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Inngangur 

 

Mikilvægi birtu hefur lengi verið mönnum ljóst og hefur sólardýrkun verið stunduð um 

allan heim, sjálfsagt frá upphafi mannkyns.  Flest allt sem tengist lífi, tengist sólinni á 

einhvern hátt og er arkitektúr þar engin undantekning.  “It is the mission of modern 

architecture to concern itself with the sun.”1   

 

Segja má að eitt meginverkefni arkitekta í gegnum tíðina hafi verið að tengjast birtunni á 

einhvern hátt, enda hefur þróun í arkitektúr frá rómversku hvelfingunum að Chrystal 

Palace byggingunni í London, öll miðast við að ná meiri birtu inn í byggingarnar.  

Gotneski stíllinn er líklega besta dæmið um það, þar sem þungir veggir viku smám saman 

fyrir súlum og grindum, sem gerði mönnum kleift að opna byggingarnar fyrir birtu á hátt 

sem ekki þekktist áður. 2   Saga arkitektúrs var þannig samofin vangaveltum um 

dagsbirtuna allt fram á 20. öldina,  þegar ódýrt rafmagn varð fáanlegt.  Nú á 21. öldinni 

eru slíkar vangaveltur ekki síður mikilvægar, þrátt fyrir útbreidda rafmagnslýsingu, enda 

um mjög ólíka birtu að ræða.  “To me natural light is the only light, because it has mood...  

Natural light is the only light that makes architecture architecture.”3   

 

Það er hlutverk arkitektúrs að skapa umgjörð um líf.  Ef samhljómur er með þeirri 

umgjörð og umhverfi því sem unnið er í, er þessu hlutverki vel sinnt.  Til að skapa góðan 

arkitektúr þarf sá sem skapar að vera meðvitaður um umhverfi sitt, bæði hvað varðar 

sögu þess, menningu, arkitektúr og náttúru og þar með talið birtu, en hún er lykilþáttur í 

þeirri náttúru sem við búum við.   

 

"Light is the origin of all being. Striking the surface of things, light grants 

them an outline; gathering shadows behind things, it gives them depth. 

Things are articulated around borders of light and darkness, and obtain their 

                                                 
1 Le Corbusier, tekið úr:  Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING, Design Methods for        
Architects, John Wiley & Sons, New York, 1991, bls. 89. 
2 Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING..., bls. 306 og 307. 
3 Louis I. Kahn, tekið úr:  Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING..., bls. 305. 
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individual form, discovering interrelationships, and become infinitely 

linked."4 

 

Guðmundur Hannesson læknir var einn þeirra manna sem mjög umhugað var um 

sólarljósið og áhrif þess á menn og lífið allt og skrifaði hann eftirfarandi árið 1916: 

 

“Þó íbúar heimskautalandanna og sólskinslausu stórborganna sýni það, að 

lengi geta menn lifað, þó sjaldan sjái þeir sól, þá dylst það engum manni, hve 

máttug áhrif sólarljósið hefur.”  “Þá hafa menn veitt því eftirtekt, að 

blóðrauðinn breytist í skammdegismyrkri heimskautalandanna.  Alkunnugt er 

það, hversu svefn og þunglyndi sækja á fjölda manna í skammdeginu, en 

hverfa er líður að vori, hversu sólskinið fjörgar og gleður og hefur djúp áhrif 

á hvern mann.”5   

 

Þetta á mjög vel við í dag, tæpum 100 árum síðar, enda dagsbirtan mannfólkinu 

bráðnauðsynleg, bæði andlega og líkamlega.  Það er því mikilvægt að nýta hana sem best, 

innandyra sem utan.   

 

Hér á eftir mun ég fjalla um dagsbirtuna og þá sérstaklega dagsbirtuna á norðlægum 

slóðum.  Ég mun meðal annars spá í muninn á norðlægri birtu og suðlægri og reyna að 

gera mér grein fyrir í hverju þessi munur er fólginn og eins því, hvort hann kalli á ólíkan 

lífsstíl, ólíka búsetuhætti og ólíkan arkitektúr.  Þá væri forvitnilegt að sjá,  á hvaða hátt 

við erum nú þegar að aðlaga arkitektúr að ólíkum birtuskilyrðum og spá í hvort jafnvel 

mætti mæta þessum ólíku aðstæðum enn betur.  Varðandi aðlögun að ólíkum 

birtuskilyrðum eru óhjákvæmilega fleiri veðurfarsskilyrði sem spila inn í, en ég mun 

reyna að halda mig við þá þætti sem snúa að birtunni eingöngu.   

 

 

                                                 
4 Tadao Ando, http://www.arcspace.com/books/ando_works/ando_works_book.html, sótt 20. janúar 2009. 
5 Guðmundur Hannesson:  Um skipulag bæja,  Gutenberg, Reykjavík, 1916, bls. 62   
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Birta 

 

 

Lega Íslands 

 

Lega Íslands norður undir heimskautsbaug veldur því að sólarhæð verður hér aldrei 

verulega mikil.  Halli jarðarinnar miðað við braut hennar umhverfis sól gerir það að 

verkum að mikill munur er á sólarhæð að sumri eða vetri til og sömuleiðis á þeirri 

tímalengd, sem sólar nýtur við að sumri og vetri.  Við sumarsólstöður er sólin hæst á lofti, 

eða um 47-50° hér á Íslandi og við vetrarsólstöður lægst, eða um 3° þegar best lætur.  

Nær miðbaug er sólin hins vegar alltaf hátt á lofti að degi til.  6 7 

 

 
Mynd 1.  Mismunandi sólarhæð að vetri og sumri. 

 

Skuggavarp 

 

Þegar unnið er með skuggavarp er gjarnan miðað við jafndægur, þ.e.a.s. þann tíma ársins 

þegar birta og myrkur skipta jafnt með sér sólarhringnum.  Á þessum dögum er hæð sólar 

26° hér á Íslandi.  Af því leiðir að skuggalengd á þessum dögum er 2x hæð skuggagjafa.  

Til samanburðar er skuggalengd á jafndægri í London 1,5x hæð skuggagjafa og í Madrid 

1x hæð skuggagjafa.  Skuggalengdin styttist svo jafnt og þétt þegar nær dregur miðbaug.  

Af þessu má sjá að skipulag og form bygginga og umhverfis um miðbik jarðarinnar á 

                                                 
6 Markús Á. Einarsson:  Hvernig Viðrar?  Iðunn, Reykjavík 1989, bls. 12,13,86. 
7 Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING, Design Methods for Architects,  John Wiley & 
Sons, New York 1991, bls. 91,92. 
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ekki endilega við hér á landi.  Auk þess spilar það inn í að skuggi getur verið 

eftirsóknarverður sunnarlega í álfunni vegna mikils hita, en það á mjög sjaldan eða aldrei 

við hér á landi.  Hér verður hiti sjaldan það mikill að þægilegt sé t.d. að sitja úti nema 

sólar njóti við. 8 

 

 
Tafla 1.  Skuggalengd á Íslandi miðað við hæð skuggagjafa9 

 

 

 

 
Mynd 2.  Skuggavarp á mismunandi tímum dags og árs.10 

                                                 
8 Sigurður Harðarson:  Umhverfi og veður, fyrirlestur í LHÍ, 31. janúar 2008. 
9 Guðmundur Hannesson, Um skipulag bæja…  bls. 64. 
10Guðmundur Hannesson, Um skipulag bæja…  bls. 65. 
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Birtutími 

 

Hnattstaða Íslands er þó ekki alslæm.  Halli jarðarinnar miðað við sól gerir það að 

verkum að heildarfjöldi birtustunda á ársgrundvelli er meiri eftir því sem nær dregur 

norður- eða suðurskautinu og minnstur inn við miðbaug.  Þar við bætist að birtustundir 

eru fleiri á norðurhveli en á suðurhveli miðað við sama breiddarstig og er munurinn 

mestur við heimskautin, tæplega 4%.  Þessi munur á milli norður- og suðurhvels stafar af 

misjöfnum brautarhraða jarðar um sólu, þannig að hún dvelur lengur yfir norðurhveli 

jarðar en suðurhvelinu.   

 

Á meðfylgjandi mynd má sjá að heildarbirtutími nær hámarki nálægt 69. breiddargráðu, 

rétt norðan við Ísland, sem er staðsett á 65. breiddargráðu.  Þar er birtutími að meðaltali 

15,1 klukkustund á sólarhring, en við miðbaug að meðaltali 12,8 klukkustundir á 

sólarhring.  Á Íslandi er birtutími að meðaltali 14,9 klukkustundir á sólarhring.  Þetta 

ársmeðaltal er mun hærra en birtutími á jafndægrum, sem er um 13,9 klukkustundir á 

sólarhring, þannig að augljóst er að það birtumagn sem ávinnst með björtum 

sumarnóttum er mun meira en það sem tapast í skammdeginu. 11   

 

 
Mynd 3.  Hlutfall birtu og myrkurs á jörðinni. 

                                                 
11Þorsteinn Sæmundsson:  Heimasíða Almanaks Háskóla Íslands,  www.almanak.is, sótt í október 2008. 
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Fleira spilar þó inn í.  Gufuhvolf jarðar hefur mikil áhrif á birtuna og með endurvarpi og 

ljósbroti lengir það þann tíma sem dagsbirtu nýtur við.  Í raun má því segja að myrkur 

skelli ekki á þegar staða sólar er 0° miðað við jörðu, heldur þegar hún er komin 6° niður 

fyrir sjóndeildarhringinn.12 

 

Á þeim tíma sem sólin er að fara frá -6° og upp í 0° á morgnana og frá 0° niður í -6° á 

kvöldin, er almennt talað um rökkur eða ljósaskipti og lýsir það því ástandi þegar hvorki 

er dimmt né bjart.  Við miðbaug varir þetta tímabil mjög stutt eða einungis nokkrar 

mínútur.  Hér norðarlega getur þetta tímabil varað klukkustundum saman og skapar hér 

einstakt ástand þegar umhverfið er baðað ævintýraljóma og er hvorki sýnilegt né 

ósýnilegt.13  Við þannig ástand fer ímyndunaraflið á stjá, enda kemur rökkrið víða við 

sögu í ævintýrum og ljóðum.    

