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I

YFIRLÝSING HÖFUNDAR

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu.

        Skarphéðinn Njásson



II

ÁGRIP

Tímabundin hönnun hefur verið talsvert áberandi undanfarin ár en lítið hefur verið rannsakað 

hvað varðar áhrif og nytsemi slíkrar hönnunar á borgarumhverfið, íbúa og notendur. 

 Undanfarna áratugi hafa umhverfismál og sjálfbærni verið megináhersla í borgarskipulagi. 

Útþensla byggðar og aukin notkun einkabílsins hefur leitt til þess að stefnur á borð við ,,New 

Urbanis“ hafa skotið upp kollinum en markmið stefnunnar er að hvetja til gönguvæni og 

fjölbreytileika innan hverfa með áherslu á samfélagsmyndun. Samspil félagslegra þátta og 

borgarskipulags hefur einnig verið til umræðu en stefnur eins og staðarmyndun (e.placemaking) 

stuðla að því að samfélagið móti rými til að hámarka sameiginleg gildi. 

 Úthverfaþróun og efnahagsleg umbreyting ásamt misheppnuðum skipulagsverkefnum 

hefur leitt til þess að vannýtt rými í borgum hafa aukist en slík rými eru tilvalin fyrir tímabundna 

hönnun. Hins vegar eru ekki öll rými æskileg fyrir tímabundna hönnun, þar sem svæðin þurfa 

að vera nálægt umferð almennings. Tímabundin hönnun er fjölbreytileg og býður upp á 

margvíslega möguleika. Mikilvægt er þó að mynda líf á þeim svæðum sem eru uppbyggð og 

hvetja íbúa til að móta rýmin. 

 Margar erlendar stórborgir hafa tekið upp stefnur sem hvetja til tímabundinnar hönnunar 

á vannýttum rýmum borganna. Árið 2010 setti Reykjavíkurborg af stað verkefnið Torg í 

biðstöðu sem stuðlar að því að lífvæða ákveðin svæði með tímabundnum lausnum. Verkefnið 

hefur fengið góðar móttökur og opnar augu almennings á möguleikum vannýttra rýma. 

 Niðurstaðan er því sú að tímabundin hönnun hefur í flestum tilfellum jákvæð áhrif á 

borgarumhverfið, íbúa og notendur. Lykilatriði eru að velja rétta staðsetningu fyrir slíka hönnun, 

skapa staðaranda, virkja þátttöku íbúa og hugsa ,,út fyrir boxið“. Tímabundin hönnun getur 

endurbætt vannýtt rými án mikils kostnaðar og í kjölfarið starfað sem tilraunarstarfsemi fyrir 

biðsvæði borga. Almennt veitir því tímabundin hönnun íbúum og notendum hönnunarsvæða 

ánægju, ásamt því að sýna möguleika til fjölbreyttari starfsemi. 

Lykilhugtök: Tímabundin hönnun, Borgarrými, Borgarskipulag, Vistvæn þróun,

New Urbanism, Staðarmyndun, Reykjavík, Torg í biðstöðu, Hönnunartillaga
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1. INNGANGUR

1.1 KYNNING VERKEFNIS

Þróun borga er stöðug en ör vöxtur þeirra ásamt efnahagslegri umbreytingu hefur leitt til þess að 

vannýtt rými hafa aukist í almennu borgarumhverfi (Oswalt, Overmeyer & Misselwitz, 2014). 

Allt frá lokum seinni heimstyrjaldar hafa fjölmörg borgarrými staðið auð með takmarkaða 

framtíðarsýn og óljós notagildi. Slík rými geta verið kjörin fyrir tímabundna hönnun og nýst vel 

til biðstöðuverkefna sem endurbæta rýmið tímabundið. Frá miðri síðustu öld hafa nýjar áherslur 

í skipulagi tekið við eins og kenningar um vistvænt skipulag s.s. ,,New Urbanism“ (Bjarni 

Reynarsson, 2014). Félagslegir þættir hafa því stóru hlutverki að gegna, þar sem stuðlað er að 

jákvæðri samfélagsupplifun innan borgarrýma ásamt umhverfisvænni og hagkvæmri þróun. 

 Tímabundin hönnun stuðlar að endurbótum og uppbyggingu vannýttra rýma með tilliti til 

íbúa og notenda þar sem áhersla er lögð á þátttöku almennings og styrkingu samfélags (Oswalt, 

o.fl., 2014). Markmiðið er að skapa ákveðna upplifun í borgarrýmum með staðarmyndun þar 

sem ýtt er undir tengsl notenda og rýmis, sem þar af leiðandi mótar sérstæðan staðaranda 

(Placemaking, 2009). Slík hönnun hefur þó verið að mestu leyti sniðgengin í opinberum 

skipulagsstefnum og borgarskipulagi.

 Tímabundin hönnun hefur undanfarin ár notið viðurkenningar í stórborgum 

Bandaríkjanna og Evrópu (Haydn & Temel, 2006). Þrjár frumkvöðlaborgir, New York, San 

Francisco og Berlín, hafa tekið stórt skref í þróun tímabundinnar hönnunar en þróunarferli 

slíkra verkefna er lítið þekkt á Íslandi þrátt fyrir að hafa vakið talsverða athygli undanfarin ár. 

 Frá árinu 2010 hefur Reykjavíkurborg unnið að verkefni sem kallast ,,Torg í biðstöðu“ 

sem felur í sér að endurbæta vannýtt rými borgarinnar og hafa fjölmargir aðilar tekið þátt í 

verkefninu (Reyjavíkurborg, 2011). Þátttaka almennings skiptir miklu máli og hefur verkefnið 

fengið góðar viðtökur frá íbúum borgarinnar. Áhrif og notagildi tímabundinnar hönnunar hefur 

hins vegar lítið verið rannsakað hérlendis. Þó hefur rannsóknarhópurinn Borghildur unnið að 

því að rannsaka og skrásetja mannlífið í borginni með áherslu á biðsvæði borgarinnar. 

 Áhugi á tímabundinni hönnun hefur því aukist hér á landi og ýmis konar leiðir hafa 

verið farnar í hönnun vannýttra borgarrýma. Þar af leiðandi er rannsóknarvandamálið í stuttu 

máli, að samantekt og samanburð skortir á slíkri hönnun til þess að hægt sé að draga gagnlegan 

lærdóm af þessum verkefnum og áhrifum þeirra. 
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1.2 MARKMIÐ OG RANNSÓKNARSPURNING

Markmið ritgerðarinnar er að afla þekkingar á áhrifum og nytsemi tímabundinnar hönnunar 

á borgarumhverfið, íbúa og notendur. Athugað er hvers vegna tímabundin hönnun hefur 

skotið upp kollinum og hvert framtíðin liggur. Meginmarkmið ritgerðarinnar er því að veita 

upplýsingar sem gætu reynst sem framlag í ákvarðanatöku varðandi tímabundna hönnun og 

endurbætur vannýttra borgarrýma. Megin rannsóknarspurningin er því sú: Hvers vegna hefur 

tímabundin hönnun skotið upp kollinum og hvernig hefur slík hönnun áhrif á borgarumhverfið, 

skipulag, íbúa og notendur. Til þess að svara þessari spurningu er gerð almenn heimildaleit um 

efnið, ásamt viðtali við aðila sem hefur unnið að slíkri hönnun. Í kjölfarið eru valin verkefni 

sem unnin hafa verið erlendis og þau borin saman við íslenska verkefnið Torg í biðstöðu. Sá 

lærdómur sem draga má af þessum samanburði er nýttur til þess að setja fram hönnunartillögu 

að tímabundinni hönnun fyrir ákveðið biðsvæði í Reykjavík.

Mynd 1: Hugarkort
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2. AÐFERÐ 

2.1 VINNUFERILL OG GÖGN

Verkefnið er byggt upp á gagnaöflun ásamt eigindlegri raundæmarannsókn á íslensku dæmi. 

Samanburður er gerður á gögnum innlendra og erlenda dæma og hugmyndavinna verkefna 

borin saman. Verkefnið skiptist í fjóra liði eins og mynd 1 gefur til kynna – gagnavinnsla, 

raundæmarannsókn, samanburður og lærdómur.

Í upphafi ritgerðar var unnið að öflun heimilda og gagna um tímabundna hönnun, sjálfbært 

skipulag, staðarmyndun borgarrýma og þekkt verkefni í erlendum borgum. Gagnaleit átti sér 

stað á veraldarvefnum ásamt íslenskum jafnt sem erlendum bókum. 

Verkefnið Torg í biðstöðu hefur haft mikil áhrif á velferð tímabundinnar hönnunar hér á 

landi og var þar af leiðandi valið sem rannsóknarefni. Upplýsinga um verkefnið var aflað á 

veraldarvefnum, í bókum og með viðtali á ,,semi-stöðluðu“ formi. 

 Eftir samantekt á fræðilegu efni voru samdar viðtalsspurningar og viðtal tekið við Hildi 

Gunnlaugsdóttur, verkefnastjóra Torgs í biðstöðu. Því næst voru upplýsingar dregnar saman í 

niðurstöður og út frá þeim settar fram ályktanir og hugmyndir höfundar. Í kjölfarið var unnin 

hönnunartillaga á vannýttum rýmum í Reykjavíkurborg sem eru á biðsvæðalista borgarinnar. 

Við gerð ritgerðar og hönnunartillögu var notast við Microsoft Word, InDesign, Photoshop, 

Illustrator, AutoCad og SketchUp.

2.2 UPPBYGGING RITGERÐAR

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Í inngangi (1) er gerð stutt grein á viðfangsefni, markmiðum og 

rannsóknarspurningu. Í kafla aðferðar (2) er svo verkferlinu lýst ásamt gerð rannsóknar. Fræðileg 

samantekt (3) tekur við, en í þeim kafla er gerð grein fyrir fyrirliggjandi þekkingu ásamt því 

að farið er yfir helstu þætti sem tengjast tímabundinni hönnun. Fjallað er um félagslegar- og 

borgarskipulagsstefnur ásamt þróun og stefnu borga undanfarna áratugi. Tímabundin hönnun 

er kynnt en fjallað er um tilurð og þróun stefnunnar ásamt almennri kynningu á hönnuðum 

tímabundinna rýma. Kynntir eru flokkar slíkrar hönnunar og helstu birtingarmyndir. Í þessum 

kafla er einnig kynnt sjónarmið valinna borga ásamt tímabundinni hönnun í þeim borgum. 

Í niðurstöðukaflanum (4) er gerð grein fyrir þróun og stefnu Reykjavíkurborgar ásamt 

tímabundinni hönnun í borginni. Þar er fjallað um verkefnið Torg í biðstöðu og gerð grein 

fyrir völdum verkefnum sem unnin hafa verið í samstarfi við Reykjavíkurborg. Kynntar eru 

niðurstöður höfundar og helstu ályktanir sem fengust við gerð ritgerðar ásamt því að sett eru 



4

fram hönnunartillögur höfundar að tímabundinni hönnun á biðsvæðum Reykjavíkurborgar. Í 

umræðukafla (5) koma fram helstu skoðanir höfundar á tímabundinni hönnun ásamt því að 

erlendu dæmin eru borin saman við þau innlendu. Í kjölfarið er dreginn lærdómur í formi 

ályktana. Að lokum má finna viðauka (6) ásamt heimilda- og myndaskrá (7-8).
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3. FRÆÐILEG SAMANTEKT

3.1 NÝJIR TÍMAR - NÝJAR ÁHERSLUR

Hraði þéttbýlismyndunar út um allan heim hefur aukist gríðarlega undanfarin ár en rúmlega 

tveir þriðju hlutar af íbúum Íslands búa á höfuðborgarsvæðinu ásamt því að um helmingur 

íbúa heims býr nú í borgum (Bjarni Reynarsson, 2014). Ör þróun af þessu tagi kallar á snöggar 

úrlausnir til að tryggja lífsgæði borgarbúa. Með aukinni fólksfjölgun og þar af leiðandi þéttari 

byggð, eiga neikvæðir þættir borgarlífs til með að aukast þar sem umferðarteppur, mengun og 

minnkandi samkennd íbúa á sér stað. 

 Frá fótfestu einkabílsins réð hann ríkjum þar til á 7. áratugnum þegar borgarfræðingar 

á borð við Jane Jacobs og William Whyte vöktu athygli á því að einkabíllinn væri að ryðja öllu 

mannlífi burt af götum (Bjarni Reynarsson, 2014). Á sama tíma urðu félagsleg áhrif áberandi 

í borgarskipulagi ásamt því að hönnuðir fóru að huga meira að samspili umhverfis og athafna 

manna. í bók sinni The Death and Life of Great American Cities fjallar Jane Jacobs (1961) um 

áhrif þess sem ofnotkun einkabílsins og hugmyndafræði nútíma borgarskipulags getur haft á 

aðskilnað innan samfélaga. Hún telur að þessir þættir útrými almennum borgarrýmum sem þar 

af leiðandi endar með líflausum borgum, gjörsneyddum af fólki. Fólk safnast saman þar sem 

athafnir eiga sér stað og ósjálfrátt sækist fólk í nálægð við aðra (Jacobs, J. 1961).

 Undanfarin 20 ár hefur megináhersla verið lögð á umhverfismál og þar af leiðandi 

sjálfbærni (Bjarni Reynarsson, 2014). Mikið hefur verið fjallað um sjálfbæra þróun en sú þróun 

fullnægir þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að fullnægja 

sínum þörfum (Ólafur Jónsson, 2011). Einnig hefur verið aukin gagnrýni á útenþenslu borga 

og stöðugri aukningu á notkun einkabílsins. Framtíðar verkefni vestrænna borga er því að 

draga úr neikvæðum áhrifum af hálfrar aldar útþenslu. Með útþenslu aukast vegalengdir sem 

í kjölfarið hvetja til notkunar einkabílsins sem hefur í för með sér mengun og töluvert rask. 

Einnig er áhersla lögð á magn og gæði grænna svæða ásamt því að byggja upp gott og fallegt 

nærumhverfi sem hvetur til samfélagsmyndunar. ,,New Urbanism“ er sú skipulagsstefna sem 

tekur einna helst á þessum þáttum.

3.2 NEW URBANISM

Um miðja 20. öld hófst aukin uppbygging háhýsa í mörgum vestrænum stórborgum (Bjarni 

Reynarsson). Síðustu áratugi hafa hins vegar fjölbýlishúsnæði sem byggð voru á þeim tíma 

verið rifin niður bæði vegna margvíslegra félagslegra vandamála ásamt því að íbúum finnst 

húsnæðin almennt óaðlaðandi. ,,New Urbanism“ er alþjóðleg stefna sem hófst í Bandaríkjunum 
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á 9. áratugnum (Newurbanism.org, á.á).  Helstu markmið stefnunnar eru að minnka þörf 

einkabílsins ásamt því að leggja áherslu á gönguvæn hverfi þar sem helstu nauðsynjar eru til 

staðar. Hugmyndafræði stefnunnar tengist að mörgu leyti þeim forsendum sem áttu sér stað 

áður en einkabíllinn tók yfir (sjá mynd 2). Samfélagsleg heild og fjölbreytt starfsemi innan 

hverfa skiptir miklu máli og eru markmið ,,New Urbanism“ að hluta til byggð upp á þessum 

þáttum. Meginmarkmiðum stefnunnar er skipt í tíu flokka (sjá viðauka 1) en samanlagt vinna 

þessir þættir að því að bæta lífsgæði og borgarumhverfið, ásamt því að mynda staði sem auðga 

og hvetja mannsandann. 

