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I

Yfirlýsing

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin 

athugunum, er samið af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild 

verið lagt fram áður til hærri prófgráðu.

Esther Björg Andreasen



II

Ágrip

Höfuðborgarsvæðið hefur farið ört vaxandi síðustu áratugi. Áður 

fyrr var Reykjavík ein þétt borg sem breyttist í mörg minni úthverfi 

sem byggðust upp í kringum hana. Dreifing byggðarinnar hefur 

haft það í för með sér að grænu svæðin sem umlykja borgina hafa 

minnkað og einkabíllinn hefur fengið mikið vægi til að koma fólki 

milli bæjarhluta. Með vaxandi fólksfjölgun og þar af leiðandi auknum 

bílum hefur gatnakerfi borgarinnar ekki undan og hafa sveitarfélög 

höfuðborgarsvæðisins tekið höndum saman til að sporna við vaxandi 

vandamálum. Byggðin á ekki lengur að byggjast út á við heldur 

skal þétta þá kjarna sem fyrir eru. Notkun léttvagna á að koma fólki 

milli svæða og þar að auki á að hvetja fólk til hjólreiða. Loftgæði og 

lýðheilsuvandamál hafa einnig gert vart við sig síðustu ár. En vaxandi 

bílaumferð hefur einnig í för með sér meiri mengun og svifryksmengun 

er orðið vaxandi vandamál á höfuðborgarsvæðinu. Hreyfingarleysi 

íbúanna með breyttum lífsstílsvenjum þar sem mikið er um kyrrsetustörf 

hafa aukið heilsuvandamál eins og hjartasjúkdómar, sykursýki, offita, 

stoðkerfisverkir og þunglyndi. Hvetja á nú íbúa höfuðborgarsvæðisins 

til að hreyfa sig meira og nota meðal annars hjólreiðar sem daglegan 

ferðakost en til þess þarf að bæta hjólreiðakerfi höfuðborgarsvæðisins. 

Það er að mörgu að huga við hönnun nýrra hjólreiðastíga. Einn 

mikilvægur þáttur er umhverfið í kringum stíginn. Verkefni þetta fjallar 

um hvort við getum  nýtt gróður til að hvetja okkur út að hjóla með það 

að leiðarljósi að fækka ferðum akandi og auka lýðheilsu manna og bæta 

líffræðilegan fjölbreytileika.

Lykilorð: Græn svæði, hjólastígar, hjólreiðar, lýðheilsa, betri loftgæði, 

líffræðilegur fjölbreytileiki.
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Þakkir
Fyrst og fremst vil ég þakka Kristínu Pétursdóttur kennara mínum 

og leiðbeinanda, betri leiðbeinanda hefði ég ekki getað fengið. Takk 

fyrir að halda mér á réttri braut þegar ég var að týnast, fyrir hvatningu, 

leiðbeiningar, ráð, yfirlestur og stuðning. Þú ert algjör perla.

Fjölskyldu minni vil ég þakka fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum 

þessi þrjú ár sem námið hefur varið. Eiginmanni mínum Auðunni 

Ragnarssyni fyrir stuðning og styrk  í gegnum síðustu törnina, ég gæti 

ekki átt betri mann. Elska þig.

Börnunum mínum Andreu Björk, Emil Andra og Aron Mána fyrir að vera 

bestu börn í heimi, þau hafa sýnt mér endalausan skilning, þolinmæði 

ást og gleði.  Þið eruð lang best.
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Inngangur

1.1 Tilurð verkefnisins
Ísland er bílaland en síðustu ár hafa hjólreiðastígar fengið aukið vægi 

í skipulagi borga. Reykjavíkurborg ásamt nærliggjandi sveitafélögum 

hafa lagt inn í sitt svæðiskipulag fleiri leiðir til að bæta stígakerfi 

höfuðborgarsvæðisins með það að leiðarljósi að auka hjólreiðar um 

borgina og fækka ferðum akandi. 

Í námi mínu síðustu 3 árin höfum við farið í gegnum hin ýmsu verkefni, 

lærðum um græna netið í áfanganum Umsk III og í áfanganum Umsk 

V unnum við að þéttingu byggðar samkvæmt nýju aðalskipulagi 

Reykjavíkurborgar.  Verkefnið sem unnið var að, var nýtt deiliskipulag 

fyrir Kringlusvæðið. Það er helst til í þessum tveimur áföngum að 

hugmynd mín af þessu verkefni spratt fram. Í Umsk III vorum við að 

vinna með græna trefilinn og hvernig tengja eigi heiðina við ströndina 

með grænum tengingum til að auðga líf byggðarinnar og bæta og 

styrkja líffræðilega fjölbreytni. Í Umsk V vann ég áfram með grænar 

tengingar í deiliskipulagi mínu á Kringlusvæðinu.  Þar vildi ég vinna 

áfram með grænu svæðin því að græn svæði hverfa oft á kostnað 

þéttingu byggðar. En mikilvægt er að halda í og byggja upp græn svæði, 

ekki einungis vegna líffræðilegrar fjölbreytni en græn svæði eru einnig 

mikilvæg fyrir lýðheilsu fólks. Unnið var með Borgarlínuna sem er á 

skipulagsstefnu höfuðborgarsvæðisins. Stefna höfuðborgarsvæðisins er 

að minnka notkun einkabílsins og auka notkun almenningssamgangna 

og hjólreiða. Til að fleiri fari að nýta sér hjólreiðakostinn þarf að hafa 

góða hjólreiðastíga sem unnið er að á höfuðborgarsvæðinu, en er það 

nóg? Þar sem við búum á Íslandi og það liggur í miðju norður Atlantshafi 

er veðráttan síbreytileg og  við búum við rok, rigningu og snjó stóran 

part ársins. Til þess að fá fleiri út að hjóla þarf að mínu mati eitthvað 

meira að gerast annað en að bæta við hjólreiðarstígum. Vegna fyrri 

verkefna minna þar sem unnið var með græna netið og þéttingu byggðar 

langar mig að tvinna þetta saman og finna út hvernig við getum notað 

gróðurinn til að fá okkur út að hjóla. 

Ávinningurinn er margskonar eins og til dæmis aukning á grænum 

svæðum, viðhald líffræðilegrar fjölbreytni, bætt lýðheilsa fólks og 

endurheimt. Minnkun loftlagsbreytinga með bindingu kolefna, hreinna 

loft og betri loftgæði. Gerum borgina grænni og vinalegri. Græn borg, 

betri borg.

Í þessu verkefni mun ég skoða hvað hægt er að gera með gróður til þess 

að hvetja fólk til aukinnar hjólreiða. En mikilvægi gróðurs á jákvæð 

áhrif á líðan einstaklingsins er sífellt að koma í ljós með auknum 

rannsóknum.
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1.2 Markmið verkefnisins
Markmið þessa verkefnis er að finna fram þá þekkingu sem til er, 

rannsóknir og annað hvað varðar upplifun af hjóli, áhrif gróðurs á heilsu 

og líðan og hvernig gróður vinnur sem skjól. Þá mun ég nýta greininga-

raðferðina Mobile method til að greina upplifun ákveðinnar hjólaleiðar 

sem hefur fleiri upplifunarstaðla til að rannsaka. Að lokum mun ég út 

frá niðurstöðum rannsókna og greiningarinnar, finna þætti tengda gróðri 

sem hægt er að nýta við hönnun hjólreiðastíga.

Rannsóknarspurning:

Hvaða þættir gróðurs geta haft áhrif á aukna notkun hjólsins?

Til þess að nálgast þá upplifun og áhrif sem gróður hefur á 

hjólreiðarmanninn reyni ég í þriðja hluta verkefnisins að varpa ljósi á 

eftirfarandi atriði út frá fyrri rannsóknum: 

• Hvernig skynjar hjólreiðamaðurinn umhverfi sitt?

• Hvaða áhrif hefur gróður á heilsu og líðan manna?

• Hvaða gróður er betri en annar til myndunar skjólbelta?

2 Efni og aðferðir 

2.1 Vinnuferill
Þegar hugmynd af verkefni kom þá var hjólreiðarstígur ákveðinn. Hjól-

reiðarstígurinn sem var valinn fer frá gatnamótum Bústaðavegs og Stjör-

nugróf, hjólað niður Stjörnugrófina að Víkingsheimilinu þar beygt inn 

til hægri. Fossvogsdalurinn hjólaður til enda þar sem er farið upp í geg-

num Svartaskóg að Fossvogsvegi. Þar er leiðinni haldið upp Háaleitis-

brautina að Bústaðavegi og hann hjólaður í austurátt að upphafspunkti. 

Þessi leið var valin því hún býður upp á mismunandi umhverfi þ.e. bæði 

mismunandi gróðureindir og hluti leiðarinnar fer meðfram umferð og 

hluti án umferðar. Þá er Fossvogsdalurinn einnig einn af grænu göngum 

Reykjavíkurborgar sem tengja heiði við strönd og tengir stór hverfi sa-

man eins og Breiðholt, Árbæ og Grafarvog, Grafarholtið við vesturbyg-

gðina. Hjólreiðarstíginn fór ég fyrst gangandi þar sem um vetur var að 

ræða, svæðið skoðað og teknar nokkrar myndir til að fá tilfinningu fyrir 

verkefninu. Heimildarsöfnun fór fram og úrvinnsla gagna. Til þess að 

greina upplifunina af hjólinu var leiðin loks hjóluð með GoPro myn-

davél, myndir teknar á leiðinni og upplifunin skráð.