 

Birtustyrkur 

 

Hér að framan hefur ekki verið tekið tillit til mismunandi birtustyrks, sem er mjög 

misjafn eftir hnattlegu.  Sé miðað við jafndægur í heiðríku veðri og ekki tekið tillit til 

beinna sólargeisla, er mjög mikill munur á birtunni á Íslandi og birtu nær miðbaug. 

 

 

 

Tafla 2.  Mismunandi birtustyrkur eftir hnattlegu.  Tölur svara til 10 þúsund ljóseininga.14 

 

Þá er ekki tekið með í myndina hve oft eða sjaldan er hér heiður himinn.15   

                                                 
12Þorsteinn Sæmundsson:  Heimasíða Almanaks Háskóla Íslands. 
13 Wikipedia,  http://en.wikipedia.org/wiki/Twilight, sótt 27. janúar 2009. 
14 Guðmundur Hannesson.  Um Skipulag bæja, bls. 63. 
15 Guðmundur Hannesson.  Um Skipulag bæja, bls. 63. 
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Aðkoma birtu 

 

Náttúruleg birta getur ýmist verið á formi beinna sólargeisla, himinbirtu frá heiðum eða 

skýjuðum himni eða endurkasts frá jörð eða nærliggjandi byggingum.  Birta þessi er mjög 

mismunandi, bæði að magni og eiginleikum.16 

 
Mynd 4.  Aðkoma birtu.17 

 

Beinir sólargeislar og heiður himinn 

 

Birtudreifing á heiðskírum degi er 10x meiri frá þeirri átt sem sólin er, heldur en 

dimmasta hluta himinsins, sem er 90° frá sólinni.  Birtumagn á slíkum degi er rúmlega 

100x meira en það sem nauðsynlegt er fyrir góða lýsingu innandyra.18  Sé ekki tekið tillit 

til beinna sólargeisla varpar heiður himinn mestri birtu niðri við sjóndeildarhring.19 

 

                                                 
16 Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING…, bls. 313 
17Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING…, bls. 313  
18Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING…, bls. 313 
19G.Z. Brown, Mark DeKay: SUN, WIND & LIGHT, Architectural Design Strategies, 2nd edition. John 
Wiley & Sons, New York 2001, bls. 27. 
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Alskýjaður himinn 

 

Birtumagn á skýjuðum degi er 10-50x meira en það sem þarf fyrir góð vinnuskilyrði 

innandyra. 20   Öfugt við heiðan himin, varpar alskýjaður himinn mestri birtu frá 

hvirfilpunkti sínum eða um 3x meira en niðri við sjóndeildarhringinn.21 22  Ef áhrif sólar 

eru ekki tekin með í reikninginn varpar alskýjaður himinn meiri birtu en heiður himinn.23  

Birtumagn það, sem skýjaður himinn varpar frá sér, minnkar svo smám saman eftir því 

sem norðar dregur.   

 

 
Tafla 3.  Birtumagn miðað við breiddargráður.24 

 

Hálfskýjaður himinn   

 

Hálfskýjaður himinn er víða algengastur og mjög breytilegt hversu mikilli birtu hann 

varpar, en hann getur verið mjög bjartur þegar staða sólar er þannig að hún skín í gegn á 

milli skýjanna og við fáum þannig bæði beint sólarljós og endurkast frá skýjum.25  Sums 

staðar á norðurhluta jarðar er skýjaður himinn ráðandi eins og hér er raunin og er 

aðaláskorunin í þeim tilvikum að fá nægilegt magn af birtu inn í byggingar.  Sums staðar 

sunnan til er heiður himinn aftur á móti ráðandi og felst áskorunin þá í gæðum 

birtunnar.26 

 

                                                 
20Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING…, bls. 313.   
21G.Z. Brown, Mark DeKay: SUN, WIND & LIGHT..., bls. 27.  
22 Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING…, bls. 313. 
23 G.Z. Brown, Mark DeKay: SUN, WIND & LIGHT..., bls. 27. 
24Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING...,  bls. 316. 
25G.Z. Brown, Mark DeKay: SUN, WIND & LIGHT..., bls. 27.  
26Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING...,  bls. 313-314. 
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Hér á landi erum við mestmegnis að eiga við aðstæður sem skapast undir skýjuðum himni.  

Samkvæmt töflunni hér að neðan var heiðskírt 40 daga á árinu 2005, hálfskýjað 143 daga 

og alskýjað 182 daga.  Maí var áberandi bjartastur, en aðrir mánuðir nokkuð svipaðir.  

 

 
Tafla 5.  Skýjafar árið 2005.  Tölur í boxi tákna dagafjölda.27 

 

Endurvarp 

 

Að lokum má nefna sólarljós sem endurkastast frá jörðinni, en það er yfirleitt um 10-15% 

af þeirri birtu sem kemur inn um lóðrétta glugga og getur verið mun hærra hlutfall ef um 

einhvers konar hlera er að ræða, sem teppa beint sólarljós.  Þegar heiðskírt er, getur 

endurkastað ljós frá jörð gefið mikla birtu, því ljósið endurkastast gjarnan aftur innandyra 

á ljósu lofti og getur þannig náð að skína djúpt inn eftir byggingum. 28  29  

Endurvarpsstuðull efna er mikilvægur í þessu samhengi, bæði hvað varðar birtu um 

lóðrétt og lárétt birtuop.30  

 

                                                 
27 Skýjahula árið 2005, Veðurstofa Íslands, fengið frá Halldóri Eiríkssyni í desember 2008.   
28G.Z. Brown, Mark DeKay: SUN, WIND & LIGHT..., bls. 27-28. 
29Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING...,  bls. 323.  
30 Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING...,  bls. 314. 
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Tafla 6.  Endurvarpsstuðlar mismunandi efna
31 

 

Birtueiginleikar 

 

Gufuhvolfið hefur áhrif á geisla sólarinnar, sem á því skella og breytir stundum stefnu 

þeirra, eitthvað sem nefnt hefur verið Rayleigh ljósdreifing.  Þeir hlutar geislans sem hafa 

stutta bylgjulengd, eins og blái liturinn, eru tíu sinnum líklegri til að breyta um stefnu við 

árekstur heldur en þeir hlutar sem hafa langa bylgjulengd, eins og rauði liturinn.  Af því 

leiðir að blái liturinn dreifist meira eftir árekstur við gufuhvolfið og veldur því að 

himinninn virðist vera blár.  Þegar sól er lágt á lofti, fara geislar hennar lengri leið í 

gegnum gufuhvolfið eins og gefur að skilja og blái liturinn hefur enn meiri tilhneigingu 

til að dreifast.  Það verður til þess að hlutfallslega meira er eftir af rauða litnum miðað við 

þann bláa eftir að komið er í gegnum gufuhvolfið og skýrir það roðann á sólinni að 

kvöldlagi.  Lega Íslands, ofarlega á norðurhveli jarðar, veldur því að geislar sólar koma í 

hvössu horni í gegnum lofthjúpinn á leið sinni til okkar.  Það leiðir til þess að í tiltölulega 

langan tíma verður mikil dreifing á ljóseindum með bláan lit og rauði liturinn verður 

hlutfallslega meira áberandi, sem aftur skýrir þau löngu og rauðu sólsetur sem við búum 

við hér á landi.32  Af sömu ástæðu má segja að himinninn á Íslandi sé blárri en víðast 

                                                 
31 Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING...,  tafla 12.A, bls. 314. 
32 Ari Ólafsson:  Vísindavefur Háskóla Íslands, www.visindavefur.hi.is, sótt í október 2008. 
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hvar annars staðar.  Birtan sem slíkur himinn varpar er dálítið köld, en gefur að sama 

skapi mjög raunsanna mynd af litum í umhverfinu.33     

 

Hér að framan hefur verið tæpt á nokkrum staðreyndum varðandi birtu.  Vegna eðlis 

birtunnar er þó óhjákvæmilegt að spá líka í þau áhrif, sem mismunandi birta getur skapað 

og ennfremur skoða hvernig birta tengist upplifun og getur gerbreytt andrúmsloftinu í 

kringum okkur og norðlæg birta þá á annan hátt en suðlæg birta.   