 Ávinningar ,,New Urbanism“ eru því fjölmargir. Með stefnuna að leiðarljósi er talið 

mögulegt að bæta lífsgæði í fjölbreytilegu umhverfi. Með blöndun atvinnu-, húsnæðis- 

og frístundamöguleika er talið unnt fyrir samfélag að vaxa sem ein heild og þar af leiðandi 

haldast stöðugra (Newurbanism.org, á.á). Þegar hlutfall gangandi vegfarenda eykst leiðir það 

til heilbrigðari lífstíls og hvetur til myndunar sterkara samfélags, þar sem íbúar og notendur 

mynda tengsl á ferð sinni. Yngstu og elstu kynslóðir geta nýtt sér ýmsa þjónustu án þess að vera 

háðar einkabílnum ásamt því að minni áhersla á einkabílinn getur leitt til sparnaðar. Samkvæmt 

rannsóknum fá borgir sem leggja áherslu á að virkja sköpunargleði borgarbúa og huga að 

nærsamfélagi hæstu einkunnir í lífsgæðakönnunum. (Bjarni Reynarsson, 2014)

 Ávinningur stefnunnar er hins vegar ekki einungis gagnvart íbúum og notendum heldur 

einnig fyrirtækjum sem starfa í hverfunum (Newurbanism.org, á.á). Með auknum fjölda gangandi 

vegfarenda er talið líklegt að sala aukist í verslunum og að miðborgarstemning myndist þar sem 

íbúðir og verslanir eru staðsettar í sömu byggingum. Auðveldara yrði fyrir minni fyrirtæki að 

koma sér af stað og yrði fjölbreytt samspil milli stærri og minni fyrirtækja. 

 

Mynd 2: Tillaga að hverfi byggt á hugmyndafræði New Urbanism 

Víða um heiminn hafa rannsóknir sannað mikilvægi mannlífs og athafna sem aðdráttarafl í 

borgarrýmum (Gehl, J. 2010). Ef gefinn væri kostur á að ganga niður auða götu eða götu fulla 

af lífi myndu flestir velja þá seinni. Gangan mun ekki einungis vera áhugaverðari heldur finnst 

fólki það öruggara innan um aðra. Lítil en fjölbreytileg rými innan borgar veita hlýlega og 
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skemmtilega upplifun sem höfðar til flestra. Sterk tengsl eru á milli hugmyndafræði Jan Gehl 

og markmið ,,New Urbanism“ en markmið ,,New Urbanism“ stuðla að mestu leyti að vexti 

borgarinnar innan núverandi marka frekar en útþenslu borgarrýmis ásamt því að nýta og bæta 

það sem er til staðar með heilsu og velferð íbúa að leiðarljósi. Til að stefnan geti virkað þarf 

ferlið að eiga sér stað á öllum skipulagsstigum, frá aðalskipulagi til útfærslu. Skipulagsáætlanir 

spila því stórt hlutverk í að stefnan virki. 

3.3 FÉLAGSLEGIR ÞÆTTIR 

3.3.1 STAÐUR OG RÝMI

Til að skilja þéttbýlishönnun og mikilvægi nothæfra borgarrýma þarf skilning á mismuninum á 

hugtökunum staður og rými. Rými er einungis hlutlaus staðsetning og hefur enga tilfinningalega 

né andlega sérstöðu (McCabe, á. á). Staður er hins vegar huglægur og mótast af eiginleikum, 

tilfinningalegum tengslum og viðhorfi einstaklinga. Þar af leiðandi getur stakt rými þjónað 

mörgum stöðum. Ákveðnir staðir geta haft tilfinningaleg gildi fyrir vissa einstaklinga en sami 

staður getur hins vegar haft engin áhrif á annan einstakling sem nýtir staðinn á sama tíma og 

hátt. Mikilvægi staðar er því augljós en oft virðist vera að hannað sé eftir stöðluðu formi og lítið 

hugað að staðarmyndun (Relph, 1976). Staðir eru að vissu leyti grundvallarþáttur í tilvist manns 

á jörðinni og því er mikilvægt að hönnun, viðhald og upplifun staða tapist ekki. Mikilvægi 

staðarmyndunar virðist þó vera að tapast og algengara er að sjá staðarlaus rými.

3.3.2 PLACEMAKING - STAÐARMYNDUN

Talsvert hefur verið ritað um kenningu sem kallast ,,placemaking“ sem höfundur kýs að kalla 

,,staðarmyndun“. Hugmyndafræðin miðar að því að samfélagið móti rými til að hámarka 

sameiginleg gildi (Project For Public Spaces, 2009). Með aukinni vitund um  að byggt umhverfi 

móti manneskjuna, stuðlar kenningin um staðarmyndun um að móta framtíð samfélaga með því 

að taka tillit til þessara þátta við skipulagsgerð, hönnun og stjórnun við gerð almenningsrýma. 

Með staðarmyndun er ætlunin einnig að styrkja tengsl fólks við hvert annað og tengsl almennings 

við betri almenningsrými (sjá mynd 3). Stefnan tekur tillit til menningarlegra-, efnahagslegra-, 

félagslegra- og vistfræðilegra þátta sem einkenna svæði. Sjaldan sést þó í nútímasamfélagi 

að íbúar og notendur fái tækifæri til koma með hugmyndir og skoðanir varðandi þá staði sem 

þeir búa á. Hugmyndafræði staðarmyndunar stefnir að því að breyta þessu viðhorfi með því að 

vekja athygli hönnuða og skipuleggjenda á mikilvægi samfélagsins í ákvarðanatöku og öðrum 

hönnunarferlum. Fólk sem býr, vinnur eða leikur sér á ákveðnu svæði eru helstu sérfræðingar 
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þess og ætti því skoðun þeirra að skipta mestu máli. Makmiðið er því að bæta almenningsrými 

og þar af leiðandi velferð þeirra sem nýta þau svæði. Þolinmæði skiptir sköpum og mikilvægt er 

að taka ekki of stór skref heldur hlusta á almenning og meta hvað skiptir mestu máli fyrir hvert 

svæði. 

 Staðarmyndun er þó ekki nýtt fyrirbæri heldur sett saman úr hugmyndafræði fjölda 

hönnuða og skipulagsfræðinga (Project For Public Spaces, 2009).  Eins og getið er í kafla 

3.2, hefur hugsjónafólk frá 7. áratugnum á borð við Jane Jacobs og William Whyte lagt til að 

borgir séu hannaðar út frá forsendum manneskjunnar frekar en út frá bílum, bílastæðum og 

stórverslunum. Í bók sinni Cities for People fjallar einnig Jan Gehl (2010) um mikilvægi þess 

að vinna á smáum skala þegar kemur að borgaskipulagi því mannlegi skalinn skiptir oft mestu 

máli. Mynd 3 sýnir þá þætti sem hafa áhrif á stað en mikilvægt er að huga að þessum þáttum 

við hönnun staðar. 

Mynd 3: Staður - Hvaða þættir mynda góðan stað
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3.4 TÍMABUNDIN HÖNNUN

3.4.1 KYNNING

Til þess að skilja tímabundna hönnun þarf skilning á því hvað átt er við með hugtakinu 

,,tímabundið“. Samkvæmt Íslenskri Orðabók (1994) er orðið tímabundið skilgreint sem 

,,eitthvað sem varir í ákveðinn tíma“. Fjölmargar skilgreiningar eru þó á því tímabundna og 

er því erfitt að skilgreina hugtakið á einn veg. Í bókinn The Temporary City skilgreina Peter 

Bishop og Lesley Williams (2012) að öll rými sem hafa ekki staðfest endalok, séu þar af leiðandi 

tímabundin. Önnur skilgreining er sú að tímabundin notkun sé virkni á ónotuðum eða auðum 

rýmum þar sem fyrirhugaðar framkvæmdir eiga sér ekki stað (Lehtovuori, P. & Ruoppila, S. 

(2012). Þar með mætti túlka tímabundna hönnun sem fjölbreytilega hönnun á borgarrými þar 

sem hugað er að tímabundinni notkun á hvetjandi hátt fyrir íbúa, notendur og almenning í heild.  

 Tímabundin hönnun á sér stað í öllum stórborgum heims og getur spilað stórt hlutverk í 

almennri borgarþróun (sjá mynd 4) (Oswalt o.fl., 2014). Slík hönnun hefur hins vegar verið að 

mestu leyti sniðgengin í opinberri stefnu og borgarskipulagi. Tímabundin hönnun er fjölbreytileg 

og á sér yfirleitt stað í tómum byggingum, ónothæfum rýmum og svæðum sem lítið eru notuð 

en slík hönnun getur varað í breytilegan tíma. Borgir eru stanslaust að þróast og er erfitt að sjá 

fyrir um líftíma bygginga og svæða innan borga (Lynch, K. 1960). Því má segja að hægt sé að 

líta á borgarhönnun alfarið sem tímabundna hönnun.

Mynd 4: Fjölbreyttar útfræslur af tímabundinni hönnun
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3.4.2 TILURÐ OG ÞRÓUN 

Fjölmargir þættir hafa leitt til þess að tímabundin hönnun hefur skotið upp kollinum  (Oswalt 

o.fl., 2014). Allt frá lokum seinni heimstyrjaldar hafa ýmis borgarrými út um allan heim legið í 

dvala með óljóst notagildi. Í kjölfar iðnvæðingar og módernisma jókst fjöldi ónothæfra svæða. 

Úthverfaþróun, aðskilnaður félagshyggju, efnahagslegar umbreytingar ásamt misheppnuðum 

skipulagsverkefnum hafa spilað stórt hlutverk í upphafi tímabundinnar hönnunar. Fyrrum 

iðnsvæði, tóm íbúðarhverfi, misheppnaðir almenningsgarðar ásamt auðum borgarrýmum 

mynda ónothæf svæði sem eiga það til að staldra í slíku ástandi í langan tíma. Ástæðan er 

sú að landeigendur, verktakar og skipulagsfræðingar hafa oft ekki tíma né efni á að stuðla að 

uppbyggingu slíkra svæða innan ákveðinna tímamarka. Stærð verkefna og hár kostnaður getur 

því leitt til þess að framkvæmdir tefjist.

3.4.3 HÖNNUÐIR TÍMABUNDINNA RÝMA

Nú til dags eru auð, vannýtt rými í öllum borgum heims og eru slík svæði kjörin fyrir tímabundna 

hönnun (Oswalt o.fl.,). Svokallaðir ,,temporary users“ sem höfundur kýs að kalla ,,hönnuði 

tímabundinna rýma“,  eiga það til að notfæra sér slík svæði vegna lítils kostnaðar. Hönnuðir 

tímabundinna rýma nýta sér lítið fjármagn til framkvæmda en hafa þó mikinn viljastyrk og 

metnað gagnvart verkefnum sínum. Mikilvægt er að einstaklingar geti aðlagast umhverfi sínu 

og unnið við óæskileg skilyrði. Í bók sinni The Urban Catalyst: The Power of Temporary Use 

(2014), fjalla höfundar um þrjá hópa hönnuða tímabundinna rýma, en þeir eru:   

I. Frumkvöðlar

Fyrsti hópur tilheyrir hugmyndaríkum frumkvöðlum ásamt metnaðarfullu fólki  sem nýtir sér 

ákveðin borgarrými í tilraunastarfsemi. Oft samanstendur þessi hópur af ungu fólki sem hefur 

lágt stofnfé og þar af leiðandi leitast við að prufukeyra verkefni á ódýran máta. Ef verkefnið 

gengur vel og nýtur vinsælda er lagt í frekari framkvæmdir. Tímabundin hönnun býður þar af 

leiðandi upp á nokkurs konar tilraunastarfsemi þar sem hönnuðir geta prufukeyrt verkefni áður 

en lokaútfærslur eiga sér stað. 

II. Áhugafólk

Annar hópur tilheyrir þeim einstaklingum sem nýta sér tímabundna hönnun sem nokkurs 

konar áhugamál. Þessir einstaklingar eru flestir í fastri vinnu og fá stöðugar tekjur en vilja hafa 

áhrif með verkefnum sem snerta bæði félagslega og menningarlega þætti ásamt því að veita 

sköpunarfrelsi. 
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III. Flakkarar

Þriðji og síðasti hópurinn tilheyrir einstaklingum sem flakka um án stöðugs heimilis. Má þar 

helst nefna heimilisleysingja, ferðalanga og íbúa hjólhýsa. Þessi hópur einstaklinga á það til að 

koma sér fyrir á óvinsælum borgarrýmum og mynda þar sitt eigið samfélag.  

Sameiginlegt með öllum aðilum sem nýta sér rými tímabundið til hönnunar er sú tilhneiging 

að hefjast strax handa við verkefni sín (Oswalt o.fl., 2014). Tilraunastarfsemi er algeng og 

oftast ekki litið á framkvæmdir sem langvarandi. Þessir aðilar eru því reiðubúnir að vinna 

við fjölbreyttar aðstæður og þurfa oft að aðlaga sig að óæskilegu umhverfi við framkvæmdir 

verkefna. 

3.4.4 VAL Á STAÐSETNINGU

Þegar kemur að því að velja staðsetningu er leitast við að finna rými sem bjóða upp á gott aðgengi 

á miðlægum svæðum (Oswalt o.fl., 2014). Hönnuðir tímabundinna rýma eru skapandi og geta 

unnið við fjölbreyttar aðstæður en huga samt að því að finna svæði sem höfða til fyrirhugaðra 

verkefna. Yfirleitt er lagt til að staðsetning verkefnis sé nálægt miðbæ eða streymi almennings. 

Almennt er reynt að finna ákveðna tenginu við félagslega og menningarlega þætti í nágrenninu 

og mynda þannig samfélagslega heild. Ekki eru þó öll rými æskileg fyrir tímabundna hönnun. Ef 

svæðið er ekki nægilega vel hirt, ekki nægur fjöldi notenda eða of langt frá umferð almennings 

mun verkefnið ekki ganga. Val staðsetningar getur því skipt miklu máli varðandi vinsældir 

hönnunar og því þarf að huga að nánasta umhverfi.