Úrvinnsla myndbandsupplýsinga er mikilvæg til að tengja upplifunina 

við rannsóknirnar og finna þannig þætti tengda gróðri sem hægt er að 

taka mið af við hönnun hjólreiðastíga.
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2.2 Gögn 
Forrit notuð við verkið: Microsoft Word, Microstation V8i, Adobe Illus-

trator, Adobe In Design, Adobe Photoshop. Annað: Hjól, GoPro myn-

davél.

2.3 Aðferðafræðin   
Mobile method er viðurkennd aðferð til rannsókna. Mobile method er 

hreyfanleg aðferðarfræði sem snýst um að ná að rannsaka upplifun sem 

er háð skynjun á sýn, hljóð, smekk og lykt í raunverulegu umhverfi. 

Ferðalagið sem farið er er háð líkamlegri hreyfingu sem veitir ýmist 

vellíðan, sársauka, smekk og löngun (Monika Büscher and John Urry, 

2009). 

Mobile method markar nýjar leiðir til að skilja sambandið milli ken-

ninga, athugunar og þátttöku. Ferðast er gangandi, hjólandi eða akandi 

um og þannig fylgst með því sem verið er að skoða. Myndir og/eða 

upptökur eru teknar þannig að hægt sé að greina allt það sem fram ke-

mur á ferð rannsakandans sem annars gæti farið fram hjá honum. Grein-

ing og hönnun sem byggir á slíkum sjónrænum gögnum skapar meiri 

tengingu milli hönnunar og notagildis (Büscher and Urry, 2009). 

2.4	 Uppbygging	ritgerðar
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3 Rannsóknir

3.1	 Hvernig	skynjar	hjólreiðamaðurinn	umhverfi	sitt.  
Skilningarvitin eru fimm: sjón, heyrn, snerting, bragð og lykt (Vísin-

davefurinn, e.d.). Skilningarvitin sem eru notuð við að greina umhverfið 

eru fjögur: sjón, heyrn, lykt og snerting. Þar sem greiningin fer fram á 

hjóli þá eru það sjón, heyrn og lykt sem við notum við að greina umh-

verfið. Sjónræn skynjun er flókið fyrirbæri en hún hefur verið skoðuð 

í sambandi við umhverfisskynjun. Sjónræn skynjun greinir svæði, fjar-

lægðir, liti, form, áferð og andstæður en sjónin er takmörkuð við það 

sem gerist fyrir framan þig (Pallasmaa, 1996).  Heyrnin hefur einnig 

verið skoðuð í þessu samhengi. Hljóð er á marga vegu andstæðan við 

sjón, en heyrnin sem skynfæri hefur engin takmörk, það er að segja hún 

er ekki takmörkuð við það sem er fyrir framan þig. Heyrnin er frekar 

tímabundið fyrirbæri, hefur meira flæði, og það er erfiðara að ná að 

heyra, en það sem þú getur séð. Lyktar skynfærið hefur verið minna 

skoðað í þessu samhengi en lykt getur gefið okkur bæði góða og slæ-

ma tilfinningu (Porteous, 1996). Þegar hjólað er þá virka öll þessi þrjú 

skynfæri saman. Hvert skynfæri upplifir mismunandi hvata frá mismu-

nandi þáttum í umhverfinu. Hjólreiðamaðurinn fer ómeðvitað að stjórna 

hjólreiðunum og vara sig á þáttum í umhverfinu eins og öðrum í umfer-

ðinni. Hjólreiðamaðurinn verður því minna var við aðra þætti eins og 

fagurfræðilega upplifun í umhverfinu (Harpa, 2014, bls.44).

Jan Ghel, (1996) segir frá í bók sinni ´Public spaces Public life´ ástæðu 

fyrir að Danir fóru að hjóla.  En ástæðan fyrir að fólk velji hjólið í dag 

fram yfir bílinn er meðal annars ferðatíminn sem það tekur, en meðal 

ferðalengd manna til vinnu í Kaupmannahöfn eru 7 km og tekur um 

20 mínútur.  Þá velur fólk hjólið fram yfir bílinn vegna þæginda og 

enn aðrir heilsunnar og íþróttarinnar vegna. 60% af þeim sem hjóla 

reglulega til vinnu hjóla einnig þó það rigni og um 70% hjóla einnig 

yfir vetrarmánuðina. Jan segir einnig frá að margir kostir séu við að fólk 

velji hjólið fram yfir bílinn eins og minni mengun og þar að leiðandi 

betri loftgæði, minni læti og minna svæði fer undir götur. En hann segir 

einnig frá þeim galla sem hjólreiðar hafa í för með sér en það er ef að 

hjólreiðarfólk fer ekki eftir umferðarreglum þá skapast hættur fyrir aðra 

vegfarendur. Vöntun hefur verið á vöktuðum hjólastæðum en mikilvægt 

er að hafa pláss fyrir hjólin á almenningstöðum, vinnustöðum og skólum 

(Ghel, J. 1998).  



5

Rannsóknir hafa verið gerðar bæði í Bretlandi og Ástralíu um líðan 

manna á hjóli (Garrard, Rissel og Bauman, 2012). Að hjóla veitir fólki 

líkamlega vellíðan sem er mikilvægur hvati fyrir fólk til að hjóla og til 

að halda áfram að hjóla. Vellíðanin byggist á afslöppun, minna stress, 

ánægju, slökun og gleði (Gatersleben og Uzzel, 2007).  

Í Odense var fundið út að tenging var á milli þess að hjólið var valið sem 

ferðamáti og vitundarvakning um betri heilsu, líkamlegrar vellíðan og  

reynslan af byggðu svæði  (Troelsen, 2008). 

(Larsen og El-Geneidy, 2010) fundu það út að fólk tekur frekar lengri 

leið á sig til að komast frá umferð. Þá hefur verið komist af því að hjól-

reiðar eru frekar valinn sem ferðakostur ef þættir eins og reiðhjólastígar, 

lítil umferð, minni mengun, hljótt og grænt umhverfi eru í boði (Hoch-

mair, 2005). 

Árstíðir skipta hjólreiðamanninn einnig máli og þá sérstaklega á norður 

slóðum þar sem veturinn er langur og myrkur bæði kvölds og morgna 

en sænsk rannsókn sýnir að hjólalengdin styttist á þessum dögum 

(Bergstöm og Magnússon, 2003). Gatersleben og Appleton vitna í að 

það séu sérstaklega konur sem síður vilja hjóla í myrkri (Gatersleben og 

Appleton, 2007). 

Mikael Colville-Andersen (2012) segir í fyrirlestri sínum um Bi-
cycle Culture by Design að í hvaða borg sem er, er hægt að fá fólk 

til að velja hjólið þó borgin sé heit, köld eða hæðótt bara ef það eru 

vel hannaðir innviðir og fljótlegasta leiðin frá A- B er á hjólastíg. 

Í doktors verkefni Hörpu Stefánsdóttur þar sem hún setur fram þessa 

spurningu: How do the physical features of urban spaces influence com-
muting cyclists? Experience in terms of aesthetic meaning, what are 
these features, and how is such an experience of importance for their 
commuting routes? Niðurstaðan úr þessari vinnu var meðal annars að 

sumir hlutir voru metnir sem uppáhald hjá sumu hjólreiðafólkinu.  Sjón-

ræn skynjun voru þættir eins og gróður, náttúrulegt útsýni, sögulegar 

byggingar og staðir, og að sjá fólk úr fjarlægð. Hljóð- og lyktarskynjun 

var mikils metin hvort sem var lítil eða engin umferð. Þögnin, hljóð 

frá laufum og fuglum og lyktin af gróðrinum var einnig mikils metin. 

Fagurfræðilegir hlutir eru betur metnir í nálægð og þá er einnig betur 

hægt að njóta þeirra þegar umferðin er rólegri. Hjólastígar sem eru örug-

gir frá umferð eru betur metnir en þeir sem eru í umferðinni bæði upp 

á öryggi og hraða sem hjólreiðamaðurinn getur verið á og það skiptir 

máli að geta haldið jöfnum hraða í lengri tíma. Fjölbreytileikinn í um-

hverfinu hefur einnig mikið vægi því ef engin örvun er frá umhverfinu 

getur svæðið orðið leiðigjarnt (Harpa Stefánsdóttir, 2014, bls.81-82). 
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Úr þessum rannsóknum má lesa að þeim mun öruggara sem hjól-

reiðastígurinn er þeim mun betur líður hjólreiðamanninum, að vera 

fjarri annarri umferð þar sem hjólreiðarmaðurinn getur haldið ferð sinni 

áfram á góðum hraða er þægilegast og mesta öryggið. En það skiptir 

einnig máli að umhverfið sé hvetjandi, þeim mun fjölbreytilegra sem 

það er þeim mun betra svo leiðin verði ekki leiðigjörn. Að umhverfið 

sé grænt veitir frekari vellíðan og að heyra í fuglum og laufi gerir up-

plifunina enn betri. Annað náttúrulegt umhverfi er einnig vel metið sem 

og sögulegar byggingar.