 

 

 

 

 

                                                 
33 Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING..., bls. 314.   
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Birta og arkitektúr 

 

 

Ljós og skuggar í norðri 

 

Það er eitthvað sérstakt við norðlægar slóðir, eitthvað ólíkt því sem sunnar gerist.  Það er 

eitthvað í andrúmsloftinu, sem gerir það að verkum að við vitum undir eins að við erum 

staðsett á norðurslóðum.  En hvað er það?  Er það landið sjálft, gróðurinn, byggingarnar 

eða birtan?   Sjálfsagt er það allt þetta, en birtan er án efa einn ríkasti þátturinn.34  “We 

were born of light.  The seasons are felt through light.  We only know the world as it is 

evoked by light.”35   

 

Um aldamótin 1800-1900 voru norrænir listamenn, sem fluttu aftur á heimslóðir eftir 

nám, óþreytandi að túlka sitt eigið umhverfi á ferskan hátt, ekki síst svala birtu norðursins, 

ljósbrigðin í rökkrinu og síðar augnabliksáhrif birtunnar.36  Birta er sá þáttur, sem á hvað 

ríkastan þátt í að skapa umhverfi sitt  og er einmitt það sem skilgreinir norrænar slóðir 

einna best, skapar hér sérstakt andrúmsloft og greinir okkur frá suðrinu.  “Light gives all 

things their presence”.37   

 

Hér í norðrinu rís sólin aldrei alla leið upp í hvirfilpunkt, heldur skáskýtur sér niður til 

okkar og leysir alla hluti upp í samspili ljóss og skugga.38  Hér er allt okkar umhverfi því 

nátengt andrúmsloftinu, sem er síbreytilegt með óteljandi  litbrigðum, jafnvel þegar sólin 

er hulin skýjum.39  Himinninn sjálfur er auk þess síbreytilegur, heiður og blár í eina áttina, 

en þungbúinn og skýjaður í aðra.  Orð þau, sem Christian Norberg-Schulz hefur um 

danskan himin í bók sinni Nightlands, eiga því vel við um íslenskan himin líka: 

                                                 
34

Christian Norberg-Schulz:  NIGHTLANDS, Nordic Building, The MIT press, Cambridge 1996, bls. 1. 
35

Louis I. Kahn, tekið úr:  HEATING, COOLING, LIGHTING..., bls. 305 
36Ólafur Kvaran:  Ásgrímur Jónsson, Í landi birtunnar/In the Land of Light,  Listasafn Íslands, 1999, bls. 15 
og 17.  
37 Louis I. Kahn, tekið úr:  R.S. Wurman:  What Will Be Has Always Been:  The Words of Louis I. Kahn.   
New York, 1986, bls. 216.   
38 Christian Norberg-Schulz:  NIGHTLANDS..., bls. 1. 
39 Christian Norberg-Schulz:  NIGHTLANDS..., bls. 2. 
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“it is not a blue vault of sky but the “theater” of the clouds.  Thus weather, as 

in all Nordic lands, defines the environment.”  “And finally the hours of the 

day accompany an uninterrupted transformation.  This view one thinks one 

knows so well in afternoon´s mild light, is quite another by full moon, and 

again new, at sunrise.”40   

 

 
Mynd 5.  Grásleppuskúrar við Ægisíðu.  Birtubreytingar á klukkustundar tímabili.   

 

Allt það sem norðlæg birta hefur upp á að bjóða, svo sem óteljandi litbrigði, langa skugga, 

breytilega aðkomu, löng sólsetur, óáþreifanleika rökkursins, stóran og tæran himin og 

fjölbreytilegt endurkast, má að sama skapi nota í arkitektúr.  Þannig má skapa augnabliks 

upplifun, síbreytilegt og órætt andrúmsloft og ná fram ýmist fyrirfram ákveðnum eða 

óvæntum áhrifum, sem verða ekki fengin með nokkrum öðrum hætti.  Það er fátt meira 

slakandi en að horfa á tærbláan himin og haf renna saman úti við sjónadeildarhringinn.  

Fátt gleður meira en eldlitaður geisli, sem sleppur framhjá nærliggjandi húsþökum og 

endurspeglast í öllum innanstokksmunum.  Sama á við þegar sólin brýst fram úr skýjum 

                                                 
40 Christian Norberg-Schulz:  NIGHTLANDS..., bls. 27  
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að vetri til og lýsir upp snævi þakta jörð, gjörbreytir öllu umhverfinu og minnir á að vorið 

mun koma aftur fyrir rest.  Allt þetta má færa með yfirveguðum hætti inn í byggingar, 

láta vinna með arkitektúrnum og skapa óviðjafnanlega upplifun.   

 

Suðrið býr að sjálfsögðu líka yfir andrúmslofti.  Það er bara frábrugðið því sem við eigum 

að venjast hér.  Þar er allt á einhvern hátt stöðugra, einsleitara.  Þar er annað hvort sólskin 

eða myrkur.41  Þegar sólin rís á morgnana kemur umhverfið í ljós og á meðan birtu nýtur 

við má segja að umhverfið og hlutir í umhverfinu sýni sínar sönnu og réttu hliðar og geti 

á engan annan hátt verið.  Þegar sólin svo sest að kvöldi,  hverfur umhverfið með henni.42 

 

Andrúmsloftið hér í Norðrinu er því óneitanlega óstöðugra.  Í þessu hverfula og 

óútreiknanlega umhverfi er þó eitt sem breytist lítið og það eru árstíðasveiflurnar.  Þær 

færa okkur vorið á hverju ári og þá er eins og jarðvegurinn sjálfur fari að glitra og birtan 

virðist koma frá jörðinni, jafnvel meira en að ofan.  Jafnvel á sumarnóttum er jörðin 

glitrandi og nóttin tekur þannig hálfvegis yfir hlutverk dagsins.  Á þessum stundum er 

eins og hlutir á norðurslóðum sýni sinn sanna kjarna.  Þessi augnablik eru þó ekki 

eingöngu bundin við sumarnætur.  Eitthvað svipað getur gerst að vetri til, því það er 

eingöngu á vetrarnóttum að himinninn verður einsleitur, stór og heill og það er eins og 

hann varpi dökkri birtu yfir snævi þakta jörðina.  Í þessu ástandi ríkir meiri regla í 

Norðrinu, allt er stöðugra og hér ríkir kyrrð.43   

 

 

Hagkvæmni 

 

Þéttbýlismyndun 

 

Birta og skuggar á norðurslóðum eru þannig að mörgu leyti mjög ólík birtu og skuggum á 

suðlægari slóðum og kalla fram önnur áhrif.  Þar við bætist að veðurfar í heildina er 

annað hér norðarlega.  Því má ætla að arkitektúr og skipulag bygginga og umhverfis þurfi 

                                                 
41 Christian Norberg-Schulz:  NIGHTLANDS..., bls. 2. 
42 Christian Norberg-Schulz:  NIGHTLANDS..., bls. 3. 
43Christian Norberg-Schulz:  NIGHTLANDS..., bls. 6. 
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hér að vera að einhverju leyti frábrugðið því sem sunnar gerist.  Sú er líka raunin að 

mörgu leyti.   

 

Myndun þéttbýliskjarna fór ekki að þróast að ráði á Íslandi fyrr en upp úr aldamótum 

1800-1900 eða um það leyti þegar sjávarútvegurinn vélvæddist.44  Bygginganefnd hafði 

þó verið stofnuð í Reykjavík strax árið 1839.45  Þá voru menn farnir að gagnrýna það að 

reglur væru teknar upp óbreyttar erlendis frá, reglur sem hentuðu illa okkar aðstæðum 

vegna ólíkrar þéttni byggðar, ólíku lóðaverði, annarri hnattstöðu og lægri sólargangi.46  

Byggð var þá ennþá sundurlaus hér á landi og víðast hvar stór, óbyggð svæði í kringum 

hús, þannig að þau nutu vel sólar.  Með vaxandi þéttbýli hækkuðu húsin og algengt var að 

ein-, tví- og þrílyft hús væru byggð hvert innan um annað og nytu því síður sólar.47  Með 

þéttbýlinu jókst því þörfin fyrir skipulag og hefur þurft að sérsníða það að íslenskum 

aðstæðum að mörgu leyti. 

 

Skipulag hverfa og gatna 

 

Varðandi val á landsvæði er ljóst að vegna lágrar sólarstöðu hér á landi eru brekkur, sem 

halla mót suðri, mun heppilegri byggingasvæði en brekkur, sem halla mót norðri og 

birtufarslega séð heppilegri en landsvæði á jafnsléttu.48  Þéttbýliskjarnar hafa þó í tímans 

rás ekki þróast út frá birtuskilyrðum, heldur öðrum áhrifaþáttum og þarf því að bregðast 

við ólíkum birtuskilyrðum á annan hátt en með vali á landsvæði.   

 

Víða erlendis er það til siðs að snúa götum frá norðri til suðurs þannig að langhliðar 

sambyggðra húsa njóti sæmilega sólar til austurs og vesturs, en engin herbergi snúi í 

norður.  Þar þykir það kostur í sumarhitunum að vera í vari frá sólinni um hádegisbil.  

Hér á landi er sól hins vegar svo lágt á lofti að mjög langt bil þyrfti að vera á milli húsa til 

að austur- og vesturhliðar nytu sæmilega sólar og hér er sjaldan svo heitt að ásættanlegt 

sé að missa sólina um hádegisbil.  Því hefur það verið algengara hér að snúa götum frá 

                                                 
44 Pétur Ármannsson, Byggingarlist 20. aldar, fyrirlestur í LHÍ, 8. janúar 2008. 
45 Guðmundur Hannesson.  Um skipulag bæja…, bls. 17. 
46 Guðmundur Hannesson.  Um skipulag bæja…, bls. 63. 
47 Guðmundur Hannesson.  Um skipulag bæja…, bls. 24. 
48 Guðmundur Hannesson.  Um skipulag bæja…, bls. 65. 



