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Útdráttur 

Á tíma mikilla breytinga í borgarskipulagi með auknar áherslur á umhverfismál og þéttingu 
byggðar í Reykjavík, er í þessu riti velt upp þeirri spurningu hvaða áhrif þetta átak í 
borgarþéttingu muni hafa á hin dreifbýlari svæði borgarinnar? Þ.e.a.s. á úthverfi 
Reykjavíkur. 

Leitast verður við að fjalla um þéttingu byggðar á gagnrýninn hátt, út frá sjónarmiðum 
úthverfisbúa. Stuðst verður við margvísleg fræðirit jafnt innlend sem erlend og rannsóknir 
sem nýverið hafa verið gerðar í sambandi við nýja stefnu um hverfaskipulag og myndun 
vistvænna hverfa í Reykjavík. 

Út frá þessum gögnum verða síðan vegnir og metnir kostir og gallar þess að búa í 
úthverfum og reynt að finna lausnir jafnframt á þeim samfélagslegu sem og umhverfislegu 
vandamálum sem borgarbúar standa frammi fyrir, sökum mikillar útþenslu byggðar.  

Helstu hugtök sem verða skoðuð í því samhengi eru útþensla byggðar, staður, heimili, 
samfélag, nágrannasamtök, úthverfi, gönguhæfi, léttlestarkerfi og lífsgæði.  

Í fyrsta kafla ritsins verða þeir samfélagslegu eiginleikar greindir sem einkenna staði og 

hvernig fjölbreyttni í umhverfinu og samstarfi hverfisbúa í mótun hverfa og hvernig meigi 

gera þau að heimilislegri og líflegri stöðum.  

Í öðrum kafla verður síðan tekin fyrir hugmyndin á bak við skipulag hverfa, uppbygging 

þeirra, kostir og gallar. Leitast er eftir að úthverfi myndi sjálfbærar einingar í borginni, þar 

sem úthverfisbúinn er ekki eins háður bílnum og getur sótt allt sem hann þarf innan hverfis 

síns. Þetta er hugsað sem fyrsta skrefið í áttina að vistvænni hverfum, sem eru í senn 

sjálfum sér nóg sem og í tengslum við aðra hluta borgarinnar. 
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Inngangur  

Hvað er þétting byggðar? 

Undanfarin ár hefur mikið verið talað um að þétta byggð í Reykjavík og sporna þannig við 
frekari útþenslu borgarinnar og ofnotkun á einkabílnum. Í drögum nýs aðalskipulags 
Reykjavíkurborgar árið 2010-2030 segir þetta: 

 

,,Stefna um þéttari og sjálfbærari byggð hefur verið ríkjandi í 
skipulagsáætlunum flestra vestrænna borga á síðustu áratugum. Andstaðan 

við gegndarlausa útþenslu borga og stöðugt landnám nýrra “ósnortna” svæða 
í útjaðri borga, með tilheyrandi aukningu í vegalengdum, orkunotkun og 

kostnaði við vega- og veitukerfin, hefur aukist mikið á undanförnum árum. 
Þétting byggðar er talinn lykill aðgerða í að sporna við þessari þróun.“1 

 

En þétting byggðar felst í því að hemja útþenslu byggðar. 

Útþensla byggðar einkennist þá m.a. af of stórum lóðum og gisinni byggð. Stórt landsvæði 
eru af þessum sökum brotið upp til bygginga og aðaláhersla í samgöngumálum færist yfir á 
notkun einkabílsins. Í kjölfarið stóraukast umferðarvandamál, jafnframt því sem félagsleg 
mismunun og einangrun verða afleiðing mikillar fjarlægðar milli bæði fólks og staða.2 

Þeir sem finna kannski hvað mest fyrir áhrifum útþenslunnar eru íbúar úthverfanna.3 En 
þeir þurfa að reiða sig að miklum hluta til á einkabílinn til þess að sinna daglegum 
erindum, því margir af þeim vinnustöðum og þjónustu sem að fólk þarf að sækja í er 
staðsett fyrir utan úthverfin.   

 

,,Á Íslandi var vöxtur þéttbýlis afar hægur allt fram undir 20. öldina. Tiltölulega fátt fólk 
bjó í kaupstöðum og kauptúnum víðs vegar um landið svo að þessir staðir minntu fremur á 
sveit en borg.”4 Reykjavík var ekki sérlega þéttbýl borg fram að iðnbyltingu, þegar að 
íbúafjöldi í borginni jókst skyndilega um rúman helming og borgin yfirfylltist af fólki. 
Þröngt og lélegt húsnæði, vont vatn og fráveitukerfi og mikil útbreiðsla smitsjúkdóma á 
                                                
1 Umhverfis- og skipulagssvið, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030: A. Meginmarkmið og framtíðarsýn 
(bindandi stefna), A1. Borgin við sundin, júlí 2013, sótt: 15. ágúst 2013, bls. 10, 
http://reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/umhverfissvid/myndir/skyrlsur/A1._Borgin_vi__Sundin.pdf  
2 Salvör Jónsdóttir, ,,Framtíð borga“,í Borgarbrot: sextán sjónarhorn á borgarsamfélagið, Páll Björnsson 
ritstjóri, Borgarfræðisetur og Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2003, bls. 190 
3 Salvör Jónsdóttir, ,,Framtíð borga“, bls. 189 
4 Guðjón Friðriksson, ,,Guðmundur Hannesson og skipulag Reykjavíkur”, í Borgarbrot: sextán sjónarhorn á 
borgarsamfélagið, Páll Björnsson ritstjóri, Borgarfræðisetur og Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2003, bls. 46 
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borð við berkla og taugaveki voru afleiðingin. Því var brugðið á það ráð, líkt og víða 
erlendis, að byggja fyrir utan borgarmörkin sem höfðu fram að þessu afmarkast af 
Hringbraut. 5 

Hverfin sem risu, á þessum tíma, voru afar misjöfn að gerð og skipulagi og fór það eftir því 
hvað fólk hafði efni á eða hversu miklu var varið í byggingu húsanna. Sumir brugðu á það 
ráð að flytja inn  í bráðabirgðarhúsnæði eða ,,bragga” sem herinn hafði skilið eftir sig og 
enn aðrir stálust til þess að byggja sér kofa í leyfisleysi. Þeir sem voru nógu efnaðir, reistu 
sér hinsvegar myndarleg tví- eða fjölbýlishús  í Hlíða- eða Melahverfi.6 Það var þá 
draumur margra að komast úr þrengslum og óþrifnaði miðbæjarins til þess að geta búið í 
heilnæmara og öruggara umhverfi. 

Með samgöngubyltingunni, sem varð upp úr miðri 20. öld varð fólki gert kleift að flytja 
lengra frá miðborginni. Borgin hafði þá stórt landsvæði til umráða, en af því að fólk sótti 
einungis í bestu bújarðirnar og hunsaði þær sem þeim þóttu síðri, var byggð mjög strjál og 
ósamfelld.7 Flatarmál höfuðborgarsvæðisins sjöfaldaðist þá á rúmum 20 árum úr sirka 
4km2 í u.þ.b. 28km2.8 Á sama tíma jókst íbúafjöldi einungis um 70%, úr u.þ.b. 47 þúsund í 
78 þúsund manns. Við erum í þessu samhengi að tala um 700% aukningu á landsvæði 
borgarinnar og 10 sinnum meiri landflöt á mann.9 Það þýðir að um 1965 bjuggu rúmlega 
1.679 manns á hverjum km2 en til gamans má nefna að í dag búa um 2.355 manns á hvern 
km2 í Reykjavík. 

Breyttar áherslur í skipulagsmálum erlendis, um miðja 20. öld, kölluðu m.a. á það að 
hverfum yrði skipt upp eftir því hvaða hlutverkum þau ættu að gegna (zoning). Þá var í 
auknum mæli farið að greina á milli íbúða- og atvinnusvæða og með því lagður grunnur að 
myndun úthverfa og þess lífsstíls sem einkennir þau. 10 

Aðskilnaður atvinnu- og íbúðahverfa kölluðu á það að menn ferðuðust fram og til baka 
milli heimilis og vinnustaðar og myndaðist þannig einskonar rof á milli atvinnu- og 
einkalífs. Áður höfðu menn getað skroppið heim til sín í hádeginu, til þess að fá sér að 
borða, en með aukinni fjarlægð til heimilisins gafst einfaldlega ekki lengur tími til þess.  
Fólk hætti að fara heim í hádeginu og fór að eyða mest öllum deginum þar sem að það 
vann. Þannig voru íbúðahverfin skilin eftir nærri því auð yfir daginn þangað til fólk kom 
aftur heim til þess að hvílast eftir vinnudaginn. Úthverfið varð þannig að nokkurskonar 
griðastað, fyrir útivinnandi fólk, þar sem það endurnærðist og gat hvílst frá ysi og þysi 

                                                
5 Guðjón Friðriksson, ,,Guðmundur Hannesson og skipulag Reykjavíkur”, bls. 46 
6 Trausti Valsson, Reykjavík- vaxtarbroddur: Þróun höfuðborgar, Fjölvi, Reykjavík, 1986, bls. 59 
7 Eggert Þór Bernharðsson, ,,Matmálstímar og borgarmyndun“, í Borgarbrot: sextán sjónarhorn á 
borgarsamfélagið, Páll Björnsson ritstjóri, Borgarfræðisetur og Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2003, bls. 68 
8Borgarvefsjá, sótt: 9. desember 2013,  http://lukr-01.reykjavik.is/borgarvefsja/ 
9 Trausti Valsson, Reykjavík- vaxtarbroddur: Þróun höfuðborgar, bls. 55 
10 Eggert Þór Bernharðsson, ,,Matmálstímar og borgarmyndun“,bls. 58 
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borgarinnar.   