3.2 Hvaða áhrif hefur gróður á heilsu og líðan manna.
Það hefur löngum verið vitað og skráð að græn svæði hafa góð áhrif á 

heilsu manna allt aftur til fornaldar.  Sjá má að græn svæði voru tekin 

með í reikninginn þegar borgir voru hannaðar alveg aftur til 1500 fyrir 

Krist (Stigsdóttir,U, 2005). Snemma var farið að leita í vitneskju um árif 

grænna svæða á líðan og heilsu manna þegar byggðir fóru að þéttast og 

fljótt mátti tengja heilsufarslegan mun á heilsu manna hvort þeir komust 

nærri grænum svæðum eður ei. Rannsóknir um áhrif grænna svæða hafa 

verið gerðar aftur með forsendur samtímans að leiðarljósi en fólksfjöldi 

fer hækkandi, þétting byggðar verður enn meiri og á kostnað grænna 

svæða. Vaxandi hraði samfélagsins hefur einnig í för með sér vaxandi 

depurð og stress og að fólk brenni út. Því hefur verið leitað aftur til 

rannsókna til að leita svara við hvort hönnun borga og þar með talið 

græn svæði skipti máli hvað heilsu manna varðar, hér á seinni tíð, til 

að vita hvernig hanna eigi borgir fyrir fólk. Það er orðið þekkt að bæði 

ríki, heilbrigðiseftirlit og hönnuðir leita svara hvernig best sé að hanna 

byggð með heilbrigðis sjónarmið að leiðarljósi (Stigsdóttir,U, 2005).

Ulrika Stigsdottir, (2005) skoðaði einnig hvernig eigi að hanna byggð 

með heilsufarslegu sjónarmiði  að leiðarljósi/urban green spaces as a 
health-promoting element of city planning og spurði meðal annars eft-

irfarandi spurningar í sinni rannsókn: Geta græn svæði í borgum haft 
heilsufarsleg áhrif á borgarbúa? og: Hvernig ætti að skipuleggja og han-
na græn svæði í borgum til að auka vellíðan borgarbúa?  Do urban green 
spaces affect city dwellers’ perceived health? Og How should urban 
green spaces be planned and designed if they are to offer city dwellers 
a health-promoting living environment? Rannsóknin hennar sýnir fram 

á að veruleg tengsl eru á milli þess hvort fólk heimsæki græn svæði og 

heilsu þeirra og líðan.  Þá skiptir einnig máli hversu oft og hversu lengi 

fólk dvelur á grænum svæðum. Heimsóknir á græn svæði minnka stress 

einkenni hjá fólki og þeim mun oftar sem fólk notar græn svæði og því 

lengur sem þau dvelja þar, þeim mun minna stress einkenni eru hjá þeim 

og betri vellíðan. Það kom fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar að 

hún er óháð kyni, aldri og félagslegri stöðu manna. Niðurstaða þessi ge-

fur einnig skilning á að það að byggja græn svæði er kostur almennings 
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og fyrir heilbrigðiskerfin þar sem þau stuðla að betri líðan hjá íbúum 

borgarinnar. Í einni af niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að ef 

það er lengra en 50 metrar í græn svæði, þeim mun sjaldnar heimsækir 

fólk grænu svæðin og þar af leiðandi hækkar hlutfall stress einkenna.

Rannsókn þessi sýnir það mjög skýrt að græn svæði hafa mikil áhrif á 

heilsu manna og skiptir sköpum að fólk hafi aðgang að grænum svæðum 

í byggð. Þar af leiðandi er það mjög mikilvægt starf landslagsarkiteka 

og samfélagsins að gera ráð fyrir grænum svæðum í þéttri byggð til að 

auka lífsgæði og heilsu manna. 

Kaplan og Kaplan, (1998) tala um í bók sinni With people in mind að 

mikilvægt er að hafa góðar sjónlínur þegar hanna á nýtt umhverfi. Sjón-

línur skipta höfuðmáli þegar plöntum er plantað svo þær komi ekki til 

með að skyggja á sjónlínur manna þegar þær stækka því fólk finnur 

fyrir meira öryggi ef það sér hvað er framundan og geta orðið var við 

aðra sem eru á ferðinni. Eins mega tréin ekki vera þannig að þau skapi 

dimmu og þar afleiðandi hindra sýn. Tré geta veitt skugga og skjól, þau 

gefa landinu form og lögun, minnka mengun og auka orkunýtni (Kaplan 

og Kaplan, 1998, bls. 112).

Jan Ghel, (2006) hefur einnig skoðað hvaða áhrif svæði hafa á einstak-

linga ef svæði eru illa hönnuð með lítið aðdráttarafl.  Þegar svæði eru 

illa hönnuð þá velur fólk að nota ekki svæðið meira en það mögulega 

þarf, og þá á sem stystum tíma. Ef svæði eru vel hönnuð þá velur fólk 

að dvelja lengur á þeim. Ástæðan er að þeim líður vel þar og svæðin 

bjóða upp á fleiri möguleika til að njóta. Vel heppnaðir staðir eru því 

félagslega góðir þar sem fólk velur að dvelja þar í lengri tíma og verður 

ekki eins félagslega einangrað. Kaplan og Kaplan (1998) koma einnig 

inn á það í sinni bók að eitt tré getur skipt sköpum bæði sem útsýni úr 

glugga eða sem staður til að staldra við og borða t.d. nestið sitt. Tvö tré í 

nálægð við hvort annað mynda rými, þeim mun stærri sem trén eru þeim 

mun betra. Annar gróður er einnig mikilvægur og vel metinn, en talað 

er um að tré eru mikilvægust þar sem fuglarnir setjast í trén og fuglalífið 

og söngur þeirra hefur góð áhrif á mannfólkið. 

Kaplan talar mikið um að sjónlínur skipti máli og öryggiskennd manna 

eru háðar sjónlínum, tré mega til dæmis ekki skyggja á sjónlínurnar og 

þar af leiðandi þurfa trén að vera í hæfilegri fjarlægð frá hjólreiðastígum 

en mynda samt skjól fyrir vind og veita þægileg rými og útsýni. Kaplan 

talar einnig um að ásýnd trjánna geta myndað skemmtilega dýpt frá 

stígum og sjónlínan verði lengri og dregur fram forvitni hjá vegfarenda-

num, hvað leynist bak við næstu tré.  En það er einnig mikilvægt uppá 

snjósöfnun að hafa trén í hæfilegri fjarlægð svo snjósöfnunin fari ekki 

fram á stígnum sjálfum og verði þar af leiðandi heftandi fyrir hjólreiða-

manninn.  
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Ávinningur af grænum svæðum:

Úr fyrrnefndum rannsóknum má draga það fram að ávinningur af græ-

num svæðum séu á meðal annars: betri lofgæði, líffræðilegur fjölbreyt-

ileiki, kolefnisbinding, endurheimt orku fólks, heilbrigðara líferni, meiri 

lífsgleði, betra nærveður, minna rok, minni umferðarniður, grænni borg, 

félagslegur ávinningur.

3.3	 Hvaða	gróður	er	betri	en	annar	til	myndunar	skjól-
belta.

Gróður er til margs góður eins og dregið hefur verið fram í rannsóknum 

hér að ofan. Einnig má nefna þætti eins og skjólmyndun og snjóasöf-

nun. Hér vil ég finna fram þá þætti sem við getum nýtt okkur við hönnun 

hjólreiðastíga þar sem þessir þættir eru mikilvægir til að fá fólk til að 

velja hjólið fram yfir bílinn.

3.3.1 Snjósöfnun 

Á Íslandi fellur allmikill hluti af vetrarúrkomunni sem snjór (Magnús 

Jónsson og Sigurður Harðarson, 2014). Léttur snjór getur farið að fjúka 

og mynda skafla við 5 m/s. Almennt safnast snjórinn fyrir þar sem logn 

er við hús, tré eða skjólveggi. Helstu snjókomu áttir á suð- vesturlandi 

eru úr austlægri átt en élja úrkoma úr suðvestlægri átt. Skjólbelti eru góð 

til að stoppa af skafrenning frá því að setjast að á stígum en hafa ber í 

huga að hafa ekki beltin of nálægt stígnum og vegum svo söfnunin fari 

ekki fram á stígnum sjálfum. Ef skjólbelti er opið er talið að fjarlægð 

skjólbeltisins frá stígnum eigi að vera 15-20 föld hæð beltisins, ef skjól-

beltin eru tvö eða þreföld má reikna með tífaldri hæð þess sem æskileg 

fjarlægð frá stíg (Magnús og Sigurður, 2014).