3.4.5 NÝTING RÝMA

Yfirleitt gildir það, að sú landnotkun sem hefur verið fyrirhuguð í  ákveðnu rými er gjörólík því 

sem hin tímabundna hönnun áætlar (Oswalt o.fl., 2014). Hönnuðir tímabundinna rýma þurfa 

að aðlagast þeim rýmum sem eru til staðar. Oft er lítil breyting gerð á rýminu sjálfu og leitast 

við að nýta það sem fyrir er. Þar sem rými eru oft höfð í sínu upprunalega formi er möguleiki 

á að vinna með anda staðar ásamt menningarlegri tengingu svæðisins. Í mörgum stórborgum 

þar sem gömul iðnaðarsvæði eru endurnýtt fyrir tímabundna hönnun, geta söguleg mannvirki 

og svæði myndað óvenjulega og fagurfræðilega upplifun. Svæðin, ásamt þeim mannvirkjum 

sem til staðar eru, taka á sig nýja mynd með samspili hönnunar. Tímabundin hönnun er þar af 

leiðandi aðferð sem tengir saman fjölbreytilega þætti borgarumhverfisins og vekur athygli á 

bættri nýtingu rýma.  
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3.4.6 FLOKKAR 

Tímabundin hönnun er fjölbreytileg og varir í óákveðin tíma. Í bók sinni The Urban Catalyst: 

The Power of Temporary Use (2014) skipta höfundar tímabundinni hönnun í átta flokka. Mynd 

5 táknar þessa átta flokka en fjallað er um hvern þeirra í framhaldinu.

Mynd 5: Átta flokkar tímabundinnar hönnunar samkvæmt The Urban Catalyst 

1. Í bili (e. Stand-In)

Hönnun sem hefur ekki langtíma áhrif en nýtir rými á meðan beðið er eftir að fyrirhuguð 

landnotkun fari af stað. 

2. Flæði (e. Free Flow)

Hönnun sem flytur sig á milli rýma og nýtir þau tækifæri sem gefast á hverju sinni fyrir sig. Slík 

hönnun varir þar af leiðandi í lengri tíma og gefur kost á frekari þróun með hverjum flutningi. 

3. Framhald (e. Impulse)

Hönnun sem hvetur til þess að sambærileg notkun haldi áfram eftir að sú tímabundna endar. 

Slík hönnun vekur athygli á velferð sinni sem þar af leiðandi opnar dyr á áframhaldandi þróun 

í þá átt.  

4. Framtíð (e. Consolidation) 

Tímabundin hönnun verður varanleg vegna þess hve vel hún heppnast. Þar með er ekki litið á 

hönnunina sem tímabundna nema í upphafi og hún fær leyfi til langtíma. 

5. Samstarf (e. Co-Existence)

Tímabundin hönnun sem heldur áfram á sama stað þó að annars konar starfsemi hafi tekið við. 
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6. Sníkjudýr (e. Parasite)

Tímabundin hönnun sem deilir rými með varanlegri hönnun/starfsemi og nýtur þar langtíma 

öryggis með því að starfa með þeirri varanlegu. 

7. Brautryðjendur (e. Pioneer)

Tímabundin hönnun sem þróast í varanlega hönnun. Hönnunin er að mörgu leyti brautryðjandi 

og er oftast í smáum skala ásamt því að vera ódýr. Vegna vinsælda þróast hönnunin og verður 

að varanlegri framkvæmd. Hönnunin er þar með uppfærð og leitast er við efnisval sem nýtist 

til langtíma notkunar. 

8. Niðurrif (e. Subversion)

Tímabundin hönnun sem hefur þann tilgang að betrumbæta notkun rýmis sem hefur aðra 

varanlega starfsemi. Slík hönnun varir yfirleitt ekki lengi en nýtist þó í að sinna hlutverki sínu.  

3.4.7 BIRTINGARMYNDIR 

I. Parklets 

Undanfarin ár hafa vinsældir svokallaðra ,,parklets“ aukist gríðarlega en skilgreina má ,,parklet“ 

sem götutorg (Pavement to Parks, 2013). Götutorg stuðla að því að nýta ákveðin rými gatna 

og bílastæða í tímabundið almenningsrými óháð bílum (sjá mynd 6). Vinsælt er að nýta stök 

bílastæði en markmið hönnunarinnar er að fegra göturými á hagkvæman og fjölbreytilegan 

hátt. Götutorg þjóna almenningi meðal annars með sætum og hjólarekkum ásamt því að bæta 

götumynd með gróðri, list og spennandi afþreyingu.

Mynd 6: Götutorg í San Francisco
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Í nútímasamfélagi er einkabíllinn gjarnan ríkjandi og er götuhönnun því hvetjandi fyrir 

vistvænt samfélag og hugar að gangandi- og hjólandi vegfarendum. Fyrsta formlega götutorgið 

var framkvæmt í San Francisco árið 2009 og í byrjun árs 2013 höfðu 38 samskonar framkvæmdir 

átt sér stað í borginni. Undanfarin ár hafa fjölmargar borgir tekið þátt í stefnunni og hefur hún 

vakið mikla athygli innan samfélaga. 

II. PARK(ing) Day

Árlega er haldinn svokallaður ,,PARK(ing) Day“ víða um heiminn þar sem hönnuðir nýta bílastæði 

til tímabundinnar hönnunar (Parking Day, 2012). Fyrsta innleggið átti sér stað árið 2005 í San 

Francisco þegar hönnunarteymið Rebar breytti stöku bílastæði í tímabundinn almenningsgarð 

(sjá mynd 7). Samkvæmt lögum San Francisco borgar hefur aðili sem borgað hefur í stöðumæli, 

rétt á að nýta rýmið í þann tíma sem stöðumælirinn segir til um. Framkvæmdin átti sér stað 

í hverfi sem hafði verið gagnrýnt fyrir skort á nothæfum almenningsrýmum. Fjölmörg lönd 

um allan heim hafa tekið þátt í deginum síðan og hefur uppákoman fengið jákvæðar viðtökur. 

Þessi aðgerð hefur vakið mikla athygli á fjölbreytilegri nýtingu bílastæða á skemmtilegan og 

spennandi hátt en markmiðið er að vekja athygli á hve mikil þörf er á góðum almenningsrýmum 

í stórborgum og hvetja til vistvænni samgangna. 

Mynd 7: Fyrsta innleggið í PARK(ing) Day framkvæmt af hönnunarteyminu Rebar 
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III. Markaðir

Markaðir hafa verið til frá upphafi borgarmyndunar en þeir koma í öllum stærðum og gerðum 

ásamt því að veita aðgang að fjölbreyttu úrvali vara (Project For Public Places, 2003). Í flestum 

tilfellum hittast seljendur reglulega á ákveðnu svæði og selja þar vörur sínar til almennings. Þar 

af leiðandi er starfsemi markaða álitin tímabundin og óregluleg. Markaðir byrja oft á smáum 

skala en stækka svo ef vel tekst til, sem getur leitt til varanlegri starfsemi (Project For Public 

Places, 2009). Með aukinni meðvitund um heilbrigðan lífstíl hafa vinsældir matarmarkaða 

aukist. Svokallaðir ,,Farmers Markets“ hafa notið mikilla vinsælda en þeir bjóða gjarnan upp 

á lífrænar vörur beint frá býli (sjá mynd 8). Slíkir markaðir geta leitt til aukinnar vitundar um 

mikilvægi landbúnaðar, hollustu og gæði lífrænna vara. Almennt selja stórverslanir matvæli frá 

öllum heimshornum sem leiðir til þess að minni landbúnaðarfyrirtæki eiga í erfiðleikum með að 

koma vörum sínum á framfæri. Matarmarkaðir auðvelda þar af leiðandi slíkum fyrirtækjum að 

selja vörur sínar ásamt því að mynda tengsl við bæjarbúa. 

Mynd 8: Bændamarkaðir selja gjarnan lífrænar vörur beint frá býli

IV. Guerilla Gardening

Undanfarna áratugi hefur hugmyndafræði sem köllluð er ,,Guerilla gardening“ vakið mikla 

athygli en höfundur kýs að kalla stefnuna ,,skæruliðagarðyrkju“. Stefnan hófst á 8. áratugnum 
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og felur í sér gróðursetningu í almenningsrýmum sem ætluð eru fyrir aðra starfsemi (Howard, 

2014). Þar af leiðandi er skæruliðagarðyrkja talin ólögleg. Nútímaborgir hafa ekki nægilegt 

magn af plöntum til að hreinsa loftið sem gerir það að verkum að loftgæði eru slæm (James, 

2014). Einnig er ekki nægilegt magn af jarðvegi til að draga í sig regnvatn sem leiðir til mengunar 

og mögulegra flóða. Með skæruliðagarðyrkju er hvatt til gróðursetningar á vannýttum rýmum 

innan borga sem þar af leiðandi gera borgina grænni (sjá mynd 9). Einstaklingar út um allan 

heim hafa tekið að sér skæruliðagarðyrkju og fengið jákvæðar viðtökur í flestum tilfellum. 

Richard Reynolds er einn af frumkvöðlum nútíma skæruliðagarðyrkju ásamt því að vera eigandi 

vinsælustu heimasíðu hugmyndafræðinnar. Samkvæmt honum er skæruliðagarðyrkja mikilvæg 

því hún sýnir möguleika í rými þar sem þau virðast ekki vera við fyrstu sýn. (The City Planter, 

2014). Hann telur að litríkur og fallegur gróður veiti ánægju og ættu því sem flestir að taka þátt 

í að betrumbæta grá borgarrými með fjölbreyttum gróðri. 

Mynd 9: Skæruliðagarðyrkja stuðlar að gróðursetningu á vannýttum rýmum borga. 

Á efri myndum má sjá hópa gróðursetja ,,dauð“ rými og fegra með fjölbreytum gróðri. 

Smærri innsetningar geta þó einnig haft áhrif. 
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3.5 ERLEND DÆMI Í SÖGULEGU SAMHENGI

3.5.1 NEW YORK, SAN FRANCISCO OG BERLÍN

Almennings- og einkarými af öllum stærðum og gerðum hafa lengi verið nýtt undir fjölbreytta 

starfsemi. En tímabundin hönnun og notagildi hennar hafa einungis notið viðurkenningar 

undanfarin ár (Haydn & Temel, 2006). Þrjár frumkvöðla borgir, New York, San Francisco og 

Berlín, hafa leitt til þess að tímabundin hönnun hefur þróast í gildandi stefnu (sjá mynd 10). 

Mynd 10: New York, San Francisco, Berlin

3.5.2 NEW YORK

Árið 2007 kynnti borgarstjóri New York borgar langtíma stefnuna PlaNYC, sem fjallaði um 

vandamál fólksfjölgunar í borginni ásamt því hve takmörkuð almenningsrými væru (PlaNYC, 

2015). Markmið stefnunnar var að umbreyta fjölmörgum opinberum rýmum í aðlaðandi svæði 

ætluð gangandi og hjólandi vegfarendum. Fjölmörg sveitarfélög tóku þátt í stefnunni sem vakti 

mikla athygli og leiddi til þess að ákveðið var að útbúin yrðu nothæf almenningsrými í öllum 

hverfum sveitarfélaganna. 

 Í kjölfarið setti Samgöngudeild New York borgar (NYC DOT) fram stefnuna 

,,Plaza Program“ (NYC DOT, 2014). Markmið stefnunnar er að endurheimta hluta gatna 

til almenningsrýma og auka gönguvæni með skapandi hætti. Einnig er markmiðið að íbúar 

borgarinnar hafi aðgengi að almenningsrýmum í innan tíu mínútna göngufæris frá heimilum 

sínum (PlaNYC, 2015). Samhliða sjálfboðaliðum hefur NYC DOT unnið að uppbyggingu 

ónothæfra svæða og mótað þar almenningsrými full af lífi.  Velgengni ,,Plaza Program“ 

leiddi til hugmyndafræði ,,Pavement to Plazas“ sem höfundur kýs að kalla ,,úr malbiki að 

almenningsrými”. Tilgangur stefnunnar er að endurheimta vannýtt rými og breyta í spennandi 

almenningsrými án mikils kostnaðar (Pavement to Plazas, á.á). Oft eru rýmin nýtt sem 

tilraunaverkefni þar sem stuðst er við tímabundna hönnun sem í mörgum tilfellum leiðir til 

varanlegrar framkvæmdar. 
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DÆMI: PEARL STREET TRIANGLE PLAZA

Pearl Street Triangle Plaza er fyrsta viðurkennda verkefni NYC DOT að endurheimta hluta 

gatna og umbreyta í almenningsrými (sjá mynd 11). Torgið er staðsett í Dumbo, Brooklyn 

sem liggur á milli Manhattan- og Brooklynbrúar. Hverfið hefur lengi talist lágstéttar hverfi 

og einkennist af gömlum iðnaðarbyggingum sem nýtast nú sem íbúðir (DUMBO NYC, á,á). 

Framkvæmdir hófust árið 2007 en upphaflega var rýmið malbikað bílastæði sem þjónaði 

rúmlega 12 bílum. Við gerð torgsins voru bílastæðin fjarlægð og græn málning borin á 

yfirborðið (Naparstek, 2007). Í kjölfarið var húsgögnum dreift um rýmið, ásamt fjölbreyttu 

úrvali plantna. Listamenn borgarinnar létu sitt ekki eftir liggja og gáfu listaverk sín sem staðsett 

eru á torginu. Fjölmargir aðilar tóku þátt í uppbyggingu torgsins og tóku framkvæmdir aðeins 

tvær vikur. Torgið fékk góðar viðtökur hjá íbúum og naut mikilla vinsælda, sem sýndi fram á 

löngun íbúa í nothæf almenningsrými. Þar af leiðandi varð framkvæmdin fordæmi fyrir næstu 

verkefni. Samkvæmt Eddie Di Benedetto, eiganda pizzustaðar í Dumbo hverfinu, hefur torgið 

haft jákvæð áhrif á öryggi svæðisins. (Kimmelman, 2002). Með aukinni notkun torgsins fá 

íbúar meiri öryggistilfinningu. Árið 2012 var torgið endurmálað af listamanninum David Ellis 

sem veitti rýminu nýtt og spennandi útlit (Park, 2012).

Mynd 11: Pearl Street Plaza er stöðugt að breytast og býður upp á fjölbreytta starfsemi
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3.5.3 SAN FRANCISCO

Vegna velgengni ,,Plaza Program“ New York borgar mótaði San Francisco sambærilega stefnu 

árið 2009 (Arieff, 2009). Rúmlega 25% af heildarlandnotkun San Francisco er undir gatnakerfi 

borgarinnar sem er meira en öll almenningsrými borgarinnar samanlögð (SFPW, á.á). Einnig 

eru margar götur borgarinnar of breiðar sem gerir það að verkum að mörg svæði innihalda 

vannýtt rými. Til að endurheimta slík rými setti skipulagsdeild San Francisco borgar af stað 

stefnuna ,,Pavements to Parks“. Stefnan er að mörgu leiti lík þeirri sem New York borg lagði 

til en þó sniðin að veðurfari og aðstæðum San Francisco. Ólíkt stefnu New York borgar er 

ekki lagt til að framkvæma torg, heldur svokallað ,,götutorg“ þar sem áhersla er lögð á vanýtt 

göturými.  Götutorg veita möguleika á að auka vægi gangstétta og er ætlunin að veita gangandi- 

og hjólandi vegfarendum rými til að sitja og slaka á. Stefnan er að mörgu leyti tilraunastarfsemi 

fyrir borgina þar sem hvert verkefni stuðlar að þátttöku almennings og samfélagsins (Pavement 

to Parks, á.á). Hönnun skal vera tímabundin og auðveldlega fjarlægð og skal þar af leiðandi 

notast við ódýrt efnisval. Ef hönnunin nýtur velgengni skal huga að varanlegum framkvæmdum. 

