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Úrdráttur 
Borgarskipulag stýrir því hvernig við notum borgarrými (e. urban public spaces) og 

hvernig við hegðum okkur í þeim. Hugmyndafræði módernismans um aðgreiningu svæða 

eftir landnotkun og dreifingu byggðar hefur ýtt undir vaxandi bílanotkun í mörgum 

borgum. Í Reykjavík fer mikið landsvæði undir samgöngumannvirki fyrir einkabílinn sem 

hefur leitt af sér umferðarteppu, loft- og hljóðmengun og haft áhrif á lífsgæði borgarbúa. 

Götur gegna því mikilvægu hlutverki í borgum og má ætla að hönnun og útfærsla þeirra 

hafi áhrif á lífvænleika borgarrýma. 

Markmið ritgerðarinnar er að sýna fram á tækifæri og möguleika Skeifunnar að verða 

lífvæn (e. liveable) borgarmiðja sem er bæði áhugaverð og aðlaðandi til að búa í. Ítarleg 

skoðun var gerð af erlendum fræðiheimildum og rannsóknum á hugtakinu lífvænleiki (e. 

liveability). Til að skýra og skilgreina hvað felst í hugmyndafræðinni á bak við „lífvæna 

byggð“ og hvernig hún tengist gönguvænleika. Hugtakið lífvænleiki er flókið sambland 

margra efnislegra þátta (e. physical features) í borgarlífinu sem hafa áhrif á gæði 

borgarrýma og hvernig við upplifum, skynjum og notum þau. Þetta eru þættir eins og 

gatnamynstur, tengingar, aðgengi, einkenni byggðamynsturs (stærðir og hlutföll bygginga), 

fjölbreytileiki, gróður, bekkir og margt fleira. Tilviksrannsókn var gerð á Skeifunni sem 

byggir á vettvangsskoðunum þar sem ytra og nærumhverfi hennar var skoðað út frá 

þessum hugmyndum. Horft var til Aðalskipulags Reykjavíkurborgar 2010 – 2030 hvað 

varðar að auka gæði í umhverfinu og þéttleika byggðar með vistvænum áherslum meðfram 

fyrirhuguðum þróunar- og samgönguási. Út frá niðurstöðum rannsóknar var gerð gróf 

tillaga að nýju skipulagi Skeifunnar. 

Niðurstöður undirstrika það að efnislegir þættir í borgarumhverfinu hafa áhrif á lífvænleika 

gatnanna og þar af leiðandi á gönguvænleika borgarrýma. Þetta samspil hönnunar og 

skipulags hefur áhrif á hegðun okkar og hvernig samskipti og athafnir eiga sér stað. 

Skeifan býr yfir mörgum eiginleikum sem styrkir að þar geti risið lífvæn borgarmiðja. Með 

því að draga úr fyrirferð og hraða einkabílsins, þétta byggðina, auka tengingar við 

nærliggjandi byggð er hægt að gera Skeifuna að öruggari og aðlaðandi stað til að búa. 

Lykilorð: Lífvænleiki, gönguvænleiki, borgarrými, gatnamynstur, sjálfbærar samgöngur og 
samgönguás.  
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Abstract 
Urban planning affects the way we use urban public spaces and our behaviour. Modernist 

principles of separation zones after land use and urban sprawl have subsequently increased 

of traffic in many cities. In Reykjavík, the expanded land use for automobile transport 

infrastructure leads to congestion and exposure to air and noise pollution, affecting the 

quality of life for citizens. Streets play an important role in cities and it can be argued that 

their design and implementation is affecting the liveability of urban public spaces.  

The objective of this thesis is to present the opportunity and viability of Skeifan to become 

an attractive and interesting liveable place in the middle of Reykjavík. A detailed review 

was conducted, based on general views of academic publications and research regarding 

the concept of liveability. In order to clarify and define the implications of ideology behind 

“the liveable settlement” and how it relates to walkability. The term liveability is a 

complex combination of many physical features in urban life, which affect the quality of 

urban spaces and how we experience, sense and use them. This includes factors such as 

street patterns, connections, access, characteristics of urban patterns (size and proportions 

of buildings), complexity, flora, benches and much more. In this context, the scenario of 

Skeifan will be reviewed and analysed. A case study based on the established conceptual 

framework was conducted of Skeifan where it’s external and internal environment are 

evaluated. The master plan of Reykjavík was hence examined in relation to findings, which 

encourages improving the quality of the built environment and increasing density with 

ecological priorities along with the proposed transit-oriented corridor. From these results, a 

new layout was created for Skeifan. 

The findings highlight that physical features within the built environment affect the 

liveability of streets as well as the walkability of urban public spaces. The interaction of 

their design and planning affects our behaviour, communication and the way activities take 

place. Skeifan has many features that strengthen the idea of it becoming a liveable place. 

By reducing the space and speed of cars, denser building and increasing connections to 

surrounding neighbourhoods it can become safer and an attractive place to live. 

Keywords: Liveability/liveable, walkability, urban public places, street pattern, sustainable 
transport and Transit-Oriented Corridor.  



iii 
   

 

 

 

Lífvæn byggð 
Tækifæri Skeifunnar sem lífvæn borgarmiðja 

 

Sigurbjörg Helga Gunnbjörnsdóttir 

30 ECTS eininga ritgerð lögð fram við tækni- og verkfræðideild 
Háskólans í Reykjavík til  

MSc meistaraprófs í skipulagsfræði og samgöngum 
 
 
 

Febrúar 2016 

 
 

Nemandi:  
   ___________________________________________ 

Sigurbjörg Helga Gunnbjörnsdóttir 

 

Leiðbeinandi:  
   ___________________________________________ 

Harpa Stefánsdóttir 

 

Prófdómari:  
   ___________________________________________ 

Hrafnkell Á. Proppé   



iv 
   

 

 

 

 

 

 

 

Ég tileinka þessa ritgerð foreldrum mínum Kristjönu Möller og 
Gunnbirni Guðmundssyni. 

 

 

 

 	



v 
   

Þakkir 
Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Hörpu Stefánsdóttur fyrir góðar ábendingar og leiðsögn 

ásamt því að hvetja mig áfram.  

Þá vil ég þakka foreldrum mínum fyrir þau ófáu skipti sem þau þurftu að passa stelpurnar 

mínar svo að ég gæti sinnt námi mínu. Þeirra stuðningur og hvatningaorð í gegnum tíðina 

hefur reynst mér ómetanlegur á allri minni skólagöngu. 

Einnig vil ég þakka elskulegum vinum mínum sem gáfu sér tíma fyrir yfirlestur og góðar 

ábendingar.  
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1. Inngangur 
Undanfarin ár hefur áhugi fyrir því að breyta og byggja upp gömul iðnaðarhverfi aukist 

víðsvegar í Evrópu og á Norðurlöndunum í anda vistvæns skipulags. Í Svíþjóð má nefna 

Bo01 hverfið í Malmö og Hammarby Sjöstad í Stokkhólmi og í Englandi Greenwich 

Millennium Village í London. Vistvænt skipulag felst í því að lágmarka neikvæð áhrif 

byggðar á umhverfið í anda sjálfbærrar þróunar (Vistbyggðarráð, 2014). Hugmyndafræði 

um lífvæna byggð byggist mikið til á sömu markmiðum og vistvænt skipulag þ.e.a.s. í anda 

sjálfbærrar þróunar. Hugmyndina um lífvænleika má að mestu rekja til áttunda áratugar 

síðustu aldar þar sem gagnrýnendur um borgarskipulag fjölluðu um léleg borgargæði, 

hávaða og mengun (Mahmoudi, Ahmad og Abbasi, 2015). 

Áhugi og þekking á vistvænu skipulagi hefur einnig aukist hérlendis ár frá ári og í 

Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 – 2030 (hér eftir skrifað AR) er talað um að þétta eigi 

byggð á þéttingarreitum innan núverandi byggðar. Þessi svæði kallast þróunarsvæði og 

með uppbyggingu þeirra á að snúa við áratugalangri útþenslu Reykjavíkur og vexti 

borgarinnar beint inn á við til að skapa heilsteypta byggð þar sem vistvænir ferðamátar 

verða í fyrirrúmi. Reykjavík byggðist hratt upp eftir seinni heimstyrjöldina og byggðin 

dreifðist strax mikið (Trausti Valsson, 1999). Skipulag hennar hefur einkennst af lausnum 

fyrir einkabílinn (Hildigunnur Haraldsdóttir, 2015). 

Borgarskipulag skiptir miklu máli fyrir samfélagið því manngert umhverfi skapar ramma 

um mannlíf og athafnir sem getur haft áhrif á heilsu og hamingju fólks (Umhverfis- og 

skipulagssvið, 2013). Nokkrir fræðimenn hafa komið með sínar hugmyndir hvernig það 

tengist þéttleika byggðar, efnislegum þáttum og hversu gönguvænlegt umhverfið sé 

(Andrews, Hall, Evans og Colls, 2012).  

Markmið þessarar ritgerðar er að sýna fram á að Skeifan geti orðið lífvæn borgarmiðja sem 

er bæði áhugaverð og aðlaðandi til að búa í. Gerð verður gein fyrir hvað felst í hugtakinu 

lífvænleika og hvernig efnislegir þættir í umhverfinu hafa áhrif á gæði borgarrýma. Skeifan 

var skoðuð út frá þessum hugmyndum en hún er eitt af þróunarsvæðum í AR og gert er ráð 

fyrir mikilli uppbyggingu þar á tímabilinu 2020 – 2024 (Umhverfis- og skipulagssvið, 

2013).  
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1.1. Markmið 
Meginmarkmið ritgerðarinnar er að sýna fram á tækifæri og möguleika Skeifunnar að 

verða lífvæn borgarmiðja sem er bæði áhugaverð og aðlaðandi staður til að búa í. Varð því 

að greina og skilgreina hugtakið til að veita innsýn í hvað felst í orðinu lífvæn byggð. 

Hvernig hugmyndafræðin styður sjálfbæra þróun með vistvænum samgöngum, betri 

landnýtingu og borgargæðum. Fjallað verður um hvernig efnislegir þættir í 

borgarumhverfinu hafa áhrif á lífvænleika og gönguvænleika byggðar og hegðun okkar í 

borgarrýmum1. Farið var í vettvangsskoðanir um Skeifuna þar sem núverandi aðstæður 

fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur voru skoðaðar út frá ýmsum áhrifaþáttum í 

umhverfinu. Með hvaða hætti er hægt að nýta hugmyndafræðina lífvæn byggð til að meta 

lífvænleika, gönguvænleika og gæði borgarrýma og hvernig megi nýta hana til 

uppbyggingar þeirra. Farið verður yfir tækifæri sem eru í AR og þeirri framtíðarsýn sem 

borgin hefur í tengslum við Skeifuna. Að lokum er sýnd gróf skipulagstillaga til að sýna 

hvernig hægt er að auka lífvænleika Skeifunnar í takt við sjálfbæra þróun.  

1.2. Rannsóknarspurningar 
Í ritgerðinni eru settar fram þrjár rannsóknarspurningar til að greina og sýna fram á hvernig 

Skeifan getur orðið lífvæn borgarmiðja, en þær eru: 

1. Hafa efnislegir þættir áhrif á lífvænleika borgarrýma?  
2. Hvernig hafa efnislegir þættir áhrif á borgarrýmin í Skeifunni? 
3. Með hvaða hætti er hægt að bæta lífvænleika Skeifunnar? 

Fyrsta rannsóknarspurningin lýtur að hugmyndafræðinni um lífvæna byggð og 

birtingarmyndir þess í skipulagi. Farið verður yfir þá efnislegu þætti sem hafa áhrif á gæði 

borgarrýma. Önnur spurningin snýr að því að kanna hvernig núverandi aðstæður eru í dag 

fyrir gangandi vegfarendur Skeifunnar, hvernig efnislegir þættir birtast í henni og hvort 

hægt sé að nýta einhverja efnislega innviði í framtíðar uppbyggingu hennar. Þriðja 

spurningin fer inn á hvernig hægt er að nýta hugtakið lífvænleiki til að gera grófa 

skipulagstillögu af Skeifunni svo að í henni geti risið lífvæn byggð.  

                                                   
1 Borgarrými (e. Public urban spaces, open spaces, streetscapes and public realm) eru öll almenningsrými í 
borginni sem eru utandyra og eru ekki einkarými. Oft eru borgarrými samansafn af tilviljunarkenndum rýmum 
sem standa á milli stórra bygginga, bílastæða, gatna og mannlausra tómra svæða (Gehl, 2010). 
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1.3. Bakgrunnur  
Í byrjun 20. aldar urðu mikilvæg tímamót í skipulagi borga. Ýmsir fræðimenn sneru baki 

við hefðbundnu borgarskipulagi og komu með nýjar kenningar (Barnett, 2003). Þessar 

kenningar áttu að sporna við heilsuspillandi borgarumhverfi og bjóða upp á heilsusamlegt 

umhverfi í útjaðri borgarinnar með því að aðgreina atvinnusvæði frá íbúðarsvæðum. Hægt 

var að búa á einum stað, versla á öðrum og vinna á hinum þriðja (Barnett, 2003; Frank og 

Engelke, 2005; Trausti Valsson, 1999). Í skýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu (2006) 

kemur fram að síðastliðin fimmtíu ár hafi borgir í Evrópu verið að þenjast út og 

vegalengdirnar á milli þeirra að styttast. Þessi þróun hefur verið að eiga sér stað með 

ýmsum hætti víðsvegar um heiminn. Með breyttum lífsháttum, mikilli neyslu, tilkomu 

einkabílsins og bættum samgöngum má útskýra þessa útþenslu borga. Skipulag og 

uppbygging þarf að vera liður í alþjóðlegu átaki sem tryggir jafnvægi og dreifingu sem 

dregur jafnframt úr skaðlegum umhverfisáhrifum. Til að sporna við þessari útþenslu verða 

borgir og sveitarfélög að sameinast á hinum ýmsu samverkandi stjórnsýslustigum og 

sameinast um stefnumörkun í skipulagsmálum sem endurspeglar sameiginlega sýn á 

borgarþróun (Umhverfisstofnun Evrópu, 2006). 

 Sjálfbær þróun, sameiginleg framtíð og borgargæði 1.3.1.
Í kjölfar útgáfu Brundlandsskýrslunnar 1987 varð mikil vakning í umhverfismálum og 

sjálfbær þróun komst á dagskrá hjá stjórnvöldum um heim allan. Í skýrslunni var fjallað 

um Sameiginlega framtíð okkar (e. Our common future) og þau viðamiklu 

umhverfisvandamál sem þjóðir heimsins standa frammi fyrir (WCED, 1987; Hildur 

Kristjánsdóttir, 2002). Í skýrslunni var hugtakið sjálfbær þróun fyrst skilgreint þ.e. „að 

hver kynslóð skili því umhverfi, sem hún fékk í arf frá fyrri kynslóð, ekki í verra ástandi en 

hún tók við því til næstu kynslóðar2“ (Bjarni Reynarsson, 2014, bls. 104). Á 

Heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun í Ríó de Janeiró 1992 

samþykktu fulltrúar þjóða heims að sveitarstjórnir um heim allan skyldu koma sér upp 

sameiginlegri áætlun um sjálfbæra þróun (Stefán Gíslason, 2010). Þessi áætlun fékk nafnið 

Staðardagskrá 21 (e. Local Agenda 21) og hófst sú umræða hjá íslenskum sveitafélögum 

árið 1997 („Staðardagskrá 21 á Íslandi - Lífvænleg framtíð“, e.d.).  

                                                   
2 Upprunalegur texti: Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs“ (WCED, 1987). 
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Fyrsta Staðardagskrá Reykjavíkurborgar var samþykkt 2001, í henni voru markmið 

Reykjavíkurborgar í umhverfismálum, en þau voru mörkuð með hliðsjón af svonefndum 

Álaborgarskuldbindingum. Hún var mótuð í þeim tilgangi að auka lífsgæði borgarbúa án 

þess að skerða núverandi náttúruauðlindir og möguleika komandi kynslóða. Í framtíðarsýn 

borgarinnar kemur fram að skipulag byggðar og umhverfis skuli stuðla að sjálfbærri þróun 

samfélagsins. Fjallað er um mikilvægi þess að þétta byggðina í borginni til að koma í veg 

fyrir óþarfa sóun á dýrmætu landi. Skipulag byggðar stuðli að blandaðri byggð, minni 

ferðaþörf og lagt til að auka vistvænar samgöngur; almenningssamgöngur, hjólreiðar og 

gangandi umferð. Borgin verði heilnæm þar sem borgarbúar geti lifað og hrærst í aðlaðandi 

borgarumhverfi þar sem loftgæði og hljóðvist sé viðunandi (Reykjavíkurborg, 2001). Í 

annarri útgáfu Staðardagskrár 21 fyrir Reykjavík undir heitinu Reykjavík í mótun er 

vistvænum ferðamátum gert hærra undir höfði heldur en í fyrstu Staðardagskrá 

Reykjavíkurborgar ásamt lýðheilsu, velferð og gæði borgarumhverfisins (Reykjavíkurborg, 

2006). Í AR er gengið enn lengra og stefnt að því að hlutdeild almenningssamgangna 

þrefaldist í ferðum til og frá vinnu. Vaxi úr 4% í 12%, og að hlutdeild gangandi og hjólandi 

vaxi úr 21% í yfir 30% á skipulagstímabilinu (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013).  

Út frá þessari vitundarvakningu hefur áhugi á betri borgargæðum í tengslum við umhverfi 

gangandi vegfarenda orðið mikilvægur þáttur í allri stefnumótun og áætlunargerð tengt 

samgöngum í borgum. Oft hefur verið litið á það að ganga og hjóla sem afþreyingu, frekar 

en viðurkenndan ferðamáta. Í nýju svæðisskipulagi fyrir Höfuðborgarsvæðið 2040 sem var 

samþykkt 29. júní 2015 er talað um að skapa hágæða umhverfi fyrir óvarða vegfarendur 

þ.e. gangandi og hjólandi vegfarendur. Að almenningsrými verði vel útfærð, skjólgóð og 

sólrík til að hvetja íbúa til útiveru og gera þeim kleift að sinna helstu erindum sínum 

gangandi eða hjólandi. Stefnt er að því að þróun Höfuðborgarsvæðisins verði innan 

svokallaðra vaxtarmarka og að meginþunga vaxtar verði beint á kjarna og önnur 

samgöngumiðuð þróunarsvæði. Kjarnar þessir verði vel tengdir við almenningssamgöngur, 

Borgarlínu3 eða hefðbundinn strætó (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2015). 

Sömu áherslur má finna í AR þar sem gert er ráð fyrir að 90% allra nýrra íbúða muni rísa 

innan núverandi þéttbýlismarka til ársins 2030 (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013). Með 

                                                   
3 Borgarlína er heiti yfir nýtt léttlestar- eða hraðvagnakerfi sem flytur farþega um höfuðborgarsvæðið. Hún 
mun tengja helstu kjarna og valinna þróunarsvæða innan sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins saman með 
samgöngu- og þróunarási (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2015). Í hverjum kjarna er þétt byggð 
með fjölbreyttri starfsemi og miðstöð almenningssamgangna.	
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því að þétta byggðina í borginni er hægt að bæta landnýtingu og styrkja notkun 

almenningssamgangna og stuðla að sjálfbærri og hagkvæmri þróun byggðar. Vexti 

borgarinnar verður því beint inn á við og á sérstök þróunarsvæði. En á þróunarsvæðum 

innan núverandi byggðar muni rísa þétt blönduð byggð í mannlegum mælikvarða þar sem 

íbúðir, skrifstofur, verslun og þjónusta samvinnist innan sömu götureita. En nú verður farið 

yfir skipulagsforsendur og tækifæri Skeifunnar sem Reykjavíkurborg leggur upp með í AR. 

 Skipulagsforsendur og tækifæri Skeifunnar í AR   1.3.2.
Gildandi AR var samþykkt þann 26. nóvember 2013. Í AR var Skeifunni breytt í 

þróunarsvæði og gert ráð fyrir mikilli uppbyggingu í henni á tímabilinu 2020 – 2024. Þá er 

miðað við að bæta inn í hana um 500 íbúðum sem svara til um 1200 íbúa á þessu 18,5 ha 

svæði. Í framtíðaráætlun um landnotkun samkvæmt AR er Skeifan flokkuð sem miðsvæði 

M3 (nánar M3Aa). Skilgreining á því er eins og hér segir: 

„Einkum gert ráð fyrir verslun og þjónustu, skrifstofum, stofnunum og íbúðum. Léttur 
iðnaður er heimill, en iðnaðarstarfsemi skal almennt vera víkjandi. Áhersla á 3-5 hæða 
randbyggð, heildstæðar götumyndir og borgarmiðað gatnakerfi. Ekki er gert ráð fyrir 
mikilli nettóaukningu atvinnuhúsnæðis, en eldra iðnaðarhúsnæði mun víkja fyrir 
skrifstofu- og íbúðarhúsnæði“ (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013, bls. 52).  

Lögð er áhersla á svokallaðan þróunarás í AR (Mynd 1, bls. 6) sem á að tengja miðborgina 

við þéttingarsvæði til vesturs og austurs, við Örfirisey, Mýrargötusvæði, Suðurlandsbraut, 

Skeifu, blandaða byggð í Elliðaárvogi og framtíðaratvinnukjarna í Keldnalandi.  

„Á þessari leið er lögð sérstök áhersla á almenningssamgöngur (hraðleið og forgangur 
strætisvagna, framtíðarleið fyrir léttlest), hjólastíga og greiðar leiðir fyrir gangandi 
vegfarendur“ (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013, bls. 134). 

Þróunarásinn á að skapa heildstæða samgöngutengingu (samgönguás) þar sem hugmyndin 

er að hann verði smám saman heildstæð breiðgata og þétt blönduð byggð hverfist um ásinn 

(Umhverfis- og skipulagssvið, 2013). Þróunarásinn gegnir mikilvægu hlutverki (ásamt 

öðrum þáttum eins og þéttingu og blöndun byggðar) í að ná árangri við að breyta 

ferðavenjum og draga úr vegalengdum fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. 
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Mynd 1. Þróunarás og þéttingarsvæði. 

Skeifan merkt með svörtum hring. Suðurlandsbraut er hryggstykkið í þróunarásnum og er Skeifan á 
miðjum ásnum. Þess má geta að Suðurlandsbraut var ein helsta þjóðleiðin til Reykjavíkur og 
aðalumferðaræðin í miðbæinn, er því verið að endurreisa Suðurlandsbrautina sem aðal 
samgönguás innan höfuðborgarinnar (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013). 

Mynd: (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013, bls. 42). 

Í heftinu Sjálfbærni á Höfuðborgarsvæðinu eftir Helga Bollason Thoroddsen (2013) er 

gerð tillaga af sjálfbærnikjörnum á höfuðborgarsvæðinu og er Skeifan ein af þeim. Einnig 

hafa Harpa Stefánsdóttir og Hildigunnur Haraldsdóttir (2010) lagt drög að 

samgöngumiðuðu skipulagi og að Skeifusvæðið verði einn af miðkjörnum (landskjarni) í 

hefti sínu Skipulag á höfuðborgarsvæðinu: Sjálfbær þróun í samgöngum. Útfrá þessu má 

draga þær ályktanir að Skeifan spili stóran þátt í sjálfbærri þróun í samgöngum á 

Höfuðborgarsvæðinu. 

Í AR er talað um að gæði borgarumhverfisins eigi að mynda umgjörð um lifandi og 

aðlaðandi staði sem ýta undir samskipti fólks og umhverfis. Stefnt er að því að gera þétta, 

fjölbreytta og skjólsæla byggð í mannlegum mælikvarða og bæta við bekkjum, gróðri og 

lýsingu til að auka gæði göturýma og grænna svæða. Sett er fram ný sýn á götuna og 

skilgreind ný hugtök, borgargata4 og aðalgata5, og er með því lögð áhersla á margþætt 

                                                   
4 „Lykilgata viðkomandi hverfis. Helstu þjónustukjarnar og stofnanir hverfisins standa við götuna og gatan er 
oft mikilvægasta samgöngutengingin við næsta hverfi eða borgarhluta fyrir alla helstu ferðamáta. Gata sem 
hefur sögulegt mikilvægi, sterka ímynd eða er mikilvægur sjónás í borgarlandslaginu. Heitið vísar til hinnar 
hefðbundnu götu í þéttri byggð þar sem húsið, gatan og opna rýmið mynda órofa heild" (Umhverfis- og 
skipulagssvið, 2013, bls. 170). 
5 „Sumar borgargötur eru einnig skilgreindar sem aðalgötur, og við þær er fjölbreyttari starfsemi heimil en við 
aðrar götur í viðkomandi hverfi“ (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013, bls. 168). 
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hlutverk götunnar í borgarsamfélaginu. Eiga þær að njóta forgangs við endurhönnun og 

fegrun sem almenningsrými og umferðaræð fyrir alla ferðamáta. Markmiðið er að skapa 

borg þar sem húsið, gatan og borgarrýmið mynda eina heild. Þar sem byggingar standa þétt 

upp að götu eða opnu rými en ekki aðskildar frá almenningsrýminu með bílastæðum. 

