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Inngangur

Uppbygging höfuðborgarsvæðisins er í fullum gangi. Á meðan þétting

byggðar á sér ekki stað eru ný íbúðahverfi að spretta upp við útjaðra byggðar,

úthverfi, en lítil umræða er í gangi um þróun, hlutverk, stefnur og ágæti þessara nýju

hverfa.

Í þessari ritgerð eru skipulag og gæði úthverfa höfuðborgarsvæðisins skoðuð út frá

kenningum um góða þéttbýlisþróun (e.Urban Design).

Í rannsókn minni skoða ég skipulag hverfanna, kemst að því hvað þéttbýlisþróun er og

hvaða atriði hverfi þurfa að uppfylla svo hægt sé að tala um góða þéttbýlishönnun. Að

lokum prófa ég hverfin eftir væntingum skipulagshöfunda og kenningum

þéttbýlisþróunar og sé hversu vel þau standa sig.

Umfang rannsóknarinnar leyfir ekki skoðun á öllum þeim úthverfum

höfuðborgarsvæðisins sem hafa verið í uppbyggingu á undanförnum árum og er því

farin sú leið að velja til skoðunar og samanburðar tvö úthverfi, Grafarholt í Reykjavík

og Urriðaholt í Garðabæ.

Að mínum dómi eru þessi nýju úthverfi mjög áhugaverð og tel ég mikilvægt að skoða

þau nánar og greina. Mikilvægt er að komast í raun og veru að hversu vel er hugað að

gæði hverfanna.

Ég ætla að athuga hvort skipulagshöfundar hverfanna höfðu einhver ákveðin markmið

gagnvart hverfunum, hvaða kosti þau eiga að uppfylla og hvort þau uppfylli þá kosti

eða ekki.

Spennandi finnst mér að sjá hvernig skipulagi hverfanna er háttað, hversu mikið er

lagt í gæði hverfanna, hvort hverfin séu skipulögð með íbúa þess að leiðarljósi eða

hvort lóðum og íbúðum sé raðað niður hugsunarlaust.

Þessum spurningum vænti ég að finna svör við.
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1. Úthverfin

Ástæða fyrir vali þessara hverfa er sú að þau eru af svipaðri stærðargráðu og

landsvæði þeirra eru nokkuð sambærileg. Bæði eru nokkuð yfir sjávarmáli og eru

byggð á álíkum holtum.

Hverfin tvö eru þó á ólíkum byggingarstigum. Grafarholt var skipulagt fyrir rúmum

áratug1 og er byggt en Urriðaholt er enn í skipulagi en fyrstu byggingar rísa von

bráðar.2 Einnig voru fyrstu hugmyndir mínar af þessum tveimur hverfum þær að

skipulag þeirra væri ólíkt og að mismikið væri lagt í hönnun þeirra.

1.1 Grafarholt.

Grafarholt er í Reykjavík.

Í júní 1996 efndi Reykjavíkurborg til hugmyndasamkeppni um skipulag íbúðabyggðar

á Grafarholti. Íbúðabyggð á Grafarholti var nýtt landnám, í fyrsta sinn var skipulögð

byggð austan Vesturlandsvegar.3

Mynd 1. Staðsetning Grafarholts.

1 Reykjavíkurborg: Grafarholt, hugmyndasamkeppni um skipulag, niðurstöður dómnefndar.
Reykjavíkurborg. 1996 bls. 3
2 Garðabær: Deilikipulag vesturhluta Urriðaholts. Garðabær. 2007. bls 19.
3 Reykjavíkurborg: Grafarholt, hugmyndasamkeppni um skipulag. Reykjavíkurborg. 1996. bls. 2
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Byggðarland innan borgarmarka Reykjavíkur er takmarkað, því fannst

Reykjavíkurborg við hæfi að efna til hugmyndasamkeppni um skipulag þessarar nýju

byggðar.

Höfundar skipulags segjast hafa að leiðarljósi að nýta sérkenni og landkosti svæðisins

til hins ítrasta. Þannig að verðandi íbúar njóti lífsins og tilverunnar sem best í

náttúruvænu borgarhverfi.4

Mynd 2. Horft yfir Grafarholt.

Að mati höfunda skipulags er Grafarholt eitt fegursta byggingarland sem um getur í

Reykjavík og að það sé um margt afar sérstakt og fallegt frá náttúrunnar hendi við

jaðar góðra og notalegra útivistasvæða, sem borgarbúar nýta sér í vaxandi mæli.5

Markmið með þessari hugmyndasamkeppni var að fá fram góðar skipulagstillögur,

þar sem höfuðáhersla væri lögð á að íbúum byggðarinnar geti liðið vel og geti notið

frítíma síns á jákvæðan og uppbyggilegan hátt i tengslum við ósnortna náttúru.

4 Reykjavíkurborg: Grafarholt, Nýtt byggingarsvæði í Reykjavík. Reykjavíkurborg. 1999. bls.3
5 Reykjavíkurborg: Grafarholt, Austursvæði. Reykjavíkurborg. 2001. bls.1
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Áherslur skipulagsyfirvalda við skipulag þessa nýja hverfis voru meðal annars á

tengsl fólks við útivist, sem að þeirra mati væri að aukast stórlega með breyttu

lífsmynstri fólks. Með aukinni útivist óskar fólk sér fjölbreyttari

ferðamátamöguleikum, öðrum en með einkabílnum. Þá er átt við hjólandi eða

gangandi umferð og góða almenningsvagnaþjónustu. 6

Mikilvægt var einnig að mati höfunda skipulags að byggðin myndi undirstrika og

notfæra sér kosti svæðisins, bæði í stórum dráttum, svo sem landslagi og útsýni og

marki sér sitt svæði með sínum kennileitum, en einnig og ekki síður í smærri atriðum,

eins og nábýli við vatn, á, gróður, heiðina til austurs og þá stórfelldu ræktun sem fram

hefur farið á Reynisvatnsheiði.

Í samkeppnislýsingu Grafarholts á þessi nýja byggð á nýrri öld að bjóða upp á

sveigjanleika og fjölbreytileika. Þess vegna vildi dómnefndin fá fram tillögur um

tilraunareiti, þar sem meðal annars verði boðið upp á heildstæð hverfi, þar sem eitt

hús getur þjónað síbreytilegum þörfum fjölskyldunnar.