Með þessu fyrirkomulagi er hægt að fyrirbyggja háan framkvæmdakostnað á mislukkuðum 

verkefnum.

Mynd 12: Jane Warner Plaza býður upp á aðstöðu til að slaka á og fylgjast með nærumhverfi 

DÆMI: JANE WARNER PLAZA

Jane Warner Plaza var fyrsta innsetningin í ,,Pavement to Parks“ stefnu San Francisco borgar 

(Castro, á.á). Götutorgið er staðsett í Castro hverfi borgarinnar og var upphaflega autt rými á 

gatnamótum (sjá mynd 12). Torgið var sett upp í maí 2009 og var nýtt sem tilraunaverkefni og 

átti þar af leiðandi aðeins að standa í einn mánuð. Tré og plöntur voru staðsett meðfram jöðrum 

torgsins ásamt því að færanlegir stólar og borð voru á torginu sjálfu. Torgið naut mikilla vinsælda 

hjá íbúum hverfisins og var þar af leiðandi haldið út árið. Í kjölfarið var torgið gert varanlegt 
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og árið 2013 var það endurbætt með varanlegum efnivið og viðurkennt sem almenningsrými. 

Vegna vinsælda Jane Warner Plaza voru framkvæmd tvö torg í viðbót árið 2009 og í framhaldi 

fjölmörg önnur á víð og dreif um borgina.

3.5.4 BERLÍN

Við fall Berlínarmúrsins árið 1989, átti sér stað gífurleg uppbygging í borginni (Zagami, 2009). 

Í Austur-Berlín voru rúmlega 25.000 tómar íbúðir ásamt fjölmörgum ónotuðum rýmum. Í 

kjölfarið hófst mikil uppbygging í borginni ásamt gríðarlegri fólksfjölgun. Á 10. áratugnum 

tók hins vegar við efnahagslegur samdráttur ásamt miklu atvinnuleysi sem leiddi til þess að 

austur hluti borgarinnar stóð að mestu leyti óbreyttur. Þar af leiðandi þróaðist tilraunastarfsemi 

tímabundinnar notkunar þar sem félags- og menningarleg starfsemi einkenndi vannýttu rýmin. 

Tímabundin notkun naut mikilla vinsælda meðal borgarbúa þrátt fyrir ólöglega og leyfislausa 

starfsemi í flestum tilfellum. Borgaryfirvöld og skipulagsdeildir borgarinnar héldu þó áfram 

að hunsa slíka notkun þar til árið 2003 þegar bókin Urban Catalyst kom út. Með útgáfu 

bókarinnar vöktu höfundar athygli á mikilvægi tímabundinnar hönnunar og í kjölfarið ákvað 

skipulagsdeild borgarinnar að rannsaka áhrif slíkrar notkunar árið 2004. Tímabundin notkun 

hefur þó enn ekki verið viðurkennd af skipulagsdeildum borgarinnar þrátt fyrir vinsældir íbúa 

(Colomb, 2012). Í hverfum þar sem uppbygging hefur staðnað, hefur tímabundin hönnun gefið 

tækifæri á endurbótum og mótun vannýttra rýma og þar af leiðandi hvatt til jákvæðrar framtíðar. 

Berlín heldur utan um listrænt samfélag og hefur tímabundin hönnun spilað stórt hlutverk í 

menningarlegri uppbyggingu borgarinnar. Þróun tímabundinnar hönnunar í Berlín sýnir hversu 

mikilvæg þátttaka almennings er í þróun stefnunnar ásamt því að vera gott fordæmi um möguleg 

áhrif slíkrar hönnunar.

 Mynd 13: Verkefnið ,,RAW“ hefur gjörbreytt fyrrum iðnsvæði í líflegt samfélag

Sem  gott dæmi má nefna “RAW” verkefnið sem felur í sér endurbætur járnbrautarverkstæðis 

og aðliggjandi svæðis (sjá mynd 13). Árið 1999 fékk hópur listamanna leyfi til að nýta 
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iðnaðarhúsnæðið og í kjölfarið hófust miklar endurbætur (Artfactories, 2007). Við uppbyggingu 

“RAW” hækkaði íbúðaverð í nágrenninu ásamt því að svæðið varð vinsælt á meðal einstaklinga 

sem leituðu eftir ódýru leiguhúsnæði (Mitha & Ramatlo, 2013). Gífurlegar breytingar hafa átt 

sér stað frá tíma járnbrautarverkstæðisins en nú einkennist svæðið af skrifstofum, verkstæðum, 

listsköpun og fjölmörgu öðru. RAW verkefnið er því gott dæmi um jákvæð áhrif tímabundinnar 

notkunar á vannýtt rými í borgarumhverfinu. 

DÆMI: STRANDBAR MITTE

Árið 2002 opnaði Strandbar Mitte sem var fyrsti strandarbar Berlínar (Mitha & Ramatlo, 

2013). Barinn er staðsettur við ánna Spree en svæðið meðfram ánni hefur lengi verið notað 

til tímabundinnar hönnunar (sjá mynd 14). Við uppbyggingu barsins var komið fyrir sandi,  

garðstólum og borðum ásamt fjölbreytilegum gróðri í suðrænum stíl. Barinn og garðurinn í 

kringum hann naut fljótlega mikilla vinsælda sem leiddi til þess að fjölmargir strandarbarir 

skutu upp kollinum meðfram vötnum og ám borgarinnar. Yfir 60 strandarbari er að finna á víð 

og dreif um borgina og njóta þeir mikilla vinsælda meðal íbúa og túrista.

Mynd 14: Strandbar Mitte er staðsettur við ánna Spree og er eftirsóttur staður í góðu veðri
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4. NIÐURSTÖÐUR

 4.1 REYKJAVÍK 

Reykjavík er tiltölulega ung borg en þróun hennar hefur tekið mikið stökk undanfarna áratugi. 

Þéttbýlismyndun hófst seint á Íslandi ef borið er saman við nágrannalönd okkar og aðrar 

Evrópuþjóðir (Bjarni Reynarsson, 2014). Upphaf Reykjavíkur sem þéttbýlisstaðar má rekja 

til 1751 þegar gerð var tilraun til iðnrekstrar í Reykjavík en þar voru átta hús reist ýmist úr 

timbri eða torfi. Reykjavík fór ekki að vaxa sem borg fyrr enn á 20. öld og voru aðeins 6000 

manns sem bjuggu í borginni um aldamótin 1900. Allt frá miðöldum hafa evrópskar borgir 

verið fremur þéttbyggðar með óreglulegu gatnakerfi þar sem algeng hæð húsa var þrjár til sex 

hæðir, ólíkt Reykjavík þar sem byggð var lág og dreifð. Íslendingar höfðu einnig takmarkaðan 

aðgang að algengu byggingarefni eins og múrsteinum í húsveggi og til götulagna sem gerði 

það að verkum að torfhús voru enn algeng á Íslandi í upphafi 20. aldar og var það ekki fyrr 

en árið 1899 sem fyrsta steinsteypta hús borgarinnar var byggt. Margar evrópskar borgir hófu 

einnig lagningu járnbrauta en Íslendingar slepptu alfarið járnbrautarstiginu og þróuðust því 

samgöngur frá reiðhestinum í einkabílinn. Óvanalegt er, að í jafn stóru landi eins og Íslandi 

hafi aðeins byggst upp ein borg og að á borgarsvæðinu búi nær tveir þriðju hlutar íbúanna. 

,,Um 1960 bjuggu um 41% landsmanna í Reykjavík og hefur það hlutfall ekki hækkað síðan. 

Meirihluti allrar fólksfjölgunar hér á landi síðustu áratugi hefur verið á höfuðborgarsvæðinu og 

stafaði helmingur hennar af flutningi fólks af landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins.“ (Bjarni 

Reynarsson, 2014, bls.198)

 Ekki var mikið um formlega skipulagshönnun í Reykjavík á 19. öldinni og var það ekki 

fyrr en 1917 að fyrstu skipulagstillögurnar voru gerðar (Bjarni Reynarsson, 2014). Ótal verkefni 

biðu því fyrstu arkitekta og verkfræðinga landsins sem lært höfðu í Kaupmannahöfn. Fyrsti 

skipulagsuppdráttur Reykjavíkur var gerður 1927 og síðar nokkrar tillögur að endurbótum þar 

til 1967 þegar samþykkt var hið svokallaða ,,danska skipulag“ sem lagði mikla áherslu á bílinn 

og úthverfi (Trausti Valsson, 2005). Síðan þá hefur aðalskipulag Reykjavíkur verið endurnýjað 

reglulega þar sem nýtt land hefur verið tekið undir byggð, en á nýrri öld er megináhersla lögð á 

endurskipulag miðbæjarins. 

4.2 AÐALSKIPULAG REYKJAVÍKUR 2010 – 2030

Reykjavík er ung borg og augljóst er að gríðarlegt stökk hefur átt sér stað í skipulagsmálum 

borgarinnar. Árið 2014 var sett fram núverandi aðalskipulag 2010 – 2030 þar sem megináherslan 

er að skapa skilyrði fyrir áframhaldandi vöxt borgarinnar og tryggja að borgin sé undirbúin 
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fyrir áætlaða fjölgun íbúa, ásamt því að bjóða upp á nægilegt framboð starfa (Aðalskipulag 

Reykjavíkur, 2013). Með aðalskipulagi er horft inn í framtíð skipulags- og umhverfismála 

ásamt því að vera mikilvægt stjórntæki þar sem bindandi stefnumótun er sett fram fyrir allar 

aðrar skipulagsákvarðanir. Samkvæmt núverandi aðalskipulagi skulu ákvarðanir í skipulagi 

alltaf miðast við að ekki sé gengið á hagsmuni komandi kynslóða. Eitt af áhugaverðustu 

markmiðum núverandi aðalskipulags er að gert er ráð fyrir því að í það minnsta 90% allra 

nýrra íbúða á skipulagstímabilinu rísi innan núverandi þéttbýlismarka en með því skal stuðla 

að heildstæðri og þéttari borgarbyggð (sjá mynd 15). Lögð er áhersla á blandaða byggð þar sem 

draga á almennt úr vegalengdum, samgöngukostnaði og umhverfisáhrifum samgangna. Þetta 

mun vera fyrsta heildarskipulag borgarinnar þar sem ekki er gert ráð fyrir nýjum úthverfum 

og er því eins konar vendipunktur  í skipulagssögu Reykjavíkur. Fram að þessu hefur skipulag 

höfuðborgarsvæðisins einkennst af stöðugri útþenslu byggðar. Reykjavík er græn borg og stefnt 

er að því að styrkja borgina sem slíka. Í aðalskipulaginu er stuðlað að vistvænni byggð og 

horft sérstaklega til hverfa borgarinnar og þróunar þeirra á sjálfbæran hátt. Samfélagslegar 

forsendur og gæði hins manngerða umhverfis eru mikilvægir þættir. Lögð er áhersla á vistvænar 

samgöngur ásamt því að auka hlutdeild gangandi og hjólandi vegfarenda. Stuðla á að myndun 

fjölbreyttra, aðlaðandi og aðgengilegra opinna svæða sem talin eru mikilvæg í tengslum við 

lífsgæði og bætta lýðheilsu borgarbúa. Þetta á að bæta borgarsamfélagið sem slíkt þar sem 

sjónum er beint að daglegu lífi borgarbúa og fjölbreytileika þess.
  

Mynd 15: 90% nýrra íbúða á skipulagstímabilinu munu rísa innan núverandi þéttbýlismarka

4.2.2 NEW URBANISM OG AÐALSKIPULAG

Þegar litið er yfir aðalskipulag Reykjavíkur 2010 – 2030 er augljóst að borgin virðist huga að 

umhverfisvænni framtíð, samfélagsmyndun, vistvænni hugsun og velferð borgarbúa. Að mörgu 

leyti má tengja markmið skipulagsins við stefnu ,,New Urbanism“.
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 Með aðalskipulagi Reykjavíkur er lagt til að bæta umhverfis- og skipulagsmál 

borgarinnar þar sem horft er til framtíðar (Aðalskipulag Reykjavíkur, 2013). Eitt af þeim 

fjölmörgu markmiðum sem birtast í aðalskipulagi Reykjavíkur er að öll hverfi borgarinnar verði 

sjálfbærari ásamt því að borgin verði þétt, fjölbreytt og að blönduð byggð verði alltaf fyrsti 

valkostur. Páll Hjaltason (2013) formaður umhverfis- og skipulagsnefndar ritar í aðalskipulaginu 

að ,,Reykjavík er allskonar borg fyrir allskonar fólk sem býr í allskonar hverfum.“ (Aðalskipulag 

Reykjavíkur, 2014, bls. 11). Framtíðarsýn borgaryfirvalda er að vistvænir ferðamátar verði í 

fyrirrúmi í samræmi við heilsteypta byggð með borgarmiðuðu gatnakerfi. Einnig er lögð áhersla 

á að þétt blönduð byggð rísi í manneskjulegum mælikvarða.