Stefnan er að framhlið húsa og inngangar þeirra snúi að götum og öðrum 

almenningsrýmum og myndi þannig heild meðfram götunni. Í hverfisskipulagi á að hanna 

borgargöturnar innan hverfanna heildstætt með aðliggjandi byggð og þar skal hlutverk 

aðalgatna skilgreint nánar. Meginmarkmiðið er að endurskilgreina götuna sem 

fjölbreytilegt almenningsrými sem gegnir mikilvægu hlutverki við framtíðarþróun 

borgarinnar (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013).  

Þann 6. júlí 2014 varð bruni í Skeifunni sem ætla má að hafi þær afleiðingar að fyrr verði 

farið í uppbyggingu í Skeifunni. Það þarf að gæta þess að sú framtíðaruppbygging verði 

gerð með markvissum skipulagsákvörðunum. Í dag er byggðin í Skeifunni mjög dreifð, 

langt á milli bygginga, mikil bílaumferð og erfitt að fóta sig í henni. Í rannsókn sem Harpa 

Stefánsdóttir (2014) gerði um upplifun hjólandi vegfarenda á umhverfi sínu kom fram að 

þeim mislíkar mjög umhverfi Skeifunnar og finnst það bæði leiðinlegt og óþægilegt. Í 

útvarpsþætti Lísu Pálsdóttir, Flakk kemur fram að Skeifan er svo óaðlaðandi að það sé 

erfitt að hugsa sér að fólk vilji búa í henni. Í Skeifunni eru stórar skemmur, undarlegt 

gatnakerfi, engin græn svæði og ómögulegt að ganga á milli staða í henni. Hér eru 

Reykvíkingar vanir að koma á bílnum sínum þar sem í Skeifunni er fjölbreytt og blómlegt 

verslunarlíf (Rás 1, 2015). 

Skeifan hefur mikið upp á að bjóða fyrir borgina og mikil tækifæri í að byggja hana upp í 

anda vistvæns skipulags. Kostir Skeifunnar felast meðal annars í staðsetningu hennar innan 

borgarmarkanna, hversu vel tengd hún er við almenningssamgöngur og þeirri fjölbreyttu 

þjónustustarfsemi sem í henni er. Í AR skapast tækifæri til að bæta inn í Skeifuna 

íbúðabyggð og endurskipuleggja hana sem lífvæna byggð svo að hún verði áhugaverð og 

aðlaðandi staður til að búa í meðfram fyrirhuguðum þróunarás.  

1.4. Uppbygging ritgerðar 
Í inngangskafla var farið yfir markmið, gert grein fyrir rannsóknarspurningum, bakgrunn 

ritgerðarinnar og gert grein fyrir tækifærum Skeifunnar sem leynast í AR. Í öðrum kafla 

eru rannsóknaraðferðir, greiningarsvæði og takmarkanir rannsóknar kynntar. Í þriðja kafla 
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er farið yfir fræðilega hluta verkefnisins. Fjallað verður nánar um hvað felst í hugtakinu 

lífvænleiki og hvernig hann hefur áhrif á gönguvænleika hverfa. Sagt verður frá þeim 

þáttum sem hafa áhrif á það hvernig við skynjum og upplifum borgarrými. Í fjórða kafla er 

farið yfir sögu og þróun Skeifunnar og gerð greining á efnislegum þáttum sem móta 

borgarrýmin þar og gerð gróf skipulagstillaga af Skeifunni. Í fimmta kafla er gerð grein 

fyrir niðurstöðum og rannsóknarspurningunum þremur svarað.  
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2. Aðferðafræði 
Í ritgerðinni var leitast við að svara þremur rannsóknarspurningum og til þess að svara 

þeim var notast við blandaðar rannsóknaraðferðir. Rannsóknin er tilviksrannsókn6 (e. case 

study) og er Skeifan rýnd með það að markmiði að kanna núverandi aðstæður fyrir 

gangandi vegfarendur, einnig að kanna hvort það eru einhverjir efnislegir þættir í Skeifunni 

sem hægt væri að nýta í framtíðar uppbyggingu hennar. Notast var við eigindlegar (e. 

qualitative) aðferðir þar sem stuðst var við erlendar fræðiheimildir og leiðbeiningarrita til 

að öðlast ítarlegri vitneskju um hugtakið lífvænleika og lífvæna byggð. Einnig voru skoðuð 

stefnur og markmið Reykjavíkurborgar í skipulagsmálum og í AR. Að fengnum þeim 

niðurstöðum var farið í vettvangsskoðanir um Skeifuna til að kanna möguleika hennar að 

vera lífvæn borgarmiðja. Í þessum kafla verður gert grein fyrir hvaða rannsóknaraðferðir 

voru notaðar til að svara hverri rannsóknarspurningu og takmörkunum rannsóknarinnar. 

2.1. Rannsóknaraðferðir 
Rannsóknin er hagnýt rannsókn7 (e. applied research) þar sem leitað er svara hvort 

efnislegir þættir hafa áhrif á lífvænleika borgarrýma, hvernig þeir hafa áhrif á borgarrýmin 

í Skeifunni og með hvaða hætti sé hægt að bæta lífvænleika hennar. Beita þurfti bæði 

leitandi rannsókn8 (e. exploratory research) til að fá aukinn skilning á viðfangsefninu og 

lýsandi rannsókn9 (e. descriptive research) til að lýsa og greina frá núverandi aðstæðum 

Skeifunnar. Niðurstöður úr báðum rannsóknunum voru svo nýttar til að gera grófa 

skipulagstillögu af Skeifunni. 

Til að svara fyrstu rannsóknarspurningunni voru fræðilegar heimildir og kenningar síðustu 

áratuga rýndar með það að markmiði að skoða áhrifaþætti sem hafa áhrif á lífvænleika 

byggðar. Ásamt hugmyndafræði sem settar hafa verið fram af mismunandi fræðimönnum 

sem fjalla um lífvænleika, gönguvænleika, borgarskipulag og sjálfbærar samgöngur.  

                                                   
6 Innhalda ítarlega skoðun á miklu magni upplýsinga um fá og afmörkuð tilvik á einum tímapunkti eða 
tímabili. 
7 Rannsókn sem lýsir samhengi milli stefnumótunar og uppbyggingu sem varpar leiðarljósi á þætti sem kunnar 
að styðja framgang stefnunnar með lausnum á tilteknum og staðbundnum vandamálum. 
8 Rannsókn sem er notuð til að öðlast betri skilning á viðfangsefninu og er því nokkurs konar forrannsókn. 
Hægt er að styðjast við söguleg gögn og tilfellarannsókn og er þessi aðferð sveigjanleg þar sem tilgangurinn er 
yfirleitt að safna gögnum og niðurstöðum. Markmiðið er oft að þróa hugtök og spurningar sem gætu gagnast 
fyrir áframhaldandi rannsóknir (McDaniel og Gates, 2013). 
9 Rannsókn sem er notuð til að „mála mynd“ af ákveðnum aðstæðum og lýsa hlutunum eins og þeir eru, sem 
tekin eru til að svara spurningum eins og hver, hvenær, hvar og hvernig (McDaniel og Gates, 2013).  
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Til að svara annarri rannsóknarspurningunni var farið í vettvangsskoðanir með beinni 

athugun (e. direct observation) á Skeifunni. Áður en haldið var út í þá athugun var svæðið 

skoðað á korti til að fá yfirsýn yfir Skeifusvæðið og hvernig skipulagi þess væri háttað. Því 

næst var gerður gátlisti yfir þau viðmið sem talin eru hafa áhrif á lífvænleika. Núverandi 

aðstæður Skeifunnar greindar, merktar og ljósmyndir teknar til að fá innsýn í ytra og 

nærumhverfi hennar. Aðgengi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur var sérstaklega 

skoðað og tengingar fyrir þá við nærliggjandi hverfi. Niðurstöður vettvangsskoðana eru 

sýndar á myndrænan hátt með kortum, ljósmyndum og teikningum til að gefa innsýn inn í 

núverandi umhverfi Skeifunnar. Saga Skeifunnar var skoðuð ásamt bókum og greinum sem 

fjalla um þróun og skipulagsmál í Reykjavík ásamt framtíðaráformum sem borgin hefur 

fyrir Skeifuna og nærliggjandi hverfi. Farið var yfir stefnu og markmið Reykjavíkurborgar 

í AR þar sem lögð er áhersla á þróunarás en þess má geta að Skeifan er á miðjum ásnum. 

Þétt blönduð byggð á að hverfast um ásinn þar sem vistvænir ferðamátar verða í fyrirrúmi. 

Við greiningu gagnanna voru dregnar saman ályktanir um styrkleika, veikleika, ógnanir og 

tækifæri Skeifunnar og hverju þyrfti að breyta svo að hún gæti orðið lífvæn borgarmiðja. 

Út frá ofangreindum upplýsingum var hægt að svara þriðju rannsóknarspurningunni og 

gera grófa skipulagstillögu af hugsanlegri framtíðaruppbygginu Skeifunnar út frá 

hugmyndafræði um lífvæna byggð. 

2.2. Greiningarsvæði 
Valið svæði var Skeifan sem afmarkast af Grensásvegi, Suðurlandsbraut, Skeiðarvogi og 

Miklubraut. Í AR er lögð áhersla á þróunarás sem liggur eftir Suðurlandsbraut og á hann að 

tengja miðborgina við þéttingarsvæði til vesturs og austurs. Í ljósi þess að Skeifan er á 

miðjum ásnum og hluti af þróunarsvæðum í AR var hún tekin fyrir í þessari ritgerð. 

2.3. Takmarkanir 
Rannsóknum fylgja alltaf ákveðnar takmarkanir og það eru margir áhrifaþættir sem þarf að 

hafa í huga þegar verið er að greina borgarumhverfi. Hægt er að nota efnislega þætti í 

umhverfinu til að greina það á hlutlægan hátt og einnig með huglægum aðferðum eins og 

hvernig fólk skynji og upplifi sig í borgarrýmum. Skynjun og upplifun er 

einstaklingsbundin og er oft mótuð af ýmsum þáttum svo sem fyrri reynslu, 

aðlögunarhæfni og persónulegum áherslum (Brownson, Hoehner, Day, Forsyth og Sallis, 

2009) og geta því aldrei verið fullkomlega hlutlægar. 
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Ekki var verið að skoða sérstaklega hvort íbúabyggð á svæðinu hafi áhrif á verslunarhætti í 

Skeifunni. Ekki var tekinn saman kostnaður við að breyta og byggja upp Skeifuna 

samkvæmt nýrri skipulagstillögu. Hérlendis eru ekki fordæmi fyrir því að breyta og byggja 

upp gamalt iðnaðar- og verslunarhverfi af sambærilegri stærðargráðu og Skeifan. Til að 

slík hugmynd verði að veruleika er mikilvægt að gera ítarlega greiningarvinnu og samráð 

við ólíka hagsmunaaðila en verkefnið nær ekki til þeirra þátta. Hugsanleg vandamál gætu 

tengst því að fá hagsmunaaðila Skeifunnar til að vinna saman í svona stóru verkefni þar 

sem Reykjavíkurborg er ekki eini eigandinn að húsnæði og lóðum Skeifunnar. 

Skeifusvæðið er stórt eða 18,5 ha og af þessum ástæðum var ekki unnin nákvæm 

skipulagstillaga, heldur var gerð gróf skipulagstillaga sem sýnir tækifæri og möguleika 

Skeifunnar í að vera lífvæn borgarmiðja. Gangandi og hjólandi vegfarendur hafa ekki 

sömu þarfir og viðmið og er því munur á milli þessara tveggja ferðahraða (Stefansdottir, 

2014). Í ritgerðinni var ekki tekið mið af þörfum hjólandi vegfarenda sérstaklega.  

Sökum þess að tilviksrannsóknin er takmörkuð við eitt tilvik (Skeifan sem afmarkast af 

Miklubraut, Grensásvegi, Suðurlandsbraut og Skeiðarvogi) er einungis hægt að nota 

niðurstöður sem viðmið fyrir sambærileg svæði. Þar sem hvert svæði til rannsóknar er 

einstakt og er samanburður milli borga og menningarsvæða ekki fullkomlega möguleg 

(Bjarni Reynarsson, 2014). Þó geta margar tilviksrannsóknir gefið svipaðar niðurstöður 

þegar verið er að mæla efnislega áhrifaþætti í umhverfinu.   



12 
   

3. Fræðilegur bakgrunnur 
Hér á eftir verður fjallað um hugmyndafræði lífvænnar byggðar og hver ávinningur hennar 

sé fyrir samfélagið. Fjallað verður um hvað felst í hugtakinu lífvænleiki og hvernig hann 

hefur áhrif á gönguvænleika hverfa, hvort skipulag og hönnun hafi áhrif á sjálfbærar 

samgöngur (almenningssamgöngur, gangandi og hjólandi umferð) og lífsgæði borgarbúa. 

Einnig verður farið yfir hvort aðlaðandi borgarumhverfi hafi áhrif á ferðamáta, félagsleg 

samskipti og hvernig við nýtum borgarrými. Sagt verður frá efnislegum þáttum í 

umhverfinu sem hafa áhrif á hvernig við skynjum og upplifum borgarrými. Hvað það þýðir 

fyrir borgarbúa að búa í heilbrigðu, öruggu og þægilegu umhverfi þar sem tekið er tillit til 

þarfa ólíkra samfélagshópa10. 

3.1. Hvað er lífvæn byggð? 
Það eru til margar skilgreiningar á því hvað felst í orðinu lífvæn byggð eða lífvænleiki 

byggðar en hér verður farið yfir nokkrar þeirra. En hugmyndin um lífvænleika má að 

mestu rekja til áttunda áratugar síðustu aldar (Mahmoudi o.fl., 2015) þar sem Appleyard 

(1981) og Jacobs og Appleyard (1987) fjölluðu um léleg borgargæði, hávaða, mengun og 

hvað þessir þættir hefðu mikil áhrif á hnignun borgarrýmis og á lífsgæði íbúa.  

Shamsuddin, Hassan og Bilyamin (2012) og Ewing og Bartholomew (2013) telja að það 

séu efnislegir þættir í manngerðu umhverfi sem hafi áhrif á gæði og lífvænleika 

borgarrýma. Þar sem hönnun, staðsetning bygginga, og gatna svo eitthvað sé nefnt hafi 

áhrif á það hvernig manneskjan upplifi og skynji umhverfið sitt. Southworth (2003) segir 

að hugtakið lífvænleiki sé flókið sambland af mörgum þáttum í borgarlífinu eins og hversu 

vel borgin vinni með okkur, hversu þægileg og ánægjuleg hún er og hverfin í henni. Fyrir 

marga borgarbúa er lífvænleiki einnig tengdur heilnæmi umhverfisins, vernd gegn 

náttúruvá, glæpatíðni, atvinnutækifærum, húsnæði á hagstæðu verði, gæði skóla og 

opinberri þjónustu (Southworth, 2003). Southworth (2003) segir frá því í grein sinni 

Measuring the Liveable City að það sé hægt að mæla viss gæði í umhverfinu með 

landupplýsingakerfi (e. geographic information system (GIS)) sem hafa áhrif á lífvænleika 

þess s.s fjarlægðir í þjónustu og skóla, útsýni, sól, skugga, hljóðvist, bílastæði ofl.  

                                                   
10 Þ.e.a.s. börn, aldraðir, fatlaðir, ríkir og fátækir. 
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Lili (2007) telur að það sé ekki hægt að búa til einn mælikvarða um hvað sé lífvæn borg 

því saga, menning, náttúra, stærð, staðsetning og umhverfi séu það ólík milli borga. 

Hinsvegar sé, algeng viðmiðunarregla: að borgarbúar telja að hún sé besti staðurinn fyrir 

þá að búa í (Lili, 2007) og er því huglægt mat. 

The Economist Intelligence Unit (2014) lýsir lífvænleika sem eitt af þeim atriðum sem 

hafa áhrif á lífsgæði. Gefa þeir út árlega „lífvænleika vísi“ („e. liveability index“) þar sem 

borgir eru metnar, hver þeirra sé lífvænust og þægilegasta borgin til að búa í. Þar eru teknir 

saman 30 þættir sem er skipt niður í 5 flokka: stöðuleika og öryggi (25%), 

heilbrigðisþjónusta (20%), menning og umhverfi (25%), menntun (10%) og innviðir (20%) 

og þeim gefin einkunn.  

Í næsta kafla verður lífvænleiki skoðaður út frá efnislegum þáttum í borgarumhverfinu og 

hvernig hann tengist gönguvænleika hverfa. En fyrst verður lífvænleiki skoðaður út frá 

stærra samhengi í tengslum við samfélags-, efnahags- og umhverfislegar áskoranir.  

3.2. Lífvænleiki 
Umfang vaxtar í borgum fylgja nýjar samfélags-, efnahags- og umhverfislegar áskoranir. 

Fjöldi íbúa í borgum er að vaxa á áður óþekktum hraða. Mesta fólksfjölgun á sér stað í 

borgum og árið 2050 er talið að 75% fólks verði búandi í borgum (Burdett, Sudjic, London 

School of Economics and Political Science og Alfred Herrhausen Gesellschaft für 

Internationalen Dialog, 2007). Þegar borgir stækka, byggðin þéttist og mannmergðin 

verður meiri, fer oft að bera meira á neikvæðum þáttum borgarlífsins svo sem 

umferðateppum og mengun (Bjarni Reynarsson, 2014). Skiptir þá miklu máli að 

samþætting byggðar og samgangna sé farsæl og miði að því að hámarka lífvænleika. Til að 

taka á móti þessum öra vexti borga verða iðulega til ný íbúðahverfi. Þessi útþensla 

íbúðahverfa stuðlar að aukinni bílaumferð þar sem stórmarkaðir og verslunarmiðstöðvar 

raða sér oft meðfram aðalumferðaæðum milli þessara íbúðahverfa. Þróun þessi hefur áhrif 

á lífvænleika byggðar vegna þess að við þetta verða til færri tækifæri að ferðast um 

gangandi, hjólandi eða með almenningssamgögnum (Barton og Grant, 2012). 

Barnett (2003) telur að forgangur einkabílsins hafi haft slæmar afleiðingar á 

borgarskipulag og víða leitt til dreifingu byggðar. Þessa útþenslu má rekja til byrjunar 20. 

aldar þegar ýmsir fræðimenn sneru baki við hefðbundnu borgarskipulagi og komu með 

nýjar kenningar. Einn þessarra fræðimanna var Ebeneser Howard og árið 1902 gaf hann út 
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bókina Garden Cities of To-morrow. Þar setti hann fram hugmyndafræðin um 

Garðborgina, en þar var lögð áhersla á að atvinnu- og iðnaðarsvæði væru aðgreind frá 

íbúðarsvæðum (LeGates og Stout, 2007). Horfið var frá blandaðri byggð og landnotkun 

svæða skipt upp eftir athöfnum. Stuttu seinna kom arkitektinn og skipulagsfræðingurinn Le 

Corbusiers fram með hugmyndafræði módernismans, sem einkenndist af tæknilegum 

lausnum, beinum línum og blokkarþyrpingum (Barnett, 2003). Nýjar áherslur voru gerðar í 

skipulagi borga með tilkomu einkabílsins sem gerði það að verkum að vegalengdir skiptu 

minna máli (LeGates og Stout, 2007). Árið 1961 benti Jane Jacobs (1992) á neikvæðar 

aukaverkanir af þessari skipulagsstefnu í bók sinni The Death and Life of Great American 

Cities og sagði að hún skapaði einsleitt og ómanneskjulegt borgarumhverfi. Jacobs (1992) 

fjallaði einnig um mikilvægi þéttleika og blandaðar byggðar til að skapa fjölbreytt 

borgarumhverfi sem leiðir af sér meira mannlíf í formi gangandi umferðar. 

Borgarskipulag er yfirleitt varanlegur hlutur sem breytist hægt á meðan samfélagið breytist 

sífellt. Eftir ákveðinn tíma verða forsendur sem skipulagið var hannað út frá úreltar sem 

getur haft vandamál í för með sér (Bjarni Reynarsson, 2014). Með aukinni áherslu á flæði 

bílaumferðar hefur landsvæði sem fer undir götur, bílastæði og samgöngumannvirki sífellt 

orðið stærra og tekið meira pláss í borgarskipulagi með neikvæðum umhverfis 

afleiðingum. Til að stuðla að betri landnýtingu er oft talað um sjálfbærar samgöngur, 

þéttingu byggðar og að byggðarmynstur geti haft áhrif á þessa neikvæðu þróun og bætt 

lífsgæði borgarbúa. 

 Umhverfisáhrif 3.2.1.
Áhrif loftslagsbreytinga er nú þegar farið að gæta víðsvegar um heiminn með hækkun 

meðalhita jarðar. Þessar veðurfarsbreytingar eru að hluta til af mannavöldum vegna losunar 

gróðurhúsalofttegunda (Halldór Björnsson, 2007) sem kunna að hafa veruleg áhrif á 

efnahagskerfi heimsins (Sigurður Guðmundsson, 2000).  

Með aukinni bílaumferð eykst útstreymi gróðurhúsalofttegunda og mengun eykst, en 

mögulegar mótvægisaðgerðir við þessum vanda er að styrkja sjálfbærar samgöngur. Oft 

eru slíkar mótvægisaðgerðir gerðar á kostnað einkabílsins. Ekki eru allir sáttir við aðgerðir 

sem þrengja að einkabílnum og setja þeir gjarnan pressu á yfirvöld um að víkja frá þeim 

hugmyndum (Antupit, Gray og Woods, 1996). Ennfremur benda Antupit o.fl. (1996) á að 

það sé orðið viðurkennt að ekki sé hægt að byggja sig út úr umferðateppu. En venjan var sú 

að þegar umferð jókst var umferðarýmd gatna aukin (European Commission Directorate, 
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2004). Slíkar aðgerðir kalla oft á meiri umferð og á meira landsvæði undir 

samgöngumannvirki. Í dag er helsta mengun í borgum vegna bílaumferðar sem hefur 

víðtæk umhverfisáhrif. Umferðarhávaði og hraði eru aðal áhrifavaldar loft- og 

hljóðmengunar í borgum sem hefur mikil áhrif á lífsgæði íbúa (Frank og Engelke, 2005). 

Mikið landsvæði fer undir götur, bílastæði og samgöngumannvirki í borgum. En 

samkvæmt könnun sem Haraldur Sigurðsson og Níels E. Reynisson (2004) gerðu er 

hlutfall samgöngumannvirkja af landnotkun í Reykjavík allt að 48% og eru þetta 

sambærilegar tölur og eru í mörgum borgum N-Ameríku, þar sem einkabílinn er ráðandi 

ferðamáti. Þessi landsvæði eru nánast öll þakin malbiki sem safnar í sig ryki, olíu og 

annarri mengun þar til þau komst niður í niðurföll og út í sjó (Botkin og Keller, 2005). 

Meðan eru þau í andrúmsloftinu í formi útblásturs og svifryks. Þessi loftmengun hefur 

áhrif á gangandi og hjólandi vegfarendur sökum þess hversu berskjaldaðir þeir eru fyrir 

henni og hefur áhrif á heilsu fólks (Umhverfisstofnun, e.d.). Hægt að draga úr útblæstri og 

hávaða með jöfnum og hægum hraða sem leiðir til bættra lífsgæða (Mannvit, 2012). 

 Sjálfbærar samgöngur 3.2.2.
Þegar talað er um sjálfbærar samgöngur er átt við að samgöngur séu í samræmi við stefnu 

um sjálfbæra þróun, þar sem þörfum núverandi og komandi kynslóða er mætt. Hugtakið 

felur í sér að lágmarka flatarmál lands undir samgöngumannvirki, vegalengdir séu sem 

stystar, með bættu skipulagi verði dregið úr ferðaþörf svo að orkunotkun verði í lágmarki 

(Harpa Stefánsdóttir, 2013). Sjálfbærum samgöngum er því ætlað að samræma 

umhverfisleg, efnahagsleg og samfélagsleg markmið innan samgöngugeirans (Árni Þór 

Sigurðsson, e.d.).  

