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Inngangur
Borgir eru lifandi eindir og þær teygjast og sveigjast  í takt við þarfir íbúa. 

Til þess að borgir þróast á besta hátt þarf að vera langtímaplan fyrir 

hendi. En vegna hraða uppbyggingar á síðustu 60 árum hafa slíkar 

áætlanir verið erfiðar að gera og fylgja. Þegar litið er á loftmynd af 

Reykjavík sést greinilega hvar iðnaðarsvæði eru, en þau iðnaðarsvæði 

voru skipulögð sem partur af jaðri byggðar. Þegar Kópavogsbær 

eignaðist landsvæði sem Smiðjuhverfið er á var það landsvæði frekar 

einangrað og taldist ekki vera íbúasvæði heldur landbúnaðarland. Sá 

iðnaður sem hóf starfsemi á svæðinu í upphafi  er enn tilstaðar. En 

borgin hefur stækkað og Smiðjuhverfið er núna staðsett miðsvæðis á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Í skipulagsuppdráttum frá sveitafélögunum á höfuðborgarsvæðinu 

kemur fram að þétting byggðar sé nauðsynleg til þess að betrumbæta 

borgina og mun þessi ritgerð kanna möguleika Smiðjuhverfis til 

umbreytingar. 

Rannsóknarspurning:

Hvernig er hægt að umbreyta gömlu iðnaðarhverfi í íbúabyggð?
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Margar ástæður eru fyrir því að breyta gömlum hverfum og uppfæra þau 

- Nýjir atvinnumöguleikar fylgja nýjum byggðum

- Þétting byggðar

- Byggðin dreifist hratt og fyrrum iðnaðarhverfi verða umlukin með 

íbúabyggð. 

- Landnotkun breytist í takt við hækkandi lóðaverð. 

- Umbreytingar verða oftast á hverfisskala þarsem fyrra skipulag 

byggði á flokkaðri starfsemi. Iðnaðarhverfi, verslunarhverfi, íbúahverfi, 

skrifstofur o.s.frv. 

- Krafa um blöndun byggðar, styttingu tíma frá atvinnu, þjónustu og 

heimili. 

- Krafa um fjölbreyttan ferðamáta.

Í Bandaríkjunum er talað um Kleinuhringjaáhrifin (e. Donut Effect): 

Miðbæjarkjarni sem fáir  búa í en flestir vinna í. Utan um hann myndast 

svo úthverfi sem síðan færist lengra út í útjaðrana eftir því sem 

miðborgarkjarninn stækkar.  Sjá mynd 1. Þessi þróun borga hefur það 

einnig í för með sér að iðnaðarhverfi sem áður stóðu á útkanti borganna 

eru nú komin í miðja borgina.

Þessi þróun hefur einnig átt sér stað á Íslandi. Breiðholt, Árbær og 

Austurhluti Kópavogs eru dæmi um slíka þróun. Þessi þróun er talin úrelt 

í dag og er þétting byggðar talin vera nauðsyn vegna samfélagslegra, 

Miðbær

Úthverfi

Mynd 1. Kleinuhringjaáhrifin

náttúrulegra og fjárhaglegra þátta. Við erum semsagt að snúa þróuninni 

við og  færa okkur nær kjarnanum. Til þess að þétting byggðar geti 

virkað á  sem skilvirkasta hátt verða hverfi oft að þróast í takt við þarfir 

samfélagsins. Gömul byggð getur öðlast nýtt hlutverk og þannig verið í 

takt við samfélagið. 
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2.0 Vinnuferli

Í byrjun vinnuferlisins var gerð áætlun um hversu djúp greiningin yrði. 

Þegar skipulag greiningarinnar var orðið meira og betra var gerð svokölluð 

“beinagrind” fyrir ritgerðina. Í því ferli voru gerðir kaflar, undirkaflar og 

nákvæmnari áætlun um hvert innihald kaflanna yrði. Við greiningar var 

notast við bækur á borð við “Life between buildings - eftir Jan Gehl”, 

“Image of the City eftir Kevin Lynch” og “Dansk byplanlaboratorium 

eftir Danska borgar-vísinda-stofnuninni” svo fáar séu nefndar. Einnig 

notaðist höfundur við aðalskipulag Kópavogs- og Reykjavíkur.  

Farið var í vettvangsferðir til að greina og ljósmynda svæðið en einnig 

var notast við loftmyndir og þrívíðarmyndir frá google earth. Allar 

útskýringsmyndir (díagröm) eru gerðar í Adobe Illustrator og kláraðar í 

Photoshop. 

Í upphafi hönnunar var notast við loftmyndir og skissupappír, sem síðan 

var hreinteiknað í Microstation V8. Þegar línuteikningarnar voru teiknaðar 

var notast við Adobe Illustrator og Photoshop til þess að gera efnið meira 

myndrænt.

Þegar hönnun var  fullgerð voru gerðar stemmningsmyndir, en það var gert 

með SketchUp og photoshop.

Ritgerð er skrifuð í Pages og uppsett í Adobe InDesign.
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Malmö - Varvsstaden
Varvstaden er gamallt bryggju- og slipphverfi 

í norð-austurhluta Malmö. Hverfið var byggt á 

áttunda áratugi nítjándu aldar. Rúmum hundrað 

árum síðar varð minnkandi eftirspurn iðnaðar 

svæðis til þess að svæðið fór í niðurníðslu. 

Rúmum tuttugu árum síðar var nýtt skipulag 

kynnt þar sem svæðið fékk nýtt og nútímalegra 

hlutverk sem blandað hverfi með íbúum og  

auknum atvinnumöguleikum. Í skipulaginu 

var lögð áhersla á að hafa notkunar-möguleika 

hverfisins sveigjanlega og nota eins mikið af 

núverandi skipulag og húsnæði til að styðja 

við þann sveigjanleika. Í nýja skipulaginu 

er áætlað að núverandi byggingar öðlast ný 

hlutverk í nýja skipulaginu en það er gert til 

að halda í staðaranda hverfisins. Einnig er lögð 

áhersla á að byggðin geti þróast með þörfum 

samfélagsins.    Hverfið mun halda áfram að 

þróast og er áætlað að hverfið verði fullþróað 

eftir u.þ.b tuttugu ár (Tegnestuen Vandkunsten, 

White Architects,  2012). 

5.1.1 Samskonar svæði erlendis

Mynd 2. Vavrsstaden - ný bryggjuhönnun

Mynd 3. Vavrsstaden - nýtt útisvæði

Mynd 4. Vavrsstaden - nýjar íbúðir

Mynd 6. Vavrsstaden - eldri húsnæði

Mynd 7. Vavrsstaden - eldri bryggjusvæði
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4.5.1 Elliðaárvogur - Höfðar
Elliðavogur/Höfðar er um það bil 80ha svæði 

norðan við Ártúnbrekku. Í dag er svæðið mest 

megnis notað undir þungaiðnað, bílaiðnað 

og almennan iðnað, þ.e.a.s. smíðaverkstæði, 

blikksmíði og pípulagningaraðstöður 

(Reykjavíkurborg, 2010). Árið 2015 var haldin 

samkeppni um endurgerð á Rammaskipulagi 

Elliðaárvogs og voru nokkrar teiknistofur, 

bæði hérlendis og erlendis, sem tóku þátt. 

Sigurvegarar í þeirri samkeppni voru Landslag, 

Arkís og Verkís, en markmið og áherslur 

þeirra í skipulaginu var að þétta byggð og 

hafa fjölbreyttni í bæði atvinnutækifærum og 

byggð (Landslag, 2016).  Elliðaárvogur og 

Smiðjuhverfið eiga það sameiginlegt að vera 

svæði sem voru skilgreind sem jaðarsvæði 

byggðar og þess vegna notuð sem iðnaðarhverfi, 

þróun byggðar á höfuðborgarsvæðinu hefur 

gert það að verkum að sá jaðar hefur færst til 

og í dag eru svæðin á tiltölulega miðlægu svæði 

í höfuðborginni.

5.1.1 Önnur samskonar svæði á Höfuðborgarsvæðinu

Mynd 8. Elliðaárvogur - Nýtt skipulag

Mynd 9. Elliðaárvogur - Loftmynd - Svipað skipulag og í Smiðjuhverfi

Mynd 10. Elliðaárvogur - Steypubygging

Mynd 11. Elliðaárvogur - Bílastæði

Mynd 12. Elliðaárvogur - Svipaðar byggingar og í Smiðjuhverfi
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4.5.2 Grandi
Grandinn er iðnaðarsvæði sem er staðsett á landfyllingarlandi 

norðan við Reykjavíkurhöfn. Svæðið er um það bil 50 ha 

á stærð í dag en svæðið er að mestu leiti manngert, bæði 

undirlag og yfirlag, svæðið er mest megnis malbikað. Svæðið 

hefur hýst ýmsan iðnað en lengst hefur það verið notað sem 

löndunarsvæði fyrir fiskveiðiskip HB Granda, olíugeymsla 

fyrir olíuverslanir og ýmsa aðra iðnaðartengda starfsemi. 

Fjölbreyttari fyrirtæki hafa sótt á Grandann á síðasta ártugi en 

þar má til dæmis nefna tölvuleikjahönnuðinn CCP, fatabúðina 

Farmers Market og ferðamannafyrirtækið Norðurljósamiðstöð 

Reykjavíkur (Aurora Reykjavík). Grandinn og Smiðjuhverfið 

eiga það sameiginlegt að nærliggjandi svæði eru andstæður 

við þau og þróun nærliggjandi svæða hafa aukið andstæðurnar, 

þ.e.a.s Grandinn og Smiðjuhverfi hafa þróast í andstæða 

átt við nærumhverfi sitt. Nærumhverfi Grandagarðs og 

Smiðjuhverfis hafa þróast sem íbúahverfi (Reykjavíkurborg, 

2010). Slík þróun getur oft orðið hvati til umbreytingar 

borgarhluta.

