldri borgari á rafknúnumstól, keyrði fram og til 
baka á göngustíg við opna svæðið.
Verslunin Zeal er að loka þegar talning hefst. 
Mjög rólegt á svæðinu meðan talning fer fram. 
Einn af bílum sem keyrir í gegn ekur rólega 
fram hjá Smágörðunum og tekur myndir af 
fuglahúsunum, (sjá mynd 49),  og keyrir svo í burtu. 
Athyglisvert að hann tekur myndir út um 
bílgluggann en fer ekki inn í garðinn.

Mynd 49. Fuglahús vekja eftirtekt (Berglind 
Sigurardóttir 2013).
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Tafla 14. Bílar. Svæði 1. 07.09.13. kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir
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Tafla 13. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1.  07.09.13 kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir

Svæði 1 kl. 21:00-22:00

Athugasemdir greinanda: 
Brúðkaup á Hótelinu. Enginn sjáanlegur úti. 
Þegar talning hefst stoppar rúta fyrir utan 
bankann, hún sótti hóp í Kjöt og Kúnst sem fyllti 
rútuna.

Veður: Mikil rigning og mikið rok.

Laugardagur 7. september 2013
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Tafla 16. Bílar. Svæði 2. 07.09.13. kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir
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Tafla 15. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2  07.09.13 kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir

Svæði 2 kl. 21:00-22:00

Athugasemdir greinanda: 
Eina mannlífið þetta kvöld eru þeir sem komu 
í hópum út að reykja á Hoflandssetrinu. 
Fyrst komu fimm manns, svo sex. 
Enginn sást fyrir utan Café Rose. 

Veður: Mikil rikning og mikið rok.

Laugardagur 7. september 2013
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Tafla 18. Bílar. Svæði 1. 10.09.13. kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 17. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 10.09.13 kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 1 kl. 9:00-10:00

Veður: skýjað ca 9°C og lítill vindur, milt veður. 

Athugasemdir greinanda: 
Í lok talningar koma eldri borgarar út úr Þorlákssetri. 
Þeir eru því ekki með í talningu. Virðist vera gaman 
hjá þeim. Þau eru að fara í göngutúr.

Allir bílar sem stoppa fara í bankann.
Annars lítið um að vera á svæðinu.

Þriðjudagurinn 10. september 2013
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Tafla 20. Bílar. Svæði 2. 10.09.13. kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 19. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2  10.09.13 kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Þriðjudagurinn 10. september 2013 Svæði 2 kl. 9:00-10:00

Veður:  Skýjað ca 9°C og lítill vindur, milt veður.

Athugasemdir greinanda:
Engin sjánleg hreyfing fyrir framan Café Rose 
eða Byr.  Einn af ferðamönnunum virðist áttavilltur 
og gengur hring um svæðið, birtist svo aftur 
og gengur að Hótel Örk þaðan sem hann kom. 
Annað par, ferðamenn, ganga í gegnum svæðið. Birtist 
aftur og spyr til vegar að upplýsingamiðstöðinni , koma í 
þriðja sinn og mynda gróðurhúsin við hlið Smágarðanna. 

Athyglisvert að ekkert sjáanlegt skilti er að 
upplýsingamiðstöð bæjarins á svæði 2.

Karl og kona koma út frá Hoflandi og spjalla við bílstjóra 
vöruflutningabíls  og seinna við móður með barn 
(kom á bil). Bíll frá Hveragerðisbæ sækir hellur á 
bílaplan við Hofland, kemur aftur stuttu seinna og 
sópar planið. Iðnaðarmenn fara inn í Álnavörubúð, 
greinilega að vinna, koma tvisvar sinnum. 
Starfsmaður mætir til vinnu í 
Álnavörubúðina. Ferðamenn keyra hægt 
fram hjá gróðurhúsum og mynda þau. 
    
Rúta stoppar á bílastæði við Hofland  - tel 30 manns 
- ferðamennirnir mynda gróðurhúsin, fjórir fara yfir í 
Smágarðana og mynda marglituðu hólana.  
Ein rúta keyrir inn í bæinn og stuttu seinna út aftur

Hjóla og eiga
erindi

Hjóla í 
gegn

Þeir sem eiga 
erindi

Ganga/Skokka 
í gegn

Stoppa og
spjalla

Dvelja í
rýminu

Skoða í 
búðarglugga

StrætóBílar Rútur með
ferðamenn



61 62

23

97

Bílar Strætó Rútur með
ferðamönnum

Fj
öl

di
 b

íla

Tafla 22. Bílar. Svæði 1. 10.09.13. kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 21. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 10.09.13 kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 1 kl. 12:00-13:00

Veður:  skýjað ca 9°C og lítill vindur, milt veður. 

Þriðjudagurinn 10. september 2013
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Tafla 24. Bílar. Svæði 2. 10.09.13. kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir. 
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Tafla 23. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 10.09.13 kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 2 kl. 12:00-13:00

Veður:  skýjað ca 9°C og lítill vindur, milt veður. 

Athugasemdir greinanda: 
Mikið um að gangandi vegfarendur sem eru að 
ganga í gegnum svæðið séu með hund meðferðis.
Tveir ferðamenn ganga í gegnum svæðið - virðast 
áttavilltir  - greinilega að leita að einhverju. 
Ferðamenn keyra inn á planið þar sem gróðurhúsin 
eru, við hliðin á Smágörðunum, og skoða.  
Fjórar manneskjur sem koma á bíl að Café 
Rose ganga þar inn en koma fljótlega út aftur, 
færa bílinn yfir á Hofland og fara þangað inn.

Þriðjudagurinn 10. september 2013
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Tafla 25. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 10.09.13 kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir .

Svæði 1 kl. 16:00-17:00

Veður:  Grenjandi rigning og rok.

Þriðjudagurinn 10. september 2013
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Tafla 26. Bílar. Svæði 1. 10.09.13. kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir .
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Tafla 28. Bílar. Svæði 2. 10.09.13. kl. 16:00-17:00. © Berglind Sigurðardóttir
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Tafla 27. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 10.09.13 kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir

Athugasemdir greinanda: 
Ferðamenn keyra inn á plan hjá gróðurhúsi, (mynd 
50), og skoða það út úr bílnum. Í einum bílnum sem 
kemur og á erindi inn á svæðið eru starfsmenn  frá 
Hveragerðisbæ sem koma að hreinsa niðurföll. 
Einn bíll keyrir á Hoflandsplanið, tvær manneskjur koma 
út önnur hleypur og skoðar í glugga á Café Rose hin 
skoðar í gluggann á Hofland síðan keyra þær í burtu.

Veður:  Grenjandi rigning og rok.

Þriðjudagurinn 10. september 2013 Svæði 2 kl. 16:00-17:00

Mynd 50. Gróðurhús og birtan sem þau gefa. Myndin er tekin af 
bílastæðinu fyrir framan Hoflandssetrið © Berglind Sigurðardóttir.
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Athugasemdir greinanda: 
Maður á göngu með þrjá hunda.
Hestamaður kemur niður 
Gossabrekkuna með fjóra hesta til 
reiðar og heldur áfram niður Breiðumörk.
Svo virðist sem eitthvað hafi verið um 
að vera í félagsmiðstöðinni. Unglingar 
löbbuðu í hópum í sjoppuna og til baka.
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Tafla 30. Bílar. Svæði 1. 10.09.13. kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 29. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 10.09.13 kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 1 kl. 21:00-22:00Þriðjudagurinn 10. september 2013

Veður: Milt veður, ca 10°C, smá vindur.
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Athugasemdir greinanda: 
Tók eftir því að það er slökkt í gróðurhúsunum við 
hlið Smágarðanna í kvöld og þá dimmir á svæðinu.

Maður á hestbaki kemur með fjóra hesta til reiðar 
niður Breiðumörkina og beygir inn hjá Sunnumörk 

Athyglisvert að það er mikill hraði á þeim 
bílum sem keyra um Breiðumörkina. 

Mjög rólegt í kvöld og lítið um að 
vera, fáir sjást helst að starfsmenn 
Hoflands komi út og fái sér frískt loft. 
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Tafla 32. Bílar. Svæði 2. 10.09.13. kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 31. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 10.09.13 kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Veður: Milt veður, ca 10°C, smá vindur.

Þriðjudagurinn 10. september 2013 Svæði 2 kl. 21:00-22:00
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Tafla 34. Bílar. Svæði 1. 12.09.13. kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 33. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 12.09.13 kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Fimmtudagur 12. september 2013 Svæði 1 kl. 9:00-10:00

Athugasemdir greinanda: 
Rúta tekur hring á hringtorgi og keyrir svo 
í átt að hverasvæði - (stoppar ekki) sést 
koma aftur út á Breiðumörkina frá Heiðmörk.
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Veður:  Rok, ca 7°C, þurrt, skýjað - sólin kýkir öðru hvoru.
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Tafla 36. Bílar. Svæði 2. 12.09.13. kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 35. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 12.09.13 kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Veður:  Rok, ca 7°C, þurrt, skýjað - sólin kýkir öðru hvoru.

