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Ágrip 

Víða um heim er ofanvatn til vandræða og hefur það leitt til flóða og 

mengunar grunnvatns og vatnsfarvega. Blágrænar eða sjálfbærar 

ofanvatnslausnir mæta áskoruninni um að meðhöndla ofanvatnið sem 

fellur til jarðar og hafa það markmið að koma vatninu ofan í 

jarðveginn í stað þess að leiða það í neðanjarðarlagnir. Um leið 

skapast tækifæri til að gera vatnið sýnilegra og glæða umhverfið lífi.  

 

Hið mannlega umhverfi er sífellt að breytast en samkvæmt núverandi 

aðalskipulagi Reykjavíkur mun mest öll uppbygging fara fram inn í 

borginni með þéttingu byggðar. Það þýðir að meira álag verður á 

fráveitukerfi borgarinnar þar sem meira yfirborð verður byggt eða 

þakið með varanlegu efni.  

 

Verkefnið felst í því að skoða sérstaklega hvernig hægt er að nýta 

vatnið, sem fellur til jarðar í borgarumhverfinu, í hönnun. 

Tilgangurinn er að létta á fráveitukerfum með því virkja 

náttúrulega ferla og styrkja almenna upplifun á svæðinu út frá 

lýðheilsulegum þáttum.  

 

Gerðar eru tillögur að breytingum á völdum reitum í Borgartúni í 

Reykjavík þar sem aðaláherslan verður lögð á blágrænar 

ofanvatnslausnir. Hönnunartillögurnar fyrir Borgartúnið taka mið af 

þeirri sérstöðu sem greind er á svæðinu með viðmið um vistvænt 

skipulag að leiðarljósi.  

 

Niðurstöður verkefnisins eru sýndar með "fyrir og eftir" myndum sem 

sýna breytinguna sem verður við að innleiða blágrænar 

ofanvatnslausnir og sýna hvernig ofanvatnið er nýtt til að styrkja 

innviði nærumhverfisins. Þær tengja byggingarnar í Borgartúninu 

betur saman og stuðla að fjölbreyttu og aðlaðandi umhverfi sem 

þjónar fólkinu á svæðinu.  

 

Lykilorðin eru: Reykjavík, þétting byggðar, blágrænar ofanvatns-

lausnir, vatn, borgarumhverfi, náttúrulegir ferlar, Borgartún, 

upplifun og lýðheilsa 
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Þakkir 

Fyrst af öllu vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Hjördísi 

Sigurðardóttur, fyrir góðar ábendingar, hvatningu og frábæra leiðsögn 

í gegnum verkefnið. Eddu Ívarsdóttur fyrir ábendingar varðandi 

hönnunartillögur og Ingibjörgu Rúnarsdóttur fyrir yfirlestur og 

ábendingar á málfari. Ég vil þakka öllum þeim sem veittu verkefni 

mínu áhuga og innblástur. Fjölskyldu minni fyrir stuðning og 

hvatningu í gegnum árin og námið. Bjarna Þór Guðmundsyni fyrir 

samverustundirnar við ritgerðarskrif og að hvetja mig áfram. 

Bekkjarsystkinum fyrir góðan félagsskap og ógleymanlegar stundir á 

Hvanneyri. 
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1. Inngangur 

1.1 TILURÐ VERKEFNIS 

Umhverfið mótar manninn og maðurinn mótar umhverfið. Hið 

manngerða umhverfi getur haft mikil áhrif á lífsgæði, líðan og 

upplifun fólks. Víða um heim er ofanvatn til vandræða og hefur leitt 

til flóða og mengunar grunnvatns og vatnsfarvega (Alta ehf., á.á.). 

Blágrænar eða sjálfbærar ofanvatnslausnir (e. sustainable drainage 

systems) eru lausnir við þessu vandamáli. Þær hafa verið innleiddar í 

bæjum og borgum til að snúa vörn í sókn við meðferð ofanvatns. Þær 

herma eftir hinu náttúrulega vatnsferli og hafa það markmið að koma 

vatninu ofan í jarðveginn í stað þess að leiða það í neðanjarðarlagnir. 

Um leið skapast tækifæri til að gera vatnið sýnilegra og glæða 

umhverfið lífi. 

 

Samfara loftslagsbreytingum verður veðurfar öfgafyllra, úrkoma 

eykst og sjávarstaða hækkar (Halldóra Hreggviðsdóttir & Sveinn 

Torfi Þórolfsson, 2015). Þá verður enn meira álag á fráveitukerfin og 

meiri líkur á að þau nái ekki að anna öllu ofanvatninu. Blágrænar 

ofanvatnslausnir mæta áskoruninni að meðhöndla ofanvatnið sem 

fellur til jarðar (Alta ehf., á.á.), sem er einmitt mikilvægur þáttur til 

að koma á sjálfbærum lifnaðarháttum (Sveinn Torfi Þórólfsson, 

Hrund Ólöf Andradóttir & Halldóra Hreggviðsdóttir, 2012). Einföld 

skilgreining á sjálfbærni felur í sér að skila jörðinni óskaddaðri 

kynslóð fram af kynslóð og án þess að skerða lífsgæði komandi 

kynslóða. Viðmið um vistvænt skipulag hefur það markmið að gera 

umhverfið lífvænlegt og að hönnun vinni með náttúrulegum ferlum 

(Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013). Þættir sem hafa þar 

mikið að segja eru einmitt ástæður fyrir innleiðingu blágrænna 

ofanvatnslausna í þegar byggt umhverfi. Ástæðurnar eru átta og þær 

eru: hagkvæmni í uppsetningu og rekstri, að líkja eftir náttúrulegum 

ferlum vatns, að skapa fjölskrúðugra og fallegra umhverfi, lausnirnar 

virka á öllum skala í byggðu umhverfi, þær draga úr mengun, auka 

öryggi, þær virka í nýjum hverfum sem og í eldri byggð og henta ekki 

síður fyrir kalt loftslag.  

 

Urriðaholt í Garðabæ er gott dæmi, og það eina, um byggð hér á landi 

þar sem hönnun og skipulag eru höfð í sátt við umhverfi sitt með 

vistvænum áherslum og blágrænum ofanvatnslausnum. Í mörgum 

borgum eru aðilar orðnir meðvitaðar um vandamálið og farið er að 

innleiða ofanvatnslausnir inn í gildandi skipulög. Á Englandi  hafa t.d 
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verið sett lög um að notast skuli við blágrænar ofanvatnslausnir í 

öllum framkvæmdum nema mjög góð ástæða mæli gegn því (Justice, 

2015) 

 

Reykjavík er ung borg sem hefur vaxið hratt undanfarna áratugi 

(Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013). Samkvæmt núverandi 

aðalskipulagi Reykjavíkur mun mest öll uppbygging í nánustu 

framtíð fara fram inn í borginni eða með þéttingu byggðar. Það þýðir 

að meira yfirborð verður byggt eða þakið með varanlegu efni svo að 

fráveitukerfi þurfa að anna meira rennsli en áður. Í Reykjavík standa 

inn á milli „eyjur“ sem einkennast af þéttu yfirborðsefni þar sem 

bíllinn ræður ríkjum og vægi gangandi vegfaranda er lítið. 

Borgartúnið er eitt af þessum „eyjum“. Þar hefur verið hröð og mikil 

uppbygging á síðustu áratugum þar sem svæðið einkennist af háum 

byggingum umluktum bílastæðum og öðru þéttu yfirborðsefni. Þörf 

er á að skoða hvernig þróa megi slík svæði áfram með hliðsjón af 

þekktum hönnunarlausnum og fyrirliggjandi reynslu. Í þessari 

rannsókn er athyglinni beint að blágrænum ofanvatnslausnum í þessu 

sambandi. 

 

Með þekkingarleit um blágrænar lausnir, greiningarvinnu á 

afmörkuðu svæði við Borgartún og hugarflugi er innleiðing 

blágrænna ofanvatnsalausna sett fram myndrænt til að gefa hugmynd 

um það hvernig slíkar lausnir geti um leið bætt lífsgæði fólks á 

svæðinu og gert umhverfið náttúrulegra.  

1.2 MARKMIÐ 

Gerðar eru tillögur að breytingum á völdum reitum í Borgartúni með 

viðmið um vistvænt skipulag að leiðarljósi ásamt hönnun sem vinnur 

með náttúrulegum ferlum. Þannig er sýnt á myndrænan hátt hvernig 

gera megi umhverfið lífvænlegt og styrkja innviði svæðisins. 

 

Skoða á sérstaklega hvernig hægt er að nýta vatnið sem fellur til jarðar 

í borgarumhverfinu í hönnun, í þeim tilgangi að létta á 

fráveitukerfum, virkja náttúrulega ferla og styrkja almenna upplifun á 

svæðinu út frá lýðheilsulegum þáttum. Því er sett fram eftirfarandi 

rannsóknarspurning: Hvernig er hægt að innleiða blágrænar 

ofanvatnslausnir inn í núverandi byggt svæði til að það teljist 

vistvænna með tilliti til náttúrulega ferla og upplifunar af 

svæðinu? Til að svara þessari megin spurningu eru settar fram 

eftirfarandi undirrannsóknarspurningar: 
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1. Hverjar eru ástæður fyrir innleiðingu blágrænna 

ofanvatnslausna? 

2. Hvernig hafa blágrænar ofanvatnslausnir verið innleiddar inn 

í þegar byggt borgarumhverfi og hvaða lærdóm má draga af 

slíkum dæmum úr frá náttúrulegum ferlum, upplifun og 

lýðheilsu? 

3. Af hverju eiga blágrænar ofanvatnslausnir erindi í Reykjavík? 

4. Hvernig má nýta fyrirliggjandi þekkingu um umbreytingar til 

að innleiða ofanvatnslausnir í þegar byggt svæði í Reykjavík? 

 

1.3 FYRRI RANNSÓKNIR 

Blágrænar ofanvatnslausnir hafa ekki verið mikið rannsakaðar hér á 

landi og fá dæmi er að finna þar sem lausnirnar hafa verið innleiddar. 

Ráðgjafafyrirtækið Alta hefur rannsakað hvernig hægt væri að koma 

lausnunum fyrir í Urriðaholti og fékk Heiða Aðalsteinsdóttir, 

landslagsarkitekt hjá Alta, nýlega úthlutað úr Rannsóknar- og 

þróunarsjóði Skipulagsstofnunar til að gera leiðbeiningar um innleiðingu 

blágrænna ofanvatnslausna við íslenskar aðstæður (Alta ehf., 2015). 

Hrund Ólöf Andradóttir, dósent í umhverfisverkfræði, skoðaði hver 

ávinningurinn væri að innleiða blágrænar ofanvatnslausnir við 

Háskólatorg (Sveinn Torfi Þórólfsson o.fl., 2012). Erlendis hafa verið 

gerðar margar rannsóknir og til dæmis á Norðurlöndunum og á Englandi 

hafa verið gefnar út leiðbeiningahandbækur sem fjalla um allar hliðar 

blágrænna ofanvatnslausna, allt frá frumhönnun til reksturs og viðhalds 

og fjalla þær jafnt um hönnun sem og tæknileg atriði (Heiða 

Aðalsteinsdóttir, 2015). 

 

Lykilorðin eru: Reykjavík, þétting byggðar, blágrænar ofanvatns-

lausnir, vatn, borgarumhverfi, náttúrulegir ferlar, Borgartún, 

upplifun og lýðheilsa. 
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2. Aðferðir og vinnuferill  

2.1 AÐFERÐIR 

Þessi rannsókn byggir á gagnaöflun auk eigindlegrar rannsóknar þar 

sem tekin voru viðtöl við Svein Þórólfsson prófessor sem sá um 

innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna í Urriðaholti og Eyrúnu 

Pétursdóttur sem er að klára nám í Umhverfisverkfræði. Það er 

skemmtileg tilvjun að hún var að skrifa mastersverkefni sitt um 

blágrænar ofanvatnslausnir á sama tíma og höfundur þessa verkefnis.  

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar kölluðu á ólíkar nálganir. 

Byrjað var að skoða vatnið, mikilvægi þess og hvaða eiginleika það 

hefur sem aðdráttarafl. Til að komast að svörum við 

rannsóknarspurningunni voru skoðaðar ástæður fyrir innleiðingu 

blágrænna ofanvatnslausna og kannað hvernig þær virka.  

 

Aðalskipulag Reykjavíkur var skoðað út frá hugmyndinni um 

þéttingu byggðar og þeim atriðum sem tengjast blágrænum 

ofanvatnslausnum. Farið var í vettvangsferð um Borgartúnið og gerð 

athugun á stöðu svæðisins í dag og teknar myndir. Skoðaðir voru 

sérstaklega þeir staðir sem vatn gæti safnast saman. Mikilvægt er að 

greina svæðið og þekkja sérstöðu þess við vinnu á hönnunartillögu. 

Til að átta sig á legu landsins var notast við rýmisgreiningaraðferð 

Kevin Lynch úr bókinni The Image of the City (Lynch, 1960). Auk 

þess að greina rýmið felur aðferðin í sér að kortleggja hvað auðkennir 

athugunarsvæðið. Svæðisgreining Kevin Lynch er ein af vinsælli 

rýmisgreiningum sem er notuð til að átta sig á staðháttum. Með því 

að notast við greiningaraðferðina er hægt að draga fram auðkenni 

Borgartúnsins. Aðferðin var notuð til að greina kennileiti 

(e.landmarks), leiðir (e.paths), heildir (e. districs) og mót (e.nodes). 

 

Svör við fyrstu þremur rannsóknarspurningunum voru fengin með 

gagnaöflun og speglar fræðilega samantektin svör við þeim. Í kafla 4 

er fjórðu rannsóknarspurningunni svarað. 

