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Útdráttur 
Enginn grein setur okkur í eins náið samband við samfélagið eins og arkitektúr. Hún tengir 

okkur við kynslóðir fortíðarinnar og framtíðar. Borgin er í þessu sambandi mest varanleg 

og áberandi. Hún hefur að geyma götur, torg, garða, landslag, byggingar, innréttingar 

o.s.frv. sem endast í aldir. Það er engin önnur menningarmynd sem hefur jafn mikil áhrif 

eins og borgin. Hún mótar manninn og menningarlegan og siðferðilegan sjóndeildarhring 

samfélagsins. Það er ábyrgð arkitekta sem fagmanna að taka ákvarðanir fyrir hönd annara 

samfélagsþegna, um breytingar og mótun á manngerðu umhverfi. Starf arkitekts snýst 

stöðugt um að taka ákvarðanir, stórar sem smáar. Ákvarðanir sem móta umhverfi okkar 

næstu áratugina. Starfinu fylgir mikil ábyrgð og skiptir máli að bæði arkitektar og 

almenningur sé meðvitaður um þessa ábyrgð og virðing hennar sé gagnkvæm.  

 Í ritgerðinni verður leitast við að svara spurningum um hver þessi samfélagslega 

ábyrgð er og hvaða verkfæri arkitektar geta nýtt sér til þess að stuðla að samfélagslegri 

ábyrgð. Jafnframt verður kafað dýpra í siðfræði og lýst hvernig hún birtist okkur í hinu 

manngerða umhverfi. Viðtöl við nokkra reynda arkitekta um samfélagslega ábyrgð birt og 

fjallað um menntun í arkitektúr. Siðareglur AÍ verða einnig bornar saman við siðareglur 

arkitektafélaga á Norðurlöndunum. Að lokum verður athugað hvort samfélagsleg ábyrgð 

arkitekta endurspeglist í umhverfinu sem er að byggjast upp um þessar mundir með því að 

greina nokkrar byggingar og kynna niðurstöður. Ritgerðin er ekki hugsuð sem úrlausn, 

heldur er markmiðið að varpa ljósi á umræðuna um samfélagslega ábyrgð. 
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Inngangur  

Arkitektúr er allstaðar í kringum okkur. Arkitektúr er samhengi daglegs lífs sem við getum 

ekki afturkallað. Ég trúi því að arkitektúr geti skapað betra líf, að arkitektúr hafi áhrif og 

geti mótað betra samfélag. Þegar arkitekt hannar mannvirki eða svæði í borg þarf hann 

ekki einungis að huga að þörfum verkkaupa, heldur einnig þörfum borgarinnar og þörfum 

almennings. Til þess að þetta takist þurfa arkitektar og almenningur að tala saman. 

Arkitektinn hefur menntunina og sérfræðiþekkinguna en það þýðir samt ekki að hann viti 

endilega betur en aðrir. Arkitektar þurfa að vera tilbúnir að hlusta og fá fleiri raddir inn í 

hönnunarferlið.  

 Við hönnun mannvirkja og svæða gilda lög og reglugerðir. Byggingarreglugerðin 

er unnin út frá Mannvirkjalögum og Aðal- og deiliskipulög út frá Skipulagslögum. Í lögum 

og reglum er lítið sem ekkert skrifað um ábyrgð arkitekta gagnvart samfélaginu. Þrátt fyrir 

það þá trúi ég því að það sé vitund í samfélaginu um þessa ábyrgð. Arkitektafélag Íslands 

(AÍ) gefur út sérstakar siðareglur sem birta þær hugsjónir og meginreglur, sem félagið telur 

að arkitektar á Íslandi beri að hafa að leiðarljósi í starfi sínu. Menntamálaráðuneytið hefur 

gefið út opinberan sáttmála sem nefnist Menningarstefna í mannvirkjagerð. Þessi sáttmáli 

leggur grunn að stefnu íslenskra stjórnvalda í byggingarlist. Hann felur í sér samþættingu 

margra hagsmuna um heildarhugsun í mótun, varðveislu, uppfræðslu og framþróun 

manngerðs umhverfis. 1  Einnig hefur verið gefinn út sáttmáli á vegum Norræna 

ráðherraráðsins sem nefnist Nordic Built sáttmálinn, hann hefur það meginmarkmið að 

stuðla að sjálfbæru og manngerðu grænu umhverfi.  

 Lítið hefur verið skrifað um samfélagslega ábyrgð arkitekta. Þó eru til nokkrar 

greinar og vonast er til að ritgerð þessi verði góð viðbót í umræðuna. Í ritgerðinni verður 

leitast við að svara spurningum um hver þessi samfélagslega ábyrgð er og hvaða verkfæri 

arkitektar geta nýtt sér til þess að stuðla að samfélagslegri ábyrgð. Jafnframt verður kafað 

dýpra í siðfræði og lýst hvernig hún birtist okkur í hinu manngerða umhverfi. Viðtöl við 

nokkra reynda arkitekta um samfélagslega ábyrgð birt og fjallað um menntun í arkitektúr. 

Siðareglur AÍ verða einnig bornar saman við siðareglur arkitektafélaga á Norðurlöndunum. 

                                                
1 Menntamálaráðuneytið, Menningarstefna í mannvirkjagerð: stefna íslenskra stjórnvalda í byggingarlist, 
Reykjavík: Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 9. 
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Að lokum verður athugað hvort samfélagsleg ábyrgð arkitekta endurspeglist í umhverfinu 

sem er að byggjast upp um þessar mundir með því að greina nokkrar byggingar og kynna 

niðurstöður. Ritgerðin er ekki hugsuð sem úrlausn, heldur er markmiðið að varpa ljósi á 

umræðuna um samfélagslega ábyrgð. 

1. Siðferði, samfélag og ábyrgð arkitekta  

 

Siðferði er safn af reglum um það hvernig við tengjum saman athafnir, myndum 
úr þeim ákveðna breytni og umgengni, tökum afstöðu til annarra og metum sjálf 
okkur og umhverfi okkar.2 

Páll Skúlason 
 

 
Páll Skúlason, heimspekingur og siðfræðingur, fullyrðir hér að siðferði sé veruleiki sinnar 

tegundar og við erum hluti af því. Hver manneskja verður sífellt að taka ákvarðanir um það 

hvernig hún breytist og hegðar sér gagnvart öðrum. Siðferði er því háð stað og stund. Páll 

talar um að „breytni okkar er annaðhvort rétt eða röng og til góðs eða ills, hvað svo sem 

við gerum eða höldum sjálf um það sem við gerum. Þess vegna skiptir höfuðmáli hvernig 

við temjum okkur að taka ákvarðanir, afla okkur þekkingar á réttu og röngu og nýta okkur 

hana“.3  

 Hannah Arendt er í hópi áhrifamestu heims- og stjórnspekinga 20. aldar. Kenningar 

hennar hafa haft áhrif á fræðimennsku í arkitektúr og arkitekta. Skrif Arendt um Vita 

activa og Condition humaine er eitt af hennar þekktustu verkum og var gefið út í íslenskri 

þýðingu Davíðs Kristinssonar og Sigríði Þorgeirsdóttur undir nafninu „Skilyrðing 

mannsins“ í bókinni Af ást til heimsins. Í texta Arendt er orðunum vita activa (hið virka líf) 

ætlað að fanga þrjá grundvallarþætti mannlegar starfsemi: vinnu, framleiðslu og breytni. 

