
  

herbv 

 
MS – ritgerð                                                     desember 2014  

Gufunes  
útivistarsvæði og sjálfbært smáhúsahverfi  

 
                                               Jón Hámundur Marinósson 

 
30 eininga ritgerð sem er hluti af Magister Scientarium í skipulagsfræði 

 

                                       
 

Umhverfisdeild 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
MS – ritgerð                                                        desember 2014 

 
Gufunes  

útivistarsvæði og sjálfbært smáhúsahverfi   
 

Jón Hámundur Marinósson 
 
 

30 eininga ritgerð sem er hluti af Magister Scientarium í skipulagsfræði 

 
Leiðbeinandi: Dr. Sigríður Kristjánsdóttir  

                                               Meðleiðbeinandi: Dr. Bjarki Jóhannesson 
 
 

Landbúnaðarháskóli Íslands 
Umhverfisdeild 

 

20 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 

i 

 

Yfirlýsing 

 
Hér með lýsi ég því yfir að þessi ritgerð er samin af mér þar sem 

heimilda er aflað bæði í texta og myndrænu máli og að hún hefur 

hvorki að hluta né heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.  

 

 
                                                           Jón Hámundur Marinósson 
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Ágrip  

 
Gufunesið í Grafarvogi er opið svæði með ríka sögu sem hefur verið 

mikilvægt fyrir þróun Reykjavíkur. Í upphafi var Gufunesið 

landnámsjörð og hefur síðan verið verðmæt landbúnaðarjörð í 

gegnum aldirnar, bæði sem konungs- og kirkjujörð. Á 18. öldinni, 

um nokkra áratugi var ellispítali þar fyrir fátækt gamalt fólk. Síðar á 

hernámsárunum var ameríski herinn um nokkurt skeið með bragga í 

Gufunesi. Þegar litið er til mikilvægis Gufuness í sögu Reykvíkinga 

þá skiptir máli að Gufunesið nýtist vel fyrir Reykjavík. 

 

Fyrri rannsóknir og greiningarvinna var stór þáttur fyrir undirbúning  

skipulagstillögunnar þar sem svæðið var skoðað og metið nokkrum 

sinnum. Að lokum var skipulagstillaga lögð fram í samræmi við 

markmið og niðurstöður greininga. Niðurstaðan er að Gufunesið er 

vel staðsett fyrir sjálfbært smáhúsahverfi þar sem fólk með áhuga á 

ræktun getur ræktað sinn eigin mat og kynnst náunga sínum. Rík 

áhersla er lögð á að bæta hag göngu- og hjólreiðafólks, en draga úr 

notkun einkabílsins. Þá mun stórt fjölbreytt útivistarsvæði í næsta 

nágrenni, styrkja enn frekar slíkt sjálfbært smáhúsahverfi og laða 

fólk að svæðinu 
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Abstract  

 

Gufunes in Grafarvogur is an open nature area with a rich history 

that has played an important role in the development of Reykjavík. 

Gufunes was settled early in the age of Settlement and has been a 

valued agricultural land through the centuries. Over a period of time 

it belonged to the Danish king and also to the church. In the 18th 

century a hospital for poor, elderly people was run there for a couple 

of decades. Later, during the Second World War a few American 

military barracks were kept there during the occupation of Iceland. 

Considering the historical importance of Gufunes for Reykjavík it is 

vital that in the future Gufunes will again be important for 

Reykjavík. Previous research and analysis was a key factor for the 

preparation of the planning proposal where the area was visited and 

evaluated a couple of times and in the end a planning proposal was 

suggested according to the goals and conclusions of the analysis. 

Gufunes is well placed for an eco village where people with similar 

interest can grow food near their home and meet their neighbors. 

This area will also be particularly pedestrian and cyclist friendly and 

the use of  privately owned cars will be reduced. A large outdoor 

park will be in the neighborhood which should enhance the quality 

of such a pocket eco village and attract more people to the area. 
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1   Inngangur 

 

Vakning hefur átt sér stað á síðustu árum um að breytinga sé þörf 

og að sjálfbær þróun verði höfð að leiðarljósi innan borga. Þetta 

hefur þýtt að aukin áhersla hefur verið lögð á að bæta lífsgæði 

fólks með bættum samgöngum, betri úthverfum og grænum 

svæðum. Þróunin stefnir í þá átt að þau búsetukerfi sem við höfum 

búið við síðustu áratugina munu hægt og bítandi úreldast sakir 

þess að við munum hreinlega ekki búa við sömu tækifæri og 20. 

öldin gaf okkur. Fólksfjöldinn mun aukast og atvinnutækifærum 

mun á næstu áratugum fækka á heimsvísu, þar sem bæði orku og 

vatnsskortur mun hrjá mannkynið. Vegna bættra lífskjara hefur 

aldurssamsetning breyst á Vesturlöndum og er nú talið að einn af 

hverjum fjórum Vesturlandabúa sé kominn yfir sextugt. Almennt 

séð lifir fólk lengur og því er fyrirsjáanlegt að umsjá með 

öldruðum verði stór hluti af borgarrekstri og að mikill 

vaxtabroddur verði í atvinnutækifærum er snúa að þjónustu við 

aldraða (Yaleglobal, 2014).   

Miklar stefnubreytingar í skipulagsmálum munu verða á 21. 

öldinni þar sem ákveðið afturhvarf til fortíðar mun eiga sér stað. 

Þetta þarf ekki að vera slæm þróun því þá er áhersla á manninn í 

umhverfinu í forgangi en ekki á bílinn eins og verið hefur í 

heiminum í nokkra áratugi. Á Íslandi mun eiga sér stað 

sambærileg þróun þar sem fólkfjöldi eykst og atvinnutækifærum 

fækkar þegar líður á 21. öldina. Samkvæmt Hagstofunni búa á 

Íslandi um 325.671 manns og ef litið er á háspá Hagstofunnar um 

mannfjölda á Íslandi er álitið að árið 2050 verði heildarmannfjöldi 

á Íslandi 457.317 (Hagstofa Íslands, 2014). Þetta er aukning um 

131.646 manns. Þörfin á fjölbreyttu ódýru húsnæði sem mætir 

þörfum mismunandi hópa fólks á öllum aldri verður því afar brýn 

næstu áratugina. 

Víða um heiminn í dag er óvissa um framtíðina, óróleiki á 

fasteignamörkuðum og mikið vantraust á stjórnvöldum. Fjölmargir 

aðilar hafa því endurmetið stöðu sína og lífsgildi og kallað eftir 

meiri skynsemi hjá stjórnvöldum, með áherslu á sjálfbærari 

húsnæðislausnir þar sem húsin eru bæði minni og hagkvæmari. 

Ástæður fyrir þessum þankagangi geta verið af ýmsum toga, 

fyrirsjáanlegar breytingar í umhverfinu, erfiður fjárhagur eða 

hreinlega andleg vakning um breytt lífsgildi. 

Þetta verkefni á að meta mögulegar breytingar á lífsháttum með 

áherslu á umhverfi okkar í samræmi við væntanlega breytta tíma á 
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21. öldinni. Nokkrir skipulagsaðilar hafa komið með lausnir sem 

byggðar eru á gömlum merg  til dæmis á þorp fyrri tíma þar sem 

bæði gamlir og ungir bjuggu saman og mynduðu með reynslu 

sinni stað sem varð þeirra heimili. Dæmi um slíka tilraun er 

(e.Cohousing) eða sambýlið sem hefur verið að ryðja sér rúms  

sem búsetuform þar sem fólk finnur öryggi í því að deila ábyrgð í 

sameiginlegu umhverfi en hefur samt eigið einkasvæði 

(McCamant &, Durret, 2013).  

Annað dæmi er smáhúsahverfi sem er liður í því að einblína á 

nærumhverfið þar sem dregið er úr hlutverki bílsins en meira gert 

úr möguleikum fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur jafnframt 

því að skoða möguleika á betri nærþjónustu og jafnvel 

atvinnuuppbyggingu sem gæti verið í námunda við slíka staði 

(Alexander o.fl., 1977). Til viðbótar er sjálfbæra þorpið, sem er 

uppbyggt með svipuðum  hætti og sambýlið en leggur meira upp 

úr hvers konar matarræktun og því að lifa í sátt við náttúruna. 

 

 

 
 

1.1 Helstu hugtök og skilgreiningar 

 

Hér á eftir verða nokkur hugtök útskýrð betur til að glöggva sig 

betur á innihaldi og merkingu þeirra í verkefninu. 

 

 Allotment: Lítill landskiki til afnota sem möguleiki er á að 

leigja til að nota sem garð fyrir grænmetisrækt. 

 Brownfield stefna: Gengur út á að endurnýta svæði þar sem 

iðnaðarbyggð hefur verið áður.  

 Greenfield stefnan: Gengur út á setja niður byggð á grænt 

svæði þar sem ekki hefur verið byggt áður. 

 Grænir fingur: Eru gróðurtengingar sem teygja sig inn í 

borgina og tengja saman borg og sveit. 

 Grænn gangur: Er samgöngutenging í umhverfinu þar sem 

áhersla er lögð á að bæði gangandi og hjólandi vegfarendur 

geti ferðast sinna leiða í gróðursælu, þægilegu umhverfi. 

 Græni trefillinn: Myndar umgjörð um borgina og er bæði 

skógræktar og útivistarsvæði þar sem mikilvægt er að 

vernda ósnortna náttúru í bland við skógrækt. 

 Sjálfbær þróun: Merkingin er sú að leggja áherslu á að 

vernda umhverfið með þeim hætti að það nýtist einnig fyrir 

komandi kynslóðir. 
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 Smáhús: Er notað hér í þeirri merkingu að húsin séu í 

manngerðum skala, stakstæð á bilinu 35–60 m2 að stærð, 

hóflega nálægt hvort öðru með smágarði. 

 Sambýli: Er notað hér í sömu merkingu og enska orðið 

Cohousing þar sem fólk býr útaf fyrir sig en deilir kjörum, 

hluta af daglegum rekstri og borðar reglulega saman í 

sameiginlegu húsnæði þar sem áhersla er lögð á sjálfbæra 

lífshætti. 

 Vistþorp: Byggt á orðinu Eco village þar sem íbúar búa í 

litlu þorpi sem er í manngerðum skala og rækta sitt 

viðurværi sjálfir í sátt við náttúruna. 

 Vistþorp: Byggt á orðinu Eco village þar sem íbúar búa í 

litlu þorpi sem er í manngerðum skala og rækta sitt 

viðurværi sjálfir í sátt við náttúruna. 

 Vistvænt skipulag:  

Vistvænt skipulag felur í sér margþætt samspil 

umhverfis-, samfélags- og efnahagslegra þátta sem 

nálgast þarf faglega og útfrá heildstæðri 

skipulagssýn. Ábyrg vistvæn hönnun stuðlar þannig 

að lægri rekstrarkostnaði og auknu verðmæti 

byggðar (Skipulag vistvænna hverfa, bls 30). 

1.2  Markmið verkefnis 

 

Markmið verkefnis er að bjóða upp á skipulagslausnir þar sem fólk 

er í fyrirrúmi en bíllinn í öðru sæti. Gufunesið varð fyrir valinu til 

að prófa slíkt hverfi sakir staðsetningar og möguleika svæðisins. 

Slíkt smáhúshverfi mun vissulega vera afturhvarf til fortíðar og 

byggir á skipulagssýn aðila eins og Ebenezer Howard  í bókinni 

Garden Cities Of Tomorrow  sem var fyrst gefin út 1898, 

Christopher Alexender o.fl. í bókinni A Pattern Language (1977) 

og hér á landi bók Guðmundar Hannessonar Um skipulag bæja 

(1916). Áhersla mun verða á sjálfbæra þróun, þar sem 

hönnunarviðmið byggja á hagrænum, samfélagslegum og 

náttúrufarslegum þáttum.  

Þetta þýðir að í smáhúsahverfi verður að manngera skalann á 

húsnæði, auka möguleika á að rækta að hluta til eigin mat, bæta 

samgöngur og vera í nálægð við útivistarsvæði. Þessi nálgun á 

smáhúsahverfi ætti að tryggja betri lífsgæði og gefur fólki val um 

öðruvísi húsakost þar sem miðað er við fyrri tíma þegar bíllinn var 

ekki í aðalhlutverki. Hönnun á slíku smáhúsahverfi á að búa yfir 

sveigjanleika sem gerir það að verkum að það geti verið staðsett á 

fleiri en einum stað en jafnframt haldið sínum  sjálfbæru þáttum 
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óskertum. Til að svo geti orðið í slíku verkefni þarf að búa til 

hönnunarviðmið og verður því litið til fyrri rannsókna og 

gagnasöfnunar ásamt því að kynna athugunarsvæðið og 

staðsetningu á sjálfbæru smáhúsahverfi innan þess. 

 

1.3  Rannsóknarspurningar 

 

 Hentar Gufunes fyrir sjálfbært smáhúsahverfi?  

 Hvernig er hægt að gera Gufunes meira aðlaðandi fyrir 

almenning? 

 Hvernig mætti útfæra skipulag á sjálfbæru smáhúsahverfi í 

Gufunesi? 

 

1.4  Fyrri rannsóknir á Gufunesi 

 

Gufunesið hefur verið mikið rannsakað ekki síst sakir stórra 

hugmynda  um lagningu Sundabrautar. Búið er að leggja til að 

Sundabraut verði framtíðarkostur til að efla stofnbrautakerfi 

borgarinnar. Sundabrautin yrði veruleg ógn við hugmyndina um 

sjálfbær smáhúsahverfi á svæðinu sakir  hávaða, sjónmengunar og 

manngerðs skala og því ekki frekar fjallað um hana hér. Vitnað 

verður í rannsóknir á náttúrufari sem gerðar voru á svæðinu af 

bæði Fornleifa- og Náttúrufræðistofnun. Litið verður til 

mengunarþáttar vegna sorpurðunar í Gufunesvogi til margra ára, 

en sú rannsókn var gerð árið 2007 af verkfræðistofunni 

Línuhönnun fyrir umhverfis og samgöngusvið borgarinnar 

(Línuhönnun, 2008). 

Þegar búið er að skoða athugunarsvæði og aðliggjandi nærsvæði 

og þegar  allar greiningar liggja fyrir má meta sérstöðu svæðis  í 

samræmi við aðferðir Metoder til Landskapsanalyse 

(Stahlschmidt, 2001), Design For Outdoor Recreation (Bell, 2008) 

og Site Planning (Lynch, 1984). Niðurstöður úr greiningarþáttum 

fyrir landslag verða svo þær grunnstoðir sem skipulag svæðis mun 

byggja á. Stahlschmidt, Lynch og Bell  leggja  hver með sínum 

hætti mikið upp úr landslagsgreiningu. Per Stahlschmidt gaf sína 

bók Metoder til Landskapsanalyse út árið 2001. Hún býður upp á 

fjölbreyttar greiningar fyrir sögu, rými, svæði, gæða og staðarval. 

Simon Bell leggur í bók sinni Design For Outdoor Recreation 

(2008) mikið upp úr þörfum fólks fyrir fjölbreytt útivistarsvæði og 

bendir á leiðir til að ná jafnvægis milli umhverfis og fólks í því 

samhengi. Kevin Lynch bendir á bók sinni Site Planning frá árinu 

1984 mikilvægi þess að kynna sér svæðið og greina vandamálin 
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strax á undirbúningsstigi skipulags. Slík vinnubrögð séu forsenda 

fyrir farsælu skipulagi. 

 

Breytingar hafa verið í gangi í heiminum og nú þegar er mikið til 

af svæðum sem hafa aðlagast að sjálfbærum lifnaðarháttum með 

minni húsum, orkusparnaði, ræktun á eigin mat og notkunar græns 

samgöngumáta þar sem það er hægt. Margar bækur og rit hafa 

verið gefnar út um sjálfbæra lifnaðarhætti fyrir framtíðina þar sem 

oftast er einblínt á litla þorpið, húsaþyrpingar í kringum 

sameiginlegt rými þar sem útfærslur geta verið með ýmsum hætti. 

Árið 2011 kom bókin Pocket Neighborhoods eftir Ross Chapin út í 

Bandaríkjunum. Þar er fjallað um þörfina á afturhvarfi til fortíðar 

þar sem húsin voru í manngerðum skala og fólk þekkti nágranna 

sína, ræktaði sitt grænmeti sjálft og ferðaðist gangandi og hjólandi 

um grænt umhverfi þar sem bíllinn var lítið sýnilegur. Í bók sinni 

leggur Chapin í anda Christopher Alexander áherslu á 

hönnunarviðmið fyrir slíkar húsaþyrpingar. Bent er á svæði 

víðsvegar í vesturheimi þar sem slík smáþorp og hverfi hafa verið 

reist með góðum árangri (Chapin, 2011). Þá mætti segja svipað um 

bókina Creating Cohousing: Building Sustainable Communites 

(2013) eftir höfundana Kathryn McCamant og Charles Durrett. 