 

Eftirfarandi tölvuforrit voru notuð við gerð verkefnisins, kortagerð og 

myndræna framsetningu; Microstation, ArcGIS, Adope Photoshop og 

SketchUp einnig var Microsoft Word notað til textasmíðar og við 

uppsetningu ritgerðar. 
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2.2 VINNUFERILL & GÖGN 

Gagnaöflun fór fram með notkun veraldarvefsins og bókasafna og 

gögn tengd blágrænum ofanvatnslausnum s.s. skýrslur og 

leiðbeiningarskjöl voru rýnd. Erlend dæmi um blágrænar 

ofanvatnslausnir og útfærslur á þeim voru skoðaðar og þá sérstaklega 

í Svíþjóð. Farið var í vettvangsferð um athugunarsvæðið og það 

ljósmyndað. Tekin voru viðtöl, bæði munnleg og í gegnum tölvupóst, 

við aðila sem þekkja vel til viðfangsefnisins. Í lokin var svæðið greint 

og kort unnin með upplýsingum frá Landupplýsingakerfi 

Reykjavíkur. Út frá því var hönnun svæðisins mótuð með blágrænum 

ofanvatnslausnum og þær sýndar sem einskonar „plástrar“ á völdum 

stöðum þar sem við á með tillit til greininganna.  

2.3 UPPBYGGING RITGERÐAR 

Ritgerðin er uppbyggð á þann hátt að hún skiptist í fjóra kafla. Í fyrsta 

kaflanum er farið yfir tilurð og markmið verkefnisins og auk þess 

farið yfir fyrri rannsóknir. Kafli tvö fjallar um aðferðir og vinnuferlið. 

Þá tekur við fræðileg samantekt í þriðja kafla þar sem tekin er saman 

fyrirliggjandi þekking um mikilvægi vatnsins og hugtakið blágrænar 

ofanvatnslausnir er skilgreint og farið yfir ástæður fyrir innleiðingu 

þeirra. Fordæmi frá Augustenborg í Svíþjóð ásamt Urriðaholti í 

Garðabæ er skoðað. Þá er fjallað um  áhrif sem þétting byggðar hefur 

á umhverfið og farið er yfir Aðalskipulag Reykjavíkur og stefnur 

Reykjavíkurborgar í skipulagsmálum út frá líffræðilegum 

fjölbreytileika og vistvænni byggð og þær greindar með 

ofanvatnslausnir í huga.  

Mynd 2:Vinnuferill sýndur í tímaás, útfærsla höfundar. 
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Í fjóða kafla, innleiðing ofanvatnslaunsa í Borgartúni, er 

greiningarvinnan sem unnin var sett fram og hönnunartillögur af 

svæðinu kynntar. Lögð er áhersla á að sýna hvar lausnirnar passa inn 

og hvernig þær geta bætt umhverfið í Borgartúni. Lausnirnar eru 

sýndar myndrænt fyrir og eftir innleiðingu þeirra. Í lokin er farið yfir 

niðurstöður ritgerðarinnar og þær dregnar saman í umræðukafla. 

Mynd 3: Uppbygging ritgerðar, útfærsla höfundar 
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3. Fræðileg samantekt 

3.1 INNGANGUR 

Í þessum kafla er byrjað á að fjalla um eðli vatnsins og hvað er átt við 

með blágrænum ofanvatnslausnum og þar með fyrstu 

undirrannsóknarspurningunni svarað (3,3). Þá eru fordæmi skoðuð og 

hvaða lærdóm má draga af þeim og þá annarri 

undirrannsóknarspurningunni svarað (3,4). Að lokum er farið yfir þau 

atriði í stefnu Reykjavíkurborgar sem styður þróun blágrænna 

ofanvatnslausna og komist að svari við þriðju 

undirrannsóknarspurningunni (3,5).  

3.2 VATN 

Vatn er forsenda og undirstaða alls lífs á jörðinni, það er líklega eitt 

mikilvægasta efni jarðarinnar því allt líf þarf á vatni að halda 

(Umhverfisstofnun, á.á.). Vatnið er hluti af óendanlegri hringrás sem 

hefur hvorki upphaf né enda og þjónar umfram allt hlutverki miðils í 

náttúrunni, miðils milli lífvera og umhverfis (Námsgagnastofnun 

2005). Úrkoma er upphaf alls vatns á landinu hvort sem hún fellur 

sem regn eða snjór (Freysteinn Sigurðsson, 2007). Á jörðinni þekur 

vatn nærri 70% af yfirborðinu en samt sem áður er vatn takmörkuð 

auðlind (Námsgagnastofnun 2005). Hringrás vatns á jörðinni er 

ákaflega mikilvæg og hefur fengið mikla athygli, sérstaklega á síðustu 

árum vegna áhrifa mannsins á umhverfi sitt. Vatn er lykilþáttur í 

mótun landslags og gerir jörðina á margan hátt byggilega 

(Umhverfisstofnun á.á.). Hreint vatn er ein mesta auðlind Íslendinga 

og mikilvægasta auðlind jarðarinnar og því þarf að fara vel með það 

og huga að betri nýtingu þess. 

3.3 BLÁGRÆNAR OFANVATNSLAUSNIR 

Nafnið blágrænar ofanvatnslausnir kemur frá því að nýta vatnið sem 

fellur til jarðar „það bláa“ ofanjarðar og til að auka gróður „það 

græna“ í byggðu umhverfi (Sveinn Torfi Þórólfsson o.fl., 2012). 

Blágrænar eða sjálfbærar ofanvatnslausnir (e. sustainable drainage 

system) er nýleg aðferð þar sem notast er við landslagshönnun, í 

staðinn fyrir neðanjarðar fráveitukerfi, til að leysa ofanvatn í byggðu 

umhverfi (Alta ehf., á.á.). Lykiláherslan með þessum lausnum er að 

koma vatninu ofan í jörðina og þaðan í næsta viðtaka. Þessar lausnir 

hafa marga kosti, til dæmis auka þær vægi gróðurþekju og vatns í 

borgarumhverfinu. Þær herma eftir hinu náttúrulega vatnsferli sem 

hreinsar vatnið og við það stuðla þær að sjálfbærum vatnsbúskap og 

ýta undir líffræðilegan fjölbreytileika. Þannig verður umhverfið 
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fjölskrúðugt og styður við lýðheilsu. Mynd 4 sýnir keðjuverkandi 

áhrif af blágrænum ofanvatnslausnum. 

            

3.3.1 Ástæður fyrir innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna 

Það eru margar ástæður fyrir innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna 

í byggð og slíkar lausnir hafa verið innleiddar í mörgum borgum til 

að leysa fráveitumál vegna ofanvatns (Alta ehf., á.á.). Sjálfbær þróun 

(e. sustainable development) er lykilhugtak í allri umræðu samtímans 

um þróunar- og umhverfismál (Rammaáætlun, á.á.). Hugtakið byggist 

á þremur grunnstoðum (e. tripple bottom line), þ.e. efnahags-, 

umhverfis- og samfélagsstoð og þær tengjast allar innbyrðis 

(Rammaáætlun, á.á.). Sjálfbær þróun kallar á að hlutirnir séu hugsaðir 

til langs tíma og að við skoðum málin frá sem flestum hliðum 

(Umhverfisráðuneytið, 2010). Hún kallar eftir að við sjáum 

afleiðingar ákvarðana sem við tökum í sem víðustu samhengi. Í 

skýrslunni „Sameiginleg framtíð okkar“ (e. Our Common Future), 

sem gefin var út árið 1987, var hugtakið skilgreint sem „þróun sem 

fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi 

kynslóða til að fullnægja sínum þörfum.“ (Umhverfisráðuneytið, 

2010). Blágrænar ofanvatnslausnir eru sannreynd aðferð í 

meðhöndlun ofanvatns sem er einmitt mikilvægur þáttur til að koma 

á sjálfbærum lifnaðarháttum (Sveinn Torfi Þórólfsson o.fl., 2012). 

Blágrænar ofanvatnslausnir leiða af sér töluverða kosti fram yfir 

hefðbundin fráveitukerfi og ráðgjafafyrirtækið Alta hefur farið yfir 

ástæður fyrir innleiðingu þeirra í byggt umhverfi (Alta ehf., á.á.). 

Farið verður yfir átta ástæður fyrir innleiðingu þeirra hér fyrir neðan. 

Ástæðurnar eiga það sameiginlegt að tengjast einum eða fleirum 

stoðum sjálfbærrar þróunar. 

Mynd 4:Hver þáttur hefur áhrif á þann næsta, útfærsla 

höfundar. 
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1. HAGKVÆMT Í UPPSETNINGU OG REKSTRI 

Hlutverk fráveitu er að meðhöndla og hreinsa skólp í gegnum 

leiðslukerfi, lagnir og annan búnað (Alþingi, 2009). Hefðbundin 

fráveitukerfi virka þannig að bæði skólpið sem kemur frá notendum 

og ofanvatnið er flutt í gegnum fráveitukerfi út í viðtaka, oftast á haf 

út, með viðkomu í hreinsistöð (Orkuveita Reykjavíkur, á.á.). 

Markmið fráveitunnar er að vernda heilsu almennings og umhverfið, 

einkum gegn flóðum og mengun að völdum skólps (Reglugerð, 

1999). Þar sem fráveitukerfin taka við vatninu verður enn erfiðara að  

leggja fráveitur sem ráða við stærstu álagstoppana (Alta ehf., á.á.). 

Við miklar leysingar eða rigningu myndast meira álag á fráveitukerfið 

og það hættir að taka við vatninu þannig að álag á hreinsistöðvar eykst 

töluvert. Fráveitukerfi sem réði við verstu tilfelli veðrabrigða væru 

alltof dýr og erfið í rekstri (Schmitt, Thomas og Ettrich, 2004). Þar 

sem íbúar greiða fráveitugjöld er ætlast til þess að fráveitukerfin virki 

samfara loftlagsbreytingum og setji ekki öryggi íbúanna eða verðmæti 

í hættu. Varnir gegn flóðum í þéttbýlisstöðum vegna lítilla eða lélegra 

lagna skipta því miklu máli.  

 

Sveinn Torfi Þórólfsson sagði að blágrænar ofanvatnslausnir komi 

sjaldan alfarið í staðinn fyrir hefðbundin fráveitukerfi í byggðu 

umhverfi, þær séu oftast samfara fráveitukerfinum til að minnka 

álagið á þeim og stuðla að sparnaði með því að minnka þörfina á 

endurnýjun þeirra (Sveinn Torfi Þórólfsson, tölvupóstur 27. apríl 

2016). Þar sem hreinsistöðvar eru dýrar í rekstri og uppsetningu geta 

blágrænar ofanvatnslausnir einnig minnkað álagið á þeim með því að 

draga úr magni af rusli sem berst í hreinsistöðvar í gegnum 

fráveitukerfi (Heiða Aðalsteinsdóttir, 2015). Þannig minnkaði þörfin 

á byggingu nýrra eða stækkaðra hreinsistöðva (Alta ehf., á.á.). 

Uppsetning og rekstur blágrænna ofanvatnslausna eru engu dýrari en 

hefðbundin fráveitukerfi. Niðurstöður samanburðarrannsókna á 

kostnaði hafa sýnt fram á 15-80% sparnað sé blágræna leiðin valin. 

Sá sparnaður myndast ef ofanvatnslausnin er tekin snemma inn í 

ákvörðunarferlið og við landmótun (Heiða Aðalsteinsdóttir, 2015).  

Annar kostur við blágrænu leiðina er að líftími er lengri og viðhald er 

jafnframt auðsætt og einfalt og það sama og í garðyrkju. Ekki þarf að 

eyða tíma og fjármunum í bilanaleit þar sem vandamálið er sýnilegt á 

yfirborðinu. Aðrir þættir sem auka verðmæti sem stafa af blágrænum 

ofanvatnslausnum eru t.d aukin vatnsgæði, minni flóðahætta, hærra 

fasteignamat, fræðsla og afþreying og líffræðilegur fjölbreytileiki 

(Heiða Aðalsteinsdóttir, 2015). Hagkvæmni blágrænna 

ofanvatnslausna tengjast efnahagsstoð sjálfbærrar þróunar.  
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2. LÍKJA EFTIR NÁTTÚRULEGUM FERLUM VATNS 

 Ofanvatn er allt regnvatn sem fellur til jarðar og leysingarvatn frá 

mannvirkjum (Alþingi, 2009). Ofanvatnið rennur á götum, 

gangstéttum og öðru þéttu yfirborði og er leitt í fráveitukerfi út úr 

byggðinni (Urriðaholt, á.á.). Gegndræpi yfirborðs er mismikið eftir 

eðli umhverfisins eins og mynd 5 sýnir. Úti í ósnortinni náttúru síast 

95% af ofanvatni beint ofan í jörðina  þar sem græn svæði virka sem 

svampur í rigningu og þar á sér stað náttúrulegt ferli vatns (Heiða 

Aðalsteinsdóttir, 2015).  Eftir því sem byggðin þéttist er byggt á meira 

yfirborð og það verður ógegndræpt sem veldur því að ofanvatnið 

hefur ekki lengur greiða leið niður í jarðveginn (Urriðaholt, á.á.). 

Ógegndræp yfirborð hleypa mun minna vatni í gegnum sig og í borg 

er talað um að það sé aðeins 5% gegndræpi sem þýðir meira afrennsli 

ofanvatns (Heiða Aðalsteinsdóttir, 2015). Við það skapast vandamál 

í hefðbundnum fráveitulausnum (Alta ehf., á.á.) Í miklum rigningum 

eða asahláku eiga fráveitukerfin erfitt með að meðhöndla allt vatnið, 

það getur safnast saman á óæskilegum stöðum og valdið tjóni. Þessi 

hefðbundna leið á meðhöndlun ofanvatns er umhverfinu ekki til góðs 

og veldur sem mestu vatnssóun utandyra (Urriðaholt, á.á.). Það má 

segja að hið náttúrulega ferli raskist í þéttbýli. 