Mynd 13. Grandi - Loftmynd

Mynd 14. Grandi - Þúfa Mynd 15. Grandi - Búðarrými á Granda
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4.5.3 Súðarvogur
Súðavogur er iðnaðarsvæði sem er staðsett vestan og norðvestan við 

Geirsnefið á Gelgjutanga. Svæðið er um það bil 50 ha á stærð og er 

megin starfsemi á svæðinu iðnaðartengd. Fyrirtæki á svæðinu eru 

Sorpa, Húsasmiðjan/Blómaval, gagnageymslur og annarskonar 

geymslurými (lagerar). Í Súðavoginum er nokkurskonar blönduð 

byggð, þó hlutfall milli íbúa og iðnaðar sé ójafnt. Þrátt fyrir ójafnvægi 

hefur íbúabyggð verið að aukast á svæðinu. Frá árinu 2008 hefur 

íbúum fjölgað um meira en helming, en þá voru fjórar íbúðir skráðar 

á svæðinu með samtals átta íbúum. Árið 2017 eru íbúðirnar 13 og 

íbúarnir 25 (Reykjavíkurborg, 2017. Reykjavík hefur fyrirætlanir um 

að í vogunum muni rísa fjölbreytt íbúabyggð í tengslum við lagningu 

Borgarlínu og samgönguáss borgarinnar. Þessa þróun mætti vel ímynda 

sér í Smiðjuhverfi (Reykjavíkurborg, 2016). 

Mynd 16. Súðarvogur - Loftmynd

Mynd 17. Súðarvogur - Hús á svæðinu Mynd 18. Súðarvogur - Svipuð hús og eru í Smiðjuhverfisvæðinu
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4.1.1 Staðsetning
Smiðjuhverfið er iðnaðarsvæði í austurhluta Digraness í Kópavogi, 

staðsett austan við Hjallahverfið í Kópavogi og vestan við Mjóddina í 

Breiðholti. Smiðjuhverfið er mest megnis staðsett í austurhalla, en hæðsti 

punktur er um það bil 60m yfir sjávarmáli og neðsti punktur um það bil 

35m yfir sjávarmáli. Svæðið er um það bil 26 ha og er yfirgnæfandi 

hlutfall þess malbikað eða undir byggð (Kópavogsbær ,2012).

4.1 Almenn kynning

Mynd 19. Höfuðborgarsvæðið - Loftmynd
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Þau svæði sem umlykja Smiðjuhverfið 

eru Breiðholt til austurs (Verslunarkjarnin 

Mjódd, Bakkarnir), útivistarsvæðið í Fossvogi 

í norðvestur, íbúabyggðin í Blesugrófi, 

íbúabyggðin Efstaland til vesturs, íbúabyggðin 

Hjallahverfi til suðurs og Reykjanesbrautin 

tengir Smiðjuhverfið við Smárahverfið til 

suðurs en þar er verslunarkjarninn Smáralind og 

einnig íbúabyggð. Mismunandi tengingar eru 

þó að aðliggjandi svæðum (Reykjavíkurborg, 

2010).

Fossvogur

Hólmahverfi

Breiðholt
Hjalla- og 
Smárahverfi

Elliðaárdalur

4.1.2 Aðliggjandi svæði - Nágrenni

Mynd 20. Smiðjuhverfið - Aðliggjandi svæði
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4.1.3 Einingar í nágrenni

Mynd 21. Smiðjuhverfið - Einingar í göngufjarlægð
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4.2 Gatna og stígakerfi

Almennt um götur og gatnakerfi

Að ferðast er náttúrulegur þáttur í lífi mannsins, aukinn skilningur 

á umhverfi sínu og vitneskja eru beintengdir þættir sem mannveran 

öðlast af því að geta ferðast (Ritchie, A. og Thomas, R., 2009). Til 

þess að auðvelda ferðir mannsins, er nauðsynlegt að leiðin sem 

ferðast er á sé greið og án hindrana. 

Helsti ferðamáti á Íslandi í dag er akstur í einkabíl. Í könnun sem 

Capacent lagði fram sögðust þar um það bil 67% af aðspurðum nota 

einkabíl sem aðal ferðamáta (Hagstofa Íslands, 2017), sjá mynd 

(NR). 

Litið er á einkabíllinn sem tákn ferðafrelsis - og að hann veiti frelsi 

til þess að búa í lengri fjarlægð frá vinnu sinni en áður. Bíllinn hefur 

því veitt manneskjunni meiri þægindi, aukin lífsgæði og stutt við 

dreifingu borga og uppbyggingu úthverfa (Bang, H. Nyvig, A., 

1977). 

En bílinn hefur einnig skapað vandmál. Dreifing byggðar veitir 

fólki möguleika á að byggja og búa í stærri húsum en kostur er á 

í miðborginni. Atvinnan ferðast hinsvegar ekki með íbúum og er 

oftast enn staðsett á sama stað, lengd ferða verður því meiri og með 

stöðugri útbreiðslu borga bætist álag á stofnbrautir. Afleiðingar eru 

aukið álag á vegakerfi, umferðaröngþveiti, aukin slysahætta, aukin 

hávaði og meiri mengun (Bang, H. Nyvig, A., 1977). 

Aukin notkun bíla skapar einnig vandamál vegna aukinnar 

bílastæðaþarfar, því bílar eru plássfrekir, bæði í umferð og sem 

kyrrstæðar einingar (Bang, H. Nyvig, A., 1977). Flestir bílar standa utan 

þess kyrrstæðir bróðurpart dags og er því hagkvæmnin í einkabílaeign 

lítil. Gildi skilvirks gatnakerfis er mikilvægari í dag en það hefur 

nokkurntímann verið og því er mikilvægt að greina gatnakerfi svæða 

vandlega. 

Graf 1. Ferðamátar höfuðborgarbúa
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4.2.1 Gatna og stígakerfi Smiðjuhverfis
Þrír vegir leiða inn í Smiðjuhverfið. Sjálft hverfið er vel tengt inn í 

nærliggjandi gatnakerfi og að auki liggur ein fjölfarnasta stofnbraut 

höfuðborgarsvæðisins, Reykjanesbrautin, austan við hverfið og er 

það því óhætt að halda því fram að hverfið sé vel tengt við gatnakerfi 

höfuðborgarsvæðisins. 

Landsvæði Smiðjuhverfis er um það bil 26ha, en á því svæði er um það 

bil 4.5km vegakerfi. Samkvæmt www.já.is eru tvö skrásett götuheiti á 

svæðinu, Smiðjuvegur og Skemmuvegur en þessi tvö götuheiti ná yfir 

allar sextán götur svæðisins (www.ja.is, 2017). 

Mynd 22.Smiðjuhverfi - Vegakerfi
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Smiðjuhverfið tengist nágrenni sínu með þremur aðliggjandi 

akstursleiðum. 

Í Smiðjuhverfi eru tveir stofnvegir, Smiðjuvegur og Skemmuvegur. 

Smiðjuvegur er vegur sem liggur frá Suðaustur til Norðvesturs og 

Skemmuvegur liggur frá Vestur til Austur. 

Þrír vegir leiða inn í Smiðjuhverfið:

1. Úr Norðaustanátt er Smiðjuvegur, sem er einn af tvem stofnvegum 

Smiðjuhverfis, tengdur við tvo vegi, annarsvegar Stekkjabakka og 

hinsvegar Reykjanesbrautina.

2. Úr Suðaustanátt er Skemmuvegur, sem er annar stofnvegur 

Smiðjuhverfis, tengdur við gatnamót sem leiða að bæði Breiðholtsbraut, 

Nýbýlaveg og Dalveg.

3. Úr Vesturátt eru gatnamót sem tengja Skemmuveg við Nýbýlaveg og 

Valahjalla.

4.2.2 Tengingar - Akstursleiðir

Mynd 23. Smiðjuhverfið - Leiðir inn í hverfið
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Göngustígar sem leiða að Smiðjuhverfinu eru átta talsins. 

Tveir göngustígar sem leiða að hverfinu fara í undirgöng 

undir Breiðholtsbrautina og Reykjanesbrautina.

Þrjár gönguleiðir leiða inn í Efstaland (Hólmahverfi) og þrjár 

leiðir eru meðfram vegakerfi Smiðjuveg. Gönguleiðirnar 

eru ekki einungis að tengja Smiðjuhverfið við nærumhverfi 

sitt, heldur eru þær einnig hluti af stærra kerfi sem tengir 

Breiðholt, Vatnsendahverfi og Kórahverfi við vestur hluta 

Reykjavíkur og Kópavog, sjá mynd nr. 25.

Elliðaárdalur
Fossvogsdalur

Kópavogur 
- Snæland

Kópavogur - 
Smárahverfi

Breiðholt 
- Mjódd

Kópavogur - 
Hjallahverfi

4.2.3 Tengingar - Gönguleiðir

Mynd 24. Smiðjuhverfið - Gönguleiðir - Undirgöng

Mynd 25. Smiðjuhverfið - Gönguleiðir
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Mikil aukning hefur verið í útivist og 

útivistartengdum ferðamáta (Árni Davíðsson, 

2012). Almenningur fer hjólandi og gangandi 

í vinnuna og stundar einnig slíka afþreyingu 

í tómstundum sínum. Í rannsókn, sem var 

gerð árið 2014 af Reykjavíkurborg, kom fram 

að 4.6% af íbúum Breiðholts nota hjól sem 

aðal ferðamáta til þess að komast til og frá 

vinnu (Reykjavíkurborg, 2015). Landsamtök 

hjólreiðarmanna hafa gert tillögur um 

endurnýjun og betrumbætur hjólreiðarstíga á 

höfuðborgarsvæðinu (Árni Davíðsson, 2012). 

Nokkrar af þessum leiðum eru áætlaðar 

frá Hafnarfirði, Austurhluta Garðabæs 

(Urriðaholti) og úr Breiðholti og í gegnum 

neðsta svæði Smiðjuhverfis og þaðan áfram 

í gegnum Fossvogsdalinn (Árni Davíðsson, 

2012). Það er því augljóst að það er bæði 

áhugi og vilji fyrir betri hjólreiðatengingum 

í og við Smiðjuhverfi. 

4.2.4 Tengingar - Hjólaleiðir

Diagram 26. Smiðjuhverfið - Hjólatími
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Götumerkingar í Smiðjuhverfi er ágætar, akreinar eru vel afmarkaðar á 

malbikið. Ekki er gert ráð fyrir gangandi vegfarendum í Smiðjuhverfi. Í 

hverfinu eru hvorki merkt afmörkuð svæði fyrir gangandi né gangstétt 

við vegi. Gangstéttir fyrirfinnast aðallega í jaðri svæðisins, við stofnvegi 

eða við stærstu verslanirnar. Engir hjólastígar eru við vegi á svæðinu 

eins og stendur, en Landsamtök hjólreiðarmanna hefur lýst yfir áhuga á 

að breytingar yrðu gerðar til þess að auka hjólreiðar í gegnum svæðið 

(Árni Davíðsson, 2012). 