Þar vildu skipulagsyfirvöld að unnið yrði með hugtök eins og „kynslóðahús”, „grænar

fjölskyldur”, sameiginleg rými inni og úti, sameiginlega ræktun og svo framvegis.7

Einnig var athyglisvert að höfundar þeirra tillagna sem dómnefnd velur í 1., 2. og 3.

sæti eiga möguleika á því að útfæra nánar afmarkaðan hluta samkeppnissvæðisins en

þó á þeim forsendum og hugmyndum sem 1. verðlaunatillagan byggir á.8

Vonuðust skipulagsyfirvöld til þess að Grafarholt yrði eitt af fyrirmyndarhverfum

borgarinnar, þar sem íbúar þess geta þróað með sér heilbrigt og fjölskrúðugt mannlíf.

Gert var ráð fyrir um 1500 íbúðum í 4500 manna byggð í Grafarholti með nokkuð

þétta byggð en um 80 hektarar áttu að nýtast undir íbúðabyggð og miðaðist þéttleikinn

við 15-20 íbúðir á hektara. Hverfið í heild er um 100 hektarar.9

Þó var ekki gert ráð fyrir háhýsum og almennt var miðað við að húsahæð yrði ekki

meiri en 3 hæðir.

6 Reykjavíkurborg: Grafarholt, hugmyndasamkeppni um skipulag. bls.2
7 Reykjavíkurborg: Grafarholt, hugmyndasamkeppni um skipulag. bls.8
8 Reykjavíkurborg: Grafarholt, hugmyndasamkeppni um skipulag. bls.2
9 Reykjavíkurborg: Grafarholt, Austursvæði. Reykjavíkurborg. 2001 bls.2
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Á miðju skipulagssvæðinu er gróðurreitur sem höfundar skipulags gerðu ráð fyrir að

hlífa og gera að almenningsgarði íbúanna í framtíðinni. Skipulagið tekur mið af því að

þessi almenningsgarður verði eins konar hjarta austursvæðis Grafarholts og tengi

saman starfsemi, þjónustu og skóla. Þarna munu rísa byggingar fyrir grunnskóla og

leikskóla.

Opin svæði til leikja og útiveru tengjast með stígum, það eru grenndarvellir,

almenningsgarðar (gróðurreitur) ásamt leikskóla og grunnskóla. 10

Mynd 3. Kjarni Grafarholts þar sem almenningsgarður átti að vera staðsettur.

Fyrstu lóðum Grafarholts, fyrir 622 íbúðir á vestursvæðinu, var úthlutað í lok árs 1999

og byrjun árs 2000. Á árunum 2001 og 2002 var svo úthlutað lóðum fyrir 751 íbúð á

austursvæðinu.

Vinnu við að deiliskipuleggja svæðið næst Reynisvatni og atvinnusvæði var frestað

um sinn.11

10 Reykjavíkurborg: Grafarholt, hugmyndasamkeppni um skipulag. bls.7
11 Reykjavíkurborg: Grafarholt, Austursvæði. bls.1
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Grafarholtsbyggð er í 55-95 metra hæð yfir sjávarmáli og liggur nokkuð lengra inn í

landið en flest hverfi í borginni.

Vegna þess og veðurmælinga í Grafarvogi samanborið við vesturhluta Reykjavíkur

gerðu höfundar skipulagsins ráð fyrir meiri sveiflum í veðurfari en vestar í Reykjavík

hvað varðar hitastig, vind og úrkomu.

Suðaustanátt er ríkjandi á svæðinu en norðan- og vestanáttir eru fátíðar, nema yfir

sumarið.12

Eins og áður kom fram settu höfundar skipulags Grafarholts sér ákveðin markmið við

skipulag svæðisins og kynntu einnig nokkrar leiðir til að verða við markmiðum.

Markmiðin voru eftirfarandi:13

• Nýta vel kosti landsins og nálægðar við ósnortna náttúru.

• Taka tillit til landslagseinkenna.

• Mynda falleg, skjólrík og áhugaverð göturými sem markast að miklu leyti af

byggingum og/eða trjágróðri.

• Draga sem svo kostur er úr vindálagi, snjósöfnun og öðrum truflandi áhrifum

veðurs.

• Stuðla að öryggri umferð í hverfinu.

• Suðurhluti Leirdals verður opið svæði til sérstakra nota fyrir íbúa.

• Gera almenningsgarð í miðju austurhluta Grafarholts er tengir saman þjónustu

og skóla.

Leiðir höfunda skipulags til að verða við þessum markmiðum voru að:

• Haga staðsetningu og fyrirkomulagi bygginga þannig að byggðin verði

áhugaverð.

• Nota trjágróður markvisst til að mynda skjól og afmarka göturými.

• Láta húsagerðir taka mið af umhverfinu.

• Hafa þök lágreist til að hús byrgi ekki útsýni og sólarbirtu nágranna.

• Útfæra götur og umhverfi þeirra þannig að stuðlað sé að viðunandi ökuhraða.

12 Reykjavíkurborg: Grafarholt, hugmyndasamkeppni um skipulag. bls.10
13 Reykjavíkurborg: Grafarholt, Nýtt byggingarsvæði í Reykjavík. bls.3
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1.2 Urriðaholt

Urriðaholt er í Garðabæ.

Skipulagssvæði Urriðaholts er í eigu Urriðaholts ehf, félags sem er í meirihlutaeigu

Oddfellow-reglunnar á Íslandi.14

Mynd 4. Staðsetning Urriðaholts

Aðaláhersla höfunda skipulags Urriðaholts er að mynda ríkan staðaranda og áhugavert

og traust umhverfi fyrir þá sem munu búa og starfa í Urriðarholti.

Að mati skipulagshöfunda eru tengls byggðarinnar við umhverfið sterk. Til þess eru

notaðir svokallaðir grænir geirar og gönguleiðir sem ganga í gegnum byggðina.

Urriðavatn og aðliggjandi mýrlendi verður að sögn skipulagshöfunda verndað eftir

bestu getu. Verður það gert meðal annars með sjálfbærum ofanvatnslausnum sem eiga

að tryggja að úrkoma berist til Urriðavatns og að vatnsgæðum og vatnshæð

Urriðavatns verði viðhaldið.

14 Garðabær: Rammaskipulag fyrir Urriðaholt í Garðabæ. Garðabær. 2006. bls.7

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


11

Með skipulaginu er mótuð umgjörð um byggð sem bjóða mun einstök

lífsgæði vegna náttúrufegurðar og áherslu á vandað og aðlaðandi

borgarumhverfi. Útsýni frá Urriðaholti er einstakt og spannar

fjallahringinn fra Esjunni að Snæfellsnesi og Reykjanesi.