4.3 TÍMABUNDIN HÖNNUN Í REYKJAVÍK

Vorið 2010 ákvað Reykjavíkurborg að hefja tilraunastarfsemi með tímabundna hönnun á 

biðsvæðum borgarinnar (Hildur Gunnlaugsdóttir munnleg heimild, 23. mars 2015). Borgin 

hóf samstarf við arkitektastofur sem í kjölfarið unnu að hönnun og uppbyggingu biðsvæða 

borgarinnar. Fyrstu verkefnin voru unnin á Grettisgötu og Óðinstorgi þar sem meðal annars var 

útbúin setuaðstaða og útigrill úr ódýrum efnivið ásamt því að gróðri var komið fyrir í kerum og 

pottum. Ári seinna ákvað Reykjavíkurborg formlega að setja af stað verkefnið Torg í biðstöðu 

sem felst í því að nýta tímabundnar lausnir til að endurbæta vannýtt almenningsrými ásamt því 

að ,,lífvæða“ ákveðin svæði borgarinnar (Reykjavíkurborg, 2011). Verkefnið er unnið í samstarfi 

við Umhverfis- og samgöngusvið, Skipulags- og byggingarsvið og Framkvæmda- og eignasvið 

Reykjavíkurborgar og á að hvetja borgarbúa til þátttöku í nýtingu borgarumhverfisins. Torg í 

biðstöðu felur í sér fjölbreytt verkefni í Reykjavík þar sem ákveðin biðsvæði eru úthlutuð til 

hönnunar ásamt verkefnastyrkjum. Verkefnin eiga að efla möguleika staðar og breyta notkun 

rýmis í skemmri tíma. Að sumri til hefst hönnun og uppbygging biðsvæðanna sem öll eru sérstæð 

hvað varðar notkun, stærð og vinsældir (sjá mynd 16). Ár hvert auglýsir Reykjavíkurborg eftir 

áhugasömum hópum og einstaklingum sem sjá alfarið um hönnun úthlutaðra svæða. Þessi 

hópur fólks myndi í flestum tilfellum flokkast undir áhugafólk samkvæmt flokkunarkerfi The 

Urban Catalyst (Oswalt o.fl., 2014). Upphaflega var aðeins unnið með svæði innan miðborgar 

Reykjavíkur en vegna góðs árangurs var ákveðið árið 2012, að einnig yrði unnið með úthverfi 

borgarinnar (Björn Edvardsson & Valný Aðalsteinsdóttir, 2013). Við framkvæmdir kom þó í 

ljós að meiri samskiptavinnu þurfti í úthverfum borgarinnar en í miðborginni sjálfri sem leiddi 

til þess að árið 2013 var minni áhersla lögð á úthverfin.

Tímaritið Grapevine veitir árlega hönnunarverðlaun og árið 2013 hlaut Torg í biðstöðu 

verðlaun sem verkefni ársins (Peltonen, 2013). Samkvæmt dómnefnd hefur verkefnið haft 
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mikil áhrif á borgarumhverfið og sýnir hvernig hönnun getur haft áhrif á samfélagið án mikils 

kostnaðar. 

 Sama ár og Torg í biðstöðu verkefnið var sett af stað var rannsóknarhópurinn 

Borghildur stofnaður (Borghildur, á.á). Hópurinn rannsakar og skrásetur mannlíf í borginni með 

myndböndum, hljóðbrotum, talningum, kortagerð og pistlum sem finna má á heimasíðu hópsins. 

Sumarið 2010 vann Borghildur að sínu fyrsta verkefni sem samanstóð af rannsóknarskýrslu 

um mannlíf á almenningsrýmum miðbæjar Reykjavíkur. Borghildur hefur einnig unnið að 

svokölluðum sumarstiklum sem hægt er að finna á heimasíða samtakanna en þar eru sýnd 

myndbrot af tímabundinni hönnum í borginni og viðtöl tekin við hönnuði. Hópurinn hefur 

einnig unnið samhliða Torg í biðstöðu verkefninu og rannsakað hvernig almenningur skynjar 

umhverfi sitt. Rannsóknir og niðurstöður má finna í bókinni Borgarleg hegðun sem Borghildur 

gaf út árið 2010.

Mynd 16: Torg í biðstöðu hefur unnið við að bæta vannýtt rými í Reykjavík með tímabundinni hönnun

4.3.1 DÆMI: ÓÐINSTORG

Um árabil hefur Óðinstorg verið undirlagt bílastæðum en undanfarin ár hafa hönnunarteymi gert 

tilraunir með að fjarlægja bílastæðin og mynda í stað þeirra nothæf almenningsrými (Borghildur, 

2011). Tilraunastarfsemi á Óðinstorgi hófst árið 2010 og var meðal fyrstu biðsvæðaverkefna 

Reykjavíkurborgar. Síðan þá hefur uppbygging svæðisins verið árlegur viðburður yfir 
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sumartímann. Árið 2011 naut framkvæmd hönnunarteymisins Endur-skoðenda mikilla vinsælda 

en þeir þökulögðu bílastæðin og komu fyrir húsgögnum. Nærliggjandi kaffishús báru einnig 

veitingar út til gesta sem vakti mikla lukku. Á virkum dögum voru hins vegar fjögur bílastæði 

frátekin fyrir gesti torgsins. Sumarið 2014 var bílastæðinu breytt í fjölnota torg þar sem  málað 

var yfir bílastæðið (Marta Káradóttir, 2014). Þetta var í fyrsta skipti sem öll bílastæðin voru 

fjarlægð ásamt útlínum bílastæða. Samkvæmt Hildi Gunnlaugsdóttur, verkefnastjóra Torgs í 

biðstöðu, vakti torgið mikla athygli þrátt fyrir bílastæðaskort (Hildur Gunnlaugsdóttir munnleg 

heimild, 23. mars 2015). Fjölbreyttu sætavali var komið fyrir á torginu ásamt leiktækjum til að 

lífga upp á torgið en við framkvæmdirnar voru notuð ódýr efni sem auðvelt væri að fjarlæga (sjá 

mynd 17). Kaffishúsin “C is for Cookie” og “SNAPS” tóku einnig þátt í verkefninu og settu upp 

borð og stóla ásamt því að koma fyrir veitingabás (Marta Káradóttir, 2014). Samkvæmt Hildi 

Gunnlaugsdóttur hafa ungir hönnuðir og listamenn að mestu leyti tekið þátt í uppbyggingu 

Óðinstorgs en þann hóp má flokka sem frumkvöðla samkvæmt flokkun The Urban Catalyst á 

hönnuðum tímabundinna rýma (Oswalt o.fl., 2014). 

Mynd 17: Verkefni Torg í biðstöðu sem unnið var á Óðinstorgi í fyrra. Hönnunin fól í sér fjarlægingu á öllum 

bílastæðum ,,torgsins” sem hafði aldrei verið framkvæmt áður
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Óðinstorg má flokka undir parklet þar sem bílastæðið er nýtt sem almenningstorg. Samkvæmt 

átta fokkum The Urban Catalyst flokkast Óðinstorg undir niðurrif (e. subversion), en slík 

hönnun hefur þann tilgang að betrumbæta rými sem hefur aðra varanlega starfsemi (Oswalt 

o.fl., 2014).   

 Rannsóknarhópurinn Borghildur tilgreindi að verkefni Torgs í biðstöðu á Óðinstorgi 

staðfesti að rýmið virkaði betur sem torg en bílastæði (Borghildur, 2012). Hönnunarsamkeppni 

um framtíð Óðinstorgs var haldin og þann 15. janúar 2015 voru niðurstöður kynntar. Vegna 

velgengni Óðinstorgs telur Hildur Gunnlaugsdóttir að verkefnið hafi verið uppsprettan að því 

að ákveðið var að framkvæma varanlegt torg á bílastæðinu (Hildur Gunnlaugsdóttir, munnleg 

heimild, 23. mars 2015). Þar af leiðandi flokkast Óðinstorg undir framhald (e.impulse) samkvæmt 

flokkum The Urban Catalyst (Oswalt o.fl., 2014). Samkvæmt Auði Sveinsdóttur, samstarfsaðila 

vinningstillögu um endurgerð Óðinstorgs, höfðu biðstöðuverkefnin óhjákvæmileg áhrif á 

hönnunartillögu þeirra (sjá mynd 18) (Auður Sveinsdóttir munnleg heimild, 22. janúar 2015). 

Við hönnun rýmisins var lögð áhersla á að nærliggjandi kaffihús hefðu nægilegt svigrúm til að 

vera með útiveitingar ásamt því að hægt væri að koma upp sölubásum líkt og áður hafði verið 

framkvæmt. Einnig tóku þau mið af því að fólk væri almennt ánægt með að bílastæðin væru 

fjarlægð og almenningsrými kæmi í staðinn. 

Mynd 18: Vinstri mynd sýnir verkefni Torg í biðstöðu á Óðinstorgi árið 2013. Hægri mynd sýnir vinningstillögu 

að endurgerð Óðinstorgs 2015.

4.3.2 DÆMI: ÁRBÆJARTORG

Árið 2012 lífgaði hönnunarteymið The Turf Network upp á rými í Árbæ sem fékk nafnið 

Árbæjartorg (Borghildur, 2012). Rýmið er staðsett við kirkju og grunnskóla í Árbæ og hafði 

upphaflega aðeins verið notað af hjólabrettaiðkendum. Líkt og Óðinstorg flokkast hönnunin 

sem niðurrif samkvæmt átta flokkum The Urban Catalyst (Oswalt o.fl., 2014). Svæðið er tengt 

gróðurbelti og er í nágrenni Elliðaárdals sem þar af leiðandi er í nálægð við streymi almennings 

um vinsæla gönguleið. Lífgað var upp á svæðið með setuaðstöðu ásamt matjurtaræktun sem 

naut vinsælda og ánægju meðal íbúa svæðisins (sjá mynd 19) (Borghildur, 2012). Torgið er 
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einnig vel afmarkað af byggingum og því nægilegt skjól á svæðinu (Jón Benjaminsson, 2012). 

Samkvæmt viðtali við Jón Rafnar Benjamínsson og Guðmund Hrafn Arngrímsson sem birt var 

á vefsíðu Borghildar, var markmið hönnunarteymisins að fá fólk til að staldra við (Borghildur, 

2012). Einnig var reynt að höfða til notenda sem nú þegar nýttu sér svæðið og mynda tengingu 

við umliggjandi starfsemi. 

Mynd 19: Notast var við vörubretti og ódýran efnivið við uppsetningu Árbæjartorgs

4.4 TORG Í BIÐSTÖÐU

4.4.1 UMSJÓN

Í viðtali sem höfundur tók við Hildi Gunnlaugsdóttur kemur fram að hún telur að aukinn áhugi 

sé fyrir tímabundinni hönnun á Íslandi (Hildur Gunnlaugsdóttir munnleg heimild, 23. mars 

2015). Hildur hefur unnið sem verkefnastjóri Torgs í biðstöðu undanfarin tvö ár og sér alfarið 

um að velja biðsvæði og kynna þau fyrir Umhverfis- og skipulagsnefnd borgarinnar. Einnig sér 

hún um að velja þá einstaklinga og hópa sem sækja um þátttöku í verkefninu ásamt almennu 

utanumhaldi.

4.4.2 MARKMIÐ 

Samkvæmt Hildi eru markmið verkefnisins að prófa tímabundna hönnun á svæðum sem eru í 

biðstöðu og stuðla að því að rýmin séu nýtt öðruvísi en fyrirhugað var (Hildur Gunnlaugsdóttir 

munnleg heimild, 23. mars 2015). Með verkefninu er einnig ætlað að sýna íbúum og notendum 

möguleika vannýttra rýma í mannlegum skala. Verkefnið er á vegum Reykjavíkurborgar og 

notast er við pening frá borginni. Verkefnahópar fá úthlutaða upphæð sem nýtist til efniskostnaðar 

og hönnunar. Teymin fá þó ekki almennar tekjur fyrir þátttöku en mega greiða sér laun ef 

upphæð leyfir að lokum verkefnis. Upphæðin þykir almennt nægileg en um er að ræða 800.000 

– 1.600.000 kr. á verkefni. 
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4.4.3 INNBLÁSTUR

Samkvæmt Hildi hafa erlend verkefni ekki haft áhrif á þróun verkefnisins, heldur að hönnuðir 

og listamenn hafi langað til að lífga upp á borgina sína (Hildur Gunnlaugsdóttir munnleg 

heimild, 23.mars 2015). Tímabundin hönnun er mikilvæg fyrir borgarumhverfið til að þróa 

fjölbreytta starfsemi á vannýttum rýmum borgarinnar, sem þar af leiðandi er auðvelt að fjarlægja 

ef verkefnin njóta ekki vinsælda. Með slíkri hönnun er hægt að móta líflegri og skemmtilegri 

borg ásamt því að koma fólki á óvart. Tímabundin hönnun er einnig mikilvægt tilraunatól þar 

sem hægt að er prófa öðruvísi hluti en vanalega ásamt því að ,,hugsa aðeins út fyrir kassann“. 

4.4.4 ÁHRIF OG NYTSEMI

Flest verkefni sem unnin hafa verið á vegum Torgs í biðstöðu hafa heppnast mjög vel og þá 

sérstaklega þau sem stuðla að því að mynda líf á svæðinu (Hildur Gunnlaugsdóttir munnleg 

heimild, 23. mars 2015). Mikilvægt er að mynda stemningu á svæðum og í flestum tilfellum 

heppnast slík verkefni betur en þau sem sett eru upp til þess eins að fegra svæði. Móttökur íbúa 

hafa einnig verið að mestu leyti góðar og hefur aðeins ein kvörtun borist frá íbúum undan farin 

ár en um var að ræða kvörtun vegna fjarlægingu bílastæðis. Samkvæmt Hildi hafa aðilar Torgs 

í biðstöðu reynt að upplýsa íbúa vel um verkefnið ásamt því hversu lengi ákveðin hönnun mun 

standa. Íbúar hafa almennt verið látnir vita með bréfi eða kynningu verkefnis í hverfum þar sem 

fyrirhuguð hönnun mun eiga sér stað.

4.4.5 ÁSKORANIR

Aðspurð hverjar helstu hindranir hafi verið, segir Hildur að veður spili stórt hlutverk hvað 

varðar tímabundna hönnun hér á landi (Hildur Gunnlaugsdóttir munnleg heimild, 23. mars 

2015. Að öðru leyti er oft erfitt að stuðla að ódýrri hönnun þegar efniskostnaður er hár. Einnig 

hafa smávægilegar skemmdir átt sér stað á sumum verkefnum en alfarið hefur lítið verið um 

skemmdir. Verkefni sem unnin hafa verið á Bernhöftstorfunni hafa þó oftast hlotið skemmdir 

og þar með sum verkefni verið algerlega skemmd, en það svæði hefur því verið útilokað sem 

framtíðar biðsvæði. 

4.4.6 ÁRSTÍÐABUNDIN VERKEFNI

Tímabundin hönnun á Íslandi hefur að mestu verið unnin yfir sumartímann en stefnt er að því að 

þróa verkefni sem huga að öllum árstíðum (Hildur Gunnlaugsdóttir munnleg heimild, 23. mars 

2015). Í fyrra var þó haldinn jólamarkaður sem nefndist Jólakrás. Markaðurinn var haldinn 

síðustu helgi fyrir jól og vakti mikla lukku, en hugmyndin hófst með götumarkaðnum KRÁS 

sem haldinn var fimm sinnum í Fógetagarðinum síðasta sumar (sjá mynd 20). Samkvæmt Hildi 
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hefur verkefnið KRÁS vakið mesta lukku af þeim verkefnum sem Torg í biðstöðu hefur unnið 

að og var mikil aðsókn. Ýmsir veitingastaðir tóku þátt í hátíðinni ásamt fjölda einstaklinga 

sem seldu götumat til gesta. Hærri upphæð var þó veitt til framkvæmda í þessu verkefni en til 

annarra verkefna Torgs í biðstöðu enda þurfti að borga verkefnastjórum sem völdu veitingastaði 

til þátttöku og sáu um auglýsingar ásamt hönnunarhópum sem unnu að uppsetningu og hönnun 

básanna. Markmið Torgs í biðstöðu er því að koma af stað fleiri árstíðabundnum götumörkuðum 

og tengja við aðrar árstíðabundnar hátíðir. 

