
Framtíðin er núna 

Áformað borgarskipulag Reykjavíkur tekið til skoðunar 

Lárus Freyr Lárusson 

Lokaritgerð til BA-prófs 

Listaháskóli Íslands 

Hönnunar- og arkitektúrdeild 

Desember 2016 



 



 

Framtíðin er núna 

Áformað borgarskipulag Reykjavíkur tekið til skoðunar 

Lárus Freyr Lárusson 

Lokaritgerð til BA-prófs í arkitektúr 

Leiðbeinandi: Gísli Marteinn Baldursson  

 

                                                                 arkitektúr 

Hönnunar- og arkitektúrdeild 

Desember 2016 

  



 

 

Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í arkitektúr. Óheimilt 

að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar.



 

Útdráttur 

Útþensla byggðar er stór þáttur í sögu uppbyggingar Reykjavíkur sem hefur haft mikil 

áhrif á borgarumhverfið. Áherslan í skipulagsmálum undanfarna áratugi hefur ekki verið 

að sporna við þessari þróun heldur hefur þessi útþensla byggðar haldið áfram. Staða 

einkabílsins hefur styrkst og aðrir samgöngumátar hafa þurft að gjalda fyrir það. En á 

síðastliðnum árum hefur orðið vitundarvakning í skipulagsmálum borgarinnar, því 

umfjöllunin um þéttingu byggðar, ofnotkun einkabílsins og skortur á betri möguleikum 

fyrir vistvæna ferðahætti hafa verið ofarlega í umræðunni sem hefur skilað sér í ýmsum 

úrbótum fyrir íbúa Reykjavíkur. Þétting byggðar og draga úr notkun einkabílsins eru  

helstu markmið borgaryfirvalda ef núliggjandi áform Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-

2030 eru skoðuð. Því er vert að skoða hvernig staða Reykjavíkur er í dag og hvað veldur 

sterkri stöðu einkabílsins umfram aðra samgöngumáta, hvaða áhrif skipulag hefur á 

samgöngur, hvað þétting byggðar merkir og hvaða ávinning þétting byggðar getur haft í för 

með sér. Til að átta sig á þessum helstu markmiðum borgaryfirvalda er mikilvægt að 

styðjast við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 þar sem farið er yfir framtíðaráætlun 

vaxtar borgarinnar. Hugmyndum um ákjósanlegri byggð er varpað fram sem svörun við 

markmiðum skipulagsins til að meta hvort áætlanir Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 

séu nægilega metnaðarfullar. Ólíkt Aðalskipulagi Reykjavíkur er ályktað að leiðin að 

bættara borgarumhverfi sé róttækari þétting nær miðju borgar. 
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Inngangur  

Ef rýnt er í sögu Reykjavíkur er talið að hún hafi ekki farið að vaxa sem borg fyrr en á 20. 

öld. Það hefur haft í för með sér að Reykjavík hefur farið á mis við mörg þrep 

borgarþróunar, samanborið við aðrar borgir í Evrópu sem hafa verið mjög þéttbyggðar 

alveg frá miðöldum. Í mörgum borgum Evrópu voru hús oft þrjár til sex hæðir á meðan 

Reykjavík einkenndist af lágri og dreifðri byggð. Þetta réðist af því að margir bæjarbúar 

ræktuðu matjurtir við húsin sín og margir hverjir voru með búfénað í torfkofum innan í og 

við bæinn.1 Margar lóðir voru í eigu embættismanna sem nýttu þær til heyskapar og beitar 

frekar en byggðar. Þetta gerði það að verkum að byggðaþróun varð erfið. Upphaflega 

byggðist Reykjavík sem dreifbýlt sveitaþorp öfugt við aðrar evrópskar borgir sem 

byggðust út frá stórum klaustrum, kirkju eða markaðstorgi.2 Árið 1960 var byggð þó mun 

þéttari en hún er í dag því þá var lokið við að byggja á flest öllum ákjósanlegustu stöðum 

austur að Elliðaám á þeim tíma, eftir það var því settur fullur kraftur í að byggja 

úthverfabyggð og samhliða því fylgdi aukin bílaeign. Undanfarna áratugi virðist sem 

áherslan hafi ekki verið að sporna við þessar þróun heldur hefur þessi útþensla byggðar 

haldið áfram.3 Það eitt hefur haft margs konar örðugleika í för með sér, líkt og 

Reykvíkingar þekkja, t.d aukna umferð og erfiðara utanumhald um samgöngur. Borgin 

verður dýrari í rekstri og óheilsusamlegri, því vistvænir ferðahættir eru erfiðari vegna 

lengri vegalengda á milli hverfa. Borgin tekur þar að auki meira pláss en ella, í stað þess að 

við gætum hlúð að andlegri og líkamlegri heilsu, notið betri samvistar hvort af öðru og 

náttúrunni í þétt byggðri borg í manneskjulegum skala. En á síðastliðnum árum hefur orðið 

vitundarvakning í skipulagsmálum borgarinnar, því umfjöllunin um þéttingu byggðar, 

ofnotkun einkabílsins og skortur á betri möguleikum fyrir vistvæna ferðahætti hefur verið 

ofarlega í deiglunni. Að því sögðu er í nýjasta Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, sem 

snýr að hvernig næstu skrefum borgarinnar skuli vera háttað í skipulagsmálum á komandi 

árum, tekið mikið mið af þéttingu byggðar, uppbyggingu fjölbreyttari samgöngumáta, 

atlögu að einkabílnum og vistvænna umhverfi. 

Í þessari ritgerð verður rakin byggðarþróun Reykjavíkur og útþensla hennar undanfarna 

áratugi. Einnig verða samgöngur skoðaðar með tilliti til þess hvað valdi sterkri stöðu 

einkabílsins umfram aðra samgöngumáta og hver áhrif skipulags geti verið á samgöngur og 

                                                 
1 Bjarni Reynarsson, Borgir og borgarskipulag: Þróun borga á versturlöndum Kaupmannahöfn og Reykjavík, 

Slóvenía: Skrudda ehf, 2014, bls. 195. 
2 Bjarni Reynarsson, Borgir og borgarskipulag, bls. 196. 
3 Bjarni Reynarsson, Borgir og borgarskipulag, bls. 202. 
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hvaða efnahagslegu áhrif fylgi. Jafnframt verður reynt að svara hvað þétting byggðar 

merkir og hvaða ávinning þétting byggðar getur hefur í för með sér út frá sjálfbærni, 

nýtingu auðlinda og lýðheilsu borgarbúa sé rétt að henni staðið. Því næst verður 

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 útskýrt í grófum dráttum út frá megin þáttum þess en 

dregið verður fram hvar á að byggja mest á skipulagstímabilinu, hvernig sé áætlað að þétta 

byggðina og hver áform borgarinnar séu í framtíðarþróun samgangna. Tveimur stærstu 

markmiðum Aðalskipulags, að þétta byggðina og draga úr notkun einkabílsins, verða síðan 

gerð skil og skoðuð á krítískan hátt. Þá fyrst og fremst hvaða hugsanlegu áhrif 

Aðalskipulags mun hafa á stofnæðar í samgöngum borgarinnar og hvort að markmið um að 

draga úr notkun einkabílsins mun geta gengið eftir. Í lokin verða þessi tvö markmið höfð 

að leiðarljósi og hugmyndum varpað fram um ákjósanlegri byggð sem svörun við 

markmiðunum Aðalskipulagsins til að meta hvort áætlanir Aðalskipulags Reykjavíkur 

2010-2030 séu nægilega metnaðarfullar. 
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1. Reykjavík sem er 

Þétting byggðar hefur verið mikið í umræðunni síðustu ár, líklega vegna útþenslu byggðar í 

Reykjavík, sem hefur átt sér stað frá því Árbæjarhverfi og Breiðholt voru skipulögð árið 

1965.4 Á síðustu árum hafa fleiri hverfi verið að byggjast upp í útjaðri Reykjavíkur svo 

sem Norðlingaholt, Grafarholt og Úlfarsfell sem líklega er nærtækasta dæmið.5 Jafnvel má 

segja að Reykjavík hafi verið mun meiri borg hér áður fyrr þegar allar stoðir 

höfuðborgarinnar voru í fremur þéttum borgarkjarna og á útþensla byggðar sinn þátt í því.6 