Vegalengd milli götu og húsa er í mörgum tilfellum tiltölulega löng 

miðað við hæð bygginga. Slíkt hlutfall, það er að segja, hlutfall milli 

hæðar bygginga og vegalendar milli þeirra, er kallað umlukning. Til er 

staðlað viðmið á umlukningu og ýtarlegri umfjöllun um það viðfangsefni 

mun vera í kaflanum um “umlukningu” bls 31. 

Götumynd Smiðjuhverfis er flókin, mikið er um iðnað og þeim iðnaði 

fylgir líf. Þeim iðnaði fylgja einnig aðskotahlutir líkt og gámar, bílar og 

annarskonar einingar sem tengjast léttum iðnaði. Þessir aðskotahlutir 

hafa áhrif á hvernig hin almenni vegfarandi ratar um. Samkvæmt 

greiningar aðferðum sem Kevin Lynch greinir frá notar hin almenni 

vegfarandi meðal annars kennileiti til þess að rata um umhverfi sitt 

(Lynch, K. 1960). Það gerir það að verkum að færanlegar einingar, t.d 

hlutir sem tengjast bíla- og léttiðnaði á svæðinu geta haft áhrif á hvernig 

vegfarandinn ratar um hverfið. Nútíma skipulag leggur miklar áherslur 

á að auðvelt sé að rata um hverfi og að hinn almenni vegfarandi þurfi 

lágmarks þekkingu á svæði til þess að rata um það.

4.2.5 Götusnið

Mynd 27. Smiðjuhverfið - Götusnið
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Ástandið á götum Smiðjuhverfis er ágætt, 

stærsti hluti vega er malbikaður og tiltölulega 

vel farinn. Á köflum hefur yfirborðsefnið orðið 

fyrir hnjaski. Vankantar á vegum í Smiðjuhverfi 

eru almennt slit, olíuspilli og ójafn slitlag sem 

hefur myndast vegna vegbóta í holur. 

4.2.6 Ástand gatnakerfis

Mynd 28. Smiðjuhverfið - Skemmdir á steypukannti Mynd 30. Smiðjuhverfið - Bótameðferð á malbiki

Mynd 31. Smiðjuhverfið - Bótameðferð á malbiki 2

Mynd 32. Smiðjuhverfið - Bótameðferð á malbiki 3

Mynd 29. Smiðjuhverfið - Malarplan
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Aðgengi er tvíþætt. Það getur verið líkamlegt og huglægt. En hvort 

um sig hefur áhrif á nýtingu rýmis. Ef aðgengi er takmarkað eru 

hindranir margar og víða, en ef aðgengi er gott eru hindranirnar fáar 

og yfirstíganlegar. Líkamlegt aðgengi skýrir sig að nokkru leiti sjálft, 

dæmi:

Dæmi 2. 

“Aukin gæði lýsingar á svæði, þ.e.a.s betri gæði á ljósi í tilteknu rými, 

veitir vegafarenda meiri og betri yfirsýn af rýminu. Þar af leiðandi betri 

skilning á hvað er í rýminu. Aukið umhverfislæsi veitir vegfarenda 

meira öryggi sem veitir meira frelsi til þess að ferðast um rýmið og 

meira ferðafrelsi getur verið túlkað sem gott aðgengi.”Dæmi 1. 

“Ef að göngustígur hefur margar líkamlegar hindranir, til dæmis þegar 

gróður hefur vaxið yfir stíga getur það heft för og myndi það teljast sem 

slæmt aðgengi.” 

4.2.7 Almennt um Aðgengi

Mynd 33. Slæmt aðgengi vegna ofvaxins gróðurs Mynd 34. Slæmt aðgengi vegna lélegrar lýsingar
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Aðgengi er talið vera mannréttindi. Í byggingarreglugerð er klausa 
sem kemur inn á viðfangsefnið “Aðgengi fyrir alla”, sú klausa hljómar 
svona:

“Með aðgengi fyrir alla er átt við að fólki sé ekki mismunað um 
aðgengi og almenna notkun mannvirkja á grundvelli fötlunar, 

skerðinga eða veikinda og það geti með öruggum hætti komist inn og 
út úr mannvirkjum, jafnvel við óvenjulegar aðstæður, t.d. í eldsvoða. 

Jafnframt séu sjónarmið algildrar hönnunar höfð að leiðarljósi 
við hönnun bygginga og umhverfis þeirra.  Til eru reglugerðir sem 

styðja og stuðla að aðgengi fyrir alla. Aðgengi er nauðsynlegur 
þáttur í nútíma samfélagi, aðgengi veitir fólki þægindi og hjálpar við 

samfélagslega sameiningu og jöfnuð.” 
(Mannvirkjastofnun Íslands, 2012)

Aðgengismál hafa verið talin mikilvægur og nauðsynlegur þáttur í 
byggingar- og umhverfisskipulagi á síðustu áratugum.
Það eykur lífsgæði og samheldni ef gert er ráð fyrir því að allir aðilar 
samfélags hafa jafna möguleika á að ferðast um rými. Það er þó hægt 
er að bera rök fyrir því að gott aðgengi fyrir einn hóp, sé slæmt fyrir 
annan. 

Dæmi: 
“Hraðbraut veitir gott aðgengi fyrir bíla sem þurfa að komast sem hraðast 
milli A og B. Á sama tíma getur hraðbrautin haft áhrif á hinn gangandi 
vegfarenda, ef áfangastaður hans er hinum megin við hraðbrautina, í 
því tilviki þarf vegfarandi að taka á sig krók til að komast á leiðarenda.”

Mynd 35. Hraðbraut - dæmi un aðgengi
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Aðgengi er margþætt hugtak. Aðgengisgreiningin sem fer hér fram 
er eigin könnun höfundar og mun greiningin sýna hvernig aðgengið 
er á svæðinu. Þættir eins og kantsteinar, rampar, merkingar, lýsing og 
nærumhverfi bygginga munu verða athugaðir og greindir. 
Aðgengi fyrir hin gangandi vegfaranda í Smiðjuhverfi er ábótavant. 
Gatna- og göngustéttakerfið er ekki skipulagt með gangandi vegfarenda 
í fyrirrúmi. Eins og kemur fram í götusniðskaflanum á blaðsíðu 12, 
eru fá svæði sem tilgreind eru fyrir gangandi vegafarendur. Þetta hefur 
neikvæð áhrif á upplifun og öryggi fólks. Neikvæð upplifun gangandi 
getur orðið huglæg hindrun og fólk kýs að ganga lengri leið í stað þess að 
fara um óörugg svæði. Á þeim stöðum þar sem gangstétt er til staðar eru 
gangstéttar-kaflarnir oftast stuttir og illa tengdir við aðra gangstéttakafla 
og sjaldnast skipulagðir 
með aðgengi fatlaðra, 
aldraðra eða barna í huga. 
Gangstéttar-kaflarnir eru 
einnig afar illa tengdir við 
búðar og verslunarrými, 
þ.e.a.s vegalengd milli 
verslunarrýma og 
gangstéttar við vegi 
er mikil og sjaldnast 
tilgreind fyrir gangandi 
vegfarendum. 
Lýsing (ljós) hefur áhrif á 

sem lýsa ágætlega 
hvaða starfsemi er 
í nærumhverfinu. 
Slíkt fyrirkomulag 
getur aukið skilning á 
umhverfinu og greitt 
aðgengi. 

aðgengi. Ef lýsing er af skornum skammti er hinn almenni vegfarandi 
ólíklegri til þess að notfæra sér rýmið af sama skapi ef lýsing er mikil 
og góð er hann líklegri til þess að finna fyrir öryggi og notfæra sér 
rýmið (Kråkevik o.fl., 2012). Í Smiðjuhverfinu er hefðbundin uppröðun 
ljósastaura. Lýsing er ágæt og miðað við litla næturstarfsemi er slíkt 
fyrirkomulag við hæfi. Lýsing er því ekki hindrun á aðgengi um svæðið. 
Merkingar á svæðinu eru tiltölulega vel gerðar. Götumerkingar, þ.e.a.s, 
merkingar á yfirborði götunnar eru sæmilegar. Götuskiltin eru sýnileg 
og í góðu ástandi en nafnafyrirkomulag þeirra er ruglingslegt og hefur 
það haft áhrif á hvernig almenningur lítur á svæðið og hefur það eflaust 
fælandi áhrif á marga. Mikið af fyrirtækjamerkingum eru á byggingum, 

4.2.8 Aðgengi í Smiðjuhverfi

Mynd 36. Aðgengi - Rampur á gangstétt Mynd 37. Aðgengi - Rampur á gangstétt 2
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Engin bílastæði eru skilgreind á svæðinu og liggja lóðamörk húsa beint 
að veginum (Kópavogsbær, 2017). Bílastæði sem eru innan lóða eru ekki 
talin sem opinber bílastæði, heldur partur af einkaóð. Bifreiðariðnaður 
inn er hlutfallslega stærsti iðnaðurinn í Smiðjuhverfinu en rúmlega 
30% af staðbundna iðnaði hverfisins er bundin við bifreiðariðnaðinn. 
Fyrirtækin nota mörg hver lóðir sínar sem geymslu fyrir hluti sem tengjast 
iðnaðinum, oft má sjá bíla í margskonar ástandi í kringum fyrirtækin. Í 
þeim skilning má halda því fram að geymslurýmið eða lóðin, sé notað sem 
bílastæði. Miðað við slíkt fyrirkomulag, er hlutfall bílastæða gífurlega 
hátt. Kyrrstæðir bílar sem jafnvel standa mánuðum saman á sama 
stað geta hinsvegar gefið 
vegfaranda öðruvísi sýn á 
svæðið. Þessar kyrrstæðu 
einingar eru skírskotun í 
iðnað staðarins og því sem 
honum fylgir. Því er hægt 
að segja að einingarnar 
eigi stóran hluta í að gefa 
svæðinu staðaranda sinn 
(Jivé, G., & Larkham, P. 
J., 2003). 

erfitt að greina milli bílastæða og 
annarra malbikaðra svæða og mat 
höfundur hvert svæði í talningu. 
Það er þó tiltölulega auðvelt að 
staðfesta að bílastæði og svæði 
sem notuð eru undir bílageymslu 
séu í hlutfallslegum meirihluta á 
yfirborðfleti Smiðjuhverfis. 

Fyrirtæki staðarins ráða hvað þau gera við lóðir sínar og hvernig þeim er 
skipt upp varðandi bílastæði en lög er varða slík mál segja:

“Bílastæði á lóð fjöleignarhúss teljast sameiginleg og óskipt, 
nema ákveðið sé í þinglýstum heimildum, að tiltekin bílastæði fylgi 
ákveðnum séreignarhlutum. Verður óskiptum bílastæðum ekki skipt 

nema allir eigendur samþykki og skulu þá gerðar nauðsynlegar 
breytingar á eignaskiptayfirlýsingu og þeim þinglýst.”