 
Mynd 2. Tenging á sjálfbærni, lífvænleika og gönguvænleika. 

Gönguvænleg hverfi auka lífvænleika borga (Shamsuddin o.fl., 2012) og stuðlar að sjálfbærni 
þeirra (Southworth, 2005). 

Mynd: (Shamsuddin o.fl., 2012, bls. 169). 
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Ein besta leiðin til að draga úr notkun einkabílsins er að beita aðgerðum sem hafa áhrif á 

ákvörðunartöku fólks um val á ferðamáta og gera hann meira aðlaðandi. Margir þættir hafa 

áhrif á val ferðamáta s.s. efnahagslegir, líkamlegir, náttúrufarslegir og samfélagslegir 

hvatar (Buehler, 2011). Fólk metur gjarnan tímann sinn meira en ferðakostnaðinn sjálfan. 

Kostnaður og þægindi spila því stóran þátt í ákvörðunartöku okkar um val á ferðamáta til 

og frá vinnu. Panter, Griffin, Dalton og Ogilvie (2013) telja að það sé ólíklegt að fólk sem 

hafi vanið sig á að ferðast með einkabílum breyti ferðavenjum sínum nema að aðgengi 

hans sé takmarkað eins og með fækkun bílastæða við vinnustað. Þar sem aðgengi er gott 

fyrir einkabílinn getur því verið hvetjandi fyrir notkun hans og dregið úr því að fólk velji 

sér annan ferðamáta. 

Skipulag og þéttleiki byggðar hefur einnig áhrif á ferðamáta fólks. Gönguvæn hverfi styðja 

gjarnan við aðra samgöngumáta eins og notkun almenningssamgangna þar sem gengið er 

til biðstöðva. Það skiptir máli að aðgengi að almenningssamgönum sé gott, aðlaðandi og 

hvetji fólk til að nota þann möguleika í stað þess að fara á einkabílnum. Þó hafa ekki verið 

gerðar miklar rannsóknir á því hvort aðlaðandi borgarumhverfi í kringum biðstöðvar hafi 

áhrif á notkun þeirra. Þó sýna nokkrar rannsóknir að fjöldi biðstöðva í gönguvænlegu 

umhverfi auki notkun þeirra (Adams o.fl., 2011; McCormack o.fl., 2012). Mikilvægt er að 

aðgengi og tengingar séu góðar við aðra ferðamáta því það eykur tímasparnað og styður 

sjálfbærar samgöngur (Barnett, 2003).  

Til þess að hvetja til aukinna samgönguhjólreiða verður að vera gott þjónustuframboð 

hjólaleiða og að leiðir séu greiðfærar, öruggar, með góðu þægindastigi og að þær falli inn í 

samgöngukerfið (Harpa Stefánsdóttir, 2013). Það þýðir að hægt sé að taka hjólin með sér í 

almenningsvagna og leigubíla svo að hægt sé að sameina hjólaferðir með öðrum 

umferðamátum. Verður því að gera ráð fyrir því að hægt sé að leggja hjólunum sínum við 

biðstöðvar, meðfram götum, skólum, skrifstofum og við íbúðarhúsnæði sitt. Með þessu er 

verið að styrkja umferð hjólandi með því að gera það auðveldara fyrir fólk að nota hjól í 

styttri ferðum um borgina. Gehl (2010) segir frá því að í Kaupmannahöfn hafi akreinum og 

bílastæðum markvíst verið fækkað í gegnum árin til að gera gott göngu- og hjólaleiðakerfi. 

New York borg hefur nýlega tekið upp þessa stefnu og aukið forgang gangandi og hjólandi 

vegfarenda til muna með því að fækka bílaakreinum. Við þetta hefur skapast ný menning 

inn í borgarlífið sem minnkar mengun, eykur hreyfanleika íbúa og borgarrýmið nýtist betur 

(Gehl, 2010).  
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Samgöngumiðað skipulag (e. Transit Oriented Development (TOD)) leggur áherslu á 

sjálfbærar samgöngur og gengur út á það að þétt blönduð byggð byggist í kringum 

miðkjarna sem eru tengdir við almenningssamgönguás. Almenningssamgönguás 

samanstendur af samgöngumiðuðum kjörnum sem tengdir eru saman. Í miðjum hvers 

kjarna er svo blönduð þjónusta, íbúðir og létt atvinnustarfsemi í göngufjarlægð frá 

almenningssamgöngum (Steer Davies Gleave og Glatting Jackson Kercher Anglin, Inc, 

2009). Lögð er áhersla á raunhæft val á ferðamáta með þéttu göngu- og hjólaleiða neti sem 

liggur að helstu áfangastöðum í gönguvænlegu umhverfi (Jonathan Rose Companies og 

Center for Transit-Oriented Development, 2013).  

Gehl (2010) segir að með því að bjóða upp á raunhæft val á ferðamáta sé verið að gefa 

mismunandi hópum í samfélaginu kost á að nýta sér borgarrými og almenningssamgöngur 

sem stuðla að samfélagslegri sjálfbærni.  

 Þétt blönduð byggð 3.2.3.
Þétt blönduð byggð byggist á samsetningu11 og einkennum byggðamynstursins sem ræðst 

af þéttleika12 (Rowley, 1996). Með þéttri blandaðri byggð er hægt að stuðla að betri 

landnýtingu, skapa fjölbreytt og líflegt borgarumhverfi þar sem er gott aðgengi í alla 

þjónustu (Jacobs, 1992). Við það styttast fjarlægðir milli heimilis og vinnu sem minnkar 

ferðaþörf og dregur úr bílanotkun. Samhengi er á milli þéttleika byggðar og 

rekstrarhagsmunir fjölbreyttar verslunar og þjónustu. Þétt blönduð byggð styður því einnig 

gönguvænleika ásamt því að hafa félagslegan, efnahagslegan og umhverfislegan ávinning í 

för með sér. Ewing og Bartholomew (2013) segja að haga verði landnotkun þannig að hún 

verði sjálfbærari með því að þétta byggð, svo að notkun almenningssamgangna og annarra 

ferðamáta þ.e.a.s. að ganga og hjóla verði raunhæfur kostur.  

Í bók Barton, Grant og Guise (2003) Shaping neighbourhoods: a guide for health, 

sustainability and vitality er bent á að verslun þrífist best þar sem er hátt stig af gangandi 

vegfarendum (að ganga framhjá inngangi hennar og að hún sé sýnileg frá helstu leiðum). 

Mörgum gæti þótt skynsamlegt að staðsetja verslun og þjónustu inni í miðju hverfinu, en 

það getur þýtt að einungis lítill hópur fólks nýti sér þá þessa verslun og þjónustu. Hins 

vegar, ef verslun og þjónusta er staðsett á helstu leiðum og við hliðina á öðrum hverfum, er 

                                                   
11 Þ.e.a.s íbúafjölda, athafna, landnotkun, bygginga og borgarrýmis. 
12 Þ.e.a.s. byggingarmagn. 
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svæðið líklegra til að laða að fleira fólk og auka sýnileika (Barton o.fl., 2003; Llewelyn-

Davies, 2007).  

Þegar verið er að skipuleggja þétta blandaða byggð skiptir máli að hún sé í hlutföllum við 

mannlegan mælikvarða þ.e.a.s. stærð í samhengi við mannleg hlutföll (sjá nánar í kafla 

3.4.3) svo borgarrýmin milli bygginganna verða aðlaðandi og nothæf. Einnig að yfirbragð 

byggðar verði fjölbreytilegt og skjólmyndandi. Þétt blönduð byggð þarf ekki að vera 

háhýsabyggð. Mynd 3 sýnir hvernig hægt er að ná sama íbúðafjölda á ólíkan hátt. 

 
Mynd 3. Hægt að ná fram þéttleika með ólíkum útfærslum (75 íbúðir á ha.). 

„Há og gisin byggð getur gefið sama nýtingarhlutfall (hlutfall flatarmál húsnæðis/ flatarmál lands) 
eins og lág og þétt byggð“ (Harpa Stefánsdóttir 2013, bls. 16). 

Mynd: (Rogers og Urban Task Force, 1999, bls. 62). 

Staðbundið loftslag (sjá nánar í kafla 3.2.6) í kringum þessar þrjár útfærslur er mjög ólíkt. 

Við háhýsið myndast miklir vindhvirflar og mikið skuggavarp. Í mið útfærslunni á Mynd 3 

getur myndast vindstrengur milli húsanna og það getur verið allt annað veðurfar fyrir 

framan eða aftan húsið. Neðst er fjölbreytileg blönduð byggð sem myndar skjólgott 

sameiginlegt útivistarsvæði (Hildigunnur Haraldsdóttir, 2015). 

 Gatnamynstur 3.2.4.
Gatnamynstur hefur áhrif á lífvænleika hverfa þar sem gönguvænleiki umhverfisins tengist 

því hversu marga kosti vegfarandi hefur til að ganga um hverfið þ.e. fjöldi gatnamóta, 

göngu- eða hjólaleiða, stærð húsaraða og hlutföllum þeirra við mannlegan mælikvarða 
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(Southworth, 2003). Byggðarmynstur stjórnast af einkennum gatnamynsturs, hversu þétt 

það er og hvað götureitir eru litlir (Rowley, 1996).  

 
Mynd 4. Gatnamynstur. 

Mismunandi gatnamynstur af þekktum borgum í Ameríku og í Evrópu þar sem götunet þeirra er 
mis þétt. 

Mynd: (Bricoleurbanism, 2008). 

Í skipulagi byggðar þarf að taka mið af þörfum gangandi og hjólandi vegfarenda, gera 

ferðina sem auðveldasta, forðast að auka vegalengdir eða ganga á líkamlegt úthald þeirra. 

Út frá þessu væri rökréttast að láta vélknúin ökutæki taka auka krók eða fara upp hæðamun 

vegna þverunar sem eiga sér stað í formi brúa eða undirganga að mati Dahlmann (eins og 

vitnað er til í Harpa Stefánsdóttir, 2013). Arkitektinn Klas Tham er hönnuðurinn á bak við 

Bo01 hverfið í Malmö í Svíþjóð. Hann telur að þegar verið sé að skipuleggja hverfi eigi að 

byrja á að hanna götur, torg og almenningsgarða til að tryggja gott byggðamynstur. Eftir 

það er hægt að fara að hanna húsin (Gehl, 2010). Í Bo01 var unnið með borgarrými, fókus 

á hlutföll og samhengi víddar í hönnun þeirra. Gehl (2010) segir að útkoman hafi verið sú 

að óvenjulega mörg borgarrými hafi verið vel heppnuð hvað varðar að skapa líf á svæðinu 

sem gerir svæðið vinsælt sem íbúðahverfi og stað til að heimsækja í borginni. 

 Lífsgæði og lýðheilsa  3.2.5.
Það eru viss lífsgæði sem felast í því að komast leiðar sinnar gangandi eða hjólandi og geta 

sinnt einföldum athöfnum án þess að vera háður einkabílnum (Brownson, Hoehner, Day, 

Forsyth og Sallis, 2009). Að ganga og hjóla hefur ekki aðeins jákvæð áhrif á umhverfið 

sem vistvænn ferðamáti heldur einnig á heilsufar fólks (Barton og Grant, 2012). Það þarf 
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aðeins að ganga eða hjóla rólega í 30 mínútur á dag til stuðla að betri langtíma heilsu 

(Frank, Engelke og Schmid, 2003). 

Flestar ferðir hefjast og enda á því að ganga og er hluti af samhangandi ferðakeðju 

(Southworth, 2005), en ferðakeðja er þegar tvær eða fleiri ferðir sem farnar eru í röð, t.d. 

þegar foreldri kemur við í verslun á leið í/úr vinnu (Hönnun, 2006). Bíllinn er orðinn einn 

helsti samgöngumátinn og kyrrsetuvinna hefur komið í stað líkamlegrar vinnu (Frank og 

Engelke, 2005). Oft á tíðum er ferðin í og úr bílnum eina hreyfingin eða útiveran sem fólk 

fær. Einföldum athöfnum eins og að ganga upp og niður stiga hefur verið skipt út fyrir 

lyftuna. Nú þarf hver og einn að finna sér tíma og aðrar leiðir til að hreyfa sig t.d með því 

að fara út að ganga, hlaupa eða fara í líkamsræktarstöðvar (Gehl, 2010). Að leika sér hefur 

alltaf verið partur af borgarlífinu, krakkar léku sér út á götum, í stigum og á torgum (Frank 

og Engelke, 2005). Í dag eru leikskólar, sérstök leiksvæði og frístundarheimilli fyrir krakka 

til að leika sér. Með því að gera borgina betri fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur er um 

leið verið að auka aðgengi fyrir ólíka samfélagshópa t.d. með því að hafa góða 

yfirborðslögn á gönguleið13 og gera skábraut í stað stiga. Hanna þarf borgarrými svo að 

þau séu aðlaðandi og hvetji til flestra tegunda af hreyfingu (Frank og Engelke, 2005).  

Umhverfi og gæði borgarrýmis hefur áhrif á athafnir fólks (Gehl, Kaefer og Reigstad, 

2006). Gehl (2006) hefur rannsakað hvernig fólk hagar sér í borgarrýmum og skiptir hann 

athöfnum utandyra niður í þrjá flokka: Nauðsynlegar athafnir (e. neccessary activities), 

valfrjálsar athafnir (e. optional activities) og félagslegar athafnir (e. social activities). 

 Nauðsynlegar athafnir eru hluti af daglegum þörfum. Eins og að versla, fara í vinnu 
eða komast milli staða og eiga sér stað óháðar gæðum í umhverfinu og öðrum ytri 
ástæðum svo sem veðri ofl. 

 Valfrjálsar athafnir eru til dægrastyttingar eins og að fara út að ganga, hjóla, hitta 
fólk eða fara í göngutúr og njóta umhverfisins. Borgargæði hafa áhrif á þessar athafnir 
ásamt veðurfari. Eftir því sem gæðin eru meiri verða meiri líkur á mismunandi 
athöfnum á svæðinu og að fólk sæki á staðin.  

 Félagslegar athafnir eru þær sem innihalda samskipti milli fólks. Félagsleg samskipti 
geta verið fyrirfram ákveðin eða óformleg samskipti. Undir þetta flokkast athafnir, að 
sjá, heyra og tala. Fólk heilsar og talar við kunningja eða ókunna, spyr fólk til vegar og 
skiptist á orðum sín milli á götunni, í verslunum, á bekkjum og þar sem fólk bíður. Oft 
eru félagslegar athafnir afleiðing nauðsynlegra og valfrjálsa athafna. 

(Gehl, 2010). 

                                                   
13 Notað sem samheiti yfir göngustíg og gangstéttir, sem sérstaklega eru ætlaðir gangandi vegfarendum. 
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Miklar breytingar í samfélaginu hafa orðið til þess að nýjar áskoranir hafa komið fram. 

Mörg heilsuvandamál nútímans, tengjast lífstíl sem einkennist af kyrrsetu og 

hreyfingarleysi (Handy, Boarnet, Ewing og Killingsworth, 2002; Barton og Grant, 2012). Í 

rannsókn sem McCann og Ewing (2003) gerðu kom í ljós að það var tenging milli gatna- 

og byggðarmynsturs, hreyfingar og heilsufars. Niðurstöðurnar sýndu það að þeir sem áttu 

heima í dreifðari hverfum borga keyrðu meira, voru líklegri til að vera þyngri og með hærri 

blóðþrýsting en þeir sem áttu heima í þéttari byggð. Þeir sem áttu heima í þéttari byggð 

voru líklegri til að ganga sér til ánægju en íbúar í dreifðri byggð. Sama má segja um 

niðurstöður úr rannsókn Southworth (2005) sem sýndi að það voru tengsl milli 

gatnamynsturs, gönguvænleika og offitu. Þeir sem áttu heima í gönguvænlegri hverfum 

hreyfðu sig allt að 70 mínútum meira á viku. Íbúar sem ekki áttu heima í gönguvænlegum 

hverfum voru 60% af þeim sem voru í yfirþyngd. Skortur á líkamlegri áreynslu er hægt að 

tengja við mörg önnur heilsuvandamál svo sem beinþynningu, hjarta- og æðasjúkdóma og 

andlega heilsu (Frank o.fl., 2003).  

 
Mynd 5. Áhrifavaldar á lýðheilsu og lífsgæði í hverfum. 

Líkanið sýnir hvernig hver þáttur hefur áhrif á hvorn annan. Skipulag hefur margvísleg áhrif á 
þessa þætti sem aftur hefur áhrif á lýðheilsu og lífsgæði fólks. Þátturinn sem er utan um manngert 
umhverfi (e. Built environment) er þátturinn þar sem skipulag landsvæðis hefur bein áhrif á 
náttúrulega, félagslega og efnahagslega umhverfið (Barton, 2009). 

Mynd: (Barton, 2009, bls. 117). 

Langvarandi streita og offita er orðið eitt helsta heilsuvandamál í heiminum í dag og hafa 

rannsóknir sýnt að það sé tenging milli heilsufars og skipulags borga og umhverfið getur 

bæði latt eða hvatt fólk til hreyfingar (Southworth, 2005). Að ganga stuðlar að bættri 
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andlegri og líkamlegri heilsu (Southworth, 2005) og umhverfið hefur mikil áhrif á líðan 

fólks, sérstaklega græn svæði (Frank og Engelke, 2005). Græn svæði innan 

borgarmarkanna eru mikilvæg sökum þess að þau hjálpa til við streitulosun og endurheimt 

(e. restoration) (Hansmann, Hug og Seeland, 2007). Endurheimt vísar til þeirrar þarfar 

okkar að skipta tímabundið um umhverfi til að endurnýja líkamalega, andlega og 

félagslega hæfni okkar sem getur glatast í daglegu amstri (Nordh, Hartig, Hagerhall og Fry, 

2009). Græn svæði hafa því ekki einungis tilgang að gera borgarrýmin meira aðlaðandi 

heldur geta þau haft jákvæð áhrif á heilsu fólks.  

Þörf er á heilsueflandi stefnum hjá borgum segja Frank og Engelke (2005) sem gerir það 

aðlaðandi og mögulegan kost fyrir fólk að ganga og hjóla í tengslum við nauðsynlegar 

athafnir. Margar borgir eins og Kaupmannahöfn, New York, Melbourne, Sydney og 

Mexico hafa búið til gott samgöngukerfi sem styrkir umferð gangandi og hjólandi. Með 

breyttri samgöngustefnu hafa þessar borgir endurbætt gönguleiðakerfið með breiðari 

gönguleiðum, lagt betra yfirborð, gróðursett tré, fjarlægt hindranir, sett niður bekki, bætt 

lýsingu og gert auðveldara fyrir gangandi og hjólandi að þvera götur (Gehl, 2010). 

Að ganga og hjóla á ekki bara að vera lausn fyrir fátækasta fólkið í heiminum. Heldur 

framþróun og heildarfjárfesting í að bæta lífsgæði, efla vistvænar samgöngur, minnka 

mengun og bílaumferð, auka mannlíf og skapa aðlaðandi borgarumhverfi sem tekur á móti 

öllum í samfélaginu (Gehl, 2010). Með því að hanna og skipuleggja borgarumhverfi sem 

hvetur til heilbrigðra lífshátta er verið að gefa fólki tækifæri til að tjá, leika og hreyfa sig. 

 Staðbundið loftslag  3.2.6.
Fátt hefur meira að segja um þægindi og vellíðan en gott loftslag í borgarrýminu (Whyte, 

1980). Staðbundið loftslag hefur áhrif á lífvænleika borgarrýma og því verður að skoða 

hvernig vindur, sól og skuggi lenda á rýminu, til að aðstæður í því verði sem bestar. Í 

skipulagi verður að hafa í huga hvernig hægt er að draga úr vindhraða vegna þess að 

upplifun fólks á honum er almennt neikvæð þar sem hann kælir, feykir til og veldur oft 

erfiðleikum á ferðum fólks (Magnús Jónsson og Sigurður Harðarson, 2014). Lögun 

yfirborðs hefur áhrif á vindhraða og hegðun vinds. Vindur leikur sér frjálslega í opnu 

landslagi en minnkar þegar mótstaða er í landslaginu. Þétt lágreist byggð lyftir vindinum 

yfir byggingar og skjól myndast milli þeirra en þegar byggð gisnar nær vindurinn að slá sér 

niður milli þeirra (Llewelyn-Davies, 2007; Magnús Jónsson og Sigurður Harðarson, 2014). 

Þétt og lágt byggðamynstur er því líklegri til að skapa skjólsæla byggð.  
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Mynd 6. Hegðun vinds. 
Almennt gildir að lág þétt mótstæða í landslaginu minnkar áhrif vinds meðan stök háhýsi innan um 
lága byggð hafa andstæð áhrif og skapa bæði mikla vindstrengi og hvirflamyndun (Magnús 
Jónsson og Sigurður Harðarson, 2014). 

 Mynd: (Llewelyn-Davies, 2007, bls. 52). 

Hrjúft yfirborð eins og trjágróður getur dregið mjög úr vindhraða nálægt jörðu (Magnús 

Jónsson og Sigurður Harðarson, 2014). Gróður getur því skapað betri skilyrði fyrir útiveru 

þar sem hann skýlir okkur fyrir veðri, vindum og bindur ryk (Llewelyn-Davies, 2007). 

Gróður getur því haft mikið að segja til að auka lífvænleika borgarrýma, auk þess að hafa 

fagurfræðileg áhrif. 

Mikilvægi dagsbirtu með tilliti til tímaskyns eru okkur líffræðilega nauðsynleg og verður 

því að hanna borgarrými með tilliti til birtu og sólargangs, til að stuðla að betri vellíðan 

íbúanna (Þórdís Rós Harðardóttir, 2010). Hafa ber í huga hversu hátt á lofti sólin sé til að 

minnka skuggamyndun þar sem birta og skuggar á norðurslóðum eru ólíkir birtu og 

skuggum á suðlægum slóðum (Gehl, 2010). 

 
Mynd 7. Skuggamyndun á mismunandi breiddargráðum. 

Samanburður á skuggalengd í Madrid (til vinstri), London (fyrir miðju) og Reykjavík (til hægri). 
Mynd: (Magnús Jónsson og Sigurður Harðarson, 2014, bls. 61).
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Hagræða verður skipulagi til að hámarka notagildi og gæði staðar (Mynd 3, bls. 18). Þetta 

eru engin ný sannindi þar sem Guðmundur Hannesson (1916) fjallaði um þetta fyrir um 

100 árum síðan og benti jafnframt á að mikilvægi þess að lega gatna liggi ekki upp í 

ríkjandi vindáttir, fylgi landslagi og forðast eigi að hafa þær beinar.  

3.3. Gönguvænleiki 
Gönguvænleiki er sambland af mörgum efnislegum áhrifaþáttum í borgarumhverfinu, sem 

getur birst í mismunandi útfærslum (Andrews o.fl., 2012). Southworth (2005) og 

Llewelyn-Davies (2007) skilgreina gönguvænleika eftir því hversu þægilegt og öruggt 

umhverfið er fyrir gangandi vegfarendur. Ewing og Bartholomew (2013) segja að það séu 

efnislegir þættir í borgarrýminu sem hafi áhrif á gönguvænleika. Þar sem flestar ferðir 

byrja á því að ganga skiptir það miklu máli að borgarrýmin séu gönguvænleg og aðlaðandi.  

 
Mynd 8. Gönguvænlegt umhverfi. 

Gönguvænleg gata þar sem margt er að sjá og upplifa og tengsl við mannlegan mælikvarða góð.  
Mynd: (REW Writers, 2014). 

Í grein Southworth (2005) er sagt frá rannsókn sem var gerð á fjórum hverfum í San 

Francisco í Bandaríkjunum í tengslum við gönguvænleika hverfa. Þessi hverfi höfðu öll 

jafnan aðgang að almenningssamgöngum, en gæði gönguleiðakerfisins voru mismunandi. 