Hér er um grundvallarþætti að ræða í þeim skilningi að hver þeirra samsvarar einu þeirra 

grunnskilyrða sem mannkynið býr við á jörðinni.  

 Vinna er sú starfsemi sem „samsvarar líffræðilegu ferli mannslíkamans. Með 

sjálfsprottnum vexti, efnaskiptum og hrörnun nærist hann á þeim náttúruhlutum sem 

                                                
2 Páll Skúlason, Pælingar, Reykjavík: Ergo, 1987, bls. 221. 
3 Páll Skúlason, Pælingar, bls. 222. 



 

 3 

vinnan skapar og leggur lífverunni til í formi nauðþurfta. Grundvallarskilyrði vinnunnar er 

lífið sjálft.“4 

 Í framleiðslu birtist „ónáttúra veru sem er háð náttúrunni, veru sem lætur sér ekki 

lynda ævarandi endurkomu lífs tegundarinnar og finnur eigin forgengileika engar 

málsbætur í hugsanlegum óforgengileika mannkynsins“. Framleiðslan getur af sér 

manngerðan heim hluta sem jafnast ekki á við náttúruhlutina heldur greina sig frá þeim að 

því leyti sem þeir veita náttúrunni viðnám og eru ekki ofurseldir náttúrulegri hrörnun í 

sama mæli. Þessi hlutheimur er heimili mannlegs lífs, sem er frá náttúrunnar hendi 

heimilislaust í náttúrunni. Heimurinn er heimkynni manna að því leyti sem hann „varir 

lengur en mannlegt líf, stenst það og stendur andspænis því sem hlutlægur-hlutlegur 

heimur.“ Grundvallarskilyrði framleiðslunnar er „veraldleiki; mannleg tilvera er nefnilega 

upp á hlutleika og hlutlægni komin.“5 

 Breytni er eina starfsemi vita activa sem „fer fram manna í millum án meðalgöngu 

efnis, efniviðar og hluta.“ Grundvallarskilyrði breytni er margbreytileiki, eða sú staðreynd 

að ekki stakur maður heldur margir menn byggja jörðina. Breytni er grundvöllur pólitísks 

lífs. Vörur sem flokkast undir vinnu eru neysluvörur sem hafa stuttan líftíma eins og t.d. 

brauð, sem að skemmist ef það er ekki borðað. Breytni hefur engan varanleika. Það 

framleiðir ekki áþreifanlegar niðurstöður sjálft. Breytni, með öðrum orðum, veltur á 

mannlegum þáttum, sem er í raun vara framleiðslu, svo hægt sé að flokka það sem 

varanlegt. Vara framleidd af framleiðslu hefur þann eiginleg að endast um ókomna tíð. 

Hún lifir framleiðandann af. 6 

 Arkitektúr, allt frá fyrstu skissu og til lokateikninga af byggingu flokkast því undir 

framleiðslu. Arkitektar skapa hluti sem eiga að endast. Aðgreining Arendt um vinnu, 

framleiðslu og breytni í daglegu lífi, er að sjálfsögðu mjög ýkt því arkitektúr getur ekki 

einungis takmarkað sig við eina starfsemi. Arkitektúr tilheyrir líka vinnu og breytni. 

Framleiðslan styður listræna þætti arkitektúrs saman út frá menningarlegu sjónarhorni, 

sem á endanum skorar á þau pólitískt.7  

 Enginn grein setur okkur í eins náið samband við samfélagið eins og arkitektúr. 

Hún tengir okkur við kynslóðir fortíðarinnar og framtíðar. Borgin er í þessu sambandi mest 

varanleg og áberandi. Hún hefur að geyma götur, torg, garða, landslag, byggingar, 
                                                
4 „Skilyrði mannsins“ Hannah Arendt, Af ást til heimsins, þýðing: Davíð Kristinsson, Sigríður Þorgeirsdóttir, 
Reykjavík:Heimspekistofnun-Háskólaútgáfan, 2011, bls. 71 
5 „Skilyrði mannsins“ Hannah Arendt, Af ást til heimsins, bls.72. 
6 „Skilyrði mannsins“ Hannah Arendt, Af ást til heimsins, bls.72. 
7 Hans Teerds, „Architects at work: Hannah Arendt, the act of design, and the ability to judge,“ International 
society for the philosophy of architecture, 23. maí 2010, https://goo.gl/tc4yH4. 
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innréttingar o.s.frv. sem endast í aldir. Það er engin önnur menningarmynd sem hefur jafn 

mikil áhrif eins og borgin. Hún mótar manninn og menningarlegan og siðferðilegan 

sjóndeildarhring samfélagsins.  

 Félagsvísindamaðurinn Pierre Bourdieu var einn áhrifamesti hugsuður Frakklands á 

20. öld. Hann er höfundur hugtaksins habitus sem vísar til reglubundinnar, ómeðvitaðrar 

formgerðar sem einkennir hugsun, skynjun, hegðun og mat einstaklingsins. Hver og einn 

einstaklingur hefur að einhverju leyti einstakan habitus.8 Draga má ályktanir af því að með 

áhrifum arkitekta á umhverfi og samfélag, hafi þeir bein áhrif á habitus samfélagsþegna. Í 

bókinni Reykjavík á tímamótum er kafli eftir Sigrúnu Birgisdóttir, arkitekt og núverandi 

deildarforseta Hönnunar- og arkitektúrdeildar Listaháskóla Íslands, sem nefnist „Að nema 

arkitektúr á Íslandi“. Þar lýsir hún samfélagslegri þátttöku arkitekta og að áhrif þeirra á 

umhverfi sitt ráðist af því hvernig þeir tileinka sér menningarlegan og pólitískan tíðaranda 

– sitt habitus í skilningi Bourdieu. Sigrún telur stöðu þeirra vera tvíþætta „annars vegar eru 

þeir þjóðfélagsþegnar, sem eru einnig arkitektar og taka sitt rými í samfélaginu, og hins 

vegar fagmenn sem taka ákvarðanir með og fyrir hönd annara samfélagsþegna um 

breytingar á mótun manngerðs umhverfis“. Hún vill meina að til að umbreyting geti orðið 