Í greininni „Er til Íslensk þéttbýlishefð?“ Segir Pétur H. Ármannsson: 

Það er hins vegar ljóst að þróun þéttbýlis hér á landi hefur á síðari árum mjög farið 

inn á þær óheillabrautir sem margar þjóðir reyna nú að vinna sig frá. Á 

höfuðborgarsvæðinu hefur uppbyggingin líkt og víða erlendis leitað út í jaðra 

byggðarinnar á sama tíma og eldri miðbæjum hefur hnignað. Nýju íbúðarhverfin 

eru dreifbyggð svefnhverfi þar sem bifreið er lífsnauðsyn til að sinna daglegum 

erindum. Verslun og atvinnurekstur hefur færst yfir á jaðarsvæðin, í þess konar 

byggð sem á ensku kallast „business park“, þar sem ekkert samhengi er í byggðinni 

og hvert hús er eyland með bílastæðum allt í kring. Gallinn við slíka uppbyggingu 

er sá að fyrirtæki og samfélagið fara á mis við þau samlegðaráhrif sem eru lykillinn 

að fjölbreytni hefðbundinna borga.7  

Það er ekki ofsögum sagt að Reykjavík er dreifbýlisborg.8 Vegna skorts á góðum 

almenningssamgöngum og slæmu aðgengi fyrir hjólandi og gangandi vegfarendur hafa 

Reykvíkingar þurft að stóla ansi mikið á einkabílinn. Arkitektinn Jan Gehl vitnar í Jane 

Jacobs í bók sinni, Cities for People, þar sem hún bendir á þessa miklu aukningu á 

bílaumferð sem hefur fylgt hugmyndafræði módernismans. Byggingar standi einar með 

nægt pláss í kringum sig og það muni binda enda á borgarlegt mannlíf og gera borgir 

algjörlega lífvana og snauðar af fólki.9 Þetta er hugsanlega hægt að heimfæra á Reykjavík 

enda hefur hún í raun mikla sérstöðu hvað varðar bílaeign samanborið við nærliggjandi 

borgir. Á hverja 1000 íbúa eru um það bil 616 bílar í Reykjavík miðað við 230 í 

Kaupmannahöfn og 360 í Osló.10 Hér á landi hefur jafnframt rekstur á 

almenningssamgöngum gengið frekar erfiðlega. Árið 1970 voru farþegar strætó í kringum 

                                                 
4 Bjarni Reynarsson, Borgir og borgarskipulag, bls. 202. 
5 Bjarni Reynarsson, Borgir og borgarskipulag, bls. 204-206. 
6 „Dreifbýlisborgin Reykjavík,“ Morgunblaðið: Heimili og fasteignir, 17. október. 2000, bls. 38, sótt 14. 

október 2016 af  

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=133388&pageId=1981559&lang=is&q=Reykjav%EDk 
7 Pétur H. Ármannsson, ,,Er til íslensk þéttbýlishefð,‘‘ Lesbók Morgunblaðsins, 3. mars 2001, bls. 13, sótt 28. 

október 2016 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=253211&pageId=3521149&lang=is&q=%DE%C9TTB%DDLISH

EF%D0   
8 „Dreifbýlisborgin Reykjavík.“ bls. 38. 
9 Jan Gehl, Cities for people, Washington: Island Press, 2010, bls. 3. 
10 Björn Axelsson ritstýrði, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, Reykjavík: Crymogea, 2014, bls. 125. 
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13 milljónir sem ferðuðust 3,5 milljónir km en árið 2000 voru 7,5 milljónir farþega sem 

ferðustu 5,5 milljónir km. Þetta sýnir að talsvert færri kusu að nota strætó sem 

samgöngumáta árið 2000 en helstu skýringar á þessum mun eru auknar vinsældir 

einkabílsins og ný hverfi í útjaðri byggðar sem hafa verið að byggjast upp.11 Ef 

nærliggjandi borgir í Evrópu eru skoðaðar er eitt helsta einkenni þeirra sterkur miðjukjarni 

sem gefur mikið af sér. Hægt er að líta á gamla miðbæinn í Reykjavík sem samskonar 

miðjukjarna. Hér á landi hefur höfuðborgarsvæðið hins vegar þróast sem fjölkjarnasvæði 

vegna þenslu byggðar og byggðin því ekki þróast í kringum gamla miðbæinn.12 Með 

þessari þróun er dreifbýli orðið hluti af menningu Reykjavíkur. Borgarbúar vilja þannig 

hafa nægt svæði út af fyrir sig og kunna illa við að vera í nálægð við aðra. Þessari skýringu 

hefur verið fleygt fram, meðal annars til að reyna að réttlæta það að þess konar 

dreifbýlisbragur, sem þekkist í Ameríku, sé lífsstíll sem henti Reykvíkingum betur en þétt 

borgarumhverfi eins og þekkist í flest öllum evrópskum borgum.13 

2. Áhrif skipulags á samgöngur 

2.1 Ferðavenjur 

Eins og raun ber vitni þá er einkabíllinn aðalfarartæki íbúa Reykjavíkur hvort sem þeir búa 

dreift eða þétt. Árið 2014 kom út ný ferðavenjukönnun sem borgarráð og Vegagerðin létu 

gera á ferðamáta Reykvíkinga, þar sem tekið var saman á hvaða máta borgarbúar ferðast á 

milli staða. Þar kemur vel í ljós hversu sterka stöðu einkabíllinn hefur. Alls sögðust 70,4% 

aðspurðra Reykvíkinga ferðast leiða sinna í bíl ýmist sem bílstjóri eða farþegi, 18% íbúa 

fara gangandi, 5,5% ferðast um á hjóli og aðeins 4,5% notast við strætó.14 Þessar nýjustu 

tölur er áhugavert að bera saman við sömu könnun sem gerð var árið 2011. Þá kemur í ljós 

að árið 2014 hefur hlutfall þeirra sem kjósa að ferðast fótgangandi eða hjólandi aukist, því 

hlutdeild ferða í bíl hefur minnkað um 3,4% milli kannana. En árið 2011 ferðuðust 74,8% 

allir ferða sinna í einkabíl, 15,9% ferðuðust fótgangandi, 4,8% hjólandi og 4,5% í strætó. 

Hæsta hlutfall gangandi og hjólandi er í miðbænum. Hlutfall notkunar á strætó var frekar 

                                                 
11 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 127. 
12 Stefán Ólafsson, „Reykjavíkursvæðið frá alþjóðlegum sjónarhóli,“ í Borgarbrot: Sextán sjónarhorn á 

borgarsamfélagið, Páll Björnsson ritstýrði, 195-218, Reykjavík: Borgarfræðasetur og Háskólaútgáfan, 2003, 

bls. 207-208. 
13 Pétur H. Ármannsson, „Er til íslensk þéttbýlishefð,‘‘ bls. 12. 
14 „Hlutdeild vistvænna samgangna eykst verulega í Reykjavík,“ Reykjavíkurborg, 17. desember 2014, sótt 

29. nóvember 2016 af http://reykjavik.is/frettir/hlutdeild-vistvaenna-samgangna-eykst-verulega-i-reykjavik 
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jafnt milli hverfa og flest allir voru tilbúnir að eyða meiri tíma í annan ferðamáta en 

einkabílinn.15 Niðurstöður þessara kannana koma ef til vill ekki á óvart því á undanförnum 

árum hafa átt sér stað miklar úrbætur fyrir þá hópa sem kjósa að ferðast hjólandi eða 

gangandi. Niðurstöðurnar gefa því til kynna að úrbæturnar eru að virka en þær hafa 

reyndar átt sér stað mun frekar miðsvæðis í borginni en útjaðri. Því til stuðnings er vert að 

skoða þann mun sem hefur átt sér stað milli tveggja hverfa í Reykjavík. Ferðamáti 

Vesturbæinga tekur umtalsverðum stakkaskiptum á milli kannana og minnkar bílnotkun 