Mynd 5: Mynd sem sýnir gegndræpi yfirborðs, mynd frá alta ehf. 
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Mynd 6: Myndin til vinstri sýnir hefbundnar ofanvatnslausnir þar sem 

vatnið er leitt í burtu með fráveitukerfi. Myndin til hægri sýnir áhrif 

blágrænna ofanvatnslausna á vatnafar, myndir frá Alta ehf. 

 

Það eru mörg vandamál sem skapast með auknu ofanvatni eins og það 

að ef vatn nær ekki að flæða í gegnum yfirborð jarðar og áleiðis niður 

að grunnvatnsyfirborði, þá minnkar grunnvatnsstaðan og þá er illt í 

efni (Urriðaholt, á.á.). Með lausnunum er hægt að stuðla að 

náttúrulegri endurhleðslu grunnvatns og draga úr mengun og vernda 

vatnsgæði viðtaka (Heiða Aðalsteinsdóttir, 2015), eins og gert var við 

Urriðavatn í Urriðaholti (sjá mynd 6). Náttúrulegt ferli vatns hefur 

áhrif á umhverfisstoð sjálfbærrar þróunar. 

3. FJÖLSKRÚÐUGRA OG FALLEGRA UMHVERFI SEM ER HLUTI AF 

GRÆNA NETINU 

Vatn í landslagi hefur mikið aðdráttarafl og jákvæð áhrif á líðan 

okkar. Einnig laðar vatn að sér fólk vegna eiginleika þess til nytja eða 

 

Mynd 7: Vatn sem fossar niður tröppur, tekin af höfundi í Rotterdam, t.v. 

Mynd 8: Börn að leika sér við vatn, mynd: Auður Sveinsdóttir t.h. 

dægrastyttingar (Catherine Dee, 2001). Löngunin í að hafa útsýni yfir 

vatn eða geta hvílst við vatn er almennt sterk og því er vatn mikilvægt 

fyrir helstu athafnir mannsins. Láréttur vatnsflötur hefur róandi áhrif, 

gefur frá sér hljóð, áferð, ljós, hreyfingu og hefur kælandi áhrif sem 

stangast oft á við samhengið í kring. Vatn eykur fegurðar- og notagildi 

sem eru mikilvægir þættir landslagshönnunar þar sem þeir hafa áhrif 

á upplifun fólks af landsvæði. Allir þekkja það aðdráttarafl sem vatnið 

hefur, svo sem lækir, pollar, tjarnir, ár og gosbrunnar, þá sérstaklega 

á börn. Vatn gefur börnum færi á að sulla, busla, leika sér og hoppa í 

polla eins og sést á myndum 7 og 8. Þessi upplifun og löngun að snerta 

vatnið helst út æviskeið mannsins. Að ganga yfir lítinn vatnspoll við 

aðkomu á svæði eða við hvíldarstað veitir tækifæri á því að vera 

samtímis hálfur á vatni og hálfur á landi, sem skapar mikla upplifun. 

Gosbrunnar í borgarumhverfi eru lífgefandi uppsprettur sem kæta og 
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bæta og geta líka verið tákn um kraft, auð og stjórn yfir náttúrulegu 

umhverfi. Niður þeirra og kælandi eiginleikar hafa jákvæð áhrif á 

loftslagið innan borgarumhverfisins. Tiltölulega lítil og falin 

kennileiti úr vatni eins og lækir eða brunnar laða að sér fólk bæði 

vegna sögulegra og menningarlegra gilda og sérstaklega ef hægt er að 

drekka vatn úr þeim. Gildi þess að hafa aðgengi að vatni er mikið og 

í umræðunni um vötn og vatnasvið á höfuðborgarsvæðinu ber fyrsta 

að nefna gildi þess að hafa aðgang að ómenguðu vatni til neyslu (Jón 

S. Ólafsson o.fl., 2007). Útivistargildi vatna er mikið, fræðslugildi, 

vistfræðileg gildi sem og samfélagsleg gildi. Aðgengi að vatni er fólki 

því ekki einungis lífsnauðsynlegt, heldur er það stór hluti upplifunar 

í tilveru þess, í leik og starfi og eru þessir þættir æskilegir í 

borgarumhverfi (Jón S. Ólafsson o.fl., 2007). Það er því mikilvægt að 

hefta ekki aðgengi að vatni og leggja áherslur á að bæta vatni inn í 

skipulag byggðar. Blágrænar ofanvatnslausnir hafa margvíslegt 

notagildi, það er hægt að notast við þær á skólalóðum þar sem þær 

geta verið nýttar til kennslu og til leikja (Alta ehf., á.á.). Einnig er 

hægt að koma þeim fyrir á opnum grænum svæðum eða leiksvæðum. 

Erlend fordæmi hafa sýnt að þar sem blágrænar ofanvatnslausnir hafa 

verið innleiddar hafa íbúar á svæðinu fundið fyrir auknu stolti af 

hverfinu sínu (Alta ehf., á.á.). verið innleiddar hafa íbúar lælæfundið 

fyrir auknu stolti af verið innleiddar hafa íbúar á svæ           ðinu auk 

Í græna netinu er gróðurinn lykilatriðið þar sem hann er byggingarefni 

grænna svæða (Olsen, 1999). Skilgreining á græna netinu er 

eftirfarandi: „Græna netið er vefur stórra sem smárra grænna-, 

náttúru- og útivistarsvæða í þéttbýli“ (Hrafnkell Á. Proppe, fyrirlestur 

5. september 2014). Gróður getur uppfyllt marga mikilvæga þætti í 

græna netinu, ekki síst í borgum og bæjum, hvort sem það eru 

hagrænir eða fagurfræðilegir þættir (Olsen, 1999). Í borgarumhverfi 

birtist gróður frekar sem eindir í formi stakstæðra götutrjáa og 

Mynd 9: Gosbrunnur á Akratorgi, mynd: Bjarki Halldórsson. 
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trjáganga (fr. allée) og í görðum, skógum og grónum túnum er hann 

allsráðandi. Gróður fegrar  umhverfið og getur dregið úr neikvæðum 

áhrifum mannvirkja þar sem byggingar skera sig oft úr umhverfinu og 

geta verið mjög áberandi. Einnig tengir gróður mannvirkin betur við 

umhverfið og gefur þeim fallegra heildarútlit og stuðlar að samræmi 

umhverfisins við hinn mannlega skala. Tré geta því á sama tíma verið 

notuð til að skapa rými, ákveðin kennileiti og að vera til skrauts 

(Olsen, 1999). 

 

Lýðheilsa er líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan fólks (Íris 

Reynisdóttir, 2014). Gæði umhverfis hefur áhrif á vellíðan og andlega 

hvíld. Stephen og Rachel Kaplan greindu frá fjórum atriðum 

jákvæðara upplifunar með rannsóknum sínum (1989): 

 Komast í burtu (e. being away): Komast í burtu frá daglegu 

amstri og þeim athöfnum sem krefjast mikils andlega. 

 Að heillast (e. fascination): Áreynslulaus athygli sem 

umhverfið vekur, reynir ekki á skynfærin á neikvæðan hátt. 

 Samfella í umhverfinu (e. extent): Eitt atriði leiðir af öðru, 

umhverfið er ekki einhæft. Eðlilegt flæði og læsileiki 

 Samsvörun (e. compatibility): Samsvörun við umhverfið 

Í öllum þessum atriðum hefur gróður jákvæð áhrif og getur bætt 

vellíðan og upplifun fólks á borgarumhverfi.  

  

 

Græn svæði hafa ekki aðeins jákvæð áhrif á notendur þeirra heldur 

geta þau haft áhrif á heilt samfélag. Plöntunotkun í þéttbýli gefur fólki 

tilfinningu fyrir því að vera í nánd við náttúruna sem hefur jákvæð 

áhrif á andlega og líkamlega vellíðan. Það leiðir af sér að 

einstaklingurinn er hraustari og virkari í samfélaginu og það er 

jákvætt fyrir hagkerfið (Íris Reynisdóttir, 2014). Með því að notast 

við blágrænar ofanvatnslausnir í hönnun þá stuðlar vatnið að 

fjölskrúðugra umhverfi og ríkari umhverfisgæðum (Alta ehf., á.á.). 

Jafnvægi skapast og samfélag í rétta átt að aukinni sjálfbærni. 

Mynd 10: Gróður í formi stakstæðra götutrjáa sem mynda trjágöng, mynd: 

PWP Landscape architecture 
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Samverkun vatns og gróðurs hefur áhrif á samfélagsstoð sjálfbærrar 

þróunar.  

4. VIRKA Á ÖLLUM SKALA 

Blágrænar ofanvatnslausnir hafa það meginmarkmið að nýta vatnið 

eins og hægt er innan svæðisins þar sem það fellur til jarðar og koma 

því ofan í jarðveginn (Halldóra Hreggsviðsdóttir, 2013). Vatnið er þá 

leitt af húsþökum og yfirborði í sýnilegum vatnsrennum og tjörnum 

þar til það kemst á leiðarenda, í næsta viðtaka (Heiða Aðalsteinsdóttir, 

2015). Kerfinu er hægt að skipta í þrjú stig, upptök, vettvangstök og 

svæðistök (sjá mynd 11). Það fyrsta, upptök, er þar sem vatnið fellur 

til jarðar, á þeim stað er lykilatriðið að reyna að ná sem mestu vatni 

ofan í jarðveginn þar sem það fellur (Halldóra Hreggsviðsdóttir, 

2013). Þess vegna þarf yfirborð að vera eins gegndræpt og kostur er. 

Það er gert með því að notast við græna fleti, græn þök og regngarða 

(e. raingarden). Grænir fletir geta verið gras og annað gegndræpt 

yfirborð, eins og sýnt er á mynd 12 (Heiða Aðalsteinsdóttir, 2015). 

 

Mynd 12: Dæmi um gegndræp yfirborð, mynd: Heiða Aðalsteinsdóttir. 

Græn þök eru þök með gróðri sem taka við ofanvatninu og geta dregið 

úr rennslishraða regnvatns allt að 90% (Halldóra Hreggsviðsdóttir 

2013). Í Osló voru sett þau markmið að innan örfárra ára eiga 50% af 

þökum í miðborg Oslóar að vera komin með græn þök. Dæmi um 

græn þök eru á mynd 13. Regngarður er landslagshönnun þar sem 

notast er við grunnar dældir eða laut með grónu yfirboði og plöntum Mynd 11: Mynd sem sýnir stigin þrjú, mynd; Heiða Aðalsteinsdóttir.  
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sem drekka í sig regnvatn, sjá mynd 14 (Hinman, 2013). Regngarðar 

eru notaðir í görðum til að miðla umframvatni á sem náttúrulegastan 

hátt í jarðveginn. Þakvatn og yfirborðsvatn renna í lautina þar sem 

það getur stuðst við vöxt plantna, gufað upp eða síast ofan í 

jarðveginn. Þeir eru hannaðir til að meðhöndla afrennsli og safna 

saman regnvatni í ákveðinn tíma en ekki hugsaðir sem varanlegar 

tjarnir, vatn ætti ekki að vera í þeim í meira en 48 klukkustundir, nema 

í miklum rigningum (Heiða Aðalsteinsdóttir, 2015). Vel hannaðir 

regngarðar eru gróðursettir með fjölbreyttum plöntum, t.d. runnum og  

fjölæringum, sem hafa jákvæð áhrif og fjörga upp á umhverfið, sjá 

myndir 15-17. Kostir við regngarða eru að þeir minnka flóðahættu, 

auka líffræðilegan fjölbreytileika, hreinsa vatnið og minnka 

vatnsmengun ásamt því að vera einfaldir í útfærslu.  

 

Það sem ekki síast ofan í jarðveginn á stigi eitt færist yfir á stig tvö, 

vettvangstök, þar sem keðja af blágrænum ofanvatnslausnum tekur 

við vatninu (Heiða Aðalsteinsdóttir, 2015). Markmiðið helst það 

sama, að koma vatninu ofan í jarðveginn sem er gert með því að notast 

Mynd 13: Græn þök, mynd:The Urban Report. Mynd 14: Dæmi um útfærslu á regngarði, mynd: Rice Creek Watershed. 

http://ricecreek.org/
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við lausnir eins og miðlunartjörn, svelgi, græna geira sem virka eins 

og yfirstreymisfletir og síur, sjá myndir 18-20.  

  

Myndir 15-17: Myndir af regngörðum. 

   

 

Mynd 18: Svelgur sem safnar vatni, mynd: Klimatilpasning.  
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Mynd 19: Eftri myndin sýnir náttúrulegan svelg, mynd: Drain Trade. 

Mynd 20: Neðri myndin sýnir miðlunartjörn, mynd: Water by design. 

Í síðasta stiginu, svæðistök, fer vatnið í biðstöðu þar sem því er hægt 

og rólega hleypt út í viðtakann á sama hraða og náttúran sjálf myndi 

gera það, slíkar lausnir gætu verið tjarnir eða votlendi. 

Ofanvatnslausnir geta verið margskonar, náttúrulegar eða 

manngerðar, ofanvatnsrás án drens eða ofanvatnsrás með dreni (sjá 

myndir 21-29) (Heiða Aðalsteinsdóttir, 2015).  

 
Mynd 21: Ofanvatnsrás án drens, mynd: Heiða Aðalsteinsdóttir. 

 
Mynd 22: Ofanvatnsrás með dreni, mynd: Heiða Aðalsteinsdóttir..  
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Náttúrlegar ofanvatnslausnir:  

  

Mynd 23-25: Dæmi um náttúrulegar ofanvatnslausnir.  

 

 

Manngerðar ofanvatnslausnir: 

 

    

    

Myndir 26-29: Dæmi um manngerðar ofanvatnslausnir.   
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5. MENGUN 

Ofanvatn sem rennur eftir götum og lóðum tekur með sér tilheyrandi 

mengunarefni í fráveitukerfið (Alta ehf., á.á.). Þaðan fer ofanvatnið, 

með tilkomu í hreinsistöðvar, út í næsta viðtaka. Í ofanvatnslausnum 

verða mengunarefnin eftir í jarðveginum þegar vatnið síast niður í 

jörðina. Með aðstoð efnafræðilegs ferils brotna flestir lífbrjótanlegir 

mengunarvaldar niður og verða eftir. Fyrir tilstuðlun blágrænna 

lausna vitum við hvar þessi óæskilegu efni safnast saman, sem er 

ógerlegt í hefðbundnu lausninni.  

