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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. 

 

 

________________________________ 

Nafn nemanda 
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Ágrip 

Í þessu verkefni eru vistvænar nálganir í byggðu umhverfi skoðaðar og athugun gerð á því 

hvernig slíkar hugmyndir koma út í tæplega 40 ára gömlu hverfi innan Reykjavíkur, nánar 

tiltekið Hólahverfi í Efra-Breiðholti. Verkefnið felst í umfjöllun um vistvæn hverfi, greiningu 

á Hólahverfi auk tillögu að vistvænni nálgun innan hverfisins.  

Niðurstaða verkefnisins er sú að þegar endurhugsa á eldri hverfi út frá vistvænum lausnum, 

þar sem margt innan þess er úr sér gengið og þrafnast endurbóta, felast tækifæri til þess að 

lyfta hverfinu upp. Einnig getur vistvæn nálgun í endurskipulagningu og hönnun hverfisins 

nýst til þess að bæta ímynd hverfisins, en hún er í dag töluvert neikvæð. 

 

Lykilorð: Vistvæn byggð, úthverfi, endurskipulag, endurhönnun, skipulagstillaga, sjálfbærni. 
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Þakkir 

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum Gísla Rafn Guðmundssyni fyrir alla 

aðstoðina, þolinmæðina og skilninginn á meðan á þessu verkefni stóð.  

Ástríði Margréti Eymundssdóttur námsráðgjafa vil ég þakka fyrir aðstoðina og andlegan 

stuðning síðustu vikurnar. 

Samnemendum mínum og starfsmönnum Landbúnaðarháskólans vil ég þakka fyrir alla þá 

hjálp og innblástur sem þau hafa veitt mér í gegnum námið og þeirra frábærra stunda sem við 

höfum átt saman. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka mömmu og pabba fyrir ómetanlegan stuðning, ótrúlega 

þolinmæði og endalausa ást síðastliðin þrjú ár, og alltaf. 
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1. Inngangur 

Hólahverfið er staðsett í Efra-Breiðholti og er eitt þriggja hverfiseininga í borgarhlutanum. 

Breiðholtið í heild sinni hefur ekki mjög góða ímynd og hafa margir fordóma í garð þess. 

Uppbygging Breiðholtsins kom í kjölfar kjarasamnings milli ríkistjórnarinnar og 

verkalýðshreyfingarinnar og var hugmyndin sú að byggja blokkir með íbúðum fyrir 

láglaunafólk. Enn þann dag í dag er húsnæðisverð í borgarhlutanum lægra en gerist og gengur 

í öðrum sambærilegum hverfum innan höfuðborgarsvæðisins og vegna þess sækir enn 

láglaunafólk í hverfið.  

Höfundur ólst upp að hluta til í Hólahverfi og hefur lengi velt því fyrir sér hvernig megi bæta 

ímynd hverfisins og upplifun íbúa á umhverfi sínu. Þegar hverfið er greint út frá sjálfbærum 

leiðarljósum kemur í ljós að það uppfyllir margt af því sem einkennir vistvæn hverfi. Stutt er í 

alla helstu þjónustu, gott gönguleiðanet er að finna bæði innan hverfisins sem og yfir í 

nærliggandi hverfi og ekki er langt að sækja í græn svæði og útivisit, en Elliðaárdalurinn er 

staðsettur á jaðri byggðarinnar. Hverfinu hefur þó verið mjög illa viðhaldið og er almenn 

ásýnd þess ekki góð, sem gæti einnig haft eitthvað með að segja hve neikvæða skoðun margir 

hverjir hafa á hverfinu.  

Meginmarkmið verkefnisins er að svara spurningunni hvaða atriðum þarf að breyta eða 

bæta til að gera Hólahverfið að vistvænni byggð. Með því vill höfundur sýna fram á það að 

með því að endurþróa hverfið með vistvænum nálgunum mætti freista þess að færa ímynd 

hverfisins á hærra plan og skapa umhverfi sem stuðlar að sjálfbærni og vistvænum lífsstíl. 

Með því gæti hverfið orðið að fyrirmynd fyrir fleiri hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Hingað til 

hefur ekki verði hefð fyrir því á Íslandi að endurskipuleggja og endurskilgreina gömul hverfi 

á vistvænan máta en slíkt hefur heppnast mjög vel í borgum erlendis. Sem dæmi um slíka 

umbreytingu má nefna Bo01 í Malmö, þar sem gömlu iðnaðarhverfi var breytt í íbúðarhverfi. 

Sú umbreyting, ásamt öðru, hafði mjög jákvæð áhrif á ímynd Malmö. 

Til þess að bæta hverfið þarf þó að byrja á því að svara nokkrum spurningum. Hvað er 

vistvænt hverfi? Hvaða breytingar þyrfti helst að gera í Hólahverfi til þess að það uppfylli þau 

skilyrði sem einkenna vistvæn hverfi? Hvernig má best útfæra slíkar breytingar? 
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2. Aðferðir og gögn 

Í upphafi verkefnisins voru könnuð ýmis leiðarljós og aðferðir sem hafa má í huga við hönnun 

á vistvænni byggð og fjallað er nánar um þær í kafla 4. Leiðarljós fyrir vistvæna byggð. Í 

framhaldi af því var sú aðferð valin sem höfundur taldi að ætti best við þetta verkefni. Sú 

aðferð sem stuðst var við að mestu er fengin úr bókinni Shaping Neighbourhoods: For Local 

Health and Global Sustainability eftir Hugh Barton, Marcus Grant og Richard Guise. Um er 

að ræða tvo gátlista sem finna má í sjötta kafla bókarinnar (sjá viðauka 1).  

Við gerð kafla 5. Staðháttagreining var stuðst við gátlista 6.12 Greining á svæðinu (e. Site 

and context appraisal í Shaping Neighbourhoods) til að meta hver staðan er núna og hvaða 

úrbætur megi gera til að skapa vistvænni byggð í Hólahverfi.  

Við gerð kafla 6. Hverfisgæði og nýtt skipulag var stuðst við gátlista 6.13 Hverfisgæði og 

sjálfbærniáhrif (e. Neighbourhood health and sustainability impact). Með því gat höfundur 

verið viss um að þær úrbætur sem yrðu gerðar væru í samræmi við stefnur um vistvæna 

byggð. 

Við greiningarvinnuna voru farnar fjórar vettvangsferðir um svæðið þar sem aðstæður voru 

kannaðar ásamt því að myndir voru teknar.  
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3. Umfjöllun um vistvænar byggðir 

Það eru eflaust margir sem lesa orðin vistvænt hverfi eða vistvænt skipulag og velta því fyrir 

sér hvað það þýðir nákvæmlega og hvað orðin fela í sér. Samkvæmt Grænni Byggð (áður 

Vistbyggðarráð) má lýsa því svona: 

 

Vistvænt skipulag felst í að lágmarka neikvæð áhrif byggðar á  

umhverfið í anda sjálfbærrar þróunar, tvinnað saman við hefðbundið  

verklag og nálgun um mótun og útfærslu vandaðs byggðs umhverfis.  

Markmiðið er að skapa byggð þar sem neikvæð umhverfisáhrif eru  

lágmörkuð og íbúum tryggt fjölbreytt, sveigjanlegt, öruggt og gott  

umhverfi auk þess að skapa aðstæður fyrir öflugt atvinnulíf.  

(Vistbyggðarráð, 2014, bls. 6) 

 

Markmiðið með vistvænu skipulagi er einnig að bæta og fegra borgarumhverfið og hvetja til 

jákvæðra og heilsueflandi athafna (Hverfisskipulag, e.d.). 

 

3.1 Íslensk samanburðarsvæði 

Ekki er mikið um vistvæn hverfi hér á landi en þó er óhætt að fullyrða að áhugi og þekking á 

vistvænu skipulagi hefur aukist hérlendis. Reykjavíkurborg hefur sem dæmi tekið upp 

vistvænar áherslur varðandi hverfisskipulög sín og munu öll gróin hverfi borgarinnar fá 

sérstakt hverfisskipulag. Í þeim verður m.a. mótuð stefna um breytingar á húsnæði, 

samgöngum, grænum svæðum, fjölgun íbúa og styrkingu verslana og þjónustu.  

Hér skulum við skoða Urriðaholt, sem er fyrsta hverfið hér á landi sem skipulagt var með 

vistvænum áherslum í huga, og Sólheima á Grímsnesi sem hingað til hefur verið næst því sem 

flokka má sem vistvæna byggð hér á landi. 

 

3.1.1 Urriðaholt 

Urriðaholt er fyrsta hverfið hér á landi sem hlýtur vistvottun samkvæmt vottunarkerfi 

BREEAM Communities. BREEAM krefið er alþjóðlegt vottunarkerfi og er eitt hið fremsta í 

heiminum í dag. Vottunarferlið tryggir ákveðin gæði í umhverfis- og skipulagsmálum. Í þessu 

tilfelli staðfestir vottunin að Urriðaholt uppfylli skilyrði kerfisins hvað varðar framúrskarandi 
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skipulag, sem unnið hefur verið með sjálfbæra þróun og virðingu fyrir umhverfi og samfélagi 

að leiðarljósi (Urriðaholt ehf., e.d.). Aðaláherslan við uppbyggingu Urriðaholts var að skapa 

ríkan staðaranda í fallegu og traustu umhverfi með sterku samspili við náttúruna. Mikilvægt 

þótti að sýna nærgætni varðandi landslagið og vistkerfin í kring til að byggja sterkt samband 

milli byggðar og náttúru (Garðabær, 2006, bls. 1). 

Sóst var eftir því að byggja þéttbýli þar sem ekki þyrfti að leita langt til að sækja alla helstu 

þjónustu. Nú þegar hefur grunnskóli tekið til starfa og efst á Háholti er gert ráð fyrir 

verslunum, íþróttaaðstöðu, og heilsugæslu, ásamt íbúðabyggð. Auk þess er þjónustukjarninn 

Kauptún í göngufæri við íbúðabyggðina. Fyrir þá sem þurfa að sækja vinnu eða skóla utan 

hverfisins er auðvelt að nýta sér strætó og hægt er að komast í Mjódd á 8 mínútum, sem er ein 

stærsta skiptistöðin á höfuðborgarsvæðinu. Hverfið er einnig með beina tengingu við 

Reykjanesbraut og því stutt í góðar samgönguæðar (Urriðaholt ehf., e.d.). Á mynd 1 má sjá 

kort sem sýnir fjarlægðir í önnur svæði á höfuðborgarsvæðinu. 

 

Mynd 1: Fjarlægðir frá Urriðaholti (Urriðaholt ehf., e.d.). 
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Við skipulagningu á hverfinu var tryggt að byggingarnar í hverfinu myndu hafa sem minnst 

neikvæð áhrif á umhverfið og var áherslum Urriðaholts fylgt eftir með alþjóðlegu umhverfis- 

og vistvottunarkerfi. Við skipulag Urriðarholts voru lífsgæði höfð í fyrirrúmi. Reynt var eftir 

bestu getu að skapa hverfi sem býður upp á ánægjuríkt daglegt líf með góðu aðgengi að 

náttúrunni, bæði á einkalóðum sem og almenningsrýmum. Einnig var lögð áhersla á gott 

aðgengi að opnum svæðum til að njóta útiveru og tómstunda. Bein tenging er að Heiðmörk 

fyrir bæði gangandi og hjólandi vegfarendur. Auk þess er að finna Búrfellshraun og 

Urriðavatn rétt á jaðri hverfisins (Urriðaholt ehf., e.d.). 

Stór hluti Urriðaholts er innan vatnasviðs Urriðavatns og því var ákveðið að viðhalda 

vatnafarinu með sjálfbærum ofanvatnslausnum. Í þeim er notast við opnar ofanvatnsrásir og 

tjarnir en einnig pípur þar sem þess þarf. Allt vinnur saman við að hreinsa og hægja á flæði 

ofanvatns. Innan hverfisins er vatninu beint til opinna grænna svæða með ofanvatnsrásum þar 

sem það fær tækifæri til að siga ofan í jarðveginn en það vatn sem nær ekki að síga niður í 

jarðveginn af ofanvatnsrásunum berst til safnlauta á grænum svæðum.  (Urriðaholt ehf., e.d.). 

 

3.1.2 Sólheimar Ecovillage 

Í Sólheimum á Grímsnesi er að finna sjálfbært samfélag sem einkennist af gróðursæld og 

fallegum opnum rýmum sem falla vel inn í landslagið. Byggðin byggir á fjórum grunnþáttum: 

Samfélag: Samheldið og fjölbreytt. Allir hafa sínu hlutverki að gegna og mikið traust ríkir 

milli íbúa.  

Atvinnulíf: Á Sólheimum byggist atvinnustarfsemin á matvælaframleiðslu, lífrænni ræktun 

og garðyrkju, ásamt handverki og iðnaði úr náttúruafurðum. Á Sólheimum búa um 100 manns 

og starfar meirihluti þeirra á staðnum.  

Náttúran: Hún fær alla virðingu íbúanna og reynt er að vernda hana eins og hægt er.  

Menningarlíf: Mjög öflugt og tengist ýmsum listgreinum og umhverfistengdri 

fræðslustarfsemi. 

(Sólheimar sjálfbært samfélag, e.d.) 
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Á Sólheimum eru alls kyns 

vinnustofur sem hafa það 

allar að leiðarljósi að nota 

nattúruleg og endurunnin efni 

ásamt því að endurnýta allt 

mögulegt. Það er opinn 

aðgangur gesta að 

smíðastofu, kerta- og 

leirgerð, listasmiðju, 

jurtastofu og vefstofu og 

framleiðsluvörur íbúa eru svo 

til sölu í verslun á svæðinu. 

Brekkukot sér um rekstur á 

bakaríi, matvinnslu og 

mötuneytis á Sólheimum. 

Afurðir bakarísins eru seldar 

undir vörumerkinu Nærandi 

og er allt framleitt úr lífrænt 

ræktuðu hráefni. Almennt er 

talið að upphaf lífrænnar 

ræktunar á Norðurlöndum 

hafi verið á Sólheimum. Sesselja, stofnandi Sólheima, var ein af fyrstu Íslendingunum sem lét 

umhverfismál sig varða og þótti mikill náttúruunnandi og er það grunnástæða þeirri sterku 

hefð fyrir umhverfisvitund sem ríkir á Sólheimum. Við lífræna ræktun, eins og stunduð er á 

garðyrkjustöðinni Sunna, er ekki notast við nein kemísk efni heldur er frekar stuðst við 

lífrænar varnir til að takast á við þá vá sem herjað getur á gróðurinn. Á Sunnu eru meðal 

annars ræktaðir tómatar, agúrkur, papríkur og kirsuberjatómatar sem eru til sölu á Sólheimum 

og í verslunum Nettós og Hagkaups (Sólheimar sjálfbært samfélag, e.d.). 