 

3.3.2	 Vindur

Á Íslandi eru sumur svöl og vetrar mildir.  Ísland er vindasamt og umh-

leypingar eru miklar, fyrir suðvestan landið er meðalvindátt úr suðaustri 

eða austri (Magnús og Sigurður, 2014). Í Reykjavík getur verið mikill 

munur á vindátt hvort verið sé að tala um sumar eða allt árið í heild. 

Að sumarlagi verður hafgolan allsráðandi yfir daginn en lægir oft þegar 

líður að kveldi, hafgolan er oftast á milli 6-10 m/s og hér á höfuðbor-

garsvæðinu kemur hún að jafnaði úr norðvestri. Köldust er hafgolan við 

ströndina en hlýnar inn til landsins þegar dregur úr hraða hennar vegna 

viðnáms. Þá er munur á vindátt hvort verið er að tala um dag eða nótt að 

sumarlagi (Magnús og Sigurður, 2014).  

Vindur vex með hæð, þegar hægur vindur fer upp með lágum eða lit-

lum gróðri þá vex vindhraðinn og nær hann hámarki á toppi gróðursins. 

Vindurinn getur verið orðinn 50-80% meiri við toppinn en við jörðu ef 

miðað er við um það bil tveggja metra hæð.  Þegar vindurinn er meiri 
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er munurinn minni. Skógarsvæði er mjög árangursríkt til að draga úr 

vindhraða og mynda skjól. Algengt er að hægt sé að draga úr vind um 

60-80% með því að nota tré og runna. Þá þarf að nýta trén rétt með því 

að láta þau vera í ríkjandi vindátt miðað við aðstæður á tilteknu svæði. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að jafnvel stakt tré getur gert greinilegan 

mun (Magnús og Sigurður, 2014).

3.3.3	 Skjólbelti

Þar sem vindur er tíður og lofthiti ekki mikill er ástæða fyrir að taka 

vindinn inn í reikninginn þegar hanna á svæði og byggð fyrir fólk (Mag-

nús og Sigurður, 2014). Það má minnka vindhraða með því að breyta 

stefnu hans lárétt eða lóðrétt og til þess er einna best að nota trjágróður 

og hálf opna skjólveggi til að draga orku úr vindinum (Magnús og Sig-

urður, 2014). Skjólbelti eru gerð úr lifandi trjágróðri og kemst því loft í 

gegn og í þéttri byggð er mikilvægt að hanna þau rétt frá byrjun.  Áhrif 

skjólbelta gætir allt að 10-20 faldri hæð þeirra, því skiptir miklu máli 

hvar þau eru staðsett. Yfirleitt eru skjólbelti um 6-10 metra að breidd 

með blöndu af háum og lágum trjám og runnum (Magnús og Sigurður, 

2014). 

Mynd	1	(Glauman	og	Westerberg,	1988).	Þessi	mynd	sýnir	að	best	er	að	hafa	runna	

beggja	vegna	við	tréð	til	að	skíla	fyrir	vindinum.

																							Verst																												Gott																																									Best			

 Á mynd 1 hér fyrir neðan má sjá hvaða form af uppsetningu trjáa er best 

að nota við gerð stíga. 

Í þéttri byggð er gott að gæta að tréin þoli skilyrðin sem þau búa við eins 

og mengun og sjávarseltu og eins þurfa þau að vera falleg fyrir augað 

og ekki væri verra að hafa blómstrandi tré og runna til að ýta enn meira 

uppá góða upplifun í þann stutta tíma sem sumarið er. 



10

„Cities are erected on spiritual columns. Like giant mirrors, they 
reflect the hearts of their residents. If those hearts darken and loose 
faith, cities will lose their glamour“

	Shams-i-Tabrīzī	(1185-	1248)
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4	 	Athugunarsvæðið

Hjólreiðastígar	á	höfuðborgarsvæðinu	

Reykjavíkurborg - græn hjólaborg! 

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins setur línur fyrir sveitarfélögin 

hvað varðar göngu og hjólreiðastíga þannig að unnið verði að samræmdri 

útfærslu að þjónustustigi á helstu hjóla og göngustígum svæðisins 

(Svæðisskipulagsnefnd, 2015). 

Árið 2010 var gefin út hjólreiða áætlun fyrir Reykjavíkurborg í fyrsta 

skipti með útgáfu af ritinu Hjólaborgin Reykjavík og hefur áætlunin 

skilað góðum árangri (Umhverfis og Skipulagssvið, 2014). Frá árinu 

2014 var samþykkt að gera starfshóp til að fylgja áætluninni enn frekar 

eftir með því markmiði að gera hjólreiðum enn hærra undir höfði 

í Reykjavík. Með endurskoðaðri hjólreiðaáætlun er markmiðið að 

hjólandi og gangandi verði um 26% af fólki í umferðinni árið 2020 og 

8% af hjólaleiðum verði aðgreint frá akandi og gangandi vegfarendum. 

Markmið með áætluninni er að fjölga hjólreiðastígum, auka hjólastæði 

við alla grunnskóla og að hjólreiðar verði ekki fyrir einsleitan hóp en 

í dag eru fleiri karlar en konur sem nota hjólið sem samgöngutæki. 

Reykjavíkurborg vill skapa hjólreiðum þannig umhverfi að fleiri velji 

hjólið fram yfir bílinn óháð kyni eða aldri (Umhverfis og Skipulagssvið, 

2014). 

Það eru um 9.000 manns sem hjóla daglega til og frá vinnu og um 

57.000 Reykvíkingar sem stunda hjólreiðar reglulega. Talan hækkar ört 

og er markmiðið hjá Reykjavíkurborg að gera enn betur (Umhverfis og 

Skipulagssvið, 2014).  

Reykjarvíkurborg er einnig með stefnu um að styrkja grænu svæðin í 

borginni.  Grænn trefill umlykur stórhöfuðborgarsvæðið sem svo tengist 

við ströndina með grænum göngum.  Út frá göngunum koma tengin-

gar græna netsins sem tengir íbúðahverfin, þjónustu og atvinnulífið sa-

man. Stefna Reykjavíkurborgar er að hver íbúi komist á útivistarsvæði 

frá heimili sínu innan við 300 metra sem er 2000 fermetrar eða stærra. 

Græna borgin á að stuðla að heilsu íbúanna, viðhalda náttúrulegum fjöl-

breytileika lands og lífríkis. Þá er ætlunin að þessi hlutföll haldist þrátt 

Mynd	2	Hjólastíga	höfuðborgarsvæðisins.	(Reykjavíkurborg,	2014).
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fyrir þéttingu byggðar og tryggja á að ekki verði gengið á gæði náttúru 

og landslags (Reykjavíkurborg, 2014a) 

Aðferðin

GoPro myndavél var notuð við upplifunarþáttinn. Ég hjólaði leiðina 

með GoPro myndavél á hjálminum og tók upp leiðina. Myndir voru 

einnig teknar á leiðinni. Videó upptakan var síðan skoðuð þar sem rýnt 

var í það sem fyrir augu bar og leiðin endur upplifuð. Upplifunin skráð. 

Leiðin var hjóluð nokkrum sinnum. Þannig kynntist ég betur leiðinni 

og gat fundið fjölbreytnina í gróðri, umferð og því umhverfi sem leiðin 

hefur upp á að bjóða. Tók svo ákvörðun um hvaða svæði yrðu skoðuð 

nánar en sagt er frá þeim í greiningarkaflanum 4.2.

4.1	 Hjólreiðarstígurinn

Mynd 5 Ísland. Mynd 6 Höfuðborgarsvæðið. Mynd 7 Yfirlitskort af Athugunarsvæðið.

Mynd 3. GoPro.                                                               Mynd 4. Hjól.

VíkinFossvogsskóli
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Svarti skógur

LandspítalinnÍFossvogi

Bústaðakirkja

Bústaðavegur

Stjörnugróf

Há
ale

iti
sb

ra
ut

Fossvogsdalur

Grímsbær
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Leiðin

Hjólaleiðin sem varð fyrir valinu fer frá Bústaðavegi niður Stjörnugróf 

beygt inn Fossvogsdalinn hjá Víkingsheimilinu. Sjá mynd 6. Fossvogs-

dalurinn tengir saman úthverfin við miðbæinn og Kópavog við Rey-

kjavík. Dalurinn er um 2,5 km langur og nær frá Fossvogsleiru í vestri að 

Blesugróf í austri. Dalurinn er í hluta til í lögsögu Reykjavíkurborgar og 

hluta til Kópavogs. Dalurinn var áður fyrr að mestu landbúnaðarland en 

þar á undan voru þetta mýrar sem voru ræstar fram. Stórt svæði dalsins 

ber þess enn merki þar sem mikið svæði fer undir tún sem eru með fram-

ræsluskurði meðfram. Austan megin í dalnum rennur Fossvogslækur í 

framræsluskurði en um dalinn miðjan hefur lækurinn verið færður úr 

skurðum og tjarnir verið myndaðar. Vestast í dalnum er lækurinn undir 

bæjarvernd. Á þeim slóðum er Ræktunarstöð Reykjavíkur þar sem áður 

var Skógræktarfélag Reykjavíkur en þar er mikill skógur sem kallast 

Svartiskógur en hann laðar að sér margar tegundir fugla  (Ferlir. e.d.).  