á byggðu umhverfi, í takt við kröfur samtímans, þurfi arkitekt framtíðarinnar að vera 

tilbúinn að spyrja krefjandi spurninga, rýna í hið stóra samhengi hlutanna og líta 

gagnrýnum augum á hugmyndalandslagið sem hann er sjálfur hluti af.9   

2. Samfélagsleg ábyrgð 

Umfjöllun um samfélagslega ábyrgð hefur aukist mikið á síðustu tíu árum með 

hugmyndum um sjálfbærni og umhverfisvænan lífkost. Sú staðreynd að það er bara ein 

jörð sem við eigum og við verðum því að endurhugsa hvernig við lifum. Það skiptir því 

miklu máli hvernig við mótum okkar samfélag og umhverfi. Samfélagsleg ábyrgð 

fyrirtækja hefur verið sterkust í umræðunni með tilkomu Festu – miðstöð um 

samfélagsábyrgð. Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja og stofnanna snýst um að axla ábyrgð á 

þeim áhrifum sem þau hafa á fólk og umhverfið. Samhliða því að miða að jafnvægi svo úr 

verði gagnkvæmur ávinningur fyrir samfélagið og fyrirtækin sjálf. Hún snýst einnig um að 

                                                
8 Pierre Bourdieu, Almenningsálitið er ekki til, þýðing: Björn Þorsteinsson, Egill Arnarson, Gunnar 
Harðarson, Reykjavík: Atvik Reykjavíkur Akademían, 2011, bls. 8. 
9 Sigrún Birgisdóttir, „Að nema arkitektúr á Íslandi,“ í Reykjavík á tímamótum, Bjarni Reynarsson ritstýrði, 
Reykjavík: Skrudda, 2017, bls. 77. 
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skipuleggja starfsemi sína með markvissum háttum þannig að það skaði ekki umhverfi og 

samfélag, heldur hafi jákvæð áhrif á þróun þess.10 Starfssvið arkitekta er að móta umhverfi 

og samfélag okkar og þeir hljóta því að bera samfélagslega ábyrgð.  

 Í viðtali höfundar við Jóhannes Þórðarson, arkitekt og fyrrverandi deildarforseti 

Hönnunar- og arkitektúrdeildar Listaháskóla Íslands og einn af eigendum Gláma Kím, 

segir Jóhannes ábyrgð arkitekt felast fyrst og fremst í að uppfylla lög og reglugerðir þegar 

kemur að hönnun mannvirkis. Hluti af ábyrgð þeirra er að „sýna frumkvæði og áræðni í því 

að hvetja til þess að eitthvað sé tekið upp og bætt ofan á það sem fyrir er, til að byggja upp 

betra mannlíf, betri byggingar, betra umhverfi og betra samfélag“.11  

 Helena L. Jubany er bandarískur arkitekt, sem hefur fjallað um samfélagslega 

ábyrgð arkitekta. Hún vill meina að samfélagsleg ábyrgð þeirra feli í sér að trúa því að 

arkitektúr geti skapað betri stað, geti haft áhrif á samfélagið og jafnvel stuðlað að sterkari 

ímynd staðar með því að gera umhverfið líflegra. Jubany efast um að arkitektúr sé jafn 

árangursríkur og félagslegur hvati eins og t.d. að örva heilbrigt hagkerfi með því að 

fjármagna opinbera byggingu, finna lækningu fyrir alnæmi, koma í veg fyrir heimilisleysi 

eða bæta menntun. Það er örugglega ekki eins mikilvægt og bændur sem uppskera mat eða 

kennarar sem fræða nemendur. Góð skólabygging kennir sig ekki sjálf, jafnvel þó að það 

geti veitt betra umhverfi til náms. Jubany telur að það megi  rökstyðja allar þessar 

staðhæfingar en raunveruleikinn er sá að erfitt er að staðfesta áhrif arkitektúrs á líf okkar 

eða eðli samfélagsins.12 

 Höfundur hitti Margréti Leifsdóttur, arkitekt á Arkibúllunni og fyrrverandi 

verkefnastjóra hjá umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar og ræddi við hana um 

störf hennar hjá borginni og skoðun hennar á samfélagslegri ábyrgð arkitekta. Margrét 

skilgreinir starf arkitekta sem „þjónustustarf gagnvart almenningi“ og að arkitektar séu í 

þjónustustarfi við að búa til rými sem stuðla að góðri heilsu og vellíðan fólks. Margréti 

finnst umræðan um samfélagslega ábyrgð arkitekta mjög þörf. Hún telur hana felast fyrst 

og fremst í því að bera virðingu fyrir verkum annara, hvaða varðar höfundarétt o.s.frv. Að 

bera ábyrgð gagnvart öðrum arkitektum og sú staðreynd að „við höfum samfélagslega 

ábyrgð. Punktur! Það þýðir að maður á ekki að troða neinum um tær“. Hún talaði einnig 

um að samfélagsleg ábyrgð snúist um að hugsa um umhverfið, um efnisval og líftíma þess 

                                                
10 „Um samfélagsábyrgð“, Festa – samfélagsábyrgð fyrirtækja, sótt 11.12.17 á 
https://festasamfelagsabyrgd.is/um-samfelagsabyrgd/. 
11 Viðtal 1. Viðtal tekið af höfundi við Jóhannes Þórðarson, 7. desember 2017. 
12 Helena L. Jubany, „The Social Responsibility of Architects,“ Design Intelligence, 29. júní 2011,  
https://www.di.net/articles/the_social_responsibility_architects/. 
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ásamt líftíma hússins. Hún segir samfélagslega ábyrgð líka felast í því að mennta og ræða 

við viðskiptavininn um ýmsa hluti sem lúta að húsinu. Sem dæmi þegar hannað er fyrir 

einstaklinga, að ræða um hvernig húsið getur vaxið með þeim eftir því hvernig fjölskyldan 

stækkar og minnkar. Einungis að það sé rætt, þó svo að verkkaupinn ákveði að gera 

eitthvað annað, þá er það hlutverk arkitektsins að eiga samtalið, vera víðsýnn og sýna fólki 

langt fram í tímann. Margrét telur að arkitektar þurfi að axla samfélagslega ábyrgð þegar 

kemur að því að byggja á tiltekinni lóð, að brennipunkturinn sé ekki bara á lóðinni, heldur 

að hugsa líka um að gefa til umhverfisins. Að hugsa um gangstéttina og fólkið sem labbar 

framhjá byggingunni og notar bygginguna. Hún telur þetta allt hluti sem ber að hafa í huga 

og að það sé mikilvægt að nálgast öll verkefni af auðmýkt og bera virðingu fyrir 

höfundum, almenningi, umhverfi og náttúru. Hún segir stétt arkitekta eiga það til að vera 

svolítið sjálfhverfa (e. ego minded). Margrét leggur áherslu á að þetta sé þjónustustarf og 

henni finnst „líka bara ákveðin samfélagsleg ábyrgð felast í því að skilgreina starfið sem 

slíkt. Þú ert að þjónusta bæði verkkaupann þinn og líka almenning. Það tekur líka starfið af 

þessum stalli sem það á tilhneigingu til þess að vera á“.13  

 Verkefnið Hæg breytileg átt var þverfaglegur hugmyndavettvangur á sviði 

húsnæðis- og byggðaþróunar sem unnið var árið 2014-2015 af frumkvæði 

hönnunarsjóðsins Auroru, en bakhjarlar að verkefninu voru Búseti, Félagsbústaðir, 