Í eigu Sólheima er sjálfstætt starfandi fyrirtæki sem heitir Hitaveita Sólheima og annast hún 

dreifingu á köldu- og heitu vatni um byggðina. Kalda vatnið kemur frá Stærri Bæ í skiptum 

fyrir heitt vatn sem kemur úr borholu á svæðinu. Í Orkugarði Sólheima er að finna fræðslu um 

endurnýjanlega orkugjafa fyrir skólahópa og ferðamenn þar sem mikið er um endurnýjanlega 

orkugjafa á Sólheimum. Það má t.d. nefna að á þaki Sesseljuhúss er stærsta 

Mynd 2: Skipulag Sólheima (Sólheimar sjálfbært samfélag, e.d.). 



7 
 

sólarsellusamstæða á Íslandi og hægt er að sjá sýnishorn af þeim á sýningunni um sjálfbæra 

orkugjafa. Einnig er kynnt hvernig hitaveituborholan er notuð til að hita upp húsin á svæðinu 

og almennt hvernig hitaveitur á Íslandi virka. Einnig er skýrt frá vatns- og vindorku og 

hvernig hún er nýtt á svæðinu (Sólheimar sjálfbært samfélag, e.d.). 

 

3.2 Erlend samanburðarsvæði 

Finna má fjölmörg dæmi um vistvæn hverfi og vistvænt skipulag í borgum erlendis, hvort 

sem um er að ræða ný hverfi eða uppgerð eldri hverfi. Í bókinni The Hidden Potential of 

Sustainable Neighbourhoods – Lessons from Low-Carbon Communities er fjallað um fjögur 

vistvæn hverfi, tvö í Svíþjóð og tvö í Þýskalandi. Hér skulum við skoða skipulag tveggja 

hverfa sem fjallað er um í bókinni, Vauban í Þýskalandi og Bo01 í Svíþjóð. 

  

3.2.1 Vauban, Freiburg, Þýskaland 

Vauban er lítið hverfi í suðvestur horni Freiburg í Þýskalandi. Landið var keypt af borginni 

árið 1993 og strax í upphafi var ákveðið að leggja áherslu á blandaða byggð og vistvænar 

lausnir. Vegna staðsetningu landsins við borgarmörk Freiburg var mikill áhugi almennings 

fyrir því hvernig mætti tvinna saman borg og náttúru og úr varð eins konar tilraun þar sem 

markmiðið var að læra með því að framkvæma (e. learning while planning) í samstarfi við í 

samfélagið. Sett var af stað borgarhönnunar samkeppni og notast var við þær hugmyndir sem 

fengust frá almenningi við gerð skipulagsins. Við uppbyggingu hverfisins var einblínt á 

bíllausann lífsstíl. Þetta hafðist með því að leggja ríka áherslu á almenningssamgöngur, hjóla- 

og göngustíga auk deilibíla. Hvergi í hverfinu er lengra en 300 m í næsta strætisvagn eða 

biðstöð sporvagns, og alla skóla, fyrirtæki, búðir, vinnustaði og afþreyingarstaði má finna í 

innan við 10 mín. göngufjarlægð frá íbúabyggð. Einkabílastæði er bara finna í bílakjöllurum í 

jaðri íbúabyggðarinnar en þau eru hvergi annars staðar leyfð. Til að draga úr notkun 

einkabílsins og fækka bílum í umferðinni eru fimm deilibílar í hverfinu sem íbúar geta nýtt sér 

við þau tækifæri sem almenningssamgöngur duga ekki og fá þeir sem skrá sig í 

deilibílaþjónustuna gefins árskort í almenningssamgöngukerfið (Fraker, 2013, bls. 97-101). 

Engar sérstakar áætlanir voru gerðar hvað varðar byggðarmynstrið (e. Urban form) í Vauban 

heldur þróaðist það náttúrulega út frá samsetningu af tillögum sem komu fram í 

samkeppninni. Opnu almenningsrýmin í hverfinu mynda eins konar T form og er byggðin í 

kringum það svæði. Langa verslunargötu er að finna á austurenda hverfisins og frá miðju 
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hennar alveg að vesturenda hverfisins liggur breiðgata (e. Boulevard). Grænn trefill liggur 

samhliða breiðgötunni og á honum gengur sporvagn í gegnum hverfið. Við hlið sporvagnsins 

er gata með umferð í báðar áttir. Á þremur stöðum liggja stórir garðar þvert yfir trefilinn og 

götuna sem tengja svæðið við íbúðarbyggðina. Reynt var að hanna götuna sem eins konar 

samblöndu af venjulegri breiðgötu með verslunum og stóru grænu svæði. Upplifunin er 

breytileg eftir því hvar maður stendur eða horfir og misjafnt hvort maður upplifi sig á 

verslunargötu eða stórum almenningsgarði. Sjá má skipulagið á almenningsrýmum á mynd 3 

(Fraker, 2013, bls. 102,104). 

 

Lagt var upp úr því að gera hverfið þétt en um leið eins grænt og mögulegt var. Með tilliti til 

þéttleika hverfisins er að finna mjög hátt hlutfall grænna svæða. Eins og fram hefur komið 

keyra sporvagnarnir á teinum sem settir eru í langa grasflöt sem liggur þvert yfir hverfið og 

lýta má á það sem langann garð með stökum truflunum sporvagnanna. Einnig var ákveðið að 

halda í öll tré sem fyrir voru á svæðinu og um leið að gróðursetja fleiri. Stóra 

almenningsgarða er að finna í hverfinu eins og fjallað var um áðan en einnig eru margir 

einkagarðar við íbúðarhúsin. Íbúðarhúsin hafa mörg hver græna veggi (e. Vertical greening) 

sem draga úr áhrifum hita á sumrin í húsunum og yfir 50% bygginganna hafa einhvers konar 

græn þök sem safna regnvatni og veita einangrun líkt og grænu veggirnir (Fraker, 2013, bls. 

105). 

Mynd 3: Skipulag almenningsrýma í Vauban, Þýskalandi (Fraker, 2013). 
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5.000 hektara skógur umlykur hverfið sem hefur vottun fyrir sjálfbæra og lífræna skógrækt. Í 

hverfinu sjálfu er að finna um 600 hektara af görðum og yfir 160 leikvelli sem veita græna 

afþreyingu og viðhalda líffræðilegum fjölbreytileika. Á jaðri hverfisins er svo að finna 3.800 

einkagarða þar sem íbúum gefst tækifæri til þess að rækta eigið grænmeti og ávexti  

(Thorpe, e.d.).  .............................................................................................................................                                  

 

3.2.2 Bo01, Malmö, Svíþjóð 

Árið 1990 lokaði stór SAAB verksmiðja í Malmö og í kjölfar þess ákvað borgin að nýta 

landsvæðið til að byggja upp nýtt, vistvænt hverfi. Uppbygging hófst árið 1995 og voru helstu 

markmiðin eftirfarandi: 

• Draga úr áhrifum á umhverfið 

• Auka orkunýtni 

• Notast sem mest við endurnýjanleg hráefni 

• Auka endurnotkun og endurvinnslu 

• Varðveita og styrkja líffræðilegan fjölbreytileika  

• Auka dreifingu næringarefna fyrir plöntur 

• Draga úr notkun eiturefna 

• Skapa ný atvinnutækifæri 

• Að hvetja til og auðvelda þátttöku almennings í umbreytingu í átt að sjálfbærri þróun 

(Fraker, 2013, bls. 15) 

Í umfjöllun Fraker um hverfið kemur fram að samgöngustefna Bo01 byggir á því að reyna að 

draga sem mest úr notkun einkabílsins með úrvali fjölbreyttra ferðmáta og með stuttum 

vegalengdum í alla helstu þjónustu og afþreyingu, sem minnkar þörfina til að ferðast utan 

hverfisins til muna. Í hverfinu er að finna hringrásarkerfi reiðhjólastíga og skilvirkt 

göngustíganet. Við hönnun og skipulag samgöngunetsins í Bo01 var lögð mikil áhersla á að 

veita þessum kolefnisfríu og endurnýtanlegu ferðamátum forgang  til að styðja við 

umhverfisvænni umferðarmenningu í hverfinu. Reiðhjólastígarnir eru hannaðir sem fullgilt 

samgöngukerfi, vel merkt og tengt við helstu umferðarleiðir og áfangastaði í borginni. 

Göngustígar og gangstéttir eru byggð úr varanlegum efnum og má þar nefna hellur, steypu, 

granít og jafnvel timbur. Annað sem er ekki síður mikilvægt, er fjöldi athyglisverðra 

möguleika á að stytta sér leið í gegnum byggingar í hverfinu. Þetta eykur fjölbreytni í 

leiðavali innan hverfisins og þó mögulegt sé fyrir bifreiðar að komast inn í hverfið er 
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skipulagið þannig að augljóst er að hjólandi og gangandi vegfarendur hafi forgang fram yfir 

bifreiðar (Fraker, 2013, bls. 17). 

 

Almenningssamgöngur eru óaðskiljanlegur hluti samgöngustefnunnar í Bo01. Aldrei er lengra 

en 300 m í næsta stopp og gengur strætisvagn á 6-7 mínútna fresti og tengja leiðirnar við alla 

mikilvægustu viðkomustaði í borginni. Að auki ganga strætisvagnarnir á rafmagni og 

náttúrulegu gasi. Bílastæði er að finna í bílakjöllurum og lítið er um bílastæði við göturnar. 

Miðað er við 1,5 bílastæði per íbúð, en svokallaðir „grænir“ bílar hafa forgang að bílastæðum. 

Í hverfinu er að finna eldsneytisstöð sem selur náttúrulegt gas og hraðhleðslustöðvar fyrir 

ragmagnsbíla. Einnig er í boði vistvæn deilibílaþjónusta sem hefur það hlutverk að draga úr 

þörf á einkabíl. Samgöngustefnan í Bo01 þóttist takast svo vel að hún var innleidd sem 

fyrirmynd fyrir samgöngukerfi um alla Malmö (Fraker, 2013 bls. 17-18). 

 

Fjölbreytileikinn í hönnun Bo01 er eitt af þeim atriðum sem gerir hverfið svo áhugavert. 

Hverfinu var skipt upp í mörg svæði, hvert svæði með sér hóp arkitekta. Hver hópur þurfti að 

fylgja ákveðnum reglum varðandi hæð bygginga, þéttleika og græn svæði en höfðu þó öll 

frelsi til að útfæra það á sinn hátt. Hugmyndin var sú að skapa lifandi þéttbýli sem innihéldi 

vinnu- og námsaðstöðu, alla helstu þjónustu og íbúðasvæði. Einnig átti að endurvekja 

samband Malmö við sjóinn og hafa beina tengingu að Öresund frá miðbænum. Á margan hátt 

má líta á Bo01 sem endursköpun þeirra eiginleika sem einkenndu hinar gömlu og sögulegu 

Evrópsku borgir. Mikill þéttleiki, fjölbreytni í byggingargerð og hönnun svæða, blönduð 

starfsemi, notkun almenningsgarða og torga innan um róleg íbúahverfi og svo notkun 

blandaðs nets gatna og göngustíga (Fraker, 2013, bls. 20). 

 

Áhersla var lögð á að byggja upp borgarhluta með fjölbreyttu vistkerfi og til þess að tryggja 

það máttu hönnuðir hvers svæðis velja 10 punkta (e. Green points) af 35 til að leggja áherslu á 

vistvæn svæði í hverfinu, sem gat verið allt frá því að gróðursetja fjölbreytt úrval plantna í 

görðum yfir í að koma fyrir grænum þökum á allar byggingar á tilteknu svæði (Fraker, 2013, 

bls. 24). 
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4. Leiðarljós fyrir vistvæna byggð 

Þegar unnið er að vistvænu skipulagi, hvort sem um er að ræða skipulag nýrrar byggðar eða 

endurskipulag eldra hverfis, er lögð áhersla á þverfaglega nálgun, orkunýtni, fjölbreytt 

framboð húsnæðis, verndun vistkerfis, vistvænar ofanvatnslausnir, úrgangsstjórnun, notkun 

vistvæns byggingarefnis og endurhönnun eldri byggðarsvæða. Vanda þarf úttekt á umhverfi 

og náttúru og gera viðeigandi verndunarráðstafanir. Einnig er lögð rík áhersla á góðar og 

fjölbreyttar samgöngur og samspil og samhengi bygginga (Vistbyggðarráð, 2014, bls. 6). 

Í þessum kafla verða almenn leiðarljós fyrir vistvæna byggð skoðuð ásamt áherslum 

Reykjavíkurborgar varðandi vistvæn hverfi. Í lokin verður fjallað um gátlista fyrir vistvæn 

hverfi sem finna má í bókinni Shaping Neighbourhoods: For Local Health and Global 

Sustainability. 

 

4.1 Blágrænar ofanvatnslausnir 

Helsti tilgangur blágrænna ofanvatnslausna er að líkja eftir náttúrulegri hringrás vatns með 

því að veita ofanvatni í þéttbýli niður í jarðveginn í stað þess að veita því beint út í sjó með 

hefðbundnu fráveitukerfi. Mikilvægt er að hafa gegndræpt yfirborð svo vatnið renni 

auðveldlega niður. Það vatn sem nær ekki að síga niður strax er veitt yfir í græna netið þar 

sem það nær með tímanum að síga niður. Mengunarefni í ofanvatninu brotna svo að miklu 

leyti niður í jarðveginum (Ráðgjafafyrirtækið Alta, 2016, bls. 6). 

Blágrænar ofanvatnslausnir eru að verða æ sýnilegri víðsvegar um heiminn, bæði í nýjum sem 

gömlum hverfum og má meðal annars rekja vinsældir þeirra til aukinnar meðvitundar fólks 

um áhrif okkar á lífríki jarðar. Álag á hefðbundin fráveitukerfi í kjölfar mikillar rigningar 

samhliða loftslagsbreytingum hefur einnig verið ástæða fyrir því að sveitarfélög hafa ákveðið 

að innleiða blágrænar ofanvatnslausnir þegar endurnýja þarf fráveitukerfi. 

Hugmyndafræðin að baki blágrænum ofanvatnslausnum: 

• Minnka álag á fráveitukerfi 
• Stuðla að náttúrulegri endurhleðslu grunnvatns 
• Draga úr mengun og vernda vatnsgæði viðtaka 
• Koma í veg fyrir beina losun spilliefna í náttúrulega viðtaka 
• Búa til kjörlendi fyrir vistkerfi og styrkja líffræðilegan fjölbreytileika 

 

(Ráðgjafafyrirtækið Alta, 2016, bls. 7) 
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Blágrænar ofanvatnslausnir verða að mynda samfellt net rása í þéttbýlum sem leiða vatn frá 

íbúðarhúsum og almenningsrýmum, áfram í tjarnir og votlendi og alla leið að lokaviðtaka. 

Þetta net er nátengt grænum svæðum hverfis, sem nefnt er græna netið. Innleiðing blágrænna 

ofanvatnslausna í byggðum hefur yfirleitt í för með sér aukinn gróður sem getur, með góðu 

skipulagi, skapað aðlaðandi umhverfi, en til þess er mikilvægt að hanna og skipuleggja 

lausnirnar með útliti og aðstæður hvers staðar fyrir sig í huga (Ráðgjafafyrirtækið Alta, 2016, 

bls. 6). 