Austast í dalnum er mikið trjáasafn eitt það stærsta á landinu með yfir 

800 tegundir (Friðrik Baldursson, 2014).  Í dalnum eru mikið af göngu 

og hjólastígum og er hann mikið notaður sem útivistarsvæði. Víkings-

völlurinn er við hann austan megin, Handknattleiksfélag Kópavogs, HK 

er með sitt félagssvæði sunnan megin um hann miðjan en þar er einnig 

lóð Snælandsskóla og gæsluvöllur.  Fossvogsskóli er í dalnum norðan 

megin. Þegar komið er upp frá Svartaskógi sem er vestast í dalnum 

hjá Ræktunarstöð Reykjavíkur liggur leiðin upp Háaleitisbraut fram hjá 

Landspítalanum í Fossvogi áður Borgarspítala og upp að Bústaðavegi 

þar sem leiðin liggur austur eftir honum að upphafspunkti. Kennileiti á 

þeirri leið eru meðal annars Grímsbær lítill verslunarkjarni og Bústaða-

kirkja. 
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Mynd 8 Yfirlitskort með myndum af leiðinni.

Svarti skógur

Landspítali Í Fossvogi

VíkinFossvogsskóli

Bústaðakirkja

Grímsbær

HK

Vel snyrtur og fallegur gróður 

gleður augað.

Fallegur söngur fugla í Skóginum, 

gaman að hjóla þar í gegn. Tignarleg tré eru falleg og veita 

öryggi.

Víkin er með stórt Íþróttasvæði.

Stjörnugrófin er græn mikið af 

trjám þar.

Falleg trjáa röð við. 

Bústaðaveginn.

Hér er klippt á hjól-

reiðarstíginn veitti mér 

óöryggi.

Aspartré þola vind, salt og 

mengun. Falleg röð við 

Bústaðaveginn

Hljóðmön, tré og gróður 

nágrannans umlykja þig á 

þessari leið.

Tignarleg bygging Landspítalans stendur 

við fallegan grasbala. virðulegt á að líta.

Vel heppnað svæði þar 

sem mig langaði að dvelja

Tré sem umlykja stíga veita 

skjól og bæta nærveðrið

Túnin og 

frárennsluskurðirnir minna á 

sveitina.Hér er víðsýnt.
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Af hverju var þessi leið valin

Leiðin var valin því mér finnst hún sýna vel mismunandi svæði og gefur 

mér því meiri hugmyndir og tækifæri á að skoða og greina mismunandi 

gróðureindir sem hjálpa mér enn frekar til að greina hvað mér finnst vekja 

góða upplifun. Að hafa mismikið af gróðri, blöndu af grænum svæðum, 

að hjóla á stígum fjarri annarri umferð eða fara eftir umferðargötu gefur 

manni mismunandi upplifanir. Með því að hafa mismunandi svæði að 

fara í gegnum vil ég reyna að finna út hvað það er sem veitir okkur bestu 

vellíðan og mest öryggi og hvernig við getum nýtt okkur þætti tengda gróðri 

og hvaða þættir það eru sem gefa okkur góða upplifun. Því meira sem er 

af mismunandi svæðum þeim mun betur get ég metið hvað virkar best. 

Leiðin byrjar við gatnamót Bústaðavegs og Stjörnugrófar en farið er 

frá Bústaðavegi niður Stjörnugróf að Víkingsheimilinu þar sem beygt 

er til hægri. Þar er farið meðfram Víkingssvæðinu sem leiðir mann inn 

í Fossvogsdal þar sem meiri kyrrð ríkir. Víkingsvæðið einkennist af 

stórum íþróttavöllum. Meðfram götunni sem er hjóluð eru tignarlegar 

alaskaaspir sem skilja götuna og eitt æfingasvæðið af.  Í dalnum eru svo 

mismunandi gróðureindir og mismikið búið að vinna með landslagið. 

En þegar komið er framhjá Víkingssvæðinu blasir við manni mjög stórt 

opið svæði sem einkennist af flatneskju og áberandi gömlu landbúnaðar-

landi. Um miðjan dalinn verður gróðurinn meira og meira áberandi og 

er hann hvað mestur eftir hann miðjan þar sem búið er að vinna meir 

með landslagið en þar hafa meðal annars tjarnir verið myndaðar og litlar 

gróðureindir plantaðar. Leiðin liggur svo upp úr dalnum og er þá farið 

i gegnum Svartaskóg og upp að Fossvogsvegi sem er róleg gata með 

íbúðarhúsum öðru megin með dalinn á móti sér. Haldið er áfram upp Háa-

leitisbrautina en vinstra megin við hana er verið að bæta við íbúðum og 

einkennast þessa stundina af byggingarsvæði. Þegar lengra er haldið er 

farið framhjá litlum fjölbýlishúsum vinstra megin og stóru grænu svæði 

hægra megin sem ég tel að tilheyri spítalanum en þar meðfram eru einnig 

tignarlegar alaskaaspir sem skilja græna svæðið og götuna af. Því næst 

er farið fram hjá Landspítalanum í Fossvogi og upp á Bústaðaveg þar 

sem leiðin heldur áfram meðfram honum austur eftir. Á þessum kafla frá 

gatnamótum Háaleitisbrautar og Bústaðavegar að upphafspunkti er farið 

meðfram umferðargötu sem er þó ekki einsleit þar sem búið er að vinna 

mismikið með hjólreiðastíginn á þessari leið og þá landslagið í kring.
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Vorvísa
Hve bjart er veður,
og blómið glatt er morgundöggin seður.
Ó græna lífsins land!
Ó lífsins Grænaland, ó land míns gróður,
leyf mér að elska þig og vera góður.

Hve margt sem gleður.
Í gljúpri lækjarseyru smáfugl veður.
Ó dýra lífsins land!
Ó lífsins Dýraland, ó land míns bróður,
hvers lítils fugls, og draumar vorrar móður.

Halldór	Laxness
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4.2 Greining
Til þess að greina Hjólaleiðina tók ég sjö snið á mismunandi svæðum á 

leiðinni. Svæðin sýna mismunandi landslag og mismunandi gróðurein-

dir. Sniðin eru góð leið til að kynnast svæðinu betur og hjálpa til við 

að greina mismunandi svæði. En þannig má finna þætti tengda gróðri 

sem geta gefið skýr dæmi um hvað virkar vel, hvað má vinna betur með 

þegar hjólreiðarstígar eru hannaðir þar sem svæðin vekja upp mismu-

nandi upplifanir. Með þessari greiningarvinnu ásamt því að vinna með 

upplifunina sem fékkst á hjólinu og tengja þær við rannsóknirnar vil ég 

finna þætti tengda gróðri sem geta hvatt okkur til hjólreiða.

Ég tók eitt snið við Stjörnugrófina, þrjú í Fossvogsdalnum, eitt Langsnið 

við Háaleitisbrautina sem sýnir hæðarmun milli dalsins og Bústaðave-

gar og svo voru tvö snið tekin á Bústaðaveginum. Ég geri grein fyrir 

hverju og einu sniði og upplifuninni sem var þar að finna en einnig 

skipti ég upp leiðinni í þrjár einingar. Ég segi frá heildarupplifun min-

ni fyrir Fossvogsdalinn, Háaleitisbrautina og Bústaðaveginn. Það geri 

ég til að taka saman heildarniðurstöðu því þetta eru mjög mismunandi 

staðir hvað varðar umferð og gróður.

Sniðin 

Mynd 9 Yfirlitskort með sniðlínum.

Snið 1

Snið 2

Snið 3

Snið 4

Snið 5

Snið 6

Snið 7
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Snið 1

Víkin

Snið 1 sýnir flatlendið sem þarna er með túnum sem 

hafa verið framræst. Framræðsluskurðirinir um-

kringja túnin. Sniðið sýnir hvar einn skurðinn fer 

meðfram stígnum. Hjólreiðastígurinn liggur við hlið 

göngustígsins með smá grasbala á milli þar sem eru 

tré. Við hlið göngustígsins er grasbali þar sem einnig 

eru tré og þar við hliðina er einkalóð sem er fremur 

gróin. Blokkirnar og raðhúsin sem eru Kópavogs 

megin í dalnum sjást vel. Þar sem sniðið endar er trjá 

þyrping af háum sitkatrjám.

1’

1

Mynd 10. Yfirlitsmynd af snið 1

Mynd 11. Snið 1

1 1’

Hl: 21 Hl: 19.0

Sjónlína

N
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Upplifunin er góð. Hér er kyrrsælt og gróðurinn 

skapar skjól úr norðri og gefur hlýleika. Hér er 

víðsýnt þar sem svæðið er mjög flatt og lítið sem 

ekkert er af trjám á túnunum. 