Það voru margar aðferðir notaðar við rannsóknina sem leiddi það í ljós að samhengi var á 

milli virkni gangandi vegfarenda og gæði umhverfisins. Íbúarnir sem áttu heima í hverfi 

sem flokkaðist undir gönguvænlegt hverfi notuðu mest almenningssamgöngur óháð 

efnahagsstöðu þeirra. Sumir segja að þeir sem vilja ganga meira velji sér gönguvænleg 

hverfi til að búa í frekar en að gönguvænleg hverfi hvetji fólk til að ganga. Hins vegar 

sýndi rannsóknin það að fólk kaus að ganga hvort sem það mat það mikils eða ekki að búa 

í gönguvænlegu hverfi (Southworth, 2005).  
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Til þess að vera vísari um hvað hugtakið gönguvænleiki felur í sér verður farið yfir algeng 

viðmið sem notuð eru til að greina gönguvænleg hverfi. Viðmiðin eru efnislegir þættir sem 

hafa áhrif á tengsl okkar við innviði borgarinnar þ.e.a.s. samgöngumannvirki, götur, 

bílastæði, gönguleiðir, byggingar, gróður og margt fleira. Þessi þættir hafa áhrif á 

vegalengdir, tengingar, hindranir, aðgengi, öryggi og hvernig við ferðumst um 

borgarrýmið. Að lokum verður farið yfir hvernig þessir þættir geta haft áhrif á samskipti, 

athafnir og hegðun okkar í borgarrýminu. 

 Vegalengdir 3.3.1.
Gönguvænlegt umhverfi snýst oft á tíðum um fjarlægðir milli áfangastaða þ.e.a.s. heimilis 

og vinnu, að verslun eða næstu biðstöð. Llewelyn-Davies (2007) talar um að gönguvænt 

umhverfi færi íbúa saman, þar sem þjónusta, verslun og íbúðabyggð styrkir samfélagið og 

dregur úr notkun bílsins. Gönguvegalengdir skipta þá miklu máli og leggja þeir til að fólk 

ætti að vera í 5 mínútna (400 metrar) göngufæri við nauðsynlega þjónustu og í 10 mínútna 

(800 metra) göngufæri grunnskóla, verslun og heilsugæslustöð (Llewelyn-Davies, 2007). 

Ásættanleg vegalengd að strætisvagnabiðstöð séu um 400 metrar (Barton o.fl., 2003). 

Í þessu samhengi skiptir gönguvegalengdin miklu máli og að krókstuðull (e. directness) sé 

lár og greiðfærni góð. Krókstuðull er hlutfall loftlínu og lágmarks mögulegrar vegalengdar 

sem er fær á áfangastað (Harpa Stefánsdóttir, 2013) og er lægsta mögulega gildi 1,0 

(Randall og Baetz, 2001). Stórt götunet, stórar byggingar og langar húsaraðir lengja þetta 

hlutfall (Randall og Baetz, 2001). Til að lágmarka stuðulinn þarf þétt leiðarnet, þó geta 

gangandi vegfarendur oft stytt sér leið og þverað svæði (Harpa Stefánsdóttir, 2013). 

 
Mynd 9. Stysta mögulega vegalengd (krókstuðull). 

A (gulur) er gönguvegalengd, M (blár) er stysta vegalengd og X (rautt) er áfangastaður. 
Mynd: (Kansas city, e.d.). 

Það fer eftir tilgangi ferðar hversu langt gangandi vegfarendi er tilbúin að ganga ásamt 

líkamlegu ástandi hans (McCormack, Giles-Corti og Bulsara, 2008). Handy (1996) og 

Southworth (2005) telja hinsvegar að fjarlægð á áfangastað sé helsti áhrifaþátturinn um val 
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á ferðamáta, hvort fólk velji að ganga eða fari á bíl og að það skipti meira máli en veðurfar, 

líkamlegt erfiði og öryggi. Jaskiewicz (2001) vill meina að vegalengdin sé ekki aðalatriðið 

heldur gæði gönguleiðarinnar. Gehl (2006) telur að fólk sé yfirleitt tilbúið að ganga 400 - 

500 metra ef slitlagið á gönguleiðinni er gott og leiðin áhugaverð. En ásættanleg vegalengd 

styttist hinsvegar þegar leiðin er bein og óspennandi. Gönguvegalengdir og fjarlægðir eru 

því afstætt hugtak, sem mótast af tilgangi ferðarinnar, hversu tengd gönguleiðin er, gæðum 

hennar og hversu áhugaverð hún sé.  

 Aðgengi og hindranir 3.3.2.
Gönguvænleiki snýst líka um aðgengi, því þó að vegalengdir séu ekki miklar í metrum 

talið geta verið ýmsar hindranir á gönguleiðinni. Oft eru margar hindranir í vegi okkar og 

trufla þær taktinn við að ganga. Hindranir geta verið umferðagötur, byggingar, bílastæði, 

bílar uppi á gönguleiðum, umferðamerkingar, stöðumælar, stigar, þrep, undirgöng, 

göngubrýr og ýmislegt fleira (Southworth, 2003; Gehl, 2010). Allt eru þetta efnislegir 

þættir í umhverfinu sem draga úr gönguvænleika. 

Gönguleiðir þurfa einnig að vera nógu breiðar til að tveir til þrír geti gengið hlið við hlið 

eða mæst (Southworth, 2005). Í riti Vegagerðarinnar, Veghönnunarreglur kemur fram að 

lámarksbreidd gönguleiðar skuli vera 2 metrar og þar sem göngu- og hjólaleiðir deila sama 

stíg skuli lámarksbreidd vera 3 metrar (Vegagerðin, 2010). Það er mikilvægt að vita um 

þarfir ólíkra samfélagshópa þegar verið er að hanna gönguleiðir.  

 
Mynd 10. Gott aðgengi fyrir ólíka samfélagshópa. 

Mynd: (Davis, 2014). 

Með því að hanna fyrir viðkvæman hóp eins og börn eða fatlaða er einnig verið að bæta 

aðgengi fyrir fleiri. Með því að hanna skábraut í stað stiga er verið að bæta aðgengi 

fatlaðra en um leið er verið að hjálpa eldra fólki og fólki með barnavagna (Barton o.fl., 
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2003). Stigar og þrep er einn þeirra hluta sem geta reynst vera erfið bæði líkamlega og 

sálfræðilega fyrir gangandi vegfarendur og ber að reyna að forðast (Barton o.fl., 2003). 

Hæðamismunur getur reynst erfiður fyrir börn, aldraða og fatlað fólk. Gönguleiðir eru oft á 

tíðum slitnar í sundur sem þvingar gangandi vegfarendur upp og niður gangstéttabrúnir til 

að bíllinn komist greiðlega leiðar sinnar. Í stað þess að láta gönguleiðina halda áfram í 

sömu hæð yfir götuna (Barton o.fl., 2003; Gehl, 2010). Þetta myndi gera gönguna 

ánægjulegri ásamt því að setja gangandi vegfarendann í forgang fyrir bílnum, en ekki öfugt 

eins og oft er. 

Mikilvægt er að aðgengi að biðstöðvar almenningssamgangna séu viðunandi og aðkoma 

frá gönguleið sé hindrunarlaus. Biðstöðvar þurfa að vera nálægt helstu áfangastöðum en 

gæta þarf að því að þær standi ekki of nálægt götunni þar sem umferð er hröð eða við 

hættuleg gatnamót. Huga verður að staðsetningu gangbrauta við biðstöðvar og að 

götulýsing við þær sé góð (Federal Highway Administration, 2013).  

 Öryggi og aðgreining ferðamáta 3.3.3.
Gangandi vegfarenda líður best þar sem bílaumferð er lítil og umhverfið býður hann 

velkominn (Gehl, 2010). Umferðahraði og hræðsla við það að lenda í bílslysum dregur 

gjarnan úr ánægju gangandi vegfarenda að ferðast um borgina og njóta hennar. Þó er 

upplifað öryggi misjafnt hjá fólki og óháð hversu öruggt það er í raunveruleikanum (Utter, 

Denny, Robinson, Ameratunga og Milfont, 2011). Mikilvægt er því að gera góða og 

örugga tengingu milli svæða sitthvoru megin við götuna til að auðvelda gangandi 

vegfarenda að þvera hana og auka gönguvænleika hennar. 

Einkabíllinn hefur notið forgangs á kostnað annarra ferðamáta, það er að segja á kostnað 

annarrar notkunar göturýmis en til bílaumferðar. Hamilton-Baillie (2008) telur að þessi leið 

hafi leitt til neikvæðrar upplifunar á borgarýmum og á þróun þeirra. Löngun til að auka 

hraða, magn og flæði bílaumferðar leiddi til þessarar þróunar og stefnu sem miðaði að því 

að auka öryggi og aðgengi fyrir alla vegfarendur (Hamilton-Baillie, 2008). Árið 1963 kom 

út Buchanan skýrslan, Traffic in Towns, en í henni töldu borgarhönnuðir að skynsamlegt 

væri að aðgreina gangandi vegfarendur frá bílaumferð. Gönguleiðir voru settar til hliðar 

við götuna, oft með öryggissvæði14 á milli sín eða leiddar í gegnum græn svæði (Ewing og 

Bartholomew, 2013). Það fer svo eftir hraðanum hve mikil þessi öryggissvæði þurfa að 

                                                   
14 Öryggissvæði er utan vegar til hliðar við akbraut (Vegagerðin, 2010). 
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vera. Þar sem umferðahraði er hægur geta bílar sem lagt er samhliða götu myndað 

öryggissvæði milli götu og gönguleiðar en þar sem umferðahraði er meiri getur þétt trélína 

bætt öryggi gangandi vegfarenda (Speck, 2013; Gehl, 2010).  

 
Mynd 11. Gatnamót með umferðaljósum. 

Að þvera götu getur tekið langan tíma þar sem biðtími er lengi eftir grænu ljósi. Þarna geta 
gangandi vegfarendur auðveldlega eytt helmings göngutímans í óaðlaðandi umhverfi þar sem 
bílaumferð hefur forgang	

Mynd: (Jane, 2007). 

Southworth og Ben-Joseph (2003) telja að hanna eigi götur í borg með börn og gangandi 

vegfarendur í huga og að þröngar götur séu öruggari en breiðar. Þar sem umferðahraði er 

almennt hægari við þröngar götur og vegalengd yfir götuna er styttri. Við það verði öryggi 

og öryggistilfinning gangandi vegfarenda gjarnan meiri (Utter o.fl., 2011).  

Hægt er að gera götur öruggari með ýmsum hraðatakmarkandi aðgerðum (e. traffic 

calming) og telur Ewing (1999) að umferðarstjórnun sé lykillinn (Mynd 12, bls. 29). 

Æskilegt er að ganglína sé eins bein og mögulegt er þegar farið er yfir gatnamót. Þetta er 

hægt með því að hafa þröngan beygjuradíus við gatnamót, þá þurfa bílar að hægja vel á sér 

til að beygja sem eykur öryggi gangandi vegfarenda við að fara yfir götuna (Ewing og 

Bartholomew, 2013; Department for Transport, 2007). Jafnframt þarf lýsing að vera góð 

við götuþveranir svo að allir vegfarendur hafi góða yfirsýn yfir svæðið (Department for 

Transport, 2007). Með hraðatakmarkandi aðgerðum er því hægt að hafa áhrif á 

gönguvænleika. 
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Mynd 12. Hraðastjórnun (láréttar hindranir og þrengingar). 
Hraðatakmarkanir geta verið lóðréttar, láréttar og þrengingar á götunni. 

Mynd: (Ewing, 1999). 

Í riti Mannvit, Forgangur og öryggi gangandi vegfarenda á gönguþverunum er tekið fram 

að við skipulag gönguleiða skuli leitast við að hafa fáar og öruggar þveranir. Vegna þess að 

flest alvarleg slys þar sem gangandi vegfarendur koma við sögu gerast við þverun gatna. 

Sem útgangspunkt ætti því að hanna allar götur á þann hátt að gert sé ráð fyrir gangandi 

vegfarendum og að þeir geti þverað götur á öruggan hátt, óháð aldri eða líkamshreysti 

(Mannvit, 2012). Allar skipulagðar götuþveranir eiga að vera vel merktar á yfirborðinu, 

með umferðarskiltum eða ljósastýrðar til að gefa til kynna gangandi vegfarendur. Til að 

auka sýnileika þeirra eiga þær að vera með hvítum samhliða röndum (sebrabraut) í stað 

tveggja samhliða lína (Ewing og Bartholomew, 2013).  

Samrými (e. shared space15) er aðferð til að minnka aðgreiningu milli gangandi vegfarenda 

og bílaumferðar. Er það gert með því að fjarlægja efnislega þætti í umhverfinu eins og 

umferðaljós, kantsteina, handrið, yfirborðsmerkingar, umferðamerki og reglur (Department 

for Transport, 2011). Hugtakið samrými og þekkingin á bak við það hefur aukist mikið 

síðastliðin ár, sérstaklega í Evrópu (Moody og Melia, 2014) og með réttu skipulagi er talið 

að gangandi vegfarendur og bílaumferð styrki hvort annað og hafi jákvæð áhrif á 

borgarrými (Ewing og Bartholomew, 2013; Hamilton-Baillie, 2008). Í samrými er litið á 

göturýmið sem samfélagslegt rými en ekki aðeins umferðarrými og er því hálfgert andsvar 

við nútíma skipulag og neikvæðum afleiðingum þess síðustu 60 til 70 ár (VSÓ ráðgjöf, 

                                                   
15 Hollenski umferðarverkfræðingurinn Hans Monderman kom fyrstur með hugmyndafræðina á bak við 
hugtakið samrými í kringum 1990. En upprunalega markmið hans var að minnka slys og umferðarteppu og 
auka umferðarflæði (Moody og Melia, 2014). Það var arkitektinn Ben Hamilton-Baillie sem fyrstur setti 
hugtakið fram eftir að hann kynntist því í gegnum Monderman. Hammilton-Baillie rekur rætur 
hugmyndafræðinnar til Joost Vals, sem er þekkur fyrir hollensku götuhönnunina sem er kölluð „woonerf“ en 
sú nálgun hefur verið kölluð „vistgata“ á íslensku. Vistgata er hugsuð fyrir minni íbúðagötur en samrými 
gjarnan kynnt sem lausn fyrir götur, torg eða hverfiskjarna með blandaðri byggð (VSÓ ráðgjöf, 2014). 
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2014). Ávinningur af samrými er m.a. talin vera aukin gæði í borgarrýmum, aukið flæði 

gangandi vegfarenda, bætt andrúmsloft og aukin félagsleg samskipti (Moody og Melia, 

2014). Í samrými hafa gangandi vegfarendur og bílaumferð sama rétt, með því að skapa 

visst óöryggi verða vegfarendur, aðallega akandi vegfarendur, að minnka hraðann til að 

draga úr áhættu og aðlaga hegðun sína út frá því mati. Oft er slíkt mat fólgið í óöryggi 

vegfarenda sem veldur því að hraðinn verður minni (Moody og Melia, 2014). 

 
Mynd 13. Samrými Seven Dials, Covent Garden, London. 

Mynd: (Hamilton-Baillie, 2008, bls. 137). 

Hamilton-Baillie (2008) segir að hraði sé það mikilvægasta þegar kemur að samrými og 

flestar rannsóknir sýna að mörkin séu við 30 km/klst. Sýnileiki er einnig mikilvægt atriði 

og getur veðurfar eða tími dags (á nóttu til) haft áhrif á hann (VSÓ ráðgjöf, 2014). Til að 

tryggja bæði öryggi og jákvæða upplifun í samrými verður að draga úr umferðahraða með 

áþreifanlegum breytingum á yfirborði þess. Hægt er að gera það með því að hækka 

yfirborð við inngang inn í samrýmið, með þrengingum, götugögnum, breyttu yfirborði sem 

veldur titring með áferð, efnisvali og útliti (Department for Transport, 2011). 

Helsta gagnrýni samrýmis varðar umferðaöryggi. Sauter og Huettenmoser (2008) benda á 

að þar sem eru ekki greinileg skil hvar götur, bílastæði eða gönguleið byrjar verða börn, 

aldraðir og fatlaðir gjarnan óöruggir. Því á slíkum svæðum er engin umlyking sem veitir 

fólki öryggistilfinningu. Moody og Melia (2014) eru sama sinnis og benda á að fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar sem styðja að vegfarendum þyki þægilegra að ferðast um 

samrými eða að þeir njóti þeirra betur en í hefðbundnu göturými. Í rannsókn sem Moody 

og Melia (2014) gerðu á upplifun gangandi vegfarenda í samrýmum kom í ljós að almennt 

í heildina varð svæðið betra, færri slys og minni seinkun fyrir alla vegfarendur, samt sem 

áður vildu þeir hefðbundin göturými. Þó að samrými dragi almennt úr umferðahraða eru 
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margir sem verða óöruggir í þessum rýmum og er þetta því umdeild aðferð. Ætla má að 

stærð gatnamóta eða torga hafi áhrif á þessa upplifun gangandi vegfarenda ásamt 

líkamlegu ástandi þeirra.  

 Samskipti og athafnir í borgarrýmum 3.3.4.
Félagsleg samskipti eru mikilvæg fyrir manneskjuna svo hún verði ekki félagslega 

einangruð og er hluti af því að taka þátt í samfélaginu (Gehl, 2010). Maðurinn er í eðli sínu 

mikil félagsvera sem sækist eftir samskiptum og félagsskap við annað fólk (Gunnar Dal, 

2006). Borgarrými er félagslegt rými sem þarf að skipuleggja m.t.t. ólíkra samfélagshópa 

og upplifun þeirra sem styrkir tengsl þeirra við rýmið (Whyte, 1980). Götur í borgarrýmum 

ættu ekki bara að vera fyrir hraða bílaumferð sem fer til og frá áfangastað, heldur líka að 

vera fyrir fólk sem ferðast hægt og langar að setjast niður, hvíla sig eða að njóta 

mannlífsins í því.  

 
Mynd 14. Til að bjóða fólk velkomið, þarf að vera pláss fyrir það. 

Ef hugmyndin er að skapa mannlíf, þarf að gera ráð fyrir því í borgarrýmum til þess að það hafi 
svigrúm til að athafna sig í þeim. 

Mynd: (Gehl, 2010). 

Gehl, (2006) bendir á að fjarlægðir skipti máli þegar verið er að hanna borgarrými og 

stjórni því hvernig samskipti eigi sér stað í þeim. Fólk horfir á almennar athafnir sem 

gerast meðan við göngum, stöndum og sitjum. Notkun á bekkjum eykst ef þeir hafa gott 

útsýni yfir borgarlífið því það gefur fólki tækifæri á að upplifa það sem er að gerast í 

borgarrýminu (Gehl, 2010). Við söfnum miklum upplýsingum í mikilli fjarlægð, meðan 

við tökum færri en nákvæmari upplýsingar í styttri fjarlægðum. Sjón og heyrn er eitt af 

mikilvægustu skynfærum okkar og í 300 – 500 metra fjarlægð er hægt að greina hvort fólk 

er manneskjur en ekki eitthvað annað. Frá 25 – 100 metrum er hægt að greina einkenni 

fólks og líkamstjáningu. Innan við 25 metra verður upplifunin áhugaverðri og meira 

spennandi og þegar við nálgumst 10 metrana og nær þá notum við öll skynfærin okkar, 
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sjón, heyrn og lyktarskyn (Gehl, 2006). Þar sem fólk staldrar við, reynir það iðulega að 

finna sér brúnir til að halla sér upp að, eða setjast (Mynd 14, bls. 31). Þá eru bök okkar 

vernduð sem veitir öryggistilfinningu og við höfum fulla sýn á hvað er að gerast í rýminu 

fyrir framan okkur (Gehl, 2010). En oft á tíðum skemma lagðir bílar, strætisvagnar, 

byggingar og landmótun útsýnið (Southworth, 2005).  

Þó að aukin áhugi sé fyrir því hvernig efnislegir þættir í borgarrýmum hafi áhrif á hegðun 

okkar í þeim, hefur það lengi verið þekkt (Andrews o.fl., 2012). Hugmyndafræði um 

lífvænleika götunar var fyrst sett fram af Appleyard (1981) í bókinni Livable streets. Þar 

útskýrir hann að umferðahávaði og umferðahraði hafi áhrif á hnignun borgarrýmis og á 

lífsgæði íbúa (Sauter og Huettenmoser, 2008). Appleyard og Lintell (1972) gerðu könnun á 

samskiptum nágranna við nokkrar götur í San Francisco 1972 og komust þeir að því að 

með vaxandi umferð minnkuðu samskipti fólks við nágranna sína. Sauter og Huettenmoser 

(2008) eru sama sinnis og benda á að félagsleg gæði séu betri í götum þar sem 

umferðahraði er lægri. Í rannsókn Sauter og Huettenmoser (2008) voru mismunandi 

íbúðagötur skoðaðar og félagsleg samskipti skráð eftir hámarkshraða götunnar. Niðurstaða 

þeirra sýndi að athöfnum fjölgar eftir því sem hámarkshraði er lækkaður og félagsleg 

samskipti urðu meiri við götur sem voru flokkaðar sem samrými með hámarkshraða 

20km/klst (Mynd 15). Með því að beita hraðatakmarkandi aðgerðum væri hægt að gera 

borgarrýmið manneskjulegra og halda í við stöðugan vöxt umferðar (Appleyard, 1981). 

 
Mynd 15. Athafnir í borgarrýmum eftir umferðahraða. 

Athöfnum og félagsleg samskipti fjölgar eftir því sem hámarkshraði er lækkaður. 
Mynd: (Sauter og Huettenmoser, 2008). 
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Aðgengi að óbeinum upplýsingum og samskiptum hefur vaxið í gegnum árin og hefur 

komið upp sú umræða hvort borgarrými séu nauðsynleg til félagslegra samskipta (Barnett, 

2003; Sauter og Huettenmoser, 2008). Sjónvarp, internetið og snjallsímar gefa okkur 

tækifæri að sjá hvað annað fólk er að gera og upplifa. Þessi óbeinu samskipti hafa áhrif á 

fólk og örvar það jafnvel til að vera virkt í persónulegum athöfnum. Það að upplifa eitthvað 

í eigin persónu, auglitis til auglitis, á óvæntum og óútreiknanlegum augnablikum er ekki 

það sama og sjá það í gegnum aðra (Gehl, 2010). William J. Mitchell er sama sinnis (eins 

og vitnað er til í Barnett, 2003) og í grein sinni „Urban life, Jim – but not as we know it“ 

segir hann að margir tölvupóstar fjalli einmitt um það að hittast. Niðurstaða hans var sú að 

hönnun og útfærsla borgarrýma hafi áhrif hvort fólk nýti sér þau sem félagslegt rými. Það 

verður að vera eitthvað aðdráttarafl svo að fólk komi á staðinn. Harvey, Jaynes, Khuong og 

Riscica (2013) eru sama sinnis og benda á að það þurfa að vera einhver tilgangur með 

borgarrýminu og einhver skilaboð um til hvers eigi að nota þau.  

3.4. Gæði í borgarrýmum  
Gæði í borgarrýmum hafa áhrif á hvernig við skynjum og upplifum þau. Það eru til margar 

aðferðir til að mæla gæði borgarumhverfis og hvaða áhrif þau hafa á gönguvænleika hverfa 

(Ewing og Bartholomew, 2013; Brownson o.fl., 2009). Í yfirferð sem Ewing og Handy 

(2009) gerðu á efni um borgarfræði, fundu þeir út að það séu allt að 51 efnislegir þættir í 

borgarumhverfinu sem hafa áhrif á hvernig við skynjum og upplifum það t.d. hvort það sé 

öruggt, þægilegt, áhugavert eða aðlaðandi. Ewing og Bartholomew (2013) nefna efnislega 

þætti eins og inndregnar byggingar frá götu, lengd húsaraða, breidd gangstéttar og 

gatnamynstur hafi áhrif á gönguvænleika. Þessir efnislegu þættir hafa áhrif á hegðun okkar 

og getur latt eða hvatt okkur til þess að fara gangandi um borgarrýmið. Ewing og Handy 

(2009) völdu átta atriði sem þeim fannst einna mikilvægust til að meta gæði borgarrýma. 