Blágrænar ofanvatnslausnir mynda keðju svæða sem kallast ofanvatnskeðja. Í keðjunni fer 

meðhöndlun vatnsins fram í þremur stigum. Fyrsta stigið er innan lóðar, næst er innan hverfis 

og þriðja stigið er á jaðri byggðar. Hvert stig fyrir sig er þannig útbúið að vatnið geti haldið 

áfram ferð sinni í gegnum gropið yfirborð og niður í jarðveginn og að umfram magnið renni 

yfir í næsta stig kerfisins (Ráðgjafafyrirtækið Alta, 2016, bls. 12). 

 

 

Mynd 4: Ofanvatnskeðja (Ráðgjafafyrirtækið Alta, 2016). 
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Á fyrsta stigi sem er innan lóðar er ofanvatnið meðhöndlað sem næst upptökum, t.d. með 

grænum þökum eða gegndræpum yfirborðsefnum. Til að taka við afrennsli af  þökum eða 

malbikuðum flötum má nota regnbeð eða grjótpúkk. Næsta stig snýr að meðhöndlun innan 

hverfis. Á þessu stigi flyst afrennslið yfir í græna geira, tjarnir og aðrar ofanvatnslausnir. Á 

því stigi er afrennslinu stýrt svo það renni hægt um hverfið. Loka stigið er fyrir það vatn sem 

ekki nær að síga niður á fyrstu tveimur stigunum. Því vatni er beint yfir á stærri, aðliggjandi 

svæði utan byggðar. Mikilvægt er að þessi svæði séu í stakk búin til að taka við miklu magni 

vatns og geyma það tímabundið þar til það nær að drjúpa niður í jarðveginn og áfram að 

lokaviðtaka (Ráðgjafafyrirtækið Alta, 2016, bls. 12-13). 

 

4.2 Flokkun sorps 

Það var ekki fyrr en um 1960 sem hugtakið endurvinnsla var fyrst notað í sambandi við 

úrgangsstjórnun. Fram að því þurfti ekki sér hugtak yfir það, þar sem fólk var mun duglegra 

við það að sjá til þess að hlutir entust vegna skorts á ýmsum vörum og auðlindum. Algengara 

var að koma í veg fyrir sóun með því að gera við hluti eða gefa þeim nýjan tilgang. 

Magn sorps hefur tífaldast á seinustu öld og reiknað hefur verið með að það muni tvöfaldast 

fyrir 2025 með síaukinni neyslu. Talið er að helmingur alls sorps sé heimilissorp og í 

hátekjulöndum er um helmingur alls heimilissorps pappír, gler, plast og málmar, sem er allt 

hæglega hægt að endurvinna. Mikilvægt er að endurvinna allt sem hægt er þar sem 

framleiðsla á vörum úr endurunnu efni sparar orku og dregur úr notkun auðlinda og 

mengunarefna. Sem dæmi má nefna að til endurvinnslu á álvörum þarf 95% minni orku en 

þarf til þess að framleiða þær vörur aftur frá grunni (Hawken, 2017, bls. 158-159). 

Almenningsvitund hefur aukist með aukinni fræðslu, en það eru til fleiri leiðir til þess að 

hvetja fólk til að endurvinna heimilissorp sitt. Til eru dæmi þar sem bæjarfélög rukka gjöld 

fyrir almennt heimilissorp sem sent er í urðun en allt endurunnið sorp er gjaldlaust. Svo má 

nefna auka gjald sem lagt er á vörur við kaup en fæst svo endurgreitt við endurvinnslu 

(Hawken, 2017, bls. 159), svipað og með flösku og dósa endurvinnslu hér á landi.  

Í vistvænu skipulagi er lögð áhersla á góð skilyrði til endurnýtingar á úrgangi og flokkunar. 

Lykilatriði endurvinnslu er að gera fólki kleift að flokka úrgang sem næst uppsprettu, þ.e. á 

heimilum og í fyrirtækjum. Í skipulagsáætlun og við hönnun lóða og bygginga þarf að gera 

ráð fyrir flokkun og endurvinnslu en einnig þarf að innleiða nýjar lausnir í eldri hverfum. Að 



14 
 

öðru leyti ætti líka að skoða leiðir til að draga úr úrgangi (Vistbyggðarráð, 2014, bls. 32). Sem 

dæmi um aðgerðir sem sveitarfélög geta beitt til að minnka úrgang og auka flokkun má nefna: 

• Taka upp úrgangsstjórnun sem dregur úr sorpframleiðslu 
og urðun sorps. 

• Úthluta svæðum þar sem hægt er að hýsa sorpflokkunaraðstöðu. 
• Tryggja að gert sé ráð fyrir flokkun og geymslu úrgangs í nýju skipulagi og 

byggingum.  
• Setja markmið um endurnýtingu, endurvinnslu og urðun úrgangs. 
• Aðstoða fyrirtæki og heimili við að draga úr og endurvinna úrgang. 
• Styðja við rekstur nytjamarkaða. 

(Vistbyggðarráð, 2014, bls. 32) 

 

4.3 Vistvænar bygginar og byggingarefni 

Vistvæn mannvirki snúast um endurnotkun á eldri byggingum, byggingarúrgangi og öðrum 

endurunnum efnum (Barton, Grant og Guise, 2003, bls. 205). Þau byggingarefni sem teljast 

vera „græn“ eru meðal annars efni unnin úr endurnýjanlegum auðlindum, svo sem hálmur eða 

múrsteinar úr náttúrulegum efnum, timbur með vottun fyrir sjálfbæra skógrækt, endurunnin 

efni og önnur efni sem eru án eiturefna og endurnýtanleg.  .................................................. 

Byggingar teljast sjálfbærar þegar þær upplifa eftirfarandi skilyrði:  

• Auðlindanýtni 

• Orkunýtni 

• Mengunarvarnir 

• Samlyndi við umhverfið 

• Kerfisbundnar nálganir  

(John, Clements-Croome og Jeronimidis, 2005). 

Nefna má tvær helstu leiðirnar til að velja vistvæna nálgun þegar kemur að vali á efni við 

byggingar framkvæmdir. Sú fyrsta er að velja efni sem hafa sem minnst áhrif á umhverfið, 

meðal annars endurunnin efni, og sú seinni er að velja efni sem stuðla að sjálfbærri orku 

(Wild, 2018). Þar sem við á Íslandi erum svo heppin að búa við sjálfbæra orku þá verður hér 

einblínt á vistvæn byggingarefni sem eru annaðhvort endurunnin eða sjálfbær, frekar en þau 

efni sem stuðla að sjálfbærri orku. 

• Steypa 

• ICF einingar (e. ICF blocks) 

• Timbur 
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• Jarðmúrsteinar (e. Mud bricks) 

• Strá (e. Strawbale) 

• Sagsteypa: blanda af steypu og sagi (e. Timbercrete) 

 

(Green Cross Australia, e.d.). 

 

Við efnisval þarf meðal annars að: 

 

• Huga að forða auðlindanna. 

• Lágmarka eiturefni og hættuleg efni. 

• Velja umhverfisvottuð efni. 

• Velja innlend efni, lágmarka flutninga. 

• Velja efni með litla viðhaldsþörf og langan endingartíma. 

• Velja efni sem hægt er að endurnýta. 

• Velja timbur með vottun fyrir sjálfbæra skógrækt 

• Forðast að nota trjátegundir sem eru í útrýmingarhættu. 

• Nota vistferilsgreiningar til þess að bera saman valkosti. 

 

(Framkvæmdasýsla Ríkisins, 2009, bls. 5). 

 

Þegar kemur að einangrun húsa er einnig hægt að nota ull og er það eitthvað sem við ættum 

auðveldlega að geta nýtt okkur hér á landi. Orkan sem fer í að framleiða einangrunarplötur úr 

ull er aðeins brot af því sem þarf til að framleiða trefjaglers- eða steinullareinangrun, auk þess 

sem hún hefur ekki ertandi áhrif á húð, augu og öndurnarfæri eins og önnur einangrun 

(Morgunblaðið, 2003).  

 

Sem komið er hefur ekkert sérstakt umhverfisvottunarkerfi fyrir byggingar á Íslandi verið 

útfært, en byggingaraðilar hérlendis hafa í stað þess leitað eftir vottun frá viðurkenndum 

erlendum vottundarkerfum, t.d. BREAAM vottunarkerfisins (Vistbyggðarráð, 2014, bls. 13). 
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4.4 Vistvænar samgöngur og fjölbreyttir ferðamátar 

Ein aðal orsakavaldur losunar gróðurhúsalofttegunda í Reykjavík eru samgöngur. Með því að 

draga úr notkun einkabílsins má draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda. Vistvænir 

samgöngukostir eru margir og mikilvægt er að gera ráð fyrir þeim við hönnun og skipulag nýs 

hverfis. Leggja þarf áherslu á góða hjólastíga og gönguleiðir, þá bæði innan hverfis og með 

tengingum í nærliggjandi hverfi. Í borg á stærð við Reykjavík er hægt að komast víða á innan 

við 15 mínútum og því er kjörið að hvetja íbúa borgarinnar til að nýta hjólið sem allra mest. 

 

Rétt eins og gott aðgengi að bílastæðum hvetur til notkunar einkabíls getur gott aðgengi að 

hjólastígum og öruggum hjólastæðum hvatt til notkunar á reiðhjólum sem samgöngumáta. 

Við útfærslu hólreiðastíga þarf að hafa í huga mismunandi þarfir hjólandi vegfarenda. 

Hjólastígar um almenningsgarða, útivistarsvæða og meðfram strandlengju henta vel fyrir þá 

sem stunda hjólreiðar í frístundum en þegar kemur að samgönguhjólreiðum þarf að vanda vel 

að leiðir séu sem greiðastar og að fljótfarið sé milli áfangastaða (Vistbyggðarráð, 2014, bls. 

19, 21). 

 

Mynd 5: Kort sem sýnir þá vegalengd sem meðal hjólareiðamaður hjólar á aðalstígum borgarinnar á 15 mínútum út frá 
þungamiðju (Hjólafærni, e.d.). 



17 
 

Almenningssamgöngur teljast einnig til vistvænna samgöngumáta. Almenningssamgöngur 

minnka álag á samgöngumannvirki, kostnaður vegna viðhalds og reksturs lækkar og samhliða 

því minnka umhverfisáhrif. Að auki er mun ódýrara að ferðast með almenningssamgöngum. 

Árskort hjá Strætó á höfuðborgarsvæðinu kostar 78.000 kr. á meðan rekstrarkostnaður nýrrar 

bifreiðar sem ekinn er 15.000 km á ári er um 1.166.000 kr. á ári (Umhverfisstofnun, e.d.). Í 

stórum hverfum eða borgum getur verið ástæða til að gera ráð fyrir forgangsakreinum fyrir 

almenningssamgöngum í gatnakerfinu (Vistbyggðarráð, 2014, bls. 18). 

 

Í vistvænu skipulag er mikilvægt að leggja sérstaklega áherslu á gangandi vegfarendur. 

Tryggja þarf öryggi þeirra og gera þeim kleift að komast ferða sinna á ánægjulegan hátt. Til 

þess má útfæra vistgötur á svæðum þar sem mikið er um gangandi umferð og gefa þeim því 

forgang á akandi umferð. Hönnun vistgatna felur í sér áherslu á viðeigandi yfirborðsefni og 

öðru eins og bekkjum, gróðri og góðri lýsingu. Á vistgötum er ökuhraði takmarkaður við 15 

km/klst og heimilit er að dveljast og vera að leik á slíkum götum (Vistbyggðarráð, 2014, bls. 

17). 

 

4.5 Græn svæði 

Fólksflutningar frá dreifbýli til þéttbýlis hafa í för með sér að vaxandi hluti íbúa býr nú í 

borgum. Árið 2020 eru nálægt þrír fjórði hluti íbúa Evrópu í þéttbýli. Búseta í þéttbýli 

takmarkar aðgengi að náttúrunni og getur aukið áhættu á neikvæðum umhverfisáhrifum, svo 

sem loft og hávaðamengun. Mörg þéttbýlissvæði eru undir auknu álagi vegna fjölgunar íbúa, 

takmarkaðra auðlinda og vaxandi áhrifa loftslagsbreytinga. Þessar áskoranir þarf að takast á 

við til þess að borgir geti veitt heilsusamlegt og sjálfbært umhverfi. Aukin þéttbýlismyndun 

hefur einnig í för með sér aukið byggingarmagn sem oft verður á kostnað grænna svæða og 

heftir því aðgang almennings að slíkum svæðum (World Health Organization, 2017, bls. 2). 

Með notkun grænna svæða í hverfum má auka gæði borgarumhverfisins og stuðla að 

sjálfbærum lífsstíl, sem bætir bæði heilsu og líðan íbúa. Almenningsgarðar, leikvellir og 

gróður teljast sem græn innviði (e. Green infrastructure) og þjóna margvíslegum tilgangi: 

• Veita borgarbúum greiðan aðgang að náttúrunni 

• Viðhalda og vernda líffræðilegri fjölbreytni í þéttbýlum 

• Draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum svo sem mengun og hávaða 

• Draga úr áhrifum veðurs 
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• Auka gæði borgarlífs 

• Bæta líðan og heilsu íbúa 

(World Health Organization, 2017, bls. 2). 

 

4.6 Áherslur Reykjavíkurborgar 

Hverfisskipulag er samkvæmt Reykjavíkurborg „deiliskipulag fyrir gróin hverfi sem á að gera 

þau vistvænni og sjálfbærari og þróa byggðina í takt við breyttar áherslur í samfélaginu“ 

(Hverfisskipulag, e.d.). Hvert hverfisskipulag Reykjavíkurborgar er unnið eftir gátlista um 

visthæfi byggðar sem er skilgreindur í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Þessi gátlisti er 

til þess að gefa borgaryfirvöldum vísbendingar um vitshæfi mismunandi hverfa. 

Í hverfisskipulagi er unnið eftir sjö lykiláherslum: 

• Samfélag 

• Gæði byggðar 

• Samgöngur 

• Vistkerfi og minjar 

• Orka og auðlindir 

• Mannvirki 

• Náttúrúvá 

Saman skapa þessar lykiláherslur góða lýsingu á því hvernig Reykjavíkurborg sér fyrir sér að 

innleiða vistvænar lausnir og sjálfbæra þróun í skipulag hverfa. 

Skapa skal vistvæn hverfi með blómstrandi og kraftmikil samfélög með fólki á öllum aldri. 

Gott aðgengi skal vera að verslunum og þjónustu í göngufæri, með nægri afþreyingu og 

íþróttastarfssemi að finna. Í vistvænum hverfum hafa íbúar tækifæri til þess að taka virkan 

þátt í mótun síns nánasta umhverfis. Í vistvænum hverfum er virðing sýnd fyrir 

byggingarsögu þess og byggingarmynstri. Helstu götur í hverfinu skal endurhanna á þann veg 

að þær henti öllum ferðamátum og séu umkringdar gróðri, bekkjum og góðri lýsingu. 