þeirra úr 73% árið 2011 niður í 62% árið 2014. Ef ferðamáti íbúa í Árbæ er skoðaður er 

hins vegar einungis 3% munur á bílnotkun á tímabilinu eða úr 77% niður í 74%.16 

2.2 Efnahagsleg áhrif 

Árið 2015 voru 463 fólksbílar í 

eigu einstaklinga á hverja 1000 

íbúa Reykjavíkur.17 Þessi 

gríðarlegi bílafloti kostar 

fjölskyldur og einstaklinga mikla 

fjármuni. Ef tekið er dæmi um 

meðalbíl sem eyðir 8 lítrum á 

hundraðið og gert ráð fyrir 15.000 

km keyrslu á ári, er 

bensínkostnaður um það bil 

222.000 krónur á ári ef lítraverðið 

er 185 krónur. Ofan á það koma 

margir aðrir kostnaðarliðir sem 

hægt er að kalla almennan 

rekstur, svo sem skoðun, 

smurning, tryggingar og svo 

framvegis. Ef allur kostnaður er tekinn saman 

kostar um það bil 700.000 krónur á ári að reka 

                                                 
15 „Hlutdeild vistvænna samgangna eykst verulega í Reykjavík.“ 
16 „Hlutdeild vistvænna samgangna eykst verulega í Reykjavík,“ 
17 „Tilraunaverkefni um eflingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu 2012-2022,“ Mannvit, mars 

2016, bls. 3, sótt 5. nóvember 2016 af https://issuu.com/ssh.is/docs/tilraunaverkefni_um_eflingu_almenni 

Mynd 1. Sýnir fólksbílaeign á hverja 1000 

íbúa eftir póstnúmerum í Reykjavík. 
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bíl.18 Það er því einn af tveimur til þremur stærstu útgjaldaliðum heimilanna.19 Í ritinu 

„Framtíð höfuðborgarsvæðisins: Á að þétta byggðina?“ kemur fram að auknar vinsældir 

miðbæjarins á síðustu árum hafa haft í för með sér hærra fermetraverð þar samanborið við 

önnur hverfi Reykjavíkur. Þar með er ekki sagt að þar sé hlutfallslega dýrara að búa. Þó 

flutningur á vörum kosti mun minna en áður fyrr, kostar ennþá mikið að flytja fólk á milli 

staða. Kostir þess að búa miðsvæðis er minni ferðakostnaður, því að jafnaði er styttra í 

þjónustu og vinnu miðsvæðis heldur en úr úthverfum.20 Þar af leiðandi geta þeir sem búa 

miðsvæðis sparað sér að miklum hluta ferðakostnað. Eins og sjá má á mynd 1 eru flestir 

bíleigendur í 110 Reykjavík en fæstir í 107 Reykjavík. Ef teknar eru saman niðurstöður úr 

hverfum 101-107 og 108-113 eru um það bil 10% færri bílar í einkaeign á hverja þúsund 

íbúa í fyrrnefndum hverfum.21 Enda er talsvert hlutfall íbúa Vesturbæjar og miðbæjar 

Reykjavíkur án bíls, eða með einn bíl á hvert heimili. Einnig er talið að fólki sem býr í 

miðbænum verði einfaldlega meira úr verki, þar sem það nýtir tímann sinn betur og hefur 

meiri tíma en fólk í úthverfum þar sem minni tími fer í ferðir.22 Það er einnig hentugt bæði 

fyrir verslanir og þjónustu að vera staðsett þar sem er mikið mannlíf. Þessir hlutir eru taldir 

vera aðalástæður þess að flestir íbúar þróaðra landa kjósi að búa í þéttbýli.23 

2.3 Ferðatími 

Þó það kosti mikið að eiga bíl helst það líka í hendur við tímann sem eytt er í bílnum. 

Samkvæmt könnun Mannvits sem kom út í mars á þessu ári er meðaltal tímans sem 

Reykvíkingar eyða í bíl, á leið í og úr vinnu, 39 mínútur á dag eða 20,7 mínútur árdegis og 

18,68 mínútur síðdegis.24 Það gefur meðaltalið 3 klukkustundir og 15 mín í umferð á 5 

daga vinnuviku, en þá er ekki tekið inn í myndina aukaþarfir eins og að skutla börnum í 

tómstundir, sinna innkaupum o.s.frv. Á mánuði eru þetta 13 klukkustundir sem gera um 

það bil 7 daga á ári sem fara einungis í það að sitja í bíl, í og úr vinnu. Með enn meiri 

fólksfjölgun og dreifðari borgum lengist þessi tími, en með þéttari byggð og styttri 

vegalengdum liggur það í augum uppi að ferðatíminn styttist. Það sýnir að líklega er það 

                                                 
18 „Hvað kostar að reka bíl,“  Fjármálaskólinn, án dagsetningar, sótt 14. nóvember 2016 af 

http://fjarmalaskolinn.skolavefurinn.is/sites/default/files/reiknivelar6/reiknivelar_rekstur_bifreidar_01_frame

.html 
19 „Tilraunaverkefni um eflingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu 2012-2022,“ bls. 21. 
20 Sigurður Jóhannesson, „Framtíð höfuðborgarsvæðisins: Á að þétta byggðina?,“ Betri borgarbragur, apríl 

2013, bls. 8, sótt 26. nóvember 2016 af 

https://issuu.com/betri_borgarbragur/docs/a___a_____e__tta_bygg__ina 
21 Sigurður Jóhannesson, „Framtíð höfuðborgasvæðisins: Á að þétta byggðina?,“ bls. 8. 
22 Sigurður Jóhannesson, „Framtíð höfuðborgasvæðisins: Á að þétta byggðina?,“ bls. 8. 
23 Sigurður Jóhannesson, „Framtíð höfuðborgasvæðisins: Á að þétta byggðina?,“ bls. 8. 
24 „Tilraunarverkefni um eflingu almenningssamgangna á höfuðurborgarsvæðinu 2012-2022,“ bls. 13. 
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hagkvæmara fyrir allt samfélagið að draga úr bílnotkun eins og unnt er og lausnin við því 

gæti vissulega verið þétt byggð umfram dreifbyggð. 

3. Búsetuóskir 

Búsetuóskir Íslendinga er mikilvægur þáttur í því hvernig skipuleggja eigi borgina. 

Ráðgjafafyrirtækið Landráð gerði könnun á helstu húsnæðis- og búsetuóskum borgarbúa 

árið 2013. Það voru 1.421 

borgarbúar sem búa í 10 

mismunandi hverfum sem tóku 

þátt í könnuninni.25 Ef taka ætti 

saman helstu niðurstöður úr 

þessari viðamiklu könnun kemur 

fram að flestallir borgarbúar 

vilja búa í miðborginni og 

hverfum nálægt henni. 

Grafarvogur kom hins vegar 

einna verst út ef niðurstöður eru 

skoðaðar út frá hlutfalli íbúa.26 Hvað 

varðar hugsanleg nýbyggingarsvæði komu miðborgin og Vatnsmýrin best út. Þegar spurt 

var um húsnæðiskost töldu flestallir að það vanti mun meira af lágum fjölbýlishúsum í 

miðborginni. Þátttakendur könnunarinnar töldu að helstu ókostir hverfa væru mikil 

bílaumferð, hávaði og mikil vöntun á verslun og þjónustu.27 Þessi könnun gefur vel til 

kynna að meirihluti fólks vill búa sem næst miðbænum. 

                                                 
25 „Könnun á húsnæðis- og búsetuóskum borgarbúa 2013,“ Landráð-sf, maí 2013, bls. 3, sótt 1. nóvember 

2016 af http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skipogbygg/skjol/konnun_a_husnaedis-

_og_busetuoskum_borgarbua_2013.pdf 
26 „Könnun á húsnæðis- og búsetuóskum borgarbúa 2013,“ Landráð-sf, bls. 6. 
27 „Könnun á húsnæðis- og búsetuóskum borgarbúa 2013,“ Landráð-sf, bls. 18. 