(Velferðaráðuneytið, 1994)

Fjöldi bílastæða, innan lóða, á svæðinu er í kringum 2000 - 2500. Erfitt er 
að gefa nákvæma tölu um fjölda þeirra því ekki eru til opinberar tölur um 
bílastæðin á svæðinu, né hversu stór hluti lóða er notaður sem bílastæði 
eða geymslurými. Notast var við loftmynd til þess að telja stæðin. Oft var 

4.2.9 Bílastæði

Mynd 38. Bílastæði - Ringulreiði á bílaplani Mynd 39. Bílastæði - Bílastæði fyrir framan fyrirtæki
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4.3.1 Almennt um byggingargreiningu
Húsagreining er gerð til þess að greina hverskonar byggingar eru á 
svæðinu, hverskonar starfsemi þær hýsa, fagurfræðileg gildi þeirra og 
hvert hlutfall bygginga og annara eininga sé á svæðinu.

4.3.3 Útlitsgreining
Hlutfallslega eru flestar 
byggingar á svæðinu teiknaðar 
af arkitektinum Sigurði. R. 
Halldórsyni, en hann teiknaði 
samtals 35 byggingar á svæðinu 
(Kópavogsbær, 2017).   
Byggingar í Smiðjuhverfi eru 
með einhalla þökum og byggð í 
nytjahyggjulegum stíl. 

4.3.2 Saga byggðar 
Fyrsta húsið sem byggt var svæðinu 
reis árið 1967 á Smiðjuvegi 11. 
Húsið var teiknað af Helga G. 
Samúelssyni. Í þeirri byggingu var 
stálfyrirtækið Stálborg til húsa. 
Á áttunda áratugnum varð mikil 
íbúafjölgun í Kópavogi. Þessari 
fjölgun fylgi mikil eftirspurn á 
léttum iðnað líkt og trésmíði, 
járnsmíði pípulagningum o.fl. Á 
sama tíma og þessi eftirspurn stóð 
yfir var Smiðjuhverfið tilgreint 
sem iðnaðarhverfi Kópavogs. 
Stærsti hluti hverfisins var byggður 
á tímabili milli 1970 - 1980, 
flestar byggingar í hverfinu, 39 
af 69, voru byggðar á árinu 1975. 
(Kópavogsbær, 2017).

4.3 Húsagreining

Mynd 40. Húsagreining - Gamla Stálborgarhúsið

Mynd 41. Húsagreining - Steinsmiðjuhús

Mynd 42. Húsagreining - Atvinnurými
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staðsetning bygginga þ.e.a.s lögun, 
lega, stærð og dýpt bygginga ásamt 
stærð, staðsetningu og hlutfall 
glugga og þakhalla hafa mikið að 
segja til um hver notkun bygginga 
er og getur verið. Staðsetning og 
hlutfall glugga getur sagt til um 
hversu mikið sólarljós kemst inn í 
bygginguna en samblanda af bæði 
legu bygginga, magn og stærð 
glugga getur veitt byggingunni 
betri náttúrulega lýsingu (Phillips, 
D. 2004). Til þess að fá sem mesta 
náttúrulega lýsingu inn í rými þarf 
stærri hlið byggingar að snúa í 
austur eða suður og þarf sú hlið 
að hafa stóra og marga glugga 
(Phillips, D. 2004).

Flestar byggingar í Smiðjuhverfi er hannaðar og byggðar útfrá 
notkunarmöguleikum og  með tilliti til þess iðnaðs sem fyrirfinnst í 
viðkomandi rými byggingarinnar. Ef bygging hefur til dæmis verið reist 
til að hýsa verkstæði er oftast hátt til lofts á jarðhæð, breiðar bílskúrshurðir 
við innganga og lágmarks kröfur gerðar á ytra og innra útlit. Útlit og 

4.3.4 Atvinnuhúsnæði
Atvinnuhúsnæðið sem er að 
finna í Smiðjuhverfi er mest 
megnis skipt í þrjá flokka: 
Verslanir, þjónusturými og 
geymslur. Þessir þrír flokkar 
krefjast mismunandi rýma til 
þess að starfa. Geymslurýmin 
eru í stórum húsum, en stórt 
flatamál húsanna gerir það 
að verkum að þau eru oftast 
staðsett á jaðri hverfisins. Í 
byggingunum er oftast hátt 
til lofts og eru þær oftast 
bæði óvenjulega langar og  
breiðar. Fyrirtæki eins og 
BYKO og Tengi eru, t.d í 
þeim flokki. Hin hefðbundnu 
verslunarhúsnæði eru oftast á 
jarðhæð en dreifing og stærð 
þeirra er handahófskennd. 
Þjónusturýmin eru 
hlutfallslega flest, þau eru 
dreifð um svæðið og stærð 
þeirra er handhófskennd.

Mynd 42. Húsagreining - Atvinnurými 2

Mynd 43. Húsagreining - Hjólaverkstæði

Mynd 44. Húsagreining - Tengi

Mynd 45. Húsagreining - Fyrirtæki í bílskúrum
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samkvæmt aðalskipulagi 
Kópavogsbæjar, engin 
íbúabyggð á svæðinu. 
Hinsvegar er talið að 
einhver íbúabyggð sé á 
staðnum. Þegar eldur braust 
út á Smiðjuvegi 2 aðfaranótt 
15. Janúar 2017, voru 12 - 
15 manns bjargað úr logandi 
byggingunni (www.mbl.is, 
2017). Í frétt um brunan, 
á fréttavef Vísis, kemur 
fram að búseta þessara 
einstaklinga sem þurftu 
að flýja eldinn hafi verið 
ósamþykkt og því ólögleg 
(Jóhann K Jóhannsson, 
2017). Nákvæmar tölur um 
búsetu á svæðinu eru ekki til 
enda um ólöglega búsetu að 
ræða, en nokkuð víst er að 
þar búi þó einhverjir.

Samkvæmt gildandi aðalskipulagi er Smiðjuhverfi þróunarsvæði. 
Hlutfall athafnasvæðis í hverfinu er í kringum 84% og hlutfall verslunar 
og þjónusta er í kringum 16% (Kópavogsbær, 2012). Það er því, 

4.3.5 Íbúabyggð

Mynd 46. Húsagreining - Hús sem eru virk að kvöldi til

Mynd 47. Húsagreining - Hús sem eru virk að kvöldi til 2 Diagram 1. Húsagreining - Húsanotkun



26

Flatarmál Smiðjuhverfis er u.þ.b 26ha. 
Á svæðinu er 13.4ha af iðnaðarsvæði 
(Kópavogsbær, 2012). Í samanburði við önnur 
iðnaðarsvæði á höfuðborgarsvæðinu er hlutfall 
byggingarflatamáls hærra en á öðrum stöðum. 
Á iðnaðarsvæði Höfða er hlutfall bygginga-
flatarmál 22% af heildar flatarmáli svæðisins 
(Skipulagsvefsjá Reykjavíkurborgar, 2017), 
á Súðavogarsvæðinu er hlutfall bygginga-
flatamál u.þ.b 40% byggð á móti 60% 
annað umhverfi. Þegar borið er saman 
hlutfall byggðra flata í þéttbyggðasta svæði 
Reykjavíkur, Þingholtunum, og Smiðjuhverfis 
í Kópavogi sést að hlutfall flatamáls bygginga 
í Smiðjuhverfinu er hátt. Þingholtin eru 
22.2ha, en byggðarflatamál þar er 15.4ha, 
eða um það bil 70% byggð og 30% annað 
umhverfi (Reykjavíkurborg, 2017).

4.3.6 Hlutfall bygginga og umhverfis
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4.3.7 Endurnýting bygginga
Byggt hefur verið við flestar byggingar 
í Smiðjuhverfi (Kópavogsbær, 2017). 
Í breytingum hafa sumar bygginganna 
og rými þeirra fengið ný hlutverk. 
Möguleikar á endurnýtingu er margir 
og miklir. Bæði býður núverandi hverfi 
upp á endurnýtingu og einnig væri 
endurhönnun bygginga möguleg. Stór 
hluti Smiðjuhverfis hefur bæði hentuga 
landlegu og hentugt gatnakerfi til að 
hýsa bæði íbúahverfi og nútímalegri 
starfsemi. Stórir gluggar eru t.d. á 
mörgum byggingum en eins og kom 
fram í útlitsgreiningunni teljast slíkir 
þættir jákvæðir þegar kemur að búsetu 
og íbúabyggð. Í hönnunarkaflanum 
koma fram tillögur að þeim breytingum 
sem höfundur telur vera hentugar til 
þess að auka möguleika á blandaðri 
byggð og fjölgun íbúa. 

Diagram 2. Endurnýting bygginga - Lýsing

Diagram 3. Endurnýting bygginga - Ný rými í eldri byggingum

Diagram 4. Endurnýting bygginga - Viðbyggðar hæðir

Diagram 5. Endurnýting bygginga - Viðbyggðar hæðir umlukning
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4.4 Staðháttargreining
4.4.1 Landnotkun
Landnotkun á svæðinu er einhæf. En stærsti hluti svæðisins er 
notaður sem verslunar og iðnaðarsvæði. Tvennskonar iðnaður er mest 
áberandi á svæðinu. Það er bifreiðaiðnaður og annar léttur iðnaður. 
Þessi iðnaður er samt sem áður margbreytilegur. Það eru skráð 259 
fyrirtæki á svæðinu,  84 fyrirtæki eru skráð með bifreiðatengdan iðnað 
á svæðinu og 62 fyrirtæki eru tengd léttum iðnaði, hin 113 fyrirtækin á 
svæðinu eru mest megnis tengd öðrum hvorum iðnaðinum á einhvern 
hátt (Smiðjuvegur - já.is.). 

4.4.2 Staðarandi
Almennt um staðaranda - genius Loci
Andi staðar, eða genius loci, er skilgreindur á margskonar hátt. 
Þekktasta skilgreinin þessara hugtaks kemur frá Norska arkitektinum 
og náttúrufræðingnum Christian Norberg-Schulz, en hann lýsir anda 
staðar sem:  

“Skynjanleg nærvera umhverfis sem fólk upplifir af svæði, sem litið 
er á, á heildrænan hátt, sem táknræn gildi af bæði áþreifanlegri og 

óáþreifanlegri náttúru og manngerðu umhverfi svæðisins.”
(Jivé, G., & Larkham, P. J., 2003)

Christian Norberg-Schulz notaði einnig fjórar megin áherslur til þess 
að gera greiningar og lýsingar á anda-staðar þessar fjórar áherslur 
hljóma svona: 
1. Yfirborðslögun svæðis; (e.  the topography of the earth’s 
surface)
2. Birtustig og almennt náttúrulegt veðurfar;  (e. the cosmological 
light conditions and the sky as natural conditions)
3. Mannvirki; (e. buildings;)
4. Táknrænar og tilvistarlegar merkingar á menningarlandslag; 
(e. symbolic and existential meanings in the cultural landscape.) 