Eftir að hafa eytt öllum deginum í öngþveiti borgarinnar var margur hver orðinn þreyttur 
og hafði ekki mikla orku í að stunda félagslíf innan hverfisins. Þannig olli aðskilnaður 
atvinnu- og íbúðahverfa samfélagslegu rofi í lífi úthverfisbúa.11 

 

Úthverfi hafa verið gagnrýnd fyrir einsleita og leiðinlega byggð, skort á sameiginlegum 
rýmum og félagslífi og auðvitað  fyrir þau neikvæðu áhrif á náttúruna sem hlýst af aukinni 
bílanotkun og uppbroti á landsvæðum. 

En er þétting byggðar virkilega eina lausnin? 

Við gerum okkur auðvitað grein fyrir þeim neikvæðu áhrifum sem að útþensla byggðar 
hefur haft á umhverfi og samfélag og við vitum líka að byggð getur ekki haldið áfram að 
þenjast út á þann hátt sem að hún hefur gert hingað til.  

Við megum þó ekki gleyma því að það eru einnig ákveðin gæði fólgin í því að búa í 
úthverfum m.a. þau að:  

• Maður er óháðari nágrannanum og stjórnast ekki eins mikið af þörfum annarra þar 
sem byggð er gisnari. 

• Það er oftast friðsælt og rólegt í úthverfum. 
• Það er meira pláss til útivistar og tómstunda í úthverfum.  
• Græn belti veita greiðari aðgang að náttúrunni. 
• Aðskilnaður aksturs- og gönguleiða gera hverfin öruggari fyrir vegfarendur. 
• Skólahverfi, þar sem að skólar og leikskólar eru staðsettir í göngufæri frá heimilum, 

gera úthverfin einkar hentug til barnauppeldis. 

 

Með mikilli þéttingu á byggð í úthverfum er e.t.v. verið að ganga á þessi lífsgæði 
úthverfisbúa og spyr ég mig því hvort að  lausn alls vanda felist virkilega í þéttingu 
byggðar?  

Hvernig er hægt að halda í öll gæði úthverfa, en á sama tíma leysa þau umhverfis- og 
samfélagslegu vandamál sem útþensla byggðar hefur í för með sér?  

 

Í þessari ritsmíð verður reynt að svara þessari spurningu með því að skilgreina þá sérstöðu 
sem úthverfin hafa innan borgarinnar og leggja mat á þær lausnir sem lagðar hafa verið til í 

                                                
11 Alexander Christopher o.fl., A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, Oxford University 
Press, New York, 1977, bls. 52 

 



 8 

þeim efnum. 

 Í því samhengi er leitast við að halda í sérstöðu úthverfa og gera þau að sjálfbærari 
einingum sem þó eru í góðum tengslum við miðborgina.  
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1. Hvað er staður? 

Staður er skilgreindur sem rými eða svæði með 

óákveðnum jafnvel huglægum mörkum þar sem 

að eitthvað ákveðið gerist.12 Enda merkir það að 

eitthvað eigi sér stað, það að eitthvað sé að gerast. 

Orðið staður er því nátengt virkni eða tilgangi 

staðarins.  

 

 

 
 

,,Almennt talað er jörðin ,,sviðið“ þar sem að daglegt líf á sér stað.” 
(e. ,,In general the earth is the “stage” where man’s daily life takes place.“)13 

 

Snemma í arkitektúrnámi mínu heyrði ég ofangreinda setningu frá kennara og hefur hún æ 
síðan haft mikil áhrif á það hvernig ég hugsa um hlutverk arkitektúrs sem hluta af daglegu 
lífi fólks. Af setningunni má álykta að umhverfið og sá arkitektúr sem er í kringum okkur 
myndi einhverskonar umgjörð um athafnir okkar, líkt og leikmynd. Þessi umgjörð þarf þó 
ekki endilega að hafa bein áhrif á atferli okkar, en hún þarf að geta gefið okkur tilfinningu 
fyrir því í hvaða sambandi við stöndum við umheiminn. Umgjörðin þarf að geta staðsett 
okkur í tíma og rúmi þannig að við getum tengst stað og þannig jafnframt tengst bæði 
sjálfum okkur og öðrum. 

 

Flest kynnumst við stað með því að við notum hann og ferðumst um hann  reglulega. Við 
öðlumst þannig reynslu af staðnum og förum að treysta á hann.14 Slíkir staðir verða oft til 
þar sem að ákveðnir skurðpunktar (nodes) verða í borginni, þ.e. þar sem að leiðir fólks 
skerast og mætast. Oft eru það einhverskonar torg, götuhorn eða ákveðin kennileiti sem að 

                                                
12 Snara: Vefbókasafn, sótt: 9. desember 2013, http://snara.is/8/s8.aspx 
13 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, Rizzoli, New York, 
1979, bls. 40  
14 Jacobs, Jane, The Death and Life of Great American Cities, 6. Útgáfa, Random House Inc., New York, 
1961, bls. 129-30 
 

Mynd 1 
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einkenna þessa staði og gefa þeim ákveðið gildi. Á þessum stöðum getur það gerst að fólk 
hittist af tilviljun og jafnvel að einhverskonar samfélag byrji þannig að myndast þeirra á 
milli.  

 

Einn af stærstu samfélagslegu göllum úthverfa er sá hversu fá slík almenningsrými má 
finna þar. Áfangastaðir eru of fáir og of dreifðir til þess að þeir geti tengst og þannig 
myndað skurðpunkta í hverfinu. Án þægilegra og nægilega stuttra tenginga á milli staða er 
hinsvegar ólíklegt að regluleg notkun eigi sér stað og þar af leiðandi að fólk myndi tengsl 
við ákveðna staði og fólk. Útþensla byggðarinnar hefur þannig einnig haft í för með sér 
samfélagslega útþenslu og einsleita byggð. Úthverfin hafa því fengið á sig þann stimpil að 
vera einsleit og ópersónuleg og hefur samfélagsleg einangrun úthverfisbúa verið talin 
afleiðing þess.  

Í þessum kafla verður fjallað um þá eiginleika sem einkenna úthverfin sem staði, 
hverskonar samfélagsleg tengsl megi finna þar og hvernig sé hægt að stuðla að 
samfélagsmótun með því að virkja fólk til virkrar þátttöku í skipulagi hverfanna og þannig 
gera þau að betri og skemmtilegri stöðum til þess að búa á?  

 

1.1. Kennileiti 
Kennileiti eru stök eða eitthvað ákveðið í umhverfinu sem við notum til þess að átta okkur 
á staðsetningu og afmarka þannig ákveðin stað í umhverfinu. Við notum kennileiti til þess 
að rata eða mæla okkur mót við einhvern. Við greinum umhverfið á einstöku kennileitum 
og stöðum sem einkenna svæðið. 15 Vanalega eru þetta mjög afgerandi staðir í umhverfinu 
sem flestir þekkja og hafa náð að mynda sér einhverskonar skoðun á og tengsl við. Það eru 
þessir staðir sem að einkenna svæðið og gefa því persónuleika og líf. Því oft er það þannig 
að ,,Maðurinn dvelur þar sem hann þekkir til og getur samsamað sig við umhverfi sitt, eða 
þar sem umhverfið er hlaðið merkingu fyrir hann.“ (e. ,,Man dwells when he can orientate 
himself within and identify himself with an environment, or  in short, when he experiences 
the environment as meaningful.“)16 

Á  stöðum þar sem að fólk heldur sig til getur það gerst að eitthvað óvænt eigi sér stað og 
tengsl byrji að myndast á milli fólks. Þannig verður einhverskonar stemning til í kringum 
viðkomandi stað, sem býr þá yfir ákveðnum einkennum sem svo dregur að sér fólk.  

 

                                                
15 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, bls. 16 
16 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, bls. 5 
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1.1.1. Persónuleiki 

Eins og hjá fólki einkennist persónuleiki staða af ákveðnum eiginleiku hans. Þessir 
eiginleikar gefa okkur tilfinnigu fyrir staðnum og geta þá gert staðinn annaðhvort 
fráhrindandi eða aðlaðandi. Það er persónuleiki svæða sem gerir þau einstök og áhugaverð 
fyrir fólk að heimsækja. Þegar að við heimsækjum erlenda borg þá erum við vanalega 
gripin af persónuleika hennar sem verður mikilvægur hluti af upplifun okkar af borginni.17 

Úthverfin skortir hinsvegar oft þennan persónuleika og eitthvað sem gerir þau aðlaðandi og 
spennandi fyrir utanaðkomandi og gesti, til að koma og sjá.  