Þau eru bæði arkitektar og hafa eytt mörgum árum í að hanna 

sambýli í Danmörku og Bandaríkjunum sem byggja á sjálfbærri 

þróun. Þar eru sýnd fjölmörg dæmi um vel heppnuð sambýli 

(McCamant & Durrett, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Byggt á  vistþorpi frá Svíþjóð –Solbyn 
(JHM, Solbyn Ekoby, 2014) 

Mynd 2. Byggt á  vistþorpi frá Svíþjóð –Toarps 
(JHM, Toarps Ekoby, 2014) 
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1.5  Sagan og þróun skipulags í Gufunesi    

 

Við greiningu skiptir sagan oft miklu máli til að gera sér grein 

fyrir mikilvægi svæðisins í gegnum tíðina. Gufunes er 

landnámsjörð og hefur þjónað ýmsum tilgangi í gegnum söguna 

og skipt nokkrum sinnum um eigendur. Gufunesjörðin hefur verið 

landbúnaðarsvæði, konungsjörð og  kirkjujörð. Ellispítali var þar 

um nokkra áratugi á fyrri tímum og um stund var ameríski herinn 

með nokkra bragga í Gufunesi á hernámsárunum. Helsta heimildin 

sem notuð hefur verið um sögu Gufuness er skýrslan 

Fornleifaskráning jarðarinnar Gufuness og hjáleigu hennar 

Knútskots frá árinu 2004 eftir Önnu Lísu Guðmundsdóttur. Í þeirri 

skýrslu er farið yfir sögu Gufuness og þær fornleifar sem þar hafa 

fundist skráðar. Árið 1952 skrifaði blaðamaðurinn Árni Óla 

greinina Eftirmæli um Gufunes í Morgunblaðið og ítrekaði þar 

mikilvægi svæðisins (Árni Óla, 1952). Þá var einnig höfð til 

hliðsjónar bókin Bæirnir byggjast: Yfirlit um þróun skipulagsmála 

á Íslandi til ársins 1938 eftir Pál Líndal. Einnig var farið yfir eldra 

skipulag um landnotkun á Gufunesi síðustu áratugina í bókinni 

Vaxtarbroddar í Reykjavík (Trausti Valsson, 1986). Síðan í  

kjölfar þess var skoðað gildandi aðalskipulag Reykjavíkur 2010-

2030 um Gufunesið og tillaga um breytta landnotkun þess á 

skipulagstíma.   

 

1.6  Gufunes – jaðarbelti    

 

Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir að borgarlandslagið er 

breytingum háð. Þá er betur hægt að gera sér grein fyrir 

framtíðarþróun í skipulaginu með því að greina hvaða hvatar 

liggja að baki mótun byggðarinnar. Borgarformfræðin í Reykjavík 

ber vott um hversu ólíkt hið byggða form er í borginni (Sigríður 

Kristjánsdóttir, 2004). Mynstrin í borginni eru ólík og fjölbreytt. 

Skalar í byggingum eru mismunandi og götumannvirki í borginni 

þekja stór svæði (Sigríður Kristjánsdóttir, 2005). Eitt hugtak í 

borgarformfræðinni er Jaðarbelti (e. Fringe belt). Samkvæmt 

Conzen er jaðarbelti skilgreint sem beltislagað svæði sem er í 

tímabundinni kyrrstöðu eða útjaðar borgarsvæðis sem er í hægfara 

framsókn (Conzen, 1960). Einkenni slíkra jaðarbelta eru blönduð 

landnýting, lítill þéttleiki, stórar byggingar sem eru frekar á 

landsvæði og þurfa því ódýrar lóðir (Sigríður Kristjánsdóttir, 

2003). Yfir tíma getur ólík landnotkun leitt til að stækkun byggðar 

stekkur yfir svæðið og myndar þannig jaðarbelti sem aftur síðar 

getur leitt til endurnýtingar á slíku svæði þannig að mörk milli 



 

7 

 

jaðarbeltis og byggðar verða þá óskýrari (Sigríður Kristjánsdóttir, 

2003). 

 

Gufunesið myndi falla undir að vera jaðarbelti innan borgar með 

aflagða sorphauga og víkjandi iðnaðarstarfssemi. Byggðin í 

Grafarvogi hefur smám saman myndað umgjörð til austurs og 

suðurs um Gufunesið á meðan að landnotkun svæðis hefur staðið í 

stað. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

1.7  Efnistök 

Verkefnið skiptist upp í 11 kafla. Í fyrsta kafla er farið yfir tilurð 

verkefnis, markmið og fyrri rannsóknir þar sem meðal annars eru 

skoðuð sambærileg svæði erlendis. Í öðrum kafla er rætt um vinnu 

og verkferla. Í þriðja kafla eru lega og mörk athugunarsvæðis 

kynnt. Í fjórða kafla er rætt um vistvænt skipulag, mikilvægi 

sjálfbærrar þróunar og skipulagslausnir í húsakosti fyrir 21. öldina. 

Í fimmta kafla er fjallað um svæðisgreiningar og mengun á 

svæðinu. Í sjötta kafla verða síðan forsendur svæðis og 

skipulagstillaga lögð fram fyrir sjálfbært smáhúsahverfi á svæðinu. 

Í sjöunda kafla verða niðurstöður verkefnis kynntar. Í áttunda kafla 

verða umræður og ályktanir og síðan heimildaskrá í níunda kafla, 

myndaskrá í tíunda kafla og viðaukar að lokum í ellefta kaflanum. 

 

 

 

 

Mynd 3. Gufunes sem jaðarbelti í borg  
(JHM, 2014) 
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2   Gögn og aðferðir 

2.1  Vinnuferill 

Þegar búið var að móta rannsóknarspurningarnar var markmið sett 

fram og síðan hafist handa við að safna gögnum og byrjað að móta 

með hvaða hætti best væri að vinna verkefnið undir leiðsögn dr. 

Sigríðar Kristjánsdóttur og dr. Bjarka Jóhannessonar. 

Athugunarsvæðið var afmarkað. Spurningalisti var saminn og fólk 

í Grafarvogi beðið um  að gefa skoðun sína á mögulegri framtíð 

Gufuness sem útivistarsvæðis og þeim möguleika að hafa þar 

nokkur sjálfbær smáhúsahverfi með ræktunarmöguleikum. 

Greiningarþættir fyrir Gufunesið voru: Veðurfar, mengun, dýralíf 

og gróður, ásamt sjónlínum, aðgengi, samgöngum og SVÓT 

greiningaraðferð. Í henni var svæðið metið út frá nútíðinni þar sem  

styrkleikar og veikleikar svæðis voru skoðaðir og síðan út frá 

framtíðinni þar sem helstu ógnanir og tækifæri svæðis voru metin. 

Farið var í þrjár vettvangsferðir. Fyrst í september 2013, þar sem 

áhrif mengunar var skoðuð. Í sömu ferð var jarðvegur, fána og 

flóra skoðuð og endað á því að meta sjónlínur og almennt ástand á 

svæðinu. Síðari ferðin var farin í desember 2013 og síðan aftur um 

vorið 2014.  Þá var iðnaðarsvæði og sá afþreyingar rekstur sem er 

í gangi í dag á Gufunessvæðinu bæði hjá Gufunesbæ og 

Skemmtigarðinum skoðaður. Einnig var skoðað hvar mögulegt 

sjálfbært smáhúsahverfi gæti risið á svæðinu með möguleika á að 

fleiri slík hliðstæð hverfi gætu fylgt á eftir. 

Veðurstofa Íslands lagði til vindrósir sem notaðar voru í tengslum 

við mat á helstu vindáttum í Gufunesinu. Grunnkort af Gufunesi 

var síðan unnið fyrir framsetningu á greiningarþáttum og var það  

einnig notað sem kortagrunnur fyrir skipulagstillöguna. Þau 

kortagögn voru fengin hjá Framkvæmda- og eignasviði 

Reykjavíkurborgar.  

Hér fyrir neðan er svo myndræn skilgreining á verkefninu þar sem 

gögn og greiningar í verkefninu eru sýnd með skipuriti á mynd nr. 

4. 
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Mynd 4. Skipurit af verkefni (JHM, 2014)  
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2.2  Verkferill 

2.2.1  Vettvangskannanir 

Á meðan á vinnslu verkefnis stóð var svæðið heimsótt þrisvar 

sinnum. Fyrra skiptið var í September 2013 og hið síðara í 

desember 2013. Þriðja ferðin var farin á vormánuðum 2014. 

Dvalið var í tvær klukkustundir á staðnum í öll skiptin. Farið var 

til að fá betri yfirsýn yfir svæðið og sjá með eigin augum ástand 

gróðurs og dýralíf og taka nokkrar ljósmyndir. Gróðurfar er 

fábreytt. Smávotlendi er á tveimur stöðum á svæðinu. Lítið var um 

fugla á svæðinu á þessum tíma ársins. Það sem einkennir svæðið í 

dag er hversu raskað það er af mannavöldum. Átak hefur verið í 

gangi að koma stofn- og tengistígum um svæðið og er mikil vinna 

eftir þar. Eitthvað hefur verið gróðursett nú þegar af trjáplöntum á 

svæðinu í kringum Skemmtigarðinn á vegum Fjöreflis ehf. og 

víðar um svæðið. Gufunes er að hluta atvinnusvæði, fyrirtæki sem 

starfa flest við endurvinnslu og flokkun eru áberandi í umhverfinu. 

Á meðan dvalið var á svæðinu var helsta umferðin til og frá 

atvinnusvæði en lítið um heimsóknir í skemmtigarðinn, enda 

komið haust og veðrið fremur hráslagalegt. Landslagið í Gufunesi 

er mishæðótt að hluta. Svæðið er opið og vítt til allra átta og mikil 

friðsæld þegar komið er vel inn á mitt Gufunesið eða út við 

strandlínu. Ekkert sást til göngu- eða hjólreiðafólks á svæðinu í 

þessi tvö skipti sem dvalið var þar. Gufunesið liggur að sjónum en 

lítið er um sandfjöru. Þar eru frekar háir bakkar sem hindra 

aðgöngu að sjónum.  

Mynd 5. Uppgræðsla  (JHM, 2014) Mynd 6. Horft vestur (JHM, 2014) 
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2.2.2  Skoðanakönnun í Grafarvogi    

Þessi skoðanakönnun byggir á eigindlegum aðferðum í 

viðtalsformi sem miðast við ótiltekið úrtak af íbúum í Grafarvogi á 

mismunandi aldri af báðum kynjum. Þátttakendur voru spurðir 

nokkra spurninga um Gufunesið, og hvað þeim finnist um 

Gufunesið til framtíðar og möguleika svæðisins.  

Skoðanakönnunin fór fram í maí 2014 í Spönginni í Grafarvogi 

þar sem gestir og gangandi voru beðnir um að svara nokkrum 

spurningum um Gufunesið. Tuttugu og þrír viðmælendur voru 

teknir tali svo könnunin ætti að gefa þokkalega mynd af hug 

Grafarvogsbúa til svæðisins. Til að fá fram hvernig 

Grafarvogsbúar skynja Gufunesið voru viðmælendur beðnir um að 

lýsa Gufunesi með þremur orðum. Helstu niðurstöður þess hluta 

könnunarinnar var sú að orðin sorp, kalt og opið voru algengust. 

Annars virtust viðmælendur mjög hlynntir því að gera átak til 

framtíðar í að breyta Gufunesi í fjölbreytt útivistarsvæði með því 

að græða svæðið upp og gera það skjólsælla. Raunar sögðust 17 

viðmælendur myndu nota slíkt útivistarsvæði ef það væri til staðar, 

fimm aðilar voru ekki vissir, enda ekki mikið fyrir útivist og einn 

sagðist vera utan af landi og því ekki fær um að dæma um það. Þá  

voru tveir aðilar sem sögðust nú þegar nota Gufunesið til útivistar 

þegar viðraði vel til þess. Þeir voru ánægðir með hvernig svæðið 

er að þróast á heildina og vildu iðnaðarsvæðið burt. Hinir 

viðmælendurnir höfðu íhugað að fara í göngutúr í Gufunesi en 

fannst svæðið fremur fráhrindandi í núverandi ástandi.  

 

 

Mynd 7. Orð um Gufunes úr skoðanakönnun (JHM, 2014) 
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Hugmyndir um Sundabrautina í Gufunesi voru ofarlega í huga 

margra viðmælenda og þó að hún væri ekki hluti af spurningalista 

kom hún nokkuð oft upp hjá viðmælendum. Almennt séð virtist 

ríkja neikvæð viðhorf í hennar garð.   

Tillagan um sjálfbært smáhúsahverfi í Gufunesið mætti velvilja og 

svörum eins og “af hverju ekki?” og “ á meðan að það tekur ekki 

of stórt pláss af heildarsvæðinu”. Einn aðili talaði um að hann vildi 

allavega ekki háar byggingar eins og blokkir á svæðið því að það 

skemmdi útsýnið yfir sundin til borgarinnar. Ákveðnar áhyggjur 

heyrðust frá tveimur viðmælendum um að það væri ekki nóg að 

byggja hverfi, það þyrfti bæði að skapa atvinnu og þjónustu í 

kringum slíkt, og það þyrfti að draga úr ferðakostnaði.   

Heildrænt séð þá virðast þessar niðurstöður benda til þess að 

viðmælendur vilji breyta Gufunesi í útivistarsvæði til framtíðar og 

auka þannig virði þess fyrir íbúa Grafarvogs. Í gildandi skipulagi 

er gert ráð fyrir íbúðabyggð og léttri atvinnustarfssemi í Gufunesi. 

Það samræmist skoðunum Grafarvogsbúa á meðan íbúðabyggðir 

þar taka ekki of stóran hluta af útivistarsvæðinu til sín. Sjálfbær 

smáhúsahverfi á slíkum stað á 21. öldinni gætu vel verið 

kærkomin viðbót við fjölbreytileika í búsetukosti hvort heldur er 

sem húsnæði til eignar eða leigu. Staðsetning slíks smáhúsahverfis 

myndi styrkjast við að hafa útivistarsvæði í næsta nágrenni og 

auka lífsgæði íbúanna.  

2.2.3  Annað efni 

Úrvinnsla á kortagrunni fór fram í forritinu Autocad. Grunnkort af 

Gufunesi og loftmyndir koma úr landupplýsingakerfi LUKR hjá 

Framkvæmda- og eignasviði Reykjavíkurborgar. Á síðara 

vinnslustigi voru þau gögn síðan flutt yfir í Adobe forritunar 

pakkann Illustrator, Photoshop og Indesign, þar sem unnið var 

frekar með gögnin. Google Sketchup forritið var notað í grunn 

þrívíddar vinnu fyrir afstöðumyndefni sem síðan var unnið frekar í 

Adobe Photoshop forritinu. Ljósmyndir koma flestar frá höfundi 

en ein ljósmynd var fengin að láni frá Snorra Sturlusyni 

ljósmyndara, hafi hann þakkir fyrir. Misgömul kort sem sýna aðal- 

og deiliskipulög voru ýmist fengin úr bókum eða af vefnum úr 

skipulagsjá gagnabanka Reykjavíkur (Reykjavíkurborg, á.á.). Öll 

myndvinnsla og uppsetning verkefnins er gerð af höfundi.  
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3   Lega og mörk athugunarsvæðis   

Athugunarsvæði í Gufunesi tekur yfir stórt svæði, eða um 120 ha. 

Til vesturs er Gufunesið umlukið af sjó og liggur Viðey skammt 

frá. Til norðvesturs er Geldinganesið en til austurs og suður 

afmarkast Gufunesið af íbúðasvæðum. Áætlað er að 36 ha  fari 

undir byggð með tímanum, en það svæði sem notað verður sem 

grunnviðmið fyrir sjálfbært smáhúsahverfi í þessu verkefni verður 

um 1 ha að stærð. Sjá staðsetningu innan athugunarsvæðis merkt 

með bláum ramma á mynd nr. 8. Innan þess er hönnunarsvæði 

afmarkað með svörtum útlínum. Í dag er eitthvað um þjónustuvegi 

á svæðinu sem þjóna þeim fyrirtækjum sem þar eru og eru einnig 

notaðir af göngufólki. Fyrir margra hluta sakir er Gufunesið 

mikilvægt í bæði sögulegu og náttúrufarslegu samhengi en fjallað 

verður betur um það síðar í þessu  verkefni. Í dag er stór hluti 

Gufuness skilgreindur sem borgargarður samkvæmt gildandi 

aðalskipulagi 2010-2030 og mikið starf er óunnið til að gera 

svæðið markvisst að fjölbreyttu útivistarsvæði með góðu aðgengi 

sem laðar fólk til sín. Mikilvægt verður að skoða áhrif mengunar á 

svæðinu því um langan tíma var Gufunesvogurinn fylltur upp af 

sorpi Reykvíkinga sem nú er búið að moka yfir og græða upp.  
 

 

Mynd 8. Staðsetning athugunarsvæðis (JHM, Reykjavíkurborg, 2014) 
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3.1  Landnotkun  á Gufunesi samkvæmt aðalskipulagi 

 

Gufunesið í Grafarvogi byrjaði sem stór landnámsjörð og hefur 

verið kirkjujörð og konungsjörð í gegnum tíðina og um langt 

árabil var Áburðaverksmiðjan staðsett þar. Betur verður fjallað um 

sögu Gufuness síðar í þessu verkefni. Sjá kafla tíu um 

svæðisgreiningar.  