Mynd 2. Sýnir búsetu og búsetuóskir eftir hverfum árið 

2013. 
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4. Þétting byggðar 

4.1 Almennt um þéttingu byggðar 

Þar sem þétting byggðar hefur verið höfð að leiðarljósi undanfarin misseri sem svar við 

útþenslu borgarinnar er vert að skoða hvað þétting byggðar er og hvað hún merkir. 

Umfjöllun um þéttingu byggðar og skipulagsmál virðist vefjast fyrir fólki. Það virðist sem 

fólk leggi misjafnan skilning í hugtakið og mjög misjafnt er hvaða afstöðu fólk tekur 

varðandi hugtakið.28 Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum er útskýringin á þéttleika 

byggðar svohljóðandi: „Landnýting innan þéttbýlis miðað við brúttóflatarmál lands sem 

m.a. er lýst með hlutfalli milli samanlagðs gólfflatar á tilteknu svæði og flatarmáls 

svæðisins eða reikningsstærðum eins og íbúar/ha eða íbúðir/ha.“29 Það er einnig til 

mælieining sem kallast reitarnýting (e. plot ratio) en sá mælikvarði miðast eingöngu við 

einstakar lóðir og eru þá hvorki auð svæði, opin svæði eða götur teknar með í 

reikninginn.30 Mikilvægt er að velta fyrir sér hvað felst í hugtakinu þétting. Í bókinni 

Borgarbrot fjallar Salvör Jónsdóttir um það á mjög skýran hátt: 

Þétting byggðar felst í því að hemja landbruðl (sprawl), en helstu einkenni þess eru 

stórar lóðir og gisin byggð. Stór hluti íbúa slíkra dreifbýlisborga býr í úthverfum og 

sækir verslun og þjónustu í stórar miðstöðvar þar sem gert er ráð fyrir auðveldari 

aðkomu bíla og nægum bílastæðum. Þessar miðstöðvar hýsa ýmist verslanir, 

skrifstofur og/eða þjónustu, svo sem heilsugæslu og skóla. Til að allt gangi hratt og 

örugglega fyrir sig þurfa samgöngumannvirki að vera umfangsmikil; auk þess þurfa 

þau að geta tekið við sífellt auknum umferðarþunga.31 

Þétting snýst ekki um hvernig borgin mun líta út, heldur einna helst hvernig hún er best 

nýtt og hvernig má gera hana betri og í raun auðveldari í notkun. Því þéttleiki er aðeins 

mælikvarði á hvernig borgarlandið er nýtt. 32 Þó að þéttleiki byggðar sé eitt og hvernig við 

nýtum landið annað kemur margt í kjölfarið, t.d bættar samgöngur, minni biðtími í bílum, 

betra heilsufar, styttra í þjónustu og vinnu og skilvirkara og fjölbreytilegra borgarumhverfi. 

Þannig snýst þétting byggðar líka um efnahag, heilsufar og félagslegt umhverfi. 

                                                 
28 „Kvosin-Keldnaholt,“ Lesbók Morgunblaðsins, 17. september 2005, bls. 8, sótt 3. október 2016 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=260674&pageId=3648259&lang=is&q=Kvosin%20Keldnaholt 
29 „Skipulags og byggingarmál,“ Althingi, 1. október 2007, sótt 3. desember 2016 af 

http://www.althingi.is/lagas/134/1997073.html 
30 Edmond Cheung, „Plot ratio,“ Land Surveyor Wordpress, 31. ágúst 2010, sótt 9. desember 2010 af 

https://hklandsurveyor.wordpress.com/2012/08/31/plot-ratio/ 
31 Salvör Jónsdóttir, „Framtíð borga: Hvernig borg má bjóða þér?,“ í Borgarbrot: Sextán sjónarhorn á 

borgarsamfélagið, Páll Björnsson ritstýrði, 187-194, Reykjavík: Borgarfræðasetur og Háskólaútgáfan, 2003, 

bls. 190. 
32 „Kvosin-Keldnaholt.“ bls. 8. 
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4.2 Efnahagslegur ávinningur þéttingar byggðar   

Mikilvægur þáttur þéttingar byggðar er hvernig við notum það sem við höfum til að stuðla 

að sjálfbærri þróun og brjóta ekki upp nýtt land fyrir byggingar og samgöngur til að stuðla 

að þéttari og betri borg. Þannig getum við nýtt það sem fyrir er, til dæmis veitu og 

gatnalagnir. Ef við byggjum þétt og nýtum þær götur sem fyrir eru þarf borgin ekki að 

auka við kostnað varðandi almenna umhirðu gatna svo sem mokstur, götulýsingu og þess 

háttar útgjöld sem fylgja götum.33 Allur þessi ávinningur ætti að skila sér beint í 

borgarsjóð.  

Ef þétting er þannig gerð að borgarbúar geta að mestu litið framhjá notkun einkabílsins og 

ferðast allra sinna helstu ferða fótgangandi eða hjólandi skilar það sér beint út í samfélagið. 

Því lýðheilsa er stór þáttur af efnahag borgarbúa.34 Svo það gangi eftir þarf sannfærandi 

stefnu í borgarskipulagi. Því verður að byrja að þétta byggð á þeim stöðum þar sem hægt er 

að mynda stystu og mest aðlaðandi göngu- og hjólaleiðir sem völ er á, í kjölfarið á því 

koma aðrir samgöngumátar. Í þannig hverfum verður mun meira spennandi að búa, lifa og 

hreyfa sig heldur en hverfum sem hafa ekki þann eiginleika.35 Einn fremsti 

skipulagsfræðingur heims, Jan Gehl, nefnir að hreyfingarleysi á bakvið stýri og tölvur allan 

daginn geti auðveldlega ýtt undir mikil heilsufarsvandamál. Þannig hefur offita orðið 

verulegt vandamál hjá þjóðum þar sem hreyfing er ekki inni í daglegri rútínu.36 Fólk sem 

eyðir miklum tíma akandi er mun líklegra til að þurfa glíma við offitu og önnur 

heilsufarsvandamál en þeir sem lifa í þannig umhverfi að þeir geti gengið til og frá vinnu.37 

Ef hægt er að búa til fleiri möguleika fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur ætti það eitt 

og sér að stuðla að meiri hreyfingu borgarbúa sem stuðlar að betri lýðheilsu. Sömuleiðis 

minnkar það útgjöld heimilanna varðandi bílaeign eins og kom fram í kafla tvö. En að 

sama skapi ef þéttleikinn á að aukast og umferð gangandi og hjólandi að breiðast út verður 

borgin að vera með mikið magn af vel skipulögðum fallegum almenningsrýmum sem eru í 

manneskjulegum skala og búa til hraustara, sjálfbærara, öruggara og líflegra mannlíf.38 

                                                 
33 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 29. 
34 Guðlaugur Þór Þórðarson, „Framtíð lýðheilsu,“ Velferðarráðuneytið, 2. október 2008, sótt 3. desember 

2016 af https://www.velferdarraduneyti.is/hbr/radherra/raedur-og-greinarGTT/nr/31876 
35 Gehl, Cities for people, bls. 114. 
36 Gehl, Cities for people, bls. 110. 
37 Victor Dover, Street Design: The Secret to Great Cities and Towns, New Jersey: Wiley, 2013, bls. 381 
38 Gehl, Cities for people, bls. IX 
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4.3 Mismunandi myndir þéttingar 

Það er engin ein leið til að auka 

þéttleika, því hægt er að vinna með 

ýmis byggingarmynstur til að þétta 

byggð og hlutfallið íbúar á svæði 

segir ekki alla söguna. Tölur um 

íbúafjölda verður að skoða í stærra 

samhengi til að átta sig á fýsileika 

byggðarinnar. Í íbúabyggð er 

vænlegast að flétta byggðina saman 

við opin og lokuð útisvæði með 

beinum aðgangi að þjónustu og 

samgöngum. Mynd 3 sýnir þrjár 

leiðir til að koma 75 íbúðum á einn hektara með mismunandi skipulagi opinna svæða. Gerð 

A: lýsir hárri byggð með litlu flatarmáli (e. High rise-low coverage). Þar eru ekki 

einkagarðar og löng leið er fyrir íbúa í þjónustu. Ekkert beint samhengi er milli 

byggingarinnar og gatna í kring og almenningssvæðið við bygginguna er stórt og krefst 

umhirðu og viðhalds. Gerð B: lýsir lágri byggð tveggja til þriggja hæða húsalengja og 

miklu flatarmáli (e. Low rise-high coverage). Þar er hver lengja með garð að framan og 

aftan og göturnar afmarka almenn svæði. Þetta mikla flatarmál byggðarinnar minnkar hins 

vegar möguleikana á svæðum til útivistar. Gerð C: lýsir miðlungshárri og dreifðri byggð 

þar sem byggingarnar eru misháar og í allavega formi (e. Medium rise-medium coverage). 