Félagsstofnun stúdenta, Hönnunarmiðstöð Íslands, Reykjavíkurborg, Samtök iðnaðarins, 

Upphaf fasteignafélag og Velferðarráðuneytið. Formaður stjórnar verkefnisins var Anna 

María Bogadóttir, arkitekt. Hólmfríður Ósmann Jónsdóttir (Fríða) og Hrefna Björg 

Þorsteinsdóttir, arkitektar hjá Arkibúllunni voru verkefnastjórar í Hæg breytileg átt. Í bók 

sem var gefin út um verkefnið er viðtal við þær sem hefur fyrirsögnina „Arkitektar bera 

samfélagslega ábyrgð“. Þar lýsir Hrefna áhyggjum innan hönnunarsamfélagsins um hvert 

innihaldið í arkitektúr hafi eiginlega farið, hver sé samfélagsleg sýn arkitektsins og hvort 

hún sé yfir höfuð einhver? Fríða minnist þess þegar arkitektar komu heim úr námi, á fyrri 

hluta síðustu aldar, þá komu þeir með sterka samfélagssýn og litu á það sem eitt af sínum 

verkefnum að bæta aðbúnað almennings. Henni finnst arkitektúr í dag snúast minna um 

innihald og meira um umbúðir eða útlit, og að arkitektar séu orðnir „hálfgerðir 

snyrtifræðingar“. Fríða segir arkitektúr fjalla um mótun samfélagsins, og þá sé mikilvægt 

að þar komi að ákvörðunum sem flest sjónarmið, ekki síst þau sem snúa að vellíðan 

einstaklingsins og félagslegum samskiptum. Hrefna telur að lífsstílsþættir hafi mögulega 

                                                
13 Viðtal 2. Viðtal tekið af höfundi við Margréti Leifsdóttir, 23. nóvember 2017. 
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leikið stórt hlutverk í þessari stefnubreytingu. Þar sem það „hvernig rými líti út skipti 

meira máli en hvernig fólk líður í þeim“. Hún heldur áfram og segir það líka aðkallandi að 

skoða eftir hvaða kerfi við erum að vinna, hverjir eru að byggja, fyrir hvern og af hverju? 

Hún segir „hið dæmigerða fjölbýli er byggt af verktaka sem er að hámarka gróða sinn. 

Honum er mikilvægast að ljúka verkinu á sem stystum tíma og á sem ódýrastan hátt. Sem 

vissulega er skiljanlegt sjónarmið. En þessar ákvarðanir hans móta umhverfi okkar næstu 

aldirnar“.14  

 Í bókinni Snert á arkitektúr eftir Sigrúnu Ölbu Sigurðardóttir, lektor við Hönnunar- 

og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands, er viðtal við Hildigunni Sverrisdóttur arkitekt. 

Hildigunnur segir arkitekta hafa verið of upptekna á síðustu árum við að þjónusta 

viðskiptavininn á forsendum markaðssamskipta í stað þess að þjónusta hann á forsendum 

sérfræðiþekkingar sinnar. „Það er arkitektinn sem veit og skilur að hvert og eitt hús hefur 

áhrif á allt í kringum það.“ Sá sem kaupir húsið er oftast ekki sá sami og á eftir að búa í því 

og örugglega ekki sá sem á eftir að búa í því eftir fimmtíu ár. Hildigunnur segir arkitekta 

þurfa að hafa forsendur og samhengi miklu stærri hóps í huga en verkkaupinn getur gert 

sér í hugarlund, þetta snúist ekki bara um að selja ákveðna vöru. „Arkitektinn þarf að 

fylgja ákveðnum siðareglum og axla ábyrgð. Hann þarf að sýna þá ábyrgð að nýta 

sérþekkingu sína til góðs fyrir samfélagið“.15  Hér vakna því spurningar um það hvort 

verkkaupar og verktakar beri ekki einnig samfélagslega ábyrgð. 

3. Menntun í arkitektúr  

Samkvæmt aldagamalli skilgreiningu arkitektsins og fræðimannsins Vitruvius, hvílir 

byggingarlist á þremur gildum: venustas, firmitas, utilitas. Á íslensku má þýða hugtökin 

sem list, tækni og notagildi. List eða fegurð vísar til þess að góð byggingarlist notar 

tungumál forma, hlutfalla og rýma til að framkalla minnisstæðar upplifanir og tengsl á 

hverjum stað. Hún tengir verðmætamat kynslóðanna í formi, efni, rými og hughrifum. 

Tækni vísar til þess að góð byggingarlist hvílir á góðri tækni, burðarþoli, varanleika og 

endingargildi mannvirkis og hvernig hið byggða fellur að umhverfi sínu og samfélaginu 

öllu. Notagildi vísar til þess að góð byggingarlist endurspeglar samband manns við 

umhverfi sitt. Þessi einfalda skilgreining er enn í fullu gildi. Þegar þessi þrjú atriði eru 

                                                
14 „Arkitektar bera samfélagslega ábyrgð“, Hæg breytileg átt, Anna María Bogadóttir ritstýrði, Reykjavík: 
Hönnunarsjóður Auroru, 2015, bls. 38. 
15 Sigrún Alba Sigurðardóttir, Daniel Reuter, Snert á arkitektúr, Reykjavík: Listaháskóli Íslands, 2017, bls. 79. 
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fléttuð saman með hugvitsamlegum hætti geta orðið til framúrskarandi lausnir hvað varðar 

gæði, vellíðan og upplifun. Góð hönnun kallar á hið sérstaka í hverju verkefni. Hún er 

nátengd stað og notkun og fetar varlega um tímabundnar sveiflur tískunnar hverju sinni. 

Góð hönnun sprettur fram úr samvinnu margra aðila og byggist á gagnkvæmu trausti allra 

þeirra sem að verkinu koma. Með góðri samvinnu eru meiri líkur til þess að snjallar og 

hagkvæmar lausnir komi fram.16 

 Jamil Xavier Hickerson útskrifaðist með meistaragráðu í arkitektúr frá Maryland 

háskóla árið 2014. Í lokaritgerð sinni „An architecture of social responsibility“, talar hann 

um hugtakið hönnunarhugsun (e. design thinking) sem kjarnann í menntun arkitekta. 