                                                                                                                                                                

Á eftirstríðsárum var mikill uppgangur og útþensla í byggð og á 

aðeins 20 árum óx Reykjavík austur að Elliðaám. Grafarvogur fær 

ekki neina umfjöllun í skipulagi fyrr en í danska skipulaginu frá 

árinu 1965, gert var skipulag um framtíðarútþenslu borgarinnar og 

er þá skilgreind landnotkun þar og í Gufunesinu sem iðnsvæði og 

vörugeymslur. Á sama tímabili er ákveðið að taka 10 ha af 

Gufunessvæðinu undir sorphauga fyrir höfuðborgarsvæðið og 

þegar litið er yfir skipulagið í tímaröð sést að landnotkun 

Grafarvogs breytist lítið, áherslan er ætíð sú sama, iðnsvæði og 

vörugeymslur og bendir Trausti Valsson sérstaklega á þetta í bók 

sinni Vaxtarbroddar í Reykjavík sem dæmi um skort á yfirsýn í 

skipulagi (Trausti Valsson, 1986). 

Síðar breytast áherslur í Gufunesi og er það þá fyrst skilgreint sem 

opið svæði og iðnaðarsvæði og þannig hefur það verið síðan. Sú 

starfsemi sem nú er í gangi í Gufunes á sviði endurvinnslu og 

meðhöndlun á úrgangi verður til staðar næstu árin, en áætlað er að 

þessi starfsemi verði víkjandi síðari hluta gildandi 

skipulagstímabils og landnotkun breytist yfir í blandaða byggð og 

létta atvinnustarfssemi (Reykjavíkurborg, Græna borgin, 2014).   

 

 

Mynd 9. Aðalskipulag  Grafarvogur 2010-2030     
(Reykjavíkurborg,  2014) 
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3.2   Núverandi ástand 

Í Gufunesi er í dag bæði opið svæði og blandað iðnaðarsvæði. 

Helstu fyrirtæki sem fyrirfinnast á iðnaðarsvæðinu eru Sorpa og 

Gámaþjónustan ásamt nokkrum minni aðilum. Gufunesbær er á 

suðurhluta svæðisins, en það er frístundamiðstöð sem ætlað er að 

hafa umsjón með íþrótta- og útivistarstarfi í Grafarvoginum. Fyrir 

nokkrum árum fékk Skemmtigarðurinn einnig aðstöðu á svæðinu, 

en þar er áhersla lögð á útivist og hvers konar leiki 

(Reykjavíkurborg, 2013).  

 

Gufunesið í dag er lítið notað af íbúum Grafarvogs ef marka má 

skoðanakönnun í Spönginni í Grafarvogi sem fjallað var um hér að 

framan og meðal annars var gerð til að fá innsýn í viðhorf 

Grafarvogsbúa til Gufuness og útivistar. Þó er samkvæmt 

skýrslunni Tækifæri í Gufunesi mikill vilji til að bæta úr því hjá 

mörgum aðilum og fer Frístundamiðstöðin þar fremst í flokki, en 

þeir sem að henni standa vilja gera átak í að auka útivist enn frekar 

í Gufunesi með því til dæmis að útbúa aðstöðu fyrir óhefðbundnar 

íþróttir. Mikill áhugi er þar á bæ, og hjá Rotarý klúbb Grafarvogs, 

að Gufunesið verði grætt upp með markvissum hætti til framtíðar. 

Svæðið undir áburðarverksmiðjuna, sem tilheyrir Faxaflóahöfnum, 

sinnir endurvinnslu og meðhöndlun úrgangs en gert er ráð fyrir að 

það breytist síðar á skipulagstímanum þar sem áhersla á að vera á 

blandaða byggð og létta atvinnustarfssemi. Reykjavíkurborg á  

Áburðarverksmiðjuna. Íslenska Gámafélagið er í dag með aðstöðu 

á svæðinu, ásamt nokkrum öðrum fyrirtækjum sem eiga það flest 

sameiginlegt að starfa við einhvers konar endurvinnslu. Skammt 

frá er flokkunarstöð Sorpu og eiturefnamóttaka. Þarna er 

vetnisverksmiðja og einnig fyrirtæki með  moldarendurvinnslu, 

Mynd 10. Afmörkun sorpsvæðis á Gufunesi  (JHM, 2014) 

Gufunes 

sorpsvæði 
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sem ekki hefur leigusamning, en ákveðinn 

afnotarétt fyrir sína starfssemi. Í dag virðist sátt 

ríkja um það að stór hluti Gufuness verði almennt 

útivistarsvæði sem ætlað sé að auka lífsgæði 

Grafarvogsbúa (Reykjavíkurborg, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Iðnaðarsvæði Gufunes (JHM, 2014) Mynd 12. Yfirsýn Gufunes frá norðri Ljósmynd (Snorri Sturluson, 2007) 
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4   Vistvænt skipulag 

Þegar verið er að ræða um sjálfbæra þróun í skipulagi þá þarf að 

vinna í samræmi við grunnþætti sjálfbærrar þróunar. Einnig þarf 

að liggja fyrir stefnumörkun skipulagsyfirvalda hvaða viðmið á að 

nota fyrir hvaða útfærslur í skipulagi því endanlegt mat á því hvað 

skiptir máli er ætíð háð aðstæðum  hverju sinni. Til dæmis þarf að 

að hafa í huga hvernig slík matskerfi í skipulagi virka þegar 

áhersla er á sjálfbæra þróun í skipulagi. Í skipulagsreglugerð nr. 

90/2013 í kaflanum um almenn ákvæði laga, hluti af mikilvægum 

markmiðum í vistvænu skipulagi. Dæmi þar um eru eftirfarandi:  

 

Markmið reglugerðar þessarar eru:  

a) að þróun byggðar og landnotkunar á landinu öllu verði 

í samræmi við skipulagsáætlanir þar sem efnahagslegar, 

félagslegar og menningarlegar þarfir landsmanna, 

heilbrigði þeirra og öryggi er haft að leiðarljósi,  

 

b) að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands 

og landgæða, tryggja vernd landslags, náttúru og 

menningarverðmæta og koma í veg  

fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu, með sjálfbæra þróun að 

leiðarljósi (Skipulagsstofnun, reglugerð 90/ 2013) 

 

Vistvænt skipulag verður mikilvægt í framtíðinni því þær 

skipulagsákvarðanir sem skipulagsaðilar taka í dag eiga eftir að 

standa í áratugi. Í óljósri framtíð með orku- og vatnsþörf skiptir 

máli að byggingar framtíðar hafi þann sveigjanleika sem þarf til að 

laga sig að breyttri orkuþörf í umhverfinu og öðruvísi orkugjöfum. 

                                                   

4.1   Garðborgir  -  stefnur og straumar 

 

Mestu breytingar  um bætt lífsgæði og heilbrigði borgarbúans voru 

lögð fram í bókinni Garden Cities Of Tomorrow (1889) eftir 

Ebenezer Howard, sem bauð upp á nýja framtíðarsýn í kjölfar 

iðnbyltingarinnar. Í stuttu máli lagði hann til að skapa nýja gerð af 

bæjum í manngerðum skala sem voru staðsettir nálægt borginni 

þar sem fólk sótti vinnu sína. Í kringum þessa bæi vildi Ebenezer 

Howard hafa landbúnaðarsvæði sem mynduðu grænt belti og 

færðu sveitina inn í borgina. Því má við bæta að Christopher 

Alexander o.fl. í bókinni A Pattern Language (1977) tala á 

svipuðum nótum þar sem höfundar vilja hafa græna fingur inn í 

borgirnar og vernda landbúnaðarsvæði þar sem kostur er. 

Ebenezer Howard fékk síðar tækifæri til að setja kenningu sína í 

framkvæmd og eru bæirnir Letchworth (1904) og Welwyn (1919) 

afrakstur þess. Kynningar á Garden City hugmyndafræðinni hafði 
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veruleg áhrif á skipulagsaðila í Bandaríkjunum, Ástralíu og 

Evrópu. Afturhvarf til þessarar hugmyndafræði er útgangspunktur 

þessa verkefnis; að finna jafnvægi fyrir landbúnað, atvinnusvæði 

og íbúðahverfi sem umlukið er grænu svæði með grænum 

tengingum yfir í nærsvæðin þar sem boðið er upp á fjölbreyttari 

samgöngumáta. 

 

Hér á Íslandi var Guðmundur Hannesson læknir, og skipulagsaðili, 

einn helsti talsmaður þessarar nýju stefnu. Þéttbýlismyndun var 

hröð í Reykjavík í upphafi 20. aldar og því fylgdu vaxtarverkir 

bæði hvað varðar heilbrigðisþætti og skorti á viðunandi húsnæði. 

Þegar Guðmundur kom heim úr læknanámi gerði hann sér grein 

fyrir slæmu ástandi í skipulagsmálum og hóf strax baráttu fyrir 

úrbótum í þeim efnum. Síðar gaf hann út bókina  Um skipulag 

bæja (1916). Þessi barátta Guðmundar skilaði sér í betri skilningi á 

skipulagsmálum og árið 1921 var fyrsta skipulagslöggjöfin 

samþykkt  með það markmið í huga að gera skipulagsuppdrátt af 

Reykjavík sem þó aldrei leit dagsins ljós. Skipulag Þingholta þótti 

endurspegla vel hugmyndir Guðmundar um mikilvægi 

heilbrigðisþátta í umhverfinu (Páll Björnsson, 2003). 

Margt af því sem Guðmundur skrifar í bók sinni Um skipulag bæja 

á jafnvel við í dag eins og það átti þá. Guðmundur leggur mikið 

upp úr þáttum er snúa að íslenskum staðháttum eins og óstöðugt 

veðurfar árið um kring þar sem sumrin eru stutt og vetur langir.  

Þess vegna er hann áhrifavaldur í þessu verkefni sem að vissu leyti 

er afturhvarf til fortíðar sem byggir á smærri húsum, með áherslu á 

betri lífsgæði og að stærð lóða endurspegli nægilegt bil á milli 

húsa fyrir loft og ljós. Guðmundur bendir á að auki, að hafa lóð 

það stóra að hægt verði að rækta á henni mat fyrir heimilisfólkið 

(Guðmundur Hannesson, 1916). 
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4.2  Sjálfbær þróun 

 

Skilgreining á sjálfbæru samfélagi hefur verið á reiki og virðist 

stundum hafa mismunandi merkingu hjá fólki. Samkvæmt skýrslu  

Our Common Future (1987) sem gerð var á vegum Sameinuðu 

þjóðanna þegar Gro Harlem Brundtland var í forsvari þeirra, þar 

var sjálfbær þróun skilgreind á eftirfarandi hátt: Sú þróun sem 

fullnægir þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika komandi 

kynslóða til að fullnægja sínum þörfum (Brundtland, 1987). Hún 

verður notuð hér með sama hætti þar sem þrír grunnþættir (sjá 

mynd nr. 13) mynda saman jafnvægi fyrir alla í þjóðfélaginu. 

Heilbrigði og lífsgæði, sjálfbært vistkerfi og hagvöxtur. Allir 

þessir þættir tengjast innbyrðis og saman mynda þeir sjálfbæra 

þróun sem grundvallast í Staðardagskrá 21. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

Einn af þeim þáttum sem Staðardagskrá 21 stendur fyrir, er að 

fylgjast með lífsgæðum og vellíðan borgaranna heildrænt í 

umhverfinu, og um leið að passa upp á að minnihlutahópar í 

þjóðfélaginu verði ekki útundan og reyna að sjá til þess að þeir 

falli einnig saman við þjóðfélagsmunstrið (Environment, 2007).  

 

4.3  Fólk og samfélag 

 Í gegnum tíðina hefur Jane Jacobs verið ötull talsmaður þess að 

auka gæði nærumhverfis með því að þrengja götur og auka öryggi 

þeirra með því að snúa íbúðum í átt að götunni. Hennar rök eru að 

þeim mun meira mannlíf sem sé á götunni þeim mun hægari 

verður umferðin og færri glæpir eigi sér stað því fólkið fylgist með 

(Jacobs, 1961). Christopher Alexander o.fl. tala mikið um á 

svipuðum nótum um mikilvægi þess að líða vel í nærumhverfi sínu 

í bókinni A Pattern Of  Language (1977)  þar er áhersla lögð á að 

nauðsynlegt sé að hafa iðnaðarsvæði og íbúðabyggðir nálægt 

hvoru öðru svo að fólk þurfi ekki að sækja vinnu mjög langt því 

slíkt sé til langframa of dýrt fyrir samfélagið. Jan Gehl tekur undir 

þessi sjónarmið og bendir á að viðhalda fjölbreytni í skipulagi en 

skilja ekki svæði í sundur  því þá verða þau einsleit. Hann mælir 

með að sameina iðnaðarsvæði og íbúðasvæði eins og kostur er 

Mynd nr 13. Grunnþættir fyrir sjálfbæra þróun (JHM, 2014) 
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utan verstu og háværustu iðnaðarsvæðin. Hann bætir við að þrír 

meginþættir í umhverfinu hjálpa til við að skapa slíka vellíðan: í 

fyrsta lagi öryggi fyrir umferðinni, í öðru lagi öryggi fyrir glæpum 

og í þriðja lagi skjól fyrir slæmu veðurfari (Gehl, 2010).    

 

4.4  Borgin – þorpið 

Þegar verið er að vinna  misstór skipulags verkefni þarf  ætíð að 

hafa heildina í huga. Hér í þessu verkefni er verið að leggja til litla 

þorpið inni í borginni þannig að íbúar geti notið þess að búa á 

vinalegum stað þar sem sjálfbærni er stór þáttur í lífsmunstrinu, en 

haft hlunnindi borgarinnar skammt frá. Í því sambandi  hefur hin 

títtnefnda bók A Pattern Language (1977) eftir Christopher 

Alexander o.fl., haft mikil áhrif um það að hugsa hlutina í 

munstrum, bæði í litlum eða stórum skala, þannig að heildin verði 

sterk. Hin félagslegu tengsl milli borgar og minni bæjarfélaga, og 

þorpa, hjálpa til að skapa fjölbreytt umhverfi fyrir mismunandi 

þarfir fólksins. Minni svæðin geta veitt borginni með tilvist sinni 

allskonar þjónustu í kringum heilbrigði, menntun og 

ferðaþjónustu. Í því samhengi er mikilvægt fyrir borgina að hlúa 

að og styðja slík svæði til sem mestrar sjálfbærni (Alexander o.fl., 

1977). 

Í sama anda hafa komið fram hugmyndir um að lítil endurgerð 

smáhúsahverfi myndist innan borgarinnar sem endurspegli að 

vissu leyti gamla þorpslífið sem að borgin hafi til dæmis á löngum 

tíma vaxið utan um.  

Ellen Dunham Jones hefur verið í forsvari fyrir þessi sjónarmið á 

síðustu árum í Bandaríkjunum. Hverfin fái að halda sérkennum 

sínum eða þau séu endurgerð til að ná til baka gamla þorpslífinu 

þar sem maður var manns gaman en verði um leið hluti af borginni 

(Jones & Williamson, 2011). 

Hér á Íslandi er augljóst dæmi um slíka verndun á byggð en það er 

Grjótaþorpið sem var nátengt upphafssögu þéttbýlis í Reykjavík. 

Oft hefur í skipulagi átt að eyða þessari byggð með stærri 

mannvirkjum. Þeirri þróun var snúið við með hjálp nokkurra 

einstaklinga og samtaka og nú hafa mörg þessara húsa fengið  

húsavernd og endurnýjun lífdaga og eru í dag hæf til íbúða og hafa 

aðdráttarafl fyrir ferðamenn í miðbæ Reykjavíkur (Nikulás Úlfar 

Másson, 2000). Fólkið í borginni gerir kröfur um betra umhverfi 

og það vill hafa aðgang að náttúrunni. Mikið hefur verið gert til að 

koma til móts við þær kröfur með grænum svæðum innan 

borgarinnar sem tengjast saman í græna ganga. Slíkt hefur sannað 

sig erlendis í gegnum Central Park og Boston Emerald Necklace 
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sem voru græn verkefni unnin af Frederick Law Olmsted á sínum 

tíma. Þá má benda á að Ebenezer Howard var eindregið 

meðfylgjandi mikilvægi tengsla á milli borgar og sveitalífs eins og 

sjá má í bók hans Garden Cities Of Tomorrow (1889).   

 

Eitt af því sem Reykjavík ætlar sér að bæta, samkvæmt 

aðalskipulagi 2010-2030, er að hafa meiri fjölbreytni í 

byggingarkostum þannig að mismunandi þjóðfélagshópar geti haft 

val eftir sínum þörfum hverju sinni. Þó má ekki gleyma nauðsyn 

þess að þó að ólíkir hópar byggi upp borgina þá verða allar 

tengingar innan borgar að vera góðar þannig að auðvelt sé að fara 

þangað sem hentar fólki best (Reykjavík, Græna borgin, 2014). 