 

Önnur lausn við að draga úr því að ýmis mengunarefni frá umferð og 

iðnaði komist út í vatnsfarveginn og skaði lífríkið eru svokallaðar 

settjarnir (Orkuveita Reykjavíkur, á.á.). Settjörn er manngerð tjörn 

ætluð til að taka á móti ofanvatni, geyma það og hreinsa mengunarefni 

úr vatninu áður en það rennur út í næsta viðtaka (Anna Heiður 

Eydísardóttir & Magnús Bjarklind, 2015). Þær virka þannig að 

mengað regnvatn og annað yfirborðsvatn renna um leiðslur í 

tjarnirnar þar sem mengunarefni, ryk, malbik, gúmmíagnir úr 

dekkjum, ýmsir málmar og köfnunarefni falla til botns og olíur og 

bensín setjast ofan á tjarnirnar. Settjarnirnar jafna rennsli í viðkvæma 

viðtaka og þar sem útrennsli er aðeins fyrir neðan yfirborð ná léttu 

efnin ekki að fljóta út með vatninu. Talið er að allt að 80% 

mengunarefna verða eftir í slíkum tjörnum (Orkuveita Reykjavíkur, 

á.á.).  

 

Mynd 30: Dæmi um settjörn í Mjódd, mynd: DV 

Þar sem gróður fylgir í flestum tilfellum blágrænum ofanvatns-

lausnum er vert að benda á að trjágróður getur dregið úr áhrifum 

mengunar í umhverfinu (Kesara Anamthawat-Jónsson, 2000).  

Plöntur draga úr gróðurhúsaáhrifum með ljóstillífun, þá er koltvíoxíð 

úr andrúmsloftinu notað til að mynda kolvetni og súrefni, svo geta 

laufblöð trjáa gripið svifryk úr andrúmsloftinu (Olsen, 1999). Báðir 

þessir eiginleikarnir hafa mikla þýðingu fyrir heilbrigði almennings. 

Mælingar frá garðyrkjudeild Gautaborgar sýndu að allt að fjórum 

sinnum meira rykmagn er í götum án trjáa en götum með trjám (Olsen, 

1999). Mengun í umhverfinu tengist umhverfisstoð sjálfbærrar 

þróunar.  
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6. ÖRYGGI 

Hægt er að draga úr hættum sem stafa af vatni með því að hanna 

blágrænar ofanvatnslausnir sem lágmarka hættuna, sérstaklega fyrir 

börn (Alta ehf., á.á.). Blágrænar ofanvatnslausnir eru ekki endilega 

alltaf undir vatni allt árið um kring en þegar vatn er til staðar þá þarf 

að bregðast við mögulegri hættu (Halldóra Hreggsviðsdóttir, 2013).  

Best er að staðsetja lausnirnar þar sem fólk er í kring og með góða 

yfirsýn að vatninu (Heiða Aðalsteinsdóttir, 2015). Lausnirnar eru 

oftast grunnar, 15-30 cm að dýpt, og þau svæði sem taka á móti vatni 

þurfa að hafa flata trausta bakka þar sem hlutfall vatns er 1:3. Halli 

frá bakka að vatni þarf að vera aflíðandi með engum óvæntum 

breytingum á dýpt. Tjarnir og votlendi, sem eru dýpri lausnir, ættu að 

hafa votan láréttan bakka u.þ.b. 1.5 metra á lengd áður en fullri dýpt 

er náð (sjá myndir 31 og 32). Til að afmarka vatnsyfirborð er hægt að 

nýta hörð efni eða gróður og ef girðingar eru nýttar þá ættu þær aðeins 

að vera lágar til að halda smábörnum frá vatninu. Lausnirnar ættu að 

hafa það markmið að hámarka möguleika fólks til að koma sér upp úr 

vatni ef ske kynni að það félli ofan í (Alta ehf., á.á.). Einnig skal dýpið 

ekki vera meira svo að stálpuð börn gætu ekki átt í vandræðum með 

að koma sér upp úr þeim. Öryggi er okkar allra og tengist 

samfélagsstoð sjálfbærrar þróunar. 

 

  

Mynd 31 og 32: Efri myndin sýnir tjörn og sú neðri sýnir votlendi, myndir: 

Heiða Aðalsteinsdóttir.  

 

7. VIRKA Í NÝJUM HVERFUM SEM Í ELDRI BYGGÐ 

Fráveitur eru neðanjarðarleiðslukerfi og t.d. í eldri hverfum í 

Reykjavík eru sameiginlegar lagnir skólps, hitaveitu og regnvatns en 

í nýrri hverfum eru regn- og skólplagnir aðskildar (Vatns- og 

fráveitufélag Íslands, á.á.). Kostnaðurinn við endurnýjun lagna í eldri 

hverfum er gríðarlegur og þess vegna eru blágrænar ofanvatnslausnir  

150 mm 

grunn brún 
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hentug leið til að draga úr álaginu á kerfin (Halldóra Hreggsviðsdóttir, 

2013). Blágrænar lausnir eru til víða og í eldri byggð er hægt að koma 

lausnunum fyrir á ýmsan hátt t.d. með vatnsrás í göngugötu. Með því 

að innleiða lausnirnar í þegar byggt umhverfi fáum við ekki einungis 

hagkvæmara fráveitukerfi heldur verður útkoman fleiri græn svæði og 

þar með aukin umhverfisgæði. Lausnirnar eru margar og fjölbreyttar 

og gaman er að sjá hvernig hægt er að leika sér með vatnið ofanjarðar 

í staðinn fyrir að hafa það undir malbiki. Á myndun 33-40 eru nokkur 

skemmtileg dæmi um ofanvatnslausnir. 

 

Á málþingi hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga var Halldóra 

Hreggsviðsdóttir, framkvæmdastjóri Alta, með fyrirlestur um 

áskoranir og lausnir fyrir sjálfbær sveitarfélög (2013). Þar talaði hún 

um að þau verkefni sem hún hafði fylgst með síðust 10 árin. Erlendis 

hafa þau snúist um að innleiða blágrænar ofanvatnslausnir í þegar 

byggt umhverfi. Urriðaholt, sem verður fjallað um nánar í kafla 3.4.1, 

er frumkvöðlaverkefni varðandi innleiðingu blágrænna lausna. Þar 

voru blágrænar ofanvatnslausnir innleiddar í heilt nýtt hverfi og 

skipulagt með blágrænum lausnum áður en að framkvæmdir hófust. 

  

   

Myndir 33-36: Dæmi um skemmtilegar lausnir.  
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Myndir 37-40: Dæmi um skemmtilegar lausnir. 

 

Urriðaholtið hefur einmitt vakið mikla athygli fyrir það bæði hér á 

landi og erlendis. Í fyrirlestrinum talaði Halldóra um að ástæðan fyrir 

farsælli innleiðingu í Urriðaholtinu hafi verið langtímasýn og 

skilningur í veitu- og skipulagsmálum sem reyndist mikilvægur 

þáttur. 

Innleiðing blágrænna ofanvatnslausna er þverfaglegt samstarf þar 

sem allir þurfa að vinna saman, skipulagsfræðingar, landslags-

arkitektar, verkfræðingar, garðyrkjufræðingar, jarðfræðingar og aðrir 

sérfræðingar. Það þarf að horfa á hverfin og finna leiðir til að koma 

vatninu niður innan lóðar en hvert svæði býr yfir einhverri sérstöðu 

og tækifærum (Halldóra Hreggsviðsdóttir, 2013). Miðað við þessa 

kosti sem fylgja blágrænum lausnum þá er ávinningur þeirra allra til 

góðs í samfélaginu og tengist samfélagsstoð sjálfbærrar þróunar. 

Innleiðing þeirra kallar á nýjan hugsunarhátt og viðhorf til 

almenningsrýma og á sama tíma gefur slík aðgerð tækifæri til að auka 

þekkingu og skilning ungra sem aldinna á hringrás vatns og bæta 

borgarumhverfið um leið.  

 

8. HENTAR EKKI SÍÐUR FYRIR KALT LOFTSLAG 

Lausnirnar henta ekki síður þar sem frost er í jörðu og henta jafnvel 

betur en hefðbundin fráveitukerfi (Alta ehf., á.á.). Í samtali við Svein 

Torfa Þórólfsson nefndi hann að lausnirnar henti í köldu loftslagi og 

þær hafi verið mikið notaðar til dæmis í Staten Minesota og 

Minneapolis í Bandaríkjunum (Sveinn Torfi Þórólfsson, tölvupóstur 

27. apríl 2016). Sjálfur býr hann í Þrándheimi, þar sem er svipað 

loftslag og í Reykjavík, þar hafa blágrænar ofanvatnslausnir verið að 
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ryðja sér til rúms. Í samtali við Eyrúnu Pétursdóttur nefndi hún að 

bæði Kanada og Noregur hafi verið að rannsaka þetta töluvert og að 

það þyrfti að rannsaka þetta frekar hér á landi. Það eru nokkrir þættir 

sem takmarka noktun lausnanna í köldu loftslagi eins og írennsli 

tjarna og líffræðileg virkni votlendis (Bachák, Hernandez & Fresno, 

2012). Írennsli, þ.e. rennsli vatns í jarðveginn, minnkar út af frosti og 

svo á vorin og sumrin verður mikið afrennsli. Hins vegar gætu svelgir 

og tjarnir stjórnað afrennslinu. Afrennsli frá bílastæðum og götum er 

hægt að stjórna og þannig forðast til dæmis saltmengun. (Bachák, 

Hernandez & Fresno, 2012). Það er einnig hægt að skipuleggja 

lausnirnar með tilliti til viðhalds á veturna, lausnirnar gætu til dæmis 

verið nýttar undir snjógeymslu. Það myndi spara akstur langar leiðir 

með snjóinn. Síðasta ástæðan tengist því efnahagsstoð sjálfbærrar 

þróunar. 

   

Myndir 41 og 42: Ofanvatnslausnir í vetrarbúning, myndir: Heiða 

Aðalsteinsdóttir. 

3.4 FORDÆMI  

3.4.1 Inngangur 

Blágrænar ofanvatnslausnir eru ekki nýjar af nálinni, þær hafa rutt sér 

til rúms víða um heim á síðustu þrjátíu árum (Halldóra 

Hreggviðsdóttir & Sveinn Torfi 

Þórólfsson, 2012). Svíþjóð var fyrst 

Norðurlandanna til að innleiða 

blágrænar ofanvatnslausnir og Peter 

Stahre var þar í broddi fylkingar (Alta 

ehf., 2012). Litið hefur verið til Malmö 

sem leiðandi borg á þessu sviði á 

heimsvísu, einkum vegna frumkvæðis 

Peter Stahres. ESB hefur sett strangar 

reglur um viðhald náttúrulegs vatnafars þannig að þetta er það sem 

koma skal (Alta ehf., 2012a). Í næstu undirköflum verða tekin tvö 

fordæmi, annað í Urriðaholti og hitt í Augustenborg.  

3.4.2 Urriðaholt  

Urriðaholt er nýtt hverfi í Garðabæ þar sem áherslan var lögð á að 

skipuleggja þar vistvæna byggð (Sveinn Torfi Þórólfsson o.fl., 2012). 

Það er fyrsta og eina hverfið á Íslandi sem er skipulagt með 

blágrænum lausnum og byggir á að íbúarbyggð eigi að hámarka 

Mynd 43: Kort sem sýnir 

fordæmin,útfærsla höfundar.  
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lífgæði fólksins. Hverfið er í sátt við náttúruna í kring og náttúrulegs 

umhverfis (Urriðaholt ehf., á.á.). Ástæðan fyrir því að þessar lausnir  

voru innleiddar í Urriðaholt er sú að fyrir neðan Urriðaholt liggur 

náttúruperlan Urriðavatn. Þar sem Urriðaholt er mikilvægur hluti 

vatnasviðs Urriðavatns var það fljótlega ljóst að hætta var á að vatnið 

myndi grynnka til muna eða jafnvel hverfa ef venjulegar lausnir væru 

nýttar. Með því að innleiða blágrænar ofanvatnslausnir er vatnshæð 

og vatnsgæði Urriðavatnsins tryggð með sjálfbæru vatnafari (Sveinn 

Torfi Þórólfsson o.fl., 2012).  

 

Ofanvatn er leitt úr húsagötum yfir í opin græn svæði sem taka við 

vatninu með ofanvatnsrásum og ofanvatnslausnum sem dæla því í 

áföngum niður holtið (Þráinn Hauksson, á.á.). Þannig síast vatnið 

ofan í jarðveginn og þar sem það endar sem hreint vatn í Urriðavatni 

og tryggir þannig heilbrigðan vatnsbúskap Urriðavatns. Urriðaholt er 

gott dæmi um vel heppnaða innleiðingu blágrænna lausna (Sveinn 

Torfi Þórólfsson o.fl., 2012).  

 

Mynd 44: Urriðaholt og Urriðavatn, mynd: Land og saga. 

Mynd 45 og 46:  T.v. er dæmi um ofanvatnsrás og t.h. er dæmi um grassvelg, 

myndir: Heiðu Aðalsteinsdóttir.  

 

 

 

Mynd 47: Bláu örvarnar sýna hvert vatnið streymir, mynd: Alta ehf.  
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3.4.3 Augustenborg  

Augustenborg er gamalt íbúðahverfi í borginni Malmö í Svíþjóð. 