Með þessu er ég þó engan vegin að stinga upp á því að gera úthverfin að 
ferðamannastöðum. Heldur á ég við það að ég vilji styrkja einkenni einstakra hverfa og 
gefa þeim þannig persónuleika sem aðgreinir þau betur frá öðrum úthverfum og gera fólki 
þannig kleift að samsama sig betur við þau. 

1.1.2. Samsömun 

Hjá öðrum en e.t.v. þeim, sem búa í viðkomandi hverfi, koma kannski engin sérstök 
einkenni upp í hugann þegar að einhver segist vera úr Árbæ, Breiðholti, Norðlingaholti eða 
einhverju öðru úthverfi í Reykjavík. Þeir hugsa kannski um skóla, útisvæði og íbúðarhús 
hverfisins, en  sennilegast kemur þeim ekkert sérstakt kennileiti til hugar.  

Oft er það einnig þannig að fólk hefur myndað með sér ákveðnar skoðanir og fordóma 
gagnvart fólki sem að býr í ákveðnum hverfum í borginni eins og t.d. Breiðholtinu. 

 

,,Þegar fólk spyr mig hvar ég bý, þá veit ég oft ekki hvað ég á að segja. Ég á 
heima í úthverfi, er það sem ég segi venjulega og það svarar mér: ó, ég líka.“ 

(e. „People ask me where I’m from and I don´t know what to say, I’m from 
the suburbs, is what I usually say. And the say, Oh me too.“)18 

 

Hinsvegar þegar við hugsum um Reykjavík detta okkur strax í hug ákveðin kennileiti á 
borð við: Hallgrímskirkju, Ráðhúsið og Laugaveg, sem eru einkennandi staðir í borginni.  

Fólk, sem býr í úthverfum, vantar að mínu mati þessi ákveðnu kennileiti í umhverfi sitt, 
staði sem eru einhverjum öðrum en því sjálfu hugtak og hafa einhvern annan tilgang en 
þann að vera íbúðarhús. Þarna vantar staði sem veita tilbreytingu frá hinu einhæfa lífi í 
úthverfum. 

Með þessu er þó ekki sagt að það séu engir staðir í úthverfum sem fólk þekkir og hefur 
sameiginlega reynslu af. Það er hinsvegar oft þannig að þessir staðir byggjast upp á 
                                                
17 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, bls. 14 
18 Garreau, Joel, Edge City: Life on the new Frontier, Ancor Books, New York, 1992, bls. 266 
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einhvers konar skipulagðri starfsemi, frekar en á því að fólk hittist þar af tilviljun. Þessi 
starfsemi fer þá oft fram í ákveðnum stofnunum og fyrir tilstilli einhvers sameiginlegs 
markmiðs og er þarafleiðandi oft erfitt fyrir utanaðkomandi að koma auga á og fá að taka 
þátt í því sem þar á sér stað. Sem dæmi um slíkar stofnanir í úthverfum má nefna staði eins 
og kirkjur, skóla, sundlaugar, félagsheimili o.s.frv. 

 

Til þess að styrkja félagsmótun og starfsemi innan úthverfa tel ég mikilvægt að upplýsa 
jafnt íbúa sem gesti (og þá sem vinna í hverfinu), um þá nærþjónustu, tómstundir og 
afþreyingu sem veitt er innan hverfanna og hvetja þannig fólk til þess að nýta sér þá 
þjónustu sem er þar til staðar. 19 

 

1.2. Samfélag 
Samfélag er byggt á þeim grundvelli að fólk eigi reglulega í samskiptum við hvort annað. 
Eftir því sem þú sérð einhvern eða eitthvað oftar myndast sterkari tengsl milli ykkar og þér 
fer að finnast þú vera hluti af því.  

Samfélag úthverfa byggist að mörgu leyti upp á starfsemi leik- og grunnskóla. Börn og 
foreldrar þeirra kynnast fólki og eignast nýja vini í gegnum starfsemi skólans. Þegar 
grunnskólagöngunni er lokið tekur hinsvegar við menntaskólagangan, sem að oftar en ekki 
er staðsett utan hverfana. Þannig fer félagslíf ungs fólks og foreldra þeirra að færast í 
auknum mæli út fyrir hverfin og þau samfélagslegu tengsl sem höfðu myndast innan 
hverfisins byrja að veikjast og rofna eftir því sem fólk þarf að sæka meira út fyrir hverfin.   

Það virðist einnig sem svo að fólk dragi sig sífellt meira inn í skel og útiloki sig frá 
umheiminum í skjóli síns eigin heimilis, þaðan sem það getur upplifað heiminn úr fjarlægð 
t.d. í gegnum sjónvarps- og tölvuskjá. Tímanum, sem fólk notar til að komast á milli staða, 
er jafnvel varið í aflokuðu rými, þ.e. einkabílnum.20 Úthverfisbúinn er þannig sífellt að 
einangra sig meira og meira frá umheiminum, jafnvel upp að því marki að hann þekkir ekki 
einu sinni nágranna sína.  

Nágrannar talast e.t.v. við, en nánari eru samskiptin þeirra á milli ekki.21  

Er það ekki skrítið að sú fjölskylda eða sú manneskja sem býr rýmislega næst okkur er 
jafnvel sú sem er samfélagslega séð lengst frá okkur. Maður er jafnvel í mun betri 

                                                
19 Hverfisskipulag, 2. Bok: skipulag vistvænna hverfa, sótt: 24. nóvember 2013, 
http://hverfisskipulag.is/sites/default/files/Hverfisskipulag/2bok_Skipulag_vistvaenna_hverfa_AR.pdf , bls. 
64 
20 Duany, Anders o.fl. , Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline oft he American Dream, North 
Point Press, New York, 2001, bls. 59-60 
21 Garreau, Joel, Edge City: Life on the new Frontier, bls. 292 
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samskiptum við vini sína og fjölskyldu annarsstaðar á hnettinum, heldur en við nágranna 
sína.22  

Að vísu er varla hægt að neyða nokkurn til þess að eiga í meiri samskiptum við nágranna 
sinn en hann vill og ekki er hægt að búast við því að það mótist samfélag milli mismunandi 
einstaklinga með mismunandi bakgrunn. Hinsvegar gæti það verið dýrmætt og gefandi að 
eiga hjálpsama  nágranna, sem væri hægt að reiða sig á ef þannig bæri undir.  

Í Superbia!: 31 ways to create  sustainable neighborhoods stinga höfundar upp á því að 
nágrannar myndi sín á milli eins konar nágrannasamtök, þar sem að nágrannar kynnast 
betur og fara þannig að geta reitt sig á hvorn annan. Ef að þig vantar t.d. eitthvert verkfæri, 
bolla af sykri, eða einhvern til þess að hafa auga með húsinu á meðan þú ert í burtu, þá 
getur þú alltaf spurt nágrannann. Þannig geta slík nágrannasamtök einnig hjálpað fólki til 
að samsama sig umhverfi sínu og þannig skapað grundvöll til að kynnast nágrönnum 
sínum betur. Til þess að slík samtök geti orðið til þarf þó einhver að taka frumkvæðið og 
ýta undir það að fólk byrji á að tala saman.23 

 

Til þess að samfélag geti orðið til þarf röð samtengdra atburða að eiga sér stað. Hópur 
mismunandi fólks þarf að koma saman og vinna að sameiginlegu markmiði til þess að 
móta vel heppnað og fjölbreytt samfélag. Það þarf að vera fyrir hendi einhver 
sameiginlegur grundvöllur hagsmuna, helst staður sem að er öllum mikilvægur á einn eða 
annan hátt. Það þýðir að staðurinn þarf að geta boðið upp á fjölbreytta möguleika þannig 
að sem flestir eiga erindi á hann. Því er mikilvægt að hafa fjölbreytta virkni á staðnum. Eða 
eins og Jane Jacobs kemst að orði í bók sinni The Life and Death of Great American 
Cities: 

,,Mismunur, ekki endurtekningar leiða af sér gagnvirka notkun þannig að 
maðurinn samsami sig við stað, sem felst þá í meiru en að þekkja nánustu 

gatnakerfi hans.“ (e. ,,Differences, not duplications, make for cross-use and 
hence for a person´s identification with an area greater than his immediate 

street network.“)24 
Talað hefur verið um blandaða byggð í þeim skilningi að blanda saman mismunandi 
starfsemi t.d. íbúðarhúsum og verslunum á sama stað og skapa þannig fjölbreyttari og 
samfélagsvænni staði í borginni.  