Búrfellshraun umkringir byggðina og endar í hrauntungu, þar sem

Urriðaholt hefur myndast. Sérstök áhersla er lögð á að bæjarbragur

hverfisins endurspegli sterk tengsl byggðar og náttúru og að byggðin

myndi aðlaðandi göturými og skjólsæl og sólrík svæði.15

Það eru yfirlýst markmið höfunda skipulags Urriðaholts að hverfið muni bjóða upp á

einstök landgæði sem felast í frábæru útsýni, fagurri umgjörð og fjölbreyttum

möguleikum til útivistar auk þess að liggja nálægt meginumferðaræðum

höfuðborgarsvæðisins.16

Mynd 5. Landskipting Urriðaholts.

Að mati skipulagshöfunda mun byggðin einkennast af aðlaðandi borgarumhverfi sem

á að skapa umgjörð um lífsgæði og fjölbreytt mannlíf í samspili við einstaka náttúru

svæðisins. Vilja skipulagshöfundar passa nærgætni við landslag, vistkerfi og minjar

og halda sterkum tengslum milli byggðar og náttúru.

15 Garðabær: Rammaskipulag fyrir Urriðaholt í Garðabæ. bls.5
16 Garðabær: Rammaskipulag fyrir Urriðaholt í Garðabæ. bls.15
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Bæjarbrag byggir á fjölbreyttri blöndu íbúðarhúsnæðis, verslana, þjónustu og

atvinnustarfsemi ásamt öflugri samfélagsþjónustu. Skipulag í atvinnu- og

viðskiptahverfi verður sveigjanlegt og tekur mið af þörfum nútíma-

viðskiptaumhverfis.

Við hönnun gatna er sérstök áhersla lögð á að umferð verði hæg og örugg, í aðlaðandi

göturýmum. Góðar gönguleiðir eru að svæðinu sem síðan tengja hverfishluta

innbyrðis og veita íbúum, starfsfólki og gestum aðgang að náttúru umhverfis holtið.17

Byggð Urriðaholts er byggð umhverfis háholt svæðisins. Byggðin á að verða reisuleg

og kennileiti hverfisins mun standa á háholtinu. Þar vilja skipulagshöfundar leggja

áherslu á starfsemi á sviði umhverfis- og menningarmála.

Byggingarkjarni hverfisins eða hjarta, eins og skipulagshöfundar orða það, mun vera á

háholtinu og þar verður miðstöð þjónustu og afþreyingar.18

Mynd 6. Hugmynd að háholti Urriðaholts.

17 Garðabær: Deilikipulag vesturhluta Urriðaholts. Garðabær. bls.21
18 Garðabær: Rammaskipulag fyrir Urriðaholt í Garðabæ. bls.42-50
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Eitt af mörgu áhugaverðu því sem kemur fram í rammaskipulagi Urriðaholts er

sköpun staðaranda (e.sense of place).

Skipulagshöfundar telja það krefjandi verkefni;

Að skapa nýju hverfi eigin staðaranda (e.sense of place) er

krefjandi viðfangsefni, þar sem flestir staðir í borgum og bæjum

sem fólk laðast helst að hafa þróast á löngum tíma. Þeir búa yfir

fjölbreytileika og lífi sem er með einum eða öðrum hætti tilkomið

vegna samspils mismunandi bygginga, efnisnotkunar, gróðurs og

mannlífs sem þróast hefur í áranna rás. Um leið er þýðingarmikið

að ný hverfi öðlist sérkenni og staðaranda sem íbúar svæðisins

líta á sem einkenni hverfisins síns og þeir skynja sig sem hluta

af.19

Skipulagshöfundar settu um leið fram nokkur atriði sem þeir höfðu að leiðarljósi við

skipulag hverfisins í þeirri von að góður staðarandi gæti skapast.

Afmörkuð rými

Skýrt afmörkuð göturými, torg og önnur opin svæði eru

mikilvægur þáttur til að skapa tilfinningu fyrir borgarhverfi.

Fjölbreytt starfsemi og landnotkun

Blöndun fjölbreyttrar starfsemi og landnotkunar dregur úr því að

fólk sé alfarið háð einkabílnum um öll erindi. Það tryggir um leið

mannlíf í hverfinu á mismunandi tímum.

Markivisst skipulag á fyrirkomnulagi byggðar og umferðarleiða

getur stuðlað að því að umferð fólks, gangandi og akandi, beinist

á tiltekna staði innan hverfis öðrum fremur. Þeir öðlast þannig

aðdráttarafl vegna mannlífs og starfsemi.

19 Garðabær: Rammaskipulag fyrir Urriðaholt í Garðabæ. bls.21
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Yfirbragð byggðar

Ákvarðanir um hæð húsa, húsagerðir, byggingarmagn og

niðurröðun bygginga þurfa að taka mið af aðstæðum á svæðinu og

miða að því að skapa áhugaverða yfirsýn yfir byggðina.

Eftirminnilegt borgarumhverfi

Sjónlínur gegnum byggð ásamt kennileitum í byggðinni eru

mikilvægir þættir til að skapa eftirminnilegt og áhugavert

umhverfi.

Blandað samfélag

Mikilvægur þáttur í því að móta aðlaðandi borgarumhverfi felst í

að skapa aðstæður fyrir blöndun ólíkra félagshópa, einstaklinga

og fjölskyldna, ungra sem aldinna. Þetta markmið má nálgast með

því að tryggja framboð ólíkra íbúðar- og húsagerða svo að fólk

geti búið áfram í hverfinu, þótt aðstæður þess og þarfir fyrir

íbúðarhúsnæði breytist.

Aðgengi og tengsl við önnur hverfi

Við skipulag nýrra hverfa þarf að tryggja góðar samgöngur fyrir

gangandi, hjólandi og akandi við nærliggjandi hverfi og opin

svæði. Einnig þarf að tryggja að ólíkir hópar í samfélaginu eigi

auðvelt með að komast um.

Á skipulagi er gert ráð fyrir allt að 1625 sérbýlis- og fjölbýlishúsaíbúðum fyrir um

4400 íbúa.

Árið 2005 voru íbúar Garðabæjar rúmlega 9.000. Reiknað er með að íbúar

Garðabæjar verði 23.000 árið 2024.

Á sama tíma er reiknað með að fjöldi starfa í Garðabæ muni nærri fjórfaldast og að

heildarstærð atvinnuhúsnæða muni rúmlega þrefaldast. Uppbygging Urriðaholts er

mikilvægur liður í þessari þróun Garðabæjar.
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Sala lóða á Urriðaholti hófst þann 15. maí 2007 og er ætlað að fyrstu ibúar hverfisins

flytji inn árið 2009.20

Alls er skipulagssvæði Urriðaholts 101 hektari að stærð og í aðalskipulagi Garðabæjar

er gert ráð fyrir þéttri blandaðri byggð íbúða, stofnana, verslana og þjónustu.