Hverfið er um 32 hektarar að stærð og þar búa u.þ.b. 3000 manns 

(Aleksandra Kazmierczak & Jeremy Carter, 2010). Það var byggt á 

árunum 1948-1952 og var fyrst talið vera vel heppnað hverfi með 

blandaða byggð og samfélag með góða félagslega stöðu. Seinna, 

vegna efnahagslegra erfiðleika í borginni, breyttist hverfið og mörg 

vandamál fóru að gera vart við sig. Það var mikið atvinnuleysi, fólk 

flutti í burtu og flóð voru tíð vegna álags á fráveitukerfi sem olli 

skemmdum á húsnæði, göngustígum og vegum.  

Á árunum 1998-2002 var farið í gegnum miklar endurbætur í 

Augustenborg, með það að markmiði að gera hverfið 

umhverfisvænna og bæta efnahags- og félagslega stöðu þess. Með 

endurbótunum var þörf á meðhöndlun ofanvatns, úrgangsstjórnunar 

og að örva líffræðilegann fjölbreytileika í hverfinu. Verkefnið var 

samstafsverkefni borgaryfirvalda og félagsbústaða og þykir hafa 

tekist vel til (Aleksandra Kazmierczak & Jeremy Carter, 2010). Í 

þessari vinnu var lögð áhersla á blágrænar ofanvatnslausnir, þar á 

meðal skurði, tjarnir, græn þök og græn svæði. Lausnirnar áttu að 

Mynd 48: Blágrænar ofanvatnslausnir í Augustenborg, mynd: The Urban 

Report.  

Mynd 49: Blágrænar ofanvatnslausnir í Augustenborg, mynd: The Urban 

Report. 
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leysa hefðbundin fráveitukerfi af hólmi, stuðla að fjölskrúðugra 

umhverfi og auka líffræðilegan fjölbreytileika (Heiða 

Aðalsteinsdóttir 2015). Myndir 48 og 49 eru frá Augustenborg og 

sýna hvernig lausnirnar breyta ásýnd hverfsins.  

 

Verkefnið reyndist árangursríkt, það eru engin skráð flóð og afrennsli 

ofanvatns hefur lækkað um helming. Líffræðilegur fjölbreytileiki 

hefur aukist sem nemur 50% og ræktanleg græn svæði hafa bætt 

ímynd svæðisins. Dregið hefur úr endursölu húsnæðis úr 50% í 20% 

og fagheimsóknir á svæðið voru yfir 15.000 árið 2010 (Heiða 

Aðalsteinsdóttir, 2015). 

3.5 ÞÉTTING BYGGÐAR OG STEFNUR REYKJAVÍKUR 

3.5.1 Inngangur 

Á síðustu öld hafa sífellt fleiri flutt úr sveit í borg, með sívaxandi 

hraða, bæði hér á landi og erlendis (Gísli Marteinn Baldursson, 2009). 

Árið 2007 var í fyrsta skiptið í sögu mannkynsins þar sem fleiri 

bjuggu í þéttbýli en dreifbýli. Fyrir hundrað árum bjuggu innan við 

10% jarðarbúa í bæjum og borgum og hlutfallið verður komið upp í 

70% árið 2025 (United Nation 2015). Um leið er Ísland að verða eitt 

mesta borgríki heims, með 94% íbúa landsins sem búa í þéttbýli þ.e. 

bæjum með 200 íbúum eða fleiri (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-

2030, 2013). Þróunin á Íslandi á síðustu áratugum hefur verið þannig 

að í stað þess að íbúum fjölgi á mörgum þéttbýlisstöðum hefur eitt 

svæði skorið sig úr, höfuðborgarsvæðið (Gylfi Magnússon, 1997). Í 

aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er sett fram stefna til langrar 

framtíðar um þróun borgarinnar og samkvæmt því mun mest öll 

uppbygging fara fram inn í borginni með þéttingu byggðar 

(Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013).  

 

Reykjavíkurborg er aðili að fjölmörgum alþjóðlegum samningum 

sem varða  umhverfismál og sjálfbærni (Aðalskipulag Reykjavíkur 

2010-2030, 2013). Stefnumótun Reykjavíkur um líffræðilegan 

fjölbreytileika og vistvænt skipulag eiga það sameiginlegt að vera 

liður í að nálgast markmið um sjálfbæra þróun og stefnumótun 

Reykjavíkurborgar í þá átt. Stefnurnar stuðla almennt að bættum 

gæðum hins manngerða umhverfis og verndun náttúrulegra vistkerfa. 

Á síðustu áratugum hefur stefna um þéttari og sjálfbærari byggð verið 

ríkjandi í skipulagsáætlun flestra vestrænna borga, enda talin ein af 

lykilforsendum við sjálfbæra þróun borga. 
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3.5.2 Aðalskipulag Reykjavíkur 

Reykjavík er ung borg sem hefur vaxið hratt undanfarna áratugi 

(Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013). Í núgildandi 

aðalskipulagi Reykjavíkur er mörkuð stefna um að þétta byggð. Gert 

er ráð fyrir að alls þurfi að byggja um 50 þúsund íbúðir á 

höfuðborgasvæðinu til ársins 2050, þar af 30 þúsund í Reykjavík. 

Ástæður sem liggja að baki stefnu um þéttingu byggðar er að bæta 

landnýtingu, að fleiri íbúar búi á hverjum ferkílómetra af byggðu 

landi en áður, fleiri störf séu unnin á svæðinu og að stytting 

vegalengda eigi sér stað á milli atvinnusvæða og heimila 

(Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013). Borgin við Sundin, 

Græna borgin og Borg fyrir fólk, eru allt kaflar í aðalskipulaginu þar 

sem helstu stefnuatriði eru lögð fram. Í þessum köflum eru stefnur 

sem eiga þátt í að styrkja hugmyndina um innleiðingu blágrænna 

lausna í núverandi byggð (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 

2013). 

 

Í kaflanum „Borgin við sundin“  stendur að „Markmiðið með þéttingu 

byggðar er að skapa heildstæðari og þéttari borgarbyggð og nýta þar 

með betur land og fjárfestingar í gatna- og veitukerfum [letri breytt 

hér] og þjónustustofnunum.“ (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 

2013, bls. 31). Aukinn þéttleiki kallar á aukinn íbúafjölda og þéttari 

byggð þýðir að meira yfirborð verður byggt eða þakið með varanlegu 

efni. Þetta veldur því að fráveitukerfi þurfa að anna meira rennsli 

ofanvatns en áður með tilheyrandi mengunarvöldum (Urriðaholt á.á.). 

Aðalskipulagið miðar að því að draga úr líklegum neikvæðum 

áhrifum á umhverfisþætti (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 

2013) og einn þessara þátta gæti einmitt verið að innleiða blágrænar 

ofanvatnslaunir til þess að létta á fráveitukerfinu og stuðla að betra 

borgarumhverfi.  

 

Í kaflanum „Græna borgin“ kemur fram að Reykjavíkurborg vilji 

styrkja hlutverk sitt sem græn borg (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-

2030, 2013). Stefnan er ætluð til að auka græna ásýnd borgarinnar 

með trjám og öðrum gróðri, stuðla að bættri lýðheilsu og vera hvati 

til góðs borgarlífs. Opin græn svæði eiga að tengja saman hverfi, 

heimili, þjónustu og atvinnusvæði með hinu svokallaða græna neti. 

Þannig er hægt að tryggja gott samband íbúðarbyggðar við fjölbreytt 

útivistarsvæði og náttúrulegum fjölbreytileika og lífríkinu er 

viðhaldið, sem er mikilvægur þáttur í lífsgæðum og lýðheilsu 

(Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013). Með blágrænum 

ofanvatnslausnum er notast við vatn þar sem gróður fylgir oftast með.  
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Í kaflanum „Borg fyrir fólk“ er hugað að hinu smáa og fíngerða í 

borgarumhverfi (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013). Þar er 

manneskjan höfð í fyrirrúmi þar sem byggðin er þétt, fjölbreytt og 

skjólsæl í manneskjulegum skala. Í stefnunni stendur eftirfarandi: 

„Markmiðið er að tryggja hágæða hönnun og vistvænar lausnir í 

nýjum hverfum borgarinnar, og auka gæði í núverandi hverfum með 

því meðal annars að styrkja innviði þeirra [letri breytt hér]. 

(Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013, bls. 157). Með því að 

innleiða blágrænar ofanvatnslausnir í núverandi hverfi er verið að 

styrkja innviði hverfisins og þannig er verið að stíga skref í rétta átt 

til betra borgarsamfélags. 

3.5.3  Líffræðilegur fjölbreytileiki 

Líffræðilegur fjölbreytileiki er fjölbreytni allra lífvera og 

endurspeglar heilbrigði vistkerfa (Snorri Sigurðsson, á.á.). Vatn er 

nauðsynlegt til að stuðla að líffræðilegum fjölbreytileika í 

borgarumhverfi og styrkir þar með umhverfisgæði (Ólöf Örvarsdóttir, 

2015). Í umhverfis- og auðlindastefnu Reykjavíkurborgar er lögð 

áhersla á að „líffræðilegur fjölbreytileiki verði leiðarljós við hönnun 

og viðhald grænna svæða“ (2015, bls. 28). Í stefnunni er meðal 

viðfangsefna bent á möguleika til að innleiða aðgerðir til að 

endurheimta og auka líffræðilega fjölbreytni á grænum svæðum sem 

og í byggðu umhverfi (Ólöf Örvarsdóttir, 2015). Fjölbreytt náttúra 

hefur mikið fræðilegt og menningarlegt gildi, skapar búsvæði fyrir 

fugla og önnur smádýr og eykur upplifunargildi borgarbúa (Ólöf 

Örvarsdóttir, 2015). Það er margsannað að græn svæði bæta ekki 

eingöngu fagurfræði umhverfis heldur bætir dvöl á náttúru- og 

útivistarsvæðum geðheilsu og líkamlega heilsu og þar með lífsgæði 

(Frumkin, 2002). 

3.5.4  Vistvænt skipulag 

Vistvænt skipulag er hugtak sem gefur til kynna vistkerfi og náttúru 

(Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013). Það gerir ráð fyrir að 

skipulagi sé þannig háttað að það dragi úr neikvæðum áhrifum 

framkvæmda á umhverfið og á sama tíma auki lífsgæði og þægindi 

íbúa. Við getum mætt kröfum samtímans með vistvænum lausnum og 

umhverfisvænni hugsun og á sama tíma gætum við tryggt hag 

komandi kynslóða. Allt skipulag sem byggir á vistvænum úrlausnum 

þarf að taka tillit til samfélagslegra, vistfræðilegra og efnahagslegra 

þátta. Unnið verður með hugmyndafræði vistvænnar byggðar í nýjum 

hverfum sem og í eldri byggð í Reykjavík (Aðalskipulag Reykjavíkur 

2010-2030, 2013). Með markvissum aðgerðum er hægt að bæta 

visthæfi borgarinnar til muna og er innleiðing blágrænna lausna eitt 

skref í þá átt. 
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4. Innleiðing ofanvatnslauns í Borgartúnið 

4.1 GREININGARVINNA 

4.1.1 Inngangur  

Í upphafi á hönnunarverkefni er mikilvægt að greina svæðið og að 

greiningarnar séu byggðar á réttum forsendum. Góð greiningarvinna 

er undirstaða árangursríkrar hönnunar. Það þarf að skoða hvaða 

greiningar muni nýtast fyrir verkefnið og muni skila upplýsingum 

sem henta sem best fyrir viðkomandi svæði. Greiningar eru víðtækasti 

hluti verkefnis þar sem taka þarf tillit til margra mismunandi þátta. 

4.1.2 Athugunarsvæði 

Borgartúnið í Reykjavík varð fyrir valinu vegna þess að þar hefur 

verið hröð og mikil uppbygging á síðustu áratugum. Svæðið 

einkennist af háum byggingum umluktum mikilli umferð og 

bílastæðum og öðru þéttu yfirborðsefni. Borgartúnið hefur þróast í 

kringum bílinn með þeim afleiðingum að svæðið er óaðlaðandi fyrir 

manneskjuna og til útivistar. Í núgildandi aðalskipulagi Reykjavíkur 

er Borgartúnið merkt með appelsínugulum lit og því skilgreint sem 

miðsvæði og merkt M6a (sjá mynd 50). Höfði er merkt með grænum 

lit og skilgreint sem opið svæði (sjá mynd 50) (Aðalskipulag 

Reykjavíkur 2010-2030, 2013). Eftirfarandi stendur í aðalskipulaginu 

um landnotkun Borgartúns;  

Einkum gert ráð fyrir skrifstofum á sviði fjármála, ráðgjafar og 

stjórnsýslu. Stofnanir og þjónusta tengd þessari starfsemi, s.s. 

hótel, veitingastarfsemi og sérhæfð þjónusta er heimil. Íbúðir er 

heimilar á þessum svæðum, einkum á efri hæðum bygginga. 

Óheimilt er að reka matvöruverslanir á svæðunum nema það sé 

sérstaklega tekið fram í deiliskipulagi, að það sé heimilt. 

(Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013, bls.209) 

 

Mynd 50: Athugunarsvæði er merkt með rauðum hring, útfærsla höfundar.   
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Athugunarsvæðið voru oddatölulóðirnar við Borgartún, frá Höfða að 

N1 í Borgartúni 39 og afmarkast af Sæbrautinni til norðurs, 

Borgartúni  til suðurs, Katrínartúni til vesturs og Kringlumýrarbrautar 

til austurs (sjá kort 1). Svæðið er alls átta hektarar á stærð og þar 

standa alls þrettán hús. Greint er hver staða reitsins er í dag og farið 

yfir sögu og þróun svæðisins, uppbyggingu, landnotkun, tengingu við 

nærliggjandi svæði, veðurfar, skuggavarp, rýmisgreiningu og í lokin 

vatnafar með tilliti til möguleika svæðisins fyrir innleiðingu 

blágrænna ofanvatnslausna.  