Eftirfarandi kafli fjallar um þessi atriði sem hægt er að nýta við hönnun, til að auka gæði 

borgarrýma og skapa jákvæða upplifun í þeim, en þessi atriði voru:  

 myndsýn (e. imageability),  

 umlyking (e. enclosure),  

 mannlegur mælikvarði (e. human scale),  

 gegnsæi (e. transparency),  

 fjölbreytileiki (e. complexity),  

 samhengi (e. coherence),  

 læsileiki (e. legibility) og  

 tengingar (e. linkage).  
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Í rannsókn þeirra fengu þeir tíu sérfræðinga í borgarskipulagi sem allir eru leiðtogar á sínu 

sviði og hafa mikla þekkingu í borgarhönnun út frá rannsóknum, kennslu eða út frá starfi 

sínu. Þessir sérfræðingar voru fengnir til að mæla hlutlæga og huglæga eiginleika sem 

leynast í borgarrýminu og meta hvernig einstaklingar skynja og upplifa efnislega þætti í 

umhverfinu. Sérfræðingarnir horfðu á myndbandsupptökur af mismunandi borgarrýmum 

og gáfu þeir hverri senu einkunn hvað varðar gæði borgarumhverfisins út frá þeim átta 

atriðum sem nefnd voru hér á undan. Þeir útskýrðu mál sitt þegar þeir gáfu hverju atriði 

einkunn til að veita rannsóknarteyminu huglæga innsýn inn í þá efnislegu þætti sem höfðu 

áhrif á einkunnir þeirra. Það er huglægt mat hvers og eins hvernig hann/hún skynjar og 

upplifir borgarrými en hér fyrir neðan verður öllum átta atriðunum lýst nánar.  

 Myndsýn 3.4.1.
Myndsýn er það sem gefur stað ákveðin einkenni, gerir hann auðþekkjanlegan og 

minnisstæðan (Lynch, 1960). Staður hefur góða myndsýn þegar vissir efnislegir þættir í 

umhverfinu og uppsetning þeirra ná athygli, kalla fram tilfinningar og skilja eftir sig 

eftirminnilega sýn (Ewing og Bartholomew, 2013). Lynch (1960) telur að borg sem er með 

góða myndsýn sé vel skipulögð, með greinilegum leiðum til að ferðast eftir, auðþekkjanleg 

þeim sem heimsækir hana eða býr í henni og vekur upp sterka mynd í huga áhorfandans. 

Kennileiti (e. landmarks) er hluti af myndsýn. Kennileiti þurfa ekki endilega að vera stórir 

hlutir eins og byggingar heldur geta allt eins verið dyrahúnn (Ewing og Bartholomew, 

2013). 

 
Mynd 16. Myndsýn (Hallgrímskirkja). 

Áberandi byggingar eru algeng kennileiti og er Hallgrímskirkja gott dæmi um það. 
Mynd: (Powell, 2013). 

Ewing og Bartholomew (2013) telja að myndsýn sé náskyld „staðaranda“ (e. sense of 

place) eða upplifun okkar af borgarrými. Cullen (1971) útskýrir að sjónræn einkenni hjálpi 
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til við að búa til staðaranda sem hvetji fólk til að koma og staldra við í borgarrýminu. Jan 

Gehl (2006, bls. 181) útskýrir að staðarandi sé þegar: „... lífið í rýminu, staðbundið loftslag 

og gæði byggingarlistar styðja og upphefja hvert annað til þess að skapa ógleymanlega 

upplifun“16.  

Almenningslistaverk (e. public art) geta gefið stað einkenni og skapað staðaranda. Þau geta 

verið í formi minnisvarða, höggmynda, skrauts, götugagna, götulistamanna og tengt fólk 

saman (Ewing og Bartholomew, 2013). Portland Oregon í Bandaríkjunum er borg þar sem 

rík hefð er fyrir góðu aðgengi fyrir gangandi vegfarendur. Í henni er lögð áhersla á að bæta 

upplifun þeirra sem um hana ganga með skemmtilegri hönnun í formi gosbrunna, 

strætisvagnabiðstöðva, lýsingar, götulistar og um leið hjálpi það til við að búa til 

staðaranda. Þar er stefna borgaryfirvalda að auka borgargæði fyrir gangandi vegfarendur 

með því að gefa þeim eitthvað til að upplifa í borgarrýminu (Southworth, 2005). 

Arefi (1999) segir að erfitt sé að skapa staðaranda þar sem hann komi iðulega út af sögu og 

menningu staðarins ásamt tilfinningum og minningum sem fólk hefur til hans. Hafa því 

eldri hverfi oft sterkari staðaranda en ný hverfi. Staðir sem hafa staðaranda eru oft með 

sterk einkenni öfugt við staði sem vantar staðaranda. Arefi (1999) kallar þá „staðarlausa“ 

(e. non-place eða placelessness) staði þar sem þeir eru einsleitir, einhæfir og geta verið 

staðsettir hvar sem er. Eins og skyndibitastaðir, bensínstöðvar, matvöruverslanir, 

verslunarmiðstöðvar og verslunarhverfi við hraðbrautir. Þessir staðir eru oft einangraðir og 

illa tengdir við aðra staði (Arefi, 1999). 

 Umlyking  3.4.2.
Umlyking stjórnast af hve miklu leyti götur og borgarrými eru römmuð inn af byggingum, 

veggjum, gróðri og öðrum lóðréttum þáttum. Umlyking hefur mikilvægt gildi fyrir 

borgarrými sökum þess að hún rammar inn svæðið og býr til einingu. Stærðarhlutföll 

skipta þar miklu máli og samhengi sé milli hæðar og breiddar rýmis til að skapa 

„herbergis“ tilfinningu (Ewing og Bartholomew, 2013). Alexander, Ishikawa og Silverstein 

(1977) tala um að breidd göturýmis, frá byggingu að byggingu, ætti ekki að vera breiðari 

en hæð bygginga í kring til að veita góða umlykingu. Umlyking er ein áhrifamesta og 

augljósasta leiðin til að skapa staðaranda (Cullen, 1971). Ewing og Handy (2009) segja að 

                                                   
16 Upprunalegur texti er: „... life in the space, the climate, and the architectural quality support and complement 
each other to create an unforgettable total impression“. 
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þegar umlyking er góð þá sé rýmistilfinningin þægileg og kalli jafnframt fram 

öryggistilfinningu. 

 
Mynd 17. Umlyking (Laugavegur). 

Hæð bygginganna er svipuð og breidd götunnar.  
Mynd: (Nandabhiwat, e.d.). 

Tré geta hjálpað til við að skapa umlykingu og röð trjáa sitthvoru megin við götu getur sett 

borgarrými í mannlegan mælikvarða (Ewing og Bartholomew, 2013). Arnold (1993) segir 

að tré geti breytt kvarða hárra bygginga og breidd göturýmis og jafnvel myndað falskt loft 

með greinum og laufum. Fólk bregst vel við föstum hlutum sem aftur skapar 

öryggistilfinningu (Jacobs, 1993). 

Þegar umlyking er brotin í samfelldri húsaröð með tómum svæðum, bílastæðum, 

innkeyrslum, stórum inndregnum byggingum, verða til svæði sem hvetja ekki til 

mannlegra athafna og til verður dautt rými sem brýtur umlykinguna. Alexander o.fl. (1977, 

bls. 593) segja að: „byggingar hafi upphaflega verið inndregnar frá götunni til að vernda 

velferð almennings með því gefa hverri byggingu ljós og loftrými, en hafi í raun hjálpað til 

við að eyðileggja götuna sem félagslegt rými“17. 

 Mannlegur mælikvarði 3.4.3.
Þegar talað er um mannlegan mælikvarða er átt við stærð, áferð og tengingu við hluti í 

umhverfinu við mannleg hlutföll og samhengi þessara þátta við gönguhraða (Ewing og 

Handy, 2009). Hönnun, útfærsla bygginga, áferð eða yfirborðslögn gangstétta, tré og 

bekkir (götugögn) eru allt hlutir sem hægt er að tengja við mannlegan mælikvarða. 

Byggingar í hæfilegri stærð, þröngar götur og lítil rými skapa persónuleg borgarrými 

(Ewing og Bartholomew, 2013). Í þannig rýmum er margt að tileinka sér og við upplifum 

                                                   
17 Upprunalegur texti er: „Building setbacks from the street, originally invented to protect the public welfare by 
giving every building light and air, have actually helped greatly to destroy the street as social space“. 
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allt af mikilli ákefð þar sem við sjáum smáatriði og fólkið í kringum okkur (Gehl o.fl., 

2006). Aftur á móti verður upplifun gangandi vegfarenda öðruvísi í opnum borgarrýmum í 

kringum stórar byggingar og breiðar götur þar sem smáatriði eru fá. Í þannig borgarrýmum 

skynjun við okkur lítil og verðum óörugg (Ewing og Bartholomew, 2013; Gehl o.fl., 2006). 

 
Mynd 18. Mannlegur mælikvarði.  

Gönguvænleg gata þar sem byggingar, bekkir og tré veita góða umlykingu í tengslum við 
mannlegan mælikvarða góðan.  

Mynd: (Gehl Architects, 2011). 

Mikilvægt er að skilja mannlegan mælikvarða og samspil hans á ferðahraða og umhverfið. 

Mannlegan mælikvarða er hægt að tengja við gönguhraða mannsins 5 km/klst. (Llewelyn-

Davies, 2007; Gehl, 2006). Margar byggingar og umhverfi þeirra er hannað fyrir hraða 

bílsins eða 60 km/klst en staðsettar í umhverfi sem er ætlað gönguhraða mannsins. Þegar 

hraðinn er orðin mikill þrengist sjónsvið okkar og við missum af öllum smáatriðum í 

umhverfinu. Til að taka á móti svona hraða verður borgarrýmið að vera stórt svo og allar 

merkingar (Ewing og Bartholomew, 2013; Gehl, 2006). Að ganga í þannig borgarrými 

getur verið yfirþyrmandi, þreytandi og óáhugavert (Gehl, 2010).  

Borgarhönnuðir eru ósammála um hvað sé hæfileg stærð bygginga (Ewing og Handy, 

2009). Alexander o.fl. (1977) vilja meina að þegar byggingar eru orðnar hærri en fjórar 

hæðir séu þær ekki lengur í mannlegum mælikvarða. Lennard (1987) (eins og vitnað er til í 

Ewing og Bartholomew, 2013) setur hæðarmörkin við sex hæðir og Blumenfeld (1953) við 

þrjár hæðir (eins og vitnað er til í Ewing og Bartholomew, 2013). Trancik (1986) bendir á 

að við háar byggingar sé hægt að láta neðri hæðirnar dreifa úr sér en láta efri hæðirnar vera 

inndregnar áður en þær fari upp, þannig er hægt að ná mannlegum mælikvarða við götuna 

og við torgin (eins og vitnað er til í Ewing og Bartholomew, 2013). Með þessari aðferð er 

einnig hægt að minnka áhrif vinds og skugga frá byggingum, ásamt því að skapa betri gæði 

í borgarrýmunum. 
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 Gegnsæi 3.4.4.
Gegnsæi þarf ekki alltaf að vera séð heldur er hægt að ímynda sér það þ.e. hvað liggur 

handan. Hlutir sem hafa áhrif á gegnsæi eru veggir, gluggar, hurðir, grindverk, gróður, 

landslag og op í byggingum (Ewing og Bartholomew, 2013). Dæmi um gegnsæi er 

verslunargluggi sem býður vegfarendum að líta inn, öfugt við auða veggi og 

endurspeglanlegt gler sem dregur úr gegnsæi.  

 
Mynd 19. Gegnsæi.  

Hið fullkomna gegnsæi er þegar athafnir innandyra blandast við athafnir utandyra og sjást vel frá 
gangstéttinni (Llewelyn-Davies, 2007). 

Mynd: (Gehl Architects, e.d.). 

Jacobs (1993) segir að götur með mörgum inngöngum gefi til kynna mannlegar athafnir 

handan götunnar, en auðir veggir og bílskúrar gefi til kynna að fólk sé fjarri. Gehl (2010) 

styður þetta og talar um að ljós í gluggum, bekkir, blóm og leikföng úti á götu sýni 

mannleg ummerki og veiti öryggistilfinningu. Virkar (e active) framhliðar laða að fólk og 

ef það á að örva umferð gangandi vegfarenda skipta gæði jarðhæðarinnar miklu máli. 

Mikilvægt er að starfsemin hafi gegnsæi og blandist við götulífið til að auka flæði milli 

þess hvað gerist innandyra og utandyra. Virk starfsemi getur verið í formi verslana, 

kaffihúsa, veitingastaða og gallería. 

 Fjölbreytileiki 3.4.5.
Fjölbreytileiki vísar til upplifunar á sjónrænum (e. visual richness) fjölbreytileika staðar. 

Mannlegar athafnir og efnislegir þættir í umhverfinu hafa áhrif hvort staður sé 

fjölbreytilegur eða ekki. Fjöldi, tegund bygginga, stærðir, efniviður, skreytingar, landslag, 

skilti, bekkir (götugögn), ljósbreytur, skuggamyndanir og hreyfingar í umhverfinu hafa 

áhrif (Ewing og Bartholomew, 2013). 
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Mynd 20. Fjölbreytileiki (Bo01 í Svíþjóð). 

Mynd: (Staff, 2006). 

Rapoport, 1990 (eins og vitnað er til í Ewing og Handy, 2009) segir að fjölbreytileika sé 

náð þegar áhorfandi greini marga ólíka hluti í umhverfi sínu á vissum tíma. Samkvæmt 

Varming (1970) þarf að örva skynfæri okkar á 4 - 5 sekúndna fresti (eins og vitnað er til í 

Gehl, 2010). Það að ganga í gegnum borgarrými sem eru breytileg og eitthvað nýtt eða 

óvænt að gerast, skapar röð nýrra upplifana af umhverfinu (Cullen, 1971). Fjölbreytileiki 

er einnig tengdur mannlegum mælikvarða og hraða. Eftir því sem hraðinn verður meiri er 

minni þörf á fjölbreytileika (Ewing og Bartholomew, 2013) og þurfa allar merkingar, skilti 

ofl. að vera einföld og með stóru letri (Gehl, 2010). Skreytingar á byggingum hjálpa til við 

fjölbreytileika og þurfa þær ekki að vera miklar til að skapa upplifun (Ewing og Handy, 

2009). 

Gehl (2006) bendir á að fjölbreytt gönguleið eins og við verslunargötur sem einkennast af 

virkum framhliðum á u.þ.b. 5 - 6 metrar fresti geti gert það að verkum að göngu 

vegalengdir virðast styttri. Þessu er öfugt farið við lokaðar og stórar framhliðar þar sem 

ekkert áhugavert er að skoða og að ganga meðfram þeim virðist taka langan tíma. Jacobs 

(1992) lýsir fjölbreytileika sem blandaðri landnotkun, þar sem verslanir og íbúðir eru í 

nálægð við hvort annað sem skapar mannlíf frá morgni til kvölds. Það fer svo eftir 

starfseminni á svæðinu hversu líflegt borgarumhverfið verði þar sem ólík starfsemi kallar á 

mismunandi umferð fólks og fjölda heimsókna til og frá byggingum (Rowley, 1996). 

Nærvera og athafnir fólks ýtir líka undir fjölbreytileika (Gehl, 2006). Þegar hverfið Bo01 í 

Malmö í Svíþjóð var hannað voru valdir ólíkir arkitektar og verktakar til að ná fram 

fjölbreytileika.  
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 Samhengi 3.4.6.
Samhengi vísar á sjónræna röðun. Samkvæmni (e. consistency), mælikvarði, útfærsla 

bygginga, landslag, bekkir, götugögn, áferð eða yfirborðslögn gangstétta og aðrir efnislegir 

þættir hafa áhrif á samhengi (Ewing og Bartholomew, 2013). Hedman og Jaszewski (1984) 

benda á að gæta verði samhengis svo að byggingar og aðrir hlutir í umhverfinu myndi 

heild. Þegar margar byggingar reyna að vera einstakar verður borgarrýmið ruglingslegt en 

þegar vissir þættir eru endurteknir skapar það sjónræna einingu (eins og vitnað er til í 

Ewing og Bartholomew, 2013). 

 
Mynd 21. Samhengi. 

Form bygginga, bil á milli bygginga, hversu inndregið húsið er frá götu, hlutföll glugga og hurða, 
staðsetning innganga, byggingarstíll, áferð, skuggamynstur og landslag hafa áhrif á samhengi. 

Mynd: (Malmö stad, e.d.). 

 Læsileiki 3.4.7.
Læsileiki vísar í það hversu auðvelt er að lesa og skilja skipulag borgarrýmisins í heild 

sinni. Ewing og Bartholomew (2013) segja að læsileiki staðar sé góður ef götur og 

göngukerfi séu skilvirk, því þá er auðvelt að átta sig á hvar maður er staddur. Efnislegir 

þættir (kennileiti) í umhverfinu geta því hjálpað fólki að rata og verið viðmiðunarpunktar.  

 
Mynd 22. Læsileiki. 

Með því að loka götuenda með byggingu eykst læsileiki. Sjónrænn endi skapar líka umlykingu 
(Ewing og Bartholomew, 2013). 

Mynd: (Lindeke, 2014). 



41 
   

Lynch (1960) talar um að fólk skynji borgarumhverfið á ólíkan hátt og að hver og einn 

einstaklingur búi sér til mynd af því. Þegar læsileiki er góður þá er borgarmyndin skýr og 

ákvarðast hún af fimm efnislegum þáttum sem Lynch skilgreindi í umhverfinu: leiðum 

(e.paths), brúnum (e. edges), svæðum (e. districts), tengipunktum (e. nodes) og kennileitum 

(e.landmarks). Leiðir eru línulegar hreyfingar í gegnum borgarrýmið með tengipunktum 

sem eru rammaðir inn með brúnum. Á leiðinni sjáum við hin ýmsu kennileiti og þannig 

þekkjum við borgarumhverfið. 

 Tengingar 3.4.8.
Í gönguvænlegu umhverfi eru efnislegar og sjónrænar tengingar góðar. Þær eru frá 

byggingu til göturýmis, frá byggingu til byggingar, frá rými til rýmis og frá einni hlið á 

göturými til hinnar (Ewing og Bartholomew, 2013). Efnislegri tengingu má líkja við flæði 

hreyfingar á svæðinu og fer eftir sambandi gangstéttar, gatnamóta og gangbrauta 

(Southworth, 2005). Sjónrænar tengingar hafa tilhneigingu til að sameina ólík atriði 

(Ewing og Bartholomew, 2013). Jacobs (1993) mælir með því að gangbrautir séu á 90 

metra fresti en Alexander o.fl. (1977) ganga enn lengra og tala um að gangbrautir ættu að 

vera á 60 – 90 metra fresti svo tenging verði sem best milli svæða í borgarrýminu. Þó 

þessar vegalengdir milli gangbrauta séu stuttar fer það eftir útfærslum og hönnun 

borgarrýma hvort slíkra tenginga sé þörf. Trjálína getur einnig skapað tengingu. 

 
Mynd 23. Tengingar. 

Merktar þveranir (sebrabraut) og trjálína mynda sjónrænar tengingar milli rýma. 
Mynd: (NACTO, 2013). 

Í viðamikilli rannsókn sem Khan, M. Kockelman og Xiong (2014) gerðu kom í ljós hve 

mikilvægt er að hafa gatnamót (þriggja arma og fjögurra arma gatnamót) sem þéttast til að 

hafa áhrif á val á ferðamáta hjá gangandi og hjólandi vegfarendum. Skoðaðar voru margar 

breytur í heimilishaldi til að fá fjölbreyttar niðurstöður. Niðurstöður sýndu að þar sem 
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fjöldi gatnamóta voru þéttust var meira um að fólk gengi eða hjólaði og bílaeign var minni. 

Eru þetta svipaðar niðurstöður sem Southworth (2005) talar um í grein sinni Designing the 

Walkable City um mikilvægi þess að hafa þétt gönguleiðanet bæði innan svæðisins og við 

önnur svæði, þar sem samfellt gönguleiðanet eykur gönguvænleika hverfa.  

 
Mynd 24. Gatnamynstur og gatnatengingar. 

Þéttleika gönguleiðanets er hægt að mæla með fjölda gatnamóta á flatarmálseiningu. Með árunum 
hefur fjöldi tenginga fækkað og í framhaldinu leiðarval gangandi vegfarenda. 

Mynd: (Southworth, 2005). 

Í rannsókn Southworth (2005) sem fjallar um upplifun gangandi vegfarenda kom fram að 

þeir kjósi frekar að ganga í eldri hverfum með hefðbundnu borgarskipulagi frekar en 

nútíma (e. modernist) skipulagi. Vegna þess að nútíma skipulag er meira þreytandi, 

einhæfara, breiðri götur, hærri byggingar og með engri umlykingu né sjónrænum enda og 

kölluðu þeir þessi hverfi „einskis manns land“. Einnig voru aðrir þættir gagnrýndir sem 

höfðu áhrif á upplifun þeirra en það var umferðahávaði, lélegt viðhald og lítið mannlíf. 

Aftur á móti fannst þeim gömlu hefðbundnu hverfin meira aðlaðandi, þar voru tré, blóm, 

bekkir, gosbrunnar, höggmyndir, götulampar og götur voru þröngar.  
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3.5. Samantekt  
Til að draga niðurstöður kaflans saman, hvað felst í orðinu lífvæn byggð var gerð 

hugtakaskipan af þeim hugtökum sem notuð voru í kaflanum til að sýna hvernig þau 

tengjast innbyrðis.  

 

Mynd 25. Hugtakaskipan af lífvænni byggð. 
Tenging lífvænleika við þá efnislegu þætti í umhverfinu sem taldir eru hafa áhrif á hegðun 
gangandi vegfarenda bæði beint og óbeint í gegnum skynjun, upplifun og næmni einstaklingsins. 

Mynd: Hugtakaskipan er að hluta til byggð á hugtakaskipan Ewing og Handy (2009, bls. 67) 
um gæði í borgarrýmum. 

Það felst margt í orðinu lífvæn byggð og margir áhrifaþættir bæði stórir og smáir sem hafa 

áhrif á lífvænleika borgarrýma og hvernig þau eru notuð. Gæði í borgarrýmum hafa áhrif 

hvernig hver og einn skynjar eða upplifir þau. Þessi hugtök hafa svo áhrif á gönguvænleika 

í heildina og hegðun okkar.  
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4. Greiningarsvæði 
Í þessum kafla verður Skeifan skoðuð og metin út frá hugmyndafræði um lífvæna byggð. 

Skeifan var valin vegna þess að hún er hluti af þróunarsvæðum AR og liggur meðfram 

fyrirhuguðum þróunar- og samgönguási. Gert ráð fyrir mikilli uppbyggingu í Skeifunni 

sem miðar að því að byggja þar um 500 íbúðir, en í dag eru engar íbúðir. Kostir Skeifunnar 

felast meðal annars í staðsetningu hennar innan borgarmarkanna og þeirri fjölbreyttu 

starfsemi sem í henni er. Farið var í vettvangsskoðanir þar sem ytra (800 metra 

gönguradíus) og nærumhverfi (400 metra gönguradíus) Skeifunnar var skoðað til að meta 

núverandi aðstæður fyrir gangandi vegfarendur með tilliti til gönguvænleika. Skoðað var 

hvernig Skeifan tengist öðrum borgarhverfum út frá umferðarskipulagi, 

almenningssamgöngum og gatnamynstri, ásamt þeim efnislegu þáttum sem hafa áhrif á 

borgarrými Skeifunnar. Hvort það þurfi að gera róttækar breytingar svo að hún verði 

áhugaverð og aðlaðandi kostur til að búa í. Niðurstöður vettvangsskoðana voru svo notaðar 

til að gera grófa skipulagstillögu af Skeifunni, með það að markmiði að Skeifan geti orðið 

lífvæn byggð, í takt við markmið og stefnu Reykjavíkurborgar um þróunarás og þéttingu 

byggðar, en fyrst verður fjallað um sögu og þróun hennar.  

4.1. Saga og þróun Skeifunnar 
Skeifan var áður mýri sem var kölluð Sogamýri. Mýrin var þurrkuð upp, breytt í tún og á 

öðrum og þriðja áratug síðustu aldar byrjaði þar að rísa fjöldi smábýla á svokölluðum 

erfðafestublettum (Helga Maureen Gylfadóttir, Drífa Kristín Þrastardóttir, Pétur H. 

Ármannsson og Guðný Gerður Gunnarsdóttir, 2010). 

 
Mynd 26. Hluti af Reykjavíkurkorti Ágústs Guðmundssonar frá 1947. 

Mynd: (Helga Maureen Gylfadóttir o.fl., 2010).
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Eftir seinni heimstyrjöldina dreifðist byggðin fljótt í Reykjavík bæði útfrá nýjum 

skipulagshugmyndum og með tilkomu bílsins. Í kringum 1960 byrjaði að rísa iðnaðar og 

verslunarhverfi norðvestast í Sogamýrinni og fékk hún nafnið Skeifan, sem dregur nafn sitt 

af götu sem liggur í skeifumynduðum sveig um hverfið (ASK arkitektar, 2013). En Skeifan 

var upphaflega skipulögð sem iðnaðar- og verksmiðjuhverfi (Ráðgjafahópur Genius Loci, 

2014). 