                                                
22 Garreau, Joel, Edge City: Life on the new Frontier, bls. 277 
23 Chirias, Dan og Dave, Wan, Suberbia: 31 Ways to Create Sustainable Neighborhoods, 2. útgáfa, New 
Society Publishers, Canada, 2005, bls. 23  
24 Jacobs, Jane, The Death and Life of Great American Cities, bls. 129-30 
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1.3. Heimili 
,,Staðreyndir verða að list í gegnum ást, sem sameinar þau og lyftir þeim á 

hærra stig raunveruleikans.“ (e. ,,Facts become art through love, which 
unifies them and lifts them to a higher plan of reality...“)25 

 

Hvernig verður staður að heimili?  

Ímyndum okkur að við séum nýflutt eða að við séum að byrja á nýjum vinnustað. Fyrst um 
sinn er þetta allt saman mjög nýtt og framandi en með tímanum byrjum við að venjast 
aðstæðum og gera okkur heimakomin.  

Þetta gerum við t.d. með því að hengja upp myndir, stilla upp plöntum og öðrum hlutum 
sem eru okkur mikilvægir. Það er með þessu inngripi sem að við nemum staði og gerum 
okkur þar heimakomin. Við setjum niður stök sem við getum skilgreint okkur út frá. 
Þannig getum við sagt að við eigum heima í íbúðinni með blómagardínunum eða að við 
eigum borðið með rauða tekatlinum á. 

Á sama hátt væri þannig hægt að gera úthverfin og okkar nánasta umhverfi heimilislegra. 
Mikilvægt, í því samhengi, hefur verið talið að leyfa íbúum að taka virkan þátt í skipulagi 
hverfa sinna m.a. með því að taka virkan þátt í umræðum um framþróun þeirra.  

 

Það var á árunum í kringum 1960 sem upp komu fyrstu hugmyndir um Placemaking26 þ.e. 
að móta staði þannig að þeir komi til móts við hugmyndir íbúa hans. Frumkvöðlar í þessum 
fræðum voru þau Jane Jacobs og William H. White.  

Út frá hugmyndum þeirra varð síðan til félagið Project for Public Spaces (PPS).  

Þetta er félag sem vinnur að því að hjálpa samfélögum að móta umhverfi og 
almenningsrými í samstarfi við íbúa.27 

Samsvarandi verkefni hafa undanfarin ár sprottið upp hér á landi og má þar t.d. nefna 
verkefni á borð við:   

 

 

 

                                                
25 Norberg-Schulz, Christian, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, bls. 32 
26 (Ekki fannst nógu góð þýðing á hugtakinu og því hefur enska orðinu verið haldið í textanum) 
27 Project for Public Spaces, What is Placemaking?, sótt: 11. október 2013, 
http://www.pps.org/reference/what_is_placemaking/ 
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1.3.1. Torg í biðstöðu 
Þetta er verkefni sem staðið hefur í nokkur 

ár í röð, þar sem umsóknaraðilar fá styrk 

frá Reykjavíkurborg til þess að 

framkvæma inngrip á lítt- eða vannýttum 

stöðum í borginni.  

Leitast er við að verkefnið sé unnið í    
samstarfi við íbúa á svæðinu í kring, helst 

með einhvers konar þátttöku í viðburðum eða við mótun svæðisins. Þetta hefur 
verið hugsað sem einhvers konar tilraunastarfsemi við mótun almenningsrýma og 
hefur á mörgum stöðum tekist nokkuð vel til og eru íbúar jafnvel farnir að taka 
sjálfir yfir verkefnin. 

1.3.2. Hverfisskipulag 

 

,,Í [...] endurskoðun á aðalskipulagi 
Reykjavíkurborgar 2010-2030 hefur verið 
unnið svokallað rammaskipulag fyrir 
hvern borgarhluta [þ.e. 
hverfaskipulag].  Liður í þeirri nálgun er 
að færa aðalskipulagið nær íbúum 
borgarinnar.“ 28   

 

Með hverfisskipulagi hefur verið unnið markvist að því að fá hverfisbúa til þess að taka 
virkan þátt í mótun hverfa sinna, með því t.d. að halda hverfafundi og halda uppi 
samskiptasíðum, þar sem íbúar geta tjáð skoðanir sínar og reynslu.  Með þessu er oft hægt 
að fá mun ítarlegri upplýsingar um staðhætti og þá hluti sem skipta fólk raunverulegu máli. 
Þannig er t.d. hægt að koma í veg fyrir dýr mistök strax í skipulagsferlinu.29 30 

 

 

                                                
28 Hverfisskipulag, Um verkefnið, sótt: 11. október 2013, http://hverfisskipulag.is/node/28 
29Hverfisskipulag, Samráðsferli, sótt: 11. október 2013, http://hverfisskipulag.is/node/111 
30 Duany, Anders o.fl. , Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline oft the American Dream, bls. 
226 

Mynd 2 

Mynd 3 
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1.3.3. SkipulagsHlemmur 

Í mars s.l. (2013) stóð Reykjavíkurborg 
fyrir sýningu á Hönnunarmars, 
HönnunarHlemm, þar sem íbúum 
Reykjavíkurborgar og fleirum gafst færi á 
að greiða atkvæði um framtíð Hlemms. Á 
Menningarnótt (2013) var síðan haldin 

sýningin, SkipulagsHlemmur, þar sem fólki 
bauðst að greiða atkvæði um ýmislegt tengt hverfinu sínu og einnig komast að ýmsum 
skemmtilegum staðreyndum um hverfi og borg. Kynningarefni var allt með þeim hætti að 
það var öllum skiljanlegt, jafnt ungum sem öldnum. Skýringar voru settar fram með 
myndum og kosningar gerðar skemmtilegri, með því að gera þær áþreifanlegri fyrir fólk.31  

 

Með því að gera skipulagsmál skemmtileg og aðgengilegri er hægt að stuðla að aukinni 
þátttöku fólks á öllum aldri og þannig búa til betri borgir, sem allir geta talið sig eiga 
einhvern hluta í. Sameiginlegt þróunarferli getur aukið samstöðu og ábyrgðartilfinningu 
íbúa hverfanna. Með því að það fær sjálft að móta umhverfi sitt fara einstaklingar að 
samsama sig umhverfi sínu og þannig  verður til  hverfi sem byggist upp á sjálfbæran 
hátt.32 

 

 

                                                
31 Hverfisskipulag og Aðalskipulag Reykjavíkur, SkipulagsHlemmur, Hlemmur, 24. ágúst 2013 
32 Duany, Anders o.fl., Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline oft the American Dream, bls. 
226 

Mynd 4 
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2. Hvað er úthverfi? 

Í fyrsta skipti í sögu mannsins býr meirihluti mannkynsins í borgum og mikill hluti af þeim 
í úthverfum.33 

En úthverfi eru skilgreind sem byggð á útjaðri borgar, sem er aðskilin frá miðju 
borgarinnar með óbyggðu svæði.34 

Margir þeirra sem flytjast í úthverfi vilja ekki búa í miðbænum en vilja samt sem áður hafa 
aðgang að honum. Þeir leita að nánari tengslum við náttúruna og að því næði sem aukið 
persónulegt rými úthverfanna býður upp á. Oft eru það ungar barnafjölskyldur sem sækjast 
eftir því að búa á jöðrum borgarinnar, því þær vilja þannig geta boðið sér og sínum upp á 
betra og verndaðra umhverfi.  

Eins og við hinsvegar vitum eru þó einnig mörg vandamál sem skapast af dreifðri byggð í 
úthverfum.  

Þjónustukjarnar og staðir, sem fólk þarf oft að sækja til, eru flestir staðsettir fyrir utan 
úthverfin og eru einfaldlega of langt í burtu þannig að hægt sé að ganga þangað með góðu 
móti. Til þess að komast á milli staða er því orðið nauðsynlegt að eiga bíl. Vegalengdir eru 
annaðhvort of langar, erfiðar eða einfaldlega ekki nógu spennandi til þess að fara þær á 
annan hátt en með einkabílnum.  

Úthverfin hafa ekki margar opinberar byggingar eða rými, sem væri gaman að ganga fram 
hjá eða staldra við í. Umhverfið er einhæft og einkennist aðallega af íbúðarhúsum og 
bílastæðum, sem gefa lítin sem engan fjölbreytileika á ferðaleiðinni. 

Í samanburði við miðborgina virðast úthverfin því oft vera leiðinleg og einhæf, en ef þau 
eru skoðuð nánar búa þau einnig yfir vissum gæðum sem gera þau bæði eftirsóknarverð og 
sérstök á sinn hátt. 

 

2.1. Saga 
Í kjölfar mikillar íbúafjölgunar á stríðsárunum fór byggð í Reykjavík að dreifast og færast 
út fyrir Hringbraut sem hafði fram að því myndað borgarmörk Reykjavíkur. Hugmyndin 
hafði verið sú að halda allri byggð innan Hringbrautar en brátt varð ljóst að svæðið innan 
hennar dugði engan vegin undir ört vaxandi borgina. Mikil þörf var á meira íbúðarhúsnæði 

                                                
33 World  Changing: A Users Guide fort he 21st Century, Harry n. Abrams, inc., New York, 2006, bls. 225 
34 Snara:Vefbókasafn, Sótt: 16. nóvember 2013, http://snara.is/8/s8.aspx 
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á þessum tíma og voru  aðstæður í miðbænum að hluta til mjög slæmar, jafnvel 
heilsuspillandi, vegna mikils þéttleika.  