4.1.3 Saga og þróun 

Fyrstu sögur af búsetu á jörðinni sem um er rætt eru allt frá seinni 

hluta 14. aldar (Helga Bragadóttir, 1993). Athugunarsvæðið er á jörð 

sem tilheyrði eitt sinn Rauðará og eru til heimildir allt frá 1395 þegar 

hún varð eign Viðeyjarklausturs. Jörðin var lögð undir 

lögsagnarumdæmi Reykjavíkur 1835 og síðar seld bæjarstjórn 

Reykjavíkur 1886. Mikill búskapur var stundaður á svæðinu allt til 

ársins 1930 (Helga Bragadóttir, 1993). Fyrstu byggingarnar á 

svæðinu voru: Höfði, byggt árið 1909, Höfðavík, Borgartúni 19 byggt 

Kort 1: Athugunarsvæðið er í lit og afmarkast af rauðu línunni,  mynd: Borgarvefsjá, útfærlsa höfundar. 
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árið 1936 og Defensor, Borgartúni 25- 27 byggt árið 1914. Af þessum 

þremur húsum er Höfði eina húsið sem stendur enn (Helga 

Bragadóttir, 1993). 

 

Höfði er með sérstæða sögu og hefur verið frá upphafi eitt af helstu 

kennileitum Reykjavíkur (sjá mynd 51). Höfði var fyrsti vísir að 

byggð á svokölluðu Félagstúni, sem upphaflega var í landi Rauðarár 

(Páll Líndal, 1987). Húsið var flutt tilsniðið til landsins frá Noregi og 

byggt fyrir franskan konsúl þegar franskir sjómenn fiskuðu við 

Íslandsstrendur. Eftir að franski konsúllinn fluttist á brott bjó fjöldi 

manna í húsinu, þar á meðal Einar Benediktsson skáld og Matthías 

Einarsson yfirlæknir (Reykjavikurborg, á.á.). Reykjavíkurborg keypti 

svo húsið árið 1958 og seinna varð Höfði vettvangur fyrir 

gestamóttökur og fundarhald á vegum borgarinnar. Síðan þá hafa 

ýmsir merkismenn og leiðtogar heimsótt húsið, m.a. Margrét 

Danadrottning, Ólafur V. Noregskonungur, Elísabet 

Englandsdrottning og Winston Churchill. Þekktustu gestir Höfða eru 

þó án vafa þeir Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov sem hittust þar 

í október 1986, á leiðtogafundinum um afvopnunarmál. Fundurinn er 

talinn marka upphafið að endalokum kalda stríðsins 

(Reykjavikurborg, á.á.). Húsið Höfði hefur verið friðað frá 1978 

(Húsfriðunarnefnd, 2012).  

 

Mynd 51: Höfði um 1940, höfundar ekki getið. 

 

Eftir hernám landsins árið 1940 varð mikill húsnæðisvandi í 

Reykjavík, meðal annars vegna kreppunnar (Helga Bragadóttir, 

1993). Bæjaryfirvöld gripu til þess ráðs árið 1941 að reisa sextán 

íbúðarhúsnæði til bráðabirgða sunnan við Höfða, húsin voru kölluð 

Höfðaborg (Helga Bragadóttir, 1993). Það var ekki fyrr en eftir 1970 

sem saga þeirra var öll og þau rifin (Páll Líndal, 1987). Á mynd 52 

má sjá Höfðaborg á miðri mynd og Höfði er við strandlínuna. 
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Mynd 52: Á myndinni sést Höfði ásamt Höfðaborg, höfundar ekki getið.   

 

Fyrir neðan túngarðinn við Rauðará, ekki langt frá því sem Höfði 

stendur nú, var tær lind, Gvendarbrunnur (Páll Líndal, 1986). Hún lá 

ofan við götutroðning og inn með sjónum frá Rauðará að Laugarnesi. 

Þetta var nokkuð fjölfarin leið enda lá hún inn í Þvottalaugar. Við 

Gvendarbrunn var sögð venja að vegfarendur ættu að kasta steini í 

grjóthrúgu sem þar stóð þegar þeir fóru framhjá. Ekki er vitað af 

hvaða tilefni það var gert. Við lindina voru skeljar neðan úr fjörunni 

sem menn notuðu til að drekka úr. Í dag er þessi lind ekki lengur til 

staðar. Gvendarbrunnur mun hafa verið staðsettur þar sem Höfðaborg 

reis (Páll Líndal, 1986).  

Við Borgarún var tjörn eða lón sem nefnd var Fúlatjörn (Páll Líndal, 

1986). Tjörnin er ekki lengur til en hún var þar sem Borgartún og 

Kringlumýrabraut mætast í dag (sjá mynd 53).  

 

Mynd 53: Fúlatjörn er merkt á korti frá 1947, rauða örin bendir á tjörnina,  

mynd: Borgarvefsjá. 

Mikil breyting hefur átt sér stað við strandlínuna. Miklar landfyllingar 

hafa verið gerðar norður af svæðinu eins og mynd 54 gefur til kynna. 

Sæbraut liggur þar í dag.  

 

Mynd 54: Strandlína frá 1900 er rauð, hvíta svæðið er upprunalegt land, 

mynd: Borgarvefsjá, útfærsla höfundar. 
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 Á myndunum hér fyrir neðan er horft til austurs og sést þá bæði 

Borgartúnið og Laugavegurinn. Myndirnar sýna vel þær breytingar 

sem hafa átt sér stað á síðustu fimmtíu árum í Borgartúninu. Á mynd 

55 sést Höfði og mói í kringum hann og Höfðaborg er ennþá til staðar. 

Á mynd 56 er Sæbrautin komin og Höfðaborg tilheyrir sögunni. 

Háhýsin eru orðin ríkjandi í Borgartúninu og áhugavert er að sjá 

skuggana sem stafa af þeim. Höfði er merktur með rauðum hring á 

báðum myndunum. 

Mynd 55: Mynd af Reykjavík frá 1960, mynd: Mats Wibe Lund. Mynd 56: Mynd af Reykjavík 2013, mynd: Mats Wibe Lund. 
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4.1.4 Uppbygging 

Uppbyggingin í Borgartúninu hófst upp úr 1965 við gerð 

Kringlumýrarbrautar (Helga Bragadóttir, 1993). Mikil og hröð 

uppbygging hefur átt sér stað í Borgartúninu eins og sést á kortunum 

hér til hliðar. Á athugunarsvæðinu eru alls þrettánhús, það elsta er 

Höfði frá árinu 1909 og hin tólf eru frá árunum 1967-2004 (Þjóðskrá 

Íslands á.á.). Hægt er að skipta uppbyggingunni í þrjú tímabil eftir 

byggingarárum. Það fyrsta er Höfði árið 1909, næst koma hús nr. 

21A, 23, 29, 31 og 33 byggð á árunum 1967-1985. Þriðja tímabilinu 

tilheyra hús nr. 19, 21, 25, 27, 35, 37 og 39 byggð á árunum 1999-

2004. Kortin hér til hliðar sýna uppbygginguna eftir byggingarárum, 

rauða brotalínan sýnir lóðamörkin og græna er tveggja hæða 

bílastæðageymsla, byggð árið 2002. Það sem er athyglisvert við þessa 

uppbyggingu er að flest húsin eru byggð á miðjum byggingarreit 

þannig erfitt er að aðlaga umhverfið manninum. Gengið er inn í 

byggingarnar frá bílastæðum en ekki frá götunni. Engin skýr eða föst 

byggingalína er sjáanleg sem styður götumyndina. Það er hægt að 

draga þá ályktun að byggingarnar hafi verið staðsettar fyrir bílinn, 

ekki með gangandi fólk í huga.  

 

Kort 2: 1. tímabil: 1909. 

 

Kort 3: 2. tímabil: 1967-1985. 

 

Kort 4:3. tímabil: 1999-2004. 

 

Kort 5: Inngangur inn í byggingarnar.   
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4.1.5 Núverandi ástand og landnotkun 

 Borgartúnið hefur þróast úr iðnaðarhverfi í viðskipta- og 

þjónustuhverfi á tiltölulega skömmum tíma (Hornsteinar arkitektar 

ehf, 2009). Undanfarin ár hefur ásýnd Borgartúnsins breyst mikið þar 

sem bílastæði, stórar gler- og ósamstæðar byggingar einkenna  

svæðið. Áður fyrr var þar að finna verksmiðjur og íbúabyggð 

(Hornsteinar arkitektar ehf,  2009). Lítið sem ekkert samræmi er á 

milli lóða og frágangi þeirra og opinna svæða er mjög ábótavant þar 

sem bílastæði ráða ríkjum. Lítið er af gróðri og á korti 6 má sjá að 

græn svæði þekja aðeins 25% af reitnum og af því er græna svæðið 

við Höfða 18%. Svæðið er að mestu malbikað eða steypt og í kringum 

sumar byggingar eru hellulagnir og grjót hér og þar. Myndir 57-64 

sýna núvernadi ástand og á korti 7 má sjá hvar myndirnar voru teknar 

og í hvaða átt er horft.  

 

 

Kort 6: Græn svæði á reitinum. 

Mynd 57-64: Núverandi ástandi í Borgartúni, myndir teknar af höfundi. 

Kort 7:Sýnir staðsetningu myndanna og sjónlínur frá þeim. 
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Sumarið 2013 urðu miklar breytingar á Borgartúninu vegna 

endurgerðar götumyndarinnar (Reykjavíkurborg, 2013). Ákveðið var 

að gefa Borgartúninu nýja ásýnd og bæta öryggi gangandi og hjólandi 

vegfaranda. Með þessu var hugsunin að sporna gegn þeirri þróun að 

akandi umferð hefði forgang. Lögð var ný gangstétt sunnan megin þar 

sem hana vantaði og þær sem voru þegar til staðar voru endurnýjaðar. 

Gangstéttirnar voru klæddar með munstri og lituðum hellum með það 

að markmiði að lífga upp Borgartúnið. Lagðir voru hjólastígar beggja 

megin við götuna með einstefnu og á milli þeirra og gangstéttar var 

komið fyrir gróðri. Einnig var skipt um ljósastaura, þar sem þeir nýju 

eru áberandi rauðir á litinn og eru einkennandi fyrir götuna. Komið 

var fyrir fjórum miðeyjum til að auðvelda gangandi vegfarendum að 

þvera götuna. Á fundi sem var haldinn í október 2014 um breytingar 

á götunni sagði Stefán Agnar Finnsson, yfirverkfræðingur 

framkvæmdarinnar, að reiðhjólum hefði fjölgað um 440% milli 

áranna 2013 og 2014 í Borgartúninu og það væri nýju hjólastígunum 

að þakka (Reykjavíkurborg, 2014). 

 

Í október 2015 fékk Borgartúnið veglega gjöf sem hefur mikið 

fræðilegt gildi fyrir svæðið (Morgunblaðið, 2015). Um er að ræða 

myndskreytta einingu úr 

Berlínarmúrnum sem er hluti af 

heimssögulegum viðburði og 

hlaðinn merkingu. Honum var 

komið fyrir við Höfða sem þykir 

vel við hæfi þar sem Höfði 

skipaði sess í sögunni um kalda 

stríðið. Í framtíðinni mun einingin 

líklegast vera sterkt kennileiti fyrir Borgartún enda skemmtileg 

nýjung á svæðinu (Morgunblaðið, 2015). 

 

Ekkert heildstætt deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið en núverandi 

gildandi deiliskipulag var samþykkt 1993 (Hornsteinar arkitektar ehf, 

2009). Eins og staðan er í dag í Borgartúninu þá er ekki hægt að sjá 

að gildandi deiliskipulagi frá 1993 hafi verið framfylgt. Í því skipulagi 

Mynd 66: Berlínarmúrinn við Höfða, 

mynd: Eggert Jóhannesson. 

Mynd 65: Götumynd fyrir og eftir breytingar, unnin af Landmótun ehf. 
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er til dæmis gert ráð fyrir miklu mannvirki á norðurhluta reitsins, 

líklegast til að skýla svæðinu frá Sæbrautinni eða köldu norðanáttinni. 

Hins vegar hafa deiliskipulög fyrir einstakar lóðir á svæðinu verið 

samþykkt, þá í tengslum við nýbyggingar eða umbætur á núverandi 

byggð (Hornsteinar arkitektar ehf,  2009). Á gildandi deiliskipulagi 

frá 2005 fyrir Borgartún 23,29,31 og 33 er heimild veitt fyrir 

þakgörðum (sjá kort 8). Heildarfjöldi bílastæða á svæðinu er um 1400 

stæði. Miðað við talningu eru um 980 stæði á yfirborði, auk um 400 

stæða í bílastæðakjöllurum (Hornsteinar arkitektar ehf., 2009). 

Bílastæðakjallarar eru við nokkur nýjustu húsanna í götunni. 

Framtíðarstefna fyrir Borgartúnið er sú að koma fyrir bílakjöllurum 

hjá flestum byggingunum. Sveinn Torfi var spurður hvort að það væri 

hægt að vera með ofanvatnslausnir fyrir ofan kjallarana og svarið var 

jákvætt (Sveinn Torfi Þórólfsson, tölvupóstur 27. apríl 2016). Hæðir 

húsa eru frá þremur til átta hæða að undanskilinni einnar hæðar 

bensínstöð við Borgartún 39 og tveggja hæða Höfða (sjá kort 9). 

Mynd nr.67 sýnir götumynd frá Sæbraut. 

  

Kort 9: Hæðir bygginga. 

Mynd 67: Hæð húsa séð frá Sæbraut, Höfði er lengst til hægri, mynd: Hornsteinar arkitektar ehf. 

Kort 8: Byggingar með heimild fyrir þakgarði.  
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4.1.6 Staðarandi  

Staðarandi lýsir upplifun fólks og það má segja að þetta hugtak lýsi 

huglægu mati okkar á tilfinningunni sem staðurinn blæs fólki í brjóst. 

Þegar lýsa á staðaranda Borgartúns kemur mikill hraði, umferð, áreiti, 

stress og óöryggi upp í hugann. Allir þessir hlutir haldast í hendur. 