Urriðaholt fer mest 85 metra yfir sjávarmál og að mati höfunda skipulags er útsýni

gott, sést yfir að Snæfellsnesi og Reykjanesi og yfir Urriðavatn.

Á veturna er austanátt algengasta vindáttin en norðvestanhafgola er algengust á

sumrin. Hlíðar Urriðaholts eru grónar en þar hefur nokkuð verið plantað af trjám og

lúpínu.21

Mynd 7. Hugmynd að tengingu byggðar við Urriðavatn.

20 Urriðaholt. http://www.urridaholt.is Sótt 4.desember 2007
21 Garðabær: Rammaskipulag fyrir Urriðaholt í Garðabæ. bls.16
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Helstu markmið höfunda skipulags Urriðaholts:22

• Að skipulagi byggðar í Urriðaholti verði hagað þannig að maður geti verið

manns gaman, leiðir skerðist, svæði nýtist til samvista og íbúar kynnist hverjir

öðrum. Af þessu leiði að í Urriðaholti stuðli skipulag að öflugu mannlífi og

félagslegum samskiptum.

• Tryggð verði góð tengsl byggðar við fjölbreytta náttúru, útivistar- og

verndarsvæði í kringum holtið og aðra byggð í næsta nágrenni. Myndað verði

samfellt stíganet um hverfið og milli svæða innan bæjar og utan.

• Að land undir byggð og götur séu vel nýtt.

• Að skipulag byggðar falli vel að náttúrunni.

• Að gatnakerfið þjóni þeim megintilgangi að koma íbúum milli heimilis og

annarra hverfa.

• Að skipulag gatna og stíga hvetji til göngu og hjólreiða innan

skipulagssvæðisins.

• Að áhersla verði lögð á þétta og lágreista byggð.

• Að Urriðavatn, hrauntanginn út í vatnið, lífríki vatnsins og votlendi umhverfis

það verði vernduð eins og kostur er.

• Að tryggðar verði tengingar byggðar í Urriðaholti við fjölskrúðuga náttúru allt

umhverfis skipulagssvæðið í Urriðaholti, bæði Urriðavatn og Heiðmörk.

• Að tryggðar verði góðar stígatengingar byggðar í Urriðaholti við eldri hverfi

Garðabæjar og nálæga golfvelli.

• Að lagðir verði stígar umhverfis Urriðavatn, þannig að aðgengi að svæðinu

verði gott, en um leið verði dregið úr ónæði af umferð um svæðið á fuglalíf.

• Að Urriðavatn verði nýtt til umhverfisfræðslu með skiltum og annarri

upplýsingagjöf.

• Að í Urriðaholti verði blönduð byggð íbúða og atvinnuhúsnæðis á sviði

hátækni og menntunar. Jafnframt njóti starfsemi á svæðinu tengsla við

náttúruna.

• Í Urriðaholti verði aðlaðandi bæjarbragur. Þar þróist öflugt mannlíf þar sem

samneyti íbúa og félagsauður verður mikill.

22 Garðabær: Rammaskipulag fyrir Urriðaholt í Garðabæ. bls.12
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2. Þéttbýlisþróun

Urban design er þekkt hugtak í arkitektúr en hugtakið hefur ekki enn verið fært yfir á

íslensku. Sumir vilja kalla það borgarhönnun en sjálfum finnst mér það henta illa því

urban design á jafnt við um þorp, bæi og borgir. Því væri til dæmis óeðlilegt að tala

um borgarhönnun í Garðabæ.

Nágrannalönd okkar í Skandinavíu hafa notað hugtakið óbreytt og þekkist það líka

hérlendis að nota slangrið „úrban“ en án þess að fara nánar út í þessi mál hef ég

ákveðið að nota mína eigin þýðingu í þessari rannsókn; þéttbýlisþróun.

Við skoðun mína á þéttbýlisþróun var mér bent á Akademíu þéttbýlisþróunar (The

Academy of Urbanism). Akadamían er óháður hópur fólks sem tengist félagslegri,

hagfræðilegri, pólitískri og efnislegri þróun þorpa, bæja og borga Stóra-Bretlands og

Írlands.

Markmið Akademíunnar er að breiða út hugmyndir þéttbýlisþróunar til annarra en

þeirra fagmanna sem vinna við þróunina og bæta þar með lífsgæði sem flestra.

Upplýsingar Upplýsingar um góða þéttbýlisþróun eru gjaldfrjálsar og öllum opnar á

heimasíðu Akademíunnar.23

2.1 Meginreglur Akademíunnar

Akademían hefur tilgreint átján meginreglur sem skipuleggjendur þéttbýlisbyggðar

ættu að fara eftir svo fólk geti öðlast heilbrigðan og hágæðalífsstíl.

Þýddi ég þessar reglur yfir á íslensku og eru þær að mínum dómi góður gátlisti sem

hægt er að nota við þéttbýlishönnun.

23 The Academy of Urbanism. http://www.academyofurbanism.org.uk Sótt 30.nóvember 2007
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1. Árangursrík þéttbýlisþróun er afleiðing samansafnaðra hugsjóna,

framkvæmdar með skapandi og varanlegu sambandi milli samfélagsins,

ríkisstjórnarinnar, hönnuða og atvinnumanna sem eru áhugsamir um sína hönnun,

dreifingu, stjórnun og uppihald.

2. Menning fólksins og vistfræði staðarins verða að vera tjáð í mannsskala, bæði

með efnislegri og félagslegri uppbyggingu.

3. Kennimark, fjölbreytileiki og möguleiki samfélagsins verður að vera stutt

andlega, efnislega og sjónrænt til að halda uppi tilfinningu sameiginlegrar eignar og

borgaralegs stolts.

4. Líflegar götur og rými, skilgreindar af umlykjandi byggingum og með sínum

eigin aðgreindu persónuleikum, ættu að mynda samtengt net staða sem styðja

félagslega víxlverkun og sýna stigskipt kerfi einka-, viðskipta- og borgaralegs

hlutverks.

5. Það verður að vera gljúpt gatnakerfi með áherslur fyrir gangandi vegfarendur

sem gefur þeim mesta mögulega frelsi á hreyfingu og gott úrval samgangna.

6. Nauðsynleg starfsemi verður að vera innan göngufæris og þær helstu ættu að

vera við staði þar sem fólk hittist.

7. Staðir verða að bjóða upp á fjölbreytta virkni, umráðarétt, aðstæður og

þjónustur, hafa blöndu mismunandi húsastíla og byggingargerða og að lokum

innihalda úrval landsvæða og hverfa á viðeigandi skala.