Það var svo í byrjun sjöunda áratugarins sem Skeifan byggðist upp. Stór þáttur í því að 

Skeifan byggðist upp sem svæði fyrir verslunarstarfsemi var að það var búið að gera ráð 

fyrir að í Reykjavík þyrfti að rísa nýr verslunarkjarni. Átti hann að rísa í Kringlumýrinni og 

vera nýi miðbærinn í Reykjavík (Bjarni Reynarsson, 2014). Framkvæmdir við stofnun hins 

nýja miðbæjar í Kringlumýrinni dróst, og verslunarstarfsemi sem átti að fara þangað tók að 

dreifast um allan bæ. Meðal annars í húsnæði sem hafði verið reist í Skeifunni og á 

Suðurlandsbraut til eflingar á iðnaði (Trausti Valsson, 2002). Það var svo árið 1970 að 

Hagkaup opnaði fyrsta stórmarkað landsins í Skeifunni (Heimur, 2010). 

    
Mynd 27. Loftmynd frá 1965 og deiliskipulag af Skeifunni. 

Myndir: („Borgarvefsjá“, e.d.; Vinnustofan Þverá, 2001). 

Í núgildandi deiliskipulagi af Skeifunni frá 15.02.2001 var markmiðið að endurskilgreina 

gatna- og gönguleiðakerfi svæðisins og móta bílastæðastefnu. Í deiliskipulaginu var lögð 

áhersla á að fjölga bílastæðum eins og unnt væri. Gert var ráð fyrir viðbótar 

byggingarmagni upp á 40.000 m2 þar af 22.800 m2 undir átta hæða bílageymsluhús og 

bílakjallara. Á nokkrum stöðum var leyft að bæta við byggingarmagni þar sem fjölgun 

bílastæða gaf tilefni til (Vinnustofan Þverá, 2001).  
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4.2. Ytra og nærumhverfi Skeifunnar 
Skeifan er verslunar- og þjónustusvæði staðsett miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Skeifan 

er vel tengd við gatnakerfi höfuðborgarsvæðisins og í kringum hana liggja stórar 

umferðaæðar, Grensásvegur, Suðurlandsbraut, Skeiðarvogur og Miklubraut og er Skeifan 

því oft í alfaraleið. Mikil aðsókn er í þá þjónustu sem Skeifan hefur upp á að bjóða en hún 

einskorðast við verslun, þjónustu og skrifstofur sem gerir það að verkum að hún verður 

heldur tómleg að kvöldi til þegar flestar búðir og veitingastaðir eru lokaðir. Þegar búið er 

að bæta 500 íbúðum (samkvæmt AR) inn í Skeifuna mætti draga þá ályktun að hún hafi 

alla burði í að vera lífvæn borgarmiðja.  

 
Mynd 28. Loftmynd af Skeifunni frá 2015. 

Mynd: („Borgarvefsjá“, e.d.).  

Til að átta sig betur á því var farið í vettvangsskoðanir með beinni athugun þann 6. maí, 6. 

júní og 9. júlí 2015 til að sjá hvernig Skeifan kemur út, út frá hugmyndafræði um lífvæna 

byggð (Mynd 25, bls. 43). Skeifan var fyrst skoðuð á korti og einkenni hennar könnuð til 

að fá góða yfirsýn yfir svæðið áður en haldið var út í vettvangsskoðanirnar með gátlista 

(sjá kafla 4.2.1, bls. 47) þar sem núverandi aðstæður hennar voru greindar, merktar og 

ljósmyndir teknar. Aðgengi fyrir gangandi vegfarendur voru sérstaklega skoðuð og 

göngutengingar við nærliggjandi hverfi. Niðurstöður eru sýndar á myndrænan hátt með 

kortum, ljósmyndum og teikningum til að gefa innsýn inn í ytra og nær umhverfi 

Skeifunnar. Gátlistinn var byggður að mestu leyti frá þeim atriðum og viðmiðum sem 

komu fram í kafla 3.  
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 Gátlisti 4.2.1.
Hversu öruggt og þægilegt er umhverfi gangandi vegfarenda? 

(hlutir sem hafa áhrif gönguvænleika) 

 Gatnamynstur 
- Samfellt gönguleiðanet, góðar tengingar milli borgarrýma og nærliggjandi 

hverfa. 
- Byggðamynstur (hlutföll húsa, bílastæðaplön, stærð húsakroppa, fíngert, 

umlyking). 
- Landnotkun, bílastæðaplön, fjölbreytt, gróður ofl. 

 Gönguvænleiki 
- Vegalengdir, aðgengi, hindranir, gæði gönguleiðar, breidd, áferð, landslag, 

loftslag ofl. 
- Öryggi frá bílaumferð, gangbrautamerkingar, lýsing ofl. 

 Hvaða samskipti og athafnir eru í Skeifunni? 
- Er hægt að setjast þar niður, hvíla sig, dvelja eða staldra við?  
- Staðbundið loftslag, vindur og tré (sól og skuggi). 

 Upplifun, innihald leiðar, gæði í borgarrýmum (borgarhönnun, 
byggingarstíll, staðarandi, sjónræn). 
- Myndsýn: Hagkaup og Myllan (tengd sögu) bílar og bílastæðaplön. Hvar er 

jákvæð upplifun, öryggi og gott aðgengi fyrir gangandi vegfarendur? 
- Umlyking: Rammar borgarrými inn og eru þau vel skilgreind af byggingum, 

veggjum, gróðri og öðrum lóðréttum atriðum (stærðarhlutföll hæð + breidd). Er 
umlyking brotin t.d eru tóm svæði, bílastæðaplön, innkeyrslur, inndregnar 
byggingar og svæði sem innihalda ekki félagslegar athafnir? 

- Mannlegur mælikvarði: Stærð, áferð, tenging við hluti í umhverfinu t.d 
fjarlægðir, útfærsla bygginga, gangstétta, tré og bekkir. 

- Gegnsæi: Skynja hvað er handan götunnar, hvaða félagslegu athafnir eru í boði 
eða eru bara bílar. Eru virkar framhliðar? 

- Fjölbreytileiki: Er Skeifan sjónræn? t.d. útfærsla á byggingarstíl og skraut á 
byggingum til að örva og auka upplifun eða eru hliðar lokaðar og byggingar 
einsleitar? 

- Samhengi: Sjónrænt samhengi, tengjast byggingar með samfelldri gönguleið 
eða eru byggingar stakar og borgarrýmið ruglingslegt? Byggingar ólíkar og 
enginn stöðugleiki hvað varðar stærð og staðsetningu þeirra og bil á milli 
bygginga. 

- Læsileiki: Er auðvelt að lesa skipulagið, götur og hvar á að ganga. Eru 
efnislegir hlutir í umhverfinu sem hjálpa manni að skilja það? 

- Tengingar: Tengist Skeifan vel við nærliggjandi hverfi og eru borgarrýmin inn 
í henni tengd saman með gönguleiðum? 
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 Ytra umhverfi (800 m) 4.2.2.
Í dag er Skeifan umkringd umferðargötum sem ramma hana inn og einangra hana frá 

nærliggjandi hverfum en þau eru Múlar, Laugardalur, Heimar, Vogar, Mörkin og Gerðin. 

Þessi hverfi eru öll innan við 5 - 10 mínútna (400 - 800 metra gönguradíus) göngufæri frá 

Skeifunni. Sum þessara hverfa eru afar fjölmenn íbúðahverfi en möguleiki til þess að 

ganga eða hjóla frá þeim inn í Skeifuna eða í gegnum hana er ekki góð. 

 
Mynd 29. Aðgengi aðliggjandi hverfa inn í Skeifuna og gönguvegalengdir. 

Mæld loftlína (400 - 800 metra radíus) frá miðju Skeifu og yfir í nærliggjandi byggð er ekki löng en 
hin raunverulega gönguvegalengd er það, vegna fárra tenginga og óþétts gatnamynsturs. 
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Íbúar í Gerðunum þurfa að þvera Miklubraut til að komast 

inn í Skeifuna og myndar hún hálfgerða gjá á milli þeirra. 

Gangandi vegfarendur þurfa því að fara yfir stór gatnamót 

eða yfir göngubrú til að komast í Skeifuna og er vegalengd 

á milli þessara tenginga upp í rúma 400 metra. Einnig er 

langt á milli gatnamóta á Grensásvegi til að komast inn í 

Skeifuna eða um 200 metrar því ekki er hægt að komast 

niður í Skeifuna um hana miðja. Svipaðar vegalengdir eru 

milli gatnamóta á Suðurlandsbrautinni. Til að þvera 

Suðurlandsbrautina yfir í Heima þarf að fara yfir nokkrar 

götur í einu og getur biðtími verið langur til að komast yfir. 

Við Skeiðarvoginn eru tvö undirgöng til að komast í 

Mörkina og vegalengd á milli þeirra yfir 220 metrar. Fólk 

sem býr eða vinnur í aðliggjandi hverfum fer því gjarnan á 

bílum til að sækja þá fjölbreyttu þjónustu sem Skeifan 

hefur upp á að bjóða þrátt fyrir stuttar vegalengdir. En 

vegalengdir á áfangastað skipta miklu máli fyrir gangandi 

vegfarendur og gætu því haft áhrif á val um ferðamáta. 

Við Skeifuna er eitt vinsælasta útivistarsvæði Reykjavíkur, 

Laugardalur en tenging við hann er slæm fyrir gangandi 

vegfarendur. Laugardalur hefur margt upp á að bjóða og 

má þar nefna Laugardalsvöll sem er stærsti 

knattspyrnuvöllur Íslands, Fjölskyldu og húsdýragarðinn, 

Laugardalslaug, íþrótta- og sýningarhöll 

(Laugardalshöllin), Skautahöllina og Grasagarðinn.  

Einn af kostum Skeifunnar er hversu miðlæg hún er en 

tenging við nærliggjandi hverfi eru af skornum skammti. 

Með því að styrkja tengingu milli allra þessara hverfa ætti 

það að styrkja möguleika Skeifunnar í að vera lífvæn 

borgarmiðja.   

Mynd 30. Göngutenging við 
Gerðin. 

Mynd 31. Göngutenging við 
Heima. 

Mynd 32. Göngutenging við 
Mörkina. 

Mynd 33. Göngutenging við 
Laugardal. 
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 Nærumhverfi (400 m)  4.2.3.
Töluverður umferðarhávaði er frá Grensásvegi, 

Suðurlandsbraut, Skeiðarvogi og Miklubraut við Skeifuna. 

Samkvæmt hávaðakorti frá Vegagerðinni (2012) fer 

hljóðstig alveg upp í 70 dB(A) og yfir við byggingar sem 

standa næst þessum götum. Við Miklubrautina fer mikið 

landsvæði undir veghelgunarsvæði18. Skeifan ber þess 

merki að hún hafi verið skipulögð út frá bílaumferð og 

þeirri hugmyndafæði borgarskipulags sem var í gildi á 

þeim tíma (Aðalskipulag Reykjavíkur 1962 – 1983). Mikið 

landsvæði fer undir bílinn í Skeifunni, þá sérstaklega undir 

bílastæði. Yfirborðsflötur vega og bílastæða er um 47 %, 

byggingar 26 %, gönguleiðir 7 %, svæði sem er fyrir utan 

skilgreind lóðamörk 20 % og er stærsti hluti þess 

landsvæðis samhliða umferðargötum í kringum Skeifuna 

(Hans-Olav Andersen og Ragnhildur Kristjánsdóttir, 2013). 

Í ljósi aukinna áherslna á bætta nýtingu lands er vert að 

skoða hvernig hægt sé að nýta betur landsvæði sem fara 

undir samgöngumannvirki.  

Umferðarskipulag 
Hámarkshraði í Skeifunni er 50 km/klst. sem er hátt miðað 

við að mikið er um gangandi vegfarendur á svæðinu. 

Gatnakerfið er bæði slitrótt og erfitt að lesa hvar götur 

byrja og hvar bílastæði enda (Mynd 43, bls. 52). Eitt af 

markmiðum gildandi deiliskipulags Skeifunnar var að móta 

með skýrari hætti hvar götur byrjuðu og enduðu og hvar 

væri akstur á einkalóðum. En réttarstaða er oft óljós í 

Skeifunni þegar umferðaróhöpp eiga sér stað þar 

(Vinnustofan Þverá, 2001).   

                                                   
18 „... heildar landþörf samgöngumannvirkja er ekki eingöngu flatarmál 
þess lands sem fer undir malbikaða götu heldur einnig helgunarsvæði 
hennar, sem er ónýtanlegt vegna hljóðvistar, umferðaröryggis eða tekið 
frá vegna framtíðarstækkunar hennar“ (Haraldur Sigurðsson og Níels E. 
Reynisson, 2004, bls. 8).  

Mynd 34. Myndsýn og 
staðarandi Skeifunnar.

Mynd 35. Byggðamynstur og 
landnotkun (engin umlyking).

Mynd 36. Lítill læsileiki.

Mynd 37. Vantar tengingu fyrir 
gangandi og hjólandi milli 

innkeyrslna. 
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Enn í dag er erfitt að lesa hvar eru bílastæði og hvar er gata 

og veldur það ákveðnu óöryggi og óreiðu (Harpa 

Stefánsdóttir, 2014). Lítið er um umferðarmerkingar til að 

hjálpa við óljóst umferðarskipulag og má ætla að það leiði 

af sér lækkaðan umferðarhraða sökum óvissu allra 

vegfarenda. Götulýsing er góð við götur en minni lýsing er 

við byggingar og bílastæðaplön. En það er mikilvægt að 

götulýsing sé góð við bílastæðaplön þar sem gangandi 

vegfarendur eru þar ekki á merktum gönguleiðum.  

Gatnamynstur  
Gatnamynstur hefur áhrif á gæði og gönguvænleika hverfa 

þar sem það hefur áhrif á þéttleika gönguleiðanets. Skeifan 

einkennist hins vegar af ósamhangandi gönguleiðaneti og 

stórgerðu gatnamynstri. Byggðin í henni er gisin og 

umlyking lítil þar sem byggingar eru inndregnar frá götu, 

borgarrýmið á milli þeirra ýmist götur eða bílastæðaplön og 

rýmið í engum hlutföllum við mannlegan mælikvarða. 

Eykur þetta vegalengdir og fækkar valmöguleikum sem 

gangandi og hjólandi hafa. Þurfa þeir því að taka auka krók 

eða þvera stór og mikil bílastæðaplön sem eru með engum 

merktum leiðum fyrir óvarða vegfarendur.  

 
Mynd 42. Núverandi gatnamynstur og gatnatengingar við og 

inni í Skeifunni. 
 
 

 

Mynd 38. Ósamhangandi 
gönguleiðanet og vantar tengingu 

fyrir gangandi vegfarendur.

Mynd 40. Lítil tengsl við 
mannlegan mælikvarða.

Mynd 39. Inndreginn hús frá 
götu og gönguleið.

Mynd 41. Fjarlægð milli 
gönguleiðar og bygginga.
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Mynd 43. Umferðarskipulag og staðsetning biðstöðva við Skeifuna. 

Á kortinu má sjá hvar götur og gönguleiðir enda allt í einu og í flestum tilfellum taka við 
bílastæðaplön.  
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Almenningssamgöngur  
Eitt af markmiðum AR er að auka hlutdeild þeirra sem nota 

almenningssamgöngur úr 4% upp í 12% (Umhverfis- og 

skipulagssvið, 2013). Bæði til að stuðla að betri 

landnýtingu og minnka umhverfisáhrif af völdum 

bílaumferðar. 

Almenningssamgöngur eru góðar meðfram Skeifunni og 

tenging hennar við önnur hverfi borgarinnar því góð. Alls 

fara um 8 leiðir Strætó framhjá Skeifunni (Strætó, 2015) og 

tíðni ferða og leiðarval þeirra vagna er því fjölbreytt, 

sérstaklega um Miklubrautina og Grensásveginn. Fjarlægðir 

í biðstöðvar eru (Mynd 43, bls. 52) innan við 400 metra frá 

miðju svæðisins en hins vegar er aðgengi og umhverfið í 

kringum þær ekki aðlaðandi né áhugavert fyrir gangandi 

vegfarendur. Sumar biðstöðvar standa hálf berskjaldaðar 

við stórar stofngötur þar sem hraðinn er mikill og fólk lítið 

varið frá umferð og veðri.  

Til að veita betri innsýn í nánasta umhverfi og aðgengi 

gangandi vegfarenda við biðstöðvarnar í kringum Skeifuna 

verður þeim lýst.  

 Biðstöðin við Miklubraut er mjög berskjölduð og 
óvarðir vegfarendur eru í mikilli nálægð við umferðina, 
hávaðann og mengunina frá henni. Við hana stendur 
göngubrú sem þverar Miklubraut og býr til tengingu 
yfir í Gerðin frá Skeifunni, ásamt aðgengi að biðstöð 
hinum megin við götuna. Mikill hæðarmismunur er frá 
biðstöðinni og að gönguleið inn í Skeifuna. Þurfa 
gangandi vegfarendur því að fara upp langan stiga eða 
taka langan krók (allt að 140 metra) upp aflíðandi 
skábraut til að komast að gönguleið inn í Skeifuna. 
Þegar búið er að yfirstíga þennan hæðarmun tekur við 
langur brattur stigi niður í Skeifuna. Þessi stigi getur 
verið mikil hindrun fyrir marga, t.d. aldraða, fatlaða 
eða fólk með barnavagna.  

Mynd 44. Biðstöðvar við 
Miklubraut og göngubrú á milli 

þeirra. 

Mynd 46. Brattur stigi.

Mynd 45. Skábraut.
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 Biðstöðin við Grensásveg (nær Miklubraut) er einnig 
mjög berskjölduð fyrir umferð og stendur mitt á milli 
tveggja stórra gatnamóta. Umhverfið er gróðurlaust og 
lítið að sjá annað en malbik og bílaumferð. 

 Biðstöðin er við Grensásvegi (nær Suðurlandsbraut) 
og er hún eilítið skárri sökum þess að við hana er 
gróður. Báðar þessar biðstöðvar liggja nálægt 
tengingum inn í Skeifuna.  

 Biðstöðin við Suðurlandsbraut er alveg við gatnamót 
Suðurlandsbrautar og Álfheima. Umhverfi hennar eru 
gatnamót, bílastæðaplön og bensínstöð auk þess er 
eilítill gróður við hana. Biðstöðin liggur nálægt 
gönguleið inn í Skeifuna. Aðeins er hægt að þvera 
Suðurlandsbrautina öðru megin við þessi gatnamót. 
Þurfa gangandi vegfarendur í sumum tilfellum að þvera 
nokkrar götur og taka auka krók til að komast réttum 
megin yfir götuna (Mynd 30, bls. 49). Biðtími og tafir 
geta því verið miklar.  

 Biðstöðin við Skeiðarvog stendur við stórt og mikið 
hringtorg. Oft á tíðum eru aðstæður þannig að það er 
bíll við bíl við biðstöðina á álagstímum. Aðgengi að 
biðstöðinni er ágætt og sömuleiðis tenging við 
gönguleið inn í Skeifuna. Undirgöng eru við biðstöðina 
sem tengir hana við Mörkina og Vogahverfi (Mynd 32, 
bls. 49). En eins og kom fram hér að ofan, veigrar fólk 
sér oft við að nota þau og styttir sér gjarnan leið til að 
komast yfir götuna. 

Fram hefur komið (sjá kafla 3.2.5, bls. 19) að það er 

samhengi á milli gönguvænleika, gæða í umhverfinu og 

fjölda þeirra sem nota almenningssamgöngur (Southworth, 

2005). Til þess að Reykjavíkurborg nái árangri við að 

breyta ferðavenjum fólks (fjölga hlutdeild þeirra sem nota 

almenningssamgöngur) má ætla að þeir þurfi að bæta 

aðgengi og göngutengingar við biðstöðvar og gera umhverfi 

þeirra meira aðlaðandi fyrir notendur almenningsvagna. 

 

Mynd 47. Óaðlaðandi umhverfi 
kringum biðstöð við 

Grensásveg. 

Mynd 48. Biðstöð við 
Suðurlandsbraut, ummerki um 

að fólk stytti sér leið að 
gatnamótum. 

Mynd 49. Biðstöð við 
Skeiðarvog er berskjölduð 

vegna bílaumferðar og ríkjandi
vindáttar. 
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Byggðamynstur
Skeifan er frekar flatlend, lítilsháttar landhalli er frá vestri til austurs og er vesturhliðin 

hæst við Grensásveg (sem nemur einni húshæð). Byggingar eru almennt tvær hæðir eða 

tvær hæðir og ris, þó eru einstaka hús þrjár til fjórar hæðir. Byggðin er gisin og mikið bil á 

milli bygginga í Skeifunni (Mynd 51, 52, bls. 56) sem margar hverjar eru stórar skemmur 

eða vöruhús. Landsvæði á milli þeirra er víða illa nýtt og mikið til notað undir bílastæði. 

 
Mynd 50. Byggðamynstur og áhrifaþættir á staðbundið loftslag. 

Samkvæmt mælingum Veðurstofu Íslands (2013) 1. janúar 2003 – 31. desember 2012 eru suðlægar 
og austlægar áttir ríkjandi á svæðinu.  
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Mynd 51. Sneiðing A - A. 
Húsin eru í mikilli fjarlægð frá Miklubraut og Suðurlandsbraut. Í viðauka, bls. 89 er hægt að sjá 
sniðið í mkv. 1:2500. 

 
Mynd 52. Sneiðing B - B. 

Húsin við Grensásveg eru hærri en húsin inn á reit sem eru almennt tvær hæðir og ris.  

Staðbundið loftslag 
Þéttleiki, hæð bygginga og staðsetning þeirra í landslagi hefur áhrif á hegðun vinds. Í 

Skeifunni er lítil mótstaða í umhverfinu til þess að vindurinn lyfti sér yfir byggðina og 

myndi skjól fyrir ríkjandi vindáttum. Bæði vegna þess að langt bil er á milli bygginga og 

lítið um gróður til að draga úr vindhraða. Byggingar eru ekki háar í Skeifunni og er það 

jákvætt því þær leiða af sér litla skuggamyndun. Fyrir um 100 árum síðan fjallaði 

Guðmundur Hannesson (1916) um að æskilegt væri að hafa bil milli húsa að minnsta kosti 

tvöfalda hæstu vegghæð á Íslandi, þar sem hæð húsa hefur áhrif hve lengi borgarrýmið á 

milli þeirra nýtur sólar. 

 
Mynd 53. Sólarhæð kl. 13:30 á mismunandi tíma árs. 

Sólarhæð á Íslandi er lengstan hluta ársins lág (vegna hnattstöðu) og geta því oft á tíðum myndast 
sólarlausir staðir. 

Mynd: (Magnús Jónsson og Sigurður Harðarson, 2014, bls. 58). 
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 Aðgengi og öryggi fyrir gangandi 4.2.4.
 vegfarendur 

Skeifan er frekar flatlend sem er kostur fyrir gangandi og 

hjólandi vegfarendur. Gönguleiðir liggja meðfram megin 

stofngötum kringum svæðið og meðfram flestum 

umferðargötum inni á reitnum. Það eru margar 

óskilgreindar götur í Skeifunni sem gerir hana ill læsilega. 

Almennt er aðgengi ekki gott fyrir alla samfélagshópa og 

mikið er um götuþveranir og ómerktar gönguleiðir yfir stór 

og mikil bílastæðaplön.  

Iðulega vantar tengingar fyrir gangandi vegfarendur frá 

bílastæðum að inngangi bygginga og í fæstum tilfellum 

liggur samfelld gönguleið að þeim. Verslanir eru margar 

hverjar í stórum vöruhúsum eða skemmum og snúa 

inngangar þeirra flestir að bílastæðaplönum. Við verslanir 

þarf oftast að stíga upp eitt til tvö þrep upp á gönguleið frá 

götu eða bílastæðaplani.  

Lítið mannlíf utandyra í Skeifunni, þ.e. félagslegar athafnir 

og samskipti við annað fólk á götunni fyrir utan það sem á 

sér stað við innganga verslana. Draga má þá ályktun að ekki 

sé gert ráð fyrir því að fólk vilji staldra við í borgarrýmum 

Skeifunnar þar sem lítið er að upplifa í þeim annað en 

bílaumferð. Lítill fjölbreytileiki er í umhverfinu og 

byggingar frekar einsleitar. Engir bekkir eru í Skeifunni (að 

undanskildum þeim sem eru við ísbúðina í Fákafeni) sem 

gefur fólki tækifæri til að setjast niður og hvíla sig. Útsýni 

og sjónlínur til fjalla eru einna bestar frá göngubrúnni sem 

þvera Miklubrautina (Mynd 58, bls. 58). Þar sem 

göngubrúin stendur hærra í landslaginu en Skeifan og sést 

þar því vel til Hengilssvæðisins, Bláfjalla og Esjunnar. Þó 

má sjá Esjuna vel frá nokkrum stöðum úr Skeifunni á milli 

bygginga þegar horft er til norðurs.  