Vellíðan í borgarumhverfinu, þar sem grunnþörfum eins og þaki 

yfir höfuðið er sinnt, er í samræmi við Píramída Abraham Maslow 

þar sem öryggi og matur ásamt þekkingu á sínu nærumhverfi, eru 

allt stórir grunnþættir fyrir vellíðan mannsins innan borgarinnar 

(Maslow, 1943). Því styrkir það enn frekar tilvist sjálfbærs 

smáhúsahverfis sem viðbótar byggingarúrræði sem gæti skapað 

betri grunn lífsgæði fyrir fjölda fólks sem kýs slíkan  lífsmáta.  

Í dag byggjum við hús sem eru fjöldaframleidd og steypt í sama 

mótið í heimi þar sem peningasjónarmið ráða öllu. Mörg hverfi 

eru þannig öll steypt í sama mót og því einsleit í útliti. Við 

byggjum einnig alltof stórt, það þarf að smækka skalann og 

manngera hann aftur því einungis með slíkum aðgerðum náum við 

aftur jafnvægi við náttúruna og okkur sjálf. Vakning á þessu sviði 

hefur verið að koma fram á síðustu áratugum þar sem bent hefur 

verið á að breytinga sé þörf (Alexander o.fl., 1977). 

 

4.4.1  Vinnan og heimilið 

 

Eitt af því sem að stjórnarhættir hafa valdið er aðskilnaður vinnu 

og heimilis því sífellt meiri tími nútímaborga, fer í ferðalög til og 

frá vinnu en það leggur meiri álag bæði á borg og heimili. Helsta 

skýring fyrir þessari þróun hefur verið hávaði og mengun frá 

fyrirtækjunum, en í dag er ástandið orðið erfitt og það þarf að 

finna leiðir til að færa vinnuna nær heimilunum til að draga úr 

umferðaálaginu. Ein af þeim leiðum sem bent hefur verið á er að 

dreifa fyrirtækjum meira inn í hverfin í stað þess að þjappa þeim 

öllum saman á einn stað. Þetta er ein af megináherslum sem 

Christopher Alexander tekur fyrir í bókinni A Pattern Language 

(1977).  
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Hér er lykilatriðið falið í því að dreifa fjölbreyttum fyrirtækjum 

um borgina í stað þess að fyrirtækin safnist fyrir á örfáa staði. 

Helstu atriði sem þarf að hafa í huga ef fyrirtækja klasi er í nálægð 

við íbúðahverfið.  

 Heimili séu ekki almennt séð í lengri fjarlægð en sem 

nemur 20-30 mínútna gönguradíus frá vinnustöðum.  

 Margir vinnustaðir séu í göngufæri fyrir fjölskyldur. 

 Starfsmenn geti skroppið í mat, eða farið í sendiferðir og 

geti með lítilli fyrirhöfn komið við á heimili sínu á 

vinnutíma ef þess þarf. 

 Margir geta í dag sakir eðli vinnunnar unnið heima við eða 

tekið vinnu aukalega með sér heim. 

 Leggja þarf áherslu á að þó að fyrirtæki sé í nágrenninu þá 

verður að halda hávaða og mengun frá íbúðahverfunum í 

lágmarki (Alexander o.fl., 1977, bls. 52-56).  

Kannski er nýja hugsunin fólgin í að fyrirtækin sjálf sjái sér hag í 

að láta fólk vinna heima hjá sér allavega hluta úr viku þar sem það 

er hægt. Slíkt fyrirkomulag myndi vera öllum til hagræðis á 

endanum og yrði þá hluti af breyttu samfélagi. 

 

 

4.4.2  Breyttar áherslur - úthverfi framtíðar 

Borgarhagfræðin bendir á tengslin á milli fermetrafjölda, 

akstursvegalengda og tekna. Framan af snerist dæmið um að þeir 

efnameiri vildu stærri lóðir til að byggja stærri hús og leituðu því í 

úthverfin (Glaeser, 2000) en nú eru breyttir tímar og viðhorfin til 

úthverfa hafa breyst. Meiri áhersla hefur verið lögð á síðustu árum 

á þéttingu byggðar útfrá borgarkjarna og að aðlaga úthverfin að 

breytingum í þjóðfélaginu til framtíðar. 

Í ljósi þess að aldurssamsetning vestrænna þjóða er að breytast 

munu úthverfi framtíðar ekki snúast um fjölskylduna heldur miklu 

frekar um aukin fjölda einstaklinga sem vilja búa einir og aukið 

hlutfall aldraðra í samfélögum. Ellen Dunham Jones hefur gert 

rannsóknir í tengslum við þessa þróun í meira en áratug. Venjan 

hefur verið að miða allt við kjarnafjölskylduna en síðustu ár hafa 

orðið miklar breytingar á samsetningu fólks í úthverfum í 

Bandaríkjunum. Til dæmis hefur mælst að eftir árið 2000 hafi um 

2/3 hlutar íbúa í úthverfum Bandaríkjanna verið barnlausir og er 

því spáð að um árið 2025 verði það hlutfall enn hærra (Jones & 

Williams, 2011). Simon Bell talar á svipuðum nótum út frá notkun 

útivistarsvæða í framtíðinni en hann segir í bók sinni Design For 
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Outdoor Recreation að kjarnafölskyldan sé smám saman á 

undanhaldi og fjöldi þeirra sem búa einir og barnlausir fari 

vaxandi með hverju árinu. Þetta hefur þýtt að ný búsetuform hafa 

myndast þar sem einstaklingar bæði búa einir eða deila húsi eða 

íbúð og hafa þá færri fermetra fyrir sig og sækja því meira í útivist 

til að hitta aðra á sínu reki. Einstæðir foreldrar eiga ekki alveg 

sömu möguleika og barnlausir og eru því háðari sínu nærumhverfi 

til dæmis að geta sótt útivistarsvæði í nágrenni við sitt heimili. Að 

sama skapi hefur öldruðum fjölgað í samfélaginu og margir þeirra 

vilja njóta útivistar og samneytis við aðra á svipuðu reki í nágrenni 

við sitt heimili (Bell, 2008). Af þessu mætti draga þá ályktun að í 

framtíðinni verði barnlausir einstaklingar og pör ásamt 

hlutfallslega eldra samfélagi í úthverfum, stærra hlutfall af fólki í 

borgum vestrænna ríkja í framtíðinni. Þetta undirstrikar nauðsyn 

þess að finna hagkvæmar lausnir sem henta öllum, því allir þurfa 

þak yfir höfuðið.  

4.5  Framtíðin – færri fermetrar 

 

Íbúar framtíðar verða líkast til minna á faraldsfæti en oft áður og 

vilja búa áfram í sínu húsnæði með möguleika á stækkun seinna 

meir. Þetta á sérstaklega vel við svæði þar sem bæði þjónusta og 

aðgengi eru góð. Bæði yngri og eldri kynslóðir vilja minni 

húsnæði þar sem hægt er að ráða við að kaupa eða leigja helst 

nálægt vinnu, skóla, afþreyingar- og útivistarsvæðum (Bell, 2008). 

Þessi hugsun virðist vera á heimsvísu og því stefnir í að fermetrum 

í húsnæðismálum fækki til samræmis við breytta tíma síðari hluta 

21 aldar.  

 

Gögn frá CommSec sýna að í dag sé Ástralía með hæsta meðaltal 

á gólffermetrafjölda í heiminum, eða 214,6 m
2
, einnig var bent á 

að þeir hafa einnig stærstu einbýlishúsin í gólffermetrafjölda, 

245,3 m
2
. Þetta þýðir að einstaklingur  hefur þá fleiri fermetra til 

umráða en víðast hvar annarsstaðar í heiminum. Það jákvæða á 

móti þessari þróun er að í framtíðinni er álitið að stórfjölskyldur 

muni flytja saman til hagræðingar og muni því nýta betur hið stóra 

húsnæði sem svo aftur dregur úr byggingarþörf. Í Bandaríkjunum 

er þróunin að breytast, en þar fækkar fermetrum og nýlegar tölur 

sýna að meðaltalið þar er nú um 201,5 m
2
. Ef litið er á nokkur 

dæmi um meðaltals gólf- fermetrafjölda annarsstaðar í heiminum 

þá er Nýja-Sjáland með 196,2 m
2
, Þýskaland með 186 m

2
, Kanada 

181 m
2
, Danmörk 137m

2
, Frakkland 112,5 m

2
, Spánn 96,6 m

2
, 
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Írland 87,7 m
2
, Svíþjóð 83 m

2
, Ítalía 81,5 m

2
, Bretland 76 m

2 
og 

Hong Kong 45 m
2
 (CommSec, 2009).   

Hér á Íslandi er meðalstærð gólf fermetrafölda 123 m
2
 á 

höfuðborgarsvæðinu og hækkar aðeins í öðrum þéttbýliskjörnum  

eða upp í 130 m
2
, en í dreifbýli er meðalstærðin 146 m

2
 

(Hagtíðindi, 2012).  Horft yfir heildina þá virðast ástæður þessa 

mismunar í fermetrastærðum á milli þjóða vera af ýmsu tagi, en 

helstu ástæður eru  taldar þrennskonar; fjárhagslegar, 

landfræðilegar og veðurfarslegar. 

 

 

4.5.1  Einstaklingur – rýmisþörf í fermetrum eftir þjóðerni 

 

Ef litið er á lágmarks fermetra rými sem hver einstaklingur 

þarf að hafa fyrir sig, þá liggja yfirleitt tölfræðileg gögn fyrir í 

hverju landi um meðaltal á húsastærðum í borgum. Á Íslandi væri 

t.d. hægt að miða við vísitölufjölskylduna til samanburðar, sem 

myndi þýða, samkvæmt Hagtíðindum 2012 að 2,4 aðilar séu að 

meðaltali í íbúð. Útfrá því er hægt að fá hugmynd um hve mikið 

fermetrarými hver einstaklingur notar í samanburði við önnur 

lönd. Útfærslan byggir á því að finna út gróflega hve marga 

fermetra hver einstaklingur hefur þá til umráða. Hlutfall í 

gólffermetrum milli landa verður það sama en meiri skynjanlegur 

munur þegar horft er á þörf einstaklingsins. Sem dæmi hefði 

einstaklingur í Ástralíu samkvæmt útreikningi rúma 89 m
2
 til 

ráðstöfunar  á meðan einstaklingur í Hong Kong hefði einungis um 

18 m
2
 til umráða. Þannig kemur heilt yfir í ljós að útkoman í 

mörgum löndum, víða í heiminum, sýnir að meðaltals 

fermetrafjöldi fyrir einstakling er um 30-45 m
2
 (Wilson, 2013). 

Samkvæmt ofangreindri forsendu myndi Ísland vera með rúmlega 

51 m
2
 rými per einstakling og vera á svipuðum nótum og í 

Mynd 14. Meðal fermetra stærð húsnæðis á íbúa í heiminum 

                (JHM, 2014; CommSec, 2009)   
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Danmörku þar sem fermetrafjöldi á einstakling er 57 m
2
, á meðan 

Svíþjóð er hófsamari með um 34,5 m
2
.  

 

Samkvæmt London Plan er búið að gera viðmiðun fyrir 

lágmarksstærð á stúdíó-íbúð í London fyrir einstakling og er 

miðað við 37 m
2
 að lágmarki sem er töluverð minnkun frá 50 m

2
 

lágmarki sem áður var (London Plan, 2011). Hér á landi liggur 

ekki fyrir nein föst fermetra tala um lágmarksstærð íbúða en 

samkvæmt Mannvirkjasviði hjá Nýsköpunarmiðstöð Ísland má þó 

finna út löglega lágmarkstærð íbúðar með því að leggja saman 

skilgreind lágmarksrými úr byggingarreglugerðinni sem skiptist 

þannig niður 18 m2 íbúðarherbergi, 7 m2 eldhús, 4,8 m2 

baðherbergi, 2 m2 geymsla, 3 m2 þvottaherbergi, 3,2 m2 anddyri 

 og verður þá lögleg lágmarksstærð íbúðar 34,8-38 m2 Þó tekur 

Mannvirkjasvið fram í kaflanum um rýmistengsl íbúða í 

handbókinni Aðgengi fyrir alla um að æskileg stærð 

einstaklingsíbúðar upp á lífsgæði ætti að vera 56,5-59,8 m
2 

(Mannvirkjasvið, 2005). Samkvæmt ofangreindu verður því í 

þessu skipulagsverkefni gengið út frá lágmarksstærðum í gólf- 

fermetrafjölda á íbúðum frá 35–60 m
2
 fyrir sjálfbært 

smáhúsahverfi í Gufunesi. 

 

 

 

Mynd 15. Byggt á gögnum úr handbókinni Aðgengi fyrir alla , 
                 Mannvirkjasvið (JHM, 2014)   
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4.5.2  Þéttleiki húsa - íbúafjöldi 

 

Ef miðað er við Greenfield stefnuna sem byggir á að setja byggð á 

svæði þar sem byggð hefur ekki verið áður. Þá er talað  um meðal 

þéttleika um 30-35 hús á einn ha, sem þýðir 70-80 íbúar á einn ha. 

Talið er að ásættanlegur þéttleiki í borg sé um 40 íbúðir á ha eða 

um 90-100 íbúar á ha. Framtíðarhorfur benda til að fermetrafjöldi í 

húsum muni fara minnkandi á næstu áratugum, þannig að betra er 

að gera ráð fyrir einhverjum sveigjanleika fyrir 

húsnæðismarkaðinn til dæmis að hafa viðmið sem yrði um 50 

íbúðir á ha (Barton, 2003). Gufunesið myndi flokkast undir 

Brownfield stefnu, þar sem það hefur verið lengi iðnaðarsvæði sem 

nú stendur til að endurnýta, en ofangreindar viðmiðunartölur ættu 

eigi að síður að vera þær sömu. 

Hér er minna lagt upp  úr garði fyrir ræktun, enda gert ráð fyrir 

stóru ræktunarsvæði við jaðar smáhúsahverfis þar sem íbúar geta 

hist og ræktað sitt grænmeti. Samkvæmt ofangreindu gæti sú 

viðmiðun verið skynsamleg til hægt verði að fækka húsum 

töluvert, þannig að það verði gott andrými í umhverfinu Til eru 

gamlar heimildir um Gufunesið sem sýna að gamli 

Gufunesbærinn, var árið 1916, 63 m
2
 að stærð og hafði nokkra 

kálgarða sem samtals voru um 1200 m
2
 að flatarmáli (Anna Lísa 

Guðmundsdóttir, 2004). Öll sú saga er því miður horfin undir 

malbik. 

Í hefðbundnu sambýlis-smáhúsahverfi er miðað við að fjöldi íbúa 

fari ekki yfir 50, til að samvinna og vinskapur haldist í hendur, og 

að hefðbundin fjöldi húsnæðis í slíku umhverfi sé á bilinu 15–34 

hús (McCamant & Durrett, 2013). Einnig þarf að taka tillit til hins 

opna rýmis það er hve mikið af húsum geta raðast í það með 

þægilegum hætti. Því er í þessu verkefni miðað við 21 hús sem 

væru í tveimur stærðum, 35 m
2
 annarsvegar og 60 m

2 
hinsvegar. 

Hlutfallið á milli húsanna í þessu verkefni myndi skiptast þannig 

að 12 hús eru 35 m
2
 en 9 hús verða 60 m

2
. Öll verða þau með 

smágarði þar sem áætlað væri um 31,5 m
2
 garður fyrir 35 m

2
 

smáhús og 50 m
2
 garður fyrir 60 m

2
 smáhús. Smáhúsin verða 

síðan byggð í kringum sameiginlegt opið rými þar sem væri 

sameiginlegt 60 m
2
 félagsheimili, 30 m

2
 geymsla og 30 m

2
 

sorpgeymsla. Heildar grunnflatarmál slíkra húsa með garði yrði 

1938 m
2
 eða nýtingarhlutfall 0,21 á 9375 m

2
. Nýtingarhlutfall á 

milli húsnæðis og lóðar væri 1,11 í 35 m
2
 smáhúsi með 31,5 m

2
 

garði og 1,2 í 60 m
2
 smáhúsi með 50 m

2
 garði. Íbúar slíkra húsa 

geta verið 1-2 einstaklingar sem í meðaltali, í verkefni af þessu 
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tagi gæti þýtt um 30 íbúa á hvern ha. Þó má ekki gleyma 

fjölbreytileika og því mælt með að hafa samsetningu smáhúsanna 

mismunandi eftir þeim þörfum sem markaðurinn kallar eftir.  