Almenningsrými og gönguleiðir skulu vera skjólsæl bæði vegna gróðurs og bygginga í kring. 

Tækifæri til borgarbúskaps má finna í vistvænum hverfum ásamt því að íbúar geta ræktað 

matjurtir á sínum einkalóðum. 

Gangandi- og hjólandi vegfarendur skulu vera, ásamt almenningssamgöngum, í forgangi og 

mikilvægt er að hafa biðstöðvar í hæfilegri göngufjarlægð fyrir alla íbúa. 
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Almenningssamgöngur skulu vera tíðar og gott net hjóla- og göngustíga skal tengja borgina 

saman. Umferðahraða skal takmarka til að skapa öruggari umferðargötur og forðast þarf að 

nýta dýrmætt land í bílastæði. Í vistvænum hverfum reiða íbúar sig á vistvænar samgöngur 

frekar en einkabílinn og draga þar með úr svifryki, loftmengun og hávaða.  

Hlúa þarf að vitskerfum og náttúrulegum svæðum til að halda í líffræðilegan fjölbreytileika. 

Einnig skal vernda áhugaverðar jarðmyndanir og gróður. Úrkoma er meðhöndluð með 

blágrænum ofanvatnslausnum eins og fjallað var um í kafla 4.2. 

Orku og auðlindir skal nýta á sjálfbæran hátt og halda þarf losun gróðurhúsalofttegunda í 

lágmarki. Úrgangur skal flokkaður og endurunnin en íbúar skulu einnig hafa aðgang að 

grenndarstöðvum þar sem hægt er að skiptast á nytjahlutum. Setja skal upp hleðslustöðvar 

fyrir rafbíla og bjóða upp á aðgang að deilibílum. Allt spilar þetta saman í stefnu borgarinnar 

að verða kolefnishlutlaus fyrir árið 2040. 

Ef byggja á ný mannvirki skal leitast við að nota vistvæn byggingarefni og umhverfisvænar 

lausnir. Eldri mannvirki má þróa með viðbyggingum, viðhaldi og nýjum vistvænum lausnum, 

t.d. með því að laga einangrun eldri bygginga til að bæta orkunýtingu. Með þessum lausnum 

má draga úr neikvæðum áhrifum mannvirkjagerðar á umhverfið og náttúru. 

Mikilvægt er að huga að mögulegri náttúruvá við skipulag vistvænna hverfa. Ekki skal 

staðsetja nýja byggð á þekktu sprungusvæði eða við svæði þar sem hætta er á snjóflóðum og 

skriðuföllum. Taka skal tillit til hækkandi sjávarstöðu og gera viðeigandi ráðstafanir. Að 

lokum skal planta trjágróðri til að binda jarðveg og tempra vind (Hverfisskipulag 

Reykjavíkur, e.d.).......................................................................................................................... 

 

4.7 Shaping Neighbourhoods: For Local Health and Global Sustainability 

Í sjötta kafla bókarinnar Shaping Neighbourhoods: For Local Health and Global 

Sustainability er að finna fjóra gátlista sem eru til þess gerðir að aðstoða borgarhönnuði við 

skipulag á vistvænum hverfum. Tveir þessara gátlista eiga vel við þetta verkefni og eru það 

6.12 Greining á svæðinu (e. Site and context appraisal) og 6.13 Hverfisgæði og 

sjálfbærniáhrif (e. Neighbourhood health and sustainability impact). 

Gátlista 6.12 er skipt upp í sex hluta: 

• Landnotkun og staðarandi 

• Hreyfing og aðgengi 

• Landfræðileg lega og jarðvegsástand 
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• Veðurfar, loft og hávaði 

• Vatn, dýralíf og landslag 

• Endurnýting bygginga og efna 

Hver hluti fyrir sig inniheldur svo fjölda ítarlegra spurninga sem aðstoða hönnuð við að greina 

á eins nákvæman hátt og kostur er. 

Gátlista 6.13 er skipt upp í tólf hluta: 

• Blönduð starfssemi og jafnvægi bygginga 

• Aðgengi að almenningssamgöngum 

• Hjólastígar 

• Gangandi vegfarendur 

• Umferð og bílastæði 

• Græn almenningssvæði 

• Næði, öryggi og garðar 

• Orkuáætlun 

• Vatnsáætlun 

• Líffræðileg fjölbreytni 

• Hávaði og mengun 

• Byggingar og efnisnotkun 

Eins og með gátlista 6.12 inniheldur hver hluti gátlista 6.13 fjölda spurninga sem sjá til þess 

að hönnunin verði eins vistvæn og hægt er og að ekkert smáatriði gleymist. 

 

4.8 Samantekt 

Margt er líkt með þeim leiðarljósum sem skoðuð voru í þessum kafla og virðist 

Reykjavíkurborg styðjast mikið við þau almennu leiðarljós sem fjallað var um í fyrstu fimm 

undirköflum þessa kafla. Höfundur hefur þó ákveðið að styðjast við gátlistana í bókinni 

Shaping Neighbourhoods: For Local Health and Global Sustainability. Gátlistarnir eru mjög 

ítarlegir, bæði hvað varðar greiningu á hverfinu og endurskipulag þess og því er mjög einfalt 

að fylgja þeim og sjá til þess að þær endurbætur sem verða gerðar séu í samræmi við vistvæn 

hverfi. Undirkaflar kafla 5. og 6. verða þar af leiðandi í samræmi við uppbyggingu gátlistanna 

sem fjallað var um hér á undan. 
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5. Staðháttagreining 

Í þessum kafla verður fjallað um Aðalskipulag Reykjavíkurborgar 2010-2030 og áherslur 

borgarinnar hvað varðar vistvæn hverfi. Ekki verður farið ítarlega í áætlanir aðalskipulagsins 

fyrir borgarhlutann í heild sinni en tekið verður fyrir þau atriði sem eiga við Hólahverfið. 

Einnig verða aðstæður á svæðinu greindar eins og þær eru í dag samkvæmt gátlista 6.12 

Greining á svæðinu (e. Site and context appraisal) í bókinni Shaping Neighbourhoods: For 

Local Health and Global Sustainability. 

 

5.1 Almenn umfjöllun um hverfið 

Íslendingar höfðu lengi fylgst með því hvernig nágrannalönd reistu háreist íbúðarhverfi til að 

bæta úr húsnæðisvanda eftirstríðsáranna. Hér á landi hafði einungis verið hefð fyrir því að 

menn byggðu yfir sig sjálfir, en fyrstu háhýsin á Íslandi risu ekki fyrr en seint á sjötta 

áratugnum og var Breiðholtið, ásamt Árbæjarhverfi, eitt fyrsta úthverfi höfuðborgarsvæðisins 

(Morgunblaðið, 2002).  

Fyrstu fjölbýlishúsin í Breiðholti risu árið 1967 í framhaldi af kjarasamning milli 

ríkisstjórnarinnar og verkalýðshreyfingarinnar og var hugmyndin sú að byggja blokkir með 

íbúðum á viðráðanlegu verði fyrir láglaunafólk (Atli Þór Ægisson og Dagur Gunnarsson, 

2017). Var þetta hluti af svonefndu Júlísamkomulagi, sem snerist um að koma á félagslegum 

úrbætum í stað launahækkana. Innblástur skipulagsins var sóttur til gömlu 

verkamannabústaðanna við Hringbraut og nágrannaþjóða okkar á Norðurlöndunum. Við 

uppbyggingu Breiðholtsins var notuð nútímatækni og gerðist Framkvæmdanefnd  

byggingaráætlunar brautryðjandi hvað varðar byggingartækni með notkun sinni á færanlegum 

byggingarkrönum á teinum. Seint á áttunda áratugnum lauk byggingu Efra Breiðholts og 

fylltist hverfið af ungum fjölskyldum sem komu alls staðar að því á þessum tíma flutti fólk af 

landsbyggðinni í borgina í stórum stíl. Þetta skapaði skemmtilegan suðupott mannlífs og 

svipað skemmtilegan, en fjölþjóðlegri, suðupott er að finna í Breiðholtinu í dag þar sem 

margir af erlendu bergi brotnu hafa flust að til að búa sér og fjölskyldu sinni betri framtíð 

(Morgunblaðið, 2002).  

Breiðholtið, sem skipt er upp í þrjú meginhverfi, Neðra-Breiðholt, Efra-Breiðholt og 

Seljahverfi, er í dag samkvæmt Hagstofu Íslands (2020) fjölmennasta hverfið í Reykjavík, en 

einnig á Íslandi, með um 22.000 íbúa (sjá viðauka 2).  
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Efra-Breiðholtið var ekki á því svæði sem áætlað var að byggja á samkvæmt aðalskipulagi á 

þessum tíma en gert var ráð fyrir því að þar myndi rísa 5.000 manna byggð í framtíðinni. Eftir 

uppbyggingu Neðra-Breiðholts sótti Framkvæmdanefnd byggingaráætlunar hins vegar eftir 

meiri byggingarlandi sem nefndin vildi fá að skipuleggja sjálf. Árið 1967 fékk hún afhent 

svæðið uppi á Breiðholtshvarfinu, umhverfis Sauðhólsmýrina (Lesbók Morgunblaðsins, 

2002). Svæðið var þá algjörlega óbyggt og voru þar enginn mannvirki að finna nema 

sprengiefnagemslur Reykjavíkurborgar. Svæðið fékk nafnið Breiðholt III (Þjóðviljinn, 1967, 

bls. 3). Tveir starfsmenn nefndarinnar, Geirharður Þorsteinsson og Hróbjartur Hróbjartsson, 

voru fengnir til verksins. Þeir lögðu til mun þéttari byggð heldur en var gert ráð fyrir í 

framtíðaráætlunum fyrir svæðið, úr 5.000 í 12.000 íbúa, en til þess að það gengi varð stór 

hluti íbúða að vera í fjölbýli  (Morgunblaðið, 2002).  

Í viðtali við Þjóðviljann þann 1. október 1967 lýsti Geirharður sýn sinni fyrir hverfið. Hann 

sagði að hverfinu yrði skipt upp í tvo aðalflokka, fyrri flokkurinn myndi hafa 8 hæða blokkir 

sem snúa út og úr þeim húsum yrði mjög gott útsýni og styrkja heildarsvip hverfisins. Að auki 

ættu blokkirnar einnig að sjá um að veita húsum í öðrum flokki skjól. Sá flokkur myndi hafa 

hús á einum til þremur hæðum þar sem mikil áhersla yrði lögð á einkagarða. Innan hverfisins 

yrðu tveir flokkar gatna, safngötur og íbúðagötur. Öll umferð í hverfinu skyldi fara fram eftir 

safngötum og íbúðargöturnar myndu liggja inn í einstaka hverfishluta. Úr því varð að í dag 

eru 88% íbúða í Efra-Breiðholti í fjölbýlishúsum (Reykjavíkurborg, 2014, bls. 12). 
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Myndir 6 A-C: Uppbygging Hólahverfis: 1971-1975-1979 (Borgarvefsjá). 
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5.2 Aðal- og hverfisskipulag 

Í Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 er Breiðholtið skilgreint sem borgarhluti 6. Aðal 

einkenni Breiðholtsins eru íbúðarhverfi sem afmarkast af stórum umferðaræðum og opnum 

útivstar- og leiksvæðum. Í miðjum hverfunum eru þjónustustofnanir ásamt litlum 

verslunarkjörnum staðsett. Þar í kring eru fjölbýlishúsin 3 til 8 hæða há. Sérbýlin eru staðsett í 

jaðri hverfanna og tengjast náttúrunni sem fær oftast að njóta sín óröskuð. Ekki er gert ráð 

fyrir miklum breytingar hvað varðar yfirbragð byggðar þar sem hverfin í borgarhluta 6 eru 

nokkuð fast mótuð. Stefnt er að nýrri lágreistri íbúðarbyggð á svæði austan við Suðurfell 

ásamt þéttingu byggðar í Mjódd og í verslunar- og þjónustuhúsum við Fellagarða og 

Blöndubakka. Í sjálfu Hólahverfi er gert ráð fyrir nýjum íbúðum við Suðurhóla, einkum íbúðir 

fyrir eldri borgara. Á skipulagstímabilinu er gert ráð fyrir um 500 nýjum íbúðum og 45.000 

m² af atvinnuhúsnæði í borgarhlutanum (Reykjavíkurborg, 2013). 

Mynd 7: Kort af Efra-Breiðholti sem sýnir núverandi 
skipulag ásamt þróunarsvæði (Reykjavíkurborg, 2013 ). 
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Ákveðin stefnuákvæði eru sett fram um Breiðholtin í samræmi við markmið aðalskipulagsins 

um vistvænar samgöngur, sjálfbærni hverfa og aukin gæði byggðar. Miðja Efra-Breiðholts er 

skilgreind við Gerðuberg. Á því svæði tengjast þjónustustofnanir hverfisins, íþróttasvæði, 

skólar og aðrir nærliggjandi verslunarkjarnar. Svæðið sér einnig um að þjóna öðrum hverfum 

Breiðholtsins þar sem þar er að finna Menningarmiðstöð Gerðubergs, heilsugæslu, bókasafn, 

framhaldsskóla og sundlaug.  

Við borgargötur í Breiðholtinu er lögð sérstök áhersla í aðalskipulagi að bæta umhverfi 

gatnanna, skapa heildstæða götumynd auk þess að tryggja skilyrði fyrir fjölbreytta ferðamáta 

og opin almenningsrými. Áætlað er að leggja hjólastíga í samræmi við Hjólreiðaáætlun 

Reykjavíkur og tekið verður mið af markmiðum og ákvæðum þeirra áætlunar.  

Áætla má að áformuð uppbygging og stefna um blandaða byggð og aukinn þéttleika muni 

hafa jákvæð áhrif á samfélagið og efla Breiðholtið. (Reykjavíkurborg, 2013). 

 

Hverfisskipulagið, sem á við borgarhlutann í heild sinni, er enn í vinnslu en hér skulum við 

skoða Skipulagslýsingu hverfisskipulagsins. Samkvæmt lýsingunni hefur hverfisskipulagið 

það markmið að gera Efra-Breiðholtið að eins sjálfbærri einingu og kostur er og til þess er 

stuðst við gátlista um visthæfi byggðar sem fjallað var um í kafla 4.6 Áherslur 

Reykjavíkurborgar. 

Samfélag: Samkvæmt skipulagslýsingunni er tvennt sem einkennir Efra-Breiðholt með tillit 

til samfélags. Það fyrsta er fjöldi fólks af erlendum uppruna sem sest hefur að í hverfinu. 

Mynd 8: Loftmynd af Efra-Breiðholti og Bökkunum (Arnar Bergur Guðjónsson, 2020). 
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Talið er að það sé að mestu leyti af hinu góða og að í þessari fjölmenningu felist mörg 

tækifæri til að gera Efra-Breiðholt að betri stað til að búa á. Tekið er þó fram að hæfileg 

blöndun sé besta fyrirkomulagið og að huga þurfi að því hvenær hættumörkin nálgast og taka 

á því við gerð tillögu að hverfisskipulagi.  