Mynd 55. Inngangar snúa að 
bílastæðaplönum og gegnsæi er 

mikið.  

Mynd 56. Engin aðstaða fyrir 
fólk til að setjast niður, hvíla sig 

eða tala saman. 

Mynd 57. Mikið gegnsæi en fáir 
eiga þarna leið framhjá.

Mynd 54. Lélegt aðgengi frá 
bílastæðum og upp á gönguleið.
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Ein samfelld gönguleið liggur þvert í gegnum Skeifuna sem 

tengir hana við Gerðin til suðurs og Heima til norðurs. Ætla 

má að þessi gönguleið sé aðal samgönguleið fyrir gangandi 

vegfarendur til að nálgast biðstöðvar Strætó. Þessi 

gönguleið er slitin í sundur á þremur stöðum fyrir 

bílaumferð. Þessar þveranir eru merktar sem hraðahindranir 

í stað þess að vera merktar sem gangbrautir með þar til 

gerðum upplýsingamerkjum (D02.11) eins og talað er um í 

Reglugerð um umferðarmerki nr. 289/1995 til að gefa til 

kynna forgang gangandi vegfarenda. 

Þess má geta að merktum gangbrautum hefur fækkað 

undanfarin ár í Reykjavík og er Skeifan engin undartekning 

frá því. Í stað gangbrauta hafa gönguþveranir með 

hraðatakmarkandi aðgerðum verið notaðar í staðinn 

(Mannvit, 2012). Í Reglugerð um umferðarmerki nr. 

289/1995 stendur að gangbraut (M13) yfir akbraut skuli að 

jafnaði merkt með hvítum samhliða röndum langsum á 

vegi, yfirleitt nefnt sebrabraut. Þó er heimilt að merkja 

gangbraut með tveimur óbrotnum línum þvert yfir 

akbrautina. Þó er tekið fram í Umferðarlögum nr. 50/1987 

að forgangur gangandi sé ekki til staðar nema þegar um er 

að ræða gangbrautarljós, gangbraut með gangbrautarskiltum 

eða þegar ökumaður beygir þvert fyrir gangandi umferð á 

gatnamótum. Í 26. gr. umferðarlaganna hljóðar svo: 

„Ökumaður, sem ætlar að aka yfir gangstétt eða gangstíg 

eða að aka út á akbraut frá lóð eða svæði við veginn, skal 

bíða meðan gangandi vegfarandi fer fram hjá“. Erfitt getur 

verið fyrir gangandi og akandi vegfarendur að átta sig á 

hvor eigi réttinn við ómerkta gangbraut þegar engin 

gangbrautarskilti eru til staðar. Sérstaklega þar sem málaðar 

eru tvær línur þvert á akbraut því þær geta auðveldlega 

afmáðst við mikinn akstur og horfið undir snjó á veturna.  

Mynd 61. Götuþverun.

Mynd 60. Engin tenging milli 
svæða fyrir gangandi 

vegfarendur. 

Mynd 59. Hraðahindrun á 
samfelldri gönguleið.

Mynd 58. Útsýni frá göngubrú 
að Esju. 
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Þrjú hringtorg eru í Skeifunni og eru þau öll án sebrabrauta 

og gangbrautarskilta, þó má finna hvítar leiðarlínur sem 

vissulega gefa til kynna gönguleið en hafa enga lagalega 

merkingu án umferðarskilta. Til að auka öryggi óvarðra 

vegfarenda við hringtorg er hægt að hafa afdrep eða 

miðeyju á örmum þeirra (Mannvit, 2012). Sérstaklega við 

ómerktar götuþveranir þar sem þær gefa gangandi 

vegfarendum tækifæri til þess að einbeita sér að einni 

akstursstefnu í einu. Hringtorgin í Skeifunni uppfylla ekki 

þær kröfur en í riti Vegagerðarinnar (2014) segir að breidd 

miðeyju þurfi að vera a.m.k. 2 metrar svo að gangandi 

vegfarendi hafi skjól af henni, rúmi reiðhjól eða manneskju 

með barnavagn. 

Á nokkrum stöðum í Skeifunni (Mynd 36, bls. 50) myndast 

hálfgert samrými vegna þess að það eru engin skil hvar er 

gata, bílastæði eða gönguleið. Á þessum stöðum er lítil 

umlyking og götulýsing slæm sem er eitt af grundvallar 

atriðum í að gera svona svæði örugg (Hamilton-Baillie, 

2008; Sauter og Huettenmoser, 2008). Skeifan getur verið 

fráhrindandi og óaðlaðandi staður fyrir marga vegna 

mikillar nálægðar við bílaumferð. Á tímabilinu 2007 – 2014 

var töluvert um slys með litlum meiðslum í Skeifunni. Flest 

óhöppin voru þegar bílar keyrðu á aðra bíla en nokkuð var 

um óhöpp þegar ekið var á gangandi og hjólandi 

vegfarendur (Samgöngustofa, 2015). Þegar það er ekki skýr 

forgangsröðun til staðar getur það valdið óöryggi hjá 

gangandi og hjólandi vegfarendum. Þó er upplifað öryggi 

misjafnt hjá fólki og óháð hversu öruggt það er í raun og 

veru (Utter o.fl., 2011). Auðvelt er að koma í veg fyrir 

óvissu hvað varðar forgang gangandi vegfarenda með 

uppsetningu á gangbrautarskiltum og góðum 

yfirborðsmerkingum eins og sebrabraut. 
  

Mynd 62. Engin gönguleið yfir 
götuna við hringtorg.

Mynd 63. Aðgengi, er þetta 
gönguleið? 
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 Samantekt  4.2.5.
Það er margt sem betur má fara í Skeifunni en hún hefur einnig marga kosti. Til að draga 

niðurstöður kaflans saman var gerð SVÓT greining sem skilgreinir helstu styrkleika, 

veikleika, ógnanir og tækifæri Skeifunnar. Greiningin gerir ráð fyrir mikilli uppbyggingu 

og lagt verður til að gera róttækar breytingar á Skeifunni og haldið í gömul hús sem nýtast 

nýrri skipulagssýn. Það er mikið um stórar, langar skemmur í Skeifunni sem henta illa 

undir íbúðabyggð og er því lagt til að þær víki fyrir nýrri byggð. 

Styrkleikar Veikleikar 

 Miðsvæðis og vel tengd gatnakerfi Rvk. 
 Fjölbreytt þjónusta til staðar. 
 Tíðar almenningssamgöngur. 
 Nálægð við fjölmenna íbúðabyggð. 
 Byggingar ekki háar (lítil skuggamyndun).  
 Lítill landhalli. 
 Snýr á móti sólarátt (til suðurs). 
 Nálægð við Laugardal og græn svæði. 

 Mikill hávaði og mengun frá götum sem 
umlykja svæðið. 

 Götur einangra Skeifuna frá nærliggjandi 
byggð og fáar göngutengingar á milli þeirra. 

 Skipulagt er fyrir þarfir einkabílsins (fjöldi 
bílastæða) og er hann í forgangi. 

 Aðgengi almennt slæmt fyrir gangandi og 
hjólandi vegfarendur, mikið af hindrunum, fáar 
skilgreindar gönguleiðir og erfitt að lesa 
umhverfið. 

 Mikið bil er á milli bygginga og lítil 
vindmótstaða í umhverfinu til að draga úr 
vindhraða (gróðurlaust). 

Ógnanir Tækifæri 

 Borgarbúar nýti sér ekki ný tækifæri til að 
breyta ferðavenjum og velji sér sjálfbæran 
samgöngumáta. 

 Einkabíllinn verði of mikið í fyrirrúmi þrátt 
fyrir skipulagsbreytingar. 

 Verslun og þjónusta fari af svæðinu. 
 Samráð gangi illa og hagsmunaaðilar taki 

ekki vel í breytingar.  
 Borgarbúar kjósi að búa þar ekki. 

 Að þétta byggðina og bæta inn í hana íbúðum. 
 Liggur meðfram fyrirhuguðum þróunar- og 

samgönguás (AR).  
 Gangandi vegfarendur fá aukin forgang í 

borgarrýminu og umhverfið gert læsilegra.  
 Umhverfið verði aðlaðandi og áhugavert, dragi 

að sér borgarbúa sem vill ganga, hjóla, búa og 
versla í Skeifunni.  

 Bætt er við gróðri til að auka gæði borgarrýma.  
 Gera græna tengingu milli nærliggjandi hverfa. 

 

Mynd 64. SVÓT greining. 

Styrkleikar hennar eru meðal annars fólgnir í fjölbreyttri þjónustu og staðsetningu hennar í 

Reykjavík. Veikleikar hennar eru að það eru fáar tengingar við nærliggjandi hverfi þar sem 

gatnamynstrið og gönguleiðanetið er ekki þétt. Helstu ógnanir eru að samráð milli 

hagsmunaaðila gangi illa sem getur leitt til andstöðu vegna skipulagsbreytinga. Mikil 

tækifæri felast í að byggja Skeifuna upp með markmiðum AR til hliðsjónar, s.s. að þétta 

byggðina og bæta við íbúðum. Um leið þarf að hlúa að umhverfinu svo að það sé aðlaðandi 

fyrir gesti og gangandi þannig að fólk finni löngun til að staldra þar við og glæða svæðið 

götulífi svo að í Skeifunni geti risið lífvæn byggð.   
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4.3. Skipulagstillaga og framtíðarsýn  
Í þessum kafla verður farið yfir tillögu að nýju skipulagi fyrir Skeifuna út frá 

hugtakaskipan um lífvæna byggð (Mynd 25, bls. 43) og niðurstöður úr SVÓT greiningu 

(Mynd 64, bls. 60) nýttar. Ekki er um nákvæma hönnun að ræða heldur útfærslu á 

hugmynd sem mótast í grunninn af þeirri sýn sem Reykjavíkurborg setur fram í AR um 

Skeifuna. Í AR er miðað við að bæta við 500 íbúðum, en í tillögunni er lagt til að bæta við 

fleiri íbúðum til að nýta landsvæði Skeifunnar betur. Með aukinni íbúðabyggð aukast ekki 

einungis möguleikar Skeifunnar til að verða lífvæn borgarmiðja þar sem íbúum í henni 

fjölgar (sem eykur götulíf og ljós í gluggum á ólíkum tímum dags) heldur líka við 

sjálfbæran samgöngumáta. Ætla má að einhverjar byggingar í Skeifunni þurfa að víkja 

fyrir slíkri framtíðaruppbygginu og gera þurfi talsverðar umbætur á umhverfinu hvað 

varðar aðgengi, öryggi og tengingar fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur.  

Markmiðið með tillögunni er að hverfið verði heilsteypt, með þéttri blandaðri byggð með 

ríkum staðaranda. Byggðin verði í mannlegum mælikvarða, veiti umlykingu og gegnsæi 

fyrir fjölbreytt mannlíf allra samfélagshópa. Borgarrýmin verði skjólgóð, vistleg, 

innihaldsrík, fjölbreytileg og hvetji til hreyfingar og styðji við að staðbundið loftslag verði 

sem best í borgarrýminu. Umhverfið í kringum biðstöðvar Strætó verði vistvænt, vel 

upplýst og veiti gott skjól frá veðri og vindum. En til að sú uppbygging verði farsæl verður 

að huga að heildarmyndinni eins og tengingum við nærliggjandi hverfi svo hún verði ekki 

einangruð frá byggðinni í kringum hana. Við endurskipulagningu svæðisins var tekið tillit 

til ríkjandi austanáttar og stöðu sólar svo unnt sé að skapa skjólgóð og sólrík svæði til 

útiveru. Á grænum svæðum er lagt til að mótaðir verða hólar og jafnvel tjarnir í 

landslaginu til að gera umhverfið áhugavert og búa til minni rými innan í borgarrýmunum. 

Skipulagstillagan felur í sér að byggt verði yfir Miklubrautina til þess að nýta betur það 

landsvæði sem fer undir hana og jafnframt rýmið fyrir ofan undir byggð. Yfirbyggingin 

verður dregin fram sem kennileiti um sameiningu Skeifunnar við nærliggjandi byggð og 

eykur jafnframt skilyrði fyrir lifandi byggð beggja megin við hana. Við þetta skapast breið 

græn tenging við helstu útivistarsvæði borgarinnar, Laugardalinn og Elliðaárdalinn. Lagt er 

til að á yfirbyggingunni verði útsýnispallur sem snýr austur sem býður upp á útsýni til 

Hengilssvæðisins, Bláfjalla og Esjunnar. 
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Mynd 65. Ný skipulagstillaga. 

Í viðauka, bls. 88 er hægt að sjá skipulagstillöguna í mkv. 1:2500.  
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Mynd 66. Nýtt snið í gegnum Skeifuna milli Miklubrautar og Suðurlandsbrautar. 

Í viðauka, bls. 89 er hægt að sjá sniðið í heild sinni í mkv. 1:2500 og hlutasnið í mkv. 1:1000. 

Í tillögunni er gert ráð fyrir um 295.000 m² af nýbyggingum í Skeifunni og umhverfi 

hennar. Gert er ráð fyrir allt að 1300 íbúðum. Helstu tölulegar upplýsingar eru: 

 Skólar og stofnanir  3.000 m² 

 Íbúðarhúsnæði  100.000 m² 

 Blönduð byggð  145.000 m² 

 Verslunar- og skrifstofuhúsnæði  47.000 m² 

 Skipulagshugmynd  4.3.1.
Styrkleikar Skeifunnar voru skoðaðir og hvernig hægt væri að nýta núverandi byggingar í 

uppbyggingu. Við skipulag Skeifunnar var hugað að því hvernig hægt væri að glæða 

svæðið götulífi og bæta staðaranda hennar. Með fjölbreytta og opna starfssemi á 

jarðhæðum aukast forsendur fyrir auðugt mannlíf sem getur glætt bæjarkjarnann lífi frá 

morgni til kvölds. Í því felst að blanda saman verslun, þjónustu, atvinnu og íbúðum í eina 

heild. Göngufjarlægðir verði sem stystar sem auðveldar íbúum, gestum og gangandi að 

sinna sínum daglegu erindagjörðum án einkabílsins.  

Megininntak tillögunnar felst m.a. í að hverfið verði gert samhangandi við nærliggjandi 

eldri hverfi (Mynd 29, bls. 48). Aðgengi verði bætt fyrir krakka sem sækja Vogaskóla og 

Breiðagerðisskóla með fleiri göngutengingum við nærliggjandi byggð og svæðið í heild 
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sinni. Í skipulaginu er gert ráð fyrir nýjum leikskóla og skóla fyrir yngstu deildirnar og er 

hann staðsettur í almenningsgarðinum. Verður þar sköpuð hvetjandi leikaðstaða til að auka 

umhverfisvitund krakkanna sem hann stunda ásamt íbúum og gestum Skeifunnar. Stutt er í 

heilsugæsluna í Glæsibæ sem getur einnig orðið þjónustueining fyrir Skeifuna. Við 

Suðurlandsbrautina verður þjónustu og samgöngumiðstöð sem þjónar fyrirhugaðri 

Borgarlínu við þróunar- og samgönguás borgarinnar, auk verslana.  

 
Mynd 67. Landnotkun og hæð bygginga. 

Mikilvægt er að bjóða upp á fjölbreytt val af húsagerðum og stærðum af íbúðum svo fólk 

hafi þann kost að búa áfram í hverfinu þrátt fyrir að fjölskyldustærð eða fjárhagur breytist. 

Lagt er til að byggingar verði ekki hærri en fjórar hæðir og að fjórða hæðin verði inndregin 

til þess að koma í veg fyrir óþarfa skuggamyndun. Einnig að jarðhæð, sú hlið sem snýr að 

götu, verði ögn inndregin til að veita skjól fyrir veðráttu. Byggingar verði ekki inndregnar 

frá götu heldur staðsettar við götuna og myndi skjól í kringum opinn sameiginlegan garð á 

milli þeirra. Með þessu móti fái íbúar svæðisins aðgang að góðu grænu svæði og að 

staðbundið loftslag í borgarrýmum og í almenningsgarðinum verði því betra. Þar sem 

byggð liggur upp að almenningsgarðinum fyrir miðju er mikilvægt að hún verði í tengslum 

við garðinn en ekki girt af. Lagt er til að byggingar verði almennt lægri inni í miðri 

Skeifunni við almenningsgarðinn. Ytri rammi Skeifunnar verði fjórar hæðir og verða þar 

útsýnisásar á Esjuna, Hengilssvæðið og í Bláfjöll. Lagt er að útlit bygginganna verði 

fjölbreytt og sú hlið sem snýr að götunni verði aðlaðandi og gegnsæ til að samtvinna 

mannlíf á götu og starfsemi innandyra. Fengnir verði ólíkir arkitektar til að hanna 

byggingar til að auka fjölbreytileika Skeifunnar. Þannig verði meiri líkur á að örva 
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upplifun og skynfæri vegfarenda í borgarrýmunum. Hugað er að læsileika götunnar með 

útsýnisásum og þær götur sem liggja frá suðri til norðurs hafi sýn á Esju sem getur skapað 

sjónrænan enda. 

 Umferðarskipulag 4.3.2.
Lagt er til að byggt verði yfir Miklubraut en við Suðurlandsbrautina verði aðgengi, öryggi 

og göngutengingar hannaðar með það í huga að minnka biðtíma gangandi og hjólandi 

vegfarenda við að þvera hana. Í skipulaginu er lagt upp með að tryggja greiða og örugga 

leið fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur úr öllum samfélagshópum. Aukið aðgengi 

(fleiri göngutengingar) verði að almenningssamgöngum og umhverfið gert vistlegt með 

gróðri. Lögð var áhersla á að tengja Skeifuna betur við hverfishlutana til suðurs og norðurs 

til að skapa betra flæði yfir Miklubraut og Suðurlandsbraut. Tengingum fjölgar og 

vegalengdir milli Skeifunnar og Gerðanna verði styttri og umferðarhávaði19 minni. 

 
Mynd 68. Nýjar hugmyndir af gatnamynstri og gatnatengingum við og inn í Skeifuna. 

Gatnamynstrið þéttist í Skeifunni þar sem fjöldi gatnatenginga fjölgar um sjö (sbr. Mynd 42, bls. 
Error! Bookmark not defined.). Verður því betra flæði hreyfingar á milli hverfanna sem gefur 
vegfarendum fleiri kosti að ferðast um svæðið.  

Við skipulag gatna er markvisst hugað að aðgerðum til að draga úr ökuhraða og áhrifum af 

umferðarhávaða. Til að auka umferðaröryggi gangandi og hjólandi vegfarenda hverfisins 

verður umferðarhraði lækkaður niður í 30 km/klst (Mynd 69, bls. 66). í formi 

hraðastjórnunar bæði með þrengingum og láréttum hindrunum (Mynd 70, bls. 67). Í 

húsagötum og samrými fari hámarkshraði niður í 15 km/klst. 

 

 
                                                   

19 Í Reglugerð um hávaða nr. 724/2008 í viðauka töflu I mega umhverfismörk vegna umferðar ökutækja við 
íbúðarhúsnæði á verslunar-, þjónustu- og miðsvæðum ekki fara yfir 65 dB við húsvegg en 30 dB inni. Ef það á 
að bæta við íbúðabyggð inn í Skeifuna verður að huga að hvernig hægt sé að minnka hljóðstig frá Miklubraut. 
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Mynd 69. Nýtt umferðarskipulag sem eykur tengingu milli hverfa. 

Lagt er til að göngu og hjólatengingar innan Skeifunnar verði þéttari við nærliggjandi hverfi til að 
bjóða upp á sem stysta leið á milli áfangastaða. 
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Almennt verður umferð gangandi vegfarenda á gönguleiðum meðfram götum. Þó verða sér 

gönguleiðir sem eingöngu eru ætlaðar fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur í gegnum 

Skeifuna sem tengir hana betur við nærliggjandi byggð. Gönguleiðir sem liggja upp að 

byggingum verði hellulagðar til að auka fjölbreytileika í borgarrýminu (Mynd 71, bls. 68). 

Gróðursvæði verði í hverju borgarrými og bílastæði verða samsíða götu.  

 

Mynd 70. Gatnamót. 
Við hver gatnamót verði lóðréttar hraðatakmarkanir sem geri það að verkum að gangandi og 
hjólandi vegfarendur þurfi ekki að fara upp og niður gangstéttabrúnir. Gatnamót verða vel merkt 
með umferðarskiltum, sebrabrautum og breyttri áferð á yfirborðslögn til að gefa til kynna forgang 
gangandi vegfarenda á svæðinu og þarf því bílaumferð að hægja á sér við hver gatnamót. 

Ný borgargata Heimagerði liggur í gegnum Skeifuna sem mun tengja hverfin Heima og 

Gerðin saman (Mynd 65, bls. 62 og Mynd 69, bls. 66). Faxafen mun halda áfram yfir í 

Gerðin og tengjast Breiðagerði. Gatnamynstur verði þéttara þar sem götum og 

göngutengingum fjölgar við nærliggjandi hverfi sem býður upp á fjölbreyttara leiðarval 

fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Með betri tengingum verður auðveldara fyrir íbúa 

báðum megin við Skeifuna að sækja í þá þjónustu sem hvert svæði hefur upp á að bjóða.  

Þrátt fyrir fyrirhugaða byltingu í samgöngumálum hjá borginni má ætla að einkabílinn taki 

áfram mikið pláss í borgarrýmum. Í þessu skipulagi er gert ráð fyrir að bílastæði séu aðeins 

meðfram götum (samsíða) og í bílakjöllurum undir fyrirhuguðum nýbyggingum. Engin 

stór bílastæðaplön verða leyfð ofan jarðar og er það gert til að draga úr vægi einkabílsins í 

borgarrýminu. Verða einhverjir þessara bílakjallara hugsaðir fyrir almenning ásamt íbúa 

hverfisins. Þannig er hægt að samnýta þá fyrir verslunar- og skrifstofufólk á daginn og íbúa 

hverfisins á kvöldin. Ekki verður kvöð um að bílastæði fylgi hverri íbúð heldur reynt að 

hvetja til notkunar á almenningssamgögnum með gönguvænlegum borgarrýmum (Mynd 

71, bls. 68).  
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Mynd 71. Snið í gegnum borgarrýmin. 

Borgarrými sem veita umlykingu með byggingum og gróðri í tengslum við mannlegan mælikvarða. 
(Mynd 69, bls. 66 sýnir hvar er húsagata, borgargata, samrými og þróunar- og samgönguás). 
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Mynd 72. Almenningsgarður. 

Helstu breytingar hvað varðar almenningssamgöngur við Skeifuna verða við Miklubraut. 

Þar er lagt til að gerð verði sér akrein upp í Skeifuna fyrir Strætó og að biðstöðvar verði 

þrjár (í dag er ein) til að minnka vegalengdir fyrir gangandi vegfarendur. Á þessari akrein 

er hægt að hafa sérstök sleppistæði fyrir leigubíla og bílaumferð. Við Suðurlandsbraut 

muni biðstöðvum einnig fjölga og verði þrjár (í dag er ein) sem tengjast með góðum 

gönguleiðum að fyrirhugaðri samgöngumiðstöð. Lagt er til að biðstöðvar verði staðsettar 

nálægt gönguleiðum inn í hverfin. Aðgengi verði með sem fæstum hindrunum fyrir alla 

samfélagshópa til að nýta sér almenningssamgöngur inn, út og í gegnum Skeifuna. 

Almennt verði umhverfi í kringum biðstöðvar Skeifunnar gert vistlegra og notendavænna 

með fleiri göngutengingum fyrir gangandi 

vegfarendur í gegnum hverfið.  

 Borgarrými 4.3.3.
Lögð er áhersla á að borgarrýmin, hvort sem þau 

eru stór eða smá, verði aðlaðandi og góður staður 

til að ganga, hjóla, setjast, staldra við í og eins að 

þau stuðli að samskiptum við annað fólk. Að íbúar, 

gangandi og hjólandi vegfarendur finni fyrir öryggi 

og líði vel í þeim. Að yfirbragð borgarrýma 

endurspegli forgangsröðun gangandi vegfarenda og 

bjóði þá velkomna (Mynd 71, bls. 68). 