Athugasemdir greinanda: 
Tveir af þeim sem ganga í gegn eru 
með hund meðferðis. Eru það hundarnir 
sem draga fólk út að ganga í bænum? 
Laus hundur vappar um svæðið. 
Eitt mótorhjól keyrir í gegn.

Fimmtudagur 12. september 2013 Svæði 2 kl. 9:00-10:00
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Tafla 38. Bílar. Svæði 1. 12.09.13. kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir .

35
32

4

15

1

labba/skokka
í gegn

þeir sem
eiga erindi

hjóla í gegn hjóla og eiga
erindi

stoppa og
spjalla

dvelja í
rýminu

skoða í
búðarglugga

Fj
öl

di
 fó

lk
s

Tafla 37. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 12.09.13 kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 1 kl. 12:00-13:00

Athugasemdir greinanda: 
Þrjátíu börn úr grunnskólanum ca. 12 ára ganga 
saman. Koma frá hverasvæði og ganga að 
skólanum. Starfsmaður kemur og lagar 
skilti frá Varmá Restaurant sem hefur dottið

Fimmtudagur 12. september 2013

Veður: Sól rok - grenjandi rigning - léttir til, ca 9°C.
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Tafla 40. Bílar. Svæði 2. 12.09.13. kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Veður: Sól rok - grenjandi rigning - léttir til, ca 9°C.

Athugasemdir greinanda: 
Sex unglingar ganga í gegn, eru í hóp og líklegt 
að þau séu að vinna verkefni á vegum skólans. 
Þau eru með möppur og skoða sig um, taka 
einn mann tali og ganga burtu, stoppa ekkert.

Engin hreyfing við Café Rose fyrir 
utan einn bíl sem keyrir inn á svæðið. 

Af öllum bílum sem eiga erindi inn á svæðið þá fara 
einungis tveir í Álnavörubúðina allir hinir á Hofland 
fyrir utan þann eina sem fór á Café Rose planið. 
Einn kemur út frá Hoflandsetri til þess að reykja.

Fimmtudagur 12. september 2013 Svæði 2 kl. 12:00-13:00
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Tafla 39. Gangandi- og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 12.09.13 kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 42.. Bílar. Svæði 1. 12.09.13. kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 41. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 12.09.13 kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 1 kl. 16:00-17:00

Athugasemdir greinanda: 
Par að reykja fyrir utan leiguíbúð.  Tveir menn 
að laga skátaheimilið að utan. Ferðamaður spyr 
til vegar

Veður: sól, rok. 

Fimmtudagur 12. september 2013
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Tafla 44. Bílar. Svæði 2. 12.09.13. kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 43. Gangandi- og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 12.09.13 kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Athugasemdir greinanda: 
Eldri borgari keyrir fram og til baka í rafknúnum 
stól. Margir sem eru að koma inn í Hveragerði, 
væntanlega heim úr vinnu - keyra í gegn. 
Framhaldsskólanemendur koma gangandi 
frá Shell eftir að strætó kemur inn í bæinn.

Fimmtudagur 12. september 2013 Svæði 2 kl. 16:00-17:00

Veður: sól, rok. 
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Tafla 46. Bílar. Svæði 1. 12.09.13. kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 45. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 12.09.13 kl. 21:00-22:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 1 kl. 21:00-22:00

Athugasemdir greinanda:
Tuttugu manna hópur af ca, 15 ára unglingum 
fyrir utan Grillið hjá Möggu, mikil læti.

Veður: Milt veður - rigning.

Fimmtudagur 12. september 2013
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Tafla 48. Bílar. Svæði 2. 12.09.13. kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 47. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 12.09.13 kl. 21:00-22:00 © Berglind Sigurðardóttir

Athugasemdir greinanda: 
Þeir unglingar sem eiga erindi labba inn á Café 
Rose.

Fimmtudagur 12. september 2013 Svæði 2 kl. 21:00-22:00

Veður: Milt veður - rigning.
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Tafla 50. Bílar. Svæði 1. 14.09.13. kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir
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Tafla 49. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 14.09.13 kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir 

Laugardagur 14. september 2013 Svæði 1 kl. 9:00-10:00

Veður:  Sól, logn, kalt (kl.9:45 fer að rigna).
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Tafla 52. Bílar. Svæði 2. 14.09.13. kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 51. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 14.09.13 kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Athugasemdir greinanda: 
Pabbi dripplandi körfubolta og drengur á 
hlaupahjóli, koma saman.

Þeir bílar sem stoppa eiga leið í Álnavörubúð, 
Hoflandssetur og verkstæði Kjöríss.

Veður:  Sól, logn, kalt (kl.9:45 fer að rigna).

Svæði 2 kl. 9:00-10:00Laugardagur 14. september 2013
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Bílar Strætó Rútur með
ferðamönnum
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Tafla 54. Bílar. Svæði 1. 14.09.13. kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 53. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 14.09.13 kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 1 kl. 12:00-13:00

Veður:  Í byrjun sól, kl:12:30 byrjar að rigna.

Athugasemdir greinanda:
Ein kona með fjóra hunda. Maður 
með hund sest á bekk. Flestir bílar 
sem stoppa eiga erindi í hraðbanka.

Laugardagur 14. september 2013
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Tafla 56. Bílar. Svæði 2. 14.09.13. kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 55. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 14.09.13 kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Athugasemdir greinanda: 
Ein kona með fjóra hunda labbar í gegn. Tólf 
konur koma frá Hótel Örk og fara inn i Zeal.  
 
Kona á hjóli með tvo hunda.

Laugardagur 14. september 2013 Svæði 2 kl. 12:00-13:00

Veður:  Í byrjun sól, kl:12:30 byrjar að rigna.
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Tafla 58. Bílar. Svæði 1. 14.09.13. kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 57. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 14.09.13 kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 1 kl. 16:00-17:00

Veður: Þurrt, smá vindur - 
í lok talningar kemur grenjandi rigning.

Athugasemdir greinanda: 
Kokkurinn á Kjöt og Kúnst stendur úti við gufu og 
eldar.

Ein  rúta keyrir inn á hverasvæðið. 

Laugardagur 14. september 2013
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Tafla 60. Bílar. Svæði 2. 14.09.13. kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir .
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Tafla 59. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 14.09.13 kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Athugasemdir greinanda: 
Krakkar að hlaupa inn og út af Café Rose, eru í 
leik. 7 ára krakkar fara öll inn í Álnavörubúðina. 
Unglingur með hund fer inn í Zeal.

Svæði 2 kl. 16:00-17:00Laugardagur 14. september 2013

Veður: Þurrt, smá vindur - 
í lok talningar kemur grenjandi rigning.
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Tafla 62. Bílar. Svæði 1. 14.09.13. kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 61. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 14.09.13 kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 1 kl. 21:00-22:00

Veður: 7°C, milt veður, nánast logn og þurrt, kl.21:30 fer 
að rigna og bætir í vind.

Laugardagur 14. september 2013
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Tafla 64. Bílar. Svæði 2. 14.09.13. kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 63. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 14.09.13 kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Veður: 7°C, milt veður, nánast logn og þurrt, 
kl.21:30 fer að rigna og bætir í vind.

Athugasemdir greinanda:
Mjög rólegt kvöld. Allir sem áttu erindi fóru  inn 
á Café Rose. Unglingarnir koma með strætó 
frá Selfossi. Þeir ganga  einir en ekki í hópum. 

Svæði 2 kl. 21:00-22:00Laugardagur 14. september 2013
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Tafla 66. Bílar. Svæði 1. 17.09.13. kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 65. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 17.09.13 kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 1 kl. 9:00-10:00

Athugasemdir greinanda: 
Eldriborgari í rafknúnum stól. 
Þeir sem eiga erindi eru aðallega 
að fara í Heilugæslu og banka. 

Þriðjudagur 17. september 2013

Veður: Hávaða rok og sólskin.
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Tafla 67. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 17.09.13 kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Veður: Hávaða rok og sólskin.

Athugasemdir greinanda: 
Fólkið á erfitt með gang í rokinu. Rúta keyrir inn 
í bæinn með ferðamenn og kemur fimm mínútum 
síðar og ekur beint út úr bænum - umhugsunarvert!
Horfi á ferðamannrútur koma inn í bæinn frá 
Reykjavík og beygja inn á Sunnumörk, rútan 
kom ekkert inn í bæinn á talningartímanum!    
Ferðamenn stoppa á götu við Smágarðana 
og mynda fuglahúsin og marglituðu hólana! 
Afhverju fara ferðamenn ekki inn á svæðið, 
þetta er ekki í fyrsta skipti sem þeir taka 
myndir af svæðinu úr bílnum af götunni! 

Þriðjudagur 17. september 2013 Svæði 2 kl. 9:00-10:00

Tafla 68. Bílar. Svæði 2. 17.09.13. kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 70. Bílar. Svæði 1. 17.09.13. kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 69. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 17.09.13 kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Veður: Hávaða rok + sól + léttskýjað + kalt.