Mynd 48. Genius loci - Yfirborðslögun Mynd 49. Genius loci - Birtustig

Diagram 6. Genius loci - Mannvirki Mynd 51. Genius loci - Menningarlandslag
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Andi-staðar er huglægt hugtak, en það hefur þó verið notað sem 
greiningar-verkfæri til þess að lýsa aðstæðum á svæðum. Hinir ýmsu 
arkitektar, hönnuðir og listamenn hafa notfært sér slíkar greiningar 
sem innblástur fyrir hönnun og/eða listaverk sem þau gera útfrá 
tilteknum stað (Jivé, G., & Larkham, P. J., 2003).

4.4.3 Staðarandi 
Smiðjuhverfis - 
Genius Loci
Staðarandi Smiðjuhverfis 
er hrár og óheflaður. 
Bílaiðnaður og annar 
léttiðnaður hefur haft mikil 
áhrif á bæði hverskonar 
einstaklingar sækja svæðið 
og hverskonar umhverfi 
þeir einstaklingar búast við 
að upplifa. Bílaiðnaðurinn 
hefur ekki einungis breytt 
hugsun fólks um svæðið, 
heldur einnig staðarháttum 
(útliti staðarins).

Flest  fyrirtækja á svæðinu 
nota meirihluta lóða sinna sem 
geymslu. Þar geyma fyrirtækin 
bíla og annarskonar aðskotahluti 
sem tengjast iðnaðinum líkt og 
olíutunnur, stálbitar,  dekk og aðrir 
bifreiðarparta. Slík umhirða hefur 
gefið svæðinu slæmt orðspor og 
þykir það bæði skítugt og óöruggt 
svæði. Það er þó ekki einungis 
hreinlætisvandamál sem eiga til með 
að angra hin almenna vegfarenda 
á svæðinu heldur einnig einhæfar 
byggingar og slæmt  óskilvirkt 
gatna- og merkingarkerfi.

Mynd 52. Genius loci - Bónus á Skemmuvegi

Mynd 53. Genius loci - Byggingar í Smiðjuhverfi Mynd 54. Genius loci - Steinsmiður í Smiðjuhverfi

Mynd 55. Genius loci - Bílar í Smiðjuhverfi

Mynd 56. Genius loci - Bílar á malarplani

Mynd 57. Genius loci - Aðskotahlutir frá iðnaði
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Útlit gatnakerfis býður 
upp á hraða umferð 
um svæðið. En í hinum 
hefðbundu iðnaðarhverfum á 
höfuðborgarsvæðinu, Höfða, 
Súðarvogi, Klettaörðum og 
Granda er skipulagið byggt upp 
á þann hátt að iðnaður sem er 
á svæðinu er minna áberandi í 
umhverfi sínu, sem dæmi um 
þennan mun á svæðunum er til 
dæmis hægt að nefna að um 
sýnilega aðskotahluti fyrirtækja 
á hinum iðnaðarsvæðunum. 
Til dæmis er lítið af olíutunnum 
á lóðum á Granda, lítið af 
ónýtum bílaskrokkum á götum 
við Höfða og ekki mikið af sorpi 
í kringum Sorpu í Súðavogi. 
Það virðist vera að fyrirtæki í 
Smiðjuhverfi hafi takmarkaðan 
áhuga á útliti svæðisins og það 
skapar neikvæða upplifun gesta 
á svæðinu.

Það sem fólk tengir helst við Smiðjuhverfið er litakerfið 
sem notað er til að aðgreina götur í flóknu gatnakerfi 
svæðisins. Hverfið hefur samtals 4.4km af vegum, 
það eru átta götur á svæðinu, þrjár af þeim eru ekki 
botnlangar. Göturnar tilheyra annaðhvort Smiðjuvegi 
eða Skemmuvegi, en í daglegu tali eru göturnar þó kallar 
annað. Þær hafa öðlast ný nöfn. Göturnar eru kenndar 
við liti, Gul gata, Græn gata, Grá gata o.s.frv.

Mynd 58. Genius loci - Aðskotahlutir frá iðnaði - bílaplan

Mynd 59. Genius loci - Götuskilti Mynd 60. Genius loci - Aðskotahlutir frá iðnaði - Gámar
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4.6 Lýðheilsa og samfélag
4.6.1 Skilgreining á hugtakingu: “Umlukning”
Umlukning er hugtak sem notast er við þegar talað er um hlutföll milli 
vegalengda og hæða í umhverfi (Páll Jakob Líndal, munnleg heimild/
fyrirlestur, 21. September 2016). Það er samræmi milli þessara hlutfalls 
og almennri vellíðan. Umhverfissálfræðingurinn Dr. Páll J. Líndal hefur 
rannsakað þessa þætti og komist af þeim niðurstöðum að kjör-hlutfall 
milli vegalengda milli bygginga og annarskonar lóðréttra eininga og 
hæðar á byggingum er hlutfallið 1:1 til 1:3, en þetta hlutfall er þó háð 
skala (Páll Jakob Líndal, munnleg heimild/fyrirlestur, 21. September 
2016). Sniðið hér fyrir neðan sýnir hlutfallið 1:1.

Kenningin  byggist að miklu leyti á annari kenningu sem kallast 
“Prospect and Refuge” ekki er til bein Íslensk þýðing á kenningunni.
Hún byggir á því að manneskjan finni þörf á því að hafa yfirsýn yfir 
svæði eða finna fyrir umlukningu til að upplifa sig í öryggi (Stamps, A. 
E., 2008).

Diagram 7 Prospect and Refuge 

Diagram 8 Æskileg umlukning
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Umlukning í Smiðjuhverfi er hlutfallslega 

lítil. Byggingar eru ekki háar, gróður 

er ekki mikill né hár og yfirborðsflötur 

milli bygginga er mikill. Það veldur 

því að umhverfið telst opið. Algengt er 

að bróðurpartur af lóðum fyrirtækja á 

svæðinu er notað sem geymslusvæði fyrir 

stórar einingar eins og bíla eða gáma. Slík 

notkun hefur áhrif á hvernig hinn gangandi 

vegafarandi upplifir umlukningu á 

svæðinu. Ef að hlutir sem móta umhverfið 

eru færanlegir er oft erfitt að rata um 

svæði. Sniðið sem sést hér fyrir neðan er 

í skalanum 1:5, en það er algengt hlutfall í 

Smiðjuhverfi

4.6.2 Umlukning Smiðjuhverfis

Mynd 61. Umlukning - Götumynd - Gámar skapa umlukningu

Mynd 62. Umlukning - Götumynd - Bílar og gámar skapa umlukningu

Mynd 63. Umlukning - Götumynd - Hús skapa umlukningu

Mynd 64. Umlukning - Götumynd - Hús skapa æskilega umlukningu

Diagram 9. Umlukning í Smiðjuhverfi - Hlutfallið - 1:5
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4.6.3 Mengun
4.6.3.1 Hávaðamengun

Hávaði er talinn vera eitt af stærstu 

heilbrigðisvandamálum í borgum í dag. 

Það er í þeim skilingi sem hávaði er metinn 

sem mengun. Hávaði er mældur í magni 

og til eru staðlar sem lýsa hverskonar 

áhrif hin ýmsu stig hávaða hefur á fólk. 

Manneskjur nema hljóð mis vel en til eru 

staðlaðar tölur sem lýsa hversu há hljóð 

meðal maður nemur án þess að upplifa 

hljóðin sem hávaða eða truflun. Enginn 

eðlis munur er á hávaða og hljóði en 

almennt er talað um hljóð sem upplifun 

og hávaða sem óþæginlega upplifun. 

Rannsóknir sýna að meðalmanneskjan 

upplifir óþægindi við hávaða sem nær yfir 

85dB og upplifir illa hljóð sem eru undir 

15dB (E.P.A, 1974).

Diagram 10. Mengun - Hávaðamengun
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4.6.3.2 Hávaðakort

Hávaðakort eru kort sem gefin eru út af 

umhverfisstofnun. Slík kort veita lesanda 

upplýsingar um hversu mikill hávaði er 

á tilteknum svæðum. Hávaði er mældur 

í decibelum, dB. Tölurnar sem birtast á 

hávaðakorti eru tölur úr hávaðamælingum. 

Hávaðinn er mældur á svæðum þar sem 

umferð er mikil eða > 6mio bíla á ári. DB 

L-Den eru þær mælieiningar sem sjást á 

kortinu en þær tölur lýsa meðal-hávaða 

á dagstíma, einnig er til mælingar sem 

heita L-N en þær tölur lýsa hávaða á nóttu 

til. Mælingar lýsa ástandi á svæðinu en 

staðallinn fyrir hávaðamælingum tekur 

mið að því að mæling lýsi tölum sem eru 

4m hæð frá jörðu (Umhverfisstofnun, 

2017).

Mynd 65. Mengun - Hávaðakort
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4.7 Saga Smiðjuhverfis
Fyrstu heimildir sem til eru af svæðinu og tengjast 
Smiðjuhverfi nánar tiltekið Blesugrófinni, má rekja til 
ársins 1313 en þar er sagt frá jörð í eigu Viðeyjarklausturs. 
Ekki eru til margar heimildir um svæðið þangað 
til að lög um “nýbýli og samvinnubýli á jörðum í 
opinberri eigu” tóku í gildi árið 1936.  Á þeim tíma 
var Kópavogur skilgreindur sem þjóðjörð og var í eigu 
Seltjarnarneshrepps en með Nýbýlalögum var Kópavogi 
skipt í hreinar bújarðir. Í Nýbýlalögum var stuðlað 
að tvennskonar fyrirkomulagi varðandi landnotkun, 
annarsvegar nýbýli sem var svæði með fastri búsetu og 
hinsvegar smábýli sem var ætlað sem ræktunarblettir án 
búsetu. Til þess að gera aðkomu að svæðinu greiðari 
var lagður vegur sem lá neðst í norðurhlíð Digraness 
en sá vegur fékk nafnið Nýbýlavegur. Nýbýlin í og við 
Fossvogsdalin voru sjö talsins, í vestur enda svæðisins 
var Lundur, síðan komu Birkihlið, Snæland, Ástún, 
Grænahlíð, Efstaland og austast var svæði sem nefnt var 
Meltunga (Friðrik Baldursson, 2014). Norðvesturhluti 
Smiðjuhverfis er staðsettur þar sem Meltunga og 
Efstaland voru áður. Suðausturhluti Smiðjuhverfis 
var fengin í skiptum við Reykjavíkurborg með hinu 
svokallaða “Fossvogssamkomulagi” (Háskólabókasafn, 
L.Í, 1973).