Þær eru byggðar í kring um opið landslag sem gæti verið útivistarsvæði og neðstu hæðir 

bygginganna gætu verið verslanir og fyrirtæki sem viðhéldu mannlífi. Opin svæði í bland 

við byggingar auka möguleika á náttúru, einkagörðum og sameiginlegum svæðum.39 

5. Áformuð Reykjavík 

Þétting byggðar er helsta markmið borgaryfirvalda ef núliggjandi áform Reykjavíkurborgar 

eru skoðuð. Reyna á að sporna gegn þeirri gríðarlegu útþenslu sem byggðin hefur orðið 

fyrir síðustu ár og draga úr notkun einkabílsins. Í því samhengi er vert að nefna hversu 

                                                 

39 Matthew Carmona, Public Places Urban Spaces: The dimensions of urban design, 2. Útg., New York: 

Routledge, 2010, bls. 206. 

Mynd 3. Sýnir þrjár mismunandi gerðir af byggð með jafn 

margar íbúðir á jafn stóru svæði. 
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mikið miðpunktur íbúðarbyggðar Reykjavíkur hefur færst. Allt frá því að vera við efsta 

hluta Skólavörðustígs árið 1945, við Grensásveg árið 1980 og alla leið að Menntaskólanum 

við Sund árið 2013.40 Ný áform skipulagsyfirvalda felast fyrst og fremst í því að auka 

áherslu á þéttingu byggðar og svæði sem eru í útjaðri byggðar fá minna vægi í nýja 

Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.41 

5.1 Lykiláhersla 

Í nýju Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 sem samþykkt var þann 26. nóvember árið 

2013, sem er endurskoðun á aðalskipulagi 2001-2024, er að líta margt nýtt sem áður hefur 

ekki komið fram í Aðalskipulögum fyrri ára. Enda var endurskoðun á Aðalskipulaginu frá 

2001-2024 nokkuð róttæk og stóð yfir um nokkurt skeið þar sem var farið í margs konar 

greiningar á svæðum borgarinnar. Þessi greiningarvinna birtist meðal annars í því að 

haldnir voru fundir í öllum hverfum Reykjavíkur með íbúum hverfanna og stjórnendum 

borgarinnar. Þar var falist eftir nýjum sjónarmiðum og hugmyndum borgarbúa og 

niðurstöður úr þeim fundum voru hafðar að leiðarljósi í mótun á nýrri tillögu, þrátt fyrir að 

hún byggðist að mestu leyti upp á fyrri mótaðri stefnu um framtíðarsýn Reykjavíkur sem 

snýr að samgöngum og loftslags- og auðlindastefnu Reykjavíkur.42 Lykiláhersluatriði 

endurskoðunarinnar fólust þó einna helst í þéttingu byggðar og hvernig væri mikilvægast 

að breyta forgangsröðun á nýjum byggðarsvæðum. Aðrar áherslubreytingar snúast um 

gæði á hinu manngerða umhverfi svo sem hæð húsa, vistvænni hverfum, útlit bygginga og 

borgarverndun.43 

5.2 Markmið 

Helstu markmið þéttingu byggðar í Aðalskipulaginu lýsa sér þannig að 90% af 

uppbyggingu á að vera innan núverandi byggðar og aðeins 10% utan hennar.44 Vatnsmýrin, 

Elliðaárvogur og Miðborgin-Gamla höfn eiga að gegna aðalhlutverki í þessari þróun.45 

Sjálfbærni á að vera höfð að leiðarljósi við uppbyggingu nýrrar byggðar þar sem stefnt er á 

að ná markmiðum sjálfbærni sem snýr að gæðum umhverfis, orkusparnaði, 

samfélagslegum þáttum, verndun náttúru og aðgengi að allri þjónustu í heimabyggð.46 

Áætlanir leggja til að það eigi að rísa þétt byggð sem felur í sér blandaða byggð. Blönduð 

                                                 
40 Bjarni Reynarsson, Borgir og borgarskipulag, bls. 206. 
41 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 29. 
42 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 20. 
43 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 20. 
44 Bjarni Reynarsson, Borgir og borgarskipulag, bls. 263. 
45 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 29. 
46 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 77. 
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miðborgarbyggð sem á að samanstanda af fjölbreyttri íbúðarsamsetningu og styrkja og 

vernda hverfisandann og efla um leið alla atvinnu, þjónustu og verslun á svæðunum. Nota 

þar með land og þá fjárfestingu sem hefur farið í gatna- og lagnakerfi betur. Á þessum 

svonefndum þróunarsvæðum á að verða þétt blönduð byggð. Á þeim svæðum eiga 

skrifstofur, þjónusta, verslanir og íbúðir að sameinast á sama byggðarreitnum.47 Vistvænir 

ferðamátar eiga einnig að gegna lykilhlutverki og mikil áhersla er lögð á að draga úr 

notkun einkabílsins og efla aðra samgöngumáta og þar með minnka álag á gatnakerfið. 48 Í 

skipulaginu er gert ráð fyrir samgönguás sem á að ná frá Örfirisey, ganga í gegnum 

miðbæinn og ná upp að Keldum. Þessi ás á að hafa það hlutverk að styrkja stöðuna fyrir 

almenningsvagna sem og hjólandi og gangandi.49  

5.3 Íbúar og störf 

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur kemur fram að íbúðarfjöldi eigi að aukast í Miðbænum- 

Gömlu höfn um u.þ.b. 2.200 íbúðir fyrir 5.000 íbúa og störf eigi að fjölga um 7.00050 á 

meðan er gert ráð fyrir að í Elliðaárvoginum eigi 3.600 nýjar íbúðir að rísa fyrir 7.400 íbúa 

og 1.500 ný störf.51 Á svæði Vatnsmýrar er gert ráð fyrir 6.900 nýjum íbúðum fyrir 15.000 

íbúa og 12.000 störfum.52 Einnig á að halda áfram með uppbyggingu í Úlfarsfelli og þó að 

það séu verulegar breytingar á fyrirhugaðri uppbyggingu þar, því fyrri áform voru allt að 

15.000 manna byggð53 en í staðinn er lögð áhersla á að klára hverfið sem 3.000 íbúa hverfi 

og því verða byggðar um það bil 1.100 nýjar íbúðir á tímabilinu.54  

Uppbygging starfa á helstu svæðum þéttingar eiga að vera í nálægu umhverfi við 

íbúðarbyggð og með því er gert ráð fyrir að minnka vegalengdir milli heimila og starfa. 