Hitt einkennið er hlutfallslegur fjöldi félagslegra íbúða í hverfinu, þá sérstaklega sunnan til í 

Fellunum. Þar er um einsleitni að ræða og æskilegt væri að breyta samsetningu íbúðargerða 

og stærða á svæðinu. 

Gæði byggðar: Í Efra-Breiðholti búa um 23 íbúar á hverjum hektara lands og er það því með 

þéttbýlli hverfum Reykjavíkur, en gert er ráð fyrir að auka á þéttingu hverfisins á ákveðnum 

þróunarsvæðum, bæði hvað varðar íbúðir og atvinnuhúsnæði til að auka jafnvægi í fjölda íbúa 

og atvinnutækifæra. Byggð í Efra-Breiðholti er nú í hærra lagi en það er stefna 

hverfisskipulagsins að nýjar byggingar fari ekki yfir fjórar til fimm hæðir.  

Borgarhlutinn er talinn nokkuð vel settur hvað varðar verslun og þjónustu en tekið er fram að 

aðkoma, aðstaða og allt umhverfi verslunar- og þjónustukjarna sé fremur bágborið. Því verður 

eitt aðalmarkmið hverfisskipulags að fegra og stórbæta umhverfi þeirra og skapa umhverfi 

sem íbúar geta haft yndi af. Byggja mætti torg og dvalarstaði með bekkjum og annarri 

aðstöðu. 

Borgarhlutinn er umvafinn náttúru og útivistarsvæðum og er gönguleiðanetið gott og öruggt 

samkvæmt lýsingunni en þó viðhaldsþurfi.  

Samgöngur: Bæta mætti tíðni ferða hjá Strætó, þá sérstaklega á morgnanna um helgar. 

Einnig er tekið fram að bæta mætti biðstöðvar, t.d. með upphituðum biðstöðvum, og auka 

fjölda skýla þar sem nú er bara að finna staura.  

Sagt er frá því að Breiðholtið í heild sinni sé flokkað sem svæði 3 samkvæmt Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 2010-2030 og því er ekki reiknað með jafn miklum takmörkunum á leyfilegum 

fjölda bílastæða eins og á svæðum 1 og 2.  

Eftirfarandi viðmið eru sett hvað varðar þetta: 

• 2 bílastæði á lóð íbúðarhúss fyrir íbúðir stærri en 80 m². 1 stæði á lóð íbúðarhúss fyrir 
íbúðir 80 m² eða minni. 

• 1 bílastæði á hverja 35 m² verslunar- og skrifstofuhúsnæðis. 
• 1 bílastæði á hverja 50 m² í öðru atvinnuhúsnæði. 
• 1 bílastæði á hver 6 sæti í samkomuhúsi. 
• Eingöngu bílastæði fyrir starfsfólk og hreyfihamlaða við framhaldsskóla. 
• Stæði fyrir reiðhjól eða hjólageymsla fyrir a.m.k 1 reiðhjól á hverja íbúð 
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• Hjólastæði við grunnskóla og framhaldsskóla fyrir a.m.k. 20% nemenda og 
starfsmanna skóla. 

• Stæði fyrir reiðhjól skulu vera að lágmarki 4 á hverja 1.000m² atvinnuhúsnæðis. 
Hjólastæði skulu vera sem næst inngangi. 
(Reykjavíkurborg, 2006, bls. 79) 

 

Einnig er stefnt að því að leysa bílastæðamál að hluta til með bílahúsum eða bílakjallörum þar 

sem mikið er af stórum bílastæðasvæðum sem auka mjög á allar gönguvegalengdir og gera 

umhverfið síður þægilegt til göngu. 

Athuga á möguleika þess að leggja hjólastíga með snjóbræðslu og til þess mætti nota 

affallsvatn frá húsum og sundlauginni. 

Vistkerfi og minjar: Ekki hefur verið gert úttekt á náttúrufari innan borgarhlutans né 

menningarminja en þessir þættir verða kannaðir betur við gerð hverfisskipulagsins.  

Orka og auðlindir: Stefnt er að því að bæta aðstöðu íbúa til að flokka sorp af heimilum 

sínum með þar til gerðum tunnum fyrir öll heimili. 

Við hönnun þróunarsvæða verður reynt að hafa sem minnst áhrif á þann gróður sem fyrir er á 

svæðinu, en ef nauðsynlega þarf að fjarlægja einhvern gróður vegna byggingaframkvæmda 

skal gróðursetja annað í stað þess (Reykjavíkurborg, 2014, bls. 78-80).  

Ekki var tekið fyrir mannvirki né náttúruvá, sem eru síðustu tveir punktarnir á gátlista 

hverfisskipulagsins, en gera má ráð fyrir að þau atriði verði könnuð nánar við gerð 

hverfisskipulagsins. 

 

5.3 Landnotkun og staðarandi 

Erfitt er að koma með eina eiginlega skilgreiningu á staðaranda þar sem hægt er að túlka orðið 

á marga vegu og getur sú túlkun verið mjög einstaklingsbundin. Þó er hægt að fara yfir ýmis 

atriði sem margir eru sammála um að skapi staðaranda tiltekins svæðis.  

Samtökin Common Ground í Englandi hafa frá árinu 1985 kannað hvað það er sem skapar 

staðaranda og unnið mörg verkefni tengd því. Samtökin hafa sett saman lista sem heitir Local 

Distinctiveness Rules, sem lýta má á sem einskonar handbók um hvernig megi halda í 

staðaranda við endurhönnun eða betrumbætur í borgum og bæjum og hvað það er 

nákvæmlega sem skapar staðaranda. Hér fyrir neðan má sjá brot af þeim atriðum sem finna 

má á lista Common Ground: 
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Karakter (e. Character) : Að leyfa fólki og hverfinu að tjá sig á mismunandi vegu. Gefa 

litlum einkareknum fyrirtækjum forgang fram yfir stór fyrirtæki. Þau hjálpa við að skapa 

sérstöðu í hverfum. 

Smáatriði (e. Detail) : Takið eftir og haldið í smáatriði sem einkenna byggðir. Ný 

uppbygging þarf ekki að vera einsleit og leiðinleg. 

Sérkenni (e. Identity) : Að sækjast eftir staðbundnum sérkennum og forðast einsleitni í 

skipulagi, görðum og byggingum. Ekki binda sig við ákveðið byggðarmynstur. 

Sérstaða (e. Particularity) : Allt það sem er óvenjulegt, skrítið og sérstakt við svæði skapar 

staðaranda. Ekki fjarlægja eða fela það. 

Draga fram (e. Enhance) : Að draga fram og ýta undir náttúrulega eiginleika staðar. Hanna í 

kringum hóla og hæðir, ár og vötn.  

(Common Ground, e.d.). 

Að mati höfundar eru það helst fjölþjóðlegir íbúar hverfisins sem skapa staðarandann frekar 

en byggingarnar, þar sem hverfið sjálf er dæmigert íbúðarhverfi í anda síðmódernisma. Það er 

þó ýmislegt sem hefur neikvæð áhrif á staðaranda hverfisins. Hverfið er almennt mjög illa 

viðhaldið eins og sjá má á myndum 10 A-H. Gangstéttir og götur eru víða ónýtar, eldgömul 

og ónýt leiktæki eru enn í notkun og gríðarlegt magn er af veggjakroti á öllum mögulegum 

flötum, en þó mest áberandi á hliðum fjölbýlishúsanna. Lausar hellur eru við umferðaeyjur og 

sjúskuð strætóbiðskýli eru enn í notkun. Það er því kannski ekki furða að margir hafi slæmt 

álit á hverfinu þegar lítið sem ekkert er gert til þess að viðhalda því eða fegra. 

Hverfinu má ýta meir í átt að sjálfbærni með því að auka blöndun byggðar og gera ráð fyrir 

nýju atvinnuhúsnæði fyrir viðeigandi rekstur fyrir þetta umhverfi. Til þess að draga 

rekstraraðila að hverfinu þarf að gera umhverfið eftirsóknarvert fyrir fyrirtæki 

(Reykjavíkurborg, 2014, bls. 26). Hverfið er frekar einsleitt og er byggðin öll í svipuðum stíl. 

Eins og fram kom í kafla 5.1 Almenn umfjöllun um hverfið eru 88% íbúabyggðarinnar í 

Hólahverfi fjölbýlishús á meðan hin 12% eru ýmist einbýlis-, par- eða raðhús. Á myndum 9 

A-C má sjá hlutfall íbúðartegunda og hlutfall herbergisfjölda, auk herbergisfjölda almennt í 

Breiðholti til samanburðar (Reykjavíkurborg, 2014, bls. 11-12). 
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Myndir 9 A-C: Hlutfall íbúðartegundar og herbergjafjölda í Hólahverfi 
ásamt hlutfalli herbergja fjölda í Breiðholti til samanburðar 
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Myndir 10 A-H: Ljósmyndir teknar í Hólahverfi 
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5.4 Hreyfing og aðgengi 

Aðeins ein skilgreind borgargata fer í gegnum Hólahverfið, þar sem Vesturberg tengir við 

Vesturhóla og þaðan niður Höfðabakka. Á þeim stutta kafla getur verið mikil umferð þar sem 

fólk er að keyra inn í Hólahverfi, Bergin og Fellahverfi. Að öðru leiti myndast ekki mikil 

óþarfa umferð inn í hverfinu vegna þess að hringaksturinn tengir einungis við íbúagötur og 

bílastæði og því er einungis sú bílaumferð sem á erindi í íbúðirnar og húsin.  

Almennt er gott aðgengi fyrir gangandi vegfarendur um hverfið og auðvelt er að ganga yfir í 

næstu hverfi. Þvert í gegnum fjölbýlishúsa hlutann fyrir miðju hverfisins liggur göngustígur 

sem tengir við hverja blokk fyrir sig og endar við verslunarkjarnann Hólagarð í Lóuhólum. 

Milli allra einbýlishúsa gatna umhverfis fjölbýlisbyggðina eru göngustígar sem tengja 

göturnar saman. Út frá þeim götum er einnig að finna stíga sem liggja niður í Elliðaárdalinn 

og tengja hverfið vel við náttúruna og yfir í Árbæ. Við horn Höfðabakka og Vesturhóla er 

göngustígur í gegnum gróðurinn sem tengir við Bakkana og þaðan niður í Mjódd. Gangstéttir 

í hverfinu mætti þó bæta til muna þar sem þær eru flestar mjög veðraðar og brotnar upp á 

ýmsum stöðum eins og sjá má á myndum 11 A-F. Erfitt getur verið að fara með barnavagn 

eða í hjólastól um margar gangstéttir í hverfinu. Einnig mætti víða bæta lýsingu við 

gönguleiðir og fleiri gangbrautum, en eins og staðan eru núna eru einungis fimm gangbrautir 

og eru þær allar á vestur hluta hverfisins. Við Norðurhóla og Suðurhóla eru einungis 

gönguþveranir en við þær hafa gangandi vegfarendur ekki forgang yfir bíla (Mannvit, 2012, 

bls. 2). 

Enga hjólastíga er að finna í hverfinu en fólk hjólar ýmist á götum eða gangstéttum. Gott gæti 

verið að leggja hjólastíg umhverfis hverfið. Hægt væri að tengja við stíginn sem liggur upp úr 

Elliðaárdalnum við Höfðabakka og inn á Vesturhóla, Norðurhóla og Suðurhóla og hafa 

þannig hjólastíg sem gengur allann hringinn. Rannsóknir hafa sýnt fram á það hvernig að 

fjárfesta í hjólastígum marg borgar sig fyrir bæjarfélög bæði hvað varðar lýðheilsu og 

hagfræði. Ungt fólk í leit að íbúð laðast gjarnan að hverfum með góðar hjólreiðatengingar auk 

þess sem hjólastígar auðvelda tekjulitlu fólki að komast á milli staða án þess að neyðast til að 

skuldbinda sig fjárhagslega með kaup á bíl, sem ýtir undir jafnrétti milli íbúa. Hvað varðar 

lýðheilsu þá styðja margar rannsóknir við þá staðreynd að fólk sem hjólar reglulega er mun 

ólíklegra til þess greinast með hjartavandamál eða krabbamein (Speck, 2018 bls. 124-125). 

Hringinn um hverfið við Vesturhóla, Norðurhóla og Suðurhóla er að finna 16 strætisvagna 

biðstöðvar með u.þ.b. 400-600 metra fjarlægð þeirra á milli. Á þeim biðstöðum stoppa vagnar 
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3, 4, 12 og 17 og tengja þeir við allar helstu skiptistöðvar Höfuðborgarsvæðisins, Mjódd, 

Ártún, Hamraborg, og Hlemm. Þeir ganga á hálftíma fresti alla daga vikunnar, nema 17 sem 

gengur ekki á sunnudögum. Að auki er næturstrætó sem gengur úr miðbænum í Efra-

Breiðholtið um helgar. Aðgengi og fjarlægð að biðstöðum er mjög góð og ekki þyrfti að bæta 

hana, en þó mætti auka tíðni ferða.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Myndir 1 A-F: Gangstéttir í Hólahverfi 
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Á vesturenda hverfisins er stórt grænt svæði á milli fjölbýlishúsanna. Svæðið er afskaplega 

illa nýtt. Það er í heild sinni um 22.250 m² að stærð en langstærsti hluti þess er gras. Smávegis 

af trjágróðri er að finna á svæðinu ásamt fjórum litlum leiksvæðum sem eru í heildina um 560 

m². Einn hluti þessara leiksvæða er gamall körfuboltavöllur, en honum hefur ekki verið sinnt 

lengi og eru körfurnar illa farnar og án nets. Það má þó taka fram að á svæðinu er hóll sem 

hefur verið mikið nýttur af börnum í hverfinu til þess að renna sér á sleða. Margt má þó bæta 

til að nýta svæðið betur, jafnvel þó það væri bara eitthvað einfalt eins og að bæta við meiri 

gróðri því eins og höfundur hefur sjálf upplifað í sinni æsku getur myndast mikill vindur á 

svæðinu þar sem það er umkringt háum blokkum.  

Almennt er aðgengi að leiksvæðum fínt og ekki er lengra en 200 m að næsta leikvelli. 

Leikvellirnir eru þó misvel farnir eins og myndir 12 A-D sýna. Tveir leikvellir hafa nýlega 

verið uppgerðir, við Súluhóla og Smyrilshóla, en margir leikvellir hafa staðið nánast óbreyttir 

frá því að höfundur var barn. Leikvellirnir eru allir við fjölbýlishúsabyggðina en engir við 

einbýlishúsabyggðina. Stórt grænt svæði er að finna við Suðurhóla þar sem er gamall og illa 

farin sparkvöllur og er svæðið mjög illa nýtt. Stutt er þó í stórt og gott grænt opið svæði með 

leiktækjum sem nær frá Hólabrekkuskóla og að Fellaskóla. Einnig hefur leiksvæðið bak við 

Hólabrekkuskóla nýlega verið gert up. Á mynd 13 má sjá merkt með rauðu leiksvæði í 

hverfinu. 