Mynd 66. Saga - Nýbýlakort

Diagram 11. Saga - Byggðatímasetning
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4.7.1 Fossvogssamkomulagið
Á fyrrihluta árs 1973, urðu deilur um legu lögsögumarka Reykjavíkur 

og Kópavogs við og meðfram Reykjanesbraut. Þær deilur urðu kveikjan 

að samkomulagi sem gert var milli kaupstaðanna, samkomulagið var 

kallað “Fossvogssamkomulagið”. 

Yfirlýsing sem kom fram í Morgunblaðinu um skiptin hljómar svona:

“Samkvæmt samningi, dags. 9. október 1973, undirrituðum af 

borgarstjóranum í Reykjavík f.h. Reykjavíkurborgar og bæjarstjóranum 

í Kópavogi f.h. Kópavogskaupstaðar, er samkomulag um það, að 

umrædd sveitarfélög óski í sameiningu eftir lögsögumarkabreytingu. 

Í þeim samningi er gert ráð fyrir, að 33,7 ha á svonefndum Selhrygg úr landi 

Fífuhvamms falli til Reykjavíkurborgar og að til Kópavogskaupstaðar 

falli úr landi Reykjavíkur 30,6 ha landsvæði á Kópavogshálsi vestan 

Reykjanesbrautar. Stefnt er að því, að umrædd lögsögumarka breyting 

hljóti staðfestingu Alþingis á næsta Alþingi.”

(Háskólabókasafn, L.Í, 1973).

Samkomulagið var gert í þeim tilgangi að Kópavogsbær fengi land 

undir iðnaðarstarfsemi og á móti fengi Reykjavíkurborg land undir 

Fossvogsbrautina (Fyrirhuguð umferðarbraut sem hefði legið um miðjan 

Fossvogsdalinn). En skv. 5 gr. samkomulagsins fengu báðir kaupstaðir 

tveggja ára frest til að: 

A) Endurskoða umferðarkerfi höfuðborgarsvæðisins og þá taka 

sérstaklega til athugunar mikilvægi Fossvogsbrautar.

B) Hvernig framkvæmd á Fossvogsbrautinni gæti verið háttuð, til þess 

að sem minnst bæri á náttúrunni.

(Háskólabókasafn, L. Í. (1988).

Landsvæðið sem Kópavogsbær öðlaðist í skiptunum varð að 

Norðausturhluta Smiðjuhverfis. Áður en að Fossvogs-samkomulagið 

var gert, hafði Kópavogskaupstaður skipulagt 5ha iðnaðarsvæði á 

vesturhluta núverandi hverfis, en þrátt fyrir að ekki hafa átt landið sem 

stendur á suð-austurhlutanum hafði Kópavogskaupstaður skipulagt 

17ha iðnaðarhverfi þar. Smiðjuhverfið hefur staðið sem iðnaðarhverfi 

Kópavogs síðan u.þ.b 1970. Fyrsti iðnaður sem var stundaður á svæðinu 

var stáliðnaður, en fyrsta hús sem reis í hverfinu var í eigu Stálborgar 

(Bæjarverkfræðingur Kópavogs, 1970). 

Iðnaðarsvæðið í Efstalandshverfinu átti að hýsa um það bil 60.000m3 af 

iðnaðarrýmum, Á Efstalands-reitinum áttu einnig að rúsa hús til að hýsa 

174 íbúðir, þar af 100 fjölbýlishús, 37 raðhús og 37 einbýlishús. 

Í dag er landsvæði Smiðjuhverfis í kringum 26 ha, og er meirihluti 

byggðar tengd iðnaði, en fyrirhugað skipulag árið 1970 var 22 ha af 

iðnaðarsvæði (Bæjarverkfræðingur Kópavogs, 1970).
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4.8 Náttúra svæðis
Í náttúrugreiningu koma fram upplýsingar um gróðurfar, dýralíf og 

veðurfar. Í framhaldi af veðurfari verður farið yfir gegndræpi svæðis og 

einnig áhrif bygginga á nærviðri (Micro Climate).

4.8.4 Gegndræpi

Gegndræpi útskýrir hversu 

mikið vatn jarðvegur getur 

dregið í sig. Mold, gras og 

annarskonar náttúrulegur 

jarðvegur eru dæmi um 

yfirborð sem hefur mikið 

gegndræpi. Eins og 

sést á kortinu er hlutfall 

gegndræptra svæða lítið 

miðað við ógegndræp 

svæði.

4.8.1 Gróðurfar

Hlutfall gróðurs í Smiðjuhverfi er 

lítið. Á korti sem hér fylgir fyrir 

neðan er hægt að sjá hvar gróður 

er að finna í Smiðjuhverfi.

4.8.2 Dýralíf

Dýralíf á svæðinu er lítið en 

líkt og í flestum borgum sjást 

aðallega fuglar og kettir á 

svæðinu. Fuglarnir halda mikið til 

í húsasundinu bakvið Smiðjuveg 

2 (Bónus bygginguna) en það er 

vegna lélegs frágangs á sorpi sem 

tilheyrir starfsemi hússins.
Legend

Hús

Gegndræpt yfirborð

Ógegndræpið yfirborð

4.8.3 Veðurfar

Veðurfar Íslands er mælt af Veðurstofu Íslands, til eru staðlaðar og 

staðbundnar rannsóknir sem notaðar eru til þess að sýna veðurástand. 

Smiðjuhverfið hefur einstaklega heppilega legu, ef tillit er tekið til 

veðurfars, hæðsti punkturinn er á vesturhluta svæðisins og sá lægsti á 

austurhluta. Ríkjandi vindátt á svæðinu, skv. vindrós Kópavogsbæjar, 

er austanátt. Meðal vindhraði úr austanáttinni er 5.6m/s. Landhalli 

svæðisins er heppilegur miðað við hámarksnýtingu sólar.

Mynd 67. Náttúra svæðis - Gróður

Mynd 68. Náttúra svæðis - Gegndræpi
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4.8.5 Nærviðri (e. Micro 

Climate)

Nærviðri lýsir veðurfari í 

nærumhverfi. Margt getur haft 

áhrif á veðrið, til dæmis gróður, 

skuggafar og mannvirki (W.J. 

Beranek, H. Van Koten, 1979). 

Áhrifin geta verið margvísleg 

en ein helsta nærviðrisbreyting 

sem fólk almennt finnur fyrir 

er skjól/skjólleysi fyrir vind og 

kulda. Byggingar geta breytt 

stefnu vinds töluvert. Nærviðri 

hefur ekki einungis mikil áhrif 

á hvernig manneskjan upplifir 

veður heldur einnig hefur það 

áhrif á byggingar og orkunýtingu 

þeirra (W.J. Beranek, H. Van 

Koten, 1979). 

4.8.6 Nærviðri - Smiðjuhverfi

Byggingarnar í Smiðjuhverfi 

hafa áhrif á veðurfarið í hverfinu. 

Tiltölulega miklar breytingar 

verða þegar veður fer í gegnum 

Smiðjuhverfi. Ríkjandi vindátt, 

austanáttin, blæs yfir hverfið, og 

næst algengasta vindáttin, aust-

norðaustanátt, blæs á ská yfir svæðið. 

Byggingarnar í Smiðjuhverfi eru 

hinsvegar staðsettar á heppilegan 

hátt. Þær mynda einskonar 

skjólbelti við göturnar. Svæðin 

milli bygginganna njóta góðs af 

byggingarfyrirkomulagi sem klífur 

vindin og mynda skjól. Einnig 

varpa byggingarnar skugga sem 

hefur áhrif á hitastig.

Diagram 12. Nærviðri - Skuggi og Hiti

Diagram 13. Nærviðri - Vindur og Skjól

Diagram 14. Nærviðri - Regn og skjól

Diagram 15. Nærviðri - Vindrásir

Diagram 16. Nærviðri - Skuggavarp
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Samantekt úr greiningum

Samkvæmt núverandi notkun er svæðið ágætlega skipulagt. Starfsemi 

svæðisins er það sem styrkir núverandi skipulag, þ.e.a.s núverandi 

notkun á svæðinu. Svæðið hefur sterkan staðaranda sem ber sterk merki 

þess iðnaðar sem þar fer fram. Það sem helst mætti bæta á svæðinu 

er gatnakerfið, notkun bygginga, fjölbreytni og gróðurfar. Göturnar 

eru ekki vel hannaðar útfrá öðrum notkunar möguleikum en bílsins, en 

bílsins, þar er ekki gert ráð fyrir götulífi, samskiptum fólks eða gangandi 

og hjólandi umferð.

Á svæðinu skortir bæði græn svæði og líflegt umhverfi. Það verður því 

forgangsatriði í hönnunarkafla að skapa fleiri græn svæði. Starfsemi 

sem fyrirfinnst í Smiðjuhverfi er einhæf og með dreifingu byggðar 

hefur Smiðjuhverfið orðið umkringt af íbúabyggð sem gerir munin á 

svæðunum afar greinilegan.

Smiðjuhverfið er almennt þekkt sem iðnaðarhverfi þar sem bæði 

vafasöm starfsemi, líkt og nektardansstaðurinn Goldfinger eða 

kannabisræktun eiga sér heimili og einnig tugir bifvélavirkja og 

annarskonar iðnaðarverkstæði. Almennt er vitað að neikvæð umræða 

áhrif á viðhorf fólks en jákvæð umræða og það er á þeim forsendum 

sem Smiðjuhverfið, að mínu mati, hefur fengið sitt orðspor.   
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Hönnunarforsendur
Svæðið sem mun vera endurhannað er á svæði (B) og mun nýtt skipulag leitast við að betrumbæta eftirfarandi þætti.

Götumynd svæðisins - Vegir skulu hafa skýrari útlínur og hámarkshraði mun vera lækkaður 

Göngusvæði: Svæðið fyrir utan byggingarnar skulu ýta undir götulíf og útiveru. 