8. Mæta verður félagslegum, menningarlegum og hagfræðilegum þörfum allra

íbúa án þess að skaða lífsgæði annarra.

9. Ávinna ætti öryggi með skipulagningu umhverfisins þannig að umhvefið

hvetji fólk til að haga sér borgaralega og á ábyrgan hátt.
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10. Umhverfi gangandi vegfarenda ætti að vera nátengt virkum framhliðum í

götuhæð og það ætti alltaf að vera viðeigandi magn notkunar á hverju svæði.

11. Hönnun rýma og bygginga ætti að vera undir áhrifum af samhengi þeirra og

bæta persónuleika og arfleifð staðarins og á sama tíma bregðast við daglegum þörfum,

samfélagsbreytingum og menningarlegum fjölbreytileika.

12. Almenningsvettvangurinn og borgarstofnanir verða að vera studdar og varðar

af áreiðanlegu og inniföldu ferli sem bregst við samfélaginu, breytilegum

efnahagsmálum og félagslegu ástandi.

13. Við ákvarðanatökur fyrir yfirstandandi þróun og stjórnun hverfisuppbyggingar

verða hagsmunaaðilar og staðarsamfélagið að tengjast saman í gegnum þátttöku

almennings.

14. Fjölbreytileg, aðgengileg og virk þorp, bæir og borgir munu hvetja til

árangursríkrar viðskiptastarfsemi, stuðla að velgengni og styðja góða líðan íbúa.

15. Nýir og spennandi staðir verða að virða, bæta og bregðast við staðfræði,

jarðfræði og loftslagi og tengjast náttúrulegu umhverfi innan um sem og utan um

staðina.

16. Almenningsgarðar og aðrir landlagsmyndaðir staðir ættu útvega rými til

afþreyingar, hvetja til líffræðilegs fjölbreytileika og hjálpa við að halda umhverfinu í

jafnvægi.

17. Með tímanum ættu ný hverfisform að vera fær um að aðlagast breytilegum

þörfum og stuðla að áframhaldandi notkun á þeim auðlindum sem fyrir hendi eru, þar

á meðal hinu byggða umhverfi.

18. Hið byggða umhverfi verður að leitast eftir að halda notkun kolefnisbyggðra

efna, orku og óendurvinnanlegum auðlindum í lágmarki.
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3. Samanburður

Í þessum kafla fer ég yfir yfirlýst markmið höfunda skipulags hverfanna og nýti þau

sem gátlista. Reyni ég að svara því hvort þessi markmið hafi eða munu takast hjá

skipulagshöfundum.

Að lokum nota ég meginreglur Akademíu þéttbýlisþróunar sem gátlista og reyni að

svara því hvort tekið hafi verið tillit til reglanna við skipulag Grafarholts og

Urriðaholts.

3.1 Væntingar og niðurstöður Grafarholts

Markmið og væntingar höfunda skipulags Grafarholts komu fram í kafla 1.1 og í

þessum kafla reyni ég að komast að því hvernig þau atriði komust til skila í hverfinu

byggðu.

Eftirfarandi eru atriðin og eftir hverju atriði kemur athugasemd frá mér.

• Nýta vel kosti landsins og nálægðar við ósnortna náttúru.

à Byggð á eftir að ná að Reynisvatni með góðum tengslum við náttúruperlur þar

en að öðru leiti eru bein tengsl við ósnortna náttúru ekki mjög skýr.

Vesturhlið hverfisins snýr að umferðargötum og golfvelli og byggð er skipulögð á

norðurhlið þess. Ósnortin náttúra er á suðurhlið hverfisins og nálægð þess nýtt

með gönguleiðum. Tengsl við Reynisvatn eiga eftir að koma betur í ljós en þetta

atriði virðist standa ágætlega.

• Taka tillit til landslagseinkenna.

à Að mínu mati liggur byggð vel í halla holtsins, sumar umferðargötur liggja

nokkuð bratt en það er bætt upp með legu bygginga. Þetta atriði er vel leyst að

mínu mati.
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• Mynda falleg, skjólrík og áhugaverð göturými sem markast að miklu leyti

af byggingum og/eða trjágróðri.

à Enn er lítið um trjágróður í Grafarholti en nokkuð falleg göturými eru mynduð

með byggingum. Götur hverfisins mynda sjálfstæð mengi sem eru falleg og

áhugaverð en ekki skjólrík, að minnsta kosti ekki enn. Þessu atriði er að vissu leiti

fylgt eftir þó aukinn gróður muni líklegast hjálpa enn frekar í framtíðinni.

• Draga sem svo kostur er úr vindálagi, snjósöfnun og öðrum truflandi

áhrifum veðurs.

à Í vettvangsferð var ég ekki var við nein áberandi áhrif veðurs en miðsvæði

hverfisins, sem stendur hæst, er frekar tómlegt og vindasamt. Taka verður fram að

hluti gatnakerfis Grafarholts er upphitað og er það mikill kostur á frostmiklum

og/eða snjóþungum dögum.

• Stuðla að öryggri umferð í hverfinu.

à Aðalgötur hverfisins skipta hverfinu upp í fjóra hluta og umferð á þeim of hröð

miðað við íbúðahverfi. Innan þessara hluta er umferð þó hæg og umferðaröryggi

ágætt. Þó skal tekið fram að grunnskóli og leikskóli liggja þétt við

aðalumferðargötu hverfisins en þar hefur verið komið fyrir undirgöngum fyrir

gangandi vegfarendur. Fleiri hraðahindranir og þrengingar á aðalgötum gætu hægt

á umferð en þetta atriði er ekki nógu vel leyst.

• Suðurhluti Leirdals verður opið svæði til sérstakra nota fyrir íbúa.

à Ekkert í mínum heimildum eða vettvangsskoðun bendir til þess. Ekki leyst.

• Gera almenningsgarð í miðju austurhluta Grafarholts er tengir saman

þjónustu og skóla.

à Vissulega er þjónusta og skóli á þessum reit en enginn almenningsgarður.

Hugmynd um almenningsgarð var ekki framkvæmd.

• Haga staðsetningu og fyrirkomulagi bygginga þannig að byggðin verði

áhugaverð.

à Persónulega finnst mér yfirbragð byggðarinnar nokkuð fallegt þó sumar

byggingar byggingar skeri sig fullmikið úr heildarmyndinni. Dreifing bygginga og

ásýnd þeirra við innkomu í hverfið er áhugaverð og hef ég ekkert út á það að setja.

Vel leyst.
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• Nota trjágróður markvisst til að mynda skjól og afmarka göturými.

à Eins og fyrr kom fram er ekki mikið um trjágróður enn, enda getur það tekið

lengri tíma að mynda skjól úr trjágróðri. Sú gróðursetning sem komin er bendir þó

til góðs og vænti ég að þetta atriði verði leyst ágætlega.