 18 

austri til vesturs og láta suðurhliðina blasa við hádegissólinni.  Heppilegast þykir þó að 

fara hvoruga leiðina hér að ofan, heldur snúa götum annað hvort frá suðaustri til 

norðvesturs eða norðaustri til suðvesturs.  Önnur hlið húsanna fær þá ágæta sól mót 

suðvestri, en hin hliðin nær í einhverja sól, a.m.k. að sumri til.49 

 

Þessu til viðbótar þarf að huga að breidd gatna, en götur þurfa helst að vera það breiðar 

að sól komist vel niður á milli húsa.50  Götur, sem liggjar aðallega í norður-suður, þurfa 

þannig að vera talsvert breiðari en götur sem stefna austur-vestur, enda sól miklu lægra á 

lofti fyrri og síðari hluta dags.51  Ef byggt er á jafnsléttu og búið á jarðhæðinni þarf breidd 

á milli húsa að vera 2x vegghæðin, til að geta notið almennilega sólar og er þetta hálfu 

meiri fjarlægð en tíðkast víða í erlendum borgum.  Í  brekkum geta mjórri eða breiðari 

reitir átt við allt eftir því hvernig brekkan hallar.52   

 

Það hefur verið hlutverk Bygginganefndar að ákveða meðal annars skipulag gatna og 

staðsetningu húsalína meðfram götum og var það ákveðið í nefndinni árið 1839 að hvergi 

skyldi bil á milli húsa vera minna en 6,27 metrar.53  Eftir því sem ég best fæ séð, er í 

byggingareglugerð nútímans ekki margt að finna, sem gerir kröfur til byggjenda um 

nýtingu sólarljóss og fyrra ákvæði varðandi fjarlægð á milli húsa er horfið.  Fjarlægð frá 

húshlið að lóðarmörkum skal nú ekki vera minni en 0,5x hæð hússins, en sú regla er sett 

með hliðsjón af brunavörnum en ekki dagsbirtunýtingu.54  Minnst er á að allar íbúðir 

skuli njóta fullnægjandi dagsbirtu, en ekki farið út í hvað teljist fullnægjandi dagsbirta, 

hvorki magn eða tímalengd og ekki rætt um leyfilegt skuggavarp.55  Það virðist því óhætt 

að segja að Guðmundur Hannesson læknir, sem fyrir tæpum 100 árum skrifaði bók sína 

“Um skipulag bæja”, hafi verið einn helsti áhugamaður okkar um dagsbirtulýsingu og að 

fáir virðast því miður hafa fetað í hans fótspor hvað þetta varðar.  Fullvíst má þó telja að 

þörf okkar fyrir dagsbirtu sé óbreytt 100 árum síðar.  Ekki er síður nauðsynlegt að huga 

                                                 
49 Guðmundur Hannesson.  Um skipulag bæja…, bls. 53 og 54. 
50 Guðmundur Hannesson.  Um skipulag bæja…, bls. 53 og 59. 
51 Guðmundur Hannesson.  Um skipulag bæja…, bls. 68. 
52 Guðmundur Hannesson.  Um skipulag bæja…, bls. 65 og 79. 
53 Guðmundur Hannesson.  Um skipulag bæja…, bls. 17. 
54 Byggingareglugerð 441/1998, gr. 75. 
55 Byggingareglugerð 441/1998, gr. 92.1. 
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að nýtingu dagsbirtunnar í skipulagsmálum núna, þegar fólki hefur fjölgað, hverfi eru 

orðin þéttari og háhýsi algengari, enda er hlutfallsleg skuggalengd óbreytt.   

 

Svíar virðast hafa sinnt þessum þáttum meira og hafa allt frá 1930 gefið út tilmæli til 

byggjenda um æskilegan fjölda sólarstunda, bæði innanhúss og eins fyrir íverusvæði 

utanhúss.  Með vaxandi þéttleika byggðar hefur þó verið erfiðara að fylgja þessu eftir.  Í 

leiðbeiningum frá 1988 er t.d. mælt með 5 sólarstundum að lágmarki á jafndægri á 

sameiginlegum útileiksvæðum barna á milli kl. 9 og 17 eða 4 sólarstundum eftir kl. 12 og 

það sama á við í einkagörðum og á svölum.  Þá er mælt með 5 sólarstundum samanlagt í 

eldhúsi og dagstofum eða a.m.k. 4 sólarstundum á öðrum hvorum stað.  Þetta hefur svo 

haft áhrif á hæð húsa, form, uppröðun og mögulega fjarlægð á milli húsa.56 57 

 

Í enskum lögum er kafli sem lýtur að rétti einstaklinga til dagsbirtu og kallast hann 

“ancient lights”.  Þessi kafli kveður á um að þeir gluggar, sem notið hafa dagsbirtu 

síðustu 20 árin eigi rétt á að njóta dagsbirtu um ókomna framtíð og eigendur viðkomandi 

bygginga hafa því neitunarvald þegar kemur að því að byggja háar byggingar á 

nærliggjandi lóðum, sem skyggja myndu á áðurnefnda glugga.58 59    

 

Í Bandaríkjunum er engin ein regla ráðandi varðandi dagsbirtunýtingu, en Kaliforníuríki 

og Nýja Mexíkó hafa sett lög er varða rétt einstaklinga til dagsbirtu.  Önnur ríki 

Bandaríkjanna hafa reglur sem flokkast undir svokallað “solar zoning” kerfi og lúta að 

aðgengi einstaklinga að dagsbirtu, en taka fyrir smærri svæði í einu og sníða reglurnar að 

aðstæðum hverju sinni, svo sem hnattstöðu, veðurfari og  fólksfjölda.60  Kerfið á upphaf 

sitt í New York árið 1916, en hefur síðan verið tekið upp í nær öllum ríkjum 

Bandaríkjanna.61 

 

                                                 
56 Ulla Westerberg:  Solvárden,  Statens Institut för byggnadsforskning, Gávle, 1988.   
57 Mauritz Glaumann, Ulla Westerberg:  Sol- och vindförhållanden við Husarviken, Statens Institut för 
byggnadsforskning, Gávle, 1988, bls. 5-7.   
58 Alfræðiorðabók, http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_lights, sótt 26. janúar 2009.   
59 Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING...  bls. 226. 
60 Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING...  bls. 226. 
61Alfræðiorðabók,  http://en.wikipedia.org/wiki/Zoning#Zoning_in_the_UK, sótt 26. janúar 2009. 
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Bygging á lóð 

 

Í anda þeirra reglna og leiðbeininga, sem að ofan er minnst á, er ekki síður nauðsynlegt 

að huga að staðsetningu byggingar innan lóðar.  Sé um að ræða garða umhverfis hús, eins 

og reyndin er í langflestum tilvikum hér á landi, er heppilegt að staðsetja hús í norð-

vestur eða norð-austur horni, þannig að garðurinn njóti sem best sólar.  Forgarðar hafa 

verið eðlilegur hluti af skipulagi hér á landi, þar sem langt bil á milli húsa er oft 

nauðsynlegt vegna sólarstöðu, en breidd sjálfra gatnanna þarf ekki að vera nema 5-9 

metrar.62  Ef gata stefnir austur-vestur er gott að hafa stóran forgarð norðan við götu, en 

ekki sunnan við.  Ef gata stefnir norður-suður má hafa forgarð beggja vegna götu og 

jafnframt getur verið ágætt að hafa forgarðana misstóra og má á þann hátt nýta sólina 

mjög vel. 63   Reglan er almennt sú að hafa sem mestan hluta garðsins út undan 

aðalsólarhlið hússins.64 

 

 
Mynd 6.   Stór forgarður sunnan við hús bætir nýtingu.       Mynd 7.  Misstórir forgarðar bæta aðgengi sólar 

 

Skiptar skoðanir eru um hvort hentugra sé að staðsetja hús norðan eða sunnan megin við 

götu.  Hús norðan megin við götu verða að vera nokkurn veginn á miðri lóðinni, sem 

slítur lóðina í sundur.  Hús sunnanmegin við götu geta hins vegar staðið alveg upp við 

götuna eða því sem næst.  Þetta skipulag er t.d. mjög algengt í Vesturbæ, Norðurmýri og 

Hlíðahverfi, þar sem götur snúa frá austri til vesturs.65  Þó sólbakaðir útveggir taki sig vel 

út, þá er sá ekki tilgangurinn með þessum vangaveltum.  Huga þarf að aðkomu birtunnar 

inn fyrir veggina og inn í byggingar og því verður litið nánar á þá þætti.   

                                                 
62 Guðmundur Hannesson:  Um skipulag bæja…, bls. 66. 
63  Einar Sveinsson:  “Fyrirkomulag og gerð sérstæðra íbúðarhúsa í kaupstöðum”, Húsakostur og 
Híbýlaprýði., Mál og Menning, Reykjavík, 1939, bls. 56. 
64 Guðmundur Hannesson:  Um skipulag bæja…, bls. 84. 
65 Heimasíða Borgarvefsjár, www.borgarvefsja.is, sótt 10. janúar 2009. 
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Aðkoma dagsbirtu inn í byggingar 

 

Helstu atriði og ólíkar áherslur í norðri og suðri 

 

Meginatriði, sem huga þarf að varðandi gæði dagsbirtulýsingar, eru sexþætt.   

 

Í fyrsta lagi þarf að koma birtu djúpt inn eftir byggingum, bæði til að auka magn 

birtunnar og eins gæði, með því að draga úr lýsingarmun fremst og dýpst.  Þar sem 

dagsbirtan er láréttari hér norðarlega er auðveldara að uppfylla þessa kröfu.   

 

Í öðru lagi þarf að draga úr glýju frá beinu sólarljósi.  Vegna lágrar sólarstöðu skína 

geislar sólarinnar auðveldar inn um lóðrétta glugga hér og því er meiri hætta á 

glýjumyndun.  Öðru máli gegnir um lárétta glugga.   

 

Í þriðja lagi þarf að draga úr öfgum í báðar áttir, þ.e.a.s. of mikilli og of lítilli birtu.  