 

Myndir 2 A-D: Gömul og ónýt leiktæki 
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Mynd 13: Staðsetning núverandi leikvella í Hólahverfi. Unnið á kort af borgarvefsjá. 

Mynd 14: Kort sem sýnir staðsetningu þjónustukjarna og afþreyingu í Efra-Breiðholti ásamt staðsetningu grunnskóla, 
leikskóla og fjölbrautarskóla. Unnið á kort af borgarvefsjá. 
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Stutt er í alla helstu þjónustu. Í Hólagarði við Lóuhóla er að finna Bónus verslun, apótek, 

hárgreiðslustofu og Dominos. Mikið rótleysi hefur verið með aðrar verslanir í kjarnanum en 

svo virðist að búðir opni og loki á mjög skömmum tíma og ný taki við. Bæta mætti aðstöðu til 

útivistar við Hólagarð t.d. með dvalarstað með bekkjum og öðru. Íbúar Hólahverfisins nýta 

einnig þjónustu í Fellunum, við Hraunberg og í Mjódd. Í Hraunbergi er að finna heilsugæslu, 

félagsmiðstöð, menningarmiðstöð, bókasafn og bakarí svo ýmislegt sé nefnt. Á móti 

Hraunbergi er svo Breiðholtslaug, World Class og Fjölbrautaskólinn í Breiðholti. 

Við hlið sundlaugarinnar er Leiknisvöllurinn. Því er stutt fyrir íbúa í Hólunum að sækja í 

hreyfingu og líkamsrækt. Ýmis þjónusta hefur horfið úr hverfinu á síðustu árum, t.d. bankar, 

pósthús og verslanir. Bónus í Hólagarði og Pólska búðin í Fellahverfi eru einu 

matvöruverslanirnar í Efra-Breiðholti. 

Í Hólunum er enginn grunnskóli en krakkar sækja Hólabrekkuskóla sem er hluti af Bergunum 

og liggur við Suðurhóla. Í hverfinu eru tveir leikskólar, Hólaborg og Suðurborg og eru þeir 

hlið við hlið. Á mynd 14 má sjá merkt þjónustukjarna, skóla, leikskóla, sundlaug og 

íþróttasvæði í og við Hólahverfi. Ekki eru merktir inn leik- og grunnskólar nema þeir sem 

íbúar Hólahverfis ganga í. 

 

5.5 Landfræðileg lega og jarðvegsástand 

Hverfið stendur á holti og markast af Breiðholtsbraut í suðri, Víðidal í austri, Elliðaárdal í 

norðri og brekku sem skilur að efra og neðra Breiðholt í vestri.  Vegna þess að hverfið stendur 

á holti er það frekar þurrt og líklega að mestu móberg og hentar því vel til byggingar, en 

þannig byggðist Reykjavík einmitt upp í upphafi, fyrst byggðust upp hæðir og holt en blaut 

svæði voru skilin eftir sem í dag eru helstu útivistarsvæði borgarinnar (Dr. Sigríður 

Kristjánsdóttir, 2007).  

Um Elliðaárdalinn rann Leitahraun, um 5200 ára gamalt og rann úr hraungíg í Bláfjöllum. Í 

hrauninu mynduðust m.a. Rauðhólar, en niður Elliðaárdal rann hraunið hratt og myndaði 

breiða hraunþekju ofarlega í dalnum. Neðar í dalnum myndar hraunið fallega umgjörð um 

árnar þar sem hún fellur í flúðum og fossum niður dalinn (Bioblitz í Reykjavík, e.d.). 
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5.6 Veðurfar, loft og hávaði 

Sú veðurstöð sem er næst Breiðholtinu er staðsett í Víðidal, en sú hefur bara verið í gangi í 

eitt ár og voru samkvæmt Veðurstofu Íslands ekki nægilegar upplýsingar komnar frá henni til 

að gera vindrós. Fengnar voru vindrósir frá veðurstöðinni í Reykjavík sem staðsett er við 

Bústaðaveg og frá veðurstöðinni á Hólmsheiði. Höfundur hefur ákveðið að styðjast frekar við 

veðurstöðina í Reykjavík þar sem hún þykir marktækari í þessu samhengi en veðurstöðin við 

Hólmsheiði þar sem ekki er mikil byggð á því svæði. 

Á næstu blaðsíðu á myndum 16 A-C má sjá þær vindrósir sem fengnar voru hjá Veðurstofu 

Íslands. Eins og sjá má á vindrósinni fyrir allt árið er auðséð að austan áttin er algengasta 

vindáttin en á sumrin virðist nokkuð jafnt milli norðan, austan og suðaustan. Suðaustanáttin er 

þó með mesta vindhraðann og er sú átt einnig næst algengasta áttin ef skoðuð er vindrós fyrir 

allt árið. 

Samkvæmt skipulagslýsingu hverfisskipulags hefur engin sérstök veðurfarsúttekt verið gerð 

fyrir Breiðholtið. Fram kemur þó að skortur sé á skjólbeltum og að engin markviss skjólbelti 

séu til staðar. Í jaðri hverfisins er mikill trjágróður en áhrif þessa gróðurs á vindafar og 

snjósöfnun hefur ekki verið rannsakaður (Reykjavíkurborg, 2014). 

Skuggamyndun í hverfinu þykir í lagi og tekið er fram að hvergi er byggðin svo þétt og há að 

hún valdi mikilli skuggamyndun. Sérstaklega var tekið tillit til þessa við skipulagningu á 

hverfinu. Við skipulagningu var einnig reynt að skapa skjól með byggingunum. Skipulagið 

gerði þó ráð fyrir stormbrjótum milli húsa á ákveðnum stöðum en víða var því ekki framfylgt 

(Reykjavíkurborg, 2014). 

Ef skoðaðar eru upplýsingar frá Umhverfisstofnun varðandi loftgæði við næstu mælistöð, sem 

staðsett er í Norðlingaholti, eru gæðin yfirleitt mæld „mjög góð“, eins og við er að búast. Það 

sama má segja um allar mælistöðvar á landinu, fyrir utan Akureyri þar sem gæðin mælast 

„góð“ þegar gögn eru skoðuð þann 23.apríl 2020. Á mynd 15 má sjá mælingar frá 1.janúar 

2019 til 1.janúar 2020. Við einstök tilefni rýkur magn brennisteinsvetni í lofti upp en ekki er 

skýrt frá því hvað veldur þessari breytingu (Umhverfisstofnun, 2020).  

Mynd 15: Magn brennisteinsvetnis í lofti  við 
mælistöð í Norðlingaholti (Umhverfisstofnun, 
2020). 
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Myndir 16  A-C: Vindrósir frá veðurstöðinni við Bústaðaveg í Reykjavík (Veðurstofa Íslands, 2020). 
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Eins og fram kom í kafla 5.4 Hreyfing og aðgengi myndast ekki mikil óþarfa umferð inn í 

hverfinu og aðeins er ein borgargata sem fer að hluta til inn í hverfið og er það Vesturberg 

sem tengir við Vesturhóla og þaðan niður Höfðabakka. Á kortlagningu hljóðmengunar fyrir 

Breiðholtsbraut á mynd 17 má sjá hver áhrif þessara borgargötu eru hvað varðar 

hávaðamengun í hverfinu. Umferðin hefur einungis áhrif á þær blokkir og hús sem liggja við 

hluta Suðurhóla sem tengir við Vesturhóla og Vesturhóla fram að Höfðabakka. 

 

 Í 4. Gr. Í Reglugerð um hávaða kemur fram að „Þar sem dvalarsvæði á lóð er skilgreint skal 

þess jafnframt gætt að hljóðstig sé undir 55 LAeq. Á kyrrlátu svæði skal hljóðstig í þéttbýli 

ekki fara yfir Lden 50 dB(A) og í dreifbýli ekki yfir Lden 40 dB(A)“ (Umhverfisráðuneytið, 

2008). Lden  merkir hávaðavísi fyrir heildarónæði og er það sú mælieining sem notuð er á 

hávaðakortlagningunni. Sjá má á mynd 17 að við blokkirnar við Vesturhóla og Suðurhóla nær 

hljóðstig víða langt yfir viðmið um hávaðastig í þéttbýli. Að öðru leyti er hávaðastig vegna 

umferðar innan eðlilegra marka í hverfinu. ........................................................................... 

 

Mynd 17: Hávaðakortlagning fyrir Breiðholtsbraut (Vegagerðin, 2012, áhersluhringur er viðbót höfundar). 
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5.7 Vatn, dýralíf og landslag 

Vatnsveita Reykjavíkur sér hverfinu fyrir vatni og samkvæmt heimasíðu þeirra er 

meðalnotkun af vatni á heimili hér á landi 500 lítrar á sólhring. Heita vatnið á 

höfuðborgarsvæðinu kemur annars vegar frá háhitasvæðum á Nesjavöllum og Hellisheiði og 

hins vegar frá lághitasvæðum í Mosfellsbæ og Reykjavík. Ólíkt flestum öðrum hverfum í 

Reykjavík kemur heita vatnið í Hólahverfi frá Nesjavöllum og er það upphitað grunnvatn. 

Helsti munurin á innihaldi vatnsins er magn kísils. Þar sem vatnið í Hólahverfinu er grunnvatn 

inniheldur það mjög lítið kísilmagn á meðan vatnið sem kemur úr borholunum á Laugarnesi 

inniheldur mesta kísilmagnið þar sem það vatn er heitast (Veitur, e.d.). 

Eins og Íslendingar vita vel rignir mikið hér á landi og er meðalúrkoma í Reykjavík um 800 

mm/ár (Árni Hjartarson, 2007). Því væri kjörið að koma á blágrænum ofanvatnslausnum í 

hverfinu til að nýta það vatn sem fellur á svæðinu. Samkvæmt Hverfisskipulagi hefur engin 

úttekt verið gerð á ofanvatni en skoða á möguleika á ofanvatnslausnum í framtíðinni.  

Vatnshæðamælingar hófust í Elliðaánum þann 1. September 1928. Flóð hafa orðið í ánni og 

hafa stærstu flóðin verið regn- og leysingaflóð og var flóðið í febrúar 1982 það stærsta þeirrar 

tegundar. Í febrúar 1968 var flóð sem var samblanda af regn- og leysingaflóði ásamt 

mannvirkniflóð. Mannvirkiflóð eru flóð sem tengd eru mannvirkjum og bilunum í þeim. Í 

flóðinu árið 1968 brast jarðstífla neðan Elliðavatns þegar regn- og leysingaflóð var í hámarki. 

Flóð gerast í Elliðaá með reglulegu millibli en þau hafa ekki áhrif á svæðið vegna þess hve 

hátt uppi það er (Hilmar Björn Hróðmarsson, Njáll Fannar Reynisson og Ólafur Freyr 

Gíslason, 2009, bls. 14). 

5.8 Endurnýting bygginga og efna 

Árangurríkasta leiðin til að gera eldri mannvirki og hús sjálfbær er með áframhaldandi notkun 

þeirra. Með því að halda í þær byggingar sem eru nú þegar til staðar má nýta líftíma 

byggingarefnanna til hins ítrasta og koma í veg fyrir sóun. Niðurrif og ný uppbygging myndi 

hafa í för með sér mikil áhrif á umhverfið og til þess þurfti mikið fjármagn.  

Byggingarnar í Hólahverfi eru misvel farnar en þó eru engar í niðurníðslu. Sjálfbærasta 

aðferðin í þessu tilfelli væri að einblína á viðhald þeirra bygginga sem eru nú þegar til staðar. 

Fjölbýlishúsin eru útsett fyrir veðurálagi vegna þess hve hátt í landi þau standa. Breyta mætti 

úthliðum húsanna í þeim tilgangi að fegra hverfið. Einnig gæti verið gott að klæða húsin með 

veðurþolnari hlífðarefnum.  
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Þar sem nánast engar tómar lóðir eru í hverfinu mætti jafnvel umbreyta jarðhæðum 

fjölbýlishúsanna til að skapa pláss fyrir auknum rekstri. Hægt væri að nýta jarðhæðirnar fyrir 

verslanir og veitingastaði og skapa með því aukið líf í hverfinu. Einnig mætti auka 

nýtingarhlutfall lóða og heimila umbreytingu bílastæða í byggingarreiti, einnig væri mögulegt 

í einhverjum tilvikum að byggja bílastæðahús til að bæta landnýtingu lóða. 

 

5.9 Sérstaða hverfisins 

Sérstaða hverfisins felst í óvenju háu hlutfalli fjölbýlis, en einnig blöndun í íbúasamsetningu 

og hversu fjölþjóðlegt hverfið er. Einnig hefur fjölbrautarskólinn í Breiðholti sína sérstöðu 

með listnámsbraut. Þá hafa íbúar einnig óvenju góðan aðgang að náttúrusvæðum. Mikil 

nálægð við Elliðaárdalinn telst þannig mikill kostur og styrkir sérstöðu hverfisins. 

 

5.10 Elliðaárdalur 

Elliðaárdalur er stærsta græna svæðið innan borgarmarka Reykjavíkur og eitt vinsælasta 

útivistarsvæðið á höfuðborgarsvæðinu. Dalurinn er kenndur við Elliðaárnar sem draga nafn 

sitt frá skipi Ketilbjarnar hins gamla á Mosfelli sem hét Elliða. Saga dalsins nær langt aftur í 

aldir, frá því fyrstu landnámsmenn komu á land, og tilheyrði útivistarsvæðið áður 

landareignum sjö bújarða. Með mikilli uppbyggingu og komu nautgripa, sauðfé og hesta sem 

gengu á beit breyttist gróðurlendið í dalnum mikið en það var upphaflega skógi vaxið 

(Landslag ehf., 2020, bls. 17). 

Einkenni dalsins eru fjölbreytt umhverfi, landslag og gróður. Elliðaár falla í tveimur kvíslum 

úr Elliðavatni í norður og vestur milli Breiðholts og Selás- og Ártúnsholts. Árnar, sem eru 

með vinsælli laxveiðiám á suðvesturhorni landsins, voru virkjaðar árið 1921. Í Elliðaárdal er 

að finna fjölda náttúrulegra gróðurlenda en skógrækt hefur einnig verið stunduð á svæðinu.  

Gróðurfar í dalnum er mjög fjölbreytt, allt frá berangurslegum melagróðri til þéttra skóga og 

hafa um 320 tegundir háplantna fundist í dalnum. Gróðurfarið hefur orðið fyrir miklum 

áhrifum af búsetu manna, landbúnaðar og skógræktar en Skógræktarfélag Reykjavíkur hefur, 

ásamt Rafmagnsveitu Reykjavíkur, plantað fjölda trjáa síðan um miðja 20. öldina.  

Algengustu trjátegundirnar í dalnum eru birki, reyniviður, viðja, lerki, alaskavíðir, sitkagreni 

og stafafura. Jarðvegurinn í dalnum er mjög frjór og hafa mörg gömul tún og engi breyst í 
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gróðursæl blómlendi. Ofan Árbæjarstíflu, í Blásteinshólma, er að finna einstök 

votlendisgróðurlendi (Reykjavíkurborg, e.d.). 