Samgöngubyltingin á árunum 1940-60, varð til þess að fleiri landsmenn eignuðust bíl og 
bílaeign landsmanna jókst úr 680 bílum í 17.500. Þetta varð síðan til þess að fólk gat farið 
að búa fjær miðbænum og dreifð byggð fór að myndast á jöðrum borgarinnar.  

2.1.1. Þróun byggðar 

Fyrstu hverfin byggðust upp í Norðurmýri, Mela- og Hlíðarhverfi. Þau voru enn það 
nálægt miðbænum að hægt var að ganga eða hjóla þangað með góðu móti. 

En með tímanum og aukinni bílaeign byrjaði byggð, eins og áður segir, að færa sig lengra 
og lengra frá miðbænum og áttu borgarskipuleggjendur í kjölfarið í erfiðleikum með að 
mynda samfelda byggð.35 

,,Um langan aldur höfðu skipulagsmenn verið sammála um að eðlilegasta skipulagsstefnan 
væri Suðurstefnan, þ.e. þétting byggðarinnar inn af Skerjafirði á milli stærstu upprunalegu 
byggðarkjarnanna Reykjavíkur og Hafnarfjarðar...“ Hinsvegar kom það síðar í ljós að 
Reykjavíkurborg hafði ekki umráð lands á þessu svæði. Það var í eigu margra mismunandi 
sveitarfélaga sem ekki höfðu hug á samstarfi við uppbyggingu á þessu svæði.36 Byggð í 
Reykjavík þróaðist því aðallega til austurs og síðar út fyrir Elliðaá.37  

,,...fyrsta hverfið austan Elliðaánna var Árbæjarhverfið sem reis á árunum 1967-1972. 
Bygging í Hóla- og Fellahverfi (Breiðholt III) hófst 1970 og í Seljahverfi (Breiðholt II) 
árið 1974. Tvö síðastnefndu hverfin voru að mestu fullbyggð 1982.“38 

2.1.2. Skipulag hverfa 

Hugmyndir um borgarskipulag fram eftir s.l. öld lituðust mjög af hugmyndum 
skipulagshöfunda á borð við Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright og Le Corbusier. 
Hugmyndir þeirra um skipulag voru mismunandi en áttu það þó allar sameiginlegt að vilja 
koma náttúrunni inn í borgina. Þetta vildu þeir m.a. gera með því að búa til græn belti og 
göngusvæði eða byggja blokkir með grænum svæðum á milli þeirra.  

Guðmundur Hannesson læknir skrifaði bókina ,,Um skipulag borga“ árið 1916 þar sem 
hann lagði mikla áherslu á heilbrigðismál innan borgarinnar. Hann leggur í því samhengi 
                                                
35 Ólafur Mathiesen og Björn Marteinsson, „Reykjavik 1943-1965- Foreign Influences on Planning and 
Construction: What happens when small states, like Iceland, with primitive infrastructure and limited 
resources, adopt refined planning systems developed for large svale societies. “,  í Docomomo- survival of 
modern: from Cultural Centers to planned Suburbs, Royal Danish Academy of Fine Arts, Kaupmannahöfn, 
2013, bls. 138 
36 Trausti Valsson, Reykjavík- vaxtarbroddur: Þróun höfuðborgar, bls. 63 
37 Páll Líndal, Bæirnir byggjast: yfirlit um þróun skipulagsmála á Íslandi til ársins 1938, Skipulagsstjóri 
ríkisins og Sögufélag, Reykjavík, 1982, bls. 171-2 
38 Trausti Valsson, Reykjavík- vaxtarbroddur: Þróun höfuðborgar, bls. 70 
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til að skipuleggja byggð með tilliti til sólar og vindátta og skipta upp borgarhlutum eftir 
notkun þeirra í atvinnu- og íbúðahverfi (þ.e. zoning).  

Ákveðin hugmyndafræði einkenndi skipulagið ,,... horfið var fá samfelldri borgarbyggð og 
í stað hennar skipulögð úthverfi, sem greindust frá annarri byggð með grænum svæðum. 
Þau voru síðan tengd saman með miklum umferðarmannvirkjum. Íbúðabyggð og 
atvinnuhverfi voru aðskilin og áhersla lögð á algjöra aðgreiningu akandi og gangandi 
vegfarenda í íbúðabyggð.”39  

Þetta má m.a. sjá í skipulagi Breiðholts I, eða Neðra- Breiðholts, þar sem að umferð var 
safnað saman á safnbrautum þaðan sem henni var síðan beint á aðalbrautir. 
Blokkarbyggingum var þar raðað upp í „U“ utan um sameiginlega garða, þar sem mátti 
finna leiksvæði, skóla, dagheimili og verslanir. Öll bílaumferð var fráskilin húsunum og 
aðeins tengd helstu stofnunum með bílastæðum. Með þessum hætti var hægt að aðgreina 
gangandi umferð frá bílaumferð og skapa þannig göngusvæði innan íbúðabyggðarinnar.  

Um 1955 var skipulag fjölbýlishúsahverfa algjört nýmæli hér á landi og urðu raðhús og 
stakstæðar íbúðablokkir ráðandi húsagerðir á þessum tíma.40   

Við skipulag Breiðholts III var lögð áhersla á að hægt væri að koma fyrir stórvirkum 
vinnuvélum til þess að koma upp fjöldaframleiðslu á húsum, sem væri ódýrari kostur.  

Það var mikil þörf á nýu húsnæði á þessum tíma og því risu fjöldaframleidd hús og blokkir 
í miklu magni í Breiðholtinu. Mikil gagnrýni var í kjölfarið á einsleitni byggðar í 
Breiðholtinu og var því einna helst líkt við ,,minkabú“. Við skipulag Breiðholts II, eða 
Seljahverfis var reynt að hverfa frá einhæfum blokkarbyggingum og hafa misháa byggð. 
Tilraunir voru gerðar til þess að fá tilvonandi íbúa hverfanna með í skipulagsferlinu með 
svokölluðum tilraunareitum, þar sem að einbýlishúsum var komið fyrir í þyrpingum með 
sameiginlegu leiksvæði á milli húsa. 41 

Í Fossvoginum var reynt að sporna gegn einsleitri byggð með því að byggja hvert hús fyrir 
sig í stað þess að byggja öll húsin eins.42 Við skipulag hverfisins var lögð áhersla á að allir 
íbúar nytu sólar og að bílaumferð skæri hverfið sem minnst í sundur. Eitt af markmiðum 
skipulagshöfunda var að börn kæmust í skóla án þess að fara yfir umferðargötur.43 

 

                                                
39 Ágústa Kristófersdóttir, ,,Reykjavík- frá götum til bílastæða“ , í Borgarbrot: sextán sjónarhorn á 
borgarsamfélagið, Páll Björnsson ritstjóri, Borgarfræðisetur og Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2003, bls. 78 
40 Trausti Valsson, Reykjavík- vaxtarbroddur: Þróun höfuðborgar, bls. 62 
41Ágústa Kristófersdóttir, ,,Reykjavík- frá götum til bílastæða“ , í Borgarbrot: sextán sjónarhorn á 
borgarsamfélagið, bls. 78-81 
42 Trausti Valsson, Reykjavík- vaxtarbroddur: Þróun höfuðborgar, bls. 70 
43 Ágústa Kristófersdóttir, ,,Reykjavík- frá götum til bílastæða“ , í Borgarbrot: sextán sjónarhorn á 
borgarsamfélagið, 2003, bls. 78 
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2.2. Lífsgæði  

 

 

,,Með hugtakinu lífsgæði (e. quality of life) er almennt átt við almenna 
velferð einstaklinga og samfélags.[...] auk efnahagslegra viðmiða er einnig 
reynt að ná til sviða eins og hamingju einstaklinga, velferð og ánægju með 
lífið.[...] Almennt má segja að með lífsgæðum sé átt við að fólk geti lifað 
heilbrigðu, ánægjulegu og öruggara lífi. Það hafi tækifæri til að nálgast 

markmið sín í lífinu og gert flest það sem [það] langar til að gera. Í því felst 
m.a. að fólk geti framfleytt sér, hafi þak yfir höfuðið og geti notið samvista 

við aðra. Vegna þess að langanir og óskir fólks eru mjög mismunandi þarf að 
bjóða upp á fjölbreytta þjónustu og umhverfi í borgum.“44 

 

                                                
44 Dr. Bjarni Reynarsson, ,,Hvenær mun þetta fram koma?“: Samantekt fyrir verkefnið Betri borgar bragur, 8. 
mars 2010, sótt: 29. nóvember 2013, 

 http://issuu.com/betri_borgar_bragur/docs/lifsgaedi_og_borgarumhverfi?e=2657372/3087789 
, bls. 4 

Mynd 5 
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Búsetuval fólks ákvarðast af mismunandi eiginleikum staðar, það er þeim gæðum sem að 
staðurinn býr yfir. Auðvitað er mismunur á því hverju fólk sækist eftir í nærumhverfi sínu 
og hvað hentar þeim á ákveðnu tímabili í lífi sínu. Það sem getur haft áhrif á búsetuval 
fólks geta verið allt frá þáttum tengdum lánakerfi og skipulagsmálum til breytilegra þarfa 
og óska fjölskyldunnar til húsnæðis og umhverfis.  