Athugasemdir greinanda:
Tíu skólabörn, úr öðrum bekk og kennari 
koma í hóp og labba að grunnskólanum. 
Þeir bílar sem eiga erindi fara í Kjöt og Kúnst, 
Heilsugæslu, í bankann og í Grillið hjá Möggu

Þriðjudagur 17. september 2013 Svæði 1 kl. 12:00-13:00
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Tafla 72. Bílar. Svæði 2. 17.09.13. kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 71. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 17.09.13 kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Athugasemdir greinanda: 
Eldri borgari fer í gegnum svæðið á rafknúnum stól. 
Tveir ferðamenn ganga í gegn í átt að Sunnumörk, 
koma til baka og skoða í glugga  Café Rose, 
skoða kort og ganga aftur að Sunnumörkinni. 
Einn sem á erindi er með hunda með sér, 
bindur hundana fyrir framan Álnavörubúð. 
Er lengi að velta fyrir sér hvar hann eigi að binda 
hundana. Einn sem hjólar í gegn er með hund með sér. 
Einn kemur út af Hoflandssetri að reykja og tala í síma. 
Sé að gróðurhúsin vekja eftirtekt hjá ferðamönnum 
sem keyra í gegn. Þeir sem koma á bílum 
og eiga erindi fara flestir inn á Hoflandsetrið.

Þriðjudagur 17. september 2013 Svæði 2 kl. 12:00-13:00

Veður: Hávaða rok + sól + léttskýjað + kalt.
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Tafla 73. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 17.09.13 kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 74. Bílar. Svæði 1. 17.09.13. kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Veður: Hávaða rok + sól 7°C  + kalt.

Þriðjudagur 17. september 2013 Svæði 1 kl. 16:00-17:00
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Tafla 75. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 17.09.13 kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 76. Bílar. Svæði 2. 17.09.13. kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Athugasemdir greinanda: 
Barn fer inn í Zeal. Kona skoðar í búðarglugga, 
og labbar í  gegnum svæðið. Unglingar 
koma með strætó frá Selfossi. Tek eftir að 
Álnavörubílastæðið virðist vera notað af mörgum 
sem eiga ekki endilega erindi inn í búðina. 

Flestir sem eru á bíl fara inn í Álnavörubúð.
Mikið rok. Starfsmenn Hveragerðisbæjar  
koma vegna trjáa, (mynd 51),  sem hafa fallið, 
og taka saman fuglahús sem hafa brotnað í 
Smágörðunum.

Þriðjudagur 17. september 2013 Svæði 2 kl. 16:00-17:00

Veður: Hávaða rok + sól 7°C  + kalt.

Mynd 51.  Tré sem gáfu sig í rokinu 
(Berglind Sigurðardóttir, 2013).
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Tafla 78. Bílar. Svæði 1. 17.09.13. kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 77. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 17.09.13 kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Veður:  Rok 5°C.

Athugasemdir greinanda:
Mjög rólegt kvöld! Þeir sem eiga erindi fara inn 
á Grillið hjá Möggu. Mikið af bílum fyrir utan 
skátaheimilið - greinilega skátafundur í kvöld.

Þriðjudagur 17. september 2013 Svæði 1 kl. 21:00-20:00
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Tafla 80. Bílar. Svæði 2. 17.09.13. kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 79. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 17.09.13 kl. 20:00-21:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Þriðjudagur 17. september 2013 Svæði 1 kl. 21:00-20:00

Athugasemdir greinanda:
Ekkert um að vera þetta kvöldið! 
Hofland lokar kl 21:30. Þeir bílar sem 
eiga erindi skiptast niður á Hofland, 
Café Rose og Byr.   

Veður:  Rok 5°C.
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Tafla 82. Bílar. Svæði 1. 19.09.13. kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 81. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 19.09.13 kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Fimmtudagur 19. september 2013 Svæði 1 kl. 9:00-10:00

Veður: Milt veður, rigning, nánast logn 5°C.

Athugasemdir greinanda: 
Þeir sem eiga erindi fara í bankann, 
Heilsugæslu eða apótekið.
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Tafla 84. Bílar. Svæði 2. 19.09.13. kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 83. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 19.09.13 kl. 9:00-10:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Veður:  Milt veður, rigning, nánast logn 5°C.

Athugasemdir greinanda:
Tek eftir tveimur stórum rútum sem keyra 
inn á N1 planið - koma aldrei inn í bæinn. 
Ekkert mannlíf, mjög rólegur morgunn.

Bíll stopp á Hoflandsplaninu, það kemur bíll og 
dregur hann í burtu  Einn kemur og leggur bíl á 
Hoflandsplaninu og tekur strætó sem ekur framhjá.

Fimmtudagur 19. september 2013 Svæði 2 kl. 9:00-10:00
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Tafla 86. Bílar. Svæði 1. 19.09.13. kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir..
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Tafla 85. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 19.09.13 kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 1 kl. 12:00-13:00

Veður: 7 °C Rigning, milt veður, skýjað.

Athugasemdir greinanda: 
Einn kemur og setur bréf í póstkassa fyrir 
utan Skátaheimilið. 

Fimmtudagur 19. september 2013
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Tafla 88. Bílar. Svæði 2. 19.09.13. kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 87. Gangandi  og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 19.09.13 kl. 12:00-13:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Veður: 7 °C Rigning, milt veður, skýjað.

Athugasemdir greinanda: 
Tveir ferðamenn fara inn á plan hjá gróðurhúsi, 
taka myndir og skoða í gegnum glugga.
Maður kemur út af Hoflandi að reykja. 

Tveir menn koma út af Hoflandi til að reykja, 
standa í sitthvoru horninu og tala í símann. Móðir 
kemur með barn og stoppar fyrir framan Hofland 
og spjallar í síma. Þessi þrjú eru öll á sama tíma 
en engin samskipti eiga sér stað þeirra á milli !

Þeir sem koma á bíl eiga flestir erindi á 
Hofland, nokkrir í Álnavörubúð, þrír bílar keyra 
að Café Rose en koma að luktum dyrum.

Fimmtudagur 19. september 2013 Svæði 2 kl. 12:00-13:00
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Tafla 90. Bílar. Svæði 1. 19.09.13. kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 89. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 19.09.13 kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 1 kl. 16:00-17:00

Veður: 9°C, lítil úrkoma, gola.

Athugasemdir greinanda:
Kona í leiguhúsnæði kemur út að reykja.

Fimmtudagur 19. september 2013
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Tafla 92. Bílar. Svæði 2. 19.09.13. kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 2 kl. 16:00-17:00

Athugasemdir greinanda: 
Allt slökkt og lokað á Café Rose. Móðir með 
barn fer í Bónus og kemur svo aftur til baka.
Þrír ganga saman í gegnum svæðið, (Gönguhópur 
á vegum Jónínu Ben á Hótel Örk, gengur í gegn 
tvisvar). Sú sem skoðar í búðarglugga fer svo inn 
í Zeal og labbar svo út með poka. Unglingarnir 
labba einn og einn í gegn  eftir að strætó keyrir 
inn í bæinn að Shell þar sem hann stoppar.
Mesta umferðin í Álnavörubúðina, nokkrir 
fara á Hofland. Rúta með ferðamenn kemur 
frá svæði 1 og beygir inn hjá Sunnumörk.

Fimmtudagur 19. september 2013

Veður: 9°C, lítil úrkoma, gola.
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Tafla 91. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 19.09.13 kl. 16:00-17:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 94. Svæði 1. 19.09.13. kl. 21:00-22:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 93. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 1. 19.09.13 kl. 21:00-22:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 2 kl. 21:00-22:00

Veður: Milt veður 7°C, gola.

Athugasemdir greinanda:
Mjög rólegt, ekkert um að vera. 

Fimmtudagur 19. september 2013
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Tafla 96. Svæði 2. 19.09.13. kl. 21:00-22:00 © Berglind Sigurðardóttir.
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Tafla 95. Gangandi og hjólandi vegfarendur Svæði 2. 19.09.13 kl. 21:00-22:00 © Berglind Sigurðardóttir.

Svæði 2 kl. 21:00-22:00

Athugasemdir greinanda: 
Par kemur út af Hofland, heldur utan um hvort 
annað, tekur myndir af sér og Hoflandsetrinu. 
Einn kemur út af Hoflandsetrinu að reykja. 
Búið að opna Café Rose, engin sjáanleg umferð 
þar nema að Securitas kemur og leggur bíl í stæði. 
Tveir unglingar setjast á bekk um stund,  
mynd 52, í Smágörðum, reykja og spjalla.

Fimmtudagur 19. september 2013

Veður: Milt veður 7°C, gola. 

Mynd 52. Bekkur í Smágörðum (Berglind 
Sigurðardóttir, 2013).
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Tafla 100. Talningar og meðaltal laugardagar. Svæði 2 © Berglind Sigurðardóttir.

Tafla 98. Talningar og meðaltal virkir dagar. Svæði 2 © Berglind Sigurðardóttir.

Tafla 99. Talningar og meðaltal laugardagar Svæði 1 © Berglind Sigurðardóttir.

Tafla 97. Talningar og meðaltal virkir dagar. Svæði 1 © Berglind Sigurðardóttir.

Virkir dagar borið saman við laugardaga
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Tafla 101. Samantekt allra talninga á svæði 1 © Berglind Sigurðardóttir.

Tafla 102. Samantekt allra talninga á svæði 2 © Berglind Sigurðardóttir.