Gróðurfar: Áherslur munu vera á því að svæðið sé eins grænt og kostur er á, auka skal gegndræpi meðal annars 

með blágrænum ofanvatnslausnum.. 

Ný íbúabyggð: Í nýja fyrirkomulaginu mun íbúabyggð vera partur af hverfinu, í hönnunartillögunni verða lagðar 

fram þrjár tillögur að slíku fyrirkomulagi.  

Nota núverandi hús - Stór hluti af núverandi húsum eru með efri rými fyrir ofan iðnaðarrýminn þau eru tilvalin til 

að nota undir íbúabyggð.

Byggja ofan á núverandi byggð - Það er hægt að byggja ofan á núverandi byggð. viðbyggingarnar myndu bæta 

einni til tveimur hæðum ofan á hús. 

Rífa eldri byggingar og byggja nýjar - Ef ástand bygginga er slæmt er vænsti  kosturinn að rífa þær og byggja 

nýja. Með nýjum byggingum yrði hægt að byggja á hagstæðan hátt og þær byggingar myndu geta hýst fleiri íbúa.
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5.2 Staðsetning og Áherslur
Smiðjuhverfið er í þessum kafla deilt niður í þrjá 

flokka, A,B og C.

Hönnunar forsendur á hverju svæði eru mismunandi 

og áherslurnar í hönnun eru því ekki eins. 

Í stuttu máli er flokkur A með bestu tengingu við nágrenni 

Smiðjuhverfis og er því auðveldast að tengja nærliggjandi 

vegi við þann part og halda byggð áfram þaðan. Áherslur 

við hönnun væru að tengja vegina vel svæðið vel við 

nærliggjandi svæði án þess að raska mikið þeirri gróðurþekju 

sem finnst á svæðinu.

Á svæði B eru fjórar megináherslur. 

1. Haldið er í byggingarform en gert ráð fyrir blandaðri 

byggð og bætt við hús eftir þörfu.

2. Götukassinn er fylltur af lífi, gert rváð fyrir gangandi og 

hjólandi.

3. Gróður er kynntur inn á svæðið, bæði sem stakstæð tré 

en einnig í ofanvatnslausnum.

4. Svæðið eru hreinsað og gert aðgengilegra.

Svæði C er blanda af stórum vöruskemmum og litlum 

vinnurýmum, litlu rýmin bjóða upp á íbúarými en 

vöruskemmurnar myndu þurfa að verða rifnar ef ný 

íbúðabyggð skal rísa á svæðinu.  

Svæði C

Svæði B

Svæði A

Mynd 69. Svæðaskipting

Mynd 70. Svæðaskipting Svæði A

Mynd 71. Svæðaskipting Svæði B

Mynd 72. Svæðaskipting Svæði C
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5.4 Hönnunartillaga
Þrír möguleikar á svæði B eru 

kynntir í þessum kafla, en allir þrír 

kostir byggja á : þéttingu byggðar, 

vistvænu umhverfi og sjálfbærni.

Valkostur 1 byggir á því að halda 

núverandi byggingum ósnortnum. 

Á efri hæðum húsa mun verða 

íbúabyggð. Á diagrammi nr 18 sést 

hvernig geymslum er deilt í minni 

rými sem geta með einföldum 

breytingum verið gerðar að íbúðum.

Valkostur 2 byggir á sömu gildum 

og valkostur 1, en til að auka 

íbúafjölda og efnahagslega ávinning 

á svæðinu munu fleiri hæðir ofan á 

byggingarnar.

Valkostur 3 er valkosturinn að rífa 

niður núverandi byggð og reisa nýtt 

íbúahverfi í Smiðjuhverfi.

1 2 3

Diagram 17. Endurnýting bygginga Mynd 73. Nýjar íbúðir Mynd 74. Hugmynd að nýju húsi í Smiðjuhverfi

Diagram 18 Hugmynd að mögulegu húsnæðisskipulagi
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Tillaga höfundar byggir á því 

að auka íbúafjölda á svæðinu. 

Aukningin byggist á því að nota 

núverandi byggingarmynstur. En til 

þess að hámarka nýtingu svæðisins 

er byggðar tvær hæðir ofan á húsin. 

Framhliðar jarðhæða sem vísa 

til austurs munu verða gerðar að 

virkum jarðhæðum, jarðhæð sem 

vísar í vestur munu vera notaðar 

undir léttan iðnað.

Mynd 75. - Hönnun-  Planmynd af götu í Smiðjuhverfi 1:1000
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Mynd 77. - Hönnun - Detailsnið 1:25 - Blágrænar ofanvatnslausnir

Mynd 76. Dæmi um blágræna lausn

Blá-græn ofanvatnslausn og gróðurbeð
Blá-grænar ofanvatnslausnir eru gerðar til þess að hægja á vatnsrennsli 

og auka gegndræpi og minnka álag á fráveitukerfi.

Í hönnun sést blágræna lausnin sem blá lína sem liggur samhliða við 

veginn. Rásin er 1.5m á breidd og er 25cm lækkun í henni. Ofan í 

rásinni eru steinar en steinarnir eru settir þar til þess að hægja á vatninu 

og gefa plöntum betri möguleika á að skjóta rótum þar. Með tímanum 

munu magn plantna aukast og gera svæðin meira áhugaverð. Blægrænar 

ofanvatnslausnir eru einnig hentugar til að sía óhreinindi úr vatni sem 

fellur af vegum og iðnaðarsvæðum. Með þessari aðferð er vatninu skilað 

hreinna út í náttúruna. 

Gróðurbeð er staðsett sumstaðar á milli hjólreiðarbrautarinnar og 

vatnsrennslisins, beðin munu skarta plöntum á borð við burkna, lága 

runna og annarskonar  yndisgróðri. 
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Mynd 77. - Hönnun - snið 1:250 - Götusnið

Bætt götumynd

Áhersla var lögð á að götumynd Smiðjuhverfis yrði bætt. Til þess að 

bæta götumyndina var komið fyrir hjólreiðarbraut, vegur mjókkaður,  

tilgreint svæði fyrir gangandi vegfarendur, viðbætur gerðar á hús, gróðri 

bætt við í götumyndina og blágrænar ofanvatnslausnir kynntar. Slík 

breyting veitir svæðinu betri götumynd og gefur íbúum Smiðjuhverfis 

og nágrennis ástæður til þess að sækja hverfið með áhuga.
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Mynd 78. - Hönnun - Útlitssnið 1:250 - Útlitssnið

Útlitsmynd 

Með breytingum á byggingum mun útlit hverfisins breytast og verða

fjölbreyttara. Á mynd 78 sést hvernig samspil húsa og gróðurs er

skipulagt. Hækkaðir grænir reitir munu vera fyrir framan byggirnar,

en þannig myndast skil milli almennings svæða og hálf-almenn svæði

verða greinileg. Einnig eru djúpgámar fyrir sorp, en með slíkri lausn

verður sorpflokkun einfaldari og minnkar tíðni á sorphirðu á svæðinu.

Þeir eru staðsettir austan við veginn. Hólkarnir eru 1.5x1.5m og eru 26

talsins, en þeir þjónusta allt hverfið.
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Lokaorð og umræða
Í verkefninu er farið yfir þau atriði og aðstæður sem þurfa að

vera til staðar svo umbreyting iðnaðarhverfis í blandaða íbúabyggð   sé 

möguleg. Ef litið er á möguleika Smiðjuhverfis á fjölbreyttari notkun 

og umbreytingu eru þeir möguleikar miklir og telur höfundur að 

landsvæðið sé kjörið til að hýsa íbúabyggð. Staðsetning og landlega 

styður þessa þróun vel. Húsnæðisgerðin á svæðinu er einnig í skala sem 

styður þessa þróun. Einn af mikilvægustu þáttum sem hannað var útfrá 

voru mannlegu og félagslegu þættirnir, slíkir þættir eru nauðsynlegir 

í endurskipulagi Smiðjuhverfisins. Aukið öryggi gangandi og hjólandi 

skipa þar stóran sess sem og græn svæði þar sem hægt er að hittast og 

gera sér góðan dag. Yfirvofandi húsnæðisvandi Höfuðborgarsvæðisins 

hefur skapað þrýsting á hin ýmsu svæði og telur höfundur það 

einungis vera tímaspursmál hvenær Smiðjuhverfi kemst á teikniborð 

hjá bæjaryfirvöldum. Þetta er einmitt ástæða þess að mikilvægt er að 

langtímastefna fyrir svæðið sé mótuð. Þétting byggðar er stór þáttur í því 

að skapa líflegri og mannvænni borg. Með þrepaskiptum aðgerðum gæti 

svæðinu verið breytt þannig að íbúar í nágrenni og atvinnurekendur í 

Smiðjuhverfi myndu ekki upplifa staðarrán og þannig gæti svæðið hægt 

og rólega umbreyst frá iðnaðarhverfi í blandaða íbúabyggð.
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Myndaskrá

Diagram 1. bls. 25 Húsagreining - Húsanotkun - Diagram frá HHJ

Diagram 2. bls 27. Endurnýting bygginga - lýsing - Diagram frá HHJ

Diagram 3. bls 27. Endurnýting bygginga - Ný notkun húsa - Diagram frá HHJ

Diagram 4. bls 27. Endurnýting bygginga - Viðbættar hæðir - Diagram frá HHJ

Diagram 5. bls 27. Endurnýting bygginga - Viðbættar hæðir - umlukning - Diagram frá HHJ

Diagram 6. bls 28. Genius Loci - Mannvirki - Diagram frá HHJ

Diagram 7. bls 31. Prospect and Refuge - Diagram frá HHJ

Diagram 8. bls 31. Æskileg umlukning - Diagram frá HHJ

Diagram 9.  bls. 32. Umlukning í Smiðjuhverfi - Hlutfallið - 1:5 - Diagram frá HHJ

Diagram 10. bls 33. Mengun -  Hávaðamengun - Diagram sótt frá www.cdc.gov/niosh/topics/noise/noisemeter.html
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Diagram 11. bls 35. Saga - Byggðatímasetning - Diagram frá HHJ

Diagram 12. bls 38. Nærviðri - Skuggi og Hiti - Diagram frá HHJ

Diagram 13. bls 38. Nærviðri - Vindur og Skjól - Diagram frá HHJ

Diagram 14. bls 38. Nærviðri - Regn og skjól - Diagram frá HHJ

Diagram 15. bls 38. Nærviðri - Vindrásir - Diagram frá HHJ

Diagram 16. bls 38. Nærviðri - Skuggavarp - Diagram frá HHJ

Diagram 17. bls. 43. Endurnýting bygginga - Diagram frá HHJ

Diagram 18. bls 43. Hugmynd að mögulegu húsnæðisskipulagi - Diagram frá HHJ

Graf 1. Bls. 12 - Ferðamátar höfuðborgarbúa - Graf frá HHJ
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Mynd 1. bls 2: Kleinuhringjaáhrifin