 

   Svæðið                  fjöldi        m
2
 

Hús  12 35 m
2 

Hús    9 60 m
2 

Áhaldageymsla    1 30 m
2
 

Reiðhjólageymsla    1 30 m
2
 

Sorp/endurvinnsla    1 30 m
2
 

Félagsheimili    1 60 m
2
 

 

 

 

4.6  Afturhvarf til fortíðar 

4.6.1  Smáhúsahverfi – nágrannalíf 

Maðurinn lifir í stórum heimi og stundum getur minni skali í 

umhverfinu verið góð tilbreyting og veitt tiltekin lífsgæði. Ef horft 

er til sjálfbæra þorpsins í gamla daga þar sem nokkur hús 

mynduðu húsaþyrpingu og voru með garði sem tengdist við 

almennt rými sem gat verið gata eða torg og umhverfis þorpið var 

síðan náttúran með sínum fjölbreytileika (Chapin, 2011). Svipuð 

uppetning getur hentað fyrir nútíma borgarumhverfi þar sem boðið 

er upp á nærþjónustu og atvinnusvæði í næsta nágrenni. Það 

myndi þýða lægri ferðakostnað fyrir íbúa og meiri tíma fyrir 

fjölskyldu og vini (Alexander o.fl., 1977).  

Slíkir búsetuhættir eru tilvísun í þá tíma þegar fólk átti nágranna 

sem kunningja og hjálpaðist að við að reka nærsamfélag sitt með 

ábyrgum hætti. Þó má aldrei gleyma þörf mannsins til að fá að 

vera í einrúmi og taka þarf tillit til þess í sambýlinu. E. Goffman í 

riti sínu The Presentation of Self in Everyday Life 1959 lagði 

mikið upp úr þörf mannsins að fá að vera í friði og geta umgengist 

fólk þegar honum hentar því með þeim hætti verður heimilið 

friðheilagt og það að hafa síðan aðgang að nálægu útivistarsvæði 

og fólki eykur síðan við lífsgæðin (Goffman, 1959). Þess vegna 

verða íbúarnir í slíku hverfi að fá sjálfir að hafa áhrif á með hvaða 

hætti þeir vilja lifa í sambýlinu til dæmis með því að loka sig þá 

meira af frá hinu sameiginlega rými. Það skiptir máli að eiga val 

og fá að vera í friði eða að fara út í hið sameiginlega rými og hitta 

sína nágranna og þá skiptir sameiginlegt húsnæði, virk þátttaka 

íbúa og góð heildarhönnun á svæðinu öllu máli (McCamant & 

Mynd 16. Stærðir í skipulagsverkefni (JHM, 2014) 

Afmarkað svæði  9375 m
2
  

 
Gert ráð fyrir að 1/3 íbúa eigi 
bíla = 10 bílastæði 
 
Lóðastærð 50 m

2
 = 60 m

2
 hús 

með möguleika á 20 m
2 

svefnlofti/geymslu 
 
Lóðastærð 31,5 m

2
 = 35 m

2
 hús 

með möguleika á 12 m
2 

svefnlofti/geymslu 
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Durrett, 2013). En fleiri þættir í slíku sambýli skipta máli. 

Skipulagsfræðin snýst ekki bara um umhverfi og hús heldur líka 

fólkið sem býr í þeim. Í bókinni: Man and His Urban 

Environment, A Sociological Approach (1976)  eftir William H. 

Michelson, er mikið lagt upp úr því að umhverfið móti ekki síður 

manninn en hann umhverfið. Nokkrar umdeildar rannsóknir hafa 

verið gerðar um þetta efni oftar en einu sinni, þar sem sýnt hefur 

verið fram á að nálægð húsa og staðsetning útihurða og glugga í 

húsum hafi áhrif á almenna vellíðan og vináttutengsl íbúanna. 

Þeim mun minni fjarlægð milli útidyra nágranna þeim mun 

líklegra var að kunningsskapur myndaðist á milli fólks, einnig var 

töluvert um tengslamyndun milli fólks þegar það átti sameiginlega 

gangstétt fyrir utan dyr sínar. Einnig var á það bent að slík nálægð 

gat breyst í andhverfu sína ef nágrannadeilur risu, þannig að frekar 

var reynt að finna hvað gæti gert samskipti íbúa betri. Sá þáttur í 

samskiptum fólks sem tryggði betri vináttutengsl var einsleitni 

hópsins því fólk sem deildi svipuðum áhugamálum og lífsýn, var 

mun líklegra til þess að leysa þau vandamál sem komu upp með 

friðsamlegum hætti. Michelson vísar í William Whyte og 

rannsókn hans á úthverfinu Park Forest í Bandaríkjum 

eftirstríðsára þar sem hann veitti því athygli að þeim mun nær hvor 

öðrum sem íbúar bjuggu þeim mun meiri samskipti voru á milli 

þeirra. William Whyte kom svo aftur þrem árum síðar til að skoða 

hvort tengslin væru svipuð, en þá höfðu margir flutt á brott og 

aðrir komnir í staðinn, ný tengsl höfðu myndast í sömu húsum 

með nýju fólki þannig að nálægð húsa virtist hafa mikil áhrif upp á 

að skapa tengsl (Whyte, 2013). Ef íbúar í tilteknu hverfi búa yfir 

einsleitni í formi bakgrunns og áhugamála þá lítur Michelson 

þannig á að þó íbúar skapi eðlilega tengsl við þá sem búa næst 

þeim, er ekki þar með sagt að þau tengsl haldi. Yfir tíma geta 

aðstæður breyst, fólk vex úr grasi, flytur og nýir íbúar koma í 

staðinn, því þarf meira að koma til en einsleitni hópsins. Í því 

sambandi er talað um annan áhrifaþátt, en það er að fólk þurfi á 

hvort öðru að halda til að viðhalda tengslunum, annars er meiri 

hætta á að tengslin rofni yfir tíma (Michelson, 1976). Annar 

rannsóknaraðili Herbert Gans sem rannsakaði  í tvö ár Lewittown í 

Bandaríkjunum og gaf út bókina Lewittowners í kjölfarið, talaði 

einmitt sérstaklega á þeim nótum, þ.e. um mikilvægi þess að fólk 

þurfi á hjálp hvors annars að halda en minnki það, verði er á líður 

smám saman minna um samneyti á milli fólks (Gans, 1967). 

Í þessu verkefni í Gufunesi, þar sem hugmyndin snýst um að rækta 

mat og lifa með sjálfbærum hætti myndi það vera sá þáttur sem 
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tengir íbúa saman. Nálægðin, einsleitni hópsins og þörf á hjálp við 

uppskeru og tilfallandi störf í þágu hverfisins ætti að tryggja góð 

tengsl á milli íbúa. Helsta ógnin fyrir slíkt lítið samfélag væri að 

tengsl milli íbúa rofni sem gæti til lengri tíma skaðað heildina.  

4.6.2  Sambýli - sameiginleg kjör 

Áður fyrr bjó fólk í þorpum og vann saman að sínum markmiðum. 

Það byggði skóla, kirkjur og ræktaði mat fyrir sitt samfélag. Allir 

þekktu alla og hæfileikar og kunnátta fólksins nýttist inn í 

samfélag sem gaf því heild sem allir þorpsbúar tilheyrðu. Þó að 

margt sé líkt með því að vera í sambýli með fólki í blokk eða 

raðhúsi þá er samt grundvallarmunur þar á sem er fólgin í því að 

allir íbúar eru mjög virkir í sambýlinu sem merkir að þeir hafa 

valið þennan lífsmáta en hafa samt val um hverju þeir vilja taka 

þátt í og hverju ekki. Í vistþorpinu Solbyn, skammt frá Lundi í 

Svíþjóð, hafa þorpsbúar farið þá leið að skipta með sér störfum og 

búa til 19 vinnuhópa og íbúar eiga síðan val um hvaða hóp þeir 

vilja tilheyra eftir því sem hentar, það fyrirkomulag hefur reynst 

nokkuð vel (Ekoby, 2004). Sambýlið býður upp á að fólk kynnist 

og myndi kunningsskap og umhyggju fyrir nágranna sínum og nær 

fram tiltekinni hagræðingu sem gæti hentað sem 

búsetufyrirkomulag inn í 21. öldina (McCamant & Durrett, 2013). 

Í Danmörku voru slík sambýli fyrst sett á laggirnar á sjöunda 

áratugnum. Í dag eru nokkrar gerðir af sambýlum til og eru þau af 

öllum stærðum og gerðum. Þó eru það nokkrir sameiginlegir þættir 

sem einkenna þau: 

 Tilvonandi íbúar slíks sambýlis eru með í hönnunarferlinu 

sem hópur frá upphafi til enda. 

 Öll hönnun umhverfis örvar félagslegt samneyti á meðal 

íbúanna. 

 Sameiginlegt svæði: Er svæði sem ætlað er fyrir alla og er 

hugsað sem viðbót við einkasvæðin fyrir íbúa. 

 Þau vandamál sem koma upp á svæðinu eru meðhöndluð af 

íbúum sjálfum sem taka sameiginlega ákvarðanir á 

sambýlisfundum. 

 Ábyrgðir á allri ákvarðanatöku hvíla jafnt á herðum allra 

fyrir sambýlið. 

 Íbúar halda sínum tekjum en þurfa að greiða tiltekna 

fjárhæð í sameiginlega sjóð fyrir sambýlið (McCamant & 

Durrett, 2013, bls. 25). 
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Til frekari áréttingar er best að lýsa sambýli með þeim hætti að 

undirstrika hvað er ekki sambýli:  

 Ef húsnæði er hannað með þeim hætti að það hvetur ekki 

til samneytis.  

 Íbúar lifa hver útaf fyrir sig og eiga ekkert sameiginlegt. 

 Ef bílar eru áberandi í umhverfinu  til dæmis bílastæði við 

öll húsin. 

 Íbúar borða ekki máltíðir saman í  sameiginlegu rými 

(McCamant & Durrett, 2013, bls. 300). 

 

Aðalþátturinn til að sambýli af þessu tagi virki er að tilvonandi 

íbúðareigendur taki þátt í öllu byggingarferlinu frá upphafi til 

enda, því miður er það samt þannig að það er alltaf hluti af fólki 

sem sinnir þeim verkhluta lítið og fær ekki skoðanir fyrr en eftir á. 

Á hinn bóginn getur reynst erfitt fyrir skipulagsaðila að vinna að 

slíku sambýli með mörgu fólki með ólíkar skoðanir. Þess vegna 

skiptir miklu máli að byggja slíkt sambýli rétt frá grunni  

(McCamant & Durrett, 2013). 

 

 

 

4.6.3  Vistvæn ræktun 

 

Grænmetisræktun innan borgarinnar, stunduð af  íbúum innan 

borgarmarkanna getur verið jákvæð og stuðlar bæði að betri 

heilsu, lífsgæðum og kynnir yngri kynslóðum fyrir því hvernig 

slíkur ferskmatur verður til. Uppskerumagn er ætíð háð lengd 

árstíða. Til að gefa hugmynd um hvað mikil uppskera kemur af 

landi er gróft áætlað talið að um 4000 m
2
 lands geti gefið af sér 

mat fyrir um það bil 40 einstaklinga á ári (Coyle, 2011), þó hér í 

þessu verkefni sé einungis verið að hugsa um hið sameiginlega 

ræktunarsvæði sem áætlað er um 1400 m
2
 sem þýðir að 30 íbúar 

hafa um 40–50 m
2
 ræktunarsvæði til ráðstöfunar í nágrenni 

heimilis síns, þá geta íbúar að auki verið með lítið gróðurhús 

heima við hús í sínum litla garði. 

Fyrir þá sem vilja er mælt með safnhaug í garðinn til að auka 

sjálfbærni. Leiðbeiningastöð heimilanna mælir með 80 cm djúpri 

gryfju á óáberandi stað í garðinum sem er 80 x 100 cm að stærð. 

Til nokkurs er að vinna því talið er að úr 400 kg af garðaúrgangi 

fáist um 200 kg af úrvals gróðurmold eftir sex til átján mánuði en 

það fer eftir stærð og umfangi safnhaugs (Leiðbeiningastöð 

heimilanna, á.,á.). Þeir sem vilja ganga enn lengra í sjálfbærum 
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lifnaðarháttum halda stór húsdýr, t.d. kú sem gefur af sér mjólk og 

skít sem nýtist sem áburður fyrir ræktunina. Síkt gæti verið 

möguleiki í jaðarbyggð, þar sem sjálfbærum lifnaðarháttum er gert 

hærra undir höfði. Þá er gert ráð fyrir í gildandi aðalskipulagi 2010 

-2030, A hluta að það verði í lagi að halda fjögur hænsni í garði 

sínum svo lengi sem fullnægt er viðeigandi skilyrðum sem eru 

meðal annars að einungis má hafa  fjögur hænsni en engan hana, 

stærð hænsnakofa þarf að vera að lágmarki tveir fermetrar og kofi 

þarf að vera minnst staðsettur þrjá metra innan lóðamarka. Sækja 

þarf um leyfi til heilbrigðisnefndar þar sem fyrir liggur með 

umsókn, skriflegt samþykki nágranna aðliggjandi lóða. 

 

Skiptar skoðanir hafa verið um réttmæti ræktunarsvæða, eða (e. 

Allotment), innan borgarmarka í nokkurn tíma en sú gerð ræktunar 

er mjög gömul og var notuð í seinni heimstyrjöldinni þegar fólk 

þurft að hafa bæði í sig og á. Í dag er aftur mikill áhugi fyrir slíkri 

búsetu með ræktunarmöguleikum og margir skipulagsfræðingar 

telja að slíkt geti hjálpað til við að gefa hverfum sjálfbært 

yfirbragð. Einnig er slíkt ræktunarform jákvætt í  að virkja fólk til 

að eyða tíma saman og skapa matarverðmæti sem er gott fyrir 

vistkerfið (Barton, 2011).  

Lagt er til að Gufunesið verði að hluta til slíkur staður, gamalt 

landbúnaðarland sett í nýjan búning, þá gæti slíkur stór 

sameiginlegur ræktunargarður með gróður skjólbelti, hjálpað til 

við að draga úr vindáttum á svæðinu. Ræktunarsvæði af þessu tagi 

sem hefur  tengingu við útivistarsvæði sem liggur sunnar, myndi 

bjóða upp á meiri fjölbreytni í heildarmynd svæðisins, sjá mynd 

nr. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17. Heildarsvæði: Útivist og smáhúsahverfi (JHM, 2014) 
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4.7  Grænn samgöngumáti í úthverfum – betri heilsa  

 

Miklar viðhorfsbreytingar hafa átt sér stað á síðustu árum. Bíllinn 

er ekki lengur í aðalhlutverki í nútímaskipulagi, meira er einblínt á 

grænni samgöngur. Meginmarkmið er að breyta áherslum á 

ferðavenjur, þar sem göngu og hjólreiðafólk hafa meira vægi en 

bíllinn í umferðinni og draga með þeim hætti úr aukningu á 

bílaumferð (Reykjavík, Vistvænar samgöngur, 2014). Á 

Vesturlöndum  hefur þessi hugsun verið að ryðja sér rúms þar sem 

fólk er sett í forgang á kostnað bílsins og fjölbreytni aukin í 

samgöngum.  

Skipulagsfræðingar nútímans eru meðvitaðari um nauðsyn þess að 

bjóða upp á betra umhverfi sem örvar fólk til að hreyfa sig og bæta 

heilsuna. Það verður ekki gert með því að upphefja bílinn meira, 

þvert á móti þarf að draga úr notkun einkabílsins og nota meira 

aðrar samgöngugerðir. Arkitektarnir Ellen Durham Jones og June 

Williamson árétta í bók þeirra Retrofitting Suburbia (2011) að 

úthverfi sem séu hönnuð út frá notkun á bifreið í bæði langar og 

stuttar ferðir ýti síðar undir heilsuvandamál hjá fólki í úthverfum 

þar á meðal bæði offituvandamál og hjartasjúkdóma. Ekki bætir úr 

skák að með stöðugt hækkandi eldsneytisverði þá fer á næstu árum 

að verða of  dýrt að búa í úthverfum þar sem fólk þarf að nota 

bílinn mikið og aka langar vegalengdir til að sækja vinnu og skóla. 

Öll sú hagræðing sem átti að nást með ódýrara húsnæði í 

úthverfum hverfur með auknum kostnaði við rekstur bílsins. Það 

eina sem hægt er að gera til að sporna við þessari þróun eru 

breyttar ferðavenjur með áherslu á göngustíga og reiðhjólastíga á 

kostnað bílsins (Jones & Williamson, 2011).   

 

4.7.1  Vistvænar  ferðavenjur 

 

Á Vesturlöndum er aukin áhersla lögð á að nota almennings 

samgöngur með markvissari hætti og gefa fólki færi á að nýta 

fjölbreyttari samgönguleiðir þar sem áhersla í skipulagi er á 

blandaða þétta byggð. Þetta þýðir að dregið er úr hlutverki bílsins 

og þá um leið þeirri þörf að búa til stór götumannvirki, en þau hafa 

í gegnum tíðina verið að taka sífellt stærri hluta af borgarlandinu 

til sín. 

Útreikningar hafa sýnt að um 48% af landsvæði 

borgarinnar fer undir umferðarmannvirki, 

sem er svipað og í bílaborgum Norður-Ameríku. 

Afleiðingin er fyrirferðarmikið gatnakerfi sem leyfir mikinn 
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umferðarhraða, tekur upp verðmætt byggingarland og 

skapar hindranir milli hverfa, sérstaklega fyrir gangandi 

og hjólandi vegfarendur. 

 (Reykjavík, Vistvænar samgöngur, 2014, bls. 135). 