Við getum því aðeins tekið mið af því sem að flestir vilja.45 

Í fyrstu samræmdu könnun um lífsgæði í Evrópu frá árinu 2003 kemur fram að flestir 
leggja mikla áherslu á frið og öryggi og tengingu við náttúruna en einnig á samfélagið og 
fjölbreytta þjónustu og störf í nærumhverfi sínu.46  

Í könnun sem var gerð á árunum 2003 og 2007 um húsnæðis- og búsetuóskir borgarbúa 
voru helstu niðurstöður varðandi búsetuóskir m.a. að: 

• Mikill meirihluti var ánægður með hverfið sitt og vildi búa þar áfram. 
• Gróin hverfi voru heldur vinsælli en úthverfin. 
• Úthverfin höfða til barnafjölskyldna. 
• Miðborgin höfðar meira til ungs ógifts fólks og þeirra sem leggja upp úr nálægð við 

lista- og menningarlíf. 
• Mikilvægustu þættir fyrir val á hverfum voru: 

1. Að það væri fjölskylduvænt og friðsælt umhverfi. 

2. Stutt í verslun og þjónustu. 

3. Að það séu góðir grunnskólar í hverfinu. 

4. Að það séu ekki mikil læti frá umferð. 

5. Nálægt miðborginni. 47 

 

Flestir þeir eiginleikar sem fólk nefnir eru til staðar í úthverfunum. Það fer þó eftir því 
hvað fólk leggur megináherslu á í nærumhverfi sínu hvar það ákveður að búa.  Spurningin 

                                                
45 Dr. Bjarni Reynarsson, ,,Hvenær mun þetta fram koma?“: Samantekt fyrir verkefnið Betri borgar bragur, 8. 
mars 2010, sótt: 29. nóvember 2013, 

 http://issuu.com/betri_borgar_bragur/docs/lifsgaedi_og_borgarumhverfi?e=2657372/3087789 
, bls. 11 
46 Dr. Bjarni Reynarsson, ,,Hvenær mun þetta fram koma?“: Samantekt fyrir verkefnið Betri borgar bragur, 8. 
mars 2010, sótt: 29. nóvember 2013, 
http://issuu.com/betri_borgar_bragur/docs/lifsgaedi_og_borgarumhverfi?e=2657372/3087789 
, bls. 3- 4 
47 Dr. Bjarni Reynarsson, ,,Hvenær mun þetta fram koma?“: Samantekt fyrir verkefnið Betri borgar bragur, 8. 
mars 2010, sótt: 29. nóvember 2013, 
http://issuu.com/betri_borgar_bragur/docs/lifsgaedi_og_borgarumhverfi?e=2657372/3087789 
, bls. 57 
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er bara eftir hverju fólk sækist eftir, hvort það sé nándin við menningu og þjónustu 
miðborgarinnar eða friðsælt og öruggt umhverfi í úthverfunum. 

,,Gæði byggðar miðar að því að búa til staði og umhverfi þar sem fólk lifir 
og hrærist í en ekki eingöngu vinnur og sefur. Áherslan er á að 

útivistarsvæði, gangstéttir og hverfi borgarinnar myndi umgjörð um lifandi 
og aðlaðandi staði sem ýta undir aukin og gagnkvæm samskipti fólks og 

umhverfis. [...] Byggingar og mannvirki sem endurspegla og styrkja sérkenni 
hvers staðar skapa bakgrunninn fyrir lífvænlegt borgarumhverfi sem hvetur 

fólk til að nema staðar dvelja og njóta. Slíkt umhverfi virkar einnig hvetjandi 
á sjálfbærari samgöngumáta s.s. göngu og hjól.“48 

 

2.2.1 Gerð byggðar  

 

Eins og bent var á í upphafi þessarar ritsmíðar er Reykjavík fremur dreifbýl borg og 
þynnist byggð hennar út eftir því sem lengra dregur frá miðborginni. Þessi staðreynd skilar  
sér með aukinni bílaumferð til miðborgarinnar, þ.e. að því lengra sem þú býrð frá 
miðbænum þeim mun oftar keyrir þú þangað.49 

                                                
48 Hverfaskipulag, 2. Bók: skipulag vistvænna hverfa, 2013, sótt: 29. nóvember 20013, 
http://hverfisskipulag.is/sites/default/files/Hverfisskipulag/2bok_Skipulag_vistvaenna_hverfa_AR.pdf , 
bls.66 
49 Dr. Bjarni Reynarsson, ,,Hvenær mun þetta fram koma?“: Samantekt fyrir verkefnið Betri borgar bragur, 
8. mars 2010, sótt: 29. nóvember 2013, 
http://issuu.com/betri_borgar_bragur/docs/lifsgaedi_og_borgarumhverfi?e=2657372/3087789 
, bls. 57 
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Mynd 8 

 

Eitt er þó þéttleiki byggðar og annað gerð hennar. Íbúðir eru að meðaltali stærri í 
úthverfum og kosta minna en í miðri borg. Hinsvegar þarf þá að vega og meta hvort að það 
borgi sig fyrir viðkomandi að búa lengra frá miðborginni og eyða þannig meira í 
samgöngukostnað en leigu. Það kostar u.þ.b. 900.000 kr. á ári að reka bíl með tryggingum 
en aðeins um 9.000 kr að reka hjól. Þannig borgar það sig kannski ekki fyrir alla að þurfa 
að ferðast svo oft milli heimilis síns og miðborgarinnar. Fyrir þá sem hafa ekki háar tekjur 
er e.t.v. hentugra að búa í nánd við þá þjónustu sem að þeir þurfa að sækja í daglega.  
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Mynd 9 

 

Í rannsókn um húsnæðisóskir borgarbúa frá árinu 2003 kemur fram að yfirgnæfandi fjöldi 
þátttakenda vildi gjarnan búa í sérbýli. 50  Hinsvegar hafa ekki allir efni á því að eignast og 
reka sérbýli. Það sést m.a. á þeirri miklu eftirspurn sem er á leiguhúsnæði í borginni.  

Þó svo að leigan sé ódýrari í úthverfum er það þó þannig að á flestum stöðum er lítið 
framboð af leiguhúsnæði. Í allri Reykjavík er frekar jafnt framboð af mismunandi gerðum 
húsnæðis en í úthverfum virðast vera mun fleiri sérbýli í flestum tilvikum. í Grafarvoginum 
er t.d. nærri helmingur af tegundum húsa sérbýli. 

Til þess að stuðla að sífelldri endurnýjun íbúa í úthverfin og fjölbreyttni í hverfum þurfa að 
vera til staðar fjölbreyttar gerðir húsnæða t.d. fleiri leiguhúsnæði. Þannig er einnig hægt að 
stuðla að því að fólk haldist í hverfinu og flytjist ekki strax í annað hverfi þegar að þarfir 
þeirra eða kjör breytast. Með fjölbreyttari húsakynnum væri hægt að stuðla að fjölbreyttari 
hópi íbúa og þannig móta samfélag sem byggist ekki aðeins upp á einum hópi fólks. 

 

                                                
50 Dr. Bjarni Reynarsson, ,,Hvenær mun þetta fram koma?“: Samantekt fyrir verkefnið Betri borgar bragur, 
8. mars 2010, sótt: 29. nóvember 2013, 
http://issuu.com/betri_borgar_bragur/docs/lifsgaedi_og_borgarumhverfi?e=2657372/3087789 
, bls. 68 
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2.2.2. Þjónusta 

 
Mynd 10 

 

Hverfiskjarnar miða að því að skapa einhverskonar miðju úthverfanna, þar sem að verslun 
og líf blómstrar. Byggð er hinsvegar of dreifð til þess að að einn hverfiskjarni sé í 
göngufjarlægð frá öllum íbúðum og húsum í úthverfi. Minni nærþjónustukjarnar ná ekki að 
keppa við stórmarkaði, fyrir utan hverfin, sem bjóða upp á mun meira vöruúrval og eru auk 
þess staðsettir þannig að fólk geti verlsað þar á leiðinni heim úr vinnunni. Þannig hefur 
þjónusta þurft að leggjast niður á mörgum stöðum og er hætta á að með þessum hætti færist 
öll grunnþjónusta út fyrir hverfin. 