Þegar sólargeislar skína nokkuð óhindrað inn í byggingu eins og oft er hér á landi, 

er meiri hætta á of mikilli birtu.  Hins vegar erum við oftast að eiga við skýjaðan 

himin hér og er því aðalvandinn að ná nægilegu magni af birtu inn í byggingarnar. 

 

Í fjórða lagi þarf að draga úr endurkasti frá beinu sólarljósi, sérstaklega frá 

þakgluggum.  Vegna lágrar sólarstöðu er hér minna um beina geisla í gegnum 

þakglugga og þar að auki minna um beina sólargeisla yfir höfuð.  Við þurfum því 

frekar að huga að endurkasti frá geislum sem berast um lóðrétta glugga.    

 

Í fimmta lagi þarf almennt að koma í veg  fyrir of afmarkaða birtu og þannig 

skuggamyndun, með því að dreifa birtunni með endurvarpi frá lofti og veggjum og 

á það jafnt við hér á landi sem erlendis.   

 

Í sjötta lagi er talið æskilegt að nýta sér fagurfræðilega möguleika dagsbirtu og 

sólarljóss.  Hér á Íslandi er a.m.k. ekki síðri ástæða til að nýta sér þessa möguleika, 
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enda dagsbirtan fjölbreytilegri að eiginleikum hér norðarlega og óteljandi litatónar 

tengdir löngum sólsetrum.66   

 

Til hagræðingar má velta fyrir sér aðskomu dagsbirtunnar ýmist út frá grunnmynd eða 

sneiðingu.   

 

Grunnmynd 

 

Síðustu öldina eða svo höfum við hér á landi verið nokkuð meðvituð um að tengja 

herbergjaskipan við sólargang á þann hátt að sólartími hvers herbergis falli saman við 

þann tíma sem herbergið er helst í notkun og nýta þannig dagsbirtuna sem best.67 

 

Sé litið út fyrir landsteinana má sjá að nágrannar okkar hafa haft sömu vangaveltur 

varðandi aðkomu birtu í arkitektúr.  Heilsuhæli Alvars Aalto í Finnlandi er sú bygging 

sem fyrst kom Finnum á kortið í arkitektúr.  Hælið var hannað árið 1929 og byggt á 

árunum1929-1933.  Byggingin var ætluð til meðferðar á berklasjúklingum, en meðferðin 

einkenndist af útivist og sólböðum og er byggingin öll skipulögð út frá sólarljósi, allt frá 

staðsetningu og formi niður í innra skipulag.  Byggingin er óformleg að lögun, hver deild 

staðsett í sér álmu og álmurnar ganga út frá sameiginlegri miðju í mismunandi áttir, allt 

eftir því hvernig sólarljósið fellur á bygginguna og því útsýni sem í boði er.68  Þá raðaði 

Aalto herbergjum sjúklinga eingöngu öðru megin við ganginn meðfram norðurhliðinni og 

fékk þannig dagsbirtu inn á ganginn endilangan, sem gerði umhverfið allt hlýlegra og 

viðráðanlegra fyrir vistmenn.69   

 

Hér á Íslandi voru berklasjúklingar meðhöndlaðir á sama hátt og í Finnlandi og lágu að 

læknisráði úti í flestum veðrum sunnan við skjólvegg á Vífilsstöðum.   

 

                                                 
66 Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING…, bls. 318 og 319. 
67 Einar Sveinsson:  “Fyrirkomulag og gerð sérstæðra íbúðarhúsa í kaupstöðum”, Húsakostur og 
Híbýlaprýði…, bls. 38 og 39. 
68 Upplýsingasíða um arkitektúr:  www.archiplanet.com, sótt 10. janúar 2009. 
69 Upplýsingasíða um Paimio bygginguna:  http://www.alvaraalto.fi/alvar/buildings/paimio/paimio.html, 
sótt 10. janúar 2009. 
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“Þó sjálft sólskinið sje áhrifamest, gætir þess eigi lítið, hvort birtan er mikil 

eða lítil, dimt yfir eða bjart, þó sól ekki sjáist.  Þá er það ótalið, að góð 

dagsbirta, en einkum sólskin, drepur flestar sóttkveikjur á örstuttum tíma og 

er því blátt áfram mikilvæg vörn gegn næmum sjúkdómum, berklaveiki o.fl.  

Sólskinið og birtan sótthreinsar blátt áfram herbergi, þar sem sólar nýtur vel.  

Þá er ekki lítið úr því gerandi, i voru kalda landi, hversu sólin hitar herbergi, 

hvenær sem hennar nýtur.”70 

 

Þar sem sólarfar orsakar það að götur liggja hér á landi gjarnan frá austri til vesturs þá 

blasa suðurhliðar húsa við hádegissólinni, en jafnframt verður norðurhliðin sólarlaus.  Því 

þarf að skipa íbúðarherbergjum við suðurhlið, en forstofu, eldhúsi, baðherbergi, 

stigagöngum og þess háttar meðfram norðurhlið.71  Þannig kemur upp mjög ólík staða í 

húsum sem standa norðan megin við götu og þeim sem eru sunnan við götu.  Þegar 

gengið var út frá ofannefndu grundvallarskipulagi varð raunin oft sú að inngangar húsa 

norðan megin við götu voru á annarri langhliðinni og gangur þvert í gegnum íbúðina, en 

inngangur í hús sunnan megin við götu um miðja bygginguna og auðveldara að losna við 

langa og dimma ganga.  Mörgum þykir hins vegar kostur að hafa hús norðanvert við götu 

þar sem stofugluggarnir og aðalgarðbletturinn liggja þá gegn götunni.72 

 

Í eldri húsum var ekki alltaf tekið tillit til ofannefnds skipulags, því þá þótti sjálfsagt að 

hafa stofugluggana gegn götu, ekki ólíkt því sem víða sést í Bandaríkjunum, þar sem sól 

er hærra á lofti og ekki eins mikil þörf á að tengja innra skipulag við sólargang.73  Dæmi 

um þennan stíl eru s.k. “prairie box” eða hús í “foursquare” stíl, sem voru mjög vinsæl frá 

aldamótum 1800-1900 til u.þ.b. 1930.  Þennan stíl má finna mjög vítt og breitt um 

Bandaríkin.  Hús þessi byggjast upp á fjórum herbergjum á hverri hæð, inngangur snýr að 

götu og svo eru stofa og borðstofa á aðra hönd þegar inn er komið.  Eldhús og snyrting 

eru þar á móti og einkasvæði íbúanna á annarri hæð.  Þannig er tekið á móti gestum í 

                                                 
70 Guðmundur Hannesson:  Um skipulag bæja.  Gutenberg, Reykjavík 1916, bls. 62 
71 Guðmundur Hannesson:  Um skipulag bæja..., bls. 53 og 54. 
72 Einar Sveinsson:  “Fyrirkomulag og gerð sérstæðra íbúðarhúsa í kaupstöðum”, Húsakostur og 
Híbýlaprýði..., bls. 53 og 54.   
73 Einar Sveinsson:  “Fyrirkomulag og gerð sérstæðra íbúðarhúsa í kaupstöðum”, Húsakostur og 
Híbýlaprýði..., bls. 38 og 39. 
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fremsta hluta hússins og persónulegri svæði eru fyrir íbúana eingöngu.  Þetta skipulag er 

ekki ólíkt því sem gerist í húsum á Íslandi, sem standa norðan megin við götu.  Mörg hús 

á Íslandi sem standa sunnan megin við götu leiða menn aftur á móti fyrst í gegnum stóran 

hluta íbúðarinnar áður en komið er inn í almenningsrýmin í suðurhluta hússins og gefa 

því ólíka upplifun fyrir gestkomandi sem og heimilismenn.74   

 

Annað atriði sem einkennir mörg hús sem standa við götur með austur-vestur stefnu, er 

útbygging í dagstofu.  Þetta er mjög algengt að sjá í Mela- og Hagahverfi í Reykjavík, 

sérstaklega þar sem hús eru samföst, en með þessum hætti er hægt að bæta við austur- og 

vesturglugga. 75   Þetta fyrirkomulag sést líka víða í Hlíðahverfi, en er aftur á móti 

sjaldgæfara í gamla Vesturbænum og Norðurmýri, enda voru þau hverfi byggð aðeins 

fyrr, eða um 1930-1940.76 77 

 

Varðandi þau höft og skyldur sem huga þarf að við grunnmynd varðandi birtuskilyrði, þá 

er í byggingareglugerð frá 1998 gerð krafa um að íbúðir í fjölbýlishúsum hafi a.m.k. tvær 

gluggahliðar.  Undanskildar eru íbúðir sem eru 50fm eða minni, enda snúi þær í suðlæga 

átt.78   

 

Sneiðing 

 

Á árunum upp úr 1900 var grunnmynd húsa þannig að miklu leyti hugsuð út frá 

birtuskilyrðum, en sjaldgæfara virðist hafa verið hér á landi að hugsa sneiðingu líka út frá 

birtunni, eitthvað sem farið var að gera meira upp úr miðri 20. öldinni og mætti gera í enn 

ríkari mæli.   