Mynd 12. Snið 1a Mynd 13. snið 1b

Mín upplifun af svæðinu er opið flatlendi þar sem 

túnin minna á sveitina. Gróðurinn sem liggur milli 

stíganna er hár, sitkagreni tignarleg og aðeins len-

gra eru aspir sem eru ekki í laufi núna þar sem það 

er snemma vors.
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Snið 2

Snið 2 sýnir hvar Fossvogskóli og hans leiksvæði er. Göngu- og 

hjólreiðastígur eru hlið við hlið með smá gras á milli. Einn gön-

gustígur kemur þvert á hjólreiðastíginn úr vinstri þegar hjólað 

er í vesturátt, þessi göngustígur fer yfir í Kópavoginn. Það eru 

tré sitthvoru megin við stíginn sem mynda allé og í kringum 

hann eru fleiri tré bæði barrtré og lauffallandi. Göngustígurinn 

hallar upp á móti. Minni gróður er við skólann, fyrir utan eitt 

stórt og myndarlegt tré á skólalóðinni. Einnig er minni gróður 

á milli hjólreiða- og göngustíganna. Svæðið er fremur opið og 

víðsýnt. Sjá má gróður og tré í fjarska.

Mynd14. Yfillitsmynd snið tvö

Mynd 15. Snið 2

Sjónlína

2
2’

2 2'

Hl:24.5

Hl: 19.0

N
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Upplifunin er góð en hér þarf að vara sig ef það eru börn 

úti að leika þar sem stígurinn fer nálægt lóðinni og börnin 

leika sér í kringum stígana. Gróðurinn á milli stíganna er 

frekar lítillátur og gefur ekki mikið fyrir upplifunina né 

veitir hann skjól. En alléið gefur manni góða tilfinningu 

og hvetur mann til þess að halda áfram þessa leið.

Mynd 16. Snið 2a Mynd 17. Snið2b
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Snið 3

Snið 3 sýnir hjóla og göngustíginn saman með litlum grasbala 

á milli. Það er mikið af trjám til allra átta án þess að skyggja 

á sjónlínuna sem framundan er. Mikill gróður er einnig frá 

einkagörðunum sem eru við hlið göngustígarins. Vinstra megin 

er hóll og við hann eru tré. Hinum megin við hólinn er tjörn 

og brú yfir tjörnina þar sem margar endur dveljast oft á tíðum.

Mynd 19. Snið 3

3

Mynd 18. Yfirlitsmynd snið 3

Sjónlína

3’

N

3 3’

Hl:17.5

Hl: 14.0 Hl: 16.0
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Upplifunin að koma inn í þetta umhverfi er eins og 

að koma inn í allt annan heim. Meira er af minni trjá- 

og runnaþyrpingum. Búið er að móta landslagið með 

hólum og vatnið leift að njóta sín, litlir lækir sem fara 

í litlar tjarnir þar sem endur og gæsir eru.  Upplifunin 

er svo sterk því þegar ég hóf för mína í gegnum da-

Mynd 20. Snið 3a Mynd 21. Snið 3b

linn fannst mér hann mjög fallegur og afslappandi en 

þegar ég kom inn í þetta umhverfi varð tilfinningin 

mjög sterk. Þarna langaði mér að dvelja, mikið er 

af rjóðrum og rýmum sem trjáþyrpingarnar mynda 

sem gerir svæðið mjög spennandi og forvitnilegt.
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Snið 4 Snið 4 er langsnið af Háaleitisbrautinni. Sniðið er tekið 

aðeins fyrir ofan Fossvogsveg þar sem grasbali byrjar og 

að Bústaðarvegi. Sniðið sýnir hæðamun á landinu. Þarna 

er farið fram hjá stóru grænu svæði með röð af stórum 

aspartrjám sem eru mjög tignarleg og falleg. Á þessari 

leið eru raðhús og íbúðahúsnæði bæði sem eru í byggingu 

og önnur sem hafa verið aðeins lengur og eru komin með 

gróður í kring.

Mynd 22. Yfirlitsmynd snið 4

Mynd 23. Snið 4

4’

4

4 4’

Hl:41.0

Hl: 19.0

Sjónlína Sn4b

Sjónlína Sn 4a

N
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Gróðurinn hjá raðhúsunum á Fossvogsveginum er mjög 

fallegur og vel hirtur. Þar eru bæði sígrænir runnar og 

lauffallandi gróður en þessi gróður setur mikinn svip á 

leiðina. Þegar lengra er komið er komið að miklum gras-

bala sem tilheyrir spítalanum með hólum og hæðum og 

runnaþyrpingum. Þetta svæði gleður einnig augað þar sem 

þetta er vel hirt og spítalinn rís svo upp úr þessu landi 

tignarlegur. Eins og fram kom í masterverkefni Hörpu 

Stefánsdóttur að þá eru sögulegar byggingar einnig eitt af 

því sem vekur upp áhuga og hrifningu hjá hjólreiðafólki. 

Gaman er að hjóla þessa leið þó að leiðin sé svolítið er-

fið þar sem hæðarmunurinn er mikill. Einnig er mikið af 

trjám hjá innkeyrslunni að sjúkrahúsinu.

Mynd 24. snið 4a Mynd 25. snið 4b
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Snið 5 Snið 5 er tekið yfir Bústaðaveginn þar sem hljóðmön 

er á milli vegar og hjólreiðastígs. Við hljóðmönina, 

umferðar megin, eru há sitkagreni sem koma upp-

fyrir hljóðmönina og mynda með henni mikið skjól 

frá umferðinni.

Mynd 26. Yfirlitsmynd snið 5

Mynd 27. Snið 5

Sjónlína

5

5’
5 5'

Hl: 51.0

Hl:49.0

N
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Að hjóla á stígnum gefur góða tilfinningu því mikill 

munur er á umferðarniðnum þar sem hljóðmönin 

er miðað við þar sem ekkert er. Hljóðmönin skýlir 

stígnum fyrir umferðinni. Bæði mönin og tréin gefa 

tilfinningu fyrir að maður sé umlukin og verndaður. 

Mynd 28. Snið 5a Mynd 29. Snið 5b

Hægra megin er svo hlíð niður þar sem landið fer í 

mikinn halla og svo koma hús með einkagróðri sem 

hjólreiðafólkið nýtur góðs af. Svæðið er gróðursælt 

og hljóðmönin veitir öryggi.
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Snið 6 Snið 6 er tekið á Bústaðarveginum þvert yfir Bústaðaveginn 

hjá Tunguvegi og yfir hjólreiðastíginn og göngustíginn og 

fer niður að bílastæðunum við Hörðaland. Þarna er ekkert 

sem skýlir hjólreiðastígnum frá götunni og er því mikill 

umferðarniður, enginn gróður er sem veitir skjól eða góða 

öryggistilfinningu.

Mynd 30. Yfirlitsmynd snið 6

Mynd 31. Snið 6

Sjónlína

6

6’

Bústaðakirkja

6 6'

Hl: 39

Hl: 41.5

N

Hl: 37.5
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Svæðið er fremur leiðigjarnt að mínu mati þar sem 

það er í raun ekkert að gerast þarna. Það á eftir að 

klára almennilega hjólreiðastíginn á þessum stað. 

Að hluta til er ekki augljóst hvaða svæði sé ætlað 

hjólreiðarmanninum og hvað sé ætlað gangandi 

vegfarendum. Þetta veitti mér miður góða öryggis-

tilfinningu. Á góðum degi má þó sjá fallegt útsýni 

ef horft er langt fram þar sem Vífilsfellið og fleiri 

fjöll sjást, sem er ekki leiðinleg sýn þó í fjarska sé.

Mynd 32. Snið 6a

Mynd 33. Snið 6b

Mynd 34. Snið 6c
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Snið 7 Snið 7 er tekið þvert yfir Stjörnugróf. Þar er grænn blettur 

með trjám vinstra meginn við götuna þegar komið er frá 

Bústaðaveginum.  Sniðið fer yfir hjóla - og göngustíg og yfir 

grasblett að blokkinni við Sævarland. Mikið er af háum trjám 

sem bæði er á grasbala vinstra megin við götuna en einnig í 

einkagörðum í kring. 

Mynd 35. yfirlitsmynd snið 7

Mynd  36 Snið 7

77'Sjónlína

7 7'

Hl: 28.5

Hl: 25.5

N
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Ágætis upplifun að hjóla þarna, gott að vera á 

sér hjólreiðastíg þó hann sé alveg upp að gön-

gustígnum. Það þarf þó að vara sig á götunum 

sem koma þvert á stíganna og klippa þá í sundur. 

Gróðurinn hindrar þó ekki sýn að minnsta kosti 

ekki að vetri/vori til en getur verið  að það þurfi 

að fara varlegar þegar lauf er komið á runnana 

meðfram stígnum. 

Mynd 37. snið7a Mynd 38. snið 7b
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4.3	 Upplifunin	af	hjólreiðarstígnum
Fossvogsdalurinn

Mín upplifun af hjólreiðastígnum var mjög góð í Fossvogsdalnum.  Ég 

get vel tengt upplifunina við þær rannsóknir sem ég vitna í kafla 3.1: 

Upplifun af hjóli.  Ég er sammála því að gott er að hafa góða sjónlínu en 

einnig að sjá að það er eitthvað nýtt og meira spennandi framundan. Það 

eykur á upplifunina og það að vera örugg frá umferðinni mat ég mikils. 