Fá svæði í Reykjavík búa yfir jafn miklum fjölda fuglategunda og Elliðaárdalur en alls hafa 

um 25 tegundir verpt í dalnum. Andfuglar eru mjög áberandi í dalnum og þá sérstaklega á 

svæðinu fyrir ofan Árbæjarstíflu. Einnig er mikið um að vaðfuglategundir verpi í dalnum. Í 

kjarr- og skóglendinu eru spörfuglar mest áberandi en við opnu svæðin er mikið um 

þúfutittlinga. Að auki fuglalífs eru einnig minkar og hálfvilltar kanínur eins og margir kannast 

eflaust við að hafa séð við umferðagötur umhverfis dalinn (Reykjavíkurborg, e.d.). 

Fjölbreytt lífríki er í Elliðaánum enda hafa þær uppruna í stóru, lífauðugu vatni. Smádýralíf er 

auðugt en breytist milli svæða og eru þessi smádýr undirstöðufæða fyrir vatnafugla og 

fiskalífið í ánum. Árnar eru mikilvæg hrygningarstöð fyrir íslenska laxinn og á sumrin ganga 

um 2500 laxar upp árnar. Að auki er að finna urriða og bleikjur og einstaka ála. 

Laxveiði í ánum hefur líklega verið stunduð frá upphafi byggðar í Reykjavík og átti 

Danakonungur laxveiðirétt í ánum í um 300 ár þar til á 19. öld þegar veiðiréttindin voru seld 

(Reykjavíkurborg, e.d.). 

Í landinu er víða að finna ummerki fyrri alda. Elliðaárnar voru jökulár fyrir lok ísaldar og báru 

þær með sér mikið af aur, möl og sandi. Með því mynduðust malarfjörur við ósana sem 

teygðu sig út með Blesugróf og Árbæjarhverfinu. Þegar íshellan bráðnaði og land fór að rísa 

úr hafinu, sáust sjávarhallar sem vitna um hvar hið forna sjávarborð stóð. Í dalnum og 

nágrenni þess er að finna jarðlög sem spanna frá seinni hluta ísaldar og allt að hlýskeið 

nútímans. Við Ártúnshöfða er um tveggja milljón ára gamalt berg en hið yngra 

Reykjavíkurgrágrýti er áberandi eins og á öðrum stöðum í borgarlandinu. Í malarhjöllum við 

dalinn er að finna minjar þeirra hárrar sjávarstöðu sem var við lok ísaldar. Með tímanum 

bráðnuðu jöklar og sjávarstaða lækkaði, svo varð mikið eldgos austan Bláfjalla fyrir um 5000 

árum. Í kjölfar þess flæddi hraunstraumur niður að Elliðavatni og niður dalinn allann. Hraunið 

þekur nú dalbotninn. Síðan þá hafa engar stórfelldar landslagsbreytingar átt sér stað fyrr en 

maðurinn hófst handar við að móta landið eftir sinni hentisemi (Reykjavíkurborg, 2020, bls. 

5). 
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Myndir 18 A-B: Elliðaárdalur 
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5.11 Niðurstöður greininga 

Segja má að Hólahverfi sé í heildina séð nokkuð vel skipulagt og þá sérstaklega ef miðað er 

við aldur hverfisins. Byggðin er þétt og hefur upp á alla helstu þjónustu að bjóða. Það er að 

finna gott gönguleiðanet innan hverfisins og í nærliggjandi hverfi sem er mikill kostur. 

Ímynd hverfisins er hins vegar ekki mjög góð og margir hafa neikvæðar skoðarnir í garð þess. 

Sú ímynd hefur endurspeglast í lægra húsnæðisverði en gengur og gerist í öðrum 

sambærilegum hverfum innan höfuðborgarsvæðisins. En í veikleikum felast tækifæri og með 

vistvænum nálgunum væri hægt að bæta ímynd hverfisins til muna.  

Mynd 19: SVÓT greining 
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6. Hverfisgæði og nýtt skipulag 

Í þessum kafla verður fjallað um skipulagstillögur höfundar sem byggðar eru á þeim 

möguleikum sem greiningarvinnan varpaði ljósi á. Eins og fram hefur komið verður stuðst við 

gátlista 6.13 Hverfisgæði og sjálfbærniáhrif sem finna má í sjötta kafla bókarinnar Shaping 

Neighbourhoods: For Local Health and Global Sustainability. 

 

6.1 Blönduð starfsemi og jafnvægi bygginga 

Vegna skorts á tómum lóðum gerir skipulagstillagan ráð fyrir að jarðhæðum fjölbýlishúsanna 

á vesturenda hverfisins verði umbreytt til að skapa pláss fyrir og draga að fjölbreyttari rekstur. 

Með því má skapa eins konar borgargötu með verslunum og veitingastöðum, ásamt öðrum 

rekstri. Með auknum rekstri og sköpun borgartilfinningu má draga úr ferðaþörf íbúa. 

Staðsetningu má sjá merkt með bláu á mynd 21. 

Við Suðurhóla er stærðarinnar lóð sem sjá má merkt með rauðu á mynd 20 þar sem nú er 

einungis að finna tvö ónýt fótboltamörk. Á hluta þeirra lóðar verða byggðar þjónustuíbúðir 

fyrir eldri borgara í samræmi við áætlanir Reykjavíkurborgar. Engar slíkar íbúðir er að finna í 

hverfinu eins og er og því er mikilvægt að nýta hluta af því litla plássi sem eftir er í það að 

koma til móts við eldri íbúa sem vilja vera í nálægð við fjölskyldur sínar og vera áfram í sínu 

umhverfi. Við hönnun vistvænna hverfa er nauðsynlegt að taka þarfir alla aldurshópa til 

greina svo samfélagið þjóni öldruðum jafnt sem ungum. 

Mynd 20: Lóð við Suðurhóla þar sem gert er ráð fyrir 
nýjum þjónustuíbúðum fyrir eldri borgara. Unnið á kort 
af borgarvefsjá. 
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Í skipulagstillögunni er bílaplanið Suðurhóla megin við Hólagarð fjarlægt og í stað þess 

kemur aðaltorg hverfisins. Þar mætast aðalgöngustígarnir og því kjörin staðsetning fyrir torg, 

auk þess sem svæðið opnast á móti sólarátt og er í skjóli fjölbýlishúsanna fyrir norðanáttinni. 

Torgið yrði aðdráttarafl fyrir íbúa hverfsins sem og íbúa nærliggjandi hverfa. Jafnframt mun 

torgið tengjast nýju verslunargötunni við Suður- og Vesturhóla. Staðsetningu torgsins má sjá 

merkt með rauðu á mynd 21.  

Mynd 21: Staðsetning nýs torgs merkt með rauðu og staðsetning nýrrar verslunargötu merkt með bláu. Unnið á kort af 
borgarvefsjá. 
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6.2 Aðgengi að almenningssamgöngum 

Eins og fram kom í kafla 5.4 Hreyfing og aðgengi er gott aðgengi að almenningssamgöngum í 

hverfinu. Það ganga fjórar strætisvagna leiðir í gegnum hverfið og tengja þær við allar helstu 

strætisvagnaskiptistöðvar á höfuðborgarsvæðinu; Mjódd, Ártúnshöfði, Hamraborg og 

Hlemmur. Frá Mjódd, sem er stærsta skiptistöðin á höfuðborgarsvæðinu, er einnig hægt að 

taka strætisvagn víðs vegar um landsbyggðina. Því má segja að hverfið sé mjög vel tengt við 

mikilvæga áfangastaði. Mjög hæfileg fjarlægð er á milli biðstöðva og því er ekki talin ástæða 

til þess að bæta við fleiri biðstöðvum.  

Þær breytingar sem taldar eru nauðsynlegar hvað varðar almenningssamgöngur eru bætt tíðni 

ferða og fegrun biðstöðva. Þegar verkefni þetta er unnið ganga allar fjórar leiðirnar á hálftíma 

fresti alla daga, frá morgni til kvölds. Skipulagstillagan gerir ráð fyrir að tíðni ferða verði 

aukin á háannatíma svo vagnarnir gangi á korters fresti. Einnig myndi næturstrætisvagn bjóða 

upp á ferðir úr hverfinu um helgar, en ekki einungis í hverfið eins og staðan er í dag. Að 

lokum verður gömlum og illa förnum biðskýlum skipt út fyrir ný upphituð skýli til þess að 

skapa fallegri götuásýnd og auka þægindi íbúa þegar beðið er eftir strætó. Auk þess eru sett 

upp skýli á þeim stöðum þar sem nú standa einungis staurar. 

 

6.3 Hjólastígar 

Samkvæmt Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 er gert ráð fyrir nýjum hjólastíg sem mun 

liggja frá Fellahverfi, upp Austurberg og tengja þar inn á Suðurhóla, áfram í Vesturhóla og 

niður í Elliðaárdal. Höfundur leggur til að haldið verði í þann áætlaða hjólastíg en auk þess 

gerir skipulagstillagan ráð fyrir að lagður verði hjólastígur við hringgötuna um hverfið til að 

þjóna fólki sem vill ferðast um sjálft hverfið á hjóli. Sömuleiðis verður svokallað 

hjólabreiðstræti (e. Bicycle boulevard) þvert í gegnum hverfið þar sem aðal göngustígurinn 

liggur svo hægt sé að stytta sér leið í verslunarkjarnann í Hólagarði og í Hólabrekkuskóla. 

Staðsetningu hjólastígana má sjá á mynd 22.  

Mikilvægt er að skapa tengingar innan hverfisins sem hvetja fólk til þess að hjóla þegar 

ferðast er stuttar vegalengdir, t.d. í verslanir, skólann eða aðra nærliggjandi þjónustu í næstu 

hverfum. Með því má minnka bílaumferð á hringgötunni og draga um leið úr mengun og 

hávaða. Efra-Breiðholtið er í nálægð við tvöfalt hitaveitukerfi OR og nægt framboð af heitu 

affalsvatni til þess að setja snjóbræðslu í alla þá hjólastíga sem lagðir verða og helst það í 

hendur við hjólareiðaáætlun Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, 2014). Jafnframt verða 
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byggð hjólaskýli á bílaplönum stærstu fjölbýlishúsanna til að auka þægindi íbúa, við 

verslunarkjarnann í Lóuhólum og við aðalinngang Hólabrekkuskóla. Þessi skýli munu 

samræmast áætlunum hverfisskipulags, þar sem pláss verður fyrir a.m.k eitt reiðhjól á hverja 

íbúð og fyrir 20% nemenda og starfsmanna við grunnskólann.  

Mynd 22: Kort af áætluðum hjólastígum úr Aðalskipulagi ásamt nærmynd sem sýnir staðsetningu nýrra hjólastíga samkvæmt 
skipulagstillögu höfundar (Reykjavíkurborg, 2014). 
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6.4 Gangandi vegfarendur 

Samkvæmt nýlegri könnun sem fjallað er um í bókinni Walkable City Rules leitast menntaðir 

einstaklingar af Y-kynslóðinni (e. Millennials) frekar eftir því að flytja í hverfi þar sem gott 

aðgengi er fyrir gangandi vegfarendur. Samkvæmt könnunni voru 63% þeirra sem myndu 

kjósa að búa í hverfi þar sem þau þyrftu ekki að eiga bíl. Þetta aðgengi hefur jafnframt áhrif á 

aðdráttarafl hverfa og húsnæðisverð, sem eykst með bættu aðgengi. Hverfi og borgir með gott 

aðgengi fyrir hjólandi og gangandi vegfarendur hafa að auki sterkt efnahagskerfi. Borgir með 

mikla bílamenningu draga úr efnahagi íbúa sinna og um leið efnahag borgarinnar þar sem 

mikill kostnaður fer í að viðhalda götum og öðru sem við kemur bílum (Speck, 2018, bls. 2-

3). 

Núverandi göngunet Hólahverfisins þykir þétt og gott. Einfalt er að ganga milli staða í 

hverfinu auk þess sem góðar tengingar er að finna í næstu hverfi og niður í Elliðaárdalinn. 

Jafnframt eru margar fjölbreyttar leiðir í boði til að ganga frá A til B. Ekki er þörf fyrir auka 

gangstéttum né gönguleiðum og því er áhersla lögð á að bæta ásýnd og gæði stíganna.  

Í skipulagstillögunni eru allar gangstéttir í hverfinu lagfærðar og breikkaðar, ásamt því sem 

fjölda gangbrauta verður bætt við, því eins og kom fram í kafla 5.4. Hreyfing og aðgengi eru 

þær illa á sig komnar og skortur er á gangbrautum. Með því má fegra umhverfið og um leið 

bæta aðgengi fyrir aldraða sem eiga í erfiðleikum með að ganga, fólk í hjólastól og 

barnavagna. Gangbrautum verður bætt við á Norðuhólum við Máshóla, Rituhóla, Starrahóla 

og Trönuhóla, þar sem helst er gengið yfir frá einbýlishúsabyggðinni og yfir í 

fjölbýlishúsabyggðina í áttina að Hólagarði og Hólabrekkuskóla. Einnig verður gangbraut 

bætt við á Suðurhólum við Þrastarhóla þar sem gengið er úr Hólahverfi yfir í Bergin. 

Staðsetning gangbrauta má sjá á mynd 23. 

Við uppgerð gangstétta verða einnig gróðursett tré í grasinu sem liggur milli þeirra og 

götunnar, þá við hringgötuna þar sem mestu umferðina er að finna. 

Eins og fjallað er um í Walkable City Rules er trjágróður við gönguleiðir mikilvægur hluti 

þess að skapa fallega götuásýnd. Götutré þjóna margvíslegum tilgangi í byggðu umhverfi: 

Vernda gangstéttir: Fullvaxin tré skapa fyrirstöðu milli bíla og gangandi vegfarenda. 

Draga úr bílslysum: Rannsóknir hafa sýnt fram á mun færri skaðleg slys eiga sér stað á 

götum með trjám og öðrum lóðréttum fyrirbærum . 
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Skapa rými: Götutré gegna mikilvægu hlutverki við að skapa rými í borgum sem annars yrðu 

ómótuð. 

Taka við regnvatni: Fullvaxið tré drekkur í sig fyrsta 1,3 cm af regnvatni sem fellur á það. 

Með miklu magni trjáa má draga úr álagi á fráveitukerfi. 

Draga í sig útfjólubláa geisla og mengunarefni: Götutré koma í veg fyrir að útfjólubláir 

geislar nái að teygja sig niður á jörðina og draga í sig gríðarlegt magn vindborins koldíóxíðs.  

Bæta lýðheilsu: Margar rannsóknir hafa sýnt fram á það að reglubundin nálægð við 

trjágróður getur aukið lífslíkur fólks, haft jákvæð áhrif á geðheilsu og dregið úr astma, offitu, 

stressi og hjartasjúkdómum. 