 

Hjá Reykjavíkurborg eru breyttar ferðavenjur grunnatriði í 

stefnumörkun borgarinnar til framtíðar og í því samhengi spilar 

þétting byggðar og blönduð byggð stórt hlutverk. 

Á aðalskipulagstímabilinu er stefnt á að hlutfall 

almenningssamgangna, vaxi úr 4% í 12% og að sama skapi aukist 

gangandi og hjólandi umferð úr 21% í 30% (Reykjavík, Græna 

borgin, 2014). Til að þessi markmið náist verður áhersla lögð á 

uppbyggingu hjólreiðastíga á tímabilinu ásamt því að bæta 

almenningssamgöngur til dæmis er áætlaður samgönguás fyrir 

almenning sem yrði hraðleið frá miðbæ yfir í Elliðaárvog og 

framtíðaratvinnu kjarnasvæði í Keldnaholti, sem myndi einnig 

getað þjónað Grafarvoginum að hluta (Reykjavík, Vistvænar 

samgöngur, 2014). 

 

 

 

4.7.2  Bíllinn og vegfarendur 

Þegar hægt er á umferðinni þá verður meira líf í borginni. Þegar 60 

km hraði hægist niður í 6 km á klukkustund, þá virkar fólk 10 

sinnum fjölmennari á strætinu sakir þess að tiltekin persóna er 10 

sinnum lengur í sjónfæri en áður. Þetta þýðir að ef aukin áhersla 

yrði lögð á að hvetja fólk að leggja bílnum fjær útidyrum, frá 50-

200 m myndi það lífga strax upp á nærumhverfið, því þá er fleira 

fólk á ferli og meiri líkur að fólk kynnist nágranna sínum. Hægari 

umferð, góð aðstaða til útivistar og félagslegir viðburðir í 

nágrenninu eru grunnatriði í að gera hverfi líflegt (Gehl, 2006).  

Þetta er mikilvæg hugsun inn í svona verkefni sem byggir á svæði 

þar sem göngu- og hjólreiðafólk gengur fyrir í umhverfi þar sem 

bíllinn verður að hægja á sér og tryggja þannig að öryggi verði 

meiri í umhverfinu fyrir alla.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 18. Dæmi: Samgönguás sem hraðleið upp í Keldnaholt  (JHM, 

Vistvænar samgöngur, 2014) 
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4.7.3  Woonerf kenningin 

 

Hans Monderman, umferðarverkfræðingur kom fram með 

Woonerf kenningu sína sem byggist á einfaldleika sem er í 

grunninn Óöryggi + Óvissa = Öryggi. Þessi kenning gengur þvert 

á það sem umferðarmenningin snerist um, en það eru mismunandi 

umferðamerkingar, tæki og tól sem eiga að tryggja að almenningi 

finnist hann öruggur í umferðinni (Monderman, Clarke & Baillie, 

2006). Woonerf þýðir á hollensku lifandi gata og er heiti yfir mjóa 

götu þar sem mörk milli bíla og fólks eru óljós. Bílar og mótorhjól 

mega fara um götuna en miðað er við að þau fari ekki hraðar yfir 

en gangandi maður. Slík gata hefur ekki merkingar nema að því 

leyti að hún aðgreinist frá öðrum götum með því að vera  

hellulögð. Hugsunin með þessu er að ökumenn verði miklu 

varkárari í sínum akstri þegar merkingar eru fáar eða engar.  

Benda má á að Jan Gehl kemst að sömu niðurstöðu og segir að 

þegar ökumenn þurfa að aka hægt innan um fólk þá verða þeir 

mun meðvitaðri um umhverfi sitt og aka þá í samræmi við 

aðstæður. Það kveður við svipaðan tón hjá Jane Jacobs sem vill 

þrengja götur og hafa mikið mannlíf á götunni sem dragi bæði úr 

hraðri umferð og glæpatíðni (Jacobs, 1961). Svipaðar lausnir er  

einnig að finna í Bretlandi en þær byggja á að hægja á umferðinni 

niður fyrir 30 km á klukkustund með því að þrengja götur og búa 

til óvissu þar sem merkingar hafa verið fjarlægðar (Hamilton-

Baillie, & Jones, 2005).     

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 19. Dæmi um vistgötu (JHM, vistænar samgöngur, 2014) 
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4.7.4  Þjónustan í nærumhverfinu 

 

Þétting byggðar í jaðri borgar getur leitt af sér aukna bílaumferð á 

stofnæðum í borginni nema samhliða þéttingu byggðar sé boðið 

upp á nauðsynlega nærþjónustu og skóla. Það myndi draga úr 

lengri ferðalögum og hvetja fólk til að hreyfa sig í þægilegu 

umhverfi sem um leið myndi auka lífsgæðin. Þegar litið er til 

Gufunessins sem framtíðarbyggðar þá þarf að bæta við 

nærþjónustu.  Í dag eru í Grafarvoginum hverfiskjarni og nokkrir 

smærri þjónustukjarnar og leikskólar ásamt grunnskólum, sjá 

mynd nr. 20. Göngufjarlægðir eru ekki þægilegar miðað við að 

byggð væri í Gufunesinu, þannig að 1,6 km gönguradíus út frá 

Gufunesi tæki um það bil 15 mínútur, sem myndi duga til að sækja 

þjónustu í Spöngina í Grafarvogi, sjá mynd nr. 21. Þess vegna 

verður mikilvægt að huga að nærþjónustu og atvinnutækifærum 

samhliða uppbyggingu byggðar í Gufunesinu.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20. Þjónusta o.fl. (JHM, Reykjavíkurborg 2014) 

Mynd 20. Þjónusta ( JHM, Reykjavíkurborg, 2014) 

Mynd 20. Þjónusta (JHM, Reykjavíkurborg 2014) 
Mynd 20. Þjónusta o.fl. (JHM, Reykjavíkurborg 2014) 

Mynd 21. Gönguradíus (JHM, Reykjavíkurborg 2014) 
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4.8  Mikilvægi útivistarsvæða - Gufunesið 

Gerð Central Park í New York er dæmi um mikilvæg áhrif þess að 

hafa græn svæði í borginni sem allir borgarbúar hefðu jafnan 

aðgang að allt árið um kring. Á þeim tíma var þessi hugmynd ekki 

sjálfsögð og Olmsted þurfti að berjast fyrir þessari henni. Í dag 

teljast slík svæði sjálfsögð mannréttindi (Olmsted & Kimball, 

1970). 

Í Reykjavík hefur markvisst í gegnum árin verið reynt að gera 

borgina grænni og í aðalskipulagi 2010-2030 verður áfram haldið 

þeirri stefnu að bæta lífsgæði borgara, auka áherslu á bættar 

samgöngur og tengja græn svæði saman sem býður íbúðahverfum 

betri tengsl við náttúruna. Um 92% íbúa Reykjavíkur búa í um 300 

m göngufjarlægð frá opnu svæði sem er stærra en 2000 m
2
 

(Reykjavík, Græna borgin, 2014). 

Grafarvogurinn er í dag með eitt stærsta hverfi borgarinnar með 

íbúafjölda 17.113 (Hagstofa Íslands, 2014). Gufunesið gæti gefið 

Grafarvogsbúum ýmsa fjölbreytta útivistarmöguleika og bætt 

almenn lífsgæði fólks.  

 

Við gerð útivistarsvæða þarf fyrst að hafa í huga loftslagið og 

nærveðrið og síðan árstíðir og það hvort svæðið yrði notað árið um 

kring eða einungis yfir sumartímann. Í mörgum löndum er boðið 

upp á fjölbreytta útivistarmöguleika en fyrst þarf að greina 

viðkomandi svæði til að átta sig á möguleikunum og hvaða 

tilgangi það eigi að þjóna. Ein af stærstu lífsgæðum borgarbúans, 

bæði andlega og líkamlega, er næraðgangur að útivistarsvæði. Við 

lifum á tímum þar sem miklar breytingar hafa átt sér stað í 

vinnuumhverfi fólks sem er orðið miklu sveigjanlegra en áður. 
Mynd 22.  Græn svæði í Grafarvogi (JHM, Reykjavíkurborg 2014) 
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Margir vinna í dag einungis hlutastarf eða vinna heima hjá sér í 

gegnum netið. Fólk hefur meiri tíma, lifir lengur og vill nota tíma 

sinn í afþreyingu og útivist. Grænu svæðin í borginni koma einmitt 

til móts við þær þarfir að hluta en það sem fólk sækist líka eftir er 

fjölbreytni og þróunin hefur verið sú að útivistarsvæði hafa verið 

að breytast í þá áttina (Bell, 2008).                                        

Að skipuleggja útvistarsvæði krefst þess að landsvæðið bjóði upp 

á slíkt tækifæri. Meta þarf hvort landið henti undir slíka starfssemi 

og taka þarf tillit til þess að kröfur fólks og þarfir eru mismunandi. 

Veðurfar og árstíðir skipta alltaf máli þegar verið er að meta 

útivistarsvæði. Simon Bell bendir í bók sinni Design For Outdoor 

Recreation (2008) einkum á þrjú grunnatriði sem þarf að skoða 

 Landsvæðið: Er það nógu stórt? Getur það borið nógu 

marga án þess að skaða umhverfið? Getur fólk upplifað 

frið og einangrun á ferð sinni um svæðið? 

 Fjölbreytni í landslagi: Er mikil fjölbreytni í gróðri? Er 

landslagið hæðótt, er vatn á svæðinu? 

 Þol svæðis: Er það viðkvæmt fyrir átroðningi? Er 

viðkvæmur gróður eða dýralíf sem þarf að taka tillit til? 

Eru hættur á svæðinu? 

Þá væru gæði slíks útivistarsvæði metin út frá aðgengi, fjölbreytni 

og að svæðið höfði til þarfa sem flestra (Bell, 2008, bls. 11-13). 

Gufunesið hentar vel sem útivistarsvæði enda er það bæði stórt og 

liggur að stórum hluta að sjó, er hæðótt og býður upp á mikið 

útsýni. Svæðið er að vísu einsleitt í gróðurfari og dýralífi en nú 

þegar er byrjað á því að græða upp stóran hluta svæðisins. 

Gufunesið er samkvæmt aðalskipulagi skilgreint sem opið svæði 

fyrir útivist, aðallega í tengslum við þéttbýli, með aðstöðu sem 

almennri útivist tilheyrir, svo sem stígum og áningarstöðum, auk 

þjónustu sem veitt er á forsendum útivistar. Opnum svæðum innan 

þéttbýlis er skipt í þrjá flokka: Borgargarða, Hverfisgarða og 

Leiksvæði/Dvalarsvæði (Reykjavík, Græna borgin, 2014). 

Skilgreiningar samkvæmt aðalskipulagi 2010 -2030: 

Borgargarður: Þá er gert ráð fyrir útivist og fjölbreyttri 

mannvirkjagerð af ýmsum toga sem tengist nýtingu og 

þjónustu svæðanna til útiveru, afþreyingar og leikja og 

allra almennrar frístundaiðkunar. Einnig má gera ráð fyrir 

veitingaaðstöðu og veitumannvirkjum. 
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Hverfisgarðar: Innan hverfisgarða er gert ráð fyrir ýmsum 

dvalarsvæðum og annarri útivistar-og leikaðstöðu sem 

þjónar nærumhverfinu og sem flestum aldurshópum. Gera 

má ráð fyrir fjölbreyttri mannvirkjagerð af ýmsum toga 

sem tengist nýtingu og þjónustu svæðanna til útiveru, 

afþreyingar og leikja og allrar almennrar 

frístundaiðkunar. Einnig má gera ráð fyrir veitingaaðstöðu 

og veitumannvirkjum 

Leiksvæði/Dvalarsvæði: Leik- og dvalarsvæði eru innan 

hvers borgarhluta og þjóna fyrst og fremst íbúum 

viðkomandi hverfa og nærumhverfis. Gert er ráð fyrir að 

þau séu af mismunandi stærð og gerð og að þau dreifist 

jafnt um hverfi borgarinnar. (Reykjavík, Græna borgin, 

2014, bls. 96) 

Þetta þýðir að Gufunesið flokkast undir að vera borgargarður í 

gildandi aðalskipulagi. 

 

 

 

 

4.8.1  Græni trefillinn 

 

Græni trefillinn myndar umgjörð um borgina og er bæði 

skógræktar- og útivistarsvæði þar sem allt snýst um að vernda 

ósnortna náttúru í bland við skógrækt. Allar slíkar ákvarðanir 

byggjast á heildarskipulagi fyrir viðkomandi svæði þar sem úttekt 

er gerð á ástandi náttúrunnar á hverjum stað fyrir sig. Ekki er gert 

ráð fyrir að byggð myndist innan græna trefilsins, nema þá í 

tengslum við frístundastarfssemi og útivist (Reykjavík, 2002). 

Gufunesið sem útivistarsvæði á möguleika á að tengjast treflinum 

sem er í samræmi við græna ganga innan borgarinnar, og mætti 

þannig styrkja aðgengi að svæðinu enn frekar fyrir gangandi og 

hjólandi vegfarendur.  
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5   Svæðisgreiningar 

 

5.1  Sagan 

Gufunes er kennt við landnámsmanninn Ketil Gufu, Á elleftu öld 

er álitið að Maríukirkja hafi verið reist á svæðinu og raunar var 

kirkja á svæðinu í sjö aldir. Gufunesingar og Viðeyjarbúar stóðu í 

deilum vegna nytja á æðarvarpi og deildu laxveiði í Elliðaám. 

Síðar á 14. öldinni varð landið eign Viðeyjarklausturs. Gufunes 

kemur við sögu í deilumálum í Sturlungu þar sem Snorri Sturluson 

kemur við sögu. Snemma á 16. öldinni var settur upp spítali í 

Viðey að undirlagi Kristjáns II Danakonungs sem mætti kalla 

fyrsta elliheimilið á Íslandi. Þar var fátæklingum og gömlu fólki 

sem hafði í engin hús að venda holað niður. Þegar Skúli 

Magnússon fékk Viðey til ábúðar þótti spítalanum ofaukið og var 

hann fluttur til Gufuness um siðaskiptin sem konungleg stofnun  

sem átti að hafa nytjar af Gufunesjörðinni og Eiðum, þá þótti 

slíkur flutningur hentugur því í Gufunesi var einnig kirkja. 

Gufunesspítali stóð fram undir lok 18. aldar og var aflagður sakir 

of mikils kostnaðar. Vitað er að einnig um tíma á 16. öldinni var 

Gufunesjörðin leigujörð fyrir Skálholt og varð síðar konungsjörð 

sem var seld aftur til bænda eftir að Gufunesspítali var lagður 

niður. Timburkirkjan á Gufunesi var endanlega aflögð árið 1886 

með tilskipun frá landshöfðingja og sóknin færð til Lágafells þar 

sem hún er enn í dag. Í upphafi 19. aldar keypti skáldið Bjarni 

Thorarensen jörðina Gufunes og bjó þar um hríð en seldi svo og 

flutti til Möðruvalla í Eyjafirði. Á miðöldum er talið að vísir að 

kaupstað hafi verið í Gufunesi áður en verslun hófst í Reykjavík 

enda hafnarlægi gott og vitað að stærri verslunarskip gátu siglt 

milli Viðeyjar og Geldinganess til að hafa vetrarlægi. Árið 1934 

var sett upp stuttbylgjustöð í Gufunesi sem átti að vera  

varaskeytasamband við erlendar þjóðir. Í seinni heimsstyrjöldinni 

hafði ameríski herinn um tíma braggaaðstöðu í Gufunesinu (Anna 

Lísa Guðmundsdóttir, 2004). 

Síðasti bóndinn í Gufunesi um miðja tuttugustu öldina var Þorgeir 

Jónsson glímukappi frá Varmadal sem hafði gert miklar 

jarðarbætur í Gufunesi og var kominn með stórt myndarlegt 

kúabú. Hann mátti búa við þær aðstæður að þegar var búið að 

úthluta af Gufunes landinu 83 ha af óræktuðu landi vegna 

stuttbylgjustöðvar. Til viðbótar því var Áburðarverksmiðjunni 

síðar úthlutaðir 25 ha af besta túni jarðarinnar. Í kjölfar þess komu 

stórvirkar vinnuvélar á svæðið og mokuðu dýrmætri 

gróðurmoldinni í hauga eða losuðu út í sjóinn og eyðilögðu 
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mikilvægan þjóðararf sem hafði tekið aldir að skapa. Svona lýsir 

Árni Óla blaðamaður á Morgunblaðinu ástandinu í Gufunesi þegar 

Áburðarverksmiðjan var reist árið 1954 en um leið lagðist 

búskapur af í Gufunesi (Árni Óla, 1952). 

Þegar Áburðarverksmiðjan var að bæta við nýbyggingum árið 

1965 kom í ljós forn kirkjugarður sem hafði verið ranglega 

staðsettur. Ákveðið var að færa moldir garðsins til og lauk því 

verki árið 1968. Reynir Vilhjálmsson sá um hönnun hins nýja 

kirkjugarðs (Anna Lísa Guðmundsdóttir, 2004). 