Háar byggingar sem stangast á við umhverfið geta verið ógnandi og 

hafa áhrif á upplifun fólks í þéttbýli. Hins vegar er sögufrægi 

staðurinn Höfði og svæðið í kring um hann friðsælt og vekur upp 

hrifningu. Það svæði býr yfir miklu fræðilegu gildi enda með mikla 

menningarsögu. Útsýnið á milli háhýsanna yfir strandsvæði og Esjuna 

er fallegt og  gefur skemmtilega upplifun. 

 

Mynd 72-75: Myndir sem lýsa staðaranda, myndir teknar af höfundi.  

4.1.7 Starfsemi 

Byggðin á reitnum er aðallega skrifstofu- og þjónustubyggingar þar 

sem fjármálafyrirtæki eru áberandi. Borgartúnið og nágrenni er einn 

af stærstu atvinnukjörnum Reykjavíkur (Hornsteinar, 2009). Þar er 

einnig finna blandaða landnotkun til dæmis, bakarí, kaffihús, 

bensínstöð, hárgreiðslustofu og veitingarstað. 

Mynd 68-71: Myndir sem lýsa staðaranda, myndir teknar af höfundi. 
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4.1.8 Vindur, sól og skuggi. 

Ísland er vindasamt land og mikilvægt er að gera sér grein fyrir 

ríkjandi vindáttum á svæðinu. Vindur er sá veðurfarslegi þáttur sem 

hefur hvað mest áhrif á útivist, gróður og fólk þar sem vindurinn 

magnar upp áhrifin af kulda og úrkomu (Magnús Jónsson & Sigurðuar 

Harðarson, 2014). Algengasta vindáttin í Reykjavík að vetralagi er 

austanátt en á sumrin er það austan- og suðaustanátt og einnig 

norðanátt sem kemur beint inn af hafinu. Þó vindur sé sjaldnast úr 

vestri þá eru stormar tíðastir úr þeirri átt. (Magnús Jónsson & Sigurður 

Harðarson, 2014). 

 

Sólskinsstundir í Reykjavík eru a.m.k. 1289 á ári, flestar í maí, eða 

um 191 sólskinsstund, og fæstar í desember,  um fjórar sólksinsstundir 

(Magnús Jónsson, Sigurður Harðarson, 2014). Mikilvægt er að skoða 

sólríkustu svæðin og hugsa hvernig hægt er að nýta viðkomandi 

svæði. Með því að nýta sólríku, skjólsælu svæðin er hægt að tryggja 

svæði sem fær fólk til að njóta veðursins og jafnvel setjast niður. Nú 

hafa verið byggðar háar byggingar á suðurhlið Borgartúnsins sem 

gera það að verkum að gangstéttir beggja vegna götunnar eru nær 

alltaf í skugga nema yfir sumartímann (sjá mynd 76). Skugginn 

sýndur á þeim tíma sem flestir eru úti, í júni og september, 

skuggavarpið er svipað í mars og september.  

 

Kort 10: Veðurfar á svæðinu, örvarnar sýna helstu vindáttir og gulu svæðin 

eru sólríkustu svæðin. 

  

Mynd 76: Efra korið sýnir skuggvarp í júní og það neðra sýnir skuggavarp  

í september.  
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4.1.9 Tengin við nærliggjandi svæði og helstu sjónlínur 

Staðsetning Borgartúns veitir ákveðna sérstöðu þar sem stutt er í 

miðbæ Reykjavíkur og Laugardalinn og einnig er stutt í sjóinn sem 

veitir fallegt útsýni til norðurs á Esjuna. Atvinna, þjónusta og 

íbúabyggð er í kringum Borgartúnið. Áhugavert er að sjá að það er 

lítið um notkun vatns í umhverfinu í Reykjavík. Það er tjörnin í 

Reykjavík, þar er einnig að finna gosbrunn. Í Laugardalnum er tjörn 

og gosbrunnur. Rauðu punktarnir á kortinu sýna drykkjarfonta, einn 

slíkur er staðsettur við Höfða.  

Mynd 77: Tenging við nærliggjandi svæði og helstu sjónlínur, útfærsla höfundar. 
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4.1.10 Rýmisgreinng samkvæmt Kevin Lynch 

Kennileiti eru helst Höfði og Höfðatorg, stóri 19. hæða turninn sem 

er ská á móti Höfða. Minni kennileiti eru til dæmis Berlínarmúrinn og 

tvö listaverk sem standa við Höfða. Nauðsynlegt er að hafa kennileiti 

í borgarumhverfi til að hjálpa fólki að ná áttum og rata. Leiðir eru 

gangandi, hjólandi og akandi. Akandi umferð er mikil og gerir 

Borartúnið að „eyjunni“ sem það er. Umferð um Borgartúnið er þung 

og þar þykir sá fjöldi inn- og útkeyrslu reina við götuna óheppilegur. 

Rauðu örvarnar á kortinu sýna inn- og útkeyrslu. Einnig þykir 

umferðin sem er á milli bygginganna óheppileg, hægt er að keyra í 

kringum flestar byggingarnar. Hjólandi umferð er alltaf að aukast og 

er hún til beggja átta í Borgartúninu. Gangandi umferð gæti verið 

meiri. Það vantar að tengja byggingarnar betur saman og gera 

umhverfið öruggara. Mót er þar sem fólk hittist og mætist, það skiptist 

í stærri mót og minni mót. Stærri mót eru við umferðareyjur og t.d við 

bensínstöðina, minni mót eru við Höfða og við aðra þjónustu. Það eru 

ekki mörg tækifæri til að setjast niður og hitta fólk, þeim er ábótavant. 

Heildir eru einkennandi svæði sem hafa sín eigin auðkenni. Í 

Borgartúninu skiptast heildir í tvennt, ógegndræpt yfirborð, eins og 

götur og bílastæði, og gegndræpt yfirborð, eins og hjá Höfða og 

öðrum grænum svæðum. 

  

Kort 11: Rýmisgreining samkvæmt Kevin Lynch. 
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4.1.11  Vatnafar og fráveitukerfi 

Meðal úrkoma á ári er 799mm og talsvert meiri um haust og vetur en 

vor og sumar (Magnús Jónsson & Sigurður Harðarson, 2014). 

Úrkomumælingar sýna að meðal mánaðarúrkoma í Reykjavík er 

töluvert misjöfn eftir mánuðum en almennt gildir að þurrast er í maí 

og júní en mesta úrkoma er í október. Á korti 12 sýna bláu örvarnar 

hvert landið hallar, það hallar að mestu norður og örlítið til austurs, 

mesti hallinn er hjá Höfða og á milli bygginganna sem stranda við 

götuna í Borgartúni. Bláu hringirnir eru svo svæðin sem eru líklegust 

til að safna sem mestu vatni í miklum rigningum. Hægt er að nota þau 

svæði til að innleiða blágrænar ofanvatnslausnir og nýta þar með 

vatnið. Brúnu línurnar sýna hvar fráveitukerfið á svæðinu liggur. Í 

Borgartúninu er einfalt kerfi, skólp og ofanvatn er saman, og 

samkvæmt fagstjóra fráveitu hjá Orkuveitu Reykjavíkur, Fjólu 

Jóhannesdóttur, verður Borgartúnið ekki tvöfaldað í bráð þar sem 

nýbúið er að grafa þar allt upp til að laga yfirborðið á svæðinu. Hún 

bætti við að blágrænar ofanvatnslausnir gætu komið að einhverju leyti 

í staðinn fyrir tvöfaldað kerfi í Borgartúninu. (Fjóla Jóhannesdóttir, 

tölvupóstur 28. apríl 2016).  

4.1.12 Niðurstöður greininga  

Greiningarnar gefa góða mynd af stöðu Borgartúnsins og þá þætti sem 

hönnunin þarf að taka tillit til með það að markmiði að styrkja svæðið. 

Staðsetning og fjölbreytt starfsemi Borgartúns eru helstu styrleikar 

svæðisins. Mikið af fólki sækist í svæðið og í því felast mörg tækifæri. 

Hins vegar er einnig ógn fyrir svæðið að lítið mannlíf er þar eftir að 

allri starfsemi lýkur á daginn. Blönduð byggð myndi t.d. tryggja 

mannlíf á svæðinu yfir allan sólarhringinn. Almenningssamgöngur 

eru góðar, strætó gengur í gegnum Borgartúnið og nýlega er búið að 

bæta aðstæður fyrir hjólandi vegfarendur. Hvað varðar gangandi 

vegfarendur er mikilvægt að bæta gangstígakerfið og efla tengingu á 

milli bygginganna. Styrkja þarf innviði nærumhverfisins og skapa 

þannig stað sem fær fólk til að hittast, setjast niður og njóta líðandi 

stundar. Að lokum má sjá að það þarf að bæta öryggi gangandi 

vegfarenda með því að takmarka að skorið sé á göngustíga með inn- 

og útkeyrslum. Umhverfið þarf að vera gönguvænna með grænum 

svæðum sem stuðla að aukinni útiveru og hreyfingu.  
Kort 12: Vatnafar og fráveitukerfi. 
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4.2 HÖNNUNARTILLAGA 

4.2.1 Inngangur 

Í þessum kafla er farið yfir hönnunartillöguna og útfærslur og lausnir 

kynntar. Aðaláherslan er lögð á blágrænar ofanvatnslausnir og 

hönnunartillögurnar eru unnar út frá fyrirliggjandi þekkingu um þær 

og niðurstöðum á þeirri greiningarvinnu sem fram hefur farið. Ekki er 

farið í heildstætt skipulag fyrir allt svæðið heldur miðast tillögurnar 

að því að sýna ástæðurnar fyrir innleiðingu blágrænna 

ofanvatnslausna og koma þeim fyrir í Borgartúninu sem „plástrum“ á 

völdu reitum. Plástrarnir sýna hvernig ofanvatnið er nýtt og hvernig 

blágrænu ofanvatnslausnirnar styrkja innviði nærumhverfisins með 

því að skapa staði fyrir fólk til að hittast og njóta útiverunnar. Þær 

tengja byggingarnar í Borgartúninu betur saman og styðja við 

fjölbreytni og aðlaðandi umhverfi sem þjóna fólkinu á svæðinu.  

4.2.2 Hönnunarforsendur 

Með því að nýta þær lausnir sem rætt var um í kaflanum um blágrænar 

ofanvatnslausnir og samantekt greininga er hægt að setja skýrar 

forsendur fyrir plástrunum. Forsendur hönnunar eru eftirfarandi:  

1. Að nýta samantektir úr greiningum með því að  nýta sólrík svæði, 

taka tillit til skuggavarps og leggja áherslu á svæði þar sem vatnið 

safnast saman. 

2. Koma sögu svæðisins um Gvendarbrunn, Fúlutjörn og gömlu 

strandlínuna inn í skipulagið.   

3. Nýta þær lausnir sem komu fram í kaflanum um ástæður fyrir 

innleiðingu ofanvatnslausna og koma þeim fyrir á völdum 

reitum. Lögð verður áhersla á græn þök á öllum byggingunum, 

tjarnir, settjarnir, miðlunartjörn, græna veggi, svelgi, regngarða, 

grassvelgi og ógegndræpt yfirborð. 

4. Nota vatn og gróður til að mynda grænan og bláan þráð um allt 

svæðið sem tengir byggingarnar saman og eykur göngugæði 

svæðisins.  

5. Tengja nýja hönnun við þá hönnun og frágang sem gerð var á 

götu Borgartúns.  

6. Lögð er áhersla á að gera umhverfið mannvænt, ekki með bílinn 

í forgangi. 

Með því að sýna fyrir og eftir myndir af lausnunum er sýnt hvernig 

lausnirnar geta styrkt það sem fyrir er.  
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4.2.3 Hönnun svæðiðisins  

Lausnirnar mynda grænan og bláan þráð sem liggur þar sem gamla strandlínan var áður fyrr og tengir byggingarnar saman með göngustíg. Í þræðinum 

eru ofanvatnslausnir og fjölbreyttur gróður. Á grunnmyndinni hér fyrir neðan eru blágrænu lausnirnar merkar inná og þær lausnir sem sýndar verða 

fyrir og eftir eru merktar með númeri.  

Mynd 78: Grunnmynd, útfærsla höfundar. 
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1. FÉLAGSTORG - TORG MEÐ TJÖRN  

 

 

 

  

Á milli Borgartún 21 og 21A er lítið sólríkt 

og skjólsætt torg þar sem gróður er ráðandi 

og tjörn sem getur tekið við vatni í miklum 

rigningum. Vatnið rennur frá byggingum og 

götum í torgið þar sem það endar í tjörninni. 

Yfir tjörnina er göngustígur sem veitir 

tækifæri á því að vera hálfur á vatni og hálfur 

á landi. Frá tjörninni rennur vatn niður 

meðfram Borgartúni 20 og endar í regngarði. 

Á torginu eru bekkir, hóll og grassvæði. 

Torgið tengist starfsemi Borgartúns 21A þar 

sem er að finna kaffihús. Yfirborðið er þakið 

með hellum sem hleypa vatni í gegnum sig. 

Félagstorg er fyrir alla til að njóta. 

Mynd 79: Afstöðumynd, útfærsla höfundar. 

Mynd 80: Planmynd af torginu, bláu örvarnar sýna hvert vatnið rennur, útfærsla höfundar. 
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EFTIR:   

FYRIR: 

Mynd 81: Fyrir og eftir, útfærsla höfundar. 
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2. GRASSVELGUR & GRÆNN VEGGUR  

Á milli Borgartúns 31 og 33 er grassvelgur 

sem tekur við ofanvatni frá byggingum, 

bílastæðum og götum. Í mikilli rigningu getur 

ofanvatnið safnast þar fyrir en í þurrki er hægt 

að nýta svæðið til dæmis til útiveru. Á 

austurhlið Borgartúns 33 er grænn veggur 

sem hægir á afrennsli vatns og gerir 

bygginguna hlýlegri.  