Mynd 2. bls. 3. Vavrsstaden - ný bryggjuhönnun; tekin af http://vhamnen.com/wp-content/uploads/2012/04/svtkaj.jpg

Mynd 3. bls 3. Vavrsstaden - nýtt útisvæði; tekin af https://blogg.malmo.se/wp-content/uploads/2014/05/persp-vid-Gjuteriet.jpg

Mynd 4. bls. 3. Vavrsstaden - nýjar íbúðir; tekin af http://media.helastaden.se/2011/04/Varvstaden_omslag.jpg

Mynd 5. bls 3. Vavrsstaden - eldri húsnæði; tekin af http://malmo.se/images/18.6091505415853b0f76215f6d/1491300913280/Varvshallarna+webb.jpg

Mynd 6. bls.3. Vavrsstaden - eldri bryggjusvæði; tekin af https://annehem.se/contentassets/cdc5bae006024fbbbf7bea25238248c2/varvsstaden04.jpg

Mynd 7. bls 4. Elliðaárvogur - Nýtt skipulag; tekin af http://cdn.mbl.is/frimg/9/44/944713.jpg

Mynd 8. bls 4. Elliðaárvogur - Loftmynd - Svipað skipulag og í Smiðjuhverfi, Mynd tekin af www.ja.is

Mynd 9. bls 4. Elliðaárvogur - Steypubygging; tekin af https://www.kanon.is/wp-content/uploads/1-3-730x517.jpg

Mynd 10. bls 4. Elliðaárvogur - Bílastæði; Mynd frá HHJ

Mynd 11. Bls 4. Elliðaárvogur - Svipaðar byggingar og í Smiðjuhverfi; Mynd frá HHJ
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Mynd 12. Bls 5. Grandi - Loftmynd; tekin af http://icelandictimes-wlqze8yl5ffkr0pco9.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2015/11/orfisey-

iceland-reykjavik1.jpg

Mynd 13. Bls. 5. Grandi - Þúfa; tekin af http://icelandmag.visir.is/sites/default/files/styles/lightbox/public/thumbnails/imagethufan2_

vg.jpg?itok=c1x1OQKo

Mynd 14. Bls. 5. Grandi - Búðarrými á Granda; tekin af https://i0.wp.com/grapevine.is/wp-content/uploads/BIC1305_by_bicnick.jpg?fit=1600

%2C1067&quality=85&ssl=1

Mynd 15. Bls 6. Súðarvogur - Loftmynd; tekin af http://reykjavik.is/sites/default/files/styles/frettamynd/public/framkvaemdasja/myndir_2014/

vogabyggd-loftmynd.jpg?itok=JVFqQgBI

Mynd 16. Bls 6 Súðarvogur - Hús á svæðinu; tekin af http://vefur.alta.is/loftmyndir/myndir/9e8e817357ed83c863fd21fa09e99611.jpg

Mynd 17. Bls 6. Súðarvogur - Svipuð hús og eru í Smiðjuhverfisvæðinu; Mynd frá HHJ

Mynd 18. Bls 9. Höfuðborgarsvæðið - Loftmynd; Tekin af www.ja.is
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Mynd 19. Bls. 10. Smiðjuhverfið - Aðliggjandi svæði; Tekin af www.ja.is

Mynd 20. Bls. 11. Smiðjuhverfið - Einingar í göngufjarlægð; Mynd gerð af HHJ

Mynd 21. Bls 13. Smiðjuhverfi - Vegakerfi; mynd fengin frá Reykjavíkurborg

Mynd 22. Bls 14. Smiðjuhverfið - Leiðir inn í hverfið; Tekin af www.ja.is

Mynd 23. Bls 14. Smiðjuhverfið - Gönguleiðir - Undirgöng; Mynd tekin af HHJ

Mynd 24. Bls 15. Smiðjuhverfið - Gönguleiðir; Tekin af www.ja.is

Mynd 25. Bls. 16. Smiðjuhverfið - Hjólatími; mynd frá HHJ

Mynd 27. Bls. 17. Smiðjuhverfið - Götusnið; mynd frá HHJ

Mynd 28. Bls. 18 Smiðjuhverfið - Malarplan; Mynd frá HHJ

Mynd 29. Bls. 18 Smiðjuhverfið - Skemmdir á steypukannti,Mynd frá HHJ

Mynd 30. Bls. 18 Smiðjuhverfið - Bótameðferð á malbiki; Mynd frá HHJ
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Mynd 31. Bls. 18 Smiðjuhverfið - Bótameðferð á malbiki 2, Mynd frá HHJ

Mynd 32. Bls. 18 Smiðjuhverfið - Bótameðferð á malbiki 3 Mynd frá HHJ

Mynd 33. Bls 19. Slæmt aðgengi vegna ofvaxins gróðurs; tekin af http://nykography.weebly.com/uploads/1/1/0/4/11041387/9694040_orig.jpg

Mynd 34. Bls 19. Slæmt aðgengi vegna lélegrar lýsingar; tekin af http://somephotos.co.uk/content/2.projects/100.Dark-City/DC2-9.jpg

Mynd 35. Bls 20 Hraðbraut - dæmi un aðgengi; tekin af https://toolkit.climate.gov/sites/default/files/787NorthEnd.JPG

Mynd 36. Bls 21. Aðgengi - Rampur á gangstétt, mynd frá HHJ

Mynd 37. Bls 21. Aðgengi - Rampur á gangstétt 2, mynd frá HHJ

Mynd 38. Bls 22..Bílastæði - Ringulreiði á bílaplani, Mynd frá HHJ

Mynd 39. Bls. 22 Bílastæði - Bílastæði fyrir framan fyrirtæki. Mynd frá HHJ

Mynd 40. Bls 23. Húsagreining - Gamla Stálborgarhúsið, Mynd frá HHJ

Mynd 41.Bls. 23. Húsagreining - Steinsmiðjuhús, Mynd frá HHJ
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Mynd 42. Bls. 23. Húsagreining - Atvinnurými, Mynd frá HHJ

Mynd 43. Bls 24. Húsagreining - Atvinnurými 2 Mynd frá HHJ

Mynd 44. Bls 24. Húsagreining - Hjólaverkstæði. Mynd frá HHJ

Mynd 45. Bls 24. Húsagreining - Tengi, Mynd frá HHJ

Mynd 46. Bls 24. Húsagreining - Fyrirtæki í bílskúrum. Mynd frá HHJ

Mynd 47. Bls.25. Húsagreining - Hús sem eru virk að kvöldi til. Mynd frá HHJ

Mynd 48. Bls 25. Húsagreining - Hús sem eru virk að kvöldi til 2. Mynd frá HHJ

Mynd 49. Bls 28. Genius loci - Yfirborðslögun, Mynd frá HHJ

Mynd 50. bls 28. Genius loci - Birtustig, Mynd frá HHJ

Mynd 51. Bls. 28. Genius loci - Menningarlandslag, Mynd frá HHJ

Mynd 52. Bls 29. Genius loci - Bónus á Skemmuvegi. Mynd frá HHJ
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Mynd 53. Bls. 29. Genius loci - Byggingar í Smiðjuhverfi, Mynd frá HHJ

Mynd 54. Bls. 29. Genius loci - Steinsmiður í Smiðjuhverfi, Mynd frá HHJ

Mynd 55. Bls 29. Genius loci - Bílar í Smiðjuhverfi, Mynd frá HHJ

Mynd 56. Bls 29. Genius loci - Bílar á malarplani, Mynd frá HHJ

Mynd 57. Bls 29. Genius loci - Aðskotahlutir frá iðnaði, Mynd frá HHJ

Mynd 58. Bls. 30 Genius loci - Aðskotahlutir frá iðnaði - bílaplan, Mynd frá HHJ

Mynd 59. Bls. 30 Genius loci - Götuskilti, Mynd frá HHJ

Mynd 60. Bls 30. Genius loci - Aðskotahlutir frá iðnaði - Gámar, Mynd frá HHJ

Mynd 61. Bls. 32 Umlukning - Götumynd - Gámar skapa umlukningu, Mynd frá HHJ

Mynd 62. Bls 32. Umlukning - Götumynd - Bílar og gámar skapa umlukningu, Mynd frá HHJ

Mynd 63. Bls. 32 Umlukning - Götumynd - Hús skapa umlukningu, Mynd frá HHJ
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Mynd 64. Bls. 32. Umlukning - Götumynd - Hús skapa æskilega umlukningu, Mynd frá HHJ

Mynd 65. Bls 34. Mengun - Hávaðakort. tekin af: http://www.ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/havadi/havadkort/

Mynd 66. Bls 35. Saga - Nýbýlakort Fengin hjá Héraðsskjalasafni Kópavogsm, Askja:24/2005; Örk 20

Mynd 67. Bls 37. Náttúra svæðis - Gróður, mynd fengin af www.Já.is

Mynd 68. Bls. 37 Náttúra svæðis - Gegndræpi. fengin af www.já.is

Mynd 69. Bls 42. Svæðaskipting, fening af www.já.is

Mynd 70. Bls 42. Svæðaskipting Svæði A, fening af www.já.is

Mynd 71. Bls 42. Svæðaskipting Svæði B, fening af www.já.is

Mynd 72. Bls 42. Svæðaskipting Svæði C, fening af www.já.is

Mynd 73. Bls 43. Nýjar íbúðir, Mynd frá HHJ

Mynd 74. Bls. 43. Hugmynd að nýju húsi í Smiðjuhverfi, tekin af http://arkiteo.is/skemmuvegur-4
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Mynd 75. Bls. 44 - Hönnun- Planmynd af götu í Smiðjuhverfi 1:1000. mynd frá HHJ

Mynd 76. Bls 45. Dæmi um blágræna lausn, tekin af http://www.rushinitiative.org/wp-content/uploads/2015/11/Stormwater-management2.jpg

Mynd 77. Bls. 45. - Hönnun - Detailsnið 1:25 - Blágrænar ofanvatnslausnir. Mynd frá HHJ

Mynd 78. Bls. 46. - Hönnun - snið 1:250 - Götusnið, Mynd frá HHJ

Mynd 79. Bls 47. - Hönnun - Útlitssnið 1:250 - Útlitssnið, Mynd frá HHJ