Samantekt allra talninga
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Hlutfall athafna á virkum dögum

Svæði 1

Svæði 2

Mynd 53. Hlutfall athafna á virkum dögum á Svæði 1 © Berglind Sigurðardóttir.

Mynd 54. Hlutfall athafna á virkum dögum á Svæði 2 © Berglind Sigurðardóttir.
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Hlutfall athafna á laugardögum

Svæði 2

Svæði 1

Mynd 55. Hlutfall athafna á laugardögum á svæði 1 © Berglind Sigurðardóttir.

Mynd 56. Hlutfall athafna á laugardögum á svæði 2 © Berglind Sigurðardóttir.
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Hvar er miðbærinn í Hveragerði? 
Niðurstaða íbúakönnunar er skýr. Miðbær Hveragerðis er við 
Breiðumörkina. Mikill meirihluti, eða  90% þátttakenda, tengja svör 
sín henni. 19% telja engan miðbæ vera í Hveragerði. Niðurstöður 
atferlisgreiningar sýna að nauðsynlegar athafnir  íbúa tengjast 
daglega þeim fyrirtækjum, stofnunum og þeirri þjónustu sem er 
staðsett þar eða í grenndinni.  Breiðamörkin er fyrst og fremst 
umferðargata, ætluð bílum, enda fer nánast öll umferð um hana í dag.

Til að efla mannlíf í miðbæ Hveragerðis þarf að hanna göturýmið fyrir 
fólk. Það er vandmeðfarið að hanna og skipuleggja góð göturými, hvað 
þá heilan miðbæ. Mikilvægt er að hugsa um götuna og rýmið sem 
eina heild og skipuleggja og hanna rýmið þannig að mannlíf aukist. 
Íbúar og ferðamenn þurfa að geta unað sér vel við götuna, gengið eða hjólað 
í rólegheitum, staldrað við, myndað tengsl og hvílt sig. Meginniðurstaða 
þessa verkefnis er að Breiðamörkin í heild sé í raun skipulögð fyrir bíla.
 
Er einn eða fleiri miðbæjarkjarnar í Hveragerði? Ef svo er, er þá 
hægt að tengja þá saman? 
Niðurstaða atferlisgreiningarinnar er, að miðbærinn er á 
faraldsfæti. Gamli miðbærinn er í dag þjónustu- og stofnanasvæði 
og engin aðstaða fyrir valfrjálsar  eða félagslegar athafnir þar. 
Svæði 2 er verslunar-, veitinga- og þjónustusvæði. Þar er svæði til 
hátíðarhalda og skemmtana. Þangað safnast íbúarnir á aðventu til 
að kveikja á jólatré bæjarins og taka á móti fyrstu jólasveinunum. 
Áður fyrr fór sú athöfn fram á svæði 1. Þetta eru táknræn örlög 
miðbæjarkjarna nú til dags. Með tilkomu verslunarmiðstöðvar 
við Sunnumörk hefur miðbærinn dregist niður Breiðumörkina.

Í raun má segja að það séu tveir miðbæjarkjarnar í Hveragerði. 
Svæði 1, er víkjandi miðbæjarsvæði en á svæði 2, er að 
finna vísi að nýjum miðbæ. Við Breiðumörkina endilanga eru 
stofnanir, þjónustufyrirtæki, veitingastaðir og verslanir. Hún er 
því þungamiðja bæjarins og tengir svæðin tvö saman. Hún er 

lífæð flestra íbúa og þar með eitt mikilvægasta svæði bæjarins.

Hvernig eru íbúarnir í Hveragerði að nýta svæðin? 
Niðurstöður sýna að töluvert fleira fólk fer um svæði 1, sbr. töflur á 
bls. 100 og 101. Enda liggur það svæði að grunnskóla, íþróttahúsi, 
Lystigarði, hverasvæði og sundlaugin er nærri. Það hefur því mörg 
svæði aðliggjandi sem tengjast daglegum athöfnum fólks. 
Fleiri gefa sér hins vegar tíma til að dvelja á svæði 2, en bæði 
svæðin eru þó fyrst og fremst vegna nauðsynlegra athafna. 

Niðurstöður sýna, sbr. töflur bls. 100 og 101, að gangandi og 
hjólandi vegfarendur eru samtals 536  á virkum dögum á svæði 1 
á móti  226 á svæði 2. Svæði 1 er fjölfarnara á virkum dögum 
en svæði 2 er fjölfarnara um helgar. Það er hins vegar 
meiri fjölbreytni í athöfnum fólks á svæði 2 en á svæði 1. 
Fjöldi fólks segir ekki til um gæði hvers svæðis um sig heldur er 
það fjölbreytileikinn í athöfnum fólks og að fólk dvelji á svæðinu.

Svæði 2 hefur að geyma annarskonar starfsemi en svæði 1 og 
því er minna um að vera þar t.d. fyrir hádegi. Nærsvæði í kring 
sem gætu haft áhrif eru annars vegar stórir vinnustaðir eins 
og Kjörís, Sunnumörk (Bónus, bæjarskrifstofur, bókasafn og 
Pósturinn), Hótel Örk, bifvélaverkstæði og Listasafn Árnesinga. 
Strætó stoppar við Shell en mikið er um að unglingar gangi yfir 
svæðið sérstaklega á tímabilinu milli 16:00-17:00 á virkum dögum.

Börn voru mjög áberandi á svæði 1 sem er nálægt grunnskólanum. 
Einnig var hærra hlutfall unglinga á svæði 1, en félagsmiðstöð 
þeirra, Skjálftaskjól, er einnig skammt frá svæði 1. Upphaflega 
byggist bærinn út frá svæði 1. Svæði 1 er því elsti hluti bæjarins 
og allar stofnanir byggðust utan um hann. Þetta er það svæði 
sem flestir íbúar þurfa að fara um ungir sem aldnir, í skóla, 
tómstundir, sund heilsugæslu og í apótek, fullorðnir í vinnu, 
eldri borgarar í Þorlákssetur og svo síðast en ekki síst 
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ferðamenn sem skoða hverasvæðið, Reykjadal, Lystigarðinn og fl. 
Svæði 1 er það svæði sem íbúar eiga flestir leið um nær daglega 
og það kemur því á óvart að fleiri gefi sér ekki tíma til að staldra þar 
við. Ekkert leiktæki eða opið grænt svæði er á svæði 1 sem gefur 
fólki tækifæri til að njóta umhverfisins, fyrir utan umferðareyjuna með 
einn bekk og borð, en enginn settist þar niður á talningartímanum.

Athygli vakti að ferðamenn settust aldrei niður eða stoppuðu, hvorki á 
svæði 1 né á svæði 2. Oftar en ekki virtust þeir villtir og leitandi. Á 
hvorugu svæðinu er skilti sem vísar til Upplýsingamiðstöðvar í bænum 
en ferðamenn virtust oft leita þangað. Einungis tveir gáfu sér tíma til 
þess að setjast niður í Smágörðunum á talningartímabilinu og aðrir tveir 
gengu um garðinn og skoðuðu stutta stund. Nánast í öllum tilfellum voru 
það reykingamenn sem gáfu sér tíma til að stoppa eða dvelja á báðum 
svæðunum. Þó ekki í þeim tilgangi að njóta svæðisins heldur til að reykja. 

Athygli vekur hvað bílaumferð 
er stór þáttur miðað við þá sem 
ferðast um svæðin gangandi eða 
á hjóli. Það kom á óvart hvað fáir 
hjóla.  Hveragerði er að mestu 
byggt á flatlendi og aðstæður 
góðar fyrir hjólreiðamenn. 
Inni á heimasíðu Hjólafærni er kort, 
(sjá mynd 57), af Hveragerði sem 
sýnir hversu langt er hægt að hjóla 
frá gefnum punkti á 6 mínútum. Á 
sama korti kemur fram hvað hægt 
er að ganga langt á 15 mínútum frá 
sama punkti. Þetta er athyglisvert 
í ljósi þess hve mikil umferð bíla 
mælist í bænum. Það er áhugavert 
að þeir erlendu hjólreiðamenn sem áttu leið inn í bæinn notuðu göturnar 
meðan bæjarbúar halda sig við gangstéttir meðfram umferðargötum.

Umferðin um svæðin tvö er ólík. Töluvert meiri umferðarþungi er á 
svæði 2 en á svæði 1. Mesta umferðin þar er á fimmtudögum milli 
16:00-17:00 en laugardagarnir komu fast á eftir. Umferð fólks heim 
úr vinnu er líkleg skýring. Margir stunda vinnu utan Hveragerðis og 
keyra í gegnum svæðið í og úr vinnu. Einnig má ætla að nálægð 
við Álnavörubúð, kaffihús og veitingastað hafi áhrif, ekki síst á 
laugardögum. Lítill munur er á umferðinni á svæði 2 ef bornir eru saman 
virkir dagar og laugaradagar, sbr töflur á bls 100. Sú niðurstaða kemur 
á óvart en sýnir þó að umferðin er nokkuð jöfn og þétt á heildina litið.