Staðan í dag er sú að stór hluti Gufunesjarðar er kominn undir 

íbúabyggð og í nokkra áratugi á árunum 1967-1991 var 

Gufunesvogur fylltur af sorpi frá Reykjavíkurbúum. Með breyttri 

landnotkun er gert ráð fyrir að Gufunesið verði útivistarsvæði og 

blönduð íbúðabyggð í framtíðinni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 23.  Horft  úr norðaustri (JHM, 2014) 
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5.2  Fornleifar   

 

Fornleifar í Gufunesi eru nokkrar og hafa þær verið skráðar í 

skýrslu frá 2004 sem heitir Fornleifaskráning jarðarinnar 

Gufuness og hjáleigu hennar Knútskots. Sú skýrsla var unnin af 

Önnu Lísu Guðmundsdóttir og var gefin út af Minjasafni 

Reykjavíkur. Myndefni hér til hliðar og á næstu síðu eru unnin upp 

úr þeirri skýrslu nema annað sé tekið fram. Í Gufunesi eru skráðar 

minjar bæði á Gufunesjörðinni og hjáleigu hennar Knútskoti. 

Algengustu minjar eru stekkir og fjárhús, ekki er mikið um 

sýnilegar minjar á yfirborði og margar eru horfnar. Tvö bæjarstæði 

eru þekkt, það eru Gufunesbærinn og Knútskot. Saga Gufuness 

nær til landnáms en ekki er vitað með vissu hvar upprunalegi 

bærinn stóð en líkast til var hann í nágrenni við það svæði sem 

Áburðaverksmiðjan stendur á nú. Leiða má líkur að því að elstu 

minjar um bæjarstæði leynist enn á svæðinu og gætu verið í hættu 

ef stórar breytingar eru gerðar á svæðinu í framtíðinni. Gufunesið 

flokkast undir að vera með elstu býlum í Reykjavík og á skilið 

meiri virðingarsess en að vera grafið undir verksmiðjulóð. Ef í 

framtíðinni á að endurskipuleggja svæðið þá leggur Anna Lísa 

Guðmundsdóttir til að sérstakt átak verði gert með Gufunesið í að 

hefja það aftur til vegs og virðingar (Anna Lísa Guðmundsdóttir, 

2004). 

 

 

 

Mynd 24. Byggt á korti af staðsetningu fornleifa í Gufunesi   
               (JHM, 2014) 
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Mynd 27. Byggt á vegaslóðum frá árinu 1909 dönsku 
herforingjaráðskorti (JHM, 2014) 

                  

Mynd 26. Byggt á örnefnakorti í Gufunesi og 
nágrenni (JHM, 2014) 
 
 

Mynd 25. Byggt á landamerkja korti af Gufunesi frá 
árinu 1702 (JHM, 2014) 
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5.3  Náttúrufar 

 

5.3.1  Veðurfar 

Gufunesið er opið og vítt svæði þar sem veðurfar hefur mikil  

áhrif. Vindar geta orðið sterkir á svæðinu. Næsta veðurstöð við 

Gufunesið er á Geldinganesi og samkvæmt henni eru ríkjandi 

vindáttir á ársgrundvelli A-og ANA áttir þannig að vindur stendur 

þá oft beint yfir Elliðaárvog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 28.  Tíðni vindátta tímabil 2004-2014  
                 (Veðurstofa, 2014) 
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5.3.2  Dýralíf 

 

Dýralíf í Gufunesi er fábreytt og fuglalíf er einna mest áberandi  

samkvæmt skýrslu frá Náttúrufræðistofnun Íslands: Heimildir um 

náttúrufar í og við Reykjavík frá árinu 1998 eftir þá Ævar Petersen 

og Kristbjörn Egilsson þar er nokkuð fjallað um fuglalíf við sundin 

þar sem mesta áherslan er á Geldinganesið og Viðey. Þar benda 

höfundar á að nokkuð af fuglum dvelji á þessu svæði yfir fartíma 

og á veturna. Algengustu fuglar á svæðinu eru tjaldar, mávar, 

grágæsir, kríur, æðarfugl og aðrir sjófuglar (Ævar Petersen & 

Kristbjörn Egilsson, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 29.  Nokkrar fuglategundir sem lifa við sundin (JHM, 2014)  
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5.3.3  Gróður 

 

Landslagið er mikið raskað af mannavöldum. Gróðurfar á svæðinu 

er grasmói. Lág klettabelti liggja út í sjó nema á stöku stað 

norðvestan til er smá sandfjara. Á tveimur svæðum vottar fyrir 

flögum. Nú er búið að planta trjám með markvissum hætti á gamla 

sorpssvæðinu og með tímanum mun þar vaxa upp skógur. Annars 

almennt séð er gróðurfar á svæðinu með algengum plöntum á 

landsvísu. Á norðausturhluta svæðis er gróinn melur á þeim stað 

svæðis sem liggur hæst yfir sjávarmáli. Sambærilegt svæði er 

Geldinganesið þar sem því er lýst svo að þar sé grasmói með 

grýttu lágu klettabelti þar sem helstu gróðurlendi séu grasmói, 

mýrar og melar (Ævar Petersen & Kristbjörn Egilsson, 1998). 

Iðnaðarsvæðið í Gufunesi er svæði sem hefur verið sléttað fyrir 

byggingar og er að mestu malbikað. Þetta verkefni snýr að nyrsta 

hluta þess svæðis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 30.  Gróðurfar (JHM, 2014).  
 

Mynd 31.  Grasmói (JHM, 2014).  
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5.4  Sorp og mengun í Gufunesi 

 

Með tilkomu Áburðarverksmiðjunnar á sjötta áratugnum hafa 

vangaveltur um sprengihættu vegna framleiðslu á tilbúnum áburði 

vaxið eftir því sem að íbúðabyggðir færðust nær verksmiðjunni. 

Áhætta vegna sprengihættu og efnamengunar var mikil og í 

október árið 2001 varð öflug sprenging í ammóníak-hluta 

Áburðaverksmiðjunnar sem olli óvissu um framtíð verksmiðjunnar 

(Morgunblaðið, 2001) og varð þess valdandi að starfsemi þar var 

hætt fyrr en áætlað var.  

Iðnaðarsvæðið í Gufunesi er stórt og ef það á að reisa 

íbúðarbyggðir á svæðinu er mælt sterklega með að gera ítarlegar 

rannsóknir á vatnafari og ástandi jarðvegs er snúa að íbúðarbyggð 

á svæðinu. Í besta falli yrði mengun óveruleg og lítið þyrfti að 

gera, en í versta falli gæti þurft að fara út í jarðvegsskipti á stórum 

hluta íbúðarsvæðis sem yrði bæði dýr og tímafrek aðgerð, einkum 

ef hugmyndin væri að nýta svæðið aftur undir nokkur sjálfbær 

smáhúsahverfi og ræktun á matvælum.  

Við uppbyggingu Lónshverfis í Hafnarfirði kom í ljós að 

jarðvegur var töluvert mengaður eftir olíubirgðastöð sem hafði 

verið lengið á svæðinu. Krafa var sett á hönnuði í samstarfi við 

yfirvöld að ganga þannig frá málum að ef jarðvegsmengun væri í 

klöpp þá myndi slík mengun ekki ná til mannvirkja. Ekki er 

ólíklegt, ef  jarðvegsmengun kæmi í ljós á iðnaðarsvæði Gufuness 

að svipaðar kröfur væru settar fram til hönnuða svæðisins.  Þegar 

um slíka mengun er að ræða þarf að fylgja áætlun um förgun 

mengaðs jarðvegs. Þá er mælt með að styðjast við greinargerð um 

mat á gögnum um mengun jarðvegs og aðgerðir vegna hennar  

sem unnin var af Gunnari Svavarssyni umhverfisverkfræðingi, árið 

2005 og  ennfremur skýrsluna Áætlun um meðhöndlun mengaðs 

jarðvegs eftir Gest Guðjónsson umhverfisverkfræðing. Einn af 

mengunarþáttum er mengun sem kemst í sigvatn og berst þannig 

til sjávar (Línuhönnun, 2008). Þetta gerir ræktunarsvæði viðkvæmt 

við slíkar aðstæður. Í þessu verkefni til einföldunar er gert ráð fyrir 

að mengun í jarðvegi sé ekki til staðar og því kjörið að hafa þarna 

ræktunarsvæði fyrir íbúa sem jafnvel gætu hjálpað til með 

moltugerð eins og hefur tíðkast í sumum vistþorpum erlendis.  

 

Hvað varðar mengunaráhættu vegna sorpurðunar í Gufunesvogi á 

árunum 1967-1991 þá var gert mælinga og áhættumat vegna 

mögulegra breytinga um landnotkun í Gufunesi til framtíðar. Sú 

rannsókn var unnin árið 2007 af Línuhönnun fyrir Umhverfis- og 

samgöngusvið borgarinnar. Þar eru helstu niðurstöður eftirfarandi: 
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Af framangreindu má ljóst vera að mengun er til staðar í 

urðunarstaðnum í Gufunesi. Mest af þeirri mengun og 

líklega sú sem hættulegust er berst með sigvatni í átt til 

sjávar og veldur ólíklega heilsutjóni hjá gestum og 

starfsmönnum á skipulagssvæðinu. Mengun sem mælst 

hefur í jarðvegi er ekki talin geta ógnað heilsu fólks sem 

dvelur skamma tíð á yfirborði urðunarstaðarins sé varúðar 

gætt og yfirborð ekki rofið eða raskað, þó er mælt með að 

frekari athugun fari fram á þessu þar sem aldrei verður 

komist hjá einhverju raski. Mengun vegna uppstreymis 

gass eða snefilefna því fylgjandi er talin það lítil að 

þynning í andrúmslofti dugi til að útiloka hættu á 

heilsutjóni fyrir fólk sem dvelur undir berum himni. 

Hinsvegar er varað við hættu á uppsöfnun gass í lokuðum 

rýmum og því mælt gegn byggingu lokaðra mannvirkja á 

svæðinu, nema gripið sé til ýtrustu varúðarráðstafana. 

(Línuhönnun, 2008, bls. 40) 

Þegar fjallað er um aflögð sorpsvæði sem geta verið mjög stór og 

verið vel staðsett innan borgarmarkanna þá skiptir miklu máli að 

nýta slíkt land með sem bestum hætti. Til viðmiðunar er 

aðalreglan sú að þegar sorphaugar eru aflagðir og breytt 

landnotkun á sér stað þá er sú leið yfirleitt farin til öryggis að nota 

slík svæði ekki fyrir mannvirki heldur miklu fremur fyrir útivistar- 

og afþreyingarsvæði, íþróttasvæði eða golfvelli (Línuhönnun, 

2008).    

 

 

 

 

 

Mynd 32. Urðunarsvæði í Gufunesi (JHM, 2014) 
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5.5  Sjónlínur   

 

Hér skiptir fagurfræðilegt mat máli; hvernig skynjar almenningur  

borgarumhverfi sitt. Sjónlínur og kennileiti skipta máli þegar 

kemur að sjónrænum gæðum svæðis til að vekja áhuga og auka 

upplifun. Kevin Lynch gerir grein fyrir þessu í bók sinni Image of 

the city 1961. Þar sýnir hann  með aðferðafræði sinni að 

rýmisgreining er stór þáttur í heildarferli skipulags. Hann skiptir 

aðferðafræðinni í fimm þætti; leiðir, jaðar, svæði, mót og 

kennileiti. Annar aðili, Simon Bell, leggur mikið upp úr því að 

brjóta upp hið myndræna landslag og sýnir hvernig hægt er að 

nota grunnformin punkt, línu, flöt, og rúmtak, til að gera sér betur 

grein fyrir sjónrænum grunneinkennum svæðis (Bell, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 33. Rýmisgreining (JHM, 2014) 
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Mynd 34.  Grunnform. Horft í vestur frá Gufunesi (JHM, 2014) 
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Þá má einnig minnast á bókina Metoder til landskapanalyse 

(Stahlschmidt, 2001), sem einnig notar rýmisgreiningu, til dæmis 

bæði frá tilteknum punkti og augnhæðar greiningu þar er átt við að 

punktur er settur niður á kort og allavega tvær áttir valdar sem 

sýna ákveðin atriði í landslaginu. 

Augnhæðargreining er meira notuð í nærumhverfi þar sem 

áherslur geta verið mismunandi um það hvað er verið að greina 

hverju sinni (Stahlschmidt, 2001). Þessi greiningartæki nýttust vel 

við undirbúning skipulags í Gufunesi í því að finna út áhugaverða 

staði og sjónrænar upplifanir.  

 

5.6  Náttúrugæði  Gufunes – útsýni 

 

Grunneinkenni landslags og útsýnis á Gufunesi eru fá og róandi, 

sjá mynd nr. 32. Landslagið er opið og vítt, tveir tvívíðir fletir í 

myndefni spegla himin og haf þar sem lína skilur á milli og  
 Mynd 35.  Rýmisgreining út frá sjónpunkti  (JHM, 2014) 

                  

Mynd 32. Rýmisgreining út frá sjónpunkti (JHM, 2014) 

                  

Mynd 36.  Augnhæðargreining út frá sjónpunkti, tvö sjónarhorn sameinuð í eina teikningu (JHM, 2014) 
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skapar jafnvægi, ró og frið. Einnig má sjá rúmtak í formi 

byggingalandslags í fjarska sem einnig sést bregða fyrir í steina 

forgrunni myndar í óreglulegu formi. Saman skapa þessi form 

heildarupplifun sem undirstrika ákveðin gæði í upplifun náttúru í 

Gufunesi. 

 

5.7  Aðgengi og samgöngur 

 

Eitt af því sem skiptir miklu máli við gott skipulag er að tengingar 

nærsvæða við athugunarsvæði hafi gott aðgengi og þjóni vel 

sínum tilgangi fyrir fjölbreyttan samgöngumáta. Í bókinni A 

Pattern Language (1977) koma Christopher Alexander o.fl. inn á 

þetta atriði. Þar er talað um mikilvægi vegalengda og tenginga á 

milli svæða. Annar aðili, Jan Gehl, gerir þetta að mikilvægum 

þætti í sinni bók Life between buildings (2010), þar sem hann 

leggur áherslu á að gangandi- og hjólandi vegfarendur fái meira 

vægi í umferðinni einkum á grænum svæðum. 

 Í Gufunesi eru þessir tengimögleikar til staðar að hluta í formi 

stofnstíga og tengistíga en mikil vinna er eftir að skapa vega-og 

stígakerfi sem myndi þjóna öllum gerðum samgöngumáta um 

svæðið bæði á útivistarsvæðinu sjálfu og meðfram ströndinni. Til 

norðausturs þyrfti að skapa góðar tengingar í átt að Mosfellsbæ 

fyrir gangandi og hjólandi aðila og síðan til suðurs upp á 

Gufuneshöfðann sem er útivistarsvæði á náttúruminjaskrá. Að 

lokum til vesturs þyrfti að skapa á fleiri en einum stað grænar 

tengingar yfir í íbúðahverfi Grafarvogs sem myndi þýða 

undirgöng. Sjá myndefni nr. 35-38 sem eru byggð á aðalskipulagi 

2010-2030 fyrir Grafarvog.   

 Mynd 37. Hjólastígar og opin svæði  (JHM, Reykjavíkurborg, 2014) 

 

 

Mynd 33. Einn sjónpunktur  augnhæðargreining  horft norðaustur (JHM, 2014) 
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Mynd 28.  Þjónusta í Grafarvogi.   
                 (JHM,Reykjavíkurborg, 2014) 

Mynd 29.  Hjólastígar og opin svæði. 
(JHM,Reyjavíkurborg, 2014)   
                 (JHM, 2014) 

Mynd 40. Þjónusta í Grafarvogi   

                (JHM, Reykjavíkurborg, 2014) 

 

 

Mynd 39. Stofnvegir og strætó   

                (JHM, Reykjavíkurborg, 2014) 

 

 

Mynd 38. Stofnstígar og tengistígar 

                (JHM, Reykjavíkurborg, 2014) 
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5.8  SVÓT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 41. SVÓT greining (JHM, 2014) 
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Þegar SVÓT greiningin er skoðuð betur þá er ljóst að svæðið hefur 

mikið upp á að bjóða vegna stærðar sinnar og staðsetningar; það 

liggur að sjó og útsýni er fallegt í norður- og vestur áttir en í austur 

og suður áttum ber meira á íbúðarbyggðum í sjónlínum. Þær liggja 

hærra í landinu og verða því meira áberandi. Landið er mishæðótt 

þannig að göngu fólk fær meiri fjölbreytni í umhverfi sitt sem 

einnig gefur svæðinu skemmtilegan svip. Vindasamt getur verið á 

svæðinu og eru þá austanáttir einna mest áberandi. Markvisst er 

hægt að bæta úr með því að búa til skjólsælt útivistarsvæði með 

gróðri. Vega-og stígakerfi er í mótun á svæðinu og horfir það til 

betri vegar. Með því að nýta svæðið fyrir búsetu þar sem sjálfbærir 

lifnaðarhættir eru í fyrirrúmi myndi útivistarsvæðið nýtast betur og 

jafnvel draga að sér fleira fólk. Þetta gæti þýtt að með tímanum 

væri grundvöllur fyrir nærþjónustu í þeim íbúðabyggðum sem 

þarna mynduðust. Þó eru ákveðnar ógnanir í svæðinu; sá hluti 

svæðis sem notaður var til sorpurðunar árin 1967-1991 og einhver 

mengun vegna iðnaðarsvæðis sem þarfnast frekari rannsókna ef 

þarna á að vera búseta í framtíðinni. Þá miðað við að vistþorp sé á 

svæðinu gæti möguleg ógn verið fólgin í að tengsl rofni á milli 

íbúa með tíma sem gæti gert upplifun í slíku þorpi verri. 