• Láta húsagerðir taka mið af umhverfinu.

à Grafarholt er hálfgerð kubbaborg þegar litið er yfir heildina. Það er, að flestar

byggingar eru í svipuðum stíl, ferhyrntar með slétt þök. Ekki get ég sagt að það

taki frekar mið af umhverfinu en aðrar húsagerðir en ástæðan fyrir sléttu þökunum

kemur fram í næsta atriði og virðist ástæðan því ekki hafa verið tekin vegna

umhverfisins. Þetta atriði hefði því mátt hugsa betur.

• Hafa þök lágreist til að hús byrgi ekki útsýni og sólarbirtu nágranna.

à Slétt þök einkenna byggð Grafarholts og því virðist í fyrstu að þetta atriði hafi

komist vel til skila. Þó finnst mér byggingar Grafarholts of háreistar og

þéttbyggðar til að hægt sé að segja að útsýni og sólarbirta nágranna séu óbyrgð.

Því er þetta atriði ekki nógu vel leyst.

• Útfæra götur og umhverfi þeirra þannig að stuðlað sé að viðunandi

ökuhraða.

à Eins og kom fram hér áður er umferðarhraði aðalumferðargatna of hraður, að

mínu mati, miðað við hámarkshraða. Innan hverfisreita er umferðarhraði þó

viðunandi og er þetta atriði því aðeins hálfleyst.

3.2 Væntingar og mögulegar niðurstöður Urriðaholts

Markmið og væntingar höfunda skipulags Urriðaholts komu fram í kafla 1.2 og í

þessum kafla reyni ég að komast að því hvernig þau atriði muni hugsanlega komast til

skila.

Eftirfarandi eru atriðin og eftir hverju atriði kemur athugasemd frá mér.
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• Að skipulagi byggðar í Urriðaholti verði hagað þannig að maður geti

verið manns gaman, leiðir skerðist, svæði nýtist til samvista og íbúar

kynnist hverjir öðrum. Af þessu leiði að í Urriðaholti stuðli skipulag að

öflugu mannlífi og félagslegum samskiptum.

à Þetta hljómar mun meira eins og draumsýn heldur en virkilegur möguleiki. Þó

gæti þetta vel orðið að raunveruleika ef hverfið byggist upp í líkingu við sýn þess í

rammaskipulagi.

• Tryggð verði góð tengsl byggðar við fjölbreytta náttúru, útivistar- og

verndarsvæði í kringum holtið og aðra byggð í næsta nágrenni. Myndað

verði samfellt stíganet um hverfið og milli svæða innan bæjar og utan.

à Samaborið við Grafarholt, er Urriðaholt ríkara af náttúru- og útivistarsvæðum.

Nálægð Urriðaholts við Urriðavatn og vilji bæjaryfirvalda í Garðabæ til verndunar

svæðisins í kringum hverfið lofar góðu.

• Að land undir byggð og götur séu vel nýtt.

à Miðað við ágætis nýtingu landsvæðis í Grafarholti og metnað

skipulagshöfunda Urriðaholts hef ég fulla trú að að þetta atriði standist kröfur.

• Að skipulag byggðar falli vel að náttúrunni.

à Fjöldi grænna svæða og uppröðun bygginga í hverfinu ýtir undir þá trú að

byggð falli vel að náttúru.

• Að gatnakerfið þjóni þeim megintilgangi að koma íbúum milli heimilis og

annarra hverfa.

à Íbúðargötur hverfisins eru langar og gæti það, ásamt næsta atriði, hvatt til þess

að einkabíllinn verði mest notaður í ferðir út úr hverfinu. Gatnakerfið verður um

leið einangraðara og vinnur það gegn bíltúrum fólks um hverfið og minnkar með

því álag gatnakerfisins.

• Að skipulag gatna og stíga hvetji til göngu og hjólreiða innan

skipulagssvæðisins.

à Skipulagshöfundar hverfisins segjast leggja áherslu á göngu- og

hjólreiðaumferð fram yfir bílaumferð. Uppröðun gatna virðist einnig bjóða upp á

þægilegar göngu- og hjólreiðaleiðir.
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• Að áhersla verði lögð á þétta og lágreista byggð.

à Samkvæmt deiliskipulagi vestuhluta Urriðaholts er byggðin hæfilega þétt og

byggingar eiga ekki að fara yfir þrjár hæðir. Vissulega væri hægt að þétta byggð

enn frekar en ég trúi því að hugsað hafi verið vel út í kosti þess og galla og að

hæfileg byggðarþéttleiki hafi verið valinn.

• Að Urriðavatn, hrauntanginn út í vatnið, lífríki vatnsins og votlendi

umhverfis það verði vernduð eins og kostur er.

à Bæjaryfirvöld Garðabæjar hafa farið yfir þessi mál og verða þeir sem koma að

framkvæmdum á svæðinu að fara eftir ákveðnum vinnureglum svo svæðið verði

ekki fyrir óþarfa raski.

• Að tryggðar verði tengingar byggðar í Urriðaholti við fjölskrúðuga

náttúru allt umhverfis skipulagssvæðið í Urriðaholti, bæði Urriðavatn og

Heiðmörk.

à Sé ekkert því til fyrirstöðu þess að þetta gangi eftir. Yfirvöld Garðabæjar

virðast hafa mikinn áhuga á uppbyggingu þessa svæðis.

• Að tryggðar verði góðar stígatengingar byggðar í Urriðaholti við eldri

hverfi Garðabæjar og nálæga golfvelli.

à Nálægum golfvöllum væri auðveldara að tengjast en eldri hverfum Garðabæjar

vegna þess hversu langt er í önnur hverfi Garðabæjar. Ég er ekki viss um að góðar

stígatengingar eigi eftir að vera gerðar.

• Að lagðir verði stígar umhverfis Urriðavatn, þannig að aðgengi að

svæðinu verði gott, en um leið verði dregið úr ónæði af umferð um svæðið

á fuglalíf.

à Sé ekkert því til fyrirstöðu þess að þetta gangi eftir. Yfirvöld Garðabæjar

virðast hafa mikinn áhuga á uppbyggingu þessa svæðis.

• Að Urriðavatn verði nýtt til umhverfisfræðslu með skiltum og annarri

upplýsingagjöf.

à Sama gildir um þetta atriði og það hér fyrir ofan, ég trúi ekki öðru en að svona

smáu atriði verði fylgt eftir.
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• Að í Urriðaholti verði blönduð byggð íbúða og atvinnuhúsnæðis á sviði

hátækni og menntunar. Jafnframt njóti starfsemi á svæðinu tengsla við

náttúruna.