 

Ásmundarsafn er dæmi um slíka notkun, en það var byggt árið 1955.  Þar notaði 

Ásmundur Sveinsson þakglugga á hálfhringlaga vinnusal sínum.  Með stefnu og halla 
                                                 
74 Alfræðiorðabók, http://en.wikipedia.org/wiki/American_Foursquare, sótt 10. janúar 2009. 
75 Einar Sveinsson:  “Fyrirkomulag og gerð sérstæðra íbúðarhúsa í kaupstöðum”, Húsakostur og 
híbýlaprýði..., bls. 38 og 39. 
76 Einar Sveinsson:  “Fyrirkomulag og gerð sérstæðra íbúðarhúsa í kaupstöðum”, Húsakostur og 
híbýlaprýði..., bls. 49. 
77 Heimasíða fasteignaskrár Íslands:  www.fmr.is, sótt 10. janúar 2009. 
78 Byggingareglugerð 441/1998, gr. 79.1 og 79.2. 
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glugganna nær hann í góða vinnubirtu úr norðri.  Viðbygging við safnið var svo gerð árið 

2000.  Þar er áfram unnið með birtuna og sólargeislar úr suðri skapa fallega skugga í 

salnum án þess að af þeim stafi ofbirta og vinnubirta er tekin inn á sama hátt og áður, úr 

norðri.  Allt er þetta úthugsað, virkar vel og skapar mjög skemmtilegt andrúmsloft. 

 

 
 

Mynd 8.  Suður og norður gluggar í viðbyggingu í Ásmundarsafni. 

 

Annað dæmi er hús eftir Högnu Sigurðardóttur við Bakkaflöt í Garðabæ, sem var byggt á 

árunum 1965-68.  Byggingin vefur sig umhverfis eldstæði í miðju húsinu, með dagstofur 

og almenningsrými þar næst og einkasvæðin yst.  Birta berst inn í miðjuna í gegnum 

stóran þakglugga sem umlykur skorsteininn, skellur á skortsteininum og lýsir hann upp á 

mjög áhrifaríkan hátt eftir því sem ofar dregur.79  Birta kastast líka af skorsteininum og 

inn í miðjurýmið, með mismunandi blæbrigðum eftir sólarátt.  Birtan, sem þannig berst 

inn í miðjuna, afmarkar það svæði og skapar nánd og hlýju og undirstrikar miðpunkt 

heimilisins.  Lóðréttir gluggar á útveggjum hússins tengja það aftur á móti við umhverfið 

og taka við annars konar birtu, láréttari geislum.   

 

                                                 
79 Helen McPhail, Högna Sigurðardóttir-Anspach, Revealing the Social Content, Birting hins félagslega 
inntaks,  Museum of Finnish Architecture, Helsinki, 1992,  bls. 7-9. 



 26 

 
 

Mynd 9.  Grunnmynd af Bakkaflöt 1, Garðabæ. Mynd 10.  Þakgluggi og skorsteinn í miðju hússins. 

 

Ef við lítum svo aftur yfir til Finnlands til Alvars Aalto má sjá að hann var farinn að 

hugsa sneiðinguna út frá dagsbirtuskilyrðum strax um 1930 í Paimio heilsuhælinu, enda 

starfsemi hælisins birtutengd á óvenju beinan hátt.  Í matsalnum er dagsbirtan mjög vel 

nýtt með því að hafa tvöfalda lofthæð í þeim hluta sem snýr að gluggum og ná birtunni 

þannig alla leið inn í dýpsta hluta hans.  Þá eru skyggni fyrir utan gluggana, bæði efst og 

eins um miðja vegu, til að hindra ofbirtu frá beinum sólargeislum.  Aalto spáði líka mikið 

í birtuna í herbergjum vistmanna og hannaði gluggana með tilliti til dagsbirtunnar og 

hagræddi litum í lofti með tilliti til endurvarpsstuðla þeirra.80   

 

 
 

Mynd 11.  Paimio heilsuhælið í Finnlandi.  Sneiðingar af matsal og herbergjum vistmanna. 

 

                                                 
80 Upplýsingasíða um Paimio bygginguna, http://www.alvaraalto.fi/alvar/buildings/paimio/paimio.html, 
sótt 10. janúar 2009. 
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Ef við spáum aðeins betur í aðkomu birtu út frá sneiðingu getum við ýmist talað um 

lóðrétt eða lárétt birtuop, veggglugga eða þakglugga og þannig lárétta eða lóðrétta birtu.  

Eins og fram hefur komið, þá fáum við náttúrulega birtu ýmist í formi beinna sólargeisla, 

himinbirtu frá heiðum eða skýjuðum himni eða endurvarps frá jörð og aðliggjandi 

byggingum.   

 

Á suðlægum slóðum eru lóðréttir gluggar almennt taldir heppilegri en þakgluggar.  Þar er 

sól hátt á lofti á sumrin og skín í ótæpilegu magni beint inn um lárétt op, skapar þannig 

óþægindi með glýju og veldur óþarfa upphitun.  Lóðréttir gluggar taka þar hins vegar við 

litlu af beinum sólargeislum að sumri til, en mikilli birtu að vetri til, þegar sól er lágt á 

lofti og upphitunaráhrifin æskilegri.81  Á Íslandi eru aðstæður aðrar, geislar sólar láréttari 

og skína því í flestum tilvikum inn um lóðrétta glugga bæði að sumri og vetri með 

tilheyrandi sjónarspili, en geta valdið ofbirtu.  Séu beinir sólargeislar ekki teknir með í 

reikninginn stendur enn eftir sú staðreynd að himinninn er gjarnan léttskýjaðri sunnar á 

hnettinum.  Heiður himinn varpar mestri birtu niðri við sjóndeildarhring og er því góður 

birtugjafi fyrir lóðrétta glugga þar sem hans nýtur við.82 

 

Eins og áður segir koma um 10-15% af þeirri birtu sem lóðréttar opnanir taka við frá 

endurvarpi frá jörð eða aðliggjandi byggingum.83  Sé litið til þess að mjög stór hluti af 

byggðu svæði Íslands liggur að sjó er ekki ólíklegt að þetta hlutfall sé enn hærra hér á 

landi.  Vegna sólarstöðu skella geislar á jörðinni undir nokkuð hvössu horni og 

endurvarpast á sama hátt inn eftir byggingum og ættu þannig að nýtast vel sem birtugjafi.  

Svo virðist þó að við höfum kannski ekki nýtt þennan þátt sem skyldi, enda er mun 

algengara að sjá dökkbæsaða palla framan við hús og sumarbústaði heldur en ljósbæsaða.  

Það skýrist væntanlega af því að dökki liturinn tekur við meiri hita, sem hann skilar frá 

sér aftur út í umhverfið.  Það verður víst ekki bæði sleppt og haldið. Enn sjaldgæfara er 

að sjá mjög ljósa steypu eða stein umhverfis bústaði eða hús hér á landi.  Hús í bæ og 

borg eru í síauknum mæli úr ljósri steinsteypu eða máluð ljósum litum og virka því 

                                                 
81 Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING..., bls. 316 og 317.   
82 G.Z. Brown, Mark DeKay:  SUN, WIND AND LIGHT..., bls. 27. 
83 G.Z. Brown, Mark DeKay:  SUN, WIND AND LIGHT..., bls. 27 og 28. 
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ágætlega sem endurvarparar birtu.  Timburhús, þ.m.t. sumarhús, eru hins vegar gjarnan í 

dökkum litum. 84 85     

 

Að lokum má nefna það að lóðréttar opnanir hafa fleiri hlutverkum að gegna en að veita 

inn birtu og sama má í raun segja um lárétta glugga líka.  Umhverfi og útsýni eru 

órjúfanlegur partur af byggingu og tengjast henni að mörgu leyti betur um lóðréttar 

opnanir heldur en láréttar.  Lóðréttar opnanir gera okkur kleift að sjá þau áhrif sem birtan 

hefur á okkar nánasta umhverfi og valda því að það andrúmsloft sem skapast innandyra, 

helst í hendur við það andrúmsloft sem skapast í samspili birtu og umhverfis utandyra. 

 

Eins og fram kom hér að framan, erum við mestmegnis að fást við skýjaðan himin hér á 

landi, eða 40 léttskýjaða daga á móti 325 hálf- eða alskýjuðum á árinu 2005.  Alskýjaður 

himinn varpar mestri birtu við hvirfilpunkt, þrisvar sinnum meiri birtu en niðri við 

sjóndeildarhring.   Alskýjaður himinn er mjög góður birtugjafi og varpar í raun meiri 

birtu en léttskýjaður himinn, ef áhrif sólar eru ekki tekin með í reikninginn.   Þannig 

kemur meiri birta inn um þakglugga þegar himinninn er alskýjaður en þegar hann er 

heiður og þrisvar sinnum meiri birta en inn um lóðréttan glugga.  Sé litið til þess hversu 

algengur alskýjaður himinn er hér landi er því eðlilegt að gera ráð fyrir að lárétt birtuop 

eða þakgluggar séu heppilegri hér á norðurslóðum en sunnarlega og séu í raun mjög 

góður birtugjafi hér á landi, jafnvel betri en lóðrétt birtuop.  Þar við bætist lág sólarstaða 

þannig að ofbirta frá beinum geislum ætti ekki að vera til vandræða í gegnum þakglugga, 

öfugt við það sem gerist með lóðrétta glugga.  Þetta á bæði við um sumur og vetur.86  Þá 

má enn fremur benda á að byggð er mestmegnis lágreist hér á landi, enn sem komið er og 

mælir það enn frekar með notkun láréttra birtuopa.   

 

Lárétt birtuop þurfa þó ekki að vera bundin við lágreistar byggingar og má nefna 

Háskólann í Minnesota í því samhengi.  Þar hafa verið gerðar tilraunir í byggingu 

verkfræðideildarinnar með að nota spegla á þaki hárrar byggingar, sem fanga birtu og 

                                                 
84 Elsa Ævarsdóttir, Halla B. Gestsdóttir:  Bústaðir, Icelandic Cottages. 2. prentun.  Nenna sf, Reykjavík 
2007. 
85 Ulla Westerberg.  Klimatplanering – fysik eller symbolik?  Statens institut for bygnadsforskning, Gávle 
1993, bls. 85.   
86 G.Z. Brown, Mark DeKay:  SUN, WIND AND LIGHT..., bls. 27. 