Nemendum er ekki kennt hvað á að byggja, heldur að hugsa um hvað, hvenær, hvar og af 

hverju við byggjum. Hann lýsir hönnunarnámi sem kynningu á ferli eða aðferðarfræði sem 

gerir hönnuðum kleift að hugsa um vandamál með því að gera greinarmun á abstrakt 

þekkingu, hugmyndum og gögnum í mismunandi formum sem auðvelda miðlun og 

skilning. Hickerson segir að með notkun hönnunarhugsunar geti hönnuðir leyst flókið 

vandamál með skapandi lausn, sem er auðskiljanleg fyrir fólk úr ólíkum greinum. Hann 

heldur áfram og segir hönnunarhugsun tvíþætta. Fyrri hlutinn er endurtekning, sem snýst 

um að prófa hugmynd, læra af niðurstöðunum, aðlaga nálgunina og svo reyna aftur og aftur 

og aftur. Seinni þátturinn er sjónræn hugsun og framsetning. Með því að gefa hugmyndinni 

myndrænt form koma oft fram lausnir og nýjar spurningar. Hönnunarferlið felst í athugun, 

túlkun, tilraunum og ýmiskonar framsetningu þar sem hönnuður túlkar skilning sinnn á 

efninu og kynnir lausn á vandamálinu.17 

 Evrópusambandið gaf út tilskipun 10. júní árið 1985 varðandi nám arkitekta.18 

Háskólar í evrópu verða að uppfylla þessa tilskipun til að mega útskrifa arkitekta með 

tilheyrandi starfsréttindum í faginu. UIA – Alþjóðlegt bandalag arkitekta ásamt UNESCO – 

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna gefur út námskrá um hvað skuli kennt í 

arkitektaskólum, sem er unnin upp úr tilskipun Evrópusambandsins. Í námskránni eru 

skýrar stefnur um samfélagsmál: 

 

 

 

                                                
16 Menntamálaráðuneytið, Menningarstefna í mannvirkjagerð: stefna íslenskra stjórnvalda í byggingarlist, 
bls. 11. 
17 Jamil Xavier Hickerson, „An architecture of social responsibility“ (meistararitgerð, University of 
Maryland, 2014), https://goo.gl/KBXNj3. 
18 Evrópusambandið, Tilskipun 85/384/EEC, 10. júní 1985, http://data.europa.eu/eli/dir/1985/384/oj. 
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Verðandi arkitekt skal hafa: 
 
• Meðvitund um ábyrgð arkitekts gagnvart mannlegu-, samfélagslegu-, 
menningarlegu-, þéttbýlis-, arkitónísku- og umhverfisgildi, ásamt 
byggingarlistar arfleið. 
 
• Skilningur á starfsgrein arkitekts og hlutverki hans í samfélaginu, sérstaklega í 
að undirbúa kynningar sem taka mið af samfélagslegum þáttum. 
 
• Getu til að taka ákvarðanir með tilliti til samfélagsins og getu til að vinna með 
viðskiptavinum og notendum sem standa frammi fyrir samfélaginu. 
 
• Getu til að þróa verkefni með skilgreiningu á þarfir notenda og viðskiptavina 
samfélagsins. Ásamt því að kanna og skilgreina samhengisbundnar og hagnýtar 
kröfur fyrir mismunandi gerðir byggðra umhverfa. 
 
• Skilning á félagslegu samhengi þar sem byggt umhverfi er eflt. Vinnuvistfræði 
og rýmiskröfur eru mál um eigið fé og aðgengi. 
 
• Meðvitund um viðeigandi lög, reglugerðir og staðla fyrir skipulagsmál, 
hönnun, framkvæmd, heilsu, öryggi og notkun byggðra umhverfa. 
 
• Meðvitund um heimspeki, stjórnmál og siðfræði sem tengist arkitektúr.  
 
Fyrir utan fagurfræðilega, tæknilega og fjárhagslega þætti faglegrar ábyrgðar 
eru helstu áhyggjurnar, sem settar eru fram í sáttmálanum, félagsleg 
skuldbinding starfsgreinarinnar, þ.e. vitund um hlutverk og ábyrgð arkitekta í 
viðkomandi samfélagi. Auk þess að bæta lífsgæði með sjálfbærum 
mannréttindum.19 

 

Það er greinilegt að arkitektar eru menntaðir um samfélagslega ábyrgð sína, en til að hún 

skili sér í hinu byggða umhverfi, þurfa þeir verkfæri sem styðja þessa punkta. Siðareglur 

arkitekta er eitt af þeim verkfærum.  

                                                
19 Höfundur þýddi lauslega: „• Awareness of responsibilities toward human, social, cultural, urban, 
architectural, and environmental values, as well as architectural heritage. • Understanding of the profession of 
architecture and the role of the architect in society, in particular in preparing briefs that take account of social 
factors. • Ability to act with knowledge of society, and to work with clients and users that represent society’s 
needs. • Ability to develop a project brief through definition of the needs of society users and clients, and to 
research and define contextual and functional requirements for different types of built environments. • 
Understanding of the social context in which built environments are procured, of ergonomic and space 
requirements and issues of equity and access. • Awareness of the relevant codes, regulations and standards 
for planning, design, construction, health, safety and use of built environments. • Awareness of philosophy, 
politics, and ethics as related to architecture.        ...beyond all aesthetic, technical and financial aspects of the 
professional responsibilities, the major concerns, expressed by the Charter, are the social commitment of the 
profession, i.e. the awareness of the role and responsibility of the architect in his or her respective society, as 
well as the improvement of the quality of life through sustainable human settlements.“ - „Charter 
UNESCO/UIA for architectural education,“ International union of architects, 2017, http://www.uia-
architectes.org/sites/default/files/charte-en-b.pdf. 
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4. Siðareglur  

Í skilningi Páls Skúlasonar verður siðareglan til í mannlegum samskiptum og hana 

uppgötvun við, en setjum ekki fram með sama hætti og lög eru sett. Tilgangur þess að skrá 

siðareglur er að hjálpa fólki til að stunda störf sín betur og bæta siðferði stéttarinnar. Páll 

segir reglurnar þríþættar. Í fyrsta lagi minna þær á tilgang starfsins, í öðru lagi kveða þær á 

um bróðurlegar og systurlegar skyldur starfsfélaga um samhjálp og stuðning og í þriðja 

lagi lúta siðareglur að almennu siðgæði.20 

 Akademíska arkitektafélagið var stofnað árið 1936. Árið 1939 var nafni félagsins 

breytt í Húsameistarafélag Íslands. Félagið bar það nafn til ársins 1956, þegar því var 

breytt í Arkitektafélag Íslands (AÍ). Í dag eru félagsmenn um 400 talsins. Tilgangur 

félagsins er að stuðla að góðri byggingarlist í landinu, efla samvinnu félagsmanna og 

standa vörð um hagsmuni þeirra.21 Innan félagsins starfar svokölluð Siðanefnd. Starfssvið 

hennar er að vinna úr kærumálum sem berast vegna gruns um brot á siðareglum. Hingað til 

hafa engin mál tengd samfélaginu komið inn á þeirra borð, heldur einungis mál tengd 

höfundarétti. Siðareglur arkitekta voru fyrst gefnar út og samþykktar þann 11. maí 1956, 

sem Samþykkt um störf arkitekta. Í þeim eru birtar þær hugsjónir og meginreglur sem að 

félagið telur að arkitekt beri að hafa að leiðarljósi í starfi sínu. Þær voru síðast 

endurskoðaðar og samþykktar á aðalfundi AÍ þann 24. nóvember 2001. Í þeim er talað um 

skyldur gagnvart öðrum arkitektum og skyldur gagnvart verkkaupa en hinsvegar ekkert um 

skyldur gagnvart almenningi. Þó er almennt komið inn á þetta í fyrstu grein um markmið 

en þar segir í lið 1.3: „Arkitekt skal taka tillit til áhrifa verka sinna á mannlegt samfélag, 

náttúru og umhverfi í víðtækasta skilningi“.22  

Í Siðareglum arkitektafélaga á Norðurlöndunum er skrifað nánar um þessi mál. 