Að hjóla Fossvogsdalinn var mjög kyrrsælt og ég gat haldið góðum 

hraða í gegnum hann þar sem litlar sem engar hindranir voru á vegi mí-

num. Engin umferð vélknúinna ökutækja sem ég þurfti að vara mig á og 

engin umferðarljós sem hægðu á mér. Upplifunin í gegnum dalinn var 

líka góð hvað varðar fjölbreytni því dalurinn er mjög fjölbreyttur eins 

og sniðin þrjú sem tekin voru í dalnum sýna. 

Bústaðavegur

Þegar komið er inn á Bústaðaveg frá Háaleitisbrautinni er komið inn 

á afmarkaðan hjólreiðastíg sem veitir mér strax meira öryggi. En hér 

eykst einnig umferðin heilmikið þar sem um mikla umferðargötu er að 

ræða. Upplifunin er mjög góð til að byrja með þar sem að á hluta af 

leiðinni er hljóðmön og trjágróður sem skýlir hjólreiðastíginn frá gö-

tunni og verður þá bæði umferðarniðurinn minni og ég finn fyrir góðri 

öryggiskennd. Það eru nokkur gatnamót á leiðinni sem gera það að ver-

kum að athyglin þarf að vera í lagi. Vegna gatnamótanna get ég heldur 

ekki haldið sama góða hraðanum og ég gat í Fossvogsdalnum. Uppli-

funin af hjólreiðastígnum er ekki góð þegar komið er að Grímsbæ en 

Grímsbær er lítill verslunarkjarni á miðri leiðinni. Þar er gert vel grein 

fyrir því að hjólreiðastígurinn endar og þú ert komin á gangstétt til að 

halda hraðanum niðri. Þarna eru settar hraðahindranir og undirlagið 

breytist einnig þar sem mismunandi hellur eru notaðar. Gott og vel að 

hægja á ferðinni í kringum verslunar svæðið en mér fannst mjög skrýtið 

að geta ekki haldið ferð minni áfram án þess að vera viss hvort ég megi 

hjóla þarna.  Þegar komið er fram hjá Grímsbæ tekur við nýlegur hjól-

reiðastígur sem hefur ekki verið full kláraður. Þarna er mikið bersvæði 

og er hjólreiðastígurinn nálægt götunni. Upplifun mín var ekki mjög 

góð en það var ekki einungis gagnvart umferðinni og hávaðanum sem 

henni fylgir heldur þá hafði ég einnig mjög lítið gaman af að hjóla þarna 

þar sem umhverfið er heldur ekki upp á marga fiska.

Niðurstaða

Þessi upplifun mín af Bústaðaveginun og af Fossvogsdalnum segir mér 

og staðfestir fyrrnefndar rannsóknir um að upplifunin skiptir máli þegar 

velja á hjólið fram yfir bílinn. Upplifunin þarf að vera góð, öryggið þarf 

að vera í lagi, umhverfið skiptir máli og að komast hratt og örugglega á 

leiðarenda hjálpar bara til.
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4.4 Upplifunin af gróðrinum
Upplifunin af gróðrinum var misgóður og tók ég eftir því að það skipti 

einnig máli um hvort ræktanlegan og fallegan gróður var að ræða eða 

hvort þar voru einungis smá hríslur í þyrpingu en þær gera ekkert fyrir 

mig. 

Falleg röð af tignarlegum trjám vekur upp góða upplifun hjá mér þar 

sem þau lífga upp, fegra, bæta nærumhverfið og gefa öryggi. 

Umhverfið í Fossvogsdalnum þar sem flatneskjan og landbúnaðarlandið 

blasir við hafði fín áhrif á mig og tel ég einnig að kyrrðin hafi spilað þar 

inn í og það að svæðið minnir á sveitina fyrir utan blokkirnar hinum 

meginn í dalnum.  Það að hafa víðsýni og sjá að framundan tekur við 

nýtt landslag gerði það að verkum að ég varð forvitin um hvað tæki 

við. Þá fann ég að gróðurinn í einkagörðunum gefur manni ró og góða 

tilfinningu um að þarna er gott að vera. Ég fann bersýnilega mikinn mun 

á hvað gróðurinn hafði mikið að segja þegar ég kom að svæðinu vestar 

í dalnum með öllum gróðrinum sem þar er sem myndar hin ýmsu rými 

og rjóður. Það umhverfi vakti upp sterka og góða tilfinningu hjá mér og 

vildi ég helst hægja á mér til að njóta og þetta var staður sem mig lan-

gaði að koma á aftur. 
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Að hjóla í gegnum Svartaskóg gaf mér einnig góða upplifun. Nálægðin 

við tréin var svo mikil að fuglasöngurinn heyrðist mjög vel. Þó svo að 

gróðurinn er ekki í blóma og vantar lauf á flest öll tré þá vekja þau samt 

upp góða tilfinningu en ég get rétt svo ímyndað mér að tilfinningin og 

upplifuninn verði enn meiri og betri þegar tréin verða komin í sinn su-

marbúning. Sum tréin voru rétt að byrja að blómstra sem er gaman að 

sjá og vekur upp tilhlökkun hjá mér fyrir komandi sumri.

Gróðurinn við íbúðarhúsin á Fossvogsveginum gera einnig mikið fyrir 

nærumhverfið og gleður augað að sjá svo vel snyrt og hirtan gróður. Þarna 

var blanda af sígrænu og lauffallandi gróðri sem ýkir upp upplifunina. 

Það að hafa gróður á vegi mínum lætur mig líða vel og langa að njóta, 

það mætir mér einhver ólýsanleg ró og góð tilfinning. 

Þá fann ég fyrir miklum mun á því að hafa gróður og hljóðmön til að 

skilja af hjólreiðastíg frá umferð eins og var á Bústaðaveginum eftir að 

ég kom upp úr dalnum. Ef allir hjólreiðastígar væru hannaðir á þann 

hátt væri ekkert mál að hjóla meðfram umferðinni þó svo að það hægi 

á að stoppa á umferðarljósum og að athyglin þurfi að vera í lagi. En að 

vera við umferðargötu þar sem enginn gróður eða annað sem skilur af 

umferðina gerði lítið fyrir mig. Það breytti miklu og bætti upplifunina 

heilmikið að hafa tré sem voru með runna gróður undir sér. Það gaf ekki 

bara góða upplifun heldur veitti einnig skjól og gerði nærumhverfið allt 

betra.    Mynd 41. í blóma1.Mynd 39. TréVíkin. Mynd 40. Svarti skógur.     Mynd 42. Í blóma 2
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Upplifun mín af gróðrinum undirstrikar það sem rannsóknir sýna, að 

er að segja það sem ég geri grein fyrir í þekkingarhlutanum. Gróðurinn 

veitir mér ró og góða upplifun. Því meiri gróður þeim mun betra svo 

framarlega sem hann skyggir ekki á útsýnið. Gróðurinn veitti ekki ei-

nungis góða upplifun fyrir sjónina heldur bætir einnig nærveðrið og 

minnkar umferðarnið sem gerir það að verkum að tilfinningin fyrir um-

ferðinni minnkar.  Það er að segja ef það er gróður á milli umferðargötu 

og hjólreiðastígs þá er upplifuninn mikið betri af leiðinni. Það að hafa 

mismunandi gróðureindir gerir það einnig að verkum að það er alltaf 

eitthvað nýtt framundan og leiðin verður því ekki leiðigjörn. Ef ég ætti 

að velja á milli þess að fara meðfram Bústaðaveginum eða fara Foss-

vogsdalinn myndi ég alla daga velja dalinn þó ég þurfi að fara upp góða 

brekku. Allavega eins og leiðin við Bústaðaveginn er í dag. Ef hann yrði 

lagaður og sett meira af gróðri og bættar aðstæður við Grímsbæ þá hefði 

upplifunin verið mikið betri. 

5	 Niðurstaða	greininga

5.1	 Þættir	gróðurs	sem	hægt	er	að	nýta	við	hönnun	hjól-
reiðastíga
Út frá niðurstöðum rannsókna og minni upplifun má segja að gróður 

sé mikilvægur þáttur þegar kemur að hönnun hjólreiðastíga. Tré 

og runnar gefa gott skjól gegn vindi og við rétta notkun vinna þau 

sem snjósöfnun sem léttir á umhirðu og lengir notkunartímabil stí-

ganna. Gróðurinn gefur einnig fjölbreytni, skapar dýpt og spennu. 