(Speck, 2018, bls. 186-187) 

 

Mynd 23: Staðsetning nýrra gangbrauta. Unnið á kort af borgarvefsjá. 
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6.5 Umferð og bílastæði 

Til að auka hlutdeild gangandi vegfarenda þarf að draga úr bílnotkun og minnka innviði og 

aðgengi fyrir bíla. Hægt er að gera það á marga vegum t.d. með því að fækka bílastæðum til 

muna. Eins og kom frá í köflunum hér á undan verður lagður hjólastígur við hringgötuna 

ásamt því sem tré verða gróðursett milli götunnar og gangstéttarinnar, en til þess þarf aukið 

pláss. Fjarlæga þarf viðeigandi fjölda bílastæða sem liggja milli fjölbýlishúsanna og götunnar, 

við Vesturhóla og Suðurhóla. Þetta myndi einnig hafa þau áhrif að svæðið í kringum nýju 

verslunargötuna verður meira aðlaðandi og eykur líkur þess að fólk gangi eða hjóli að 

svæðinu í stað þess að keyra. Við hluta þeirra stæða sem eftir verða skal setja hleðslustöðvar 

fyrir rafmagnsbíla. 

Eins og kom fram verður stóra bílaplanið við Suðurhóla fjarlægt til að skapa pláss fyrir nýju 

torgi, en þar sem mikill hæðarmunur er frá götunni og að kjarnanum er upplagt að byggja 

bílakjallara undir torginu. Innkeyrsla yrði frá Suðurhólum, á móti grunnskólanum og mun 

íbúum í fjölbýlishúsunum þar sem bílastæði voru fjarlægð gefast kostur á því að kaupa eða 

leigja bílastæði í kjallaranum. Einnig verður komið af stað deilibílaþjónustu í kjallaranum þar 

sem íbúar hverfisins munu hafa tækifæri til þess að leigja bíl til styttri tíma. Allir deilibílarnir 

verða rafknúnir og við uppsetningu hleðslustöðva þeirra verða einnig settir upp viðbótar 

stöðvar fyrir einkabíla íbúa.  

Uppsetning gatnakerfisins þykir góð og ástæðulaust er að gera stórvægilegar breytingar á 

henni. Í skipulagstillögunni verða göturnar þó lagfærðar og hámarkshraði lækkar úr 50 

km/klst niður í 30 km/klst við hringgötuna þar sem mikill manngangur er og margar sveigjur 

og beygjur er að finna. Göturnar Krummahólar og Orrahólar verða umbreyttar í vistgötur 

vegna fjölda barna sem fara þar yfir á næstu leiksvæði og á leið sinni í skólann. Þar verður 

hámarkshraði 15 km/klst auk þess sem komið verður fyrir bekkjum og öðru sem mun nýtast 

íbúum. Sjá mynd 24. 
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6.6 Græn almenningssvæði 

Á lóðinni hjá þjónustuíbúðunum við Suðurhóla verður komið upp aðstöðu fyrir borgarbúskap. 

Þar mun íbúum gefast kostur á að kaupa eða leigja svæði til ræktunar á grænmeti. Svæðið 

opnast á móti sólarátt og nýtur skjóls af byggingunum fyrir norðanáttinni og hentar því 

einstaklega vel fyrir borgarbúskap. Staðsetningu þess má sjá til hægri á mynd 25. 

Borgarbúskapur felur í sér fjölmörg jákvæð tækifæri fyrir samfélagið: 

Dregur úr mengun: Með því að rækta grænmeti í sínu nærumhverfi má draga úr þeirri 

mengun sem felst í innpakkningu og flutningi. 

Nýstárleg aðferð: Borgarræktendur (e. Urban farmers) skorta það rými sem er til staðar hjá 

stórum ræktendum og þurfa því að finna skapandi lausnir þegar kemur að úrgangi, plássleysi 

og orku og finna frumlegar leiðir til að rækta grænmeti með fáum úrræðum. Það getur orðið 

að skemmtilegu og krefjandi verkefni sem íbúar geta tekist á við saman. 

Auknir atvinnumöguleikar: Borgarbúskapur gefur samfélögum tækifæri til þess að selja 

afurðir sína sem styrkir efnahaginn og skapar aukinn atvinnutækifæri í eigin hverfi. 

Mynd 24: Kort sem sýnir uppfærðan hámarkshraða ásamt staðsetningu bílakjallara og vistgatna. Unnið á kort af 
borgarvefsjá. 
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Styrkir samfélagið: Borgarbúskapur dregur allskyns íbúa að og gefur fólki kost á að kynnast 

nágrönnum sínum betur og vinna í samvinnu við þau við sameiginlegt áhugamál. 

Lýðheilsa: Ýtir undir hollt mataræði íbúa og gefur fólki tækifæri til þess að hreyfa sig og vera 

í beinu sambandi við plöntur sem hefur jákvæð andleg áhrif. 

Fræðsla: Frábært tilefni til að fræða börn um hvaðan matur kemur og hvernig mega nýta 

sjálfbærar lausnir til fæðu. 

Græn svæði: Borgarbúskapur eykur græn svæði í hverfum, hefur fagurfræðilegt gildi, tekur 

við úrkomu og skapar friðsælt svæði fyrir íbúa til að dvelja á. 

(The Ecology Center, 2016). .....................................................................................................  

 

Á stóra græna svæðinu milli fjölbýlishúsanna á vesturenda hverfisins verða gömul og ónýt 

leiktæki fjarlægð. Í stað þeirra verður gróðursett nýtt trjásafn þar sem fjölskyldur geta eytt 

tíma saman og fræðst um mismunandi tegundir plantna og trjáa, auk þess sem mikill fjöldi 

berjarunna verður gróðursettur svo hægt verði að fara í eins konar berjamó í bakgarðinum 

sínum. Inn á milli verða grasblettir þar sem kjörið verður að sitja og slaka á í skjóli trjánna á 

góðviðrisdegi. Staðsetningu trjásafnsins má sjá til vinstri á mynd 25. Ekki þykir ástæða til að 

Mynd 25: Staðsetning nýs trjásafns til vinstri og staðsetning borgarbúskaps til hægri. Unnið á kort af borgarvefsjá. 
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setja upp ný leiktæki þar sem stutt er í bæði ný uppgerða grunnskóla lóðina og stóra 

leiksvæðið bak við fjölbrautarskólann. 

 

6.7 Næði, öryggi og garðar 

Skipulagstillagan gerir ekki ráð fyrir neinum breytingum hvað varðar einkagarða við 

einbýlishúsabyggðina þar sem þær lóðir eru í einkaeigu. Opið aðgengi verður fyrir alla íbúa 

að nýju trjásafni hverfsins og borgarbúskapnum. Frá svölum fjölbýlishúsanna geta foreldrar 

fylgst með börnum sínum sem fara út að leika á því svæði þar sem trjásafnið verður 

gróðursett. 

Eins og fram kom í kafla 6.5. Umferð og bílastæði verður hámarkshraði lækkaður niður í 30 

km/klst auk þess sem bætt verður við fleiri gangbrautum. Krummahólar og Orrahólar verða 

gerðar að vistgötum vegna fjölda barna á svæðinu. Þessar breytingar munu hafa jákvæð áhrif 

á öryggi allra í hverfinu.  

Skipulagstillagan leggur til að bílaplanið við Hólabrekkuskóla verði fjarlægt og þar verði 

komið upp hjólaskýli fyrir nemendur og starfsmenn skólans. Ekki þykir ákjósanlegt að hafa 

stórt bílaplan við aðalinngang skólans þar sem börn ganga stöðugt inn og út. Kennarar munu 

hafa þann valmöguleika að leggja bílum sínum í bílakjallaranum hinum megin við götuna. 

 

6.8 Orkuáætlun 

Nær 90% landsmanna nýta jarðvarma til húshitunar (Björn Marteinsson, 2005, bls. 3). 

Jarðvarmi er endurnýjanlegur og ódýr orkugjafi og erum við á Íslandi einstaklega heppin hvað 

varðar þetta en samt sem áður er mikilvægt að nýta orku með skynsamlegum hætti. Vegna 

þess þykir óþarfa eyðsla að koma upp öðrum orkugjöfum, líkt og sólarsellum, í hverfinu og 

haldið verður í það raf- og hitakerfi sem nú þegar er að finna í húsunum.  

Orkunotkun húsa er háð bæði gerð þess og venjum íbúa en almennt gildir að því reglulegri 

sem lögun húss er og því stærra sem það er, þeim mun hagstæðara er hlutfallslegt orkutap 

þess. Lítil hús geta haft allt að tvöfalt hærri orkunotkun á hvern rúmmetra en stór hús með 

sambærilega einangrun og einfalda lögun. Orkutap húss er háð hitamun inni og úti, svo fer 

leiðnitap út um byggingarhluta eftir því hversu vel er vandað til einangrunar þeirra en 

loftskiptatapið fer eftir magni loftskipta í húsinu. Loftskiptin stafa af bæði ófullnægjandi 

þéttleika húss og því hversu mikið er loftræst. Af heilbrigðisástæðum er nauðsynlegt að lofta 
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hús að einhverju marki, en hér á landi loftum við iðulega umfram það sem nauðsyn krefur 

(Björn Marteinsson, 2005, bls. 3-6). 

  Til þess að draga úr orkunotkun húss til upphitunar eru nokkrar 
  mismunandi leiðir færar; 

• Bæta einangrun byggingarhluta (t.d. betra gler eða  
þykkari einangrun) 

• Minnka loftskipti (þétta húsið og stýra loftræstingu) 
• Lækka innihita (um 7% minni orkuþörf fyrir hverja gráðu 

í lækkuðum innihita) 
• Bæta stýringu hitakerfis (t.d. nota sjálfvirka ofnloka) 

(Björn Marteinsson, 2005, bls. 13) 

 

Í þessu verkefni er talið að besta lausnin sé sú að bæta einangrun fjölbýlishúsanna. Í 

skipulagstillögunni er gert ráð fyrir að bæta einangrun um leið og gert er við yfirborð veggja 

fjölbýlishúsanna. Svo auðvelt sé svo að stýra loftskiptum húsanna er æskilegt að ná að 

loftþétta hús og byggingar í hverfinu. Til þess má setja góða þéttilista á glugga og hurðir. 

Við hönnun nýrra eldri borgara íbúða við Suðurhóla verður tekið mið af sólarhæð, veðurfari 

og fleiru sem hefur áhrif á orkunotkun.  

6.9 Vatnsáætlun 

Uppbygging byggðar hefur haft þau áhrif að ógegndræp yfirborð hefur aukist, svo sem með 

malbiki og byggingum. Vegna þess er ofanvatni sem áður hefði átt greiða leið niður í 

jarðveginn veitt burt eftir veitukerfum. Það getur haft þau áhrif að grunnvatnsborð lækkar og 

rennsli til tjarna og lækja minnkar. Ef veitukerfi hafa ekki undan í asahláku eða fárviðri getur 

orðið meiri hætta á flóðum (Vistbyggðarráð, 2014, bls. 31). 

Hvað varðar vatnsáætlun hverfisins er meginmarkmið skipulagstillögunnar það að sem minnst 

vatn fari til spillis. Vatn er mikilvæg auðlind sem þarf að fara vel með og á það ekki síður við 

á Íslandi, jafnvel þótt við séum einstaklega heppin hvað varðar magn og gæði vatns hérlendis. 

Til þess gerir skipulagstillagan ráð fyrir að innleiddar verði blágrænar ofanvatnslausnir um 

hverfið allt og að affallsvatn húsa verði nýtt í trjásafninu og við borgarbúskap. Að auki verður 

komið fyrir grænum þökum á fjölbýlishúsunum sem geta tekið við úrkomu og haft verður 

gegndræpt yfirborð á opnum svæðum og bílastæðum.  

Blágrænu ofanvatnslausnirnar mynda keðju, svokallaða ofanvatnskeðju, með gegndræpu 

yfirborði svo vatnið renni auðveldlega niður í jarðveginn. Keðjan er eins, og fram hefur 

komið, byggð upp á þremur stigum. Fyrsta stigið er við lóðir húsanna, næsta stig innann 
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hverfisins og að lokum verður því vatni sem ekki nær að síga niður í jarðveginn á fyrstu 

tveimur stigunum veitt áfram á þriðja stig keðjunnar, sem í þessu tilfelli er Elliðaárdalurinn. 

 

6.10 Líffræðileg fjölbreytni 

Eins og staðan er í dag er ekki mikið um gróður í hverfinu fyrir utan þann gróður sem er að 

finna á einkalóðunum við einbýlishúsabyggðina og þann litla fjölda trjáa sem finna má í 

kringum fjölbýlishúsabyggðina.  

Aukning grænna svæða í hverfinu, t.d. áætlað trjásafn eða lóð undir borgarbúskap, mun ekki 

einungis hafa jákvæð áhrif fyrir íbúa heldur mun sú breyting einnig auka líffræðilega 

fjölbreytni innan hverfisins og veita dýrum búsvæði og skjól. Eins og fjallað var um í kafla 

6.4. Gangandi vegfarendur hefur gróður ýmis konar jákvæð áhrif á andlega heilsu fólks og 

því er um að gera að auka magn gróðurs í hverfinu til muna. Einnig gerir skipulagstillagan ráð 

fyrir að gróðursett verði skjólbelti í hverfinu, því eins og fram hefur komið er skortur á þeim. 

Dýrafræðingar hafa unnið við rannsóknir sem sýna fram á það að skjólbelti bjóða upp á 

fyrirtaks dvalarstæði fyrir fjölda tegunda fugla, bæði til hreiðurgerðar, uppeldis og hvíldar. 

Þétt belti geta veitt fuglum skjól fyrir rándýrum og kulda að vetri til. Jafnframt sjá sumar 

trjátegundir bæði fuglum og öðrum dýrum fyrir mikilsverðum hluta fæðu sinnar (Hanley og 

Kuhn, 2003, bls. 7-8). Til að ákveða staðsetningu skjólbeltanna þyrfti að gera nánari 

veðurúttekt á svæðinu og því verður nákvæm staðsetning þeirra ekki tilgreind að þessu sinni. 

 

6.11 Hávaði og mengun 

Eins og fram hefur komið er ekki mikil hljóðmengun innan hverfisins af völdum 

gatnakerfisins og þykja loftgæði í hverfinu mjög góð, en allt má þó bæta. 

Sá trjágróður sem gróðursettur verður við gangstéttir umhverfis hverfið mun ekki einungis 

hafa þau áhrif að fegra ásýnd gatna og gönguleiða heldur mun hann um leið draga úr hávaða 

frá götunni og draga í sig mengunarefni og útfjólubláa geisla.  

Við Suðurhóla og Vesturhóla þar sem hljóðstig fer langt yfir viðmið um hávaðastig í þéttbýli 

gerir skipulagstillagan ráð fyrir nýjum hljóðvörnum. Við einbýlishúsabyggðina við 

Vesturhóla verða byggðar lágar hljóðvarnir. Hljóðvarnirnar ættu ekki að skyggja á útsýni þar 

sem aðeins er litið út á götu og yfir á fjölbýlishúsin. Einnig verður