Mynd 20: Fjölmargir mættu á götumarkaðinn Krás sem haldin var í Fógetagarðinum

4.4.7 FRAMTÍÐ

Torg í biðstöðu stefnir á að halda áfram til fjölda ára og tengja verkefnið betur við borgarhátíðir 

og viðburði (Hildur Gunnlaugsdóttir, munnleg heimild, 23. mars 2015). Samkvæmt Hildi er 

einnig stefnt að því að tengja verkefnið við skipulagsáætlanir borgarinnar og þar af leiðandi 

nýta tímabundna hönnun í tilraunastarfsemi á biðsvæðum Reykjavíkurborgar. 

Allar borgir þurfa á fleiri almenningsrýmum að halda og hefur tímabundin hönnun sýnt 

hversu fjölbreytt slík rými geta orðið (Oswalt o.fl., 2014). Að minnsta kosti þrjú svæði eru 

uppbyggð og endurbætt á hverju ári í New York borg (NYCDOT, á,á). Samtals hafa 44 vannýtt 

rými verið uppbyggð með tímabundinni hönnun síðan 2007 ásamt því að 26 rými eru í vinnslu 

eða á hönnunarstigi. Mörg þessara rýma hafa verið framkvæmd á aðeins tveimur vikum en 

sambærileg rými geta tekið marga mánuði í framkvæmd. Tímabundin hönnun hefur þar af 

leiðandi jákvæð áhrif á borgarumhverfið í flestum tilfellum. 

 Hildur Gunnlaugsdóttur telur þó að tímabundin hönnun geti ekki þróast í varanlega 

starfsemi ólíkt því sem höfundar The Urban Catalyst gefa til kynna (Hildur Gunnlaugsdóttir 

munnleg heimild, 23. mars 2015). Hún telur hins vegar að hönnun verkefnis geti haft áhrif á 
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framtíð rýmis og verið hvetjandi. Þó hönnunin sjálf verði ekki varanleg, þá mun hugmyndin á 

bak við hönnunina þróast í komandi framkvæmdum. Þegar tímabundin hönnun er framkvæmd 

hefur oft verið unnið að greiningu á nánasta umhverfi. Sú greining getur auðveldað öðrum 

hönnunarteymum sem vinna með svæðið í framtíðinni og þar af leiðandi sparað tíma og kostnað. 

 Niðurstaðan er sú að tímabundin hönnun hefur í flestum tilfellum jákvæð áhrif á 

borgarumhverfið, íbúa og notendur. Slík hönnun getur endurbætt vannýtt rými án mikils 

kostnaðar og í kjölfarið starfað sem tilraunastarfsemi fyrir biðsvæði borga. Almennt veitir 

tímabundin hönnun íbúum og notendum hönnunarsvæðanna ánægju, ásamt því að gefa 

möguleika á fjölbreyttari starfsemi. Tímabundin hönnun hefur fengið góðar móttökur hér á 

landi líkt og í öðrum borgum heimsins og tengir saman borgaryfirvöld og íbúa með listrænum 

hætti en getur einnig stuðlað að gerð varanlegra umbótaverkefna. 



32

4.5. TILLÖGUR

4.5.1 VITATORG

Vitatorg er staðsett í miðbæ Reykjavíkur og þar af leiðandi nálægt umferð almennings, nánar 

tiltekið á gatnamótum Lindargötu og Vitastígs við norðvestur horn Hverfisgötu. Stutt  er í 

Laugaveg og þar af leiðandi eru helstu nauðsynjar í göngufæri ásamt fjölbreyttu úrvali verslana, 

húsnæðis og þjónustu. Torgið er einnig umlukið byggingum sem mynda skjól og mætti því 

segja að Vitatorg væri kjörið rými fyrir tímabundna hönnun. Torgið er umlukið íbúðum eldri 

borgara ásamt því að dagvist fyrir aldraða er í grenndinni (Reykjavíkurborg, á,á). Torgið er 

hellulagt með örfáum bekkjum en undanfarin ár hefur Vitatorg verið nýtt til tímabundinnar 

hönnunar (Reykjavíkurborg, 2014). Með ýmsum uppákomum hefur hönnunarteymi Torgs í 

biðstöðu unnið að því að mynda líf á Vitatorgi. Sumarið 2014 var torgið málað og fjölbreyttri 

setu aðstöðu og gróðri komið fyrir. Uppákomur Vitatorgs hafa að mörgu leyti verið sniðnar að 

íbúum hverfisins en prjónadagur var haldin í fyrra sem naut mikilla vinsælda meðal eldri borgara 

hverfisins (Torg í biðstöðu, 2014). Sama sumar var meðal annars einnig haldið svokallað ,,pop-

up yoga“, flóamarkað, skákmót, tónleika og matarmarkað. Mynd 21 sýnir meðal annar þær 

uppákomur sem hafa verið undanfarin ár. 

Mynd 21: Fjölbreytt verkefni á Vitatorgi unnin á vegum Torgs í biðstöðu
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Samkvæmt dagvist Vitatorgs er markmið að ,,rjúfa félagslega einangrun aldraða” 

(Reykjavíkurborg, á.á). Þar af leiðandi er markmið hönnunartillögunar að hvetja til þátttöku 

íbúa nærliggjandi byggðar og þá helst eldri borgara umliggjandi íbúða. Tillagan er sú að 

matjurtaræktun yrði sett upp tímabundið á torginu sem eldri borgarar og aðrir áhugasamir geta 

unnið að. Stór hluti Reykvíkinga stundaði matvælaframleiðslu af einhverju tagi þar til á sjöunda 

áratugnum (Aðalskipulag Reykjavíkur, 2013). Vegna aukinnar þéttbýlismyndunar hefur verið 

litið jákvæðum augum á þróun borgarbúskapar meðal annars til að auka fæðuöryggi. Þar af 

leiðandi hefur Reykjavíkurborg sett sér markmið um borgarbúskap og hvetur til aukinnar 

matjurtarræktar. 

 Eins og áður hefur komið fram, væri áhugavert að sjá samstarf milli Vinnuskóla 

Reykjavíkur og Torgs í biðstöðu við uppbyggingu Vitatorgs. Þar með væri hægt að fræða 

ungmenni um borgarbúskap, gróður og vistvæna framtíð en jafnframt að brúa bil kynslóða.  

Markmið er þar af leiðandi að hvetja til aukinna samskipta íbúa og notenda rýmisins. Einnig 

er stuðlað að því að mynda líf á svæðinu og fá fólk til að staldra við og kynna sér starfsemina. 

Samkvæmt átta flokkum The Urban Catalyst yrði hönnunin flokkuð sem niðurrif þó markmið 

séu að hönnunin verði brautryðjandi og þróist í varanlega starfsemi. Á mynd 22 má sjá tillögu 

hönnuðar að matjurtaræktun á Vitatorgi. 

Mynd 22: Hönnunartillaga að matjurtarræktun á Vitatorgi
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Notað yrði ódýran efnivið sem auðvelt væri að setja upp og fjarlæga en helst yrði notast 

við vörubretti, plastdúka og timbur. Uppsetning getur verið fjölbreytt og bíður upp á mikla 

möguleika. Á mynd 23 má sjá möguleika að uppsetningu. 

Mynd 23: Hægt er að vinna með vörubretti á fjölbreyttan hátt og þar af 

leiðandi hægt að útfæra eftir hentugleika

Mikilvægi borgarbúskaps hefur vakið mikla athygli út um allan heim (Howard, B. á.á). 

Borgarbúskapur stuðlar að grænna umhverfi og hefur jákvæð áhrif á gæði borgarumhverfis 

ásamt því að leiða til sparnaðar. Með því að rækta það sem við þurfum nálægt heimilum okkar, 

minnka fjarlægðir í hráefni og matarflutning sem getur haft veruleg áhrif á umhverfið. Þar með 

stuðlar borgarbúskapur að sjálfbærri þróun og vistvænu borgarumhverfi. 

 Ýmislegt er hægt að rækta í matjurtagörðum hér á landi (Vilmundur Hansen, 2012). 

Helstu matjurtir svo sem gulrætur, radísur, káltegundir, baunir og kartöflur eru ræktaðar að vori 

og er mikilvægt að sá þeim snemma. Að sumri er möguleiki á að rækta matjurtir og ber. Helstu 

jurtir til ræktunar eru basilíka, fenill, mynta, kóríander, rósmarín og steinselja. Helstu ber til 

ræktunar eru hins vegar hindber, jarðarber og stikilsber. 

 Með matjurtaræktun á Vitatorgi er leitast við að koma saman ólíkum hópum einstaklinga 

og opna augu fyrir vistvænni þróun í borgarumhverfinu. Með aukinni þátttöku mun verkefnið 

vera skemmtilegra og er því mikilvægt að upplýsa íbúa og almenning um markmið verkefnisins 

ásamt því að hvetja til þátttöku. Einkagarðar eru takmarkaðir við nærliggjandi húsnæði og 

býður því verkefnið íbúum upp á tækifæri til matjurtarræktunnar í nálægð við heimili sín. 
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4.5.2 LÆKJARTORG

Lækjartorg er staðsett við gatnamót Lækjargötu og Austurstræti í miðborg Reykjavíkur. 

Við suðurhlið torgsins liggur Lækjargata sem er ein vinsælasta gata borgarinnar en norður- 

og vesturhliðar torgsins eru afmarkaðar af byggingum. Árið 2010 var Austurstræti breytt í 

göngugötu en samkvæmt greiningu Borghildar er ekki víst að sú breyting hafi haft áhrif á 

Lækjartorg (Borghildur, 2010). Starfsemi við torgið er afar fjölbreytt og ólík en kaffihúsið Te 

& Kaffi nýtur mikilla vinsælda í góðu veðri, sérstaklega meðal ferðamanna. Starfsemi torgsins 

miðar að miklu leyti að ferðamönnum en rútufyrirtækið Reykjavík Excursions er með starfsemi 

við torgið. Við torgið er einnig strætóstoppistöð sem gerir það að verkum að stöðug almennings 

umferð er við og umhverfis torgið. Stærsti hluti torgsins er þó lítið notaður og vannýttur og eru 

því aðstæður hentugar til tímabundinnar hönnunar.  Mynd 24 sýnir uppákomur sem hafa átt sér 

stað á Lækjartorgi. Meðal annars má sjá grasbala sem komið var fyrir af hönnunarteymi Torgs 

í biðstöðu.

Mynd 24: Lækjartorg hefur verið nýtt til tímabundinnar hönnunar undanfarin ár. 

Matarmarkaður var haldinn á torginu árið 2014. 
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Undanfarin ár hafa hönnunarteymi á vegum Torgs í biðstöðu unnið með tímabundna hönnun 

á Lækjartorgi. Sumarið 2013 var komið upp matarmarkaði sem starfaði á laugardögum og 

naut mikilla vinsælda meðal borgarbúa og ferðamanna  (Reykjavíkurborg, 2013). Bændur og 

matvælaframleiðendur settu upp bása og seldu fjölbreytt úrval vara á torginu en samkvæmt 

aðalskipulagi Reykjavíkur er markmið borgarinnar að koma upp bændamarkaðsaðstöðu í öllum 

borgarhlutum. Torg í biðstöðu hefur einnig unnið að því að koma upp fjölbreyttu sætaúrvali á 

torginu og var stórum grasbala komið fyrir á torginu árið 2010 (Borghildur, 2010). Grasbalinn 

var upphækkaður þannig gestir gátu setið og legið á balanum.

Mynd 25: Hönnunartillaga höfundar að veitingabás á lækjartorgi

Hönnunartillaga höfundar er unnin út frá verkefni sem hönnunarteymið Hassel vann á torgi 

í Melbourne, Ástralíu (Hassel, 2013). Markmiðið er að móta líf á torginu með tímabundnum 

veitingabás ásamt fjölbreyttu sætaúrvali (sjá mynd 25). Lagt er til að veitingarbásinn selji 

íslenskan mat sem einkennir matarmenningu landsins ásamt því að styðjast við íslenskt hráefni. 

Samkvæmt greiningu Borghildar er torgið mikið notað af ferðamönnum ásamt því að stöðug 

umferð er við strætóstoppistöð torgsins. Þar af leiðandi gætu ferðamenn nýtt sér veitingabásinn 

til að bragða á íslenskum mat og almenningur nýtt sér básinn á meðan beðið er eftir strætó. 

Vegna vinsælda bændamarkaðsins sem haldinn var árið 2013, væri áhugavert að hvetja til 

samstarfs milli bænda og veitingabássins. Þessir aðilar gætu starfað samhliða á torginu og þar af 

leiðandi hagnast á hvor öðrum. Básinn myndi styðjast við matvæli frá völdum bændum og þar 

af leiðandi fá vörur á hagstæðu verði, en í staðinn myndi veitingarbásinn auglýsa framleiðendur 

og vörur þeirra.  
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Vörubretti hafa lengi verið notuð til tímabundinnar hönnunar vegna stöðugleika og 

kostnaðar (Oswalt o.fl., 2014). Ýmislegt hefur þar af leiðandi verið hannað með vörubrettum 

og mikil tilraunastarfsemi verið unnin með þeim (sjá mynd 26). Vörubretti hafa verið vinsæl við 

matjurtarræktunar ásamt því að nýtast vel til garðyrkju yfirhöfuð. Einnig hafa vörubretti nýst 

til hönnunar sæta, borða og hjólarekka ásamt fjölmörgu öðru. Auðvelt er að nálgast vörubretti 

og fást þau í öllum löndum heims. Þar af leiðandi eru þau talin kjörin fyrir tímabundna hönnun. 

Mynd 29 sýnir fjölbreytilega möguleika vörubretta til hönnunar.

Mynd 26: Hægt er að nýta vörubretta á fjölbreyttan hátt til hönnunar tímabundinna rýma
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5. UMRÆÐUR OG LOKAORÐ

5.1 UMRÆÐUR

Almennt má fullyrða að tímabundin hönnun hafi jákvæð áhrif á borgarumhverfi, íbúa og notendur 

ásamt því að nýtast vel í borgarumhverfinu. Staðsetning tímabundinnar hönnunar skiptir miklu 

máli ásamt því að lykilatriði eru að skapa staðaranda, virkja þátttöku íbúa og að hugsa ,,út fyrir 

boxið“. Markmið slíkrar hönnunar er að auðga og hvetja mannsandan þar sem borgir sem leggja 

áherslu á að virkja sköpunargleði borgarbúa og huga að nærsamfélagi fá hæstu einkunnir í 

lífsgæðakönnunum. Mikilvægt er að huga að staðarmyndun og styrkja tengsl fólks hvert við annað 

ásamt því að virkja tengsl almennings við betri almenningsrými. Tímabundin hönnun stuðlar að 

fjölbreytilegri hönnun á borgarrými og í mörgum tilfellum veitir möguleika á tilraunastarfsemi. 