Bílaumferð er þannig ráðandi á báðum svæðum. Athygli vakti að 
umferðarhraði var töluverður og þá sérstaklega á milli 20:00-
21:00 á kvöldin. Hraðinn virtist meiri á svæði 2. Hugsanleg 
skýring á þessum mikla hraða gæti verið sú að Breiðamörkin 
er löng og bein en þó eru þrjár hraðahindranir á henni.

Hvernig má gera miðbæinn líflegri, notalegri og skemmtilegri?
Fyrst og fremst þarf að búa til fjölbreytilegt, öruggt og lifandi umhverfi.
Koma upp sölustöndum til að fá meira líf út á 
götuna og gera rýmið þannig meira fyrir fólkið. Hveragerðisbær 
gæti hvatt til reksturs á sölustöndum með t.d. grænmeti, 
blóm eða annan varning,  (mynd 58), t.d. við Smágarða. 

Hvergerðingar gætu búið til spennandi markað sem ekki þyrfti 
að kosta mikið t.d. með því að selja blóm, grænmeti ofl. Kannski 
vera með einhver skemmtiatriði líka til þess að hressa upp á 
fólkið. Hveragerði þarf að nýta þann auð sem bærinn hefur, blóm, 
grænmeti og umhverfið. Vönduð markaðssetning er því mikilvæg. 

Til þess að auðga mannlífið við götuna þarf að fjölga verslunum 
og annarri starfsemi. Hægt væri að opna  betur jarðhæðir, t.a.m. 
opna byggingar betur út á götuna þannig að vegfarendur njóti 

Mynd 57. Sýnir hvert hægt er að 
hjóla frá einum punkti í Hveragerði 
á 6 mínútum (Hjólafærni á.á).
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Í lokin
Meginniðurstaða þessa verkefnis er að Breiðamörkin í heild sé í raun 
fyrir bíla þrátt fyrir að hún hafi komið hæst út úr íbúakönnun sem miðbær. 
Miðað við þær skilgreiningar sem settar eru fram á bls 1 um hvað 
einkenni miðbæ þá ríma niðurstöður verkefnisins að einhverju leyti við 
þær. Breiðamörkin er þungamiðja bæjarins. Þar eru helstu stofnanir, 
þjónustufyrirtæki, veitingastaðir og verslanir. Breiðamörkin er umgjörð 
um daglegt líf flestra íbúa og þar með eitt mikilvægasta svæði bæjarins. 
Smágarðarnir eru eina græna svæðið við alla götuna en er illa nýtt af 
íbúum og ferðamönnum. Þetta svæði er hannað sem sýningarsvæði 
og ekki sérlega hentugt til útiveru í dag. Þetta svæði er samt kjörið 
sem samkomustaður og til hátíðahalda. Garðurinn er vel staðsettur 
í bænum. Ekkert eiginlegt torg er staðsett við götuna og því ekkert 
annað útisvæði sem býður upp á að fólk setjist og njóti miðbæjarins 
og tilverunnar.  Möguleikar á félagslegum tengslum í miðbænum eru 
því litlir á svæðunum tveimur ef fólk á ekki erindi inn á veitingastaði. 
Framhliðar bygginga eru frekar einsleitar og lítið fyrir augað. Þær 
þarf að bæta. Nánast engin starfsemi er samþætt við göturýmið og 
eins eru frekar fá útskot. Sem blóma- og garðyrkjubær mætti bæta 
verulega við gróður á báðum svæðum til þess að gera þau vistlegri, 
auka rýmismyndun og mynda skjól. Miðbæ íbúanna þarf að líta á sem 
stað til að njóta og dvelja á og því þarf að reyna að bæta þá eiginleika 
sem hann hefur í dag til að uppfylla slíkar kröfur. Gjarnan mætti 
hvetja fyrirtækin við Breiðumörkina til þess að bæta framhliðar húsa. 
 
 

þess að fara um götuna og komi inn á svæði sem er áhugarvert og
skemmtilegt. Í dag eru tiltölulega lítið líf til staðar og fá svæði 
þar sem almenningur kýs að staldra við og slaka á í amstri 
dagsins. Það er fyrst og fremst einstaklingarnir sem sækja 
miðbæinn sem skapa andrúmsloftið sem þar myndast.

Miklir möguleikar felast í  gróðurhúsinu og lóðinni sem stendur gegnt 
Álnavörubúðinni. Þessi gróðurhús voru ekki með í atferlisgreiningunni 
en virtust vekja mestan áhuga hjá ferðamönnum sem áttu leið um 
svæðið.  Ein rúta stoppaði á svæði 2 á öllu talningartímabilinu. Í henni 
voru 30 ferðamenn. Aðeins tveir af þeim löbbuðu inn á Smágarðana 
en hinir mynduðu og skoðuðu gróðurhúsin. Margir aðrir sem keyrðu 
um svæði 2 gerðu sér ferð inn á planið og skoðuðu og mynduðu húsin. 

Hvergerðingar eiga að vera stoltir af gróðurhúsunum og ræktuninni 
sem sprottin er upp af ylnum í jörðunni og nýta þau í markaðsetningu. 
Gróðurhúsin hafa skemmtilega og mjúka birtu á kvöldin og eru 
vissulega sjónræn upplifun fyrir  ferðamenn. Þessi staðsetning tekur á 
móti ferðamönnum um leið og þeir renna inn í bæinn. Þarna virðist vera 
kjörið tækifæri fyrir uppbyggingu á ferðamannastað. Benda má á að Kjöt 
og Kúnst hefur tekist einkar vel að nota gufuna í sinni markaðssetningu.

Mynd 58. Hugmyndir að auknu mannlífi við götuna (Náttúran.is og Hveragerðisbær á.á).
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Samantekt
Þetta verkefni um miðbæ Hveragerðis hefur leitt í ljós að íbúar 
Hveragerðis álíta Breiðumörk sem sinn miðbæ. Unnin var atferlisgreining 
tveggja svæða við götuna sem leiddi í ljós að athafnir fólks eru að 
mestu af nauðsyn á báðum svæðum. Athugunarsvæðin tvö  bjóða ekki 
upp á eins líflega, fjölbreytta, eftirsóknarverða né jákvæða upplifun 
og þau gætu gert. Ef vandað er til hönnunar götuhliða jarðhæða og 
verslunareigendur og aðrir þjónustuaðilar í miðbænum samþætta 
starfsemi sína við mannlífið á götunni, þá verður upplifun fólks jákvæðari 
og það gefur sér tíma til þess að dvelja á svæðinu. Niðurstöður 
verkefnisins eru vissulega einkennandi fyrir miðbæ en þó mættu þær 
vera afdráttarlausari, sérstaklega að því leyti að íbúarnir væru að nýta 
hann betur til valfrjásra og félagslegra athafna. Ýmislegt annað má 
vissulega bæta til þess að styrkja svæðið sem miðbæ Hveragerðis.

Óvissuþættir, ágallar og frekari rannsóknir
Niðurstöður þessa verkefnis sýna að heimfæra megi aðferðafræði 
Gehl yfir á minni bæi ss. eins og Hveragerði. Rannsóknin er 
tiltölulega auðveld í framkvæmd og því varð hún fyrir valinu. Eins 
gæti hún verið gott framhald við íbúakönnunina og stutt við þær 
niðurstöður. Það er hins vegar spurning í hvaða mæli valfrjálsar 
og félagslegar athafnir eigi sér almennt stað í minni bæjum. Það 
væri áhugavert að skoða eitt og sér í öðru verkefni. Sækja íbúar 
minni sveitarfélaga í mannlíf í stærri sveitarfélög ss. eins og á 
Selfoss eða til Reykjavíkur. Eða í stærri verslunarmiðstöðvar?. 

Varðandi íbúakönnun þá hefði verið fróðlegt að vita hvert hlutfall  
erlendra íbúa hefði verið. Eins hefði verið athyglisvert að vita hvort 
mismunandi svarhópar svara á líkan eða ólíkan hátt, en slíkar 
krossprófanir rúmuðust ekki innan tímaramma þessa verkefnis 
en eru hugsanlega efni í framhaldsrannsókn á þessu verkefni.

Þau gögn sem notuð eru í atferlisgreiningu eru takmörkuð. 

Einungis var notast við sjónsvið greinanda og handskráningu. 
Það er spurning hvort upptökuvélar hefðu hjálpað til, við að 
greina staðsetningu, athafnir og afþreyingu, allt á sama tíma. 
Eins var veðrið ekki gott á talningartímabilinu og það hefur klárlega 
áhrif á daglegar athafnir fólks. Veðrið er eitt helsta skilyrði þess að 
fólk spóki sig um í rólegheitum og njóti umhverfisins. Ástæða þess 
að talningardagar voru valdnir af handahófi var sú að eðli úrtaka er 
hlutlaust val og því talningardagarnir valdnir fyrirfram án tillits til veðurs. 
Ef verkefnið hefði verið unnið að sumri til má ætla að niðurstöðurnar  
hefðu gefið fjölbreyttari athafnir fólks á svæðunum tveimur. Þá 
hefði verið áhugavert að bera saman svæðin tvö og athafnir fólks 
að sumri til og að vetri en það er einnig efni í framhaldsrannsókn.