à Það virðist vera mikið atriði hjá skipulagshöfundum að atvinnustarfsemi í

hverfinu verði á sviði hátækni og menntunar, ekki hef ég komist að ástæðum þess

en ég efast ekki um að þeir nái slíkri starfsemi til sín þegar að því kemur.

Ég er ekki jafn viss um að starfsemi svæðisins njóti tengsla við náttúruna því

starfsemi þess er að mestu ætluð háholtinu, sem er í miðju hverfisins og því ekki

nálægt náttúrusvæðum.

• Í Urriðaholti verði aðlaðandi bæjarbragur. Þar þróist öflugt mannlíf þar

sem samneyti íbúa og félagsauður verður mikill.

à Miðað við þá miklu vinnu og metnað sem fór í skipulag hverfisins gæti þetta

orðið að veruleika. Þó er erfitt að segja til um það með vissu hvort þetta muni

hugsanlega takast eða ekki.

3.3 Þéttbýlisþróun hverfanna

Akademía þéttbýlisþróunar, sem minnst er á í kafla 2, tilgreindi átján meginreglur sem

ætti að fara eftir svo hægt yrði að tala um góða þéttbýlisþróun, að þeirra mati og er ég

sammála þeim reglum.

Eftirfarandi eru reglurnar átján sem ég þýddi og eftir hverri reglu er athugasemd frá

mér um hvort hverfið fyrir sig.

1. Árangursrík þéttbýlisþróun er afleiðing samansafnaðra hugsjóna,

framkvæmdar með skapandi og varanlegu sambandi milli samfélagsins,

ríkisstjórnarinnar, hönnuða og atvinnumanna sem eru áhugsamir um sína hönnun,

dreifingu, stjórnun og uppihald.

Grafarholt: Var að hluta til reynt en tókst ekki vel. Byggðin endurspeglar ekki þessa

reglu.

Urriðaholt: Þessi fyrsta regla passar mjög vel við Urriðaholt að öllu leiti.
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2. Menning fólksins og vistfræði staðarins verða að vera tjáð í mannsskala, bæði

með efnislegri og félagslegri uppbyggingu.

Grafarholt: Ég tel að þessi regla eigi ekki við um þau mál sem ég er að fjalla um.

Urriðaholt: Ég tel að þessi regla eigi ekki við um þau mál sem ég er að fjalla um.

3. Kennimark, fjölbreytileiki og möguleiki samfélagsins verður að vera stutt

andlega, efnislega og sjónrænt til að halda uppi tilfinningu sameiginlegrar eignar og

borgaralegs stolts.

Grafarholt: Ekki held ég að hugsað hafi verið út í þessi atriði.

Urriðaholt: Þessi regla hljómar nokkuð kunnuglega eftir að hafa farið yfir skipulag

Urriðaholts. Á vel við.

4. Líflegar götur og rými, skilgreindar af umlykjandi byggingum og með sínum

eigin aðgreindu persónuleikum, ættu að mynda samtengt net staða sem styðja

félagslega víxlverkun og sýna stigskipt kerfi einka-, viðskipta- og borgaralegs

hlutverks.

Grafarholt: Á ekki sérstaklega vel við um Grafarholt þar sem hverfið er aðallega

íbúðarhverfi.

Urriðaholt: Stigskiptingin er skýrari í Urriðaholti þar sem meiri áhersla er lögð á

atvinnulíf innan hverfisins. Íbúðarsvæði umlykja atvinnusvæðin og samkvæmt

skipulagi ættu þessi rými að verða lífleg.

5. Það verður að vera gljúpt gatnakerfi með áherslur fyrir gangandi vegfarendur

sem gefur þeim mesta mögulega frelsi á hreyfingu og gott úrval samgangna.

Grafarholt: Þrátt fyrir ágætis gangstéttir leggur Grafarholt meiri áherslu á akandi

umferð heldur en gangandi. Almenningssamgöngur virðast þó ágætar.

Urriðaholt: Að sögn skipulagshöfunda verður lögð áhersla á gangandi vegfarendur

og gott úrval samgangna og græn svæði innan hverfisins styður þá hugmynd.
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6. Nauðsynleg starfsemi verður að vera innan göngufæris og þær helstu ættu að

vera við staði þar sem fólk hittist.

Grafarholt: Á ekki við um Grafarholt, nauðsynleg starfsemi er alls ekki í göngufæri

allra íbúa og

Urriðaholt: Styttri vegalengdir eru fyrir fleiri íbúa Urriðaholts að miðkjarna heldur en

Grafarholts. Ég efast þó um að öllum eigi eftir að finnast kjarninn í göngufæri en

starfsemin verður samt sem áður við þá staði sem fólk á að hittast.

7. Staðir verða að bjóða upp á fjölbreytta virkni, umráðarétt, aðstæður og

þjónustur, hafa blöndu mismunandi húsastíla og byggingargerða og að lokum

innihalda úrval landsvæða og hverfa á viðeigandi skala.

Grafarholt: Grafarholtið býður upp á blöndu mismunandi byggingagerða og

landsvæða innan hverfisins.

Urriðaholt: Urriðaholtið mun einnig bjóða upp á blöndu mismunandi byggingargerða

og landsvæða.

8. Mæta verður félagslegum, menningarlegum og hagfræðilegum þörfum allra

íbúa án þess að skaða lífsgæði annarra.

Grafarholt: Ég fann ekkert í heimildum sem minntust á þessi atriði og get ekki sagt

til um það sjálfur.

Urriðaholt: Ég fann ekkert í heimildum sem minntust á þessi atriði og get ekki sagt

til um það sjálfur.

9. Ávinna ætti öryggi með skipulagningu umhverfisins þannig að umhverfið

hvetji fólk til að haga sér borgaralega og á ábyrgan hátt.

Grafarholt: Með þessu geri ég ráð fyrir að átt sé við að íbúum hverfanna líði vel í

sínu umhverfi og hagi sér eftir því. Ekki finn ég þó neinar sérstakar tengingar þar á

milli í skipulagi Grafarvogs.

Urriðaholt: Áherslulýsingar skipulagshöfunda Urriðaholts á stemmningu í hverfinu

og líðan íbúa hvetja til þess að reglan gangi upp.
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10. Umhverfi gangandi vegfarenda ætti að vera nátengt virkum framhliðum í

götuhæð og það ætti alltaf að vera viðeigandi magn notkunar á hverju svæði.

Grafarholt: Framhliðar þjónustuhúsnæða í hverfinu eru vissulega nátengd umferð

gangandi vegfarenda þó magn þjónustu sé ekki viðeigandi.