Mikilvægt er því að gæta að einsleitni hóps og tryggja að allir 

hjálpist að við að reka slíkt vistþorp. Einnig eru uppi hugmyndir í 

aðalskipulagi 2010-2030 um að leggja Sundabraut um svæðið, það 

verður þó ekki framkvæmt á þessu skipulagstímabili. 

 

5.9   Samantekt greininga 

 

Í sögulegu samhengi hefur Gufunesið verið mikilvægur þáttur í 

sögu Reykjavíkur gegnum tíðina. Síðustu áratugina hefur mikið 

rask af mannavöldum átt sér stað á svæðinu sem hefur gert það 

fremur hæðótt og enn í dag mælist lítil mengun á sorpurðunar 

hluta svæðisins, sem er þó hættulítil mönnum. Meiri óvissa er um 

mengun á iðnaðarsvæðinu og mælt með frekari rannsóknum þar á 

bæði vatnafari og jarðvegi. Dýra- og gróðurfar er einsleitt á 

svæðinu. Veðurfar er vindasamt þar sem austanáttir geta verið 

áberandi. Blandaður iðnaður er á svæðinu, þar sem einna helst ber 

á flokkun úrgangs en það mun breytast á næstu árum. Í gildandi 

aðalskipulagi er gert ráð fyrir að stór hluti svæðisins verði 

útivistarsvæði og síðar á skipulagstímabili verði blönduð byggð 

reist á svæðinu. Borgarmynstrið í Grafarvogi er fremur lágreist þó 

byggingar séu ólíkar að gerð og útliti. Sjónlínur sýna að útsýni er 

opið og vítt einkum þegar landið liggur hærra og út við sjó. 
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6   Skipulagstillaga 

 

Þau grunnatriði sem lögð er áhersla á í þessari tillögu eru nálægð 

við fjölbreytt útivistarsvæði, minni hús og ræktun á sameiginlegu 

ræktunarsvæði. Þá er mælt með því að samhliða uppbyggingu 

svæðis sé markvisst hugað til framtíðar að lausnum fyrir 

nærþjónustu, menningu og fjölbreytt atvinnusvæði. Staðan í 

Gufunesi í dag er að iðnaðarsvæði er enn áberandi og 

útivistarmöguleikar takmarkaðir. Tengingar á svæðinu eru ekki 

góðar en það er verið að vinna í því að breyta því enda er nú þegar 

átak hafið á svæðinu á vegum þeirra aðila sem að því standa að 

græða upp svæðið og auka við bæði afþreyingar- og 

íþróttastarfsemi sem miðar að því að laða meira fólk að svæðinu. 

 

6.1  Mikilvægi aðgengis og grænna tenginga 

 

Það þarf að hafa heildarsýn á svæðið með það í huga að aðgengi 

inn á svæðið verði gott fyrir mismunandi samgöngumáta. Því þarf 

að huga vel að vega- og stígakerfi og setja niður áætlaða 

þjónustukjarna áður en hafist er handa við sjálfa tillögugerðina. 

Þessi hugsun á jafnvel við hvort sem viðkomandi svæði verður  

með háan þéttleika af íbúum eða ekki. Eðlilegt væri að miða við  

að hverfin myndu vera þéttari, það er fleiri íbúar á ha eða allt að 50 

íbúar á ha að meðaltali þegar nær dregur áætluðum þjónustukjarna. 

Tengingar í slíkum smáhúsahverfum  er ætlað að örva fólk til að 

nota annan samgöngumáta en bílinn og því er lögð áhersla á  

göngu- og hjólreiðastíga um hverfin og út í útivistarsvæðið og 

síðan frá því yfir í nærsvæðin í kring. Gert var ráð fyrir í upphafi 

þessa verkefnis að 36 ha færu undir lágreistar íbúðabyggðir og 

Mynd 42.  Mögulegar tengingar (JHM, 2014) 
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tiltekið svæði afmarkað fyrir það, sjá mynd nr. 8. Í þessu verkefni 

er áhersla lögð á að gera prótótýpu af sjálfbæru smáhúsahverfi sem 

hefði sveigjanleika og gæti hentað fyrir íslenskar aðstæður. Af því 

leiðir að einungis er tekið fyrir eitt smáhúsahverfi af mörgum þar 

sem gert er ráð fyrir í þessu tiltekna verkefni að 21 hús henti best 

með áætluðum meðalfjölda íbúa 30 íbúar á einum ha. Hugsunin er 

þó sú að meiri fjölbreytni ríki í öðrum hverfum, þannig að karakter 

hverfa geti verið mismunandi þó að hönnunarviðmiðin séu eins. 

Reiknað er með að Gufunessvæðið sem slíkt verði á næstu 

áratugum uppgrætt með trjágróðri sem líkast til laðar til sín aðrar 

fuglategundir og eykur þannig fjölbreytni dýralífs. Hlutverk 

gróðurs sem skjólbeltis verður ákaflega mikilvægt fyrir svæði eins 

og Gufunesið því það getur verið vindasamt. 

 

6.2  Hönnunarviðmið 

 

Þar sem ein megináhersla hefur verið að draga úr notkun bílsins á 

svæðinu og gera það meira fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur 

er byrjað á að ganga úr skugga um að flæði sé gott og aðgengi að 

útivist, þjónustu, almennings samgöngum og atvinnusvæðum verði 

betra. Þá er hugað að heildaráferð hins byggða svæðis, sem í þessu 

tilfelli miðast við lágreista byggð þar sem smáhús eru með 

smágarði og opið sameiginlegt rými ásamt stóru ræktunarsvæði. 

Að lokum eru hönnunarviðmið tekin fyrir um skipulag prótótýpu 

smáhúsahverfis í Gufunesinu sem verður skipulagstillaga þessa 

verkefnis. Í samræmi við sjálfbæra þróun er byrjað á að spyrja 

hvernig hægt sé að fella slíkt hverfi inn í umhverfið og aðlaga það 

sem best fyrir sjálfbæra lifnaðarhætti. 

 

 Fyrst er að nefna skalann í umhverfinu, mikilvægt er að 

húsakostur sé í manngerðum skala því slíkt undirstrikar 

upplifun mannsins í umhverfinu. 

 

 Þrengja vegi og helluleggja þar sem það á við til að hægja 

á umferðinni. Búa til blandaðan samgöngumáta. Draga úr 

hlutverki bílsins og gera hann óáberandi í umhverfinu.  

 

 Miðað við að 1/3 íbúa eigi bifreiðar sem þýðir 10 bílastæði 

miðað við 30 íbúa.  

 

 Aðgreina einkasvæði frá almenningsrými með skýrum 

hætti. 

 

 Inngangar smáhúsa snúa að opnu rými – nágrannavakt 

meira öryggi. 
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 Garðar, möguleiki á verönd upp við hús. 

 

 Gert ráð fyrir að íbúar rækti mat sinn á sameiginlegu svæði 

en geti einnig haft gróðurhús upp við hús. 

 

 Opið sameiginlegt rými fyrir húsin og vísir að torgi eins og 

í gamla þorpinu,  í nágrenni við sameiginlegt húsnæði þar 

sem fólk getur komið saman. 

 

 Sameiginlegur geymslu og verkfæraskúr sem einnig getur 

verið samkomustaður. 

 

 Sameiginlegt ræktunarsvæði ætlað fyrir íbúana. 

 

 Tengingar á milli smáhúsahverfa verða með áherslum á 

göngu og hjólreiðastíga sem hvetur fólk til að hreyfa sig. 

 

 Nálægð við fjölbreytt útivistarsvæði. 

 

 Nota gróður sem skjólbelti.                                                             

 

 

 

 

 

 

 Gera ráð fyrir möguleika á  hænsnakofum í samræmi 

gildandi aðalskipulag 2010-2030 þar sem fullnægja þarf 

ákveðnum skilyrðum. 

 

 

Mynd 43.  Skissa af vistþorpi  (JHM, 2014) 
 

Mynd 44.  Skipulag í þróun, frumskissur  (JHM, 2014) 
 

Endurvinnsla – Minni orkunotkun – Matvælaræktun 

- Betri heilsa - Græn svæði - Útivist 
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 6.3  Skipulagstillaga, grunnteikning og snið  

 
Mynd 45. Grunnteikning (JHM, 2014) 
 

Mynd 46.Skýringar (JHM, 2014) 
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Mynd 47.  Snið  (JHM, 2014) 
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6.4  Stemmur frá vistþorpi í Gufunesi 

 

 

                                                                   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Mynd 48.  Skissa: Ræktun og hænsnakofi (JHM, 2014) 
 

Mynd 49.  Skissa: Horft að félagsheimili (JHM, 2014) 
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7   Niðurstöður  

 

Gufunesið gegnir mikilvægu hlutverki í sögu Reykjavíkur og því 

þarf að huga vel að því hvernig það svæði verður endurnýtt í 

framtíðinni með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Í gildandi 

aðalskipulagi 2010-2030 er ráðandi stefna vistvænt skipulag. 

Gufunesið er samkvæmt því skilgreint sem blönduð byggð; 

athafnasvæði og útivistarsvæði. Iðnaðarstarfssemi í þeirri mynd 

sem hún er nú mun að mestu leggjast af á næstu árum. En meira 

þarf til, hvað verður um þær byggingar sem eftir standa? Verða 

þær endurnýttar allar eða einungis að hluta og restin moluð niður? 

Hér er lagt til að öll ummerki um iðnaðarsvæði á norðurhluta 

iðnaðarsvæðis verði fjarlægð til að setja svæðið í manngerðan 

skala og reyna að ná aftur gæðum í umhverfinu fyrir lágreista 

byggð. Skipulagstillagan gengur út frá  þeim markmiðum og 

niðurstöðum á greiningum sem fjallað er um hér að ofan. 

 

Í upphafi voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar: 

 Hentar Gufunes fyrir sjálfbært smáhúsahverfi?  

 

 

Hvað áhrærir Gufunesið þá er það vel staðsett fyrir slík vistþorp, 

þar sem tiltölulega stutt er í þjónustu og atvinnu, þá er 

Grafarvogurinn hluti af gömlu landbúnaðarsvæði. Helsta fyrirstaða 

gæti verið þörf á jarðvegsskiptum sakir mengunar, en það krefst 

frekari rannsókna útfrá mengun á vatnafari og ástandi jarðvegs á 

iðnaðarsvæðinu. Verið er að byggja hluta af Gufunesi upp sem 

fjölbreytt útivistarsvæði sem þýðir miklu betra aðgengi 

almennings að svæðinu í framtíðinni. 

 

 Hvernig er hægt að gera Gufunes meira aðlaðandi fyrir 

almenning? 

 

Aðgengi að svæðinu verður með áherslu á að bæta hag göngu og 

hjólreiðafólks á kostnað bílsins. Hægt verður mikið á umferð og 

Woonerf lausnir notaðar við smáhúsahverfi. Bílastæði verða 

staðsett með þeim hætti að þau verði ekki áberandi í umhverfinu 

og götur verða þrengdar þar sem það á við. Gróður verður 

áberandi á svæðinu enda nauðsynlegur til að draga úr vindinum. Í 

næsta nágrenni við smáhúsahverfin verður fjölbreytt útivistarsvæði 

sem virkar hvetjandi fyrir fólk að ganga og hjóla sinna ferða til að 

sækja vinnu og skóla. Gert er ráð fyrir að með tímanum verði bæði 
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létt atvinnustarfssemi á hluta svæðis og öll nauðsynleg 

nærþjónusta og jafnvel menningarstarfsemi í formi safna. 

 

 Hvernig mætti útfæra skipulag á sjálfbæru smáhúsahverfi í 

Gufunesi? 

 

Einn mikilvægasti þáttur í þessu verkefni er hugsunin um 

afturhvarf til fortíðar, til gamla þorpsins þar sem allir þekktu alla 

sem aftur skapaði öryggi. Þar sem áhersla er á vistþorpið verður 

stórt sameiginlegt ræktunarsvæði mikilvægt til að rækta eigin mat 

að hluta og síðan verða smágarðar upp við hús með möguleika á 

verönd og litlum garðhúsum. Markhópur fyrir þessi smáhús getur 

verið af ýmsum toga, hægt er að gera svona svæði að ellinýlendu 

þar sem gamalt fólk sem vill vera útaf fyrir sig getur búið sjálfstætt 

og fengið heilsuþjónustu sem yrði þá veitt á svæðinu. Hinsvegar 

gæti svona smáhúsahverfi höfðað til yngra fólks sem er að byrja 

að búa, vill leigja eða kaupa ódýrt húsnæði og er af kynslóð sem 

leggur ekki mikið upp úr notkun einkabílsins heldur notar 

almenningssamgöngur og þá myndi hraðleið niður í bæ nýtast vel. 

Þriðji kosturinn er blanda af þessu tvennu og er sú nálgun sem 

valin var fyrir skipulagstillöguna. Hún býður fólki af öllum aldri, 

sem hefur áhuga á ræktun að búa ódýrt og öðruvísi, rækta eigin 

mat að hluta og kynnast náunga sínum.   
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8   Umræður og ályktanir 

 

Í yfirferð þessa verkefnis hefur megináherslan hjá höfundi verið að 

athuga hvort Gufunesið henti fyrir sjálfbær smáhúsahverfi þar sem 

áhersla yrði lögð á ræktun matar inni í borg. Þegar farið var að 

kafa dýpra þá kom í ljós að þessi vistþorp eru miklu meira en það, 

því þau eru hluti af mögulega breyttum lifnaðarháttum sem bíða 

okkar á 21. öldinni. Í Svíþjóð og fleiri löndum hafa verið sett á 

laggirnar tilrauna vistþorp á vegum opinberra aðila. Vísinda og 

skipulagsaðilar hafa verið að fylgjast með uppbyggingu slíkra 

svæða, með mögulegum orkusparnaði í húsagerð, samsetningu 

íbúa og samgönguháttum á mun dýpri hátt en hér er gert, dæmi um 

slík þorp eru Solbyn og Toarps sem minnst hefur verið á lauslega 

áður. Höfundur hefur á þessari vegferð einkum leitað fyrirmynda á 

vesturhveli jarðar með áherslu á Norðurlöndin og Bandaríkin en 

þó er ljóst að vistþorpið á sér fyrirmyndir um allan heim og því 

margir höfundar sem hefðu átt fullt erindi inn í verkefni af þessu 

tagi. Til framtíðar mætti því alveg sjá fyrir sér nauðsyn á frekari 

rannsóknarvinnu á Íslandi, um að fara út í slíka vistþorpa tilraun 

innan borgarmarka, þar sem áhersla á íslenskt umhverfi og 

aðstæður eru í fyrirrúmi. Einnig væri þörf á að að gera rannsóknir  

í tengslum við rýmisþörf einstaklings hér á Íslandi, þarf 

Íslendingur í dag fleiri fermetra í kringum sig en aðrar þjóðir? Ef 

þetta er allt tekið saman og sett í samhengi við 21. öldina þá yrði 

niðurstaða þessa verkefnis með þeim hætti að við verðum að 

minnka við okkur og endurmeta margt í  skipulagsmálum síðustu 

áratuga. Við þurfum að gera stórátak í samgöngumálum og við 

þurfum að geta sótt vinnu og skóla sem er í nágrenni við heimili 

okkar. Síðast en ekki síst þurfum við að fara að rækta mat við 

okkar eigin hús, og auka þar með sjálfbæra lifnaðarhætti. 

 

Á heildina séð hefur þetta verkefni verið afar gefandi og fróðlegt 

og styrkt þá trú höfundar að Gufunesið og sambærileg jaðarbelti 

innan borga geti orðið náttúruperlur og mikilvæg græn svæði 

innan borgarmarkanna. Allir þeir aðilar sem að þessu svæði hafa 

komið í gegnum árin virðast bera hag þess fyrir brjósti, vilja sjá 

það dafna og vaxa öllum Reykvíkingum til góðs í framtíðinni og 

er það vel. 
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11   Viðaukar 

11.1  Landslag Gufuness - Prófílar 

 

Fimm hæðar prófílar teknir af Gufunesinu fyrst og fremst til að 

sýna fjölbreytilega lögun lands. Hvernig h.y.s. breytist og er hæst á 

norðausturhluta Gufuness rúmir 30 m.y.s. Iðnaðarsvæðið sem búið 

er að raska mikið, slétta og malbika er um 7-8 m.y.s.  
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11.2  Ferli við stofnun vistþorps 
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11.3  Skoðanakönnun blað 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