Siðareglur AÍ eru að miklu leyti skrifaðar upp úr dönsku siðareglunum, sem er svo sem 

ekkert óeðlilegt þar sem að langflestir íslenskir arkitektar, á þeim tíma, voru menntaðir frá 

Danmörku. Danska arkitektafélagið (Arkitektforeningen) var stofnað árið 1879 og telur 

7000 félagsmenn í dag. Í siðareglum þeirra, sem voru síðast endurskoðaðar og samþykktar 

í maí árið 2008, segir í 3. grein, sem nefnist siðferðislegur grundvöllur, að ef verkefni telst 

brjóta í bága við almenna hagsmuni skuli vekja athygli eða tilkynna verkefnastjóra það, til 

að geta breytt eðli verkefnisins. Ella skuli verkefninu hafnað.23  

                                                
20 Páll Skúlason, Pælingar III, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2015, bls. 207-210. 
21 „Saga Arkitektafélags Íslands“, Arkitektafélag Íslands, sótt 28.11.17 á http://ai.is/?page_id=151. 
22 „Siðareglur Arkitektafélags Íslands“, Arkitektafélag Íslands, 24.nóvember 2001, http://ai.is/?page_id=148. 
23 Höfundur þýddi lauslega: „3. Etisk grundlag: Arkitekten skal i sit virke for opgavestilleren stille al sin 
viden og erfaring til rådighed med det formål at tjene opgavestilleren i det om – fang dette ikke er i strid med 
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Sænska arkitektafélagið (Sveriges Arkitekter) var ekki stofnað fyrr en árið 2002 og 

telur 13.000 félagsmenn í dag. Í siðareglum þeirra, sem voru síðast endurskoðaðar og 

samþykktar í nóvember árið 2016, segir í 1. grein að arkitekt beri mikla ábyrgð á 

uppbygginu samfélagsins, þar sem vinna hans er mikilvæg fyrir umhverfi og velferð fólks. 

Hann skuli stuðla að virðingu fyrir starfi sínu og taka tillit til ábyrgðarinnar sem stafar af 

starfsháttum.24  

Norska arkitektafélagið (Norske arkitekters landsforbund) var stofnað árið 1911 og 

telur 4100 félagsmenn í dag. Í siðareglum þeirra, sem voru síðast endurskoðaðar og 

samþykktar í janúar árið 2005, er sérkafli sem nefnist samfélagsleg ábyrgð arkitekta. Í 

grein 2.1 segir að arkitektar beri mikilvæga ábyrgð í uppbyggingu samfélagsins. Lögun, 

virkni, tengsl bygginga, aðstaða og umhverfi sé afar mikilvæg fyrir velferð fólks og 

umhverfisins. Í grein 2.2 er haldið áfram og sagt að arkitektar skuli tryggja sjálfbærni í 

umhverfismálum í starfi sínu. Lykilatriði sé að nota rétt efni, nýta orku og minnka úrgang. 

Í grein 2.3 segir að arkitektar verði að vera meðvitaðir um menningar- og 

byggingarlistararf sinn. Virða og halda þessum gildum í hávegum. Á sama tíma sé 

arkitektinn ábyrgur fyrir að skapa nýja eiginleika í byggingarlist fyrir framtíðina. Í fjórðu 

og síðustu grein annars kafla segir að verk arkitekta hafi bein áhrif á öryggi, heilsu og 

upplifun manna. Arkitektinn skuli því leita lausna sem bjóði upp á fallegt og vel starfandi 

umhverfi sem er aðlagað öllum.25  

 Augljóst er að Norðmenn eru lengst komnir í að einblína á samfélagslega 

ábyrgð inn í siðareglur sínar. Siðareglur AÍ eiga möguleika á að vera viðbót við 

byggingarreglugerð sem arkitektar geta stuðst við í starfi sínu. Ef arkitekt ætlar með 

byggingu að stuðla að samfélagslegri ábyrgð þarf hann jafnvel að mennta verkkaupa um 

skyldur byggingarinnar gagnvart samfélaginu. Siðareglur AÍ gætu verið sterk viðbót í 
                                                                                                                                              
fagets etiske standard. Hvis en opgave skønnes at stride mod almene interesser skal opgavestilleren gøres 
opmærksom herpå med henblik på ændring af opgavens karakter. Hvis dette ikke lykkes skal opgaven 
afvises.“ - „Arkitekters virke“, Arkitektforeningen, 30. maí 2008, https://goo.gl/d67MWZ. 
24 Höfundur þýddi lauslega: „1. Arkitekten har ett stort ansvar för samhällsbyggandet, då arkitektens 
arbetsresultat är av avgörande betydelse för människors trivsel och livsmiljö. Arkitekten ska utgående från 
Sveriges Arkitekters stadgar, etiska program, etiska regler och aktuell lagstiftning främja respekten för sitt 
yrkesområde och beakta det ansvar som följer av yrkesrollen.“ - „Etiska regler“, Sveriges Arkitekter, 
nóvember 2016, https://www.arkitekt.se/etiska-regler/.  
25 Höfundur þýddi lauslega: „ Arkitektens samfunnsansvar 2.1 Arkitekter har et viktig ansvar  i 
samfunnsbyggingen. Bygninger, anlegg og omgivelsers form, funksjon og innbyrdes sammenheng er av 
avgjørende betydning for menneskers trivsel og livsmiljø. 2.2 Arkitekter skal ivareta  miljømessig bærekraft 
i  sin yrkesutøvelse. - Fornuftig materialbruk, energiforbruk og avfallsreduksjon er sentrale tema. 
2.3 Arkitekter skal være seg bevisst  vår kultur- og bygningsarv  og forvalte, respektere  og videreføre disse 
verdier på en forsvarlig måte. Samtidig   har arkitekten ansvar for å skape nye kvaliteter av verdi  for 
ettertiden. 2.4 Arkitektens arbeider har direkte påvirkning på menneskers sikkerhet, helse og opplevelser. 
Arkitekten skal derfor etterstrebe løsninger som gir vakre og velfungerende omgivelser, tilrettelagt for alle.“ - 
„Etiske regler“, Norske arkitekters landsforbund, 2. júni 2010, http://www.arkitektur.no/etiske-regler.  
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verkfærakistu arkitektsins en því miður er þetta verkfæri frekar bitlaust og ekki nógu virt í 

stéttinni að mati höfundar. Það vantar í raun kaflan um samfélagslega ábyrgð í siðareglur 

AÍ, líkt og Norðmenn hafa.  