 29 

varpa henni niður á við þannig að hún nýtist á mörgum hæðum neðanjarðar í einu.  Þessir 

speglar geta verið hreyfanlegir þannig að þeir elti sólina og dreifi alltaf mestri mögulegri 

birtu.  Arkitektinn David Eijadi hefur haft forgöngu um rannsóknir á þessu sviði og 

eigum við sjálfsagt eftir að sjá meira af slíku í framtíðinni samfara vaxandi 

umhverfisvitund.87 88 

.  

 

Mynd 12.  Dagsbirtu varpað djúpt niður með byggingu.  

                                                 
87 Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING…, bls. 331 og 333.   
88 David A. Eijadi: “Solar Optics: Projecting Light into Buildings”. AIA Journal, v69 n3, mars 1980, bls.  
72-74, sótt 20. janúar 2009 á heimasíðu ERIC, Educational Resources Information Center, 
www.eric.ed.gov 
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Með þessu er ekki sagt að lóðréttir gluggar ættu að víkja fyrir þakgluggum, enda eru 

lóðréttar opnanir ómetanlegar fyrir tengingu við umhverfi okkar og útsýni þegar svo ber 

við.  Þar að auki hefur birta, sem berst í gegnum lóðrétta glugga, aðra eiginleika en birta, 

sem kemur um lárétt op.  Eins og áður segir hefur himinbirta uppi við hvirfilpunkt kaldari 

lit en birta frá beinum sólargeislum og skapar því ólík áhrif innandyra.89  Þessi munur er 

jafnvel enn meira áberandi hér á norðurslóðum. 90   Almennt er talið að birta á 

góðviðrisdegi sé sú mest aðlaðandi birta sem við búum við.  Þannig birta er samsett að 

einum þriðja hluta úr himinbirtu og tveimur þriðju hlutum frá beinu sólarljósi.  Því hafa 

verið gerðar tilraunir með að breyta lit himinbirtu sem berst frá þakgluggum, m.a. með 

því að endurvarpa henni frá lituðu yfirborði og þannig reyna að skapa sama andrúmsloft 

innandyra og ríkir á sólríkum degi.  Ekki virðist sem þessi aðferð hafi enn rutt sér til rúms 

í raunveruleikanum, en öllum slíkum hugmyndum ber að fagna, enda virðist meira hafa 

verið spáð í hitunareiginleika birtu hingað til en eiginleika birtunnar sjálfrar og 

notkunarmöguleika henni tengda.91  

 

Eins og áður segir, er ekki um mikil höft að ræða í byggingareglugerð varðandi 

dagsbirtunýtingu í íbúðarhúsnæði eða öðrum byggingum.  Þær reglur sem huga þarf að, 

þegar unnið er í sneiðingu, koma inn á að samanlagt ljósop glugga hvers herbergis skuli 

ekki vera minna en 1/10 af gólffleti þess, en aldrei minna en 1fm og er þá ekki gerður 

sérstakur greinarmunur á lóðréttum og láréttum birtuopum.92   

 

 

                                                 
89 Peter Andres:  “Daylight Planning with an Artificial Sky”.  DETAIL, English ed., vol. 2006, UK 2006, 
bls. 422. 
90 Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING..., bls. 314. 
91 Peter Andres:  “Daylight Planning with an Artificial Sky”, DETAIL..., bls. 422. 
92 Byggingareglugerð 441/1998, gr. 79.1 og 79.2. 
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Fagurfræði 

 

Hér hefur aðeins verið farið yfir það hvernig dagsbirtan er nýtt á hagkvæman hátt sem 

birtugjafi, en minna verið rætt um það sem fram kemur í lið 6 hér að framan, í kaflanum 

um aðkomu birtu í byggingar, þ.e.a.s. hvernig nýta megi birtuna og sólarljósið á 

fagurfræðilegan hátt í arkitektúr. 

 

Himinninn og það sem frá honum kemur er einhver stærsti þátturinn í öllu landslagi og 

því órjúfanlegur partur af arkitektúr.  “I rely on the sky as the natural element which most 

affects architectural interiors.” 93   Vegna hnattstöðu búum við á Íslandi við óvenju 

fjölbreytilegan himin og fallega birtingarmynd sólargeisla og getum veitt okkur þann 

munað að nýta þessa þætti sem eitt af byggingarefnunum í arkitektúr.   

 

 
Mynd 13.  Fjölbreytilegur himinn skapar í sífellu nýtt og spennandi andrúmsloft. 

 

Birta og tími 

 

Í tilraun til að flokka fagurfræðilega möguleika dagsbirtunnar má segja að ein leið sé að 

vinna með tíma og það, hvernig arkitektúr getur gefið mismunandi upplifanir, allt eftir 

                                                 
93 Tadao Ando, Masao Furuyama:  ANDO,  Taschen, Germany, 2006, bls. 13.  
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tíma sólarhringsins og því hvaðan sólin skín.  Neskirkja í Vesturbæ Reykjavíkur er 

skemmtilegt dæmi um slíka notkun.  Á austurhlið kirkjunnar, sem teiknuð er af Ágústi 

Pálssyni árið 1957, er stór, steindur gluggi rétt við hlið altarisins.  Þegar morgunsólin skín, 

einmitt á þeim tíma þegar sunnudagsmessa stendur sem hæst, varpar hún litum gluggans 

á hvítan altarisgaflinn.  Gaflinn er einfaldur í sniðum, skreyttur einungis með stórum 

viðarkrossi og nýtur sín því vel í ljósaspilinu.  Auk hliðargluggans eru litlir gluggar í 

útskotum meðfram göflum kirkjunnar, sem taka við sólinni þegar líður á daginn og skapa 

þá alveg nýtt útlit á altarisgaflinum.  Annað dæmi er kirkja Tadao Ando í Osaka í Japan, 

Church of Light, sem byggð var á árunum 1987-1989.  Kirkjan er hrein og bein og eina 

altarið er krosslaga gluggi sem nær vegg í vegg  og frá lofti niður í gólf.  Glugginn snýr í 

austur og þegar morgunsólin skín lýsist krossinn upp á áhrifaríkan hátt.  Hér var 

aðalmarkmiðið að skapa rétta birtu og að sama skapi myrkur, þannig að ljóskrossinn nyti 

sín á réttan hátt.  Stofuveggur í Koshino House í Hyogo í Japan eftir Tadao Ando er enn 

eitt dæmi um þetta, en hér tekur veggurinn á sig síbreytilega mynd allt eftir tíma 

dagsins.94   

 

                                                 
94 Masao Furuyama:  ANDO,  Taschen, Germany, 2006, bls. 26-30 og 36-39. 
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Myndir 14 og 15.  Útskotsgluggar í Neskirkju varpa birtu á altarisgaflinn. 
Mynd 16.  Ljósakross Tadao Ando í Church of Light. 

Mynd 17.  Ofanbirta á stofuvegg e. Tadao Ando. 
 

Í tengslum við tímann má líka vinna með það, hvernig eiginleikar sólargeislanna breytast 

með árstíðunum og mismunandi tímum sólarhringsins. Dæmið um stofuvegginn ætti líka 

við hér, enda annar litur á veggnum þegar sólin skín úr austri en úr vestri.  Annað mjög 

skemmtilegt dæmi um slíka notkun eru tilraunir listamannsins James Turrell í Roden 

Crater í Arizona.  Þar er hann að vinna með byggingu innan í kulnuðu eldfjalli, þar sem 

hann mótar rými fyrir áhorfendur og tengir rýmið við himininn og himinbirtuna.  Hann 

vinnur með gang himintunglanna og skapar einstaka upplifun á mismunandi tímum dags 

og mismunandi tímum árs.  Meðal upplifana sem hann vonast til að ná fram er að 

birtubreytingin sem verður við sólarupprás og sólarlag valdi því að himininn virðist 
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leggjast ofan á áhorfandann, eitthvað sem erfitt er að lýsa með orðum, en mun vonandi 

sanna sig í verki þegar staðurinn verður opnaður árið 2012. 95  

 

 
 

Mynd 18.  Tilraunir James Turrell með dagsbirtu í Roden Crater, Arizona. 

 

Birta og áttir 

 

Önnur leið er að vinna með áttirnar og ólíka eiginleika birtunnar úr norður og suður átt.  

Dæmi um þetta gæti verið Ásmundarsafn eins og talað var um hér að framan, þar sem 

birta úr suðri er notuð til að skapa skugga og birta úr norðri nær lengra inn í bygginguna 

og er mjög hentug sem vinnuljós.  Þessi aðferð tengist bæði hagkvæmri notkun og 

fagurfræðilegri.  Annað dæmi er Salk Institute í San Diego eftir Louis I. Kahn, byggð árið 

1965.  Þar vinnur Kahn mikið með útisvæðið á milli bygginganna, sem verður eiginlega 

aðalatriði í arkitektúrnum.  Útisvæðið snýr þannig að þegar kvöldsólin skín inn á milli 

bygginganna tveggja verður efnisvalið því valdandi að jörð og veggir renna saman í eitt, 

auk þess sem sólin speglast í litlum læk á stéttinni, sem rennur saman við himininn og 

útkoman verður á einhver hátt yfirnáttúruleg og tær.96 

 

                                                 
95 Jan Butterfield:  The art of light + space, 1st edition, Abbeville modern art movements, New York, 1993, 
bls. 82-85. 
96 Klaus Peter Gast:  Louis I. Kahn, Das Gesamtwerk/Complete Works, Deutsche Verlags Anstalt GmbH, 
Stuttgart, 2001.  
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Mynd 19.  Salk Institute e. Louis I. Kahn.  Sjónarspil í kvöldsól.   