 

5.2 Snið 3 og snið 5
Snið 3 er tekið í Fossvogsdalnum þar sem landið er allt grænt í kring en snið 

5 er tekið við Bústaðaveginn. Þessir tveir staðir eru ólíkir en báðir góðir 

hvað varðar gróður og upplifunargildi. Þar sem sniðin hafa þessi gildi valdi 

ég að rýna betur í þessa staði og skoða hvað það er sem getur nýst okkur 

við hönnun hjólreiðastíga. Mikilvægt er að sýna að hægt er að gera vel 

þó að í byggðu umhverfi sé því flestir okkar hjólreiðastígar munu verða í 

byggðu umhverfi þar sem um höfuðborgarsvæðið er að ræða. En einnig 

mikilvægt að sýna hversu mikilvægt það er að halda í grænu opnu svæðin.
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Snið 3 

Svæðið þar sem snið 3 er tekið er mjög grænt með mikið af trjágróðri, 

runnaþyrpingum sem mynda spennandi og skemmtileg rými og verða 

til þess að mann langi að dvelja. Þyrpingarnar og trén skapa fjarvídd 

sem dregur fram forvitnina um að sjá lengra. Þessi upplifun sem ég 

upplifði þarna er sú sama og ég las mig til um í rannsóknunum, að 

mikilvægt er að hafa fjarvíddina til að draga fram forvitnina þannig 

verða svæðin spennandi. Eins er mikilvægt að svæðin séu fjölbreyti-

leg. Þetta svæði er einnig það vel heppnað að manni langar að koma 

og dvelja þarna ekki bara hjóla í gegn á leið til vinnu. En það er eins og 

Jan Ghel segir um vel hönnuð svæði að þau draga til sín fleiri atburði. 

Mynd 43. snið 3c

Mynd 44. Snið 3

3 3'
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Snið 5

Snið 5 er tekið við Bústaðaveginn sem er mikil umferðargata. 

Þar er hljóðmön og stór sitkagerni sem skýla hjólreiðastígnum 

frá umferðinni sem verða til þess að ég finn enga truflun frá um-

ferðinni og  mikill munur er á umferðarniðnum. Það veitir mér 

öryggi og afslöppun. Umhverfið sem annars væri  grátt er grænt 

og ég nýt þess að hjóla í  grænu öruggu umhverfi þó í  miðri borg 

sé. Þá veitir gróðurinn og mönin einnig skjól fyrir vindinum.

Mynd 45. Snið 5b

Mynd 46. Snið 55 5'
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6	 Niðurstöður

Niðurstöður rannsókna sína að græn svæði tengjast beint betri líðan hjá 

fólki og þess vegna er það mikilvægt að tekið sé tillit til þessara þátta 

við hönnun hjólreiðasíga. Hjólreiðamaðurinn skynjar umhverfi sitt með 

sjón, heyrn og lykt. Hjólreiðamaðurinn metur það mikils að hjóla örug-

gur frá umferðinni í kyrrð og ró, þegar umhverfið er rólegt nýtur hann 

betur fagurfræðilegra þátta í umhverfinu. Þá hafa rannsóknir einnig sýnt 

að fjölbreytileikinn í umhverfinu hefur mikið vægi hjá hjólreiðamanni-

num. Tré og runnar skapa skjól og gera nærveðrið betra en passa verður 

að þau skyggi ekki á sýn hjólreiðamannsins.

Þá hafa rannsóknir einnig sýnt okkur að gróður gerir hjólreiðastíga vist-

vænni. Gróðurinn bætir nærveðrið, getur myndað skemmtileg rými og 

skapað dýpt í umhverfið og þannig gert það meira spennandi. Græn 

svæði veitir okkur vellíðan, minnka stress einkenni og við getum náð 

upp endurheimt á andlegri líðan meðan við hjólum til vinnu eða 

heim. Með því að gera hjólreiðastígana okkar grænni er út frá þessari 

rannsókn líklegt að fleiri myndu velja hjólið fram yfir bílinn. 

Rannsóknir sýna að ef lengra er en 50 m í græn svæði heimsækir fólk 

þau síður. Beinn ávinningur væri að hafa hjólreiðastígana græna þá 

færi fólk í gegnum slík svæði til og frá vinnu. Bæði hjólaferðin og græ-

na svæðið gerir það að verkum að fólki líður betur, minna stress, aukin 

orka, minni mengun, líffræðileg fjölbreytni og fuglasöngur. Ef góðir 

staðir finnast út frá hjólreiðastígum þá er ennþá meiri von um að fólk 

muni sækja á þá staði til að njóta í frítíma sínum. Eins og rannsóknir 

segja að vel heppnuð svæði laða til sín fleiri athafnir.

Ég tel það mjög mikilvægt að passa upp á grænu svæðin í ljósi þess að 

rannsóknir segja okkur hversu mikilvæg þau eru fyrir andlega heilsu 

fólks. En rannsóknir sína að greinileg jákvæð tengsl má sjá á milli 

grænna svæða og stress einkenna hjá fólki og þá skiptir kyn, aldur og 

félagsleg stað þeirra ekki máli.
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7 Umræður og lokaorð

Við gerð þessa verkefnis hefur það vakið áhuga minn hvað rannsóknir 

hafa sýnt fram á hvrsu mikilvæg græn svæðieru í raun og veru.  Að fara 

svo sjálf meðvitað að skoða upplifunar þáttinn við hjólreiðaleiðina, þá 

fannst mér ótrúlega gaman og spennandi að finna fyrir þessum upplifu-

num sem má síðan rekja til rannsóknanna. Að finna það á eigin skinni 

hvað svæðin skipta máli og hvað mismunandi svæði gefa mismunandi 

upplifanir gerði verkefni enn skemmtilegra og meira spennandi. En sem 

dæmi má nefna þegar ég kom að svæðinu þar sem snið 3 er tekið, hvað 

það vakti upp forvitni mína og mig langaði að sjá meir og langaði að 

dvelja þar. Eins munurinn á Bústaðaveginum þó þetta hafi ekki verið 

langur kafli sem ég hjólaði en þá var mjög mismunandi, og mjög ólíkar 

upplifanir og tilfinningar sem komu upp hjá mér. En það finnst mér 

mjög mikilvægur þáttur að upplifa til að skilja betur hvað það er mikil-

vægt að hanna góða stíga, til að við viljum velja hjólið fram yfir bílinn. 

Gróðurinn við Bústaðaveginn er mismikill og hefur náð að dafna mis 

vel en þar sem hann er gerir hann mjög mikið fyrir mann. Í þéttri byggð 

þarf að gæta að tréin þoli skilyrðin sem þau búa við eins og mengun og 

sjávarseltu þá þurfa þau að vera falleg fyrir augað og ekki væri verra að 

hafa blómstrandi tré og runna til að ýta enn meira uppá góða upplifun 

í þann stutta tíma sem sumarið er. Gróðurinn veitir öryggiskennd og 

minnkar umferðarniðinn. Hann gerir umhverfið líflegra og meira róandi 

þá grípur hann einnig í sig rykið og mengunina. 

Það væri gaman að sjá hjólreiðastíga bæjarins og göturnar okkar al-

mennt verða grænni. Fólkið í borginni verður heilsusamlegra, orkumei-

ra og hamingjusamara. 

Græn borg betri borg. Grænir hjólreiðastígar, fleiri út að hjóla.
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9		Myndaskrá
Myndir eru eign höfundar nema annað sé tekið fram.

Mynd 1. Gróður við stíg (Glauman og Westerberg, 1988).

Mynd 2. Hjólreiðastígar höfuðborgarsvæðisins (Svæðisskipulagsnefnd, 

2015)

Mynd 3 GoPro

Mynd 4 Hjól

Mynd 5. Íslandskort. Sótt af https://www.lmi.is/landupplysingar/ein-

fold-kort/ unnið af höfundi í Photoshop.

Mynd 6. Höfuðborgarsvæðið. Sótt af https://www.map.is/kopavogur/

Mynd 7. Yfirlitskort Athugunarsvæðið

Mynd 8 Yfirlitskort með myndum af leiðinni

Mynd 9 Yfirlitskort með sniðlínum

Mynd 10 Yfirlitsmynd af snið 1

Mynd 11 Snið eitt

Mynd 12 Snið 1a

Mynd 13 Snið 1b

Mynd 14 Yfirlitsmynd snið 2

Mynd 15 Snið tvö

Mynd 16 Snið2 a

Mynd 17 Snið 2b

Mynd 18 Yfirlitsmynd snið 3

Mynd 19 Snið þrjú

Mynd 20 Snið3a

Mynd 21 Snið 3b

Mynd 22. Yfirlitsmynd snið 4

Mynd 23. Snið 4

Mynd 24 Snið 4a

Mynd 25 Snið 4b

Mynd 26 Yfirlitsmynd snið 5

Mynd 27. Snið 5

Mynd 28 Snið 5a

Mynd 29 Snið 5b

Mynd 30 Yfirlitsmynd snið 6

Mynd 31 Snið 6

Mynd 32 Stígur 6a

Mynd 33 sniðb

Mynd 34 snið 6c

Mynd 35. Yfirlitsmynd snið 7

Mynd 36 Snið 7

Mynd 37Snið 7a

Mynd 38 Snið 7b

Mynd 39. Tré Víkin



44

Mynd 40. Svarti skógur

Mynd 41. Í blóma 1

Mynd 42. Í blóma 2

Mynd 43. Snið 3c

Mynd 44. Snið 3

Mynd 45 Snið 5b

Mynd 46 Snið 5
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10 Viðaukar

Hér er hægt að horfa á myndband af hjólaleiðinni.

https://youtu.be/Kf7MMkaUJMU