Mynd 82: Afstöðumynd, útfærsla höfundar. 

Mynd 83: Planmynd af grassvelginum, bláu örvarnar sýna hvert vatnið rennur, útfærsla 

höfundar. 
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EFTIR Í RIGNINGU: 

FYRIR: 

Mynd 84: Fyrir og eftir, útfærsla höfundar. 
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EFTIR Í ÞURRKI: 

Mynd 85: Grassvelgurinn í þurrki, útfærsla höfundar. 
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3. ÞAKGARÐAR  

  

EFTIR:  

FYRIR: 

Gróðurinn á þökunum 

tekur við regnvatni og 

hægir á afrennsli þess. 

Þakgarðar geta skapað 

búsvæði fyrir fugla og 

aðrar lífverur og auka 

upplifunargildi borgarbúa. 

Þeir geta verið nýttir til að 

rækta matjurtir og gefa 

tækifæri á að njóta 

útiverunnar með flott 

útsýni yfir Borgartúnið.   

Mynd 86: Fyrir og eftir, loftmynd frá Atla,, útfærsla höfundar. 
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4. GVENDARBRUNNUR - TJÖRN OG GOSBRUNNUR   

Fyrir framan Borgartún 17  og 

19 er tjörn með gosbrunni. 

Tjörnin og gosbrunnurinn 

tengja Borgartúnið við sögu 

svæðisins þar sem þau líkja 

eftir Gvendarbrunninum sem 

var þar áður fyrr. Í kringum 

tjörnina er fjörugrjót og 

skeljar. Í mikilli rigningu 

getur vatn safnast fyrir í 

tjörninni. Við tjörnina eru sæti 

fyrir fólk til að slaka á og 

njóta. Gosbrunnurinn er 

kennileiti fyrir Borgartúnið.   

Mynd 87: Fyrir og eftir, útfærsla höfundar. 

EFTIR:   

FYRIR:  
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5. HÖFÐATJÖRN-SETTJÖRN 

 

  

Settjörn við Höfða tekur 

við menguninni frá 

umferðinni við Sæbraut. Í 

mikilli rigningu getur 

náttúruleg ofanvatnslausn 

sem liggur yfir grassvæðið 

miðlað vatninu í tjörnina. 

Tjörnin brýtur upp á 

heldur einsleitt útlit 

grassvæðisisns og býður 

upp á líffræðilegan 

fjölbreytleika.   

FYRIR:  

EFTIR:   

Mynd 88: Fyrir og eftir, útfærsla höfundar. 
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5. Niðurstöður 

Í upphafi þessa verkefnis var lögð fram eftirfarandi 

rannsóknarspurning: Hvernig er hægt að innleiða blágrænar 

ofanvatnslausnir inn í núverandi byggt svæði til að það teljist 

vistvænna með tilliti til náttúrulega ferla og upplifunar af 

svæðinu? 

1. Hverjar eru ástæður fyrir innleiðingu blágrænna 

ofanvatnslausna? 

 

Vatn er takmörkuð auðlind sem ber að nýta á ábyrgan hátt með 

langtímahagsmuni að leiðarljósi. Þar sem hið mannlega umhverfi er 

stöðugt að breytast og þéttast þarf að huga að sjálfbærri nýtingu vatns 

við skipulag uppbyggingar af öllum stærðum og gerðum. Hvert svæði 

býr yfir einhverri sérstöðu og tækifærum. Eyrún Pétursdóttir sagði að 

í Reykjavík gætu ofanvatnslausnirnar komið í staðinn fyrir 

hefðbundna kerfið, alfarið eða unnið samfara kerfinu á ákveðnum 

köflum, til að minnka álagið á þeim (Eyrún Pétursdóttir, tölvupóstur 

21. apríl 2016). Það færi allt eftir aðstæðum, jarðveginum og hvort 

um nýbyggingu eða endurbyggingu væri að ræða hvernig lausnirnar 

nýtast svæðinu  

 

Eins og dregið hefur verið fram í verkefninu þá bjóða blágrænar 

ofanvatnslausnir upp á marga kosti fram yfir hefðbundin fráveitukerfi 

(Alta ehf., á.á.). Áhrifin sem stafa af blágrænum ofanvatnslausnum 

eru til dæmis aukin verðmæti í borgarumhverfi með aukin vatnsgæði, 

minni flóðahættu, hærra fasteignamat, fræðslu og afþreyingu, 

líffræðilegum fjölbreytileika og auknu fegurðar- og notagildi 

almenningsrýma (Heiða Aðalsteinsdóttir, 2015). Lausnirnar eru ekki 

einungis leið til að sporna gegn notkun á ógegndræpu yfirborði heldur 

auka þær vægi gróðurþekju og vatns í borgarumhverfinu (Hrund 

Andradóttir, 2012). Um leið hreinsa þær vatnið af þungamálmum og 

mengun á náttúrulegan hátt og auka vistfræðilegan fjölbreytileika sem 

stuðlar að heilsusamlegu umhverfi og lífsgæðum. Með innleiðingu 

blágrænna lausna myndu þær hafa áhrif á félagslega, umhverfislega 

og efnahagslega þætti samfélagsins. 

 

2. Hvernig hafa blágrænar ofanvatnslausnir verið 

innleiddar inn í þegar byggt borgarumhverfi og hvaða 

lærdóm má draga af slíkum dæmum út frá náttúrulegum 

ferlum og upplifun og lýðheilsu?  
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Erlend fordæmi hafa sýnt að þar sem blágrænar ofanvatnslausnir hafa 

verið innleiddar hafa íbúar á svæðinu fundið fyrir auknu stolti af 

hverfinu sínu (Alta ehf., á.á.). Augustenborg í Malmö breyttist til 

muna eftir að blágrænar ofanvatnslausnir voru innleiddar þar. Þar eru 

engin skráð flóð og afrennsli ofanvatns hefur lækkað um helming, 

líffræðilegur fjölbreytileiki hefur aukist sem nemur 50% og ræktanleg 

græn svæði hafa bætt ímynd svæðisins (Heiða Aðalsteinsdóttir, 

2015). 

 

3. Afhverju eiga blágrænar ofanvatnslausnir erindi í 

Reykjavík? 

 

. Þéttleiki er nokkuð vafasamt hugtak og reynsla höfundar er sú að 

hugtakið „þétting byggðar“ er með töluverða neikvæða ímynd hjá 

þeim sem ekki þekkja til hugtaksins. Algengur misskilningur er að 

halda að það þýði að grænu svæðin þurfi að víkja fyrir háhýsum en 

svo er ekki. Málefni um heilsu fólks tengd skipulagsmálum og 

hönnun hafa vaxið sífellt síðastliðin ár og fengið aukna athygli (Íris 

Reynisdóttir, 2014). Á öllum stigum skipulags og hönnunar, frá stefnu 

og framtíðarsýn, þarf að hafa heilsu og vellíðan fólks í fyrirrúmi. 

Greining á Borgartúninu gefur lítið til kynna að umhverfið í dag stuðli 

að því að bæta þessa þætti. Núverandi stefna Reykjavíkurborgar um 

þéttingu byggðar skapar visst vandamál varðandi aukningu á lokuðu 

yfirborði og möguleikum á gegndræpi. Á höfuðborgasvæðinu hefur 

Orkuveita Reykjavíkur komið fyrir settjörnum til dæmis í 

Grafarholtinu, Norðlingaholti og víða annars staðar og gegna þær 

mikilvægu hlutverki í fráveitukerfinu (Orkuveita Reykjavíkur, á.á.). 

Innleiðing blágrænna ofanvatnslausna er þáttur sem styður 

stefnu Reykjavíkur um líffræðilegan fjölbreytileika og vistvæna 

byggð. Þegar höfundur spurði Svein Torfa Þórólfsson (tölvupóstur 

27. apríl 2016) „hvort að blágrænar lausnir myndu henta fyrir 

Reykjavík og bæta þar með lífsgæðin í borginni“ var svarið jákvætt.  

 

4. Hvernig má nýta fyrirliggjandi þekkingu um umbreytingar 

til að innleiða ofanvatnslausnir í þegar byggt svæði í 

Reykjavík?  

 

Í dag mætti halda að lífsgæði í Borgartúninu hafi vikið fyrir hraða og 

samgöngumannvirkjum. Bílum er lagt þétt í kringum byggingarnar og 

samkvæmt fólki sem vinnur á svæðinu kom fram að aldrei væri nóg 

af bílastæðum, sem höfundi finnst áhugavert því það er lítið um annað 

en bílastæði á svæðinu (Anna Vigdís Rúnarsdóttir & Anna Gréta 



55 

 

Hafsteinsdóttir, munnleg heimild). Almenningsrými á svæðinu 

samkvæmt greiningu eru fá og mót jafnvel helst á umferðareyjum. 

Það sem er athyglisvert er að gengið er inn í byggingarnar frá 

bílastæðum en ekki frá götunni. Engin skýr eða föst byggingalína er 

sjáanleg sem styður götumyndina svo það er hægt að draga þá ályktun 

að byggingarnar hafi verið staðsettar fyrir bílinn, ekki með gangandi 

fólk í huga. Við gerð hönnunartillaganna þótti höfundi einna 

mikilvægast að reitirnir sem teknir voru fyrir myndu tengja 

byggingarnar saman og þannig auka gönguhæfni innan svæðisins. 

Grænn og blár þráður flæðir um allt svæðið sem hefur róandi áhrif á 

fólk. Greiningar sýndu að Borgartúnið er góður vettvangur fyrir 

lausnir á borð við græn þök, tjarnir og gróðursvelgi. Samkvæmt 

fagstjóra fráveitunnar, Fjólu Jóhannesdóttur, þá er tvöfalt 

fráveitukerfi í Borgartúninu ekki í planinu þar sem það er nýbúið að 

breyta ásýnd götunnar og hún telur að blágrænar ofanvatnslausnir 

gætu komið í staðinn fyrir tvöföldunina á ákveðnum svæðum. 

Lausnirnar eru einnig hugsaðar svo að fólkið hafi skemmtilegt útsýni 

fyrir augunum í amstri dagsins. 

 

Markmiðið með þessu verkefni var að sýna fram á að ofanvatn er 

auðlind sem hægt er að nýta til að auka upplifun á svæði og um leið 

að auka líffræðilegan fjölbreytileika og þannig stuðla að bættri 

lýðheilsu. Svarið við rannsóknarspurningunni sem sett er fram í 

inngangi ritgerðarinnar og upphafi þessa kafla er því á þessa leið: 

Innleiðing ofanvatnslausna í Borgartún gáfu hugmyndir um 

hvernig ásýnd Borgartúnsins breyttist og hvernig þær styrkja 

innviði svæðisins. 

 

Það þarf að nýta fyrirliggjandi þekkingu til að móta umhverfið til að 

stuðla að heilsusamlegu umhverfi og lífsgæðum. Ofanvatnið sem 

fellur til jarðar er auðlind, ef við nýtum það rétt. Sjálfbært vatnafar í 

byggð er framtíðin (Sveinn Torfi Þórólfsson & Halldóra 

Hreggviðsdóttir, 2012).  
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6. Umræður og ályktanir 

Ljóst er að mikill áhugi er fyrir blágrænum ofanvatnslausnum hér á 

landi þar sem erindi um lausnirnar hafa verið haldin á mörgum 

málþingum sem hafa verið vel sótt (Alta ehf. á.á.). 

 

Urriðaholt í Garðabæ er fordæmi og mjög spennandi verður að fylgast 

með hvernig það svæði þróast í framtíðinni og hvort að fleiri 

sveitarfélög farið sömu leið við nýbyggingar. Veikleiki verkefnisins 

er skortur á rannsóknum hér á landi. Höfundur telur að mikilvægt sé 

að fræða unga fólkið í skólum landsins um hringrás vatns, 

mikilvægustu auðlind jarðar, og að lykillinn að innleiðingu blágrænna 

ofanvatnslausna sé kennsla og rannsóknir sem þróa áfram 

hagkvæmustu leiðir við innleiðingu ofanvatnslausna. Höfundur telur 

að áframhaldandi rannsóknir tengdar blágrænum ofanvatnslausnum 

muni leiða í ljós að þær henti í íslenskri veðráttu og hver 

ávinningurinn geti orðið. Með lausnunum væri hægt að draga úr 

flóðahættu, spara kostnað vegna framtíðar stækkana á fráveitukefi og 

gert umhverfið manneskjulegra. Ekki þarf að endurbyggja heilu 

byggðina heldur væri mögulegt að breyta stökum svæðum sem 

myndu taka við ofanvatninu. Núverandi stefna Reykjavíkurborgar um 

þéttingu byggðar skapar visst vandamál, þéttari byggð þýðir að meira 

yfirborð verður byggt eða þakið með varanlegu efni. Þetta veldur því 

að fráveitukerfi þurfa að anna meira rennsli ofanvatns en áður með 

tilheyrandi mengunarvöldum. Þörf er á að hafa blágrænar 

ofanvatnslausnir með í skipulagi til að koma í veg fyrir það að 

ofanvatn verði vandamál í framtíðinni. Einnig er mikilvægt að nýta 

reynslu erlendis frá þar sem er búið að sannreyna fjölbreyttar lausnir.  

 

Verkefnið hefur veitt höfundi innblástur og opnað sýn til framtíðar á 

samfélag sem lætur sig varða langtímahugsun þegar teknar eru 

ákvarðanir um framkvæmdir sem hafa áhrif á umhverfið. Ljóst er að 

innleiðingarferlið á blágrænum ofanvatnslaunsnum er þverfaglegt 

samstarfsverkni margra sérfræðinga. Að baki vel heppnuðu verki 

standa aðilar með mismunandi þekkingu, til dæmis frá fráveitusviði, 

garðyrkjusviði, umhverfissviði og skipulagssviði. Með því að nýta 

hugmyndir fagfólks er líklegra að útkoman verði betri. 
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