Atvinnukjarnar eiga að vera dreifðir jafnt um borgina og með þeim hætti er verið að jafna 

álag á helstu stofnbrautir borgarinnar. Efling á núverandi atvinnukjörnum á einnig að spila 

                                                 
47 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 29. 
48 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 123. 
49 Bjarni Reynarsson, Borgir og borgarskipulag, bls. 267. 
50 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 46. 
51 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 47. 
52 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 48. 
53 Svavar Knútur Kristinsson, „Gert er ráð fyrir 15 þúsund manna byggð,“ Morgunblaðið, 5. febrúar 2006, 

bls. 4, sótt 6. desember 2016 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=284125&pageId=4121633&lang=is&q=Gert%20r%E1%F0%20fyri

r%2015%20%FE%FAsund%20manna%20bygg%F0 
54 „Grafarvogur-Borgarhluti 8,“ Aðalskipulag Reykjavíkur, 26. nóvember 2013, sótt 7. desember 2016 af 

http://reykjavik.is/sites/default/files/adalskipulag/09_grafarholt-ulfarsardalur.pdf, bls. 291. 
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stórt hlutverk einna helst miðsvæðis í borginni en þar á að fjölga störfum og reyna að 

sporna við því ójafnvægi sem hefur aukist undanfarin ár í dreifingu starfa.55 

5.4 Gatan sem almenningsrými 

Allt að 48% af þéttbýli borgarinnar, að undanskildum stærri útivistarsvæðum, fer 

undir samgöngumannvirki og helgunarsvæðum þeirra. Sambærilegt hlutfall finnst 

vart nema í mestu bílaborgum Bandaríkjanna og Ástralíu. Þetta þýðir í raun að yfir 

80% af opnu rými milli húsanna í borginni fer undir samgöngur. Þessar staðreyndir 

sýna vel hversu nauðsynlegt það er að meta götur ekki eingöngu sem 

samgönguæðar heldur einnig sem hluta af almenningsrými borgarinnar.56 

Því er það stefna Aðalskipulags Reykjavíkur að skilgreina götur borgarinnar betur. Í hverju 

hverfi eru borgargötur sem gegna aðalhlutverki innan þess hverfis. Þessar götur eiga að 

virka sem almenningsrými með verslunum og þjónustu þar sem ólíkar samgöngur eiga að 

geta notið samvistar.57 Þetta helst í hendur við þær áherslur að styrkja stöðu kaupmannsins 

á horninu þar sem er lögð áhersla á að festa stöðu matvöruverslana í sessi í hverjum 

hverfiskjarna fyrir sig.58 Á síðustu 20 árum hafa matvöruverslanir orðið fyrir hnigningu og 

hefur þeim farið fækkandi eða um 11% þrátt fyrir að íbúafjöldi hafi farið upp á við um 

24%. Það hafa orðið miklar sveiflur í þessum málum því ef það er borið saman við hlutfall 

þeirra sem geta labbað um það bil 400 metra í næstu matvöruverslun voru það um það bil 

85% íbúa fyrir 20 árum en í dag eru það einungis 54%.59 Þessar hugmyndir og stefnur 

styðja vel við áform þéttingu byggðar því fólk getur gengið meira í nærþjónustur, sem 

hefur það í för með sér að það hittir fleira fólk og styður undir líkamlega heilsu og göturnar 

verða öruggari þar sem fólk er á þeim. Eins og Jane Jacobs orðar það í bók sinni The rise 

and fall of the great American cities þar sem hún talar um að götur og gangstéttar séu 

lífæðar borgarinnar því þar er fjölmennið að finna. Hún nefnir að öryggi borga næst með 

stöðugum straumi fólks á götunum sem eykur áhorf á göturnar úr húsunum. En ekki er 

hægt að fylla göturnar af fólki sem fólk hefur ekki ástæðu til að nota. Blönduð þjónusta 

eins og íbúðir, fyrirtæki, veitingastaðir og barir sem fólk sækir dag og kvöld er lykilþáttur í 

borgarmyndum.60 

                                                 
55 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 56. 
56 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 156. 
57 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 157. 
58 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 168. 
59 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 170. 
60 Jane Jacobs, The death and fall of great American cities, New York: Random House, 1961, bls. 107-109. 
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5.5 Vistvæni byggða og samgöngur 

Ef tryggja á að vistvænar samgöngur gangi upp þarf vistvænt skipulag að vera samofið 

þeim markmiðum. Vistvænt skipulag styður þar með við vistvænar samgöngur með það að 

leiðarljósi að allar þjónustur og verslanir séu helst í göngufæri frá íbúðarbyggð hvers og 

eins borgar- og hverfishluta. Vistvænar samgöngur svo sem hjólandi, gangandi og 

almenningssamgöngur þurfa að ganga upp og yfirstíga þarfir einkabílsins. Helstu ferðir svo 

sem innkaup, vinna og þess háttar styttri ferðir þurfa að vera þannig innan hverfa að það 

gefi fólki tækifæri á að nota vistvænan ferðamáta og þurfi ekki að stóla á notkun 

einkabílsins.61 Vistvænar samgöngur eru taldar vera lykillinn að betri árangri í 

ferðavenjum Reykvíkinga og stuðla betur að þéttingu byggðar. Hinn svokallaði 

samgönguás, einnig kallaður þróunarás á að rísa og tengja saman helstu þéttingarsvæðin, 

Örfirisey framhjá Elliðaárvogum og upp að Keldum. Einnig þegar lengra líður á tímabilið 

er gert ráð fyrir að svipaður ás eigi að þjóna Vatnsmýrinni. Þessi fyrirhugaði ás á að þjóna 

öllum almenningssamgöngum, sem og hjólastígum og leiðum fyrir gangandi vegfarendur. 

Gert er ráð fyrir að þessi fyrirhugaði ás verði um það bil 10 km og eigi að líkjast 

borgargötu. Helsta miðja hans á að liggja í gegnum Suðurlandsbraut og framlengja hana 

fram að og yfir Elliðaárvoginn. Hugmyndir eru að hann hafi sér akrein fyrir strætó sem á 

svo seinna meir að geta orðið rými fyrir léttlestarkerfi.62 

6. Reykjavík sem gæti orðið 

Eins og fram hefur komið í fyrri köflum hefur skipulag borgar mjög mikil áhrif á hvernig 

samfélagið virkar og leggur línurnar fyrir það hvernig borgir mótast. Skipulag borgar tekur 

ekki bara á því hvar skal byggja og hvar skal leggja götur, heldur hefur það mjög mótandi 

áhrif á samfélagið. Þar eru lögð drög að því hvernig borgin á að virka. Hvar eiga að vera 

þjónustur, hvar skal búa, hvernig notum við samgöngur, er hægt að nota strætó, hjóla, 

ganga? Borgin hefur áhrif á okkar andlegu og líkamlegu hliðar. Skipulag hefur þar af 

leiðandi einnig ákveðið hlutverk í því hvernig líf okkar mótast út frá því hvar við búum. 

Fjölmargar rannsóknir á borgarmálum renna stoðum undir þessa ályktun, og má til dæmis 

nefna bók borgarfræðingsins Richard Florida Who's Your City? (Hver er borgin þín?) þar 

                                                 
61 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 85. 
62 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 123. 
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sem megin kenning bókarinnar er að ákvörðun okkar um búsetu er sú sem mest áhrif hefur 

á möguleika okkar til að lifa innihaldsríku og hamingjuríku lífi.63 

Aðalskipulagið býður upp á umtalsverðar breytingar frá fyrri skipulögum með skýra stefnu 

hvernig þéttingaráformum er háttað, eins og kemur fram í kafla 5 hér að framan. Það tekur 

á öllum þáttum borgarskipulags með það að leiðarljósi að þétta byggðina og draga úr 

notkun einkabílsins með bættu aðgengi fyrir vistvænar samgöngur þar sem þróunarás á að 

vera mikilvægur hlekkur. Heilsteyptara borgarumhverfi þar sem borgargatan með 

tilheyrandi þjónustu og atvinnu í spilar einnig stórt hlutverk. Öll þessi áform eiga að gegna 

lykilhlutverki í uppbyggingu Reykjavíkur og stefnt er að ná öllum markmiðum. Það verður 

að varpa ljósi á hvort þetta sé hið raunverulega rétta skref. 