Í Grafarvoginum er hverfakjarninn í 
Spönginni og minni nærþjónustukjarnar 
eru í hverfunum í kring. Það er mjög gott 
aðgengi að nærþjónustukjörnum í hverfinu 
og alltaf hægt að senda börnin út í búð ef 
að eitthvað vantar á heimilið. Hinsvegar er 
Spöngin ekki mjög aðgengileg 
vegfarendum. Þó svo að menntaskóli og 
þjónustuíbúðir fyrir aldraða séu rétt við 
hliðina á Spönginni, þá er frekar gert ráð 
fyrir því að fólk komi akandi þangað en 
hjólandi eða gangandi. Það sem að ógnar 
hinsvegar nærþjónustu hverfanna eru 
stórmarkaðir við aðkomuleiðir að hverfinu 
þar sem margir fara frekar á leiðinni heim 

Mynd 11 
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úr vinnu að versla, en í nærþjónustukjarna hverfisins. 

Til þess að stuðla að sjálfbærni hverfa og minnka bílanotkun er mikilvægt að viðhalda 
þeirri þjónustu sem er til staðar innan hverfisins og bæta aðgengi og nýtni hennar innan 
þess. 

Til þess að halda uppi þjónustu í hverfum þurfa sem flestir að sækja í  hana og því er 
mikilvægt að stuðla að því að úthverfin bjóði upp á sem fjölbreyttasta þjónustu sem höfðar 
til sem flestra.  

Með því að ýta undir myndun blandaðrar byggðar þar sem að þjónustu og vinnustöðum er 
blandað saman við íbúðarhúsnæði er hægt að auka þjónustu innan hverfanna. Þannig gætu 
úthverfin búið yfir allri nauðsynlegustu þjónustu sem íbúar þess þurfa á að halda og einnig 
skapað í leiðinni nýja atvinnumöguleika í heimabygð.51 Fólk væri þ.a.l. ekki eins háð 
bílnum því að fjarlægðir væru styttri, bæði í þjónustu og vinnu.  

2.2.3. Skólar  

 
Mynd 12 

 

Mörg hverfi eins og t.d. Fossvogurinn hafa verið byggð upp í svokölluðum skólahverfum. 
Þar sem að skólar og leikskólar eru staðsettir í hæfilegri göngufjarlægð frá heimilum og 
þjóna ákveðnum fjölda nemenda. Hinsvegar hefur það vandamál komið upp undanfarin ár 
að nemendum í grunnskólum úthverfa er farið að fækka verulega. Það er einfaldlega ekki 
nægileg endurnýjun á íbúum úthverfanna til þess að halda nemendafjölda stöðugum og 
hefur því komið upp umræða um sameiningu skóla. Hinsvegar tel ég að sú lausn muni 
                                                
51 Hverfaskipulag, 2. Bók: skipulag vistvænna hverfa, 2013, sótt: 29. nóvember 20013,  
http://hverfisskipulag.is/sites/default/files/Hverfisskipulag/2bok_Skipulag_vistvaenna_hverfa_AR.pdf , 
bls.65 
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aðeins duga til skamms tíma. Það þarf á einhvern hátt að tryggja sífellt flæði nýrra íbúa inn 
í hverfin til þess að geta haldið uppi þeirri þjónustu sem þar er fyrir.  

 

2.2.4. Græn svæði 

 
Mynd 13 

 

Í skoðankönnunum sem gerðar hafa verið á því hvað fólki finnist vera mikilvægt í 
nærumhverfi sínu, eru tengsl við náttúruna og aðgengi að grænum svæðum eitt af því sem 
er mjög oft nefnt. 52 

Úthverfi hafa flest verið byggð með það að markmiði að veita fólki greiðan aðgang að 
náttúru og útivistarsvæðum. Oft koma þessi útivistarsvæði í stað torga eða göngugatna í 
úthverfum. Þar hittist fólk til þess að fara í göngutúra, viðra hundinn eða einfaldlega til 
þess að fá sér frískt loft. Því er mikilvægt að hlúa að þessum útivistarsvæðum í úthverfum 
og styrkja þau sem samfélagsmótandi þátt.  

                                                
52 Dr. Bjarni Reynarsson, ,,Hvenær mun þetta fram koma?“: Samantekt fyrir verkefnið Betri borgar bragur, 
8. mars 2010, sótt: 29. nóvember 2013, 
http://issuu.com/betri_borgar_bragur/docs/lifsgaedi_og_borgarumhverfi?e=2657372/3087789 
, bls. 4 
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2.2.5. Umferðarhávaði 

 
Mynd 14 

 

Annað sem fólk taldi mikilvægt við gæði staðar var lítill umferðarhávaði.53 Sjá má á 
ofangreindu korti að mun minni hávaði er af umferð í úthverfum en í miðborginni. Þetta er 
afleiðing þess að umferðin safnast öll saman í miðborginni því að allir eiga leið þangað. 
Hægt væri að draga úr umferðarhávaða í borginni með því að dreifa áfangastöðum víðar 
um borgina, þannig að þeir væru nær heimilum fólks og einnig með því að stuðla að 
aukinni notkun almenningssamgangna, göngu- og hjólaleiða. Þannig getur betra skipulag 
og dreifing áfangastaða einnig haft jákvæð áhrif á borgarlandslagið í heild. 

2.2.6. Gönguhæfi 
 

,,Einn mikilvægasti mælikvarði á visthæfi byggðar er hversu vinvætt tiltekið 
borgarumhverfi er gagnvart gangandi umferð með tilliti til aðgengis, 

vegalengda í þjónustu og hversu vel umhverfið uppfyllir þarfir fólks til 
búsetu, verslunar, starfa, heimsóknar og einfaldlega að njóta þess að dvelja á 

ákveðnum stað í styttri eða lengri tíma. Í þessu samhengi er oft talað um 
gönguhæfni tiltekinna hverfa eða hverfishluta. Gönguhæfni tiltekins svæðis 

eða hverfiseininga út frá ofangreindum þáttum er því eitt af 
höfuðmarkmiðum þegar kemur að skipulagi vistvænni hverfa þar sem 

möguleikarnir til þess að komast ferða sinna gangandi hefur margvíslega 
heilsufarslega-, umhverfislega- og hagræna kosti. Þættir sem hafa áhrif á 
gönguhæfni tiltekins hverfis eru t.d. hlutfall göngustíga og stétta, ástand 

                                                
53 Dr. Bjarni Reynarsson, ,,Hvenær mun þetta fram koma?“: Samantekt fyrir verkefnið Betri borgar bragur, 
8. mars 2010, sótt: 29. nóvember 2013, 
http://issuu.com/betri_borgar_bragur/docs/lifsgaedi_og_borgarumhverfi?e=2657372/3087789 
, bls. 4 
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gatna, blönduð landnotkun, aðgengi að mannvirkjum og öryggi, 
flæðiumferðar, þéttleika íbúðabyggðar, staðaranda (gæði byggðar) götur með 

áherslu á gangandi umferð, hlutfall verslunar og þjónustu á jarðhæð svo 
eitthvað sé nefnt.“ 

 

 
Mynd 15 

 

Hver og einn vill geta nýtt tíma sinn á sem skilvirkastan hátt og er það því mælikvarði á 
gæði staðar hversu hratt og öruglega þú kemst í ákveðna þjónustu frá honum.54 Við viljum 
ekki þurfa að ferðast lengi þangað sem við þurfum að sækja og því er það oft þannig að 
fólk velur sér að búa þar sem að það hefur greiðan aðgang að þeirri þjónustu sem er því 
mikilvægust. Úthverfisbúar leggja megináherslu á greiðan aðgang barna í leik- og 
barnaskóla. Foreldrar barnanna leggja það þá í staðin á sig að þurfa að vakna fyrr til þess 
að fara til vinnu í miðborginni í mikilli umferð, á hverjum morgni.   

 

Eitt af megin vandamálum í úthverfum, er að mínu mati, hversu háður einkabílnum 
úthverfisbúinn er. Án einkabílsins kemst hann, í flestum tilfellum, hvorki til vinnu né í 
verslanir því flestir staðir sem nauðsynlegt er að fara til eru utan göngufæris frá heimilinu. 
Vegalengdin sem úthverfisbúinn ferðast fótgangandi, í sínu eigin hverfi, er því nánast 
takmörkuð við fjarlægðina milli útidyrahurðar heimilisins og bílsins.  

                                                
54 Garreau, Joel, Edge City: Life on the new Frontier, bls. 111 
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Því tel ég lykilatriði í að bæta  úthverfin vera fólgið í því að bæta gönguhæfi innan 
hverfanna, stytta vegalengdir og gera fólki þannig kleift að velja á milli fjölbreyttari og 
umhverfisvænni ferðamáta. 

Hagræðingin felst þá í því að gera stigsmun á milli styttri og lengri ferða og gera fólki 
auðveldara að ferðast styttri vegalengdir annaðhvort fótgangandi eða á hjóli. Þannig er 
hægt að minnka bílaumferð umtalsvert og jafnvel auka notkun á 
almenningssamgöngutækjum.55 

2.2.7. Almenningssamgöngur 
Þurfi maður að velja á milli þess að taka strætó eða keyra eigin bíl, tel ég að flestir myndu 
kjósa síðari valmöguleikann. Því þó svo að margt hafi verið reynt til þess að hagræða og 
flýta fyrir almenningssamgöngum t.d. með því að hafa sérstakar strætisvagnaakreinar, 
upphituð skýli, tilkynningar um næstu stoppustöðvar í vögnunum, rauntímakort og fríar 
ferðir á stóra menningarviðburði eins og t.d. Menningarnótt, er enn mjög mikill meirihluti 
sem kýs að ferðast frekar með einkabílnum en almenningssamgöngum, einfaldlega vegna 
þess að það er mun fljótlegra og þægilegra, í mörgum tilvikum, að ferðast þannig á milli 
staða. Maður kemst beint frá a til b og á það hvorki á hættu að þurfa að bíða lengi eftir 
næsta vagni og jafnvel þurfa að skipta um vagn á leiðinni. 56 

Í mörgum stórborgum í heiminum er þetta hinsvegar farið að snúast við. Þar er það næstum 
orðið ónauðsynlegt að eiga bíl því að það er mun þægilegra að ferðast með 
almenningssamgöngum á milli staða. Það er m.a. vegna þess hversu góðar tengingar eru á 
milli mishraðra samgöngumöguleika. Neðanjarðarlestir, strætisvagnar og sporvagnar gera 
þér kleift að ferðast mishratt í gegnum borgina, hitta annað fólk á leiðinni og komast beint 
þangað sem þú ert að fara. Að auki þarft þú ekki að hafa áhyggjur af bílastæðamálum, sem 
eru víða orðin að vandamáli. 

Í borgum eins og Santa Barbara og Cattanooga hafa léttlestarkerfi (e. light rail) reynst vel 
sem nærsamgöngukerfi. Hugmyndin er sú að með léttlestarkerfum sé hægt að koma fólki 
úr bílunum og á göturnar.57  

Ég tel hinsvegar ekki líklegt að slíkt verði framkvæmt hér á landi á næstu árum þar sem að 
það getur verið mjög kostnaðarsamt að koma upp slíkum samgöngukerfum. Þar sem að 
byggð í Reykjavík er mjög dreifð þyrfti umfangsmikið lestarkerfi til þess að það næði yfir 
alla byggðina. Hinsvegar tel ég það ekki óraunhæft að skipta samgöngukerfum í Reykjavík 
í hægari og hraðari kerfi. Með hverfisbundnum samgöngukerfum sem eru tengd stærri og 
                                                
55 Alexander Christopher o.fl., A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, bls. bls. 64 
56 World  Changing: A Users Guide fort he 21st Century, bls. 263 
57 Shaw, Jane S.  og og Ronald D. Utt ritstýrðu, A Guide to Smart Growth: Shattering Myths, Providing 
Solutions, 3. útgáfa, The Heritage Foundation og The Political Economy Research Center, Washington, 2000, 
DC, bls. 46 
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hraðari samgöngukerfum væri hægt að tengja hverfin betur við miðborgina og einnig auka 
tengsl innan hverfisins. Til þess að auka notkun á almenningsamgöngum þarf fólk að hafa 
greiðan aðgang að þeim og þurfa stoppistöðvar því að vera nálægt helstu þjónustusvæðum 
og göngugötum hverfa.  

 

2.2.8. Gatan sem borgarrými 

Vegalengdir eru ekki það sem að aðskilur okkur frá stöðum eða fólki, heldur tíminn sem 
það tekur okkur að ferðast þangað. Við getum ekki stytt þann tíma sem ferðin tekur en við 
getum hinsvegar gert leiðina áhugaverðari og látið tímann þannig líða hraðar. 

Stuttar vegalengdir geta virst vera óralangar í óspennandi og einsleitu umhverfi en lengri 
leiðir geta ennig virst mun styttri í spennandi og lifandi umhverfi. Það getur verið 
heilsubætandi en einnig mun skemmtilegra að ganga ef að umhverfið er áhugavert og því 
er mikilvægt að skipuleggja umhverfið með vegfarendur í huga.   

Í borg sem er að miklum hluta til byggð upp með tilliti til bílaumferðar, eins og Reykjavík, 
verður hætta á að stórar umferðaræðar rjúfi þau efnislegu tengsl sem eru á milli 
borgarhluta. Staðir sem eru mjög nærri hvor öðrum geta því virst vera mun lengra frá hvor 
öðrum einfaldlega vegna þess að það er stór umferðargata á milli þeirra. Augljóst er að 
hinn gangandi vegfarandi hefur ekki verið skipuleggjendurm efst í huga við hönnun 
gatnakerfa, á mörgum stöðum í borginni. Oft liggja göngugötur meðfram stórum 
umferðaræðum þar sem að vegfarendur eru berskjaldaðir fyrir umferðinni. Það er engin 
fyrirstaða á milli bíla- og gangandi umferðar, engir stólpar eða gróður sem gætu skýlt 
manni fyrir umferðinni og gefið manni örlitla öryggistilfinningu. 

Í úthverfum hefur á mörgum stöðum verið reynt að aðgreina gangandi og akandi umferð 
inni í hverfunum og auka þannig öryggi vegfarenda, sérstaklega barna sem þurfa þá ekki 
að fara yfir stórar umferðargötur. Það sést á þjónustukönnun sem Bjarni Reynarsson gerði 
árið 2005 að úthverfisbúum finnast þeir vera mun öruggari í umferðinni en miðbæjarbúum 
(sjá töflu).  
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58 

Hinsvegar eru engar innkaupa- eða göngugötur í úthverfum þar sem fólk kemur til þess að 
sýna sig og sjá aðra. Götur og bílastæðaplön eru sitt hvorumegin við göngubrautir og lítil 
tenging á milli bygginga og gangandi vegfarenda. Það mætti styrkja borgarrýmið innan 
úthverfa með því að búa til blandaða byggð og göngugötur þar sem að starfsemi á 
jarðhæðum húsa er tengd við götuna og vegfarendur.  

                                                
58 Dr. Bjarni Reynarsson, ,,Hvenær mun þetta fram koma?“: Samantekt fyrir verkefnið Betri borgar bragur, 
8. mars 2010, sótt: 29. nóvember 2013, 
http://issuu.com/betri_borgar_bragur/docs/lifsgaedi_og_borgarumhverfi?e=2657372/3087789 
, bls. 52 
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Niðurlag 

Í upphafi þessa rits greindi ég frá því hvernig mikil útþennsla byggðar hefur valdið bæði 
samfélagslegum- sem og umhverfisvandamálum í borginni. Skipting borgarhluta í iðnaðar- 
og íbúðarhverfi hefur valdið rofi í lífi úthverfisbúa og líka rofið þau persónulegu tengsl 
sem að fólk hafði bæði við annað fólk og staði innan úthverfisins. Til þess að geta 
samsamað sig við stað þarf manni að finnast maður eiga hlut í honum og getað tengst 
umhverfinu og fólkinu þar á einhvern hátt. Það má gera með því að stuðla að auknu 
samráði við hverfisbúa í skipulagningu hverfanna og myndun nágrannasamtaka. Þannig má 
auka samheldni og hverfisvitund íbúa sem undirstrikar sérstöðu tiltekinna svæða.  

Með því að auka fjölbreytta starfsemi og hverfisþjónustu þannig að hún nýtist hverfisbúum 
sem best og skapi nýja starfsmöguleika innan  heimabyggðar er hægt að stuðla að myndun 
sjálfbærra hverfa þar sem sífelld endurnýjun er á íbúum. Mikilvægt í því samhengi er að 
virða þau lífsgæði sem úthverfisbúar njóta en stuðla þó að fjölbreyttri byggð og starfsemi í 
hverfunum. Aukið gönguhæfi og betri almenningssamgöngur eru lykilatriði í því samhengi 
og brúa þannig bilið sem er á milli miðborgar og úthverfanna. 

Þakkir 
Í lokin langar mig til að þakka öllum þeim sem að aðstoðuðu mig við skrif þesarar 
ritsmíðar; 

Leiðbeinanda mínum Ólafi Mathiesen: fyrir leiðsögn í gegnum ritsmíðina og fyrir að benda 
á margar góðar heimildir, 

Bryndísi Björgvinsdóttur: fyrir kennslu við frágang og uppsetningu á ritgerðum, 

Sigrúnu Ölbu Sigurðardóttur: fyrir aðstoð við val á leiðbeinanda, 

og Elínu Ástríði Gunnarsdóttur: fyrir prófarkalestur. 

Þakka ykkur kærlega fyrir. 
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samfélagslegum grunnupplýsingum um Grafarvog, Hverfisskipulag, sótt: 24. nóvember 

2013, 

http://hverfisskipulag.is/sites/default/files/Hverfisskipulag/130515_Grafarvogur_netútgáfa.

pdf 

Mynd 15 

,,Ferðavenjur“, mynd fengin af vefsíður Hverfisskipulags, Hverfisskipulag, sótt: 24. 

nóvember 2013, 

http://hverfisskipulag.is/sites/default/files/Hverfisskipulag/Rvk_Ferdavenjur.pdf 

 