 Menningarstefna í mannvirkjagerð er eins og segir í inngangi, stefna sem gefin var 

út af Menntamálaráðuneytinu árið 2007. Hún horfir til varðveislu mikilvægra mannvirkja 

og staða, til viðhalds þeirra og til nýbygginga og skipulags með áherslu á gæði, arf, 

þekkingu og hag. Hún hampar þeim virðisauka sem góð byggingarlist ber með sér fyrir 

samfélagið. Menningarstefna í mannvirkjagerð er ekki lögbundin en er samt sem áður 

opinber stefna gefin út af ríkisstofnun og mætti nýta hana betur í fleira en bara opinberar 

byggingar. Hún væri góð viðbót fyrir arkitekta í verkfærakistuna. 

Norðurlöndin tóku höndum saman og sameinuðu krafta sína árið 2012 með stofnun Nordic 

Built Innovation. Það er stefnumarkandi þróunarverkefni á vegum Norræna ráðherraráðsins 

um sjálfbæra þróun í mannvirkjagerð. Markmiðið er að virkja lykilaðila á norrænum 

byggingamarkaði til eflingar græns hagvaxtar með sjálfbærri þróun. Nordic Built 

sáttmálinn inniheldur punkta sem stuðla að sjálfbæru manngerðu umhverfi sem gagnast 

notendum og mannvirkjageiranum á Norðurlöndunum og um allan heim. Sáttmálinn 

hljóðar svo: 

 
Við hyggjumst skapa manngert umhverfi sem:  
01. Er hannað fyrir fólk og eykur lífsgæði. 02. Eykur til muna sjálfbærni í 
byggingaiðnaði sem rekja má til nýsköpunar og góðrar þekkingar. 03. Sameinar 
borgarlíf og gæði náttúrunnar. 04. Nær markmiðinu um enga losun á vistferlinu. 
05. Er hagnýtt, snjallt og fagurfræðilega aðlaðandi, byggt á norrænni 
hönnunarhefð eins og hún gerist best. 06. Er sterkbyggt, varanlegt, sveigjanlegt, 
sígilt og endingargott. 07. Nýtur staðbundnar auðlindir og er lagað að 
staðháttum. 08. Er skapað og viðhaldið í gagnsæju samstarfi þvert á landamæri 
og greinar. 09. Styðst við lausnir sem staðfæra má og nota um allan heim.       
10. Bætir hag fólks, atvinnulífs og umhverfisins.26 

 

Nordic Built sáttmálinn er einnig dæmi um ólögbundinn sáttmála sem verður samt sem 

áður til í krafti ráðherrasamstarfs á Norðurlöndum. Tvær hönnunarsamkeppnir hafa verið 

haldnar á vegum Nordic Built á Íslandi. Skipulagssamkeppni á Kársnesi í Kópavogi og 

hugmyndasamkeppni um endurbætur á Höfðabakka 9 í Reykjavík. Samkeppnirnar 

reyndust vel og skiluðu áhugaverðum og nýstárlegum tillögum. Margir íslenskir arkitektar 

og hönnuðir hafa nú þegar skrifað undir sáttmálann og notast vonandi við hann í 

verkefnum sínum.  

                                                
26 „Nordic Built sáttmálinn“, Nordic Innovation, 2012, https://goo.gl/Y3JPL1. 
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5. Greining á byggingum  

Í þessum kafla greinir höfundur nokkrar nýlegar byggingar og athugar hvort samfélagsleg 

ábyrgð arkitekta endurspeglast í verkefnum þeirra. Byggingarnar fimm eru ólíkar en eiga 

það sameignlegt að vera allar staðsettar á götuhornum á u.þ.b. átta hektara svæði í miðborg 

Reykjavíkur. Greiningin fylgir gátlista sem sækir gildi í  Nordic Built sáttmálann, 

Menningarstefnu í mannvirkjagerð, Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, meistaraverkefni 

Jamil Xavier Hickerson við Maryland háskóla og punktum frá höfundi. Aðeins fáein gildi 

eru notuð við greininguna og er þessi listi því ekki tæmandi.   

Upplifun 

Hvernig passar byggingin inn í borgarmyndina?  

Tekur byggingin tillit til fyrri bygginga á lóð?  

Myndar byggingin, gatan og opna rýmið eina órofna heild? 

Aðgengi og tengingar 

Er þjónusta á jarðhæð?  

Hefur byggingin gott aðgengi að náttúru og almenningsrými? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

 

 
Mynd 1 – Afstöðumynd 
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Mynd 2 – Stakkholt 

Stakkholt 2 – 4  

Arkitektar: THG arkitektar 

Verkkaupi: Arcus ehf (dótturfélag ÞG verk) 

Byggingarár: 2013 - 14  

Gerð: Íbúðarbygging 

Stærð: 16.000 m2 / 43.000 m3 

Íbúðarfjöldi: 139 

Bílastæði neðanjarðar: 141 

 

Byggingin er staðsett á horni Brautarholts, Stórholts og Þverholts. Ekki er sjáanlegt að hún 

taki neitt tillit til hampiðjusmiðjanna sem voru á lóðinni fyrir. Þessi sjö hæða bygging með 

tveimur efstu hæðunnum inndregnum, virkar mjög massíf og stór í borgarmyndinni.  Hún 

er í mjög litlu samtali við göturýmið. Íbúðir eru á öllum hæðum, að undantöldu einu 

verslunarrými staðsett á norð-vestur horni byggingarinnar. Allir íbúðainngangar eru 

staðsettir í hálfgerðum inngarði sem snýr í há norður. Aðgengi inn í garðinn er aðeins við 

sitthvoran enda byggingalengjunnar. Ef gengið er frá enda til enda meðfram götunni eru 

200 metrar áður en komið er að inngangi í húsið eða opnun í garðinn. 
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Mynd 3 – Smiðjuholt 

Smiðjuholt 

Arkitektar: Búseti & ASK arkitektar 

Verkkaupi: Búseti 

Byggingarár: 2012 - 18  

Gerð: Íbúðarbygging 

Stærð:  

Íbúðarfjöldi: 200 

Bílastæði neðanjarðar:  

 

Byggðin í Smiðjuholti afmarkast af Einholti, Háteigsvegi og Þverholti. Hún vitnar í 

smiðjurnar sem voru þar áður með nafni sínu. Einnig er að finna fróðleik og ljósmyndir af 

smiðjunum prentað á filmu og límt á gler við innganga bygginganna. Byggðin passar 

nokkuð vel inn í borgarmyndina. Hún tekur mið af nágrannabyggingum hvað varðar hæð 

og fer til að mynda hvergi upp fyrir hæð Egilsborgar við Þverholt og lækkar svo í átt að að 

Háteigsvegi. Byggðin er í góðu sambandi við götuna og flæðir vel inn í miðgarðinn sem 

myndast á milli bygginganna. Engin þjónusta er á jarðhæð. Byggðin hefur fallegt umhverfi 

og mikið er um gróður í miðgarðinum. Hver stigagangur hefur tvo innganga, einn við 

götuna og annan inn í garðinn. Aðgengi í almenningsrýmið er því mjög gott.   
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Mynd 4 – Laugavegur 

Laugavegur 120 

Arkitektar: Teiknistofa Gunnars Hanssonar (1967), Gláma Kím (2015) 

Verkkaupi: Búnaðarbanki Íslands (1967), Centerhotels (2015) 

Byggingarár: 1967-1968, viðbygging 2015-2017 

Gerð: Hótel 

Stærð: 6620 m2 / 22.005 m3 (2017) 

Herbergjafjöldi: 170 

Bílastæði neðanjarðar: 0 

 

Byggingin er staðsett á lóð afmörkuð af  Rauðarásstíg, Laugavegi, Þverholti og Stórholti. 