6.1 Þétting 

Ef Reykjavík er borin saman við aðrar 

borgir eins og í súluritinu á mynd 4 sést 

að þéttingarhlutfall okkar er talsvert frá 

því sem fyrirfinnst í kringum okkur. Til 

að mynda í Kaupmannahöfn er 

íbúafjöldinn í kringum 1.300.000 

manns og að meðaltali 2.100 manns á 

hvern ferkílómetra.64 Svipaða sögu er 

hægt að segja um Osló þar sem 

íbúafjöldinn er í kringum 950.000 

manns og 1.400 manns sem búa á hvern 

ferkílómetra.65 Í Reykjavík búa í 

kringum 130.000 manns og einungis 

435 manns á hvern ferkílómetra ef öll 

borgarsvæðin eru tekin inn í myndina.66 Það er 

þó einnig áhugavert að bera saman tölur Kaupmannahafnar, Osló og Reykjavíkur ef miðað 

                                                 
63 Richard Florida, Who´s your city? New York: Random house, 2008, bls 1-374. 
64 „Copenhagen,“ Wikipedia, án dagsetningar, sótt 29. nóvember 2016 af 

https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen 
65 „Oslo,“ Wikipedia, án dagsetningar, sótt 29. nóvember 2016 af https://en.wikipedia.org/wiki/Oslo  
66 „Reykjavík,“ Wikipedia, án dagsetningar, sótt 29. nóvember 2016 af 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk 

Mynd 4. Sýnir  íbúðarfjölda og íbúa á 

hvern ferkílómeter. 
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er út frá hinu byggða svæði. Í Kaupmannahöfn eru 5.910 íbúar á hvern ferkílómeter, í Osló 

3.070 og Reykjavík 1.910.67  

Þrátt fyrir að markmiðin séu stór í Aðalskipulaginu þar sem er áætlað að byggja að 

meðaltali 700 íbúðir á ári út tímabilið eru þau kannski ekki nógu djörf. 68 Því hugsanlega 

þurfum við að byggja enn þéttar en ráð gera fyrir ef við ætlum að ná almennilegri þéttingu 

og draga úr notkun einkabíla samanborið við okkar nærliggjandi borgir. Í Aðalskipulaginu 

er margt gott að líta varðandi þéttingu sem gefur góð fyrirheit, sem dæmi er hægt að nefna 

umtalsverða fjölgun á íbúðum í borgarhluta Laugardals eða sem um nemur 2.200 íbúðum 

sem eiga að rúma um 4.500 íbúa en sú byggð á að fylgja öllum stefnumörkum 

Aðalskipulagsins varðandi uppbyggingu hverfa.69 Gert er ráð fyrir að þetta gerist á öðrum 

stöðum í Reykjavík eins og á RÚV reitnum en þar er gert ráð fyrir 340 nýjum íbúðum.70 

Eins og áður hefur komið fram er einnig fyrirhugað að byggja alveg nýtt hverfi við 

Elliðaárvog og halda áfram með uppbyggingu við Úlfarsfell. Einnig er athugavert að hugsa 

hvernig mun byggð í Elliðaárvogi og áframhaldandi byggð við Úlfarsfell þétta borgina og 

draga úr notkun einkabílsins? Væri skynsamlegra að styrkja svæði miðborgarinnar þar sem 

tengingar á milli svæða eru til staðar í staðinn fyrir að halda áfram að reisa byggð austan 

Elliðaánna? 

6.2 Dregið úr umferð 

Rem Koolhaas, einn þekktasti arkitekt heims, vill meina að bílar séu órjúfanlegur þáttur 

borgarinnar. Í gegnum tíðina hefur ýmsum ráðum verið beitt til að reyna að draga úr 

notkun einkabílsins. Eldsneytisverð hafa verið hækkuð til að reyna að draga fólk frá 

einkabílnum og einnig hefur verið reynt að þrengja að vegum til að auka umferðartafir en 

hvorugt virkaði.71 Samgöngumannvirki taka 48% af landi Reykjavíkur sem er meira en 

byggt svæði. Byggð svæði taka 42% af landi og opin svæði 10%. Flatarmál 

samgöngumannvirkja á hvern fermeter húsnæðis segir okkur að vestan Elliðaáa er 

hlutfallið tvöfalt minna en austan þeirra, sem gefur til kynna að þétt byggðarmynstur segir 

                                                 
67 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 33.  
68 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 43. 
69 „Laugardalur-Borgarhluti 4,“ Aðalskipulag Reykjavíkur, 26. nóvember 2013, sótt 7. desember 2016 af 

http://reykjavik.is/sites/default/files/adalskipulag/04_laugardalur.pdf, bls. 259. 
70 Lára Ómarsdóttir, „Skipulag á RÚV-reitnum samþykkt,“ Rúv, 21. júlí 2016, sótt 8. desember 2016 af 

http://www.ruv.is/frett/skipulag-a-ruv-reitnum-samthykkt 
71 Atli Hilmarsson ritstýrði, Vatnsmýri 102 Reykjavík, Reykjavík: Reykjavíkurborg Skipulags og 

byggingarsvið, 2008, bls.18. 
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mikið til um hvernig samgöngumannvirki nýtast.72 Þar sem Aðalskipulagið leggur upp með 

að byggja nýtt hverfi í Elliðaárvogi með 7.400 íbúum þarf eflaust stór hluti þeirra að sækja 

vinnu og háskóla í vesturhluta borgarinnar sem mun auka álagið á aðalsamgönguæðarnar. 

Það er talsvert á skjön við eitt af aðalmarkmiðum Aðalskipulagsins sem er að draga úr 

notkun einkabílsins.73 Sömu sögu er hægt að segja um Úlfarsfell og Grafarholt en að loknu 

skipulagstímabilinu er gert ráð fyrir að fjöldi nýrra íbúa þar verði í kringum 3.700, ef sá 

fjöldi mun þurfa að aka í gegnum borgina til að nálgast atvinnu og háskóla, mun það að 

öllum líkindum hafa umtalsverð áhrif á nærliggjandi hverfi og fyrir íbúana sjálfa. Það mun 

ekki bara hafa í för með sér aukna bílaumferð heldur mun þetta líka koma niður á 

lífsgæðum í Grafarvogi og Árbæ.74  

Við vitum frá ferðavenjukönnunum að í þeim hverfum sem byggðin er þéttust og mesta 

þjónustu að finna nota fæstir bíla. Fótgangandi og hjólandi eru þar alveg á pari við það sem 

við sjáum í borgunum sem við berum okkur oft saman við. Þannig má gagnálykta að í 

þéttum hverfum sem liggja þétt upp að þeim hverfum sem hér um ræðir, muni það sama 

eiga við. Þess vegna getum við haft verulega mikil áhrif á samgöngumynstur Reykvíkinga 

með því að byggja á Grandanum og í Vatnsmýrinni og með því að þétta þau hverfi sem 

liggja vestast t.d. með því að byggja á Íslandsbankareitnum á Kirkjusandi, á 

Kassagerðarreitnum, Túnunum og öðrum uppbyggingarsvæðum nærri Sundahöfn, þétta 

byggðina í og við Lauganesið, þétta byggð í 101, 105 og 107 - þar sem telja má að hægt sé 

að bæta við mörg þúsund íbúðum. Ef þetta yrði gert og ekkert byggt annarsstaðar er enginn 

vafi að við myndum ekki bara breyta samgöngumynstrinu hjá þeim tugum þúsunda sem 

myndu búa í þessum nýju byggingum, heldur líka hjá þeim sem búa þarna fyrir, því hverfin 

yrðu sjálfbærari, með aukna þjónustu, það yrði auðveldara að reka almenningssamgöngur 

og svo framvegis. 

6.3 Hvað er til ráða? 

Til að reyna að sporna við þessari útþenslu sem átti sér stað síðustu áratugi verður að byrja 

að þétta á réttum stöðum og styrkja það sem fyrir er áður en við höldum áfram að byggja 

meira í austurhluta borgarinnar. Þess vegna er vert að nefna möguleg svæði og sýna fram á 

                                                 
72 Harpa Stefánsdóttir og Hildigunnur Haraldsdóttir, „Skipulag á höfuðborgarsvæðinu: Sjálfbær þróun í 

samgöngum,“ Vegagerðin, mars 2010, bls. 13, sótt 1. desember 2016  af 

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Skipul_houdborg-sjalfb_throun-samg/$file/Skipul_houdborg-

sjalfb_throun-samg.pdf 
73 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 122. 
74 Gísli Marteinn Baldursson, „Öll Reykjavík vestan Snorrabrautar?,“ GísliMarteinn, án dagsetningar, sótt 4. 

desember 2016 af http://www.gislimarteinn.is/?p=1119 
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að hægt sé að byggja meira en gert er ráð fyrir nær miðbænum í hverfum sem stóla minna á 

einkabílinn og geta að mestum hluta notast við vistvæna samgöngumáta eins og gangandi 

eða hjólandi.  