Slík hönnun tengir einnig saman fjölbreytta þætti borgarumhverfisins og vekur athygli á bættri 

nýtingu rýma. Með tímabundinni hönnun er einnig stuðlað að umbreytingu vannýttra rýma 

og mótun aðlaðandi almenningsrýma í borgarumhverfinu. Þátttaka almennings er mikilvæg og 

heppnast þau verkefni sem mynda líf á viðkomandi svæðum almennt betur en önnur. Veðurfar 

getur þó spilað stórt hlutverk hvað varðar tímabundna hönnun og velgengni verkefna ásamt 

því að erfitt getur verið að halda efniskostnaði í lágmarki. Mikilvægt er hönnuðir greini þau 

biðsvæði sem unnið er með og hugi að nærumhverfi. Með aukinni þekkingu á tímabundinni 

hönnun og félagslegum þáttum borgarumhverfis, er hægt að mynda fjölbreytt og skemmtileg 

rými. 

5.2 HVERT LIGGJA STRAUMARNIR

Eins og fram kemur í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 – 2030, stefnir Reykjavíkurborg að því 

að verða vistvænni með komandi árum. Greinilegt er að markmið núverandi aðalskipulags 

og stefna ,,New Urbanism“ hafa ákveðinn samhljóm. Stefna borgarinnar er að þétta byggð 

og í kjölfarið útrýma úthverfaþróun ásamt því að veita fjölbreytta þjónustu í öllum hverfum 

borgarinnar. Hvergi er þó vitnað í stefnu ,,New Urbanism“ og væri forvitnilegt að vita hvort 

borgin hafi kynnt sér stefnuna við gerð aðalskipulags.  

 ,,Margt smátt gerir eitt stórt“ er orðtak sem á vel við tímabundna hönnun. Slík 

hönnun hefur verið starfrækt hér á landi undanfarin ár en umfjöllun hefur ekki verið nægilega 

mikil. Hins vegar hefur þátttaka Reykjavíkurborgar verið til fyrirmyndar miðað við margar 

erlendar borgir og er ánægjulegt að sjá þann metnað sem borgin hefur gagnvart betrumbótum 

borgarumhverfisins. Lítið hefur þó almennt verið fjallað um tímabundna hönnun og áhrif hennar 

á borgarumhverfið en rannsóknar-hópurinn Borghildur hefur þó unnið vel að skrásetningu 
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verkefna Torgs í biðstöðu. Verkefnið er þó ekki nægilega vel upplýst og mætti því kynna það 

betur fyrir almenningi. Þátttaka íbúa hefur einnig verið lítil en hún skiptir oft miklu máli varðandi 

velgengni verkefnanna. Því væri ánægjulegt sjá betra samstarf milli verkefnisins Torg í biðstöðu 

og íbúa Reykjavíkurborgar. Verkefnið hefur notið mikilla vinsælda í miðborg Reykjavíkur en 

verr gekk þegar unnið var með biðsvæði í úthverfum borgarinnar. Að mörgu leyti gæti ástæðan 

verið sú að einkabíllinn er enn ríkjandi í borginni og stóla flestir íbúar úthverfa borgarinnar á 

einkabílinn sem daglegan ferðamáta. Það má þó varpa fram þeirri spurningu að greina þurfi 

betri staðsetningar í úthverfunum í tengslum við samfélagið á hverjum stað. Svo virðist þó 

vera að gangandi og hjólandi vegfarendur séu í auknu magni í miðborginni en líkleg ástæða er 

sú að helstu nauðsynjar eru í göngufæri. Þar af leiðandi er auðveldara að fá fólk til að staldra 

við á biðsvæðum miðborgarinnar. Borgir eru lifandi og stanslaust að þróast og breytast. Þar af 

leiðandi ætti hönnun að fylgja slíkum breytingum.

 Í bók sinni The Life and Death of Great American Cities, fjallar Jane Jacobs um að 

raunverulegar breytingar gerast ekki með látum og miklum fjárútlátum, heldur með fjölda lítilla 

breytinga sem borgarbúar tækju þátt í eða stæðu fyrir. Um 50 árum seinna er þessi kenning enn 

í gildi og eru hönnuðir og skipuleggjendur að átta sig enn frekar á þessari staðreynd. 

 Verkefnið Torg í biðstöðu virðist ekki huga nægilega vel að staðarmyndun rýma, þar sem 

mörg verkefnanna virðast vera unnin án þess að hugað sé að löngun og þörfum íbúa. Mikilvægt 

er að hönnuðir tengi félagslega þætti við biðstöðuverkefnin og þar af leiðandi hvetji almenning 

til þátttöku í hönnunarferlinu. Með aukinni þátttöku íbúa verða verkefnin persónulegri og geta 

hvatt til frekari framkvæmda. 

 Miðborg Reykjavíkur er ef til vill vinsælasti staður landsins en vinsældir má að mörgu 

leyti tengja við hugmyndafræði Jan Gehls um að fólk sækist í annað fólk. Götur eiga að vera 

fullar af lífi og fjölbreyttri starfsemi sem er einkennandi í miðborginni. Laugavegurinn er oft 

fullur af lífi og hefur myndast tiltölulega náið samfélag hjá íbúum hverfisins. Mikið er um 

veitingastaði og kaffihús sem gætu hagnast á tímabundinni hönnun á borð við “götutorgin“ í 

San Francisco. Miðborgin er fjölbreytt og hefur upp á margt að bjóða og er þar af leiðandi kjörin 

staðsetning fyrir tímabundna hönnun þar sem samspil menningar, sögu og listar tengist nánu 

samfélagi íbúa og notenda. 

 Veðurfar á Íslandi er þó oft óæskilegt og landslagshönnun krefjandi. Með tímabundinni 

hönnun er hins vegar hægt að nýta vannýtt rými yfir sumartímann þegar almenningur á helst 

til með að njóta útivistar. Þar af leiðandi má túlka tímabundna hönnun sem tilraunatól til 

að prufukeyra verkefni á ódýran máta. Austurvöllur stendur auður nær allan ársins hring en 

troðfyllist í góðu veðri á sumrin (sjá mynd 27). Því væri æskilegt að nýta tímabundna hönnun 

á slíkum rýmum yfir sumartímann, sem auðvelt væri að fjarlægja þegar veður versnar. Borgin 
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stuðlar einnig að því að skapa aðstæður til að efla matjurtarækt innan borgarmarka samkvæmt 

núverandi aðalskipulagi og væri því kjörið að nýta tímabundna hönnun til þess. Matjurtarækt er 

að mestu leyti stunduð yfir sumartímann og væri því hægt að setja upp tímabundna matjurtarækt 

á biðsvæðum borgarinnar sem fjarlægð væri í lok sumars. Með því móti væri hægt að koma 

fyrir ræktun innan hverfa og hvetja íbúa til að rækta sinn eigin mat.

Mynd 27: Austurvöllur er gjarnan fullur af lífi á sumrin en auður að vetri til
 

Íslendingar eru stoltir af sínu landi og vilja hjálpa til við að fegra borgir og bæi landsins, því 

er oft lagður talsverður metnaður í verkefnin á hverjum tíma. Hvert sumar vinna ungmenni við 

að hreinsa og fegra Reykjavík í vinnuskólum borgarinnar.  Tilvalið væri að nýta betur hluta af 

þessum hópi í að byggja upp áhugaverð svæði sem ungmenni gætu nýtt sér tímabundið. Þannig 

skapast einni áhugverður og skapandi þáttur í dagskrá vinnuskólans. Því væri áhugavert að 

sjá samstarf milli Torgs í biðstöðu og Vinnuskóla Reykjavíkurborgar hvað varðar hönnun og 

uppbyggingu biðsvæða. 
  

5.3 SAMANBURÐUR

Tímabundin hönnun er fremur nýtt fyrirbæri í Reykjavík en hefur á stuttum tíma náð góðum 

árangri. Að mörgu leyti mætti fullyrða að lágur íbúafjöldi og náið samfélag sé eitt af ástæðum 

þess að tímabundin hönnun hafi náð fótfestu á tiltölulega stuttum tíma. Ungir hönnuðir og 

listamenn hafa unnið mest að biðsvæðum borgarinnar og eru slík verkefni lærdómsrík og veita 

góða reynslu. Tækifæri lík þessum spyrjast fljótt út meðal fólks og hvetur það til aukinnar 

þátttöku. Íbúar hafa almennt verið jákvæðir hvað varðar tímabundna hönnun og er því auðvelt 

að framkvæma verkefnin ár hvert. Glæpatíðni og fátækt er einnig í lágmarki hér á landi miðað 

við samanburðar borgir og því auðvelt að nýta vannýtt rými borgarinnar án ótta. Verkefnið 

Torg í biðstöðu hefur hins vegar ekki enn mótað ákveðna stefnu með verkefnum sínum og 

virðast sum verkefni betur unnin en önnur. Verkefnið er að vissu leyti sjálfboðastarf ásamt því 
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að hönnun og framkvæmdir eru alfarið í höndum hönnunarteyma. Þetta getur leitt til þess að 

lítið er hugað að skyldum og markmiðum verkefnisins og virðast sum hönnunarteymin ekki 

huga nægilega vel að markmiðum tímabundinnar hönnunar og þar af leiðandi framkvæma verk 

sem nýtast illa. Einnig hefur ekki verið unnið að tímabundinni hönnun sem varir í lengri tíma 

en nokkra mánuði. Ef verkefnið Torg í biðstöðu er borið saman við erlend dæmi, má sjá að 

tímabundin verkefni erlendis eiga það til að þróast í varanlegar framkvæmdir. Því er mikilvægt 

fyrir Reykjavíkurborg að huga að árstíðabundinni hönnun og hvetja til hönnunar sem hentar 

allan ársins hring og getur leitt til varanlegrar framkvæmdar. 

 Þegar borin eru saman innlend og erlend dæmi virðast erlendar borgir stuðla frekar að 

staðarmyndun og samfélagslegri heild. Einnig virðast erlend verkefni hvetja frekar til þátttöku 

almennings ásamt því að móta líf á biðsvæðum en ekki einungis fegra. Ástæðan er líklegast sú 

að mikill skortur er á nothæfum almenningsrýmum í t.d New York og San Francisco og er því 

mikilvægt fyrir borgirnar að nýta biðsvæðin vel. Aukinn fjöldi fólks leiðir einnig til aukinnar 

þátttöku og þar af leiðandi virðast verkefnin ná betri árangri. Íbúar stórborga líkt og New 

York og San Francisco nýta sér einnig vistvænar samgöngur oftar en Íslendingar, sem leiðir til 

þess að auðveldara er að staldra við á biðsvæðum. Veðurfar skiptir einnig miklu máli en mun 

fjölbreyttari verkefni er hægt að framkvæma í borg eins og San Francisco. Berlín er hins vegar 

að mörgu leyti svipuð Reykjavík hvað varðar tímabundna hönnun. Ungir listamenn og hönnuðir 

eru einkennandi  þegar um er að ræða hönnun og framkvæmdir vannýttra rýma. Berlín hefur þó 

ekki hvatt listamenn og hönnuði til slíkrar hönnunar ólíkt Reykjavíkurborg sem íhugar að tengja 

tímabundna hönnun við skipulagsáætlanir borgarinnar. Skipulagsmál eru töluvert auðveldari 

hér á landi og ætti því að taka skemmri tíma en ella að koma tímabundinni hönnun alfarið inn í 

skipulagsmál borgarinnar. 

 Reykjavík hefur þann kost á að vera ung borg og hefur því möguleika á að koma í veg 

fyrir ýmis vandamál sem aðrar stórborgir heims hafa brennt sig á. Með aukinni fræðslu og 

þekkingu á tímabundinni hönnun geta íbúar unnið að fjölbreyttari og líflegri borg í samstarfi við 

borgaryfirvöld. 

5.4 LOKAORÐ
Tímabundin hönnun þróast og þekking eykst með hverju ári en Torg í biðstöðu hefur unnið 

að góðum grundvelli hvað varðar tímabundna hönnun hér á landi. Mikilvægt er að verkefnið 

þróist áfram og stuðli að sköpun ,,andrýmis“ ásamt eflingu félagslegra tengsla og styrki þannig 

samfélagið. Áhugavert væri að gera frekari rannsókn á hvort þróun verkefna sem unnin eru 

í samstarfi við íbúa og þátttöku þeirra frá hönnunarstigi að framkvæmd. Þar af leiðandi væri 

hægt að rannsaka hver munu sé á verkefnum sem unnin eru í samstarfi við íbúa og notendur og 
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verkefna sem alfarið eru unnin af hönnunarteymum.  Einnig væri vert að athuga hvort verkefni 

sem unnin eru í úthverfum borgarinnar virki betur ef þátttaka íbúa er meiri. 

 Markmið þessarar ritgerðar er að meta hver áhrif tímabundinnar hönnunar sé á  

borgarumhverfið, íbúa og notendur ásamt því að kanna hver nytsemi tímabundinnar hönnunar 

sé. Samkvæmt heimildum hefur tímabundin hönnun í flestum tilfellum jákvæð áhrif á íbúa 

og notendur. Ár hvert tekur fjöldi einstaklinga þátt í hönnun og uppbyggingu biðsvæða 

Reykjavíkurborgar ásamt því að fjöldi notenda staldra við og nýta sér rýmin. Fáar kvartanir 

hafa borist frá íbúum og almennt hefur hlotist mikil ánægja af þeim verkefnum sem unnin hafa 

verið. Tímabundin hönnun getur veit dauðu rými líf og aukið samskipti notenda sem í kjölfarið 

getur breytt heilu hverfi. Endurbætt vannýtt rými getur mótað staðaranda ásamt því að geta leitt 

til þess að íbúar finni fyrir meiri öryggi. Fjöldi vel heppnaða verkefna út um allan heim hafa 

sýnt og sannað möguleika tímabundinnar hönnunar en slík hönnun opnar augu almennings 

gagnvart möguleikum vannýtra rýma og nýtingu borgarumhverfisins. Þar af leiðandi er augljóst 

að tímabundin hönnun er nytsamleg en mikilvægt er þó að borgaryfirvöld nýti sér tímabundna 

hönnun og möguleika hennar og þar af leiðandi tengi við skipulagsáætlanir. Í kjölfarið mun slík 

hönnun þróast og lífga upp á dauð borgarrými út um allan heim. Niðurstaða er því sú að öruggt 

er að fullyrða að tímabundin hönnun hefur jákvæð áhrif á íbúa, notendur og borgarumhverfið í 
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6. VIÐAUKI

6.1 FLOKKAR NEW URBANISM

Meginmarkmiðum New Urbanism er skipt í tíu flokka en samanlagt vinna þessir þættir að því að 

bæta lífsgæði og borgarumhverfið, ásamt því að mynda staði sem auðga og hvetja mannsandann 

(Newurbanism.org, á.á)

1. Gönguvæni 

Helstu nauðsynjar skulu vera í 10 mínútna göngufæri frá heimili og/eða vinnu. Velferð gangandi- 

og hjólandi vegfarenda skal vera í forgangi þegar hönnun gatna á sér stað og skal stuðla að 

gönguvænum götum ásamt því að í sérstökum tilfellum skal akstur bifreiða vera bannaður. 