Nýbyggingin tekur mið af hæð bygginganna í kring. Hún tekur tillit til eldri byggingarinnar 

á lóðinni og er greinilega ekki að reyna að apa eftir henni, heldur gefur henni sitt rými til 

að anda. Massi nýbyggingarinnar passar því ágætlega inn í borgarrýmið en er því miður 

ekki að gefa mikið til götunnar. Þjónusta er á jarðhæð eldri byggingarinnar með inngang 

bæði á horni Rauðarásstíg og Laugavegs og í gegnum tengibygginguna sem snýr út að 

Rauðarásstígs. Gestir byggingarinnar hafa ágætis aðgengi að náttúru í fallegum garði á 

milli bygginganna tveggja. Hann er hins vegar ekki almenningsrými.  
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Mynd 5 – Skjólgarður 

Skjólgarður 

Arkitektar: THG arkitektar 

Verkkaupi: Stúdentagarðar 

Byggingarár: 2015-16  

Gerð: Stúdentaíbúðir 

Stærð: 4858 m2 / 14.196 m3  

Íbúðarfjöldi: 102 

Bílastæði neðanjarðar: 19 

 

Byggingin Skjólgarður stendur við Ásholt, Brautarholt og Mjölnisholt þar sem áður var 

bílastæði. Hún passar ágætlega inn í borgarmyndina, tekur mið af hæð bygginga 

norðanmegin og skapar skemmtilega gönguleið í gegnum miðgarð byggingarinnar. 

Opnanir á nokkrum stöðum í skel byggingarinnar skapar skemmtilegt samtal milli götu og 

garðs. Allar íbúðirnar hafa inngang sem snýr út í garðinn. Íbúar hafa gott aðgengi að 

náttúru í miðgarðinum, en hann er kjarni byggingarinnar. Enginn þjónusta er á jarðhæð, en 

þó er samkomusalur sem gæti mögulega boðið upp á einhverja þjónustu. 
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Mynd 6 – Þverholt 

Þverholt 11 

Arkitektar: Teiknistofa Gunnars Hanssonar (1982), Gláma Kím (2008) 

Verkkaupi: Dagblaðið (1982), Þ11 ehf. (2008) 

Byggingarár: 1982-1984, viðbygging 2008-2012 

Gerð: Listaháskóli 

Stærð: 4152 m2 / 14.388 m3 (2012) 

Bílastæði neðanjarðar: 0 

 

Byggingin stendur á horni Þverholts og Stórholts. Upprunlega byggingin var fjórlyft en 

viðbyggingunni var svo bætt ofan á það. Hún tónar ágætlega með þeirri gömlu og passar 

vel inn í borgarmyndina. Veitingasala, sýningarrými og fyrirlestrasalir eru á jarðhæð og í 

kjallara byggingarinnar. Á efstu hæð eru svo bókasafn sem er opið almenningi. Byggingin 

sjálf er ekki í miklu samtali við götuna en starfsemi hússins ýtir vel undir það og dregur 

fólk að. Aðgengi að náttúru er fallegt útsýni á efri hæðum og svalir nánast hringinn í 

kringum bygginguna.  
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Lokaorð 

Það er ábyrgð arkitekta sem fagmanna að taka ákvarðanir fyrir hönd annara 

samfélagsþegna, um breytingar og mótun á manngerðu umhverfi. Starf arkitekts snýst 

stöðugt um að taka ákvarðanir, stórar sem smáar. Ákvarðanir sem móta umhverfi okkar 

næstu áratugina. Starfinu fylgir mikil ábyrgð og skiptir máli að bæði arkitektar og 

almenningur sé meðvitaður um þessa ábyrgð og virðing hennar sé gagnkvæm. Til að 

uppfylla þessa ábyrgð og taka réttar ákvarðanir á réttum tímum verður að rækta siðferðið 

að hætti Páls Skúlasonar. Að koma upp reglum um það hvernig við tengjum saman 

athafnir, myndum úr þeim ákveðna breytni og umgengi, tökum afstöðu til annara 

samfélagsþegna og metum sjálf okkur og umhverfið sem við erum í. Arkitektinn þarf að 

sýna þá ábyrgð, að nýta sérþekkingu sína til góðs fyrir samfélagið. Í einfaldri merkingu 

snýst samfélagið um það hvernig hópur af fólki myndar tengslanet og hefur áhrif á líf 

hvors annars með það að markmiði að bæta almenn lífsgæði með samstarfi og 

verkaskiptingu. Arkitektúr fjallar um mótun samfélagsins og þá er mikilvægt að sem flest 

sjónarmið komi að ákvörðunum. Ekki síst þau sem snúa að vellíðan einstaklingsins og 

félagslegum samskiptum.  Arkitektar eru í þjónustustarfi gagnvart almenningi við að búa 

til rými sem stuðla að góðri heilsu og vellíðan fólks.  

 Samkvæmt greiningu höfundar, má sjá vott af samfélagslegri ábyrgð arkitekta í 

flestum af verkunum. En hvernig getum við stuðlað markvisst að henni? Menntun arkitekta 

virðist vera í góðum farvegi. Hins vegar er hugsanlega þörf á menntun um arkitektúr út 

fyrir fagið. Samvæmt siðareglum AÍ eru arkitektar ábyrgir gagnvart verkkaupa og eru þeir 

þá líka ábyrgir fyrir að mennta verkkaupa um arkitektúr og samfélagslega ábyrgð. 

Vandamálið varðandi vitund um samfélagslega ábyrgð í mannvirkjagerð liggur ekki hjá 

arkitektinum einum. Að mati höfundar hafa siðareglur AÍ ekki nógu hátt gildi innan stéttar 

arkitekta. Þetta eru hugsjónir og meginreglur sem félagið telur að arkitekt beri að hafa að 

leiðarljósi í starfi sínu. Í aðdragenda málsins er því fráleitt að ekki skuli vera kafli í reglum 

þessum um samfélagslega ábyrgð sem arkitektar bera og læra um í menntun sinni. 

Siðareglur Arkitektafélags Íslands eru samþykktar af arkitektum og ætti það ekki að vera 

nein fyrirstaða en að koma þessu á laggirnar sem fyrst og vekja athygli á samfélagslegri 

ábyrgð í krafti fjöldanns. 
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