Vert er að spyrja af hverju er ekki komið fyrir íbúðarbyggð á Granda. Samkvæmt 

Aðalskipulaginu er ekki gert ráð fyrir neinni byggð þar. Grandar eru um það bil 0,4 km2 

(40,7 hektarar) að stærð með íbúðarfjölda uppá 2.900 manns.75 Þar væri hugsanlega hægt 

að koma fyrir 1.100 nýjum íbúðum með 2 íbúa í hverri íbúð sem gæfi af sér 2.200 nýja 

íbúa og þéttingarhlutfall byggðar upp á 60 íbúðir á hvern 0,01 km2 (1 hektari). Það myndi 

fylgja stefnu Aðalskipulagsins sem segir að þéttleiki byggðar eigi ekki að fara undir 60 

íbúðir á hektara.76 Þaðan væri stutt í allar þjónustur miðbæjarins og háskóla. Meiri byggð 

þar myndi líklega bæta bæði stöðu Granda og nærliggjandi að miðbæ, fólksfjöldi myndi 

aukast sem myndi gefa götunum meira líf. Einnig væri hægt að áætla að þesskonar 

lífsmynstur væri svipað háttað og í miðbænum sem er með hæsta hlutfall hjólandi og 

gangandi eins og kom fram í kafla um Ferðavenjur. Til að styðja við þetta verður að nefna 

það sem Trausti Valsson segir í bók sinni Mótun Framtíðar þar sem hann fjallar um 

Aðalskipulag Reykjavíkur. 

Markmiðið um þéttingu byggðarinnar og loforðið um að strætó, hjól og göngur geti 

auðveldlega tekið við, ef nógu mikið er þétt- er því miður óraunhæft. Þetta getur 

aðeins náðst á svæðum sem þegar eru þétt og vel tengd.77 

Annað dæmi sem vert er að nefna er Vatnsmýrin þar sem gert er ráð fyrir um það bil 6.900 

nýjum íbúðum, með heildar gólfflatarmáli upp á 260.000 m2 fyrir 15.000 íbúa með 

þéttingarhlutfall upp á 60 íbúðir á hektara þegar hverfið verður fullbyggt miðað við 

Aðalskipulagið.78 Á því svæði felst einna helst tækifæri í að gera Reykjavík að þéttari og 

betri borg.79 Því áætlað er að í Vatnsmýrinni eigi að byggjast upp lifandi og þétt 

borgarbyggð og vera hið svokallaða Vísindaþorp Reykjavíkur. Lagt er upp með að það eigi 

að verða eftirsótt hverfi, með greiðum samgönguleiðum í og úr hverfinu þar sem allri 

þjónustu á að gera hátt undir höfði sem og leikskólum og grunnskólum.80 Þó að þessi 

byggð sem er fyrirhuguð þar sé mjög jákvæð fyrir áform um þéttari byggð, er eflaust hægt 

að gera betur, því í bókinni Vatnsmýrin 102 Reykjavík kemur fram að svæðið bjóði upp á 

                                                 
75 Atli Hilmarsson, Vatnsmýri 102 Reykjavík, bls. 32. 
76 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 29. 
77 Trausti Valsson, Mótun framtíðar: hugmyndir-skipulag-hönnun, Reykjavík: Fjölvi, 2015, bls. 185. 
78 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 48. 
79 Björn Axelsson, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls. 48. 
80 „Vísindaþorpið í Vatnsmýri- Reykjavík Sience,“ Capacent Gallup,  maí 2014, bls. 2, sótt 4. desember 2016 

af http://ssh.is/images/stories/Soknaraaetlun/Visindathorpid_i_Vatnsmyri_Lokaskyrsla.pdf 
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byggð fyrir íbúðir með 461.300 m2 í gólfflatarmáli, samkvæmt vinningstillögu um skipulag 

Vatnsmýrar.81 Sem gefur okkur að þar væri hægt að byggja 14.800 nýjar íbúðir í staðinn 

fyrir 6.900 eins og gert er ráð fyrir. Það er umtalsvert byggingamagn, en þessar tölur gefa 

til kynna að það sé vel hægt að byggja þéttar í Vatnsmýrinni og koma t.d allri fyrirhugaðri 

byggð í Elliðaárvogum þar fyrir. Halda mætti að þesskonar þétting myndi verulega draga 

úr umferð og auka lífsgæði borgarbúa, þar sem allir háskólar og mikið atvinnulíf yrði á 

næstu grösum allra íbúa. 

Fleiri svæði væri hægt að nefna sem eru miðsvæðis og vel tengd. Svo sem Tún sem er 0,52 

km2 (52 hektarar) með íbúðarfjölda upp á 1.959 manns.82 Ef tekið er mið af því að um það 

bil 2,12 íbúar eru í hverri íbúð eins og fram kemur í riti Svæðisskipulags 

Höfuðborgasvæðisins 2001-2024,83 er Tún aðeins með 17,7 íbúðir á hvern 0,01 km2 (1 

hektara). Þar er hægt að þétta umtalsvert meira ef aftur er miðað við að þéttleiki byggðar 

eigi ekki að fara undir 60 íbúðir á hektara, enda er svæðið að stórum hluta þakið malbiki. 
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83 „Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2001-2024,“ Reykjavík, án dagsetningar, bls. 5, sótt 4. desember 

2016 af http://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/fylgiritii_skipulagstolur.pdf 
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Lokaorð 

Þar sem Reykjavík er borgin okkar allra á hún að þjóna og bæta lífsgæði allra borgarbúa. Í 

gegnum tíðina hefur þróunin þó verið í neikvæða átt. Úthverfabyggðin og bílaeign 

Reykvíkinga hefur haft gríðarleg áhrif á borgarumhverfi okkar. Við höfum gert 

samskiptum borgarbúa erfitt fyrir með því að einangra hverfi með byggð fyrir bíla fremur 

en fólk. Þannig hefur íbúum verið þröngvað til að styðjast við einkabílinn í sínum daglegu 

þörfum fremur en umhverfisvæna ferðamáta. Eins og sýnt hefur verið fram á kemur slíkt 

niður bæði á efnahag okkar en ekki síður félagslífi, heilsu og umhverfi. Miðbærinn er einn 

af fáum svæðum Reykjavíkur þar sem mannlíf þrífst með fjölbreyttri verslun, þjónustu og 

samgöngum. Kannanir sýna að það er ósk borgarbúa að búa miðsvæðis í þéttri byggð með 

stuttum vegalengdum. Þar af leiðandi verður skipulagsmálum Reykvíkinga að vera þannig 

háttað að við þéttum byggð svo hægt sé að mæta þessum kröfum, draga úr notkun 

einkabílsins og stuðla að heilnæmara umhverfi fyrir alla borgarbúa. En til þess verðum við 

að vanda til verka og taka réttar ákvarðanir núna, því það sem við gerum í dag hefur áhrif á 

borgina til frambúðar. Þau markmið sem sett hafa verið í skipulagsmálum hingað til eru að 

þétta byggð og draga úr notkun einkabíla eins og komið hefur fram, en að mati höfundar 

eru þau markmið ekki nægilega metnaðarfull. Til að reyna að ná fram öllum kostum þéttari 

byggðar, væri best að einbeita sér að minna svæði en öllu hinu byggða umhverfi 

Reykjavíkur eins og lagt er til í dag. Þétta mætti fyrst byggð út frá miðbænum, því jafnvel 

þó að allir nýir íbúar Reykjavíkur næstu 20 árin verði innan hins byggða svæðis verður 

heildar þéttleikinn samt langt fyrir neðan fyrrgreindar samanburðarborgir. Ef við búum til 

góðan borgarkjarna út frá miðbænum erum við líklegri til að takast að ná fram alvöru 

borgarumhverfi þar sem sjálfbærni eykst verulega, vegalengdir styttast og einkabíllinn yrði 

minna notaður. 
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