Að lokum þá geta aðrir þættir, sem ekki voru skoðaðir í þessari rannsókn, 
haft áhrif á niðurstöður en gengið er útfrá að þeir þættir, sem skoðaðir 
voru, hafi marktæk áhrif á fólksfjölda og athafnir þeirra á svæðunum.

Hugleiðingar
Það er full ástæða til að hugleiða, hvort nýta megi svona 
atferlisgreiningu betur samhliða vinnu við aðalskipulag.

Í dag hefur Hveragerði þá ímynd að vera ferðamannabær. Ein helsta 
forsenda fyrir lifandi miðbæ er blanda af miðbæjarstarfsemi og þéttri 
íbúðabyggð sem myndar hefðbundin bæjarrými. Í lifandi miðbæ 
kemur fólk bæði til þess að sinna nauðsynlegum erindum eða dvelja 
án annars tilefnis. Gata og torg gegna ákveðnu félagslegu hlutverki 
fyrir óformleg samskipti fólks. Skjólgóðir staðir og tækifæri til þess 
að setjast niður utandyra auka útivistargildi miðbæjarins. Hveragerði  
hefur  tækifæri til þess að  endurreisa  “gamla miðbæinn” og styrkja 
Breiðumörkina í heild. Sú styrking gæti einfaldlega falist í  eftirfarandi:

• Auka verslun og þjónustu við Breiðumörk. Byggja ný eða styrkja 
verslunarhús í gamla miðbænum.
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• Þétta byggðina við Breiðumörkina með byggingu nýrra íbúða, 
gjarnan í tengslum við ný verslunarhús. Mikilvægt er að nýbyggingar 
styrki og bæti bæjarmyndina. Þörf er á viðgerðum og endurbótum á 

eldri húsum. 
• Endurskoða hönnun Smágarða, auka gróður og skjólmyndun en 
svæðið er nú illa nýtt af íbúum og ferðamönnum þrátt fyrir að hafa 

marga góða kosti.
• Mikilvægt er að styrkja götuna í heild, hægja á umferð, fækka 

bílastæðum, auka gróður og rými til þess að fólk geti sest niður og 
notið mannlífsins

Árið 2008 fór fram opin samkeppni um skipulag miðbæjar í 
Hveragerði. Hvati bæjarstjórnar að samkeppninni var ekki síst 
gömlu garðyrkjustöðvarnar í miðhluta bæjarins. Nú er annað
hvort búið, eða fyrirhugað að rífa byggingar sem á lóðunum 
standa. Við þessar aðstæður er gott tækifæri til að skipuleggja 
heildstæðan miðbæ sem félli vel að markmiðum aðalskipulagsins. 
Í keppnislýsingunni var áhersla lögð á að tillögurnar tækju mið 
af helstu einkennum, perlum og minjum bæjarins sem tengjast 
umræddu svæði. Tillögurnar áttu að tengja þessa staði saman 
í heildstæða og aðlaðandi mynd fyrir íbúa og gesti bæjarins. 

Fyrstu verðlaun hlaut tillaga ASK arkitekta ehf (hveragerdi.is, skoðað 
í nóv 2013). Nálgun þeirra til að mynda nýjan miðbæ er eftirfarandi: 
Þrjú torg eru í miðbænum í dag og liggja þau öll að Breiðumörk. 
Þeim er gefið mismunandi yfirbragð og hlutverk í þessari tillögu. 
Menningartorg – við nyrðri enda Breiðumerkur, við elsta hluta bæjarins.  
Blóma- og markaðstorgið um miðbik Breiðumerkur og tengir saman 
hina ýmsu starfsemi miðbæjarins auk þess að tengja hverasvæðið 
við miðbæjarsvæðið. Sunnumörk er neðst við Breiðumörk, næst 
þjóðvegi. Þar er verslunarmiðstöð og vísir að torgi við stórt bílastæði. 
Þetta torg þjónar bæði Hvergerðingum og fólki sem er á hraðferð um 
þjóðveginn og stoppar stutt. Torgið mun áfram gegna sama hlutverki. 
Breiðamörkin sem aðalgata og torgin með sín ólíku hlutverk, munu 

tengja saman og mynda heildstæðan og aðlaðandi miðbæ fyrir íbúa 
og gesti bæjarins, (sjá mynd 59 og 60). Hvað varðar yfirbragð byggðar, 
þá er lögð áhersla á fjölbreyttar gerðir íbúða, lágreista en þétta byggð. 

Varðandi framtíðarskipulag bæjarins þá er sú hugmynd sem ASK 
arkitektar leggja fram um nýjan miðbæ i Hveragerði mjög skemmtileg 
og falleg, en ég velti því fyrir mér hversu raunhæf hún er. Hugmyndin 
um torgin þrjú við Breiðumörk er góð, ekki síst blóma- og markaðstorgið 
sem styrkt gæti hugmynd um Hveragerði sem ferðamannabæ 
og heilsubæ. Í tillögunni er lögð áhersla á vægi Breiðumerkur og 
gert ráð fyrir að við hana rísi blönduð byggð þjónustu og íbúða.
Höfundur setur samt spurningamerki við hvort reynt sé að draga 
markvisst úr umferð við götuna. Eins og áður sagði er gatan í dag 
í raun hönnuð fyrir bíla og akandi umferð. Komið er fram með 
áhugaverðar  hugmyndir til þess að styrkja og auka mannlífið. 

Mynd 59. Vinningstillaga Ask arkitekta að nýjum miðbæ (ASK arkitekar. Skoðað í nóvember 
2013).
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Mynd 60. Vinningstillaga Ask arkitekta að nýjum miðbæ (ASK arkitekar. Skoðað í nóvember 
2013).

En það sem höfundur setur stórt spurningarmerki við, er torg 
við Sunnumörk. Í dag er svæðið nánast eingöngu bílaplan.  

Á síðustu tímum hafa stórverslanir verið að færa sig út fyrir 
byggðakjarna eins og t.d. á Selfossi. Nauðsynlegt er að 
grípa inn í strax og sporna við en eins og áður  hefur  
komið fram þá er miðbærinn þungamiðja mannlífsins. 
Er það eðlileg þróun að stórverslanir ráði því í 
framtíðinni hvar blómlegasta mannlífið verður?.
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Viðaukar

I. Gátlisi til talningar
© Berglind Sigurðardóttir

II. Gátlisti
Gehl, J. (1987). Life between buildings: Using public space (J. 
Koch, Trans.). New York: Van Nostrand Reinhold.

III. Spurningar sem voru í íbúakönnun

IV. Dreifibréf sem sent var á þá íbúa sem lentu í úrtaki

V. Umsókn um styrk til Hveragerðisbæjar

VI. Mannfjöldi eftir kyni og aldri.
Hagstofan (á.á) Mannfjöldi eftir kyni, aldri og 
sveitarfélögum 1998-2013. Skoðað á heimasíðu 
Hagstofu Íslands 09.09.2013.
www.hagstofan.is , Talnaefni, Mannfjöldi : http://www.hag
stofan.is/?PageID=2593&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/
Dialog/varval.asp?ma=MAN02001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+k
yni%2C+aldri+og+sveitarf%E9l%F6gum+1998%2D2013+%2D
+Sveitarf%E9lagaskipan+hvers+%E1rs%26path=../Database/
mannfjoldi/sveitarfelog/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 

VII. Uppdráttur frá árinu 1942 (mælingar gerðar árið 1937)
Árni Snævarr og Einar B. Pálsson (1937). Fengið hjá 
Héraðsskjalasafni Árnesinga í nóvember 2009.

VIII. Skipulag og hönnun Smágarða.
Leyfi til birtingar fengið hjá Höllu Hrund Pétursdóttir, 
landslagsarkitekt 30.september 2013) .
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Viðauki I
Dagur: __________________________  Kl.  :_____________                      

Staðsetning____________________

Veður: ___________________________________________

Hvaða starfsemi er á svæðinu og í húsunum í kring

Hvaða götugögn eru á svæðinu:

Talning:
Gangandi vegfarendur og hjólandi:

Móðir m. barn (foreldri og barn talið)  __________________________________________________________________________

Bakpokafólk/ferðamenn  _____________________________________________________________________________________ 
                                   

  

                                        Börn 12 ára og yngri                   Unglingar 13 og eldri            Fullorðinn 20+                Eldri borgari 70 +

Ganga í gegn:_________________________________________________________________________________________________

Þeir sem eiga erindi 
inn á svæðinu:_________________________________________________________________________________________________ 

Hjóla í gegn:__________________________________________________________________________________________________

Hjóla og eiga erindi
inn á svæðið:___________________________________________________________________________________________________

Stoppa í spjall:__________________________________________________________________________________________________                                 

Stoppa og      
dvelja í rými:_________________________________________________________________________________________

Þeir sem skoða í búðarglugga: __________________________________________________________________________
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Bílaumferð

                                                           Stoppa/eiga erindi á svæðið                                     Keyra í gegn 

Bílar

Rútur með erlenda ferðamenn



119

Viðauki II

Gátlisti:

Öryggi 1. Vörn fyrir umferð og 
slysum
-umferðarslys
-hræðsla við umferð
-annarskonar slys