Gert er ráð fyrir almenningsgarði eftir endilangri 

Skeifunni frá norðri til suðurs þar sem göngu- og 

hjólaleiðir munu tengja nærliggjandi hverfi betur 

saman. Lögð verður áhersla á að garðurinn verði 

með aðlaðandi og fallegum rýmum svo að íbúar 

hverfisins geti sótt sér hvíld og endurnærst í 

garðinum. Þar mun vera boðið upp á fjölbreytt 

dvalarsvæði og nestisaðstöðu bæði fyrir leik- og 

útivist. Til að staðbundið loftslag verði sem best í 

garðinum er mikilvægt að móta landið með 

fjölbreyttum gróðri og grjóti til að mynda skjólgóð 

svæði inni í honum. Ennfremur bjóði 
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almenningsgarðurinn upp á mikilvæga tengingu milli tveggja afar vinsælla útivistarsvæða á 

höfuðborgarsvæðinu, Laugardals og Elliðaársdals.  

Skeifutorg (Mynd 72, bls. 69) verður samrými og þar er gert ráð fyrir mjög hægri umferð 

eða 15 km/klst. Samrýmið á að skapa betra flæði fyrir gangandi og hjólandi vegfarenda 

milli rýma í almenningsgarðinum. Einnig hefur samrýmið þann sveigjanleika að hægt sé að 

breyta notkun á því með því að loka alveg fyrir bílaumferð tímabundið.  

Byggingar við Skeifuna 3 og 5 (Mynd 72, bls. 69) fá að standa og lagt til að á milli þeirra 

verði torg. Þessar byggingar eru lágreistar og ætti staðbundið loftslag að vera gott á torginu 

sökum þess að umræddar byggingar standa í skjóli frá ríkjandi vindátt og liggja vel fyrir 

sólarljósi. Þessar byggingar (Mynd 57, bls. 57) hafa mikla möguleika bæði hvað varðar að 

skapa gegnsæi og staðaranda. Í þeim væri hægt að skapa stemmningu og vera með 

starfsemi sem hvetur til félagslegra samskipta og athafna eins og kaffihús, bakarí, gallerí, 

ísbúð, leiksvæði og margt fleira. Æskilegt er að koma þarna fyrir einhverju kennileiti eins 

og listaverki eða gosbrunni sem myndar aðdráttarafl fyrir fólk að koma og dvelja þar í 

frístundum sínum.  
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Mynd 73. Lífvæn byggð í Skeifunni (Nýr staðarandi). 

Fyrirmyndir, lifandi byggð með fjölbreyttum aðlaðandi borgarrýmum sem hvetur til aukinna 
samskipta, hreyfingar, upplifunar og auðga mannlíf. 

Myndir: 
a) Listaverk með fjölbreyttan tilgang („Ótitluð ljósmynd af vatnslistaverki“, 2012); 
b) Vel upplýst og aðlaðandi strætóskýli sem ver fólk frá veðri og vindum (David Thompson 

Architect, 2009); 
c) Gata með fjölbreytt verslunarlíf (Imaginer le Québec autrement, e.d.-a); 
d) Göngu- og hjólaleiðir í borgarrými (Darchitect, 2012); 
e) Lífvænt borgarrými („Ótitluð ljósmynd af göngugötu“, e.d.); 
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f) Hugmynd af léttlestarkerfi („Ótitluð ljósmynd af léttlest“, 2013); 
g) Gönguvænlegt umhverfi til að sinna daglegum þörfum („Ótitluð ljósmynd af Cannes France“, 

2013); 
h) Leiksvæði fyrir börn („Ótitluð ljósmynd af leiksvæði“, 2011); 
i) Lífvæn húsagata (Imaginer le Québec autrement, e.d.-b); 
j) Öll þrjú skynfæri mannsins virkt (Líndal, 2014); 
k) Útivist og hreyfing í miðju borgarrýminu (Iwan, e.d.); 
l) Gegnsæi milli rýma inni og úti („Ótitluð ljósmynd af fjölbýlishúsi“, 2014); 
m) Aðlaðandi bakgarður (laurenfolkerts, 2013); 
n) Almenningsgarður milli húsa (Imaginer le Québec autrement, e.d.-c); 
o) Göngu og hjólastígur í almenningsgarði (Reykjavíkurborg, 2013); 
p) High line í New York, horft á umferðina og lífið sem er að gerast fyrir neðan (Munger, 2012). 

 Samráð 4.3.4.
Mikilvægt er að við gerð skipulags sé haft samráð við hagsmunaaðila, en með 

hagsmunaaðilum er átt við íbúa, fasteigna- og landeigendur, samtök og stofnanir. Best er 

að hafa samráð snemma í skipulagsferlinu og á öllum stigum skipulagsferlisins, þar sem 

skipulagsferlið er bæði langt og flókið (Hildur Kristjánsdóttir, 2002). Til að fá góða yfirsýn 

yfir svæðið þarf að ræða styrkleika og veikleika Skeifunnar með öllum hagsmunaaðilum. 

Að þeir geri sér grein fyrir þeim kostum og göllum sem mismunandi byggðaþróun hafi 

áhrif á samfélagið í heild. Til að minnka andstöðu þeirra, sé hún til staðar, verður 

upplýsingaflæði og fræðsla til hagsmunaaðila að vera gott. Þannig geta þeir tekið upplýstar 

ákvarðanir um framtíðarnýtingu Skeifunnar og verið virkir þátttakendur í stefnumótun og 

ákvarðanatöku hennar (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013). Gott samráð milli borgar og 

samfélags er forsenda þess að skapa breiða sátt um skipulagið og koma í veg fyrir árekstra 

(Harvey o.fl., 2013).  
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5. Niðurstöður og umræður 
Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum ritgerðarinnar og rannsóknarspurningunum 

þremur svarað út frá rýni fræðilegra heimilda, greiningarvinnu og niðurstöðum 

vettvangsskoðana (sjá kafla 2). Meginmarkmið ritgerðarinnar er að sýna fram á tækifæri og 

möguleika Skeifunnar á að verða lífvæn borgarmiðja sem sé bæði áhugaverð og aðlaðandi 

staður til að búa í. Með eigindlegum aðferðum var hugmyndafræði um lífvæna byggð 

skoðuð og kenningar um lífvænleika borgarrýma út frá efnislegum þáttum í 

borgarumhverfinu rannsökuð og Skeifan rýnd út frá þeim niðurstöðum. Kosturinn við 

þessa aðferð var að hún hentaði viðfangsefninu vel. Galli við þessa aðferð var að hún var 

tímafrek, byggðist á túlkandi og lýsandi rannsóknargögnum af aðstæðum tiltekins svæðis. 

Eigindlegar rannsóknir geta aldrei verið fullkomlega hlutlægar en höfundi var annt um að 

rannsóknin yrði trúverðug og sýni sem réttustu mynd af viðfangsefninu. Vegna umfangs 

ritgerðar gafst ekki svigrúm fyrir höfund að framkvæma spurningakönnun og skrá niður 

hvernig fólk skynjaði og upplifði borgarrými Skeifunnar. Varð höfundur því að treysta á 

þau gögn sem hann komst yfir. 

5.1. Hafa efnislegir þættir áhrif á lífvænleika borgarrýma? 
Til að svara spurningunni var farið í að greina hvað gerir byggð lífvæna (sjá kafla 3.2) og 
hvaða áhrifaþættir spila þar inn í (sjá kafla 3.3). Einnig var skoðað hvernig efnislegir 
þættir geta haft áhrif á gæði borgarrýma og hvernig við skynjum og upplifum okkur í þeim 
(sjá kafla 3.4). 

Lífvænleiki borgarrýma fer eftir samspili margra efnislegra þátta í umhverfinu, s.s. gæðum, 

einkennum gatnamynsturs og viðmóti götunnar sem hafa svo áhrif á gönguvænleika 

hennar. Til að tengja lífvænleika betur saman við efnislega áhrifaþætti og gæði í 

borgarrýmum var gerð hugtakaskipan um lífvæna byggð (Mynd 25, bls. 43) til að sýna 

hvernig þessi hugtök tengjast innbyrðis.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa það til kynna að þétt lágreist blönduð byggð og 

gatnamynstur er eitt þeirra atriða sem spila stóran þátt í að auka lífvænleika borgarrýma og 

gönguvænleika þeirra. Þétt blönduð byggð styður undir fjölbreytt og líflegt borgarumhverfi 

þar sem aðgengi að þjónustu er gott. Við það styttast almennt fjarlægðir milli heimilis og 

vinnu sem minnkar ferðaþörf og dregur úr bílanotkun. Þétt gönguleiðanet styttir fjarlægðir 

og eykur valmöguleika sem gangandi og hjólandi vegfarendur hafa til að ferðast um 

borgarrýmið. Þétt gatnamynstur, samfellt gönguleiðanet, auk efnislegrar sjónrænnar 
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tengingar hafa áhrif á flæði hreyfinga milli svæða sem eykur læsileika og samhengi þeirra. 

Þétt samfellt gönguleiðanet eykur gönguvænleika hverfa bæði innan svæðisins og við 

önnur svæði en það skiptir máli að þau séu með góðum og öruggum tengingum milli 

borgarrýma. Þægindi, gæði og öryggi gönguleiðakerfisins verður að vera gott og laust við 

óþarfa hindranir sem draga úr gönguvænleika. Mikilvægt er að halda umferðarhraða niðri 

með hraðatakmarkandi aðgerðum til að auka lífvænleika borgarrýma svo að óvörðum 

vegfarendum líði vel og stafi ekki ógn af hraðri bílaumferð.  

Efnisleg gæði í borgarrýmum geta haft áhrif á hegðun okkar í þeim þó að við séum kannski 

ekki meðvituð um það. Lífvæn borgarrými verða að uppfylla viss skilyrði s.s. gott 

staðbundið loftslag til þess að fólk vilji koma og vera í þeim. Mikilvægt er að hafa eitthvað 

að upplifa og sjá þegar verið er að ganga og hjóla, að umhverfið kalli fram vellíðan og 

bjóði upp á félagsleg samskipti. Samhengi er á milli athafna, samskipta, gegnsæis fyrstu 

hæðar og fjölbreytileika með tilliti til stærðar í samhengi við mannleg hlutföll. Nærvera og 

athafnir fólks ýta undir fjölbreytileika og í litlum borgarrýmum þar sem umlyking er góð 

verður upplifun okkar meiri og við sjáum smáatriðin í umhverfinu s.s. skreytingar, áferð og 

fólkið í kringum okkur. Við virkar framhliðar, þar sem gegnsæi er á milli athafna innan og 

utandyra geta samskipti fólks aukið fjölbreytileika borgarrýma. Einnig getur landmótun, 

gróður, bekkir, útsýni og listaverk skipt sköpum í að bæta upplifun fólks af borgarrýminu. 

Það má því segja að efnislegir þættir og gæði í umhverfinu hafi áhrif á lífvænleika 

borgarýma því þeir hafa áhrif á hvernig við skynjum, upplifum og hegðum okkur í þeim. 

5.2. Hvernig hafa efnislegir þættir áhrif á borgarrýmin í 
Skeifunni? 

Til að svara spurningunni var farið í vettvangsskoðanir (sjá kafla 4.2) til að sjá hvernig 
Skeifan kemur út, út frá hugmyndafræði um lífvæna byggð. Notaður var gátlisti (sjá kafla 
4.2.1) og núverandi aðstæður Skeifunnar kannaðar og skoðaðar á gagnrýnan hátt og 
ljósmyndir teknar því til stuðnings. 

Eins og fram hefur komið hafa efnislegir þættir í umhverfinu áhrif á hegðun okkar og geta 

haft áhrif á hvort við göngum, hjólum eða förum á bílnum. Efnisleg gæði geta einnig haft 

áhrif á hvernig við skynjum og upplifum borgarrými og er það í raun huglægt mat hvers og 

eins. Í rannsókninni voru nefnd átta atriði til að meta gæði borgarrýmisins, en þau eru; 

myndsýn, umlyking, mannlegur mælikvarði, gegnsæi, fjölbreytileiki, samhengi, læsileiki 

og tengingar. Höfundur ritgerðar gaf borgarrýmum Skeifunnar ekki einkunn eins og var 
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gert í rannsókn Ewing og Handy (2009), heldur gaf hann þeim huglægt mat sitt út frá 

hugmyndafræði um lífvænleika og gátlista. Niðurstöður vettvangsskoðana (sjá kafla 4.2.5, 

bls. 60) voru dregnar saman á myndrænan hátt (Mynd 64, bls. 60) og greint frá 

styrkleikum, veikleikum, ógnunum og tækifærum Skeifunnar.  

Niðurstöður greiningarvinnunnar og þriggja vettvangsskoðana leiddi í ljós að núverandi 

borgarrými Skeifunnar er hvorki aðlaðandi né áhugaverður staður fyrir gangandi 

vegfarendur til að vera í eða ganga í gegnum. Það má sjá á fjölda bílastæða að flestir koma 

þangað á bílum og fer því mikið af landsvæði hennar undir bíla. Myndsýn og staðarandi 

Skeifunnar eru því bílar og tómarúm sem geta kallað fram neikvæðar tilfinningar, óreiðu 

og óöryggi. Gatnamynstur Skeifunnar er slitrótt, með mörgum óskilgreindum götum og 

erfitt er að greina hvar götur byrja, bílastæðaplön enda, hvar á að ganga eða vera og er 

læsileiki umhverfis ekki góður. Gatnamynstur og gönguleiðanet Skeifunnar er ekki þétt, 

sem eykur vegalengdir, fjarlægðir og hækkar því krókstuðul, en gönguvegalengdir hafa 

áhrif á gönguvænleika hverfa. Gönguleiðir eru brotnar upp með götum, innkeyrslum eða 

bílastæðum og oft á tíðum enda þær og engin göngutenging tekur við sem gerir aðgengi 

ekki gott fyrir gangandi vegfarendur. Hvergi var að finna merktar götuþveranir sem gefa 

gangandi vegfarendum forgang, heldur aðeins hraðatakmarkandi aðgerðum beitt í formi 

hraðahindrana. Lítil tenging er á milli gatna og bygginga til að skapa samhengi milli þeirra 

þar sem oft á tíðum vantar greinilega gönguleið fyrir gangandi vegfarendur að inngöngum 

verslana. Á mörgum stöðum er stutt á milli innganga verslana og stórra verslunarglugga 

sem skapa mikið gegnsæi. En skipulag Skeifunnar styður ekki við það að fólk gangi fram 

hjá þeim þar sem ekki liggur samfelld gönguleið meðfram þeim. Fólk þarf því að finna sér 

leið milli kyrrstæðra bíla og við það getur skapast hætta á að bakkað eða keyrt verði á það. 

Vegna nálægðar við bílaumferð er Skeifan ekki umhverfi sem allir treysta sér að vera í, 

sérstaklega vissir samfélagshópar s.s. aldraðir, fatlaðir og börn. 

Byggðamynstur Skeifunnar einkennist af byggingum sem eru inndregnar eða staðsettar 

hornrétt frá götu. Byggingarnar eru ekki háar en þær eru margar hverjar stórar og breiðar 

og mikið bil á milli þeirra sem fyllt er upp í með bílastæðum og gefa lítið skjól. 

Byggingarnar veita því litla umlykingu þar sem stærðarhlutföll (hæð og breidd) eru í litlum 

tengslum við mannlegan mælikvarða. 
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Borgarrými Skeifunnar hefur lítinn fjölbreytileika og víðast hvar er sami byggingarstíll 

endurtekinn. Almennt er lítið af efnislegum gæðum í borgarumhverfi hennar til að örva 

skynfæri okkar, s.s. listaverk, skraut, bekkir, tré eða fallegt útsýni. Það er því lítið að 

skynja og upplifa í Skeifunni og eru félagsleg samskipti utandyra af skornum skammti og 

ekki gert ráð fyrir þeim í borgarrýmum. Ekki vantar fólksfjöldann á svæðið því fjöldi fólks 

nýtir sér þá þjónustu sem nú þegar er í boði í Skeifunni og keyrir fólk jafnvel á milli 

verslana, í stað þess að ganga. Með réttu skipulagi væri hægt að auka mannlíf í 

borgarrýmum Skeifunnar og auka upplifun fólks á þeirri þjónustu og verslun sem fyrir er í 

henni. 

5.3. Með hvaða hætti er hægt að bæta lífvænleika Skeifunnar? 
Út frá ofangreindum upplýsingum, greiningu gagna og niðurstöðum var spurningunni svarað og 
gerð gróf skipulagstillaga af Skeifunni. Með það að markmiði að þar geti risið lífvæn byggð sem 
væri bæði áhugaverður og aðlaðandi staður til að búa á. 

Tillagan mótast af gæðastefnu Reykjavíkurborgar þar sem manngert umhverfi á að móta 

ramma um mannlíf og athafnir fólks, sem tryggir lífvænt umhverfi fyrir alla einstaklinga 

svo þeir fái tækifæri til að þroskast og dafna í öruggu, vönduðu og fallegu umhverfi. 

Styrkleikar Skeifunnar (Mynd 64, bls. 60) voru hafðir að leiðarljósi við gerð nýrrar 

skipulagstillögu. Þeir liggja meðal annars í staðsetningu hennar innan borgarmarkanna, 

þeirri fjölbreyttu starfsemi sem fyrir er í henni og nálægðar við fjölmenn íbúðahverfi. 

Skortur er hins vegar á tengingum milli þessara hverfa til að þau geti virkað saman sem 

heild. Með því að beina bílaumferð í gegnum fáar aðalgötur gerir það að verkum að þær 

geta skipt borgarhverfum niður í einingar. Þegar aðalgötur eru stórar og umferðarhraði 

mikill fækkar oft göngutengingum fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur til að komast 

yfir þær. Sökum þess má draga þá ályktun að það sé betra að hafa fleiri götur sem eru 

þrengri og með lægri umferðarhraða. Gegnir hraðastjórnun þar lykilhlutverki til að minnka 

umferðarhraða ásamt efnislegum þáttum í umhverfinu.  

Í skipulagstillögunni var lögð áhersla á að auka göngutengingar Skeifunnar við 

nærliggjandi hverfi með því að þétta gatnamynstur. Við þetta batnar aðgengi íbúa þeirra og 

framtíðar íbúa Skeifunnar að þeirri þjónustu sem verður þar, hvort sem þeir koma 

gangandi, hjólandi, akandi eða noti almenningssamgöngur. Miklabrautin og 

Suðurlandsbrautin verða ekki lengur hindranir fyrir gangandi vegfarendur, sem þurfa að 

fara yfir göngubrú eða þvera stór gatnamót, heldur hluti af aðlaðandi borgarumhverfi þar 
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sem byggð er fléttuð saman við borgargötur og almenningsgarða. Einhver kostnaður verður 

af því að byggja yfir Miklubraut, en hann ætti að koma til baka með betri landnýtingu, 

þ.e.a.s auknu byggingarmagni á sölu húsnæðis og með betri borgarrýmum sem styðja 

sjálfbærar samgöngur. Reynt var að nýta hluta af núverandi byggingum Skeifunnar, en 

þegar þær höfðu áhrif á þéttleika gatnamynsturs, þéttingu byggðar og gönguvænleika 

hennar voru þær fjarlægðar. Byggingar þessar voru flestar stórar skemmur sem henta illa 

fyrir íbúðabyggð, sökum stærðar.  

Byggð sem á að laða að sér mannlíf og skapa fjölbreytt og líflegt borgarumhverfi þarf að 

búa yfir vissum borgargæðum. Með þessu nýja fyrirkomulagi er lögð áhersla á að gera 

skjólgóð, vistleg, innihaldsrík og fjölbreytileg borgarrými sem eru hvetjandi fyrir allar 

tegundir af hreyfingu. Meðfram borgargötum er hugað að því að skapa mannlíf sérstaklega 

við verslunargötur með því að auka gegnsæi og gera framhliðar bygginga virkar með 

fjölbreyttri starfsemi. Við það að ganga og hjóla eftir slíkum götum geta vegalengdir oft 

virst styttri þar sem við þær er hægt að horfa og upplifa eitthvað áhugavert sem örvar 

skynfæri okkar.  

Markmiðið var að sýna fram á að Skeifan hefur mikla möguleika á að vera lífvæn 

borgarmiðja og var það gert með nýrri skipulagstillögu. Skeifan hefur upp á mikið að bjóða 

fyrir borgina og mikill ávinningur fyrir borgarbúa að hún verði endurskipulögð með það að 

leiðarljósi að þar rísi áhugaverð og aðlaðandi byggð meðfram fyrirhuguðum þróunarási. 
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6. Að lokum 
Í Reykjavík er ferðakostnaður mikill og dýrmætur tími fer í akstur hjá hverjum og einum. 

Til að sporna við þessum vanda hefur þétt blönduð byggð oft verið nefnd. Þar sem hún 

stuðlar að betri landnýtingu og styttir fjarlægðir milli heimilis og vinnu sem aftur minnkar 

ferðaþörf og dregur úr bílanotkun.  

Ekki hefur verið gert rammaskipulag fyrir Skeifuna með heildstæðum hugmyndum eftir 

nýjum áherslum AR. Þó hafa komið fram tillögur sem miðast að því að byggt verði ofan á 

núverandi skemmur, ásamt nýjum byggingum, haldið í sama gatnamynstur og bætt við 

gróðri. Skeifan kallar á enduruppbyggingu á öllum innviðum hennar til þess að þar geti 

dafnað lífvæn borgarmiðja líkt og hefur verið gert víða erlendis. Hérlendis eru ekki 

fordæmi fyrir því að breyta og byggja upp gömul iðnaðar- og verslunarhverfi af sömu 

stærðargráðu og Skeifan er. Þar sem atvinnu- og iðnaðarsvæðum hefur farsællega verið 

breytt í þétta blandaða lífvæna byggð með íbúðum, skrifstofum, verslunum og þjónustu 

samtvinnaða innan sömu götureita. Í apríl 2014 var samþykkt nýtt rammaskipulag fyrir 

Vogabyggð og á þar að rísa blönduð vistvæn byggð. Svæðið er í dag iðnaðarhverfi en því 

verður breytt í íbúða- og atvinnusvæði samkvæmt deiliskipulagstillögu sem er í vinnslu 

(„Nýtt rammaskipulag fyrir Vogabyggð“, 2014). Einnig var nýlega haldin 

hugmyndasamkeppni um rammaskipulag Elliðaársvogs og Ártúnshöfða. Það sem 

einkenndi vinningstillöguna var áhersla á lýðheilsu, sjálfbærni og vistvæna hugsun. 

Verslun og þjónusta yrði í göngufjarlægð frá öllum íbúðum og gert ráð fyrir aðlaðandi og 

fjölbreyttum almenningsrýmum með góðu samspili sjávar, lands og borgarbyggðar með 

ríkan staðaranda („Manneskjan í fyrirrúmi í verðalaunatillögu“, 2015).  

Vitundarvakning hefur orðið hjá stjórnvöldum og hönnuðum um mikilvægi þess að byggja 

heildstæða, líflega byggð með skynsamlegri landnýtingu þar sem grunnþjónusta getur 

þrifist. Það er hins vegar ekki nóg að setja sér þessi markmið ef ekki á að framfylgja þeim. 

Breyta þarf hegðun og hugafari borgarbúa svo að þeir geri sér grein fyrir þeim afleiðingum 

sem útþensla byggðar hefur á samfélagið í heild sinni. Til þess að vel til takist við gerð 

skipulags er mikilvægt að hafa samráð og gott upplýsingaflæði svo að sátt og skilningur 

skapist um skipulagið. Auðveldar það bæði skipulagsferlið og fólk verður meðvitaðra um 

ástæður og ávinning þeirra breytinga sem settar eru fram. 
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Upplifun fólks í borgarrýmum er flókið að skilgreina og margar kenningar hafa komið 

fram hvernig eigi að túlka þetta samspil hönnunar, skipulags og hegðunar manna í 

borgarrýmum. Fólk hefur engu að síður tilhneigingu til að skynja fegurð á sömu hlutum. Út 

frá því sjónarmiði þurfa skipuleggjendur og arkitektar að finna leið til þess að búa til 

borgarrými sem er aðlaðandi, þægilegt og öruggt fyrir borgara sína. 

 
 „Skipulag byggðar varðar okkur öll. Það stýrir því hvar og hvernig við búum, störfum, 
verslum og verjum frístundum. Það hefur áhrif á líðan okkar og getur latt okkur eða hvatt til 
útiveru, hreyfingar og mannlegra samskipta.“  

Heimild: (Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, 2016). 
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