 

Aðkoma birtu 

 

Þriðja leiðin er að vinna með aðkomu birtu, en hún getur verið ýmist bein eða óbein, eða 

á formi ofan-, hliðar- eða neðanbirtu.  Mjög flott dæmi um þessa aðferð er MIT kapellan í 

Cambridge, Massachusets eftir Eero Saarinen, byggð árið 1955.  Þar notar Saarinen bæði 

ofan- og neðanbirtu til að skapa töfrandi stemmningu.  Ofanbirtan kemur inn beint ofan 

við altarið og er skermuð af þannig að eingöngu er um lóðrétta birtu að ræða.  Nokkurs 

konar speglaskúlptur hangir svo ofan við altarið og dreifir hann birtunni um rýmið.  

Neðanbirtan er endurkast frá vatni, sem umlykur hluta byggingarinnar og gengur inn 

undir hana á stöku stað.  Birta þessi varpast svo upp á innanverða útveggina í takt við 

hreyfingar vatnsins.97 Annað skemmtilegt dæmi er verk James Turrell, Heavy Water, í 

                                                 
97 Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING..., bls. 309.   
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Poitiers í Frakklandi en þar tekur hann ofanbirtu niður um n.k. hólk, sem leggst ofan á 

yfirborð sundlaugar og lýsir upp allt sundlaugarsvæðið sem neðanbirta í gegnum vatnið í 

lauginni.  Gestir geta svo kafað í lauginni undir hólkinn og inn í ofanbirtuna og blasir þá 

himinninn við.  Uppátækið virðist lukkast vel og skapa ævintýralegt andrúmsloft.98 

 

 
 

Mynd 20.  MIT kapellan e. Eero Saarinen.  Ofan- og neðanbirta. 

 

 

 
 

Mynd 21.  Heavy Water e. James Turrell.  Dagsbirta og vatn. 

 

Utanaðkomandi þættir 

 

Fjórða leiðin er að hafa áhrif á sólargeislana með utanaðkomandi hætti, eins og Corbusier 

gerir í Notre Dame du Haut í Ronchamp í Frakklandi, sem var fullbyggð árið 1954.  Þar 

notar hann litað gler og misstórar opnanir til að stýra birtunni og fá fram ævintýraheim 

                                                 
98 Jan Butterfield:  The art of light + space..., bls. 90-93 
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innandyra. 99   Annað gullfallegt dæmi um svipaða notkun er kirkja Steven Holl, St. 

Ignatius í Seattle, sem var byggð á árunum 1995-1997.  Arkitektúr kirkjunnar snýst um 

að meðhöndla dagsbirtuna og stýra henni á mjög fágaðan hátt.  Birtan er tekin inn um 

lóðréttar opnanir ofarlega í kirkjunni.  Innan við allar opnanir hafa verið reistir veggir og 

hver og einn málaður í sterkum lit á ytri fleti.  Dagsbirtan skellur á lituðum veggjunum og 

bjarmi kastast þaðan yfir á nánasta umhverfi og fjarar smám saman út.  Til að auka enn á 

áhrifin hefur Holl komið fyrir lituðu gleri gegnt lituðu veggjunum og ber það andstæðulit 

veggjanna.  Áhrifin eru mögnuð.100     

 

 
 

Mynd 22.  Notre Dame du Haut e. Corbusier.  Misstórar opnanir og litað gler. 

 

 

 
 

Mynd 23.  St. Ignatius e. Steven Holl.  Endurvarp birtu af lituðum flötum. 

                                                 
99 Norbert Lechner:  HEATING, COOLING, LIGHTING..., bls. 310 og 311.   
100Richard C. Levenez, Fernando Márquez Cecilia:  93 El Croquis, Steven Holl 1996/1999, Madrid, 1998, 
bls. 86-115. 
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Lokaorð 

 

Hér að framan hefur verið spáð í sólarljós og dagsbirtu og á hvaða hátt þessir þættir eru 

ólíkir hér á Norðurslóðum miðað við suðlægar slóðir.  Þá hefur verið skoðað hvernig 

arkitektúr tengist dagsbirtu og sólarljósi, bæði á hagkvæman og fagurfræðilegan hátt.  

Ljóst er að möguleikarnir á að tengja einstök áhrif dagsbirtunnar inn í arkitektúr eru 

óendanlegir og auðga þær byggingar þar sem slíkt hefur verið gert og verða gjarnan 

kjarninn í byggingunum.  Umræðan hefur þó öll takmarkast við innirými, þ.e.a.s. hvernig 

sólargeislar og birta koma inn í byggingu.  Að því er ég best fæ séð, hafa menn velt þessu 

mikið fyrir sér og miklar framfarir orðið hér á landi síðustu áratugina hvað það varðar að 

veita birtu inn í byggingar.  Framan af miðaðist húsagerð að mestu við það að skýla 

okkur fyrir veðri og vindum og einangra frá því sem fyrir utan var.  Samfara bættum 

byggingaaðferðum, góðu aðgengi að heitu vatni og rafmagni og aukinni þekkingu, erum 

við farin að geta haft það hlýtt og notalegt hvernig sem viðrar og húsin hafa smám saman 

opnast meira fyrir birtu, jafnvel fullmikið myndu sumir telja.  Þá hafa menn velt því 

mikið fyrir sér hvernig koma megi þessari birtu dýpra inn í byggingarnar, meðal annars 

með endurkasti frá jörð, aðliggjandi byggingum, inniveggjum, lofti og gólfi.  Eins 

hvernig nýta megi hluta sólargeislanna sem hitagjafa og jafnvel hvernig hægt er að beisla 

þann hita, útiloka, magna upp eða geyma.  Enn og aftur miðast þessi umræða við 

aðstæður innandyra.   

 

Hér á landi eru veður ekki endilega blíð öllum stundum og á það við um allar árstíðirnar 

fjórar að við þurfum að skýla okkur fyrir vindi.  Þar sem hnattstaða landsins er eins hún 

er, er skuggavarp óhjákvæmilega fylgifiskur allrar skjólgerðar.  Því sakna ég umræðu um 

það hvernig nota mætti þá þekkingu sem verið er að beita á aðstæður innandyra til að 

auðvelda okkur sambýli við veðrið utandyra.  Eftir rannsóknavinnu undanfarinna vikna 

hefði ég ímyndað mér að hægt væri að stýra birtunni utandyra á svipaðan hátt og gert er 

innandyra varðandi endurvarp, mögnun og dempun og jafnvel hitamyndun og geymslu 

hita.  Þannig mætti skapa notaleg svæði utandyra og auðvelda okkur útiveru þá mánuði 

sem þannig viðrar.  Hér á landi væru litlir “courtyardar” t.d. mjög heppilegir til að skýla 

okkur fyrir vindum úr öllum áttum, en slík svæði hafa varla komið til greina hér á landi 
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sökum lágrar sólarhæðar.  Skýrasta merkið um það er líklega sú staðreynd að við eigum 

ekki einu sinni til orð yfir þetta fyrirbæri á íslensku.  Ég held að gaman væri að spá meira 

í þennan þátt, gera tilraunir með endurvarp sólarljóss utanhúss og hvernig stýra megi því 

án þess að skapa of mikla glýju frá endurvarpandi efninu.  Þá mætti skoða það hvernig 

hægt er að nota hita frá sólinni til að hita upp sólarminni útisvæði og gera þau íveruhæfari, 

því það er sjaldan svo að sólarlítil svæði hér á landi séu hæf til útiveru fyrir léttklædda.  Í 

þessu samhengi væri gaman að skoða betur verk arkitektsins Davids Eijan varðandi 

endurvörpun og stýringu birtunnar.   

 

Í þessari yfirferð hefur ekki verið farið út í umhverfisvæn áhrif af dagsbirtulýsingu og 

nýtingu sólarorku til upphitunar, en sá þáttur er gríðarlega mikilvægur og hefur fengið 

sívaxandi athygli undanfarna áratugi og mun sjálfsagt verða sjálfsagður hluti af arkitektúr 

framtíðarinnar.  Umfangið er stórt og mikið og rúmast ekki innan þessarar yfirferðar og 

var því ákveðið að sleppa því alveg að sinni.   

 

Á heildina litið kom það á óvart hversu mikið hefur verið unnið með samspil 

borgarskipulags, arkitektúrs og birtuskilyrða hér á landi á árum áður.  Erfiðara var að 

finna upplýsingar um þessi tengsl á síðari árum, sem kannski má rekja til breyttra 

starfshátta og ólíkra samskiptahátta að undanförnu auk þess sem slíkir þættir eru taldir 

sjálfsagður hluti af arkitektúr nú á dögum og því minna skrifað um þá.  Það sem kom þó 

mest á óvart er það hversu ofanbirta virðist vera heppilegt form fyrir dagsbirtulýsingu hér 

á landi.  Hingað til virðist mér þakgluggar helst hafa verið notaðir í fagurfræðilegum 

tilgangi og það í undantekningartilvikum.  Slíka birtu mætti nota í auknum mæli í 

íslenskum byggingum, enda er byggð hér að miklu leyti lágreist enn sem komið er.  Þar 

við bætist að útsýni um slíka þakglugga er í langflestum tilvikum gullfallegt þó svo að 

sköpulag geri okkur kannski erfitt um vik að njóta þess sem skyldi.  Þakgluggar, útfærslur 

þeirra og notkunarmöguleikar eru því eitthvað sem vert væri að skoða betur.   
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