2. Vörn gegn glæpum og 
ofbeldi (örugg upplifun á 
svæðinu)
-íbúahverfi/notuð svæði
-líf á götum
-virkni borgarrýma allan 
sólarhringinn
-nágrannavarsla

3. Vörn fyrir vondum 
upplifunum
-vindur/gola
-regn/snjór
-kuldi/hiti
-mengun
-ryk, glampi, hávaði

Þægindi 4. Möguleikar fyrir gangandi 
vegfarendur
-pláss til að ganga
-fjölbreytt og nærandi 
götuumhverfi
-áhugaverðar framhliðar
-engar hindranir
-þægileg yfirborðsefni

5. Möguleiki á að staldra við
-aðlaðandi / spennandi jaðrar 
-skilgreindir áningarstaðir
-vel skipulagðir áningarstaðir

6. Möguleikar á að setjast
-svæði til þess að setjast niður
-möguleiki á að setjast niður í 
lengri eða skemmri tíma
-bekkir til að hvílast

Þægindi 7. Útsýni
-sjónlínur í mismikilli fjarlægð
-óhindrað útsýni
-áhugavert útsýni     
-lýsing (í myrkri)

8. Samskipti
-lágt hljóðstig
-mismunandi uppröðun 
bekkja

9. Möguleiki á leik, afslöppun 
eða afþreyingu
-býður upp á líkamlega 
afþreyingu, leik, afslöppun 
og skemmtun-dag&nótt, 
sumar&vetur
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Ánægja 10. Skali
-byggingar og rými í 
mannlegum skala

11. Jákvæð upplifun af 
veðurfari
-sól/skuggi
-hiti/kuldi
-gjóla/loftræsting

12. Fagurfræðileg gæði
-góð hönnun og áhugaverð 
smáatriði
-útsýni/sjónlínur
-tré, plöntur, vatn
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Viðauki III

Ía) Kyn.
Karl
Kona

b) Aldur
15-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71- eldri

c) Hvar býrðu í Hveragerði?
i) Vestan við Breiðumörk (nær Kömbunum).
ii) Austan við Breiðumörk (nær Ölfusborgum).
iii) Bý ekki í Hveragerði.

d) Hvað hefur þú búið lengi í Hveragerði?
i) Er innfæddur Hveragerðingur (Hef búið í bænum frá fæðingu).
ii) 1-2 ár.
iii) 3-10 ár.
iv) 11 ár og lengur.

e) Hvar er miðbærinn í Hveragerði að þínu mati?
Veljið 1 eða fleiri valmöguleika.
i) Við gamla Hótelið (Hótel Ljósbrá).
ii) Við nýju Verslunarmiðstöðina við Sunnumörk.
iii) Öll Breiðamörkin.
iv) Þar sem Eden og Tívolí stóð.
v) Það er enginn miðbær í Hveragerði.

vi) Annað.
___________________________________________________
___________________________________________________
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 Hveragerði, 23. júlí 2013 
Kæri Hvergerðingur 
 
 
Ég heiti Berglind Sigurðardóttir og er meistaranemi í Skipulagsfræðum við 
Landbúnaðarháskóla Íslands. Um jólin 2009 lauk ég námi í umhverfisskipulagi frá 
Landbúnaðarháskóla Íslands. Ég hyggst skila MS ritgerð um miðbæ Hveragerðis í haust  
(2013).  

 
Mig langar til að biðja þig að taka þátt í Íbúakönnun sem er hluti að meistararitgerðinni 
minni.  Markmiðið með að senda út þessa könnun er: 
 

Að skoða hvar íbúar Hveragerðis telja miðbæinn vera. Niðurstöður könnunarinnar 
verða greindar eftir kyni, aldri og búsetu (vestan eða austan við Breiðumörk). 
Jafnframt verður unnin atferlisrannsókn á þeim svæðum sem skora hæst í 
niðurstöðum íbúakönnunarinnar. Niðurstöður könnunarinnar og atferlisrannsóknar-
innar verða kynntar samhliða (Nánari útskýring á atferlisrannsókninni er á 
meðfylgjandi blaði). 
 

Leiðbeinandi verkefnisins er Dr. Sigríður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur.  
Meðleiðbeinandi er Sólveig Helga Jóhannsdóttir skipulagsfræðingur. 
 
Íbúakönnuninni er hægt að svara á veraldarvefnum, slóðin er:       
                                                                                     
    http://www.kannanir.is/hveragerdi 
 
Meðfylgjandi er kóði sem þú notar til að skrá þig inn á könnunina. Könnunin mun einnig vera 
aðgengileg á heimasíðu Hveragerðisbæjar, www.hveragerði.is. Íbúakönnunin verður opin til 
19. ágúst. Þeir sem ekki hafa aðgang að tölvu geta nálgast könnunina á skrifstofu 
Hveragerðisbæjar eða á Bókasafninu við Sunnumörk og skilað í viðkomandi kassa sem 
staðsettir eru þar. Íbúakönnunin mun líka vera aðgengileg á heimasíðu Hveragerðisbæjar, 
www.hveragerdi.is.  
 

Kóðinn þinn er :  
 
Mér þætti vænt um það ef þú gæfir þér stutta stund til að svara þessum örfáum spurningum 
en það skiptir miklu máli að fá góða þátttöku upp á marktækar niðurstöður. Aðeins tekur um 
3 mínútur að svara könnuninni. Allar upplýsingar úr könnuninni munu einungis verða nýttar í 
þetta eina verkefni. Rétt er að taka fram að nafn þitt kemur hvergi fram í gögnum og mun 
þátttöku þinnar í þessari rannsókn hvergi verða getið. Kóðinn sem þú notar til að skrá þig inn 
með er ekki geymdur með svörunum  og það er engin leið að tengja aðgangsorðin við svörin 
þín. Þessi könnun er send á alla Hvergerðinga sem eru 15 ára og eldri og eru búsettir í 
Hveragerði.   
 

 
Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna 

og von um jákvæðar móttökur 
 

Berglind Sigurðardóttir 
meistaranemi í Skipulagsfræði  
Landbúnaðarháskóli Íslands 

                                   netfang: bella22@simnet.is  

Viðauki IV
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Viðauki V

Bæjarráð Hveragerðis         12. júlí 2013 Hveragerði 

Ég heiti Berglind Sigurðardóttir og er meistaranemi  í skipulagsfræðum 
við Landbúnaðarháskóla Íslands. Um jólin 2009 lauk ég námi í 
umhverfisskipulagi frá Landbúnaðarháskóla Íslands og stunda nú 
meistaranám í skipalagsfræði við sama skóla. Ég hyggst skila MS 
ritgerð um miðbæ Hveragerðis haustið 2013 og óska hér með eftir 
styrk frá Hveragerðisbæ til að standa straum að þeim kostnaði sem til 
fellur við gerð rannsóknarinnar.

✔  Verkefnið

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða hvar miðbær 
Hveragerðis er og skoða félagslegt atferli fólks í miðbæ Hveragerðis 
með kenningar Jan Gehl að leiðarljósi. 

Verkefnið er tvíþætt: 
1) Annarsvegar gengur það út á að senda út spurningakönnun á úrtak 

íbúa Hveragerðis sem eru 15 ára og eldri . 

Markmið könnunarinnar er að staðsetja miðbæ Hveragerðis 
samkvæmt skoðun íbúa bæjarins. Niðurstöður könnunarinnar 
verða settar fram á töfluformi.

2) Hins vegar verður unnin atferlisgreining á tveimur svæðum í bænum, 
en þau verða valin útfrá niðurstöðum íbúakönnunarinnar. Notast 
er við atferlisrannsóknir Jan Gehl í Kaupmannahöfn árið 2003 og 
Stokkhólmi árið 1990 (Gehl, et al., 2006). Niðurstöður þeirrar vinnu 
verða settar fram á eftirfarandi formi:

a. Kortum 

b. Talningum

c. Ljósmyndum  

d. Skýrslu

Niðurstöður alls verkefnisins verða svo settar fram í skýrslu ásamt, 
talningum, kortagerð og ljósmyndum. 

Markmið ritgerðarinnar eru eftirfarandi:

• Staðsetja miðbæinn í Hveragerði

• Meta gæði þess svæðis eða þeirra svæða sem íbúakönnunin 
gefur til kynna að komi til greina sem miðbær. 

• Koma með tillögur að því hvernig efla megi bæjarmynd 
Hveragerðis með áherslu á miðbæinn.

• Ef fleiri en eitt svæði hafa nokkur einkenni miðbæjar verður 
lagt mat á hvort hægt sé að tengja þau. 

• 
✔  Hvernig hefur verkefnið áhrif á samfélagið? 