2. Tengingar

Gatnakerfi skal vera samtengt ásamt því að draga skal úr umferð og þar af leiðandi auðvelda 

samgöngur gangandi- og hjólandi vegfarenda. Stuðlað er að fjölbreytileika gatna með stigskiptu 

kerfi breiðgatna ásamt þröngum götum og húsasundum. Með góðu gatnakerfi er því hægt að 

stuðla að ánægjulegri gönguumhverfi.

3. Blönduð notkun og fjölbreytileiki

Áhersla er lögð á fjölbreytileika innan hverfa þar sem um er að ræða notkun og íbúa. Fjölbreytileg 

notkun bygginga þar sem samspil verslana, skrifstofa og heimila einkennir umhverfið ásamt því 

að einstaklingar af öllum aldri, kyni, kynþáttum og fjárhagsstigum blandast. 

4. Fjölbreytileiki húsnæða

Húsnæði skulu vera fjölbreytileg hvað varðar stærðir, verð og gerð, en þó í nánd, ólíkt einsleitum 

hverfum sem einkenna sum borgarsvæði. Samspil húsa á mismunandi verði stuðlar að blöndun 

ólíkra hópa og er þar með reynt að útrýma fátækrahverfum og öfugt. 

5. Gæða arkitektúr og þéttbýlis hönnun

Áhersla er lögð á fegurð og fagurfræði ásamt því að skapa þægindi fyrir einstaklinga og mynda 

anda staðar. Áhersla er lögð á mannlegann skala í hinu byggða umhverfi ásamt fallegu umhverfi 

sem nærir mannsandan. 
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6. Hefðbundin hverfisgerð

Lagt er upp úr gæðum opinberra rýma og hönnunar þeirra sem borgarlegrar listar. Einnig er 

lögð áhersla á mikilvægi almenningsrýma á miðsvæðum og fjölbreytilegrar notkunar innan 10 

mínútna göngufæris. Þéttleiki skal vera mestur í miðju þéttbýlis og smám saman minnka nær 

útjöðrum. 

7. Aukin þéttleiki

Með blandaðri landnotkun auðveldast og styttist ganga fólks í nauðsynlega þjónustu. Þannig 

eykst nýting þeirrar þjónustu sem er í boði ásamt því að mynda þægilegri og skemmtilegri rými 

til að búa í. 

8. Vistvænar samgöngur

Ef möguleiki er á, skal gera ráð fyrir hágæða lestum sem tengja saman borgir, bæji og hverfi. 

Einnig skal stuðla að vistvænni hönnun sem hvetur til gangandi- og hjólandi vegfarenda í 

daglegu umhverfi. 

9. Sjálfbærni 

Stuðla skal að lágmarks umhvefisáhrifum í þróun og starfsemi. Því skal leggja áherslu á 

vistvænar lausnir. 

10. Lífsgæði

Samanlagt vinna þessir þættir að að þvi að bæta lífsgæði borgarumhverfis ásamt því að mynda 

staði sem auðga og hvetja mannsandann. 
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http://spacing.ca/vancouver/2011/08/11/release-picnurbia/
http://www.visitphilly.com/events/philadelphia/the-oval-on-the-benjamin-franklin-parkway/
https://www.pinterest.com/pin/46443439881122662/
https://www.flickr.com/photos/sfplanning/sets/72157632723108182/
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Mynd 7: Bls. 14 - PARK(ing) Day, Rebar

PARK(ing) Day. (2010). PARK(ing) Day 2010 Press Photos. Sótt 25. febrúar 2015 af 

http://my.parkingday.org/photo/albums/parking-day-2010-press-photos

Mynd 8: Bls. 15 - Bændamarkaðir:

8.1: Mainefarmersmarket. (2012). Augusta Farmers Market. Sótt 2. mars 2015 af 

http://www.mainefarmersmarkets.org/wp-content/uploads/2012/06/farmers-market-17.jpeg

8.2: Food Diet. (2014). July Is Almost Here. Sótt 2. mars 2015 af 

http://www.sdsufarmersmarket.com

8.3: SEELA. (á.á). Hollywood Farmers’ Market. Sótt 3. mars 2015 

http://www.seela.org/hollywood-farmers-market/

8.3: Weber State University. (2014). Food and Wellness. Sótt 5. mars. 2015 af 

http://www.weber.edu/sustainability/Food.html

Mynd 9: Bls. 16 - Skæruliðagarðyrkja:

9.1: Pop Up Urbanism. (á.á). Type 3: Guerilla Gardening. Sótt 10. mars 2015 af 

http://www.popupurbanism.org/guerilla-urbanism/

9.2: Crowdswell. (2013). Guerilla Gardening in Portland. Sótt 10. mars 2015 af 

https://crowdswell.com/swells/guerilla-gardening-in-portland-portland-or

9.3/9.4: Projectzieleni. (á.á). Guerilla Gardening. Sótt 9.mars 2015 af 

http://projektzieleni.pl/guerilla-gardening/

Mynd 10: Bls 17 - New York, San Francisco, Berlín

10.1: Tripadvisor. (á.á). New York. Sótt 15. mars 2015 af 

http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/03/9b/2d/f2/new-york-city.jpg

10.2: San Francisco Travel. (2013). San Francisco. Sótt 11. mars 2015 af 

http://www.sanfrancisco.travel/sites/sftraveldev.prod.acquia-sites.com/files/SanFrancisco_0.

jpg

10.3: Telegraph. (á.á). Berlin City Break Guide. Sótt 15. mars 2015 af 

http://www.telegraph.co.uk/travel/destination/germany/berlin/34757/Berlin-city-break-guide.

html
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Mynd 11: Bls. 18 - Pearl Street Plaza:

11.1: New York Times. (2013). A Streetcorner Serenade for the Public Plaza. Sótt 13. mars 

2015 af http://www.nytimes.com/2013/06/02/arts/design/a-prescription-for-plazas-and-public-

spaces.html?_r=0

11.2: Love Antoinette. (2012). Walking on Street Art in Brooklyn. Sótt 13. mars 2015 af 

http://www.loveantoinette.com/walking-on-street-art-in-brooklyn/

11.2: DUMBO NYC. (2010). Tonight: Night Marked, Hosted by David Chang. Sótt 13. mars 

2015 af http://dumbonyc.com/blog/2010/04/30/night-market-david-chang/

11.3: DUMBO NYC. (2007). New Sculptures at Pearl St. Triangle. Sótt 14. mars 2015 af 

http://dumbonyc.com/blog/2007/08/31/new-sculptures-at-pearl-st-triangle/

Mynd 12: Bls. 19 - Jane Warner Plaza

Pavement to Parks. (á.á). Jane Warner Plaza. Sótt 24. febrúar 2015 af 

http://pavementtoparks.sfplanning.org/castro_commons.htm

Mynd 13: Bls. 20 - ,,Raw”:

13.1: Sweeney. (2013). Berlin Is Off The Wall. Sótt  16. mars 2015 af 

http://sweeneyseas.com/2013/07/16/berlin-is-off-the-wall/

13.2: Sofitel Berlin Kurfurstendamm. (2013). Ballet Meets Denim at Berlin Fashion Week. Sótt 

16. mars 2015 af  

http://blog.sofitel-berlin-kurfurstendamm.com/g-star-fashion-week-berlin-2013/

Mynd 14: Bls. 21 – Strandbar mitte:

14.1: Strandbar-Mitte. (á.á). Strandbar. Sótt 18. mars 2015 af 

http://www.strandbar-mitte.de/strandbar/#

14.2: Grown-up Travel Guide. (2015). Strandbar Mitte. Sótt 18. mars 2015 af 

http://grownuptravelguide.com/fun-in-the-sun-5-outdoor-activities-in-berlin

14.3: iTravel. (2013). Berlin mit allen Sinnen geniessen. Sótt 19. mars 2015 af 

http://blog.itravel.de/2013/04/30/berlin-mit-allen-sinnen-geniesen/

Mynd 15: Bls. 23 - Reykjavík:

15.1: Bjarni Reynarsson. (2014). Borgir og borgarskipulag: Þróun borga á vesturlöndum. Bls. 

269.

15.2: Oitheblog. (2014). Ízlanda. Sótt 11. febrúar 2015 af 

http://oitheblog.com/2014/03/26/izlanda-curumus-kopekbaliklari-ve-bir-takim-guzellikler/
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Mynd 16: Bls. 25 - Torg í biðstöðu:

16.1: Torg í biðstöðu. (2014) Timeline Photos. Sótt 20. mars 2015 af 

https://www.facebook.com/bidsvaedi/photos/a.366002873436970.70947.364836523553605/7

27176990652888/?type=3&theater

16.2: Torg í biðstöðu. (2014). Vitatorg. Sótt 20. mars 2015 af 

https://www.facebook.com/bidsvaedi/photos/a.711039105600010.1073741849.364836523553

605/721914857845768/?type=1&theater

16.3: Torg í biðstöðu. (2013). Bernhöftstorfan Opnun. Sótt 20. mars 2015 af 

https://www.facebook.com/bidsvaedi/photos/a.543272885709967.1073741833.364836523553

605/543273012376621/?type=3&theater

16.4: Torg í biðstöðu. (2014). Bernhöftstorgan 2014. Sótt 20. mars 2015 af 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.717478948289359.1073741850.3648365235536

05&type=3

Mynd 17: Bls. 26 - Óðinstorg 2014: 

Hönnunarmiðstöð. (2014).  Torg í biðstöðu: Óðinstorg. Sótt 23. mars 2015 af 

http://blog.icelanddesign.is/torg-i-bidstodu-odinstorg/

Mynd 18: Bls. 27 - Óðinstorg 2010 og vinningstillaga 2015: 

18.1: Béhance. (2013). Óðinstorg. Sótt 21. mars 2015 af 

https://www.behance.net/gallery/7368999/Odhinstorg

18.2: Reykjavíkurborg. (2015). Vinningstillögur um Óðinstorg og Laugaverg Kynntar. Sótt 21. 

mars 2015 af 

http://reykjavik.is/frettir/vinningstillogur-um-laugaveg-og-odinstorg-kynntar

Mynd 19: Bls. 28 - Árbæjartorg 2012: 

19.1: Borghildur. (2012). Árbæjartorg 2012. Sótt 22. mars 2015 af 

http://borghildur.info/arbaejartorg-2012/

19.2: The Turf Network. (2012). Torg í biðstöði: Árbæjartorg. Sótt 22. mars 2015 af 

http://www.theturf.net/torg-i-bidstodu-arbaejartorg/

Mynd 20: Bls. 30 - Götumaðurinn Krás:

20.1: Götumarkaðurinn Krás. (2014). Timeline Photos. Sótt 25. mars 2015 af 

https://www.facebook.com/gotumatur/photos/a.716560151712618.1073741828.71611747509

0219/730869816948318/?type=3&theater
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20.2: Torg í biðstöðu. (2014). Timeline Photos. Sótt 25. mars 2015 af 

https://www.facebook.com/bidsvaedi/photos/a.366002873436970.70947.364836523553605/7

13500922020495/?type=3&theater

Mynd 21: Bls. 32 -  Vitatorg  

21.1: Torg í biðstöðu. (2014). Timeline Photos. Sótt 27. mars 2015 af 

https://www.facebook.com/bidsvaedi/photos/a.366002873436970.70947.364836523553605/7

21132507924003/?type=3&theater

21.2: Hönnunarmiðstöð. (2014). Torg í biðstöðu: Vitatorg. Sótt 27. mars 2015 af 

http://blog.icelanddesign.is/torg-i-bidstodu-vitatorg/

21.3: Gottaðvitatorg. (2013). Gott Að Vita Torg. Sótt 27. mars 2015 af 

http://gottadvitatorg.tumblr.com

21.4: Torg í biðstöðu. (2014). Timeline Photos. Sótt 27. mars 2015 af 

https://www.facebook.com/bidsvaedi/photos/a.366002873436970.70947.364836523553605/7

05921449445109/?type=3&theater

Mynd 22: Bls. 33 Hönnuntartillaga að Vitatorgi

Höfundur. (2015). 

Mynd 23: Bls 34 - Möguleg uppsetning vörubretta:

Höfundur. (2015). 

Mynd 24: Bls. 35 - Lækjartorg: 

24.1: Reykjavíkurborg. (2013). Matarmarkaður. Sótt 29. mars 2015 af 

http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-757/521_read-36715/

24.2: Steinar. (2010). Lækjartorg. Sótt 29. mars 2015 af 

http://www.steinar.is/portfolio/IS/6/113/Fr%E9ttir/L%E6kjartorg/

24.3: Borghildur. (2011). Torg í biðstöðu. Sótt 29. mars 2015 af 

http://borghildur.info/torg-i-bidstodu/

24.4: Borghildur. (2011). Torg í biðstöðu. Sótt 29. mars 2015 af 

http://borghildur.info/torg-i-bidstodu/

Mynd 25: Bls. 36 - Hönnunartillaga Lækjartorg: 

Höfundur (2015). 

https://www.facebook.com/bidsvaedi/photos/a.366002873436970.70947.364836523553605/713500922020495/?type=3&theater
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Mynd 26: Bls. 36 -Vörubretta hönnun: 

26.1: Design Rulz. (á.á). 25 Ways How To Use Pallets In Your Garden. Sótt 1. apríl 2015 af 

http://www.designrulz.com/design/2013/04/25-ways-of-how-to-use-pallets-in-your-garden/

26.2/26.3: Pallet Furniture Designs. (2014). 5 Brilliant Pallet Garden Projects. Sótt 1. apríl 

2015 af http://www.palletsdesigns.com/pallet-garden/5-brilliant-pallet-garden-projects/

26.7-26.6: Design Rulz: (á.á). 35 Creative Ways To Recycle Wooden Pallets. Sótt 1. apríl 2015 

af http://www.designrulz.com/product-design/2012/09/35-creative-ways-to-recycle-wooden-

pallets/

26.7: The Haas Machine. (2014). DIY Portable Pallet Rack. Sótt 1. apríl 2015 af 

http://thehaasmachine.com/2014/05/09/diy-portable-pallet-bike-rack/

Mynd 27: Bls. 40 - Austuvöllur

27.1: Steinar. (á.á). Austurvöllur. Sótt 24. mars 2015 af 

http://www.steinar.is/portfolio/IS/6/136/Fr%E9ttir/Austurv%F6llur/

27.2: Iceland etc. (2011). Austurvöllur By Day and Night. Sótt 24. mars 2015 af 

http://not-about-books.blogspot.com/2011_11_27_archive.html
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