Urriðaholt: Samkvæmt skipulagi

11. Hönnun rýma og bygginga ætti að vera undir áhrifum af samhengi þeirra og

bæta persónuleika og arfleifð staðarins og á sama tíma bregðast við daglegum þörfum,

samfélagsbreytingum og menningarlegum fjölbreytileika.

Grafarholt: Ekki virðist hafa verið hugsað um þetta við skipulag Grafarholts.

Urriðaholt: Þessi regla á ágætlega við um skipulag Urriðaholts, hugsað er um þessa

hluti í skipulagi hverfisins.

12. Almenningsvettvangurinn og borgarstofnanir verða að vera studdar og varðar

af áreiðanlegu og inniföldu ferli sem bregst við samfélaginu, breytilegum

efnahagsmálum og félagslegu ástandi.

Grafarholt: Ég tel að þessi regla eigi ekki við um þau mál sem ég er að fjalla um.

Urriðaholt: Ég tel að þessi regla eigi ekki við um þau mál sem ég er að fjalla um.

13. Við ákvarðanatökur fyrir yfirstandandi þróun og stjórnun hverfisuppbyggingar

verða hagsmunaaðilar og staðarsamfélagið að tengjast saman í gegnum þátttöku

almennings.

Grafarholt: Hagsmunaaðilar og staðarsamfélagið, sem í tilfelli Grafarholts væru

byggingarverktakar og Reykjavíkurborg, tengdust líklega ekki saman í gegnum

þáttöku almennings.

Urriðaholt: Sama á við um Urriðaholt, hagsmunaaðilar og staðarsamfélagið stóðu að

ákvarðanatöku en ekki almenningur.
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14. Fjölbreytileg, aðgengileg og virk þorp, bæir og borgir munu hvetja til

árangursríkrar viðskiptastarfsemi, stuðla að velgengni og styðja góða líðan íbúa.

Grafarholt: Grafarholt er einangrað öðrum svæðum Reykjavíkur en sé þessari reglu

aðeins beint að Grafarholti virðist hún ekki vera til staðar. Ekki er mikið um

árangursríka viðskiptastarfsemi og íbúar þurfa að leita úr hverfinu eftir fullnægjandi

þjónustu.

Urriðaholt: Sama á við um Urriðaholt, það er einangrað öðrum svæðum en ætti þó að

vera fjölbreytilegt og virkt hverfi. Einnig er mun meiri áhersla lögð á atvinnustarfsemi

innan hverfisins og er líklegra að íbúar þess njóti kosta þess.

15. Nýir og spennandi staðir verða að virða, bæta og bregðast við staðfræði,

jarðfræði og loftslagi og tengjast náttúrulegu umhverfi innan um sem og utan um

staðina.

Grafarholt: Grafarholt var byggt í kringum vatnstankana sem þar fyrir voru en

annars var svæðið hrátt og strjált, hugmyndir um útsýnisturn á milli tankanna komu

fram í skipulagstillögu sem hefði verið bót við þáverandi byggð en að öðru leiti á það

ekki við. Grafarholt mun þó tengjast Reynisvatni og vonandi bregðast við

ofangreindri reglu.

Urriðaholt: Hugsað hefur verið fyrir þessum atriðum við hönnun skipulags

Urriðaholts, mikið er fjallað um staðfræði, jarðfræði, loftslag og umhverfi hverfisins í

skipulagi.

16. Almenningsgarðar og aðrir landlagsmyndaðir staðir ættu útvega rými til

afþreyingar, hvetja til líffræðilegs fjölbreytileika og hjálpa við að halda umhverfinu í

jafnvægi.

Grafarholt: Engir almenningsgarðar eru í Grafarholti þrátt fyrir hugmyndir þess efnis

í skipulagi. Vatnstankarnir efst á Grafarholtinu eru óhreyfðir en mér finnst þeir ekki

passa við lýsingu reglunnar. Reynisvatn gæti talist með þó ég telji það ekki halda

umhverfi Grafarholts í jafnvægi vegna þess hve langt það er frá kjarna hverfisins og

aðeins mjög lítill hluti hverfisins er nátengt vatninu.

Urriðaholt: Engir slíkir staðir eru á skipulagi innan hverfisins en Urriðavatn og

umhverfi þess er eins og sniðið eftir þessari reglu. Svæðið er tengt stórum hluta

hverfisins og ætti að halda umhverfinu í jafnvægi.
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17. Með tímanum ættu ný hverfisform að vera fær um að aðlagast breytilegum

þörfum og stuðla að áframhaldandi notkun á þeim auðlindum sem fyrir hendi eru, þar

á meðal hinu byggða umhverfi.

Grafarholt: Þar sem Grafarholt er að mestu uppbyggt af íbúðarhúsnæðum sé ég ekki

mikla möguleika til lausnar þessarar reglu.

Urriðaholt: Sama á við um Urriðaholt, þó eru möguleikarnir meiri með háholt
hverfisins.

18. Hið byggða umhverfi verður að leitast eftir að halda notkun kolefnisbyggðra

efna, orku og óendurvinnanlegum auðlindum í lágmarki.

Grafarholt: Ég fann ekkert í heimildum sem minntust á þessi atriði.

Urriðaholt: Ég fann ekkert í heimildum sem minntust á þessi atriði.
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Lokaorð.

Greinilega kemur fram eftir þessa rannsókn að mismikið er lagt í skipulag og hönnun

nýrra hverfa. Sá grunur minn í upphafi rannsóknar að meira púðri hafi verið eytt í

skipulag Urriðaholts heldur en í skipulag Grafarholts er samkvæmt rannsókninni

réttur.

Mikill ávinningur fylgir því að leggja góða vinnu í hönnun skipulags og en það sem er

enn mikilvægara er að þeirri hönnunarvinnu sé fylgt eftir alla leið en ekki að öll þau

góðu markmið sem koma fram séu einungis skrautfjöður til þess gerð að lokka

tilvonandi viðskiptavini og íbúa að en slíkt getur ekki haft góð langtímaáhrif.

Samkvæmt kenningum um góða þéttbýlisþróun er ýmsu ábótavant í Grafarholti

Þá hef ég mikla trú á Urriðaholti sem góðu og vel skipulögðu hverfi eftir þessa

rannsókn og vonast ég til þess að öll sú góða skipulagsvinna sem fór í hverfið verði

höfð til hliðsjónar alla leið og að hverfið verði jafn gott og vonast er til.

Myndi Urriðaholt þá hækka gæðastaðal hverfa höfuðborgarsvæðisins og verða

fyrirmynd hverfa framtíðarinnar.
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