Mikið hefur verið rætt um hnignun miðbæja og margar kenningar eru 
á lofti um hverjar ástæðurnar séu. Þótt Hvergerðingum hafi fjölgað 
síðustu árin hefur eftirspurn eftir þjónustu í bænum dregist saman. 
Upphaflega byggist bærinn út frá gamla Mjólkurbúi Ölfusinga og í 
kringum hverasvæðið. Mjólkurbúið þurfti ekki allt það land til eigin 
nota sem það fékk í upphafi. Það fór þá að leigja lóðir til þeirra 
sem vildu byggja sér hús og lét gera drög að skipulagi (Oddgeir 
Guðjónsson o.fl., 1983). Gamla bæjarmiðjan var því lengi vel við 
Breiðumörk,  þar sem Þinghúsið og Mjólkurbúið voru staðsett. Við 
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þessa sömu götu, fylgdi í kjölfarið ýmisskonar  verslun og þjónusta. 
t.d. Póstur og Sími, Apótek, Banki, Heilsugæsla, Hreppskrifstofan og 
Bókasafnið. Ekki má gleyma Lystigarðinum en ræktun skrúðgarðs 
hófst þar árið 1986. Þar er nú fallegur gróður með leiksvæði, bekkjum 
og borðum sem ferðamenn og bæjarbúar nýta til útivistar. Árið 1985 
var komið fyrir hringtorgi við gamla Þinghúsið. Tilgangurinn var að 
stýra umferð og móta miðbæ Hveragerðis. 

Árið 2004 er byggð verslunar- og þjónustumiðstöð við þjóðveginn 
að Sunnumörk 2. Með tilkomu hennar færðist bæjarmiðjan. 
Þangað fluttust síðan almenn verslunarfyrirtæki, Bæjarskrifstofan, 
Bókasafnið, og Pósturinn. Áhrifin á gömlu bæjarmiðjuna eru mjög 
greinileg með tilkomu verslunarkjarnans við Sunnumörk. 
Þau fyrirtæki og stofnanir sem eftir standa eru apótek, banki, 
Heilsugæsla, veitingastaðurinn Kjöt og Kúnst  og Grillið hjá Möggu 
söluturn ásamt Lystigarðinum. 
Á árum áður var alltaf kveikt á jólatré bæjarins á hringtorginu við 
Þinghúsið, en nú hefur sú hefð verið flutt í nýjan almenningsgarð 
sem stendur neðar við Breiðumörkina, við hliðina á Hótel Örk. Ekki 
má gleyma ylræktinni sem lengi hefur einkennt miðbæ Hveragerðis 
og sett á samfélagið sérstakan svip.  Hún hefur vissulega átt 
undir högg að sækja og fáar garðyrkjustöðvar eru eftir. Þar sem 
garðyrkjustöðvarnar stóðu áður, standa nú opin sár. En slík sár 
má líta á sem tækifæri til mótunar og uppbyggingar á miðbæ 
Hveragerðis.

Áður fyrr var Hveragerðisbær með mikið aðdráttarafl fyrir þá 
sem leið áttu hjá.  Fólk einfaldlega gerði sér ferð úr Reykjavík 
og víðar til þess að skoða bæinn. Helsta aðdráttaraflið var m.a. 
garðyrkjustöðvarnar, Eden og Blómaborg. Eins og áður kom fram er 
garðyrkjan á undanhaldi. Eden er brunnið. Eftir stendur Blómaborg 
en enginn api. Hvað er þá til ráða? Niðurstöður þessa verkefnis 
munu nýtast  bænum vel í skipulagningu og endurbótum á miðbæ 
Hveragerðis í framtíðinni.

Með þessari rannsóknarvinnu kemur í ljós hvar miðbær Hveragerðis er 
að mati íbúa bæjarins. Ætlunin er að sýna hvernig svæðin sem íbúarnir 
velja, má nota og sjá þannig hvernig og hvort svæðin séu vel nýtt og 
hvort úrbóta sé þörf. Þannig dýpkar þekking á rannsóknarsvæðinu og 
hugmyndir kvikna að leiðum til fjölbreyttara og aukins mannlífs í bænum.

✔  Kostnaður við gerð rannsóknar og styrkumsókn
Sá kostnaður sem fylgir þessu verkefni og ég óska eftir að fá aðstoð með 
er eftirfarandi :

✔ Setja upp íbúakönnunina. 
Sú könnun er unnin hjá www.kannanir.is, kóða verður hvern og einn 
einstakling svo að ekki sé hægt að svara oftar en einu sinni. Kostnaðurinn 
við að setja upp þessa könnun er 14.000.- fyrir utan vsk. Þessi vinna er 
komin af stað og verður tilbúin eigi siðar en 22. júli 2013. 

✔ Senda út dreifibréf – stærsti kostnaðarliðurinn
Sent verður út dreifibréf  á þátttakendur (fylgir með þessu erindi) með 
kóðum og til þess að kynna verkefnið. Þátttakendur eru skv. úrtaki frá 
Þjóðskrá 1675 talsins. ( 15 ára og eldri ) Ég hef fengið gögnin frá þjóðskrá 
og skv. persónuvernd er ekki þörf á leyfi frá þeim þar sem könnunin 
er ekki persónugreinanleg og því er ekki skylt að tilkynna könnunina 
til þeirra. Kostnaður við að senda út þessi bréf skv. upplýsingum fra 
póstinum er eftirfarandi:

Frímerki miðað við A póst 120 stk ( 201.000.- )
Umslag kostar 45 kr. stk ( 75.000.- )

Ég hef þegar óskað eftir styrk frá póstinum en fékk neitun þar.

	Auglýsing á heimasíðu bæjarins og héraðsblaði

Mér þætti vænt um ef Hveragerðisbær vildi auglýsa mig og verkefni mitt 
á heimasíðu bæjarins og leyfa slóð inn á könnunina sjálfa þar inni. Einnig 
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væri gott að fá umfjöllun í héraðsblöðum ss. Dagskránni eða Sunnlenska, en það skiptir 
mjög miklu máli að fá góða þátttöku í spurningakönnuninni upp á framhald verkefnisins 
og niðurstöður. Einnigi sé ég fyrir mér að nota megi vefinn facebook til þess að deila 
fréttinni þar áfram.

	Móttökukassar

Mig langar einnig að óska eftir því að fá að hafa móttökukassa á bæjarskrifstofum og á 
Bókasafninu fyrir þá sem ekki hafa aðgang að tölvum til þess að skila inn könnuninni

Kostnaðarliður Heildarkostn. Framkvæmd
íbúakönnun 14.000.- Lok júlí – miðjan 

ágúst
Dreifibréf Frímerki miðað við A 

póst 120 stk * 1675
Umslag kostar 45 
kr. stk * 1675

276.000.- Ca. 22. júlí

Auglýsing á heimasíðu 
bæjarins

0.- 22. júlí

Umfjöllun  í 
Dagskránni

Ca. 20 júlí 

Móttökukassar 0.- Lok júlí – miðjan 
ágúst

 Samtals: 290.000.-

Með von um jákvæðar móttökur
Berglind Sigurðardóttir

Mastersnemi í Skipulagsfræði
Landbúnaðarháskóli íslands

s. 694-9784
netfang: bella22@simnet.is
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Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2013. 
Viðauki IV

              Aldur        Karlar                                Konur
  15 ára 21 19
  16 ára 20 22
  17 ára 23 16
  18 ára 30 17
  19 ára 17 25
  20 ára 18 16
  21 ára 18 19
  22 ára 17 4
  23 ára 22 20
  24 ára 13 10
  25 ára 10 13
  26 ára 19 11
  27 ára 18 16
  28 ára 10 10
  29 ára 13 8
  30 ára 11 12
  31 ára 12 15
  32 ára 19 18
  33 ára 13 14
  34 ára 10 12
  35 ára 5 11
  36 ára 9 7
  37 ára 4 12
  38 ára 11 10
  39 ára 15 13
  40 ára 16 10
  41 ára 12 11
  42 ára 7 11
  43 ára 8 14
  44 ára 23 11
  45 ára 13 16
  46 ára 15 19

  47 ára 13 21
  48 ára 17 21
  49 ára 13 16
  50 ára 16 19
  51 ára 20 11
  52 ára 23 21
  53 ára 15 21
  54 ára 14 14
  55 ára 15 11
  56 ára 16 12
  57 ára 11 8
  58 ára 16 16
  59 ára 19 17
  60 ára 18 16
  61 ára 16 12
  62 ára 16 18
  63 ára 14 11
  64 ára 12 9
  65 ára 15 12
  66 ára 11 9
  67 ára 14 14
  68 ára 9 6
  69 ára 10 6
  70 ára 10 8
  71 ára 9 12
  72 ára 10 10
  73 ára 8 10
  74 ára 7 6
  75 ára 8 14
  76 ára 5 6
  77 ára 7 5
  78 ára 11 9
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  79 ára 8 12
  80 ára 11 10
  81 ára 1 5
  82 ára 6 4
  83 ára 6 7
  84 ára 7 6
  85 ára 4 5
  86 ára 6 4
  87 ára 3 4
  88 ára 4 4
  89 ára 3 2
  90 ára 5 3
  91 ára 3 -
  92 ára 1 -
  93 ára - -
  94 ára - 1
  95 ára - -
  96 ára - 1
  97 ára - -
  98 ára - -
  99 ára - -
  100 ára - -
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Viðauki VII
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Viðauki VIII

SMÁGARÐAR HVERAGERÐI

UNNIÐ FYRIR STEYPUSTÖÐINA
MKV. 1:100
4. JÚNÍ 2009
LANDARK

YFIRLITSMYND
1:2000
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