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Útdráttur 

 

Flestir Íslendingar höfðu lengi framan af búið í sveit og því vanir grænum högum og 

náttúru í umhverfi sínu. Á tiltölulega skömmum tíma fór Reykjavíkurborg að vaxa úr því 

að vera lítið samfélag í að vera stórborg á marga mælikvarða og við það minnkuðu tengsl 

borgarlífs við jaðranna. Ástand húsnæðismála voru slæm fyrir komu hersins en versnuðu 

enn frekar uppúr miðri 19. öld. Við blöstu úrlausnarefni og áskoranir í skipulagsmálum, 

landsmenn vildu sjá breytingar og markaði ný hugmyndafræði módernismans upphaf nýrra 

tíma. Við tóku örar breytingar í skipulags- og samgöngumálum, þar sem áhersla var lögð á 

tæknileg atriði sem bitnaði oft á fagurfræði og félagslegum þáttum.  

Í ritgerðinni er Múlahverfið haft til hliðsjónar, en Múlahverfi er ein birtingarmynd 

hugmyndafræðum módernismans. Múlahverfi er umlukið stórum umferðaæðum sem 

einangrar það frá nærliggjandi svæðum, við það styrkist staða einkabílsins og gangandi og 

hjólandi vegfarendur verða fyrir barðinu. Múlahverfi er dæmi um útþenslu byggðar, þar 

sem byggðin einkennist af of stórum lóðum og gisinni byggð þar sem töluverður 

aðskilnaður er á atvinnu- og íbúðabyggða.  

Þá fjallar höfundur sérstaklega um Múlahverfið út frá sögulegum atriðum í 

borgarskipulagi og þeim aðferðum sem helst er litið til við skipulag hverfa. Fjallað er um 

hverfið út frá hefðbundnum tölulegum mælikvörðum, en einnig út frá fagurfræði, notagildi 

og upplifun höfundar, sem gekk um hverfið og skoðaði m.a. risavaxna garða við 

fjöleignahús sem nýtast íbúum á takmarkaðan hátt.  

Loks víkur höfundur að borginni og náttúrunni og þeim ávinningi sem það hefur í 

för með sér fyrir íbúa að njóta útiveru og vera í tengslum við náttúru. Þar eru tækifærin af 

skornum skammti í Múlahverfi, þrátt fyrir að ekki vanti grænu svæðin.  
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Inngangur  

 

Arkitektúr og hönnun getur staðið fyrir margt, en yfirleitt snýst hún um að skapa umhverfi 

sem virkar vel, gleður augað og eykur öryggi okkar. Þrátt fyrir það má finna mikið af 

hönnun í dag sem við höfum í mörgum tilvikum enga raunverulega þörf fyrir og þar eru 

þarfir fólksins eru ekki í fyrirrúmi. Við eigum að staðsetja manninn í hönnuninni og breyta 

hönnuninni út frá þörfum mannsins en ekki öfugt. Viðfangsefni ritgerðarinnar er sígilt og 

mikilvægt fyrir þá sem fást við borgarskipulagsmál: Hvernig getur skipulag hverfa tekið 

mið af þörfum íbúa?  

Ég tel að mörg dæmi séu um það að skipulagsmál í Reykjavík hafi í gegnum tíðina 

stjórnast af margvíslegum utanaðkomandi áhrifavöldum og að það sé ekki tilviljunarkennt 

að sum hverfi hafi verið hönnuð með þeim hætti sem raun ber vitni.  Í ritgerðinni mun ég 

fjalla um söguleg atriði er snúa að borgarskipulagi og arkitektúr, þær aðferðir sem litið er 

til við hönnun hverfa, tengsl náttúrunnar og borgarskipulags og önnur atriði sem setja ber í 

forgang í skipulagsmálum.  

Það eru margvíslegir áhrifavaldar í borgarskipulagi hér á landi sem eru 

óhefðbundnir í skipulagsmálum og arkitektúr. Erfitt var að sjá fyrir þá staðreynd að 

erlendir herir myndu skilja hér eftir mikinn fjölda bragga eftir að þeir fóru af landi brott. 

Jafnvel þó bragganir hafi ekki talist góður húsakostur sköpuðu þeir framboð á tímum 

gróðarlegrar eftirspurnar sem var eftir íbúðarhúsnæði í Reykjavík um miðja síðustu öld. 

Breytt atvinnuþátttaka og samsetning á samfélagi í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar hafði 

mikið að segja um það hversu hratt Reykjavíkurborg stækkaði. Í stækkun borgarinnar var 

reynt að líta til viðurkenndra aðferða í borgarskipulagsfræðum, en af margvíslegum 

ástæðum má segja að hverfi borgarinnar séu misjafnlega vel heppnuð.  

Borgir hafa verið til í árþúsundir en Reykjavík aðeins 100 ár, uppbygging hefur 

verið hröð og íbúðarfjölgun mikil. Þegar það er orðið úrlausnarefni að halda í hraða og 

þróun samfélagsins og sífeldar breytingar á þörfum mannsins getur það reynst skaðlegt 

fyrir samfélagið. Birtingarmyndir þessarra öru þróunnar hafa ekki síður áhrif á hönnun og 

arkitektúr.  
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Í ritgerðinni ætla ég að fjalla sérstaklega um Múlahverfið út frá framangreindum 

sjónarmiðum. Ég reyni að draga það fram hvaða áhrifavaldar höfðu mest áhrif á það 

hvernig hverfið byggðist upp. Aðstæður réðu miklu og eins straumar og stefnur í 

arkitektúr. Ég tel að uppbygging hverfisins hafi tekið mið af hvoru tveggja. 

1. Frá sveit til borgar  

Íslendingar hafa búið fremur stutt í þéttbýli. Fyrir tæpum 100 árum bjuggu 45% 

landsmanna enn í torfbæjum og stór hluti landsmanna bjó í dreifbýli. Það var á þriðja 

áratug síðustu aldar sem vöxtur Reykjavíkurborgar hófst fyrir alvöru og hefur borgin 

stækkað gríðarlega síðan þá.1 Borgarmyndun Reykjavíkur varð því ekki til fyrr en um 

miðja 19. öld meðan aðrar borgir á borð við Róm, London og París hafa sögulegar minjar 

frá því fyrir fæðingu Krists. Reykjavík hefur því þróast á öðrum forsendum en margar 

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

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

miðöldum.  

Aðfaranótt föstudagsins 10. maí 1940 urðu þáttaskil í sögu Íslands þar sem breskur 

her steig á land í Reykjavík. Hernámið hafði í för með sér margvíslegar breytingar á lífi 

landsmanna sem lengi hefðu búið við kröpp kjör. Í fyrstu bjuggu hermenn í tjöldum en 

þegar leið á árið 1940 hófst bygging herskálanna og með aðstoð íslenskra verkamanna risu 

hundruðir bragga í Reykjavík á skömmum tíma. Braggahverfin settu því sterkan svip á 

Reykjavík í síðari heimsstyrjöld og fyrstu áratugina eftir stríð.2  

Ástand húsnæðismála í Reykjavík var erfitt fyrir komu hersins en það versnaði enn 

frekar við komu herafla Breta og Bandarríkjamanna. Hermenn sóttust nú eftir leiguhúsnæði 

og því myndaðist fljótlega algert neyðarástand. Þeim sem sagt var upp húsnæði lentu oftar 

en ekki bóstaflega á götunni með allt sitt og urðu að gera sér hanabjálka, kjallarageymslur 

og aðra álíka íverustaði að góðu.3  Það er því er ekki að furða að ýmsir hafi litið á braggana 

hýru auga þegar þeir stóðu auðir í hundraðatali eftir hernám og fólk átti ekki önnur hús að 

venda. Jafn gallaðir og braggarnir voru þá voru þeir þrátt fyrir allt skárri en skúrar og 

                                                
1 Gunnar Karlsson, „Hvenær fluttu Íslendingar úr torfbæjunum.” Vísindavefurinn, 3. febrúar 2012. Sótt 
9.október 2017 á https://www.visindavefur.is/svar.php?id=60608 
2 Eggert Þór Bernharðarsson. Undir Bárujárnsboga: Braggalíf í Reykjavík 1940-1970. (Reykjavík: JPV 
útgáfa, 2013), bls 6-7. 
3 Eggert Þór Bernharðarsson. Undir Bárujárnsboga, bls 6-7. 
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kjallaraholur. Braggarnir komu því að góðum notum þegar Íslendingar stóðu á tímamótum. 

Sveitasamfélagið var að syngja sitt síðasta og þéttbýlisþjóðfélagið tók við. Þar var 

Reykjavík í lykilhlutverki.4  

Eftir síðari heimsstyrjöldina þurftu Reykvíkingar að taka til hendinni og útrýma 

þurfti ófullnægjandi íbúðum og bröggum. Megináhersla var nú lögð á byggingu 

fjölbýlishúsa á sem skemmstum tíma með sem minnstum tilkostnaði. Hvert fjölbýlishúsið 

reis á fætur öðru í Reykjavík um og uppúr 1960.5 Trausti Valsson kallar tímabilið eftir 

heimsstyrjöldina og fram til um 1970 furðutímabil í sögu menningarinnar: 

Á þessum tímabili missa Reykvíkingar, og Íslendingar reyndar flestir, svo gersamlega 
fótanna í tæknihyggju og framkvæmdafári að nær öll skynjun á gersemum náttúrunnar og 
umhverfisins gufaði upp. Við urðum t.d. svo gjörsamlega slegin blindu á fegurð gömlu 
byggðarinnar að nauðsynlegt þótti að halda samkeppni um fegrun umhverfis Tjarnarinnar 
1951. Fyrstu verðlaun hlaut tillaga sem gerði ráð fyrir niðurrifi nær allra gömlu 
byggðarinnar og skyldu forljótir steinsteypuhlunkar reistir í staðinn!6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Vinningstillaga „Fegrun Tjarnarinnar” í Reykjavík 1951. Áform voru um að rífa gömlu 

húsin við Tjörnina. 

Útí hinum vestræna heimi voru svipaðar hugleiðingar í gangi. Jafnvel þó að 

heimskreppunni hefði verið lokið, var lífið barátta um brauðið og atvinnnuleysi jókst í 

mengandi iðnaði. Evrópuþjóðirnar voru enn í sárum eftir fyrra stríð og því kreppan ekki að 

bæta ástandið þar.7 Vildi fólk sjá breytingar og var þessi nýji hugsunarháttur ein 

                                                
4 Eggert Þór Bernharðarsson. Undir Bárujárnsboga, bls 223 
5 Eggert Þór Bernharðarsson. Undir Bárujárnsboga, bls 223 
6 Trausti Valsson. Borg og náttúra: Ekki andstæður heldur samverkandi eining. (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 
1999), bls 47. 
7 Stella Soffía Jóhannesdóttir, „Hvenær fluttu Íslendingar úr torfæjunum.” Vísindavefurinn, 5. febrúar 2007. 
Sótt 9.október 2017 af https://www.visindavefur.is/svar.php?id=648 
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birtingarmynd þess. Arkitektar á borð við Le Corbusier teiknuðu fallegar myndir af þessari 

nýju sýn, en raunveruleikinn varð allt annar. Í framhaldi verða til stöðluð og að hluta til 

fjöldaframleidd steinsteypt íbúðarhús í eyðimörk bílskúra og bílastæða. Stórar 

umferðagötur voru látnar skipta borginni upp í einangruð hólf. Í eitt hólfið komu stofnanir, 

í annað svefnhverfi og grænn blettur í það þriðja.8  

Þetta var ólíkt lífsviðhorf frá því sem áður var og því hljómaði þessi 

hugmyndafræði eflaust vel í eyrum þeirra sem bjuggu í braggahverfum eða við aðrar bágar 

aðstæður. 

2. Múlahverfi í mótun, áhrif og afleiðingar 

Múlahverfi afmarkast af Kringlumýrarbraut, Suðurlandsbraut, Grensásveg og Miklubraut. 

Á hernámsárunum risu nokkur braggahverfi á svæðinu. Þekktasta hverfið var Camp 

Caledonia eða betur þekktur sem Múlakampur. Að lokinni heimsstyrjöld í kringum 1950 

reis fjöldi lítilla timburhúsa við braggahverfið. Þau voru byggð af vanefnum, í óleyfi og án 

lóðaréttinda. Borgin gerði samning við eigendur þessara húsa árið 1953. Skyldu þá víkja 

fyrir nýbyggingum sem síðar risu á 7. og 8. áratug 20.aldar.9  

Þegar uppbygging úthverfa hófst eftir seinni heimstyrjöldina var samþykkt 

aðalskipulag fyrir Reykjavík ekki fyrir hendi en það var til uppdráttur frá árinu 1948 sem 

hægt var að styðjast við. Í þeim uppdrætti var lögð rík áheyrsla á aðgreiningu atvinnu- og 

íbúðarbyggðar. Þetta var í andstöðu við skipulag á eldri svæðum Reykjavíkur þar sem 

samþætting íbúðahverfa og hvers lags starfsemi og þjónustu var mikil. Þetta var þróun í 

takt við erlendar stórborgir upp úr síðari síðari heimsstyrjöldinni og hugmyndir 

módernismans.10  

Hverfin sem byggðust upp á þessum tíma voru einangruð hvert frá öðru og var 

hugmyndin að þau yrðu að sjálfstæðum einingum þar sem fólk gæti sótt helstu þjónustu. 

Það varð þó aldrei raunin. Uppbygging þjónustu í hverfunum gekk oft hægt og 
                                                
8 Trausti Valsson, Borg og náttúra, bls 94. 
9 Reykjavíkurborg. Háaleiti-Bústaðir: Verklýsing hverisskipulagsgerðar. (Reykjavík: Umhverfis- og 
skipulagssvið Reykjavíkurborgar, 16. Mars 2016), bls 44-45. Sótt 5.nóvember 2017 af 
http://reykjavik.is/sites/default/files/Hverfisskipulag/docs/bh5_verkl._hverfisskipulags_-_minkud_utgafa_16-
03-2016.compressed_1.pdf 
10 Eggert Þór Bernharðsson. Saga Reykjaavíkur: Borgin 1940-1990. Fyrri hluti. (Reykjavík: Iðunn, 2000), bls 
233. 
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bæjaryfirvöld héldu ekki við í útþensluna og hverfin urðu fæst nógu fjölmenn til að 

rekstrargrundvöllur væri fyrir fjölbreytta þjónustu. Eftir því sem hverfi byggðust upp og 

byggðin dreifði úr sér yfir stærra svæði jukust allar vegalendir innanbæjar til muna.11 

Aðaláhersla í samgöngumálum færist yfir á notkun einkabílsins og í kjölfarið stóraukast 

umferðavandamál og fjarðlægð milli bygginga, fólks og staða eykst. 12  Einn fremsti 

skipulagsfræðingur heims, Jan Gehl vitnar í Jane Jacobs í bók sinni, Cities for people, þar 

sem hún bendir á þessa miklu aukningu á bílaumferð sem hefur fylgt hugmyndafræði 

módernismans. Byggingar standa einmanna með nægt pláss í kringum sig og það muni 

binda enda á mannlíf og gera borgir algjörlega lífvana og snauðar af fólki.13 Skipulags- og 

samgöngumál á undangenginni öld hafa tekið örum breytingum og ljóst er að mikil áhersla 

á tæknileg atriði hefur oft bitnað á fagurfræði og félagslegum þáttum í 

þéttbýlissamfélaginu.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Græn svæði Múlahverfis. 

 

                                                
11 Eggert Þór Bernharðsson. Saga Reykjaavíkur, bls 229-231.  
12 Salvör Jónsdóttir. Framtíð borga: hvernig borg má bjóða þér. (Reykjvík: Háskólaútgáfan, 2003). 
13 Jan Gehl. Cities for people. (Washington: Island Press, 2010), bls. 3. 
14 Hávar Sigurjónsson. „Frumkvöðull á sviði skipulagsmála og lýðheilsu.” Læknablaðið, 2017 
http://www.laeknabladid.is/media/tolublod/1743/PDF/u02.pdf 
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2.1 Mælikvarðar Múlahverfis 

Rannsókn á Múlahverfi leiddi í ljós að það Múlahverfi er 973.413m2 að flatarmáli. Þar af 

er byggt svæði 20,6% eða 200.625m2. 79,4% Múlahverfis er því óbyggt eða 773.794m2. 

Grænt svæði þekur 40% Múlahverfis eða 390.328m2. Steypa þekur 39% af Múlahverfinu 

eða 380.461m2. Múlahverfi hefur að geyma 7.408 bílstæði og þekja þau 10,5% af 

Múlahverfi eða 92.600m2 að flatarmáli. 

Múlahverfi er því jafnstórt að flatarmáli og Austurbæjarhverfið eða um það bil 

980.000m2. Árið 2015 voru íbúar Austurbæjarhverfis 8.174 talsins en 3.004 einstaklingar 

bjuggu þá í Múlahverfi.15 Aðeins er byggt á 20% landsvæðis Múlahverfisins. Afgangurinn 

samastendur af auðum svæðum. Helmingur auða svæðisins er malbikað og hinn 

helmingurinn eru græn svæði. Yfir 10.000 manns koma daglega við í Múlahverfi og í 

hverfinu er að finna 7.400 bílastæði en aðeins 12 bekkir til að setjast á.16 

Í Múlahverfi eru áhrif módernismans augljós. Augljós aðskilnaður er á milli 

athafna- og íbúðasvæða þar sem veggur hreinlega skilur þau að. Næg bílastæði fyrir alla, 

stór og mikil græn svæði, greiðfærar götur, skólar, íþrótta svæði en allt aðskilið. 

Viðbrögðin frá bröggunum og því sem áður var eru augljós, þar sem þrengslin voru mikil, 

vont aðgengi og græn svæði sjaldséð sjón.  

Í miðju Múlahverfi má finna stóra og mikla fjölbýlishúsagarða.  Þeir eru sumir 

hverjir það stórir að þeir minna frekar á tún sem ræktað er til sláttar handa grasbítum. Í 

huga flestum er orðið garður jákvætt, fyrirheit um bjarta sólskinsdaga þar sem hægt er að 

liggja í grænu grasi og telja skýin á himninum. En þrátt fyrir allan þann fjölda fólks sem á 

erindi í Múlahverfið daglega sést varla gangandi vegfarandi og á sólríkum sumardegi 

standa hin fjölmörgu grænu svæði hverfisins auð. Stórir og miklir fjölbýlisgarðar 

Múlahverfisins eru þar með ekki undanskilir. En hvernig má það vera; er ekki allt vænt 

sem vel er grænt?  

Stærsti fjölbýlisgarður Múlahverfis liggur á milli sex fjölbýlishúsa, við 

Háleitisbraut 49-51 og 101-107. Hann er hvorki meira né minna en 6.210 m² en þó hann 

trompi aðra nærliggjandi garða með stærð sinni er munurinn ekki mikill. Fjölbýlisgarðar 

                                                
15 „Mannfjöldi í Reykjavík eftir hverfum.” Hagstofa Íslands. Sótt 10.nóvember af 
https://datamarket.com/data/set/ulk/mannfjoldi-i-reykjavik-eftir-hverfum-kyni-og-aldri-1998-
2015#!ds=ulk!21=1j99.1ja4:22=3e0:23=3eq&display=line 
16 Santanicchia, Massimo. „ Heilbrigð borg.” Fréttablaðið, 7. desember 2016. Sótt 10. nóvember 2017 af 
http://www.visir.is/g/2016161209090 
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og torg gegna tveimur ólíkum hlutverkum en til þess að setja stærð umræddan garðs í betra 

samhengi er áhugavert að bera hann saman við stærð Austurvölls.  

Austurvöllur er 4.040 m² að stærð. Hann gegnir mikilvægu hlutverki hjá 

landsmönnum, hvort það sé að njóta menningarinnar í miðborg Reykjavíkur, njóta 

veðurblíðunnar á fallegum sumardögum eða til að láta í ljós skoðanir sínar á störfum 

Alþingis. Fjöldamet við Austurvöll varið slegið haustið 2010 þegar 5.000 manns mættu til 

mótmæla.17 Með þessar staðreyndir í huga þykir mér því ansi merkilegt að umræddur 

fjölbýlisgarður sé 35% stærri að flatarmáli en Austurvöllur.  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

Mynd 3. Fjölbýlisgarður við Háleitsbraut 49-51og 101-107. Stærð: 6.210 m². Austurvölluur 

sttærð: 4.040 m²   

 

Stór og mikill garður með mikið meira en nóg af grænu fögru grasi hljómar ef til vill 

ekkert svo illa í eyrum okkar. En við nánari athugun eru fjölbýlisgarðar Múlahverfis garðar 

með lítið sem ekkert innihald, litla rýmismyndun og eru þeir á engan hátt hvetjandi til 

notkunnar. Það liggur því augum uppi að slíkir garðar skila ekki tilætluðum árangri.  

 

 

 

                                                
17 Balur Arnarson. „Metfjöldi á Austurvelli.” Morgunblaðið, 5. október 2010. Sótt 8. október 2017 á 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/10/04/metfjoldi_a_austurvelli/ 
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Mynd 4. Fjölbýlisgarður við Háaleitisbraut 109 – 115 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Fjölbýlisgarður við Háaleitisbraut 49-51 og 101-107 
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Margt athyglisvert kemur í ljós ef litið er til baka yfir þróun skipulags á Íslandi, þá 

sérstaklega höfuðborgarsvæðinu síðast liðin 50 ár. Í þessu sambandi er að mörgu leyti gott 

að hafa Aðalskipulag Reykjavíkur 1962-1983 sem nokkurs konar upphafspunkt en segja 

má að með því hafi Íslendingar fyrst kynnst nútímavinnubrögðum við borgarskipulag. Um 

þetta leyti barst hingað til lands ný erlend hugmyndarfræði um borgarskipulag, annars 

vegar hugmyndir um sjálfstæða borgarhluta og hins vegar aðskilnað íbúða- og 

athafnahverfa. Í stað hinnar blönduðu byggðar var nú farið að skipuleggja sérstök athafna- 

og íbúðahverfi. Eftir erlendri fyrirmynd áttu úthverfin að hýsa 15-20 þúsund íbúa þar sem 

finna ætti flesta þá þjónustu sem íbúarnir þörfnuðust. Þessi hugmyndafræði var til dæmis 

höfð að leiðarljósi við skipulag Múlahverfis og Heimahverfa með stórum 

verlsunarmiðstöðvum í jaðri hverfanna, en ekki gekk þó eftir að þessi hverfi yrðu að 

sjálfstæðum félagslegum einingum.18 

Skipulagið fékk góðar viðtökur á sínum tíma en þetta jákvæða viðhorf entist þó 

ekki lengi þar sem viðhorf og hugmyndafræði hafa breyst með árunum og ljóst að 

almenningur gerði sér ekki grein fyrir neikvæðum áhrifum einkabílsins á skipulagsmál og 

upplifun íbúa af umhverfi sínu. Skipulagið var síðar harðlega gagnrýnt vegna þeirrar 

áherslu sem þá var lögð á uppbyggingu gatnakerfisins, sérstaklega í miðbænum og 

nágrenni. Það sem athyglisvert er að aðeins þremur árum áður en skipulagið er sett fram 

þurfti sérstak leyfi fyrir innflutningi á bílum og voru skrásett ökutæki á landinu öllu árið 

1962 ekki nema tæp þrjátíu þúsund talsins.19 Í dag eru hins vegnar ökutæki á Íslandi orðin 

fleiri en íbúar á landinu og í árslok 2016 var heildarfjöldi skráðar ökutækja á Íslandi 

344.66420 og hreppum við Íslendingar ásamt Ítölum því titilinn, þegar miðaða er við 

höfðatölu, að eiga flesta bíla í heimi.21 

Múlahverfið er eitt dæmi um útþenslu byggðar þar sem byggðin einkennist af of 

stórum lóðum og gisinni byggð og þar sem töluverður aðskilnaður er á atvinnu- og 

íbúðarbyggð. Þeir sem skipulögðu Múlahverfi, á tímum módernismans og funktionlismans, 

höfðu eflaust það besta í huga þegar það var byggt. Hverfið er hins vegar áminning þess að 

                                                
18 Bjarni Reynisson. Borgir og borgarskipulag. (Reykjavík: Skrudda ehf, 2014), bls 230. 
19 Ásdís Fjóla Ásgeirsdóttir, Sóley Björk Guðmundsdóttir og Trausti Dagsson. „Framtíðarsýn í 
samgöngumálum árið 1962.” Framtíðarsýn og fortíðarhyggja. Sótt 7. desember 2017 af 
https://husvernd.wordpress.com/adalskipulagid-1962/ 
20 „Ökutæki fleiri en landsmenn.” Morgunblaðið, 6. apríl 2017. Sótt 7. desember 2017 af 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/04/06/okutaeki_fleiri_en_landsmenn/ 
21 Baldur Guðmundsson. „Íslendingar eiga flesta bíla í heimi miðað við höfðatölu.” DV, 27. mars 2017. Sótt 
7. desember af http://www.dv.is/frettir/2017/3/27/islendingar-eiga-flesta-bila-i-heimi-midad-vid-hofdatolu/ 
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mikilvægt er að hanna umhverfi mannsins með mælikvarða hans að leiðarljósi. Þó hlutföll 

og skipulag hverfisins litu eflaust vel út á teikniborði er ekki þar með sagt að það 

endurspegli raunveruleikann.  

Upplifun mín að ganga í gegnum Múlahverfi var að hverfið er mjög einangrað frá 

nærliggjandi svæðum vegna þeirra stóru umferðaæða sem umkringja hverfið. Áhugaverðir 

staðir eins og Laugardalur, Kringlan, Fossvogur, Klambratún og Öskjuhlíð eru allir í minna 

en tveggja kílómetra radíus frá Múlahverfi. Þrátt fyrir að vegalengdin sé stutt í til dæmis 

Laugardalinn get ég vel ímyndað mér að íbúar Múlahverfis kjósi frekar að aka þangað en 

að fara fótgangandi. Skilin milli íbúða- og iðnaðarhverfis eru skýr, þau afmarkast með 

geysi stórum vegg sem er að hluta til skreyttur gaddavír að ofan. Umræddur veggurinn er 

hálfur kílómetri að lengd og er hann tvisvar sinnum brotinn upp. Við tekur iðnaðar- og 

þjónustuhverfi þar sem hvergi er gert ráð fyrir gangandi vegfarendum. Þarna leikur 

einkabílinn aðalhlutverkið og lítið gert til að bjóða gangandi vegfarendur velkomna. Í 

þessum hluta Múlahverfis eru gangstéttir vandfundnar og lítið sem engan gróður að finna. 

Eftir að hafa yfirstigið úr þessum hluta Múlahverfis tekur á móti þér stór og mikil 

umferðagata, Suðurlandsbraut en eftir hana ertu loks komin/nn í Laugardalinn. 

Nú er það alls ekki ætlunin að segja að íbúar Múlahverfis búi við slæmar aðstæður, 

síður en svo. Múlahverfið hefur uppá marga kosti að bjóða og í hverfinu eru leikskólar, 

grunnskólar, framhaldsskóli og íþróttaheimili Fram svo eitthvað sé nefnt, hverfið er því 

kjörinn staður fyrir fjölskyldufólk. Hins vegar væri hægt að auka lífsgæði íbúa Múlahverfis 

til muna með því að tengja hverfið betur við nærliggjandi umhverfi. 

3. Borgin og náttúran  

„Mjög margir virðast hafa þörf fyrir náttúrufegurð í formi anganar, kyrrðar, náttúruhljóða, 

litadýrðar og fjölbreytni lífs. Hæpið er að afgreiða fegurðarþörfina sem algerlega huglægt 

fyrirbæri, því að telja verður að mannlegt eðli sé aðlögun að umhverfinu. Með öðrum 

orðum, manninum líður betur og lifir farsælla lífi er honum er búið náttúrlegt umhverfi.”22 

Eins lengi og sögur herma eftir hefur mannkynið fundið hjá sér þörf fyrir samneyti 

við náttúru. Lengst af bjó mannkynið dreift og fengu því þessari þörf fullnægt í daglegu 
                                                
22 Arnþór Garðarsson. Mannskeppnan og náttúran: Safn greina um siðfræði og náttúru. (Reykjavík: Háskóli 
Íslands, 1994), Bls 302. 
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amstri. Þéttbýli og borgir hafa verið til í nokkur þúsund ára en þær fornu borgir eru þó á 

engan hátt sambærilegar borgum nútímans. Þéttbýli gat áður aðeins myndast þar sem 

jarðvegur var sérstaklega frjósamur og landið fjölbreytt. Fólk hafði ekki farartæki til að 

flytja nauðsynjar langar vegalendir né hafði þekkingu hvernig matvæli væru best geymd. 

Þess vegna varð það að stunda einhvern konar jarðrækt og landbúnað inni í borgum eða 

mjög nálægt þeim og voru því langflestir í snertingu við náttúru í daglegu lífi. Allt þetta 

breyttist með iðnbytingunni og enn frekar þegar menn hófu að nota olíu sem orkugjafa. 

Iðnaður og tækni hafa því nú gert milljónum manna kleypt að búa í þéttu borgarumhverfi, 

oft fjarri náttúru. Í kjölfar iðnbyltingarinnar var nú hægt að að flytja hverskonar varning 

heimshorna á milli, iðnaðarborgir risu og aðstæður almennings breyttust á örstundu. Í 

framhaldi fór fólk að vinna innandyra myrkranna á milli og aðgangur að náttúrulegu 

umhverfi minnkaði. Sterk þörf fyrir útivist og fjölbreytta náttúru minnkaði hins vegar 

ekki.23  

Flestir Íslendingar höfðu lengi fram af búið í sveit og því vanir grænum högum og 

náttúru í umhverfi sínu. Eftir að þéttbýli tók að myndast í Reykjavík við aldamótin 1900 

fékk borgin snemma á sig nokkurn bæjarbrag og samskiptin við náttúruna færðust út í 

jaðranna. Lengi framan af 20. öldinni voru þessir jaðrar mjög opnir og virkir og samspil 

borgarlífs við sjóinn og landbúnaðarsvæðin mjög sterk. Frumorsökin var sú að líf 

Íslendinga byggðist langt fram á öldina mikið á því sem náttúran gefur, bæði til sjávar og 

sveita.  Í seinna stríði fer Reykjavík að þróast meira í átt að þjónustusamfélagi og við það 

minnkaði tengsl borgarlífs við jaðranna. Eftir stríð dofnaði áhugi manna og skilingur á 

náttúrinni og þá ákveðið í skipulagi að öll vesturströnd borgarinnar yrði tekin undir iðnað 

og síðar líka undir stórar umferðaræðar. Eftir því sem iðnaðarbelti þéttist og umferðin jóks, 

minnkuðu tengsl borgarhverfanna við ströndina og hafið.24 

Tré og annar gróður gegnir margvíslegu hlutverki í borgarumhverfi, allt frá því að 

fegra umhverfið, bæta umhverfisleg gæði og hafa áhrif á heilsu og upplifun íbúa. Í gegnum 

mannkynssöguna hefur maðurinn lengst lifað af í náttúrunni og því má segja að náttúran sé 

það umhverfi sem manninum er eðlislægt að lifa og hrærast í. Aðgengi að grænum 

svæðum eykur vellíðan og andlega heilsu íbúa og hefur þannig mikinn ávinning í för með 

sér. Ánægja okkar af tenglsum við náttúru er af öðrum toga en sú ánægja og andlega 

                                                
23 Hartig, Terry, Henk Staats, Agnes E. Preference for Nature in Urbanized Societies: Stress, Restoration, 
and the Pursuit of Sustainability. (Holland: Joarnal of Social Issues, 2007) 
24 Trausti Valsson. Borg og náttúra, bls 7. 
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fylling sem maðurinn nýtur til dæmis við að hlusta á eða horfa á listaverk. Tengsl okkar 

við náttúru er ein af andlegu þörfum mannsins alveg eins og við höfum þörf fyrir ákveðin 

bæti- og næringarefni. Það hefur oft verið sagt og skrifað, að vesturlandabúar hafi haft 

tilhneygingu til þess að gera lítið úr andlegum málum. Í þessu samhengi er það þörf 

mannsins fyrir náin tengsl við náttúru.25 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem staðfesta sálrænan ávinning mannsins að 

vera í návist við náttúru. Þá er ótalin þekkt rannsókn sem Bandaríkjamaðurinn Roger 

Ulrich gerði árið 1984 þar sem hann bar saman tvo hópa sjúklinga sem sem gengist höfðu 

undir sams konar aðgerðir og horfðu sjúklingar annars vegar út á steinvegg og hins vegar 

út í garð að lokni aðgerð. Þessir tveir hópar náðu misfljótum bata. Í ljós kom að þeir 

sjúklingar sem lágu í herbergjum með útsýni yfir trjágróður dvöldu að jafnaði degi skemur 

á sjúkrahúsinu, þeir kvörtuðu minna og þurftu færri skammta af verkjalyfjum en þeir sem 

horfðu á steinvegg út um gluggann sinn. Ulrich gerði ráð fyrir að útsýni sjúklinganna hefði 

gert gæfumuninn varðandi bata þeirra enda hefur nálægð við náttúru lækningagildi að mati 

flestra.26  

 

3.1 Að byggja rými með gróðri 

Eitt af því athyglisverða í sambandi við andstæður er að ef þeim er kleyft að vinna saman 

styrkja þau hvort annað gagnkvæmt. Í litafræði er það til dæmis þekkt því að andstæðulitir, 

eins og rauður og grænn styrkja hvorn annan. Á sviði hönnunar birtist þetta ef hús og 

garður eru hönnuð saman, húsið verður því betra vegna garðsins og garðurinn betri vegna 

hússins.  

Í byggingarreglugerð er fjallað um opin svæði í íbúðabyggðum: „Á lóðum 

bygginga skal hafa opið svæði sem hvetur til útiveru, göngu, dvalar og leikja.“27 Ekki er 

skýrt kveðið á um það hvernig eigi að ná þessum markmiðum. Athyglisvert er að í 

reglugerðinni er tíundað á mjög nákvæman hátt hvernig hýbílum manna skuli háttað til að 

                                                
25 Trausti Valsson. Borg og náttúra, bls 56. 
26„Náttúran flýtir bata.” Morgunblaðið. 26.september 2007. Sótt 1.desember 2017 af 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1166862/ 
27 Byggingarreglugerð nr. 112/2012, 7.2.1. gr. Sótt 8. október 2017 á 
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/B_nr_112 
 012%20efnisyfirl-atr-blst-prent%2 
 %20me%C3%B0%20linkum%20%C3%A1%20lei%C3%B0b%2020120615.pdf 
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tryggja gott og vistlegt umhverfi. Einu kröfur um útisvæði, dvalarsvæði, leiksvæði og 

umferðarsvæði eru að þar sé aðgengi fyrir alla og að öryggis sé gætt. 

Rannsóknir um garða sýndu að þeir eiginleikar sem höfðu best áhrif voru gras, tré 

og runnar. Því náttúrulegri sem garðarnir eru því líklegri eru þeir að veita fólki andlega 

næringu og hvetja til útivistar. Gæði garða felast einnig í skipulagi og hönnun þeirra. 

Mikilvægt er að hafa aðstöðu þar sem hægt er að setjast, en með tilvist til dæmis bekkja er 

boðið upp á upplifun jákvæða áhrifa náttúrunnar enn frekar. Garðar sem loka á umhverfið í 

kring hafa jákvæðari áhrif en þeir sem eru opnir eru þar sem lokaðir garðir veita til að 

mynda fjarlægð frá steituvöldum eins og bílaumferð.28 Börn eiga að hafa þann möguleika 

að geta leikið sér úti, fá hreyfingu og frískt loft. Það fylgir ákveðið öruggi að geta séð 

börnin sín að leik fyrir utan heimið sitt. Æskilegur staður fyrir leiksvæði er sólríkur, 

skjólgróður staður í nálægð við heimili og helst sjánlegt út um gluggann. Leikur barna 

færir líf og fjör í garðinn og foreldrar eru líklegri að dvelja út í garði ef gert er ráð fyrir 

leiksvæði handa börnum.29 

Fjölbýlisgarðurinn er kjörinn staður til að hitta nágranna sína og kynnast þeim 

betur, þar geta íbúar rekist hvor á annan hvort sem það er fyrir tilviljun eða ekki, en að 

þekkja nágranna sína veitir ákveðið öryggi og nánd íbúa. Rannsóknarniðurstöður hafa 

ítrekað sýnt fram á jákvæð áhrif grænna svæða í þéttbýli. Aðgengi að grænum svæðum 

eykur vellíðan og andlega heilsu íbúa og hefur þannig mikinn ávinning í för með sér. Sé 

vandað til verka stuðla græn svæði einnig að félagslegu heilbrigði með því að bjóða uppá 

samverustað og þannig myndun félagslegra tengsla.30  Ávinningurinn getur því verið mikill 

með því að endurskipuleggja fjölbýlisgarða Múlahverfis sem og annars staðar þannig að 

framangreindum markmiðum sé betur náð. 

Það vakti sérstaklega athygli mína við nánari skoðun á fjölbýlishúsum Múlahverfis 

er að sum fjölbýlishúsana hafa ekki beina tengingu við garðinn, þar sem inngang er aðeins 

að finna frá bílastæði og ekki hægt að ganga beint út í garð frá fjölbýlishúsinu. Einnig er 

vandfundið að finna lifandi jarðhæð í fjölbýlishúsum Múlahverfis þar sem fyrsta hæð 

fjölbýlishúsana byrja flest allar eftir kjallarahæð. Íbúar fjölbýlisgarðana eru því ekki með 

                                                
28 Nordh, Helena, Alalouch, Gaham. „Components of small urban parks that predict the possibility for 
restoration.” Urban Forestry and Urban Greening, 2009. 
29 Anna F. Gísladóttir, Auður Sveinsdóttir og Fríða B. Garðurinn: Hugmyndir að skipulagi og efnisvali. 
(Reykjavík: Garyrkjfélag Íslands, 1995), bls 78-79. 

30 Douglas D. Perkins, Paul Florin. Participation and the social and physical environment of residential 
blocks: Crime and community context. American Journal of Community Psychology, 1990. 
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bein tengsl við garðinn heldur meira yfirsýn á græna auðn. Græna svæðið fyrir utan 

gluggan þjóðar því meira þeim tilgangi að vera skraut en dvalarsvæði. Græna svæðið hefur 

líka þau áhrif að ef þú ferð út á svæðið upplifir þú þig sem sýningaratriði fyrir alla hina 

íbúana sem eru innan við gluggana. Ef garðurinn byði uppá meira skjól og svæðið væri 

brotið upp með t.d trjám, runnum og stað til þess að setjast á yrði garðurinn eflaust meira 

notaður og notandinn upplifir sig ekki með miðpunkt athyglinnar hjá öllum hinum. 

Fjölbýlishúsagarður sem tengist íbúðum gefur betri möguleika á lifandi garði. 

Fjölbýlisgarðar eru ólíkir einkagarðinum þar sem hann er ekki fyrir eina íbúð eða einn íbúa 

heldur breiðan hóp fólks, því þarf hann að geta svarað ólíkum þörfum þeirra.31 Við það 

eina að hafa jarðhæðina jarðtengda getur breytt miklu og gert garðinn að líflegra svæði, 

sem dæmi má horfa til fjölbýlishúsa í Seljahverfi og Þverholti þar sem íbú 

4. Að læra af skipulagssögunni  

Skipulags- og samgöngumál á undangenginni öld hafa því farið í gegnum ýmsar 

vendingar, oft með mikla áheyrslu á tæknileg atriði á kostnað fagurfræði og félagslegra 

þátta í þéttbýlissamfélaginu.32 Pétur H. Ármannsson fjallar um þetta í grein sinni „Er til 

Íslensk þéttbýlishefði?” 

Það er hins vegar ljóst að þróun þéttbýlis hér á landi hefur á síðari árum mjög farið inn á 
þær óheillabrautir sem margar þjóðir reyna nú að vinna sig frá. Á höfuðborgarsvæðinu 
hefur uppbyggingin líkt og víða erlendis leitað út í jaðra byggðarinnar á sama tíma og eldri 
miðbæjum hefur hnignað. Nýju íbúðarhverfin eru dreifbyggð svefnhverfi þar sem bifreið er 
lífsnauðsyn til að sinna daglegum erindum. Verslun og atvinnurekstur hefur færst yfir á 
jaðarsvæðin, í þess konar byggð sem á ensku kallast „business park“, þar sem ekkert 
samhengi er í byggðinni og hvert hús er eyland með bílastæðum allt í kring. Gallinn við 
slíka uppbyggingu er sá að fyrirtæki og samfélagið fara á mis við þau samlegðaráhrif sem 
eru lykillinn að fjölbreytni hefðbundinna borga.33 

 

Vissulega heyrast ennþá raddir í samfélaginu að gatnakerfi höfuðborgarinnar sé hvergi 
                                                
31 Gunnar Ágústsson. Lífið í garðinum: Um hlutverk og stöðu fjölbýlisgarða. Hveragerði: 
Landbúnaðarháskóli Íslands, 2012.  

32 Hávar Sigurjónsson, „Frumkvöðull á sviði skipulagsmála og lýðheilsu.” Læknablaðið, 2016. Sótt 7. 
október 2017 á  http://www.laeknabladid.is/media/tolublod/1743/PDF/u02.pdf 
33 Pétur H. Ármannsson, ,,Er til íslensk þéttbýlishefð,‘‘ Lesbók Morgunblaðsins, 3. mars 2001, bls. 13, sótt 5. 
nóvember 2017 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=253211&pageId=3521149&lang=is&q=%DE%C9T %DDLISH 
EF%D0 
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nógu stórt, en þrátt fyrir þá gríðarlegu aukningu bíla á síðast liðinum áratugum væri 

gatnakerfið sem skipulagið gerði ráð fyrir líklega enn of stórt miðað við bílafjölda 

borgarinnar í dag. Hefði aðalskipulagið frá 1962 orðið að veruleika væri miðbærinn eins og 

við þekkjum hann í dag allt annar, mikið um stórar umferðagötur og lítið pláss fyrir 

gangandi vegfarendur. Menn hafa nú séð að íbúðarhverfi í mikilli fjarlægð frá 

atvinnusvæðum sem umlukin eru stórum umferðaræðum, leiða af sér aukna bílamenningu 

og líflaus svefn- og atvinnuhverfi með litlu sem engu borgarlífi. Í þessum hólfunum mótast 

umhverfi og líf nútímannsins með tugum ónýtra mælikvarða og gæða. 

Það hefði verið gaman að heyra þau ráð sem Jane Jacobs hefði gefið framkvæmdaglöðum 

Íslendingum upp úr miðri síðustu öld. Í bók sinni The Death and Life of Great American 

Cities gagrýnir hún harðlega þá nýju hugsun sem var þá ríkjandi á sviði skipulags og 

borgarþróunar.34 Í þessari nýju hugmyndafræði módernismans var tæknihugsun alls 

ráðandi og með henni gleymdist að huga að mælikvarða mannsins. Arkitektar, skipulags- 

og borgarhönnuðir eiga að styðja við manneskjuna og virða, þeir eiga að staðsetja 

manneskjuna í hönnunni og breyta hönnunni út frá þörfum mannsins. Maðurinn á því ekki 

að þurfa að aðlagast að umhverfi sínu, heldur á umhverfið að aðlagast að manneskjunni. 

 

4.1 Nýtt aðalskipulag 

Útgáfa nýs aðalskipulags markar ávallt ákveðin tímamót. Í nóvember 2013 samþykkti 

borgarstjórn Reykjavíkur nýtt Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. Skipulagið er vönduð 

og víðamikil skipulagsáætlun sem endurspeglar aukin áhuga og skilning á skipulags- og 

umhverfismálum. Páll Hjaltason, formaður umhverfis- og skipulagsráðs vék að þessu í 

umfjöllum um aðalskipulagið: „Reykjavík á að hafa skapandi atvinnulíf með þéttri byggð 

við Sundin. Hún hefur frábær útivistarsvæði en getur orðið enn grænni og vistvænni og þar 

gegna samgöngur lykilhlutverki. Umferðarkerfi framtíðarinnar verður borgarmiðaðra en nú 

er. Hlutur gangandi og hjólandi verður aukinn og almenningssamgöngur fá enn meira 

vægi.”35 Segja má að í nýja aðalskipulaginu sé verið að gjörbylta þeirri stefnu sem hafði 

ríkt hafði í aðalskipulagsáætlunum borgarinnar frá 1962-1983. Draga á úr noktun 

                                                
34 Samúel T. Pétursson, „Krossfari deyr.” Deiglan, 29. apríl 2006, sótt 10. nóvember 2017 af 
http://www.deiglan.is/9843/ 
35 Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. Björn Axelsson ritstýrði. (Reykjavík: Crymogea, 2014), bls 11. Sótt 
7.desember af http://reykjavik.is/sites/default/files/adalskipulag/ar2010-2030_a-hluti_20140224.pdf 
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einkabílsins með því að veita öðrum ferðamátum aukið vægi þar sem vistvænir ferðamátar 

verða í fyrirrúmi. Aðalskipulagið 2010-2030 er fyrsta borgarskipulagið þar sem ekki er 

gert ráð fyrir nýjum úthverfum í jaðri byggðarinnar. Vexti borgarinnar verður beint inn á 

við og þannig snúið við áratugalangri útþenslu Reykjavíkur. Með þróunarrás á að tengja 

miðborgina betur við þéttingarsvæði til vesturs og austurs. Hugmyndin er að þróunarásinn 

verði smám saman heilstæð breiðgata og umhverfis ásinn sé þétt blönduð byggð í 

þæginlegri göngufjarlægð frá biðstöðvum almenningsganga.36  

Borg fyrir fólk er leiðarljós aðalskipulagsins og markiðið er að hverfi borgarinnar verði 

sjálfbærari, mannvænni og fjölbreyttari. Í skipulaginu er lögð þróunarrás sem tengir 

miðborgina við þéttingarsvæði til vesturs og austurs. Gaman er að sjá að Suðurlandsbraut, 

sem er ein þeirra umferðaæða sem umlykur Múlahverfið, er stór partur af hugmyndum um 

þróunarásinn. 

 

4.1 Græna borgin 

Grænar tengingar gera samfelldan vef opinna svæða sem vefur sig inn í borgarlandslag 

Reykjavíkur. Græna netið í Reykjavík nær til margra stórra grænna svæða sem setja 

sterkan svip á landslag borgarinnar.37 Veikleiki græna netsins er hins vegar að það þarf að 

tengja grænu svæðin betur saman og vinnur nú Reykjvíkur borg að þcí að efla grænar 

tengingar innan þéttbýlis. Tengja græna trefilinn við strandlengjuna, bæta aðgengi aðgengi 

að opnum svæðum og hugsanlega búa til nýjar grænar tengingar. Reykjavík státar af 

mörgum og ólíkum grænum svæðum en það er frekar nýlega sem byrjað var að skoða 

tengingu á milli þeirra með markvissari hætti. Samkvæmt aðalskipulagi er Múlahverfi eitt 

af þeim hverfum sem á að tengja við græna netið, gaman verður að fylgjast með hversu vel 

til tekst. Með því að auka tengingu á milli grænna svæða og til nærliggjandi hverfa er hægt 

að sporna við fyrirferðamiklri bílaumferð með því að auka þar með hlutfall gangandi og 

hjólandi vegfarenda.38  

Mörg stór græn svæði innan borgarmarkanna eru ennþá lítið notuð og illa tengd 

umhverfi sínu en borgaryfirvöld sjá hins vegar fyrir sér að með öflugri tengingum á mili 

                                                
36Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, bls 7. 
37 Borgarráð Reykjavíkur. Grænar tengingar í Reykjavík: Kortlagning og skilgreining, maí 2017. Sótt 7. 
desember af https://fundur.reykjavik.is/sites/default/files/agenda-items/usk_graena_netid_1.pdf 
38 Bjarni Reynarsson. Reykjavík á tímamótum. (Reykjavík: Skrudda ehf, 2017), bls 115. 
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garða og torga verður borgin ekki lengur staður með grænum afmörkuðum svæðum milli 

íbúa- og atvinnuvefa, heldur eitt stórt net sem er hluti af innviðum borgarinnar. Garðar og 

græn svæði borgarinnar verða þar með órjúfanlegur hluti af borgarumhvefinu sem þjónar 

gangandi og hjólandi vegfarendum.  

Eins og áður hefur verið nefnt getur ávinningur gróðurs verið mikill þar sem hann 

eykur vellíðan og andlega heilsu borgarbúa. Gróður tengir mannvirkin betur við umhverfi 

sitt, myndar skjól sem gera betri skilyrði til útivistar og stuðlar að samræmi umhverfis við 

hinn mannlega skala. Þegar við hugsum okkur vel um sjáum við hvað gróður getur skipt 

miklu máli, með gróðri er hægt að gefa götum, torgum og görðum meira vægi og gefur 

umhverfinu fallegra heildarútlit, okkur líður betur í slíku umhverfi, slíkri borg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurlag 

Við lifum í síbreytilegum heimi. Fyrir örfáum árum hefði verið erfitt að ímynda sér hvað 

hlutirnir ganga hratt fyrir sig í nútímaþjóðfélagi. Skipulagsfræðingar og stjórnmálamenn 
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hafa því þurft að setja sig í viðbragsstöður í gegnum tíðina.Vestrænt samfélag hefur þróast 

hratt og ekkert bendir til þess að það muni hægja á þeirri þróun. Nægir að líta til 

tækniframfara sem munu leiða til fækkunar á störum í framleiðslu og iðnaði. Ljóst er að 

fleiri munu flytja í þéttbýli og munu borgir halda áfram að vaxa hratt. Sífellt fleira fólk kýs 

að búa í þéttbýli og áætla má að árið 2030 muni 60% jarðarbúa búa í borgum.39 

Ör þéttbýlisþróun kallar á nýjar áherslur hvernig við hönnum og hugsum 

nærumhverfi okkar því í þéttu borgarumhverfi fylgja ákveðnir streituvaldar sem geta haft 

neikvæðar afleiðingar á heilsu íbúa. Það er því mikilvægt að taka líka tillit til sálrænna 

þarfa mannsins þegar þétta á borgarumhverfi.  

 Skipulag ákveðinna hverfa í Reykjavík er ábótavant. Hugmyndir um hönnun hverfa 

urðu fljótt úreldar og þá var notast við aðferðir sem áttu jafnvel aldrei við í þeirri borg sem 

byggðist hratt upp á liðinni öld. Múlahverfið sameinar margt í því sem getur farið getur 

úrskeiðis við hönnun hverfa. 

Múlahverfið þykir mér sérstaklega gott dæmi þar sem þarfir mannsins fengu að 

sitja á hakanum og mælikvarði mannsins ekki í takt við umhverfi sitt. Áhugavert væri að 

skoða hversu mikið pláss vannýttir fjölbýlisgarðar taka af borgarumhverfi okkar. Ef það á 

ekki að breyta þeim til hins betra get ég ekki annað en velt því fyrir mér hvort þeir séu ekki 

betur nýttir í önnur hlutverk. Til að auka lífsgæði í borgarbyggðinni þarf að leita álits íbúa. 

Maðurinn er mælikvarði alls og flestir hugsa mest út frá eigin heimili og vinnustað. Með 

því að hafa gott yfirlit yfir þau sjónarmið og væntingar heimili og fyrirtækja á hverjum 

tíma fyrir sig er hægt að móta farsæla stefnu til framtíðar og byggja upp fyrirmyndar 

borgarsamfélag. 

Það má velta því fyrir sér hvort það sé rétt að líta sífellt aftur í tímann í leit að 

nýjum hugsunarhætti, það er þó mikilvægt að við stöldrum við, lærum af sögunni, hvað er 

gott og hvað má betur fara til þess að setja hlutina í betra samhengi. Arkitektúr er mikill 

áhrifavaldur á líkamlega og andlega vellíða mannsins og er því óhætt að segja að ábyrgð 

arkitekta sé mikil. Þeim ber að hlusta á takt samtímans og breyttar þarfir mannsins. 

 

 

                                                
39 „World Urbanization Prospects: The 2007 Revision Population Database” World Population Prospects, 
sótt 1.desember af https://esa.un.org/unpd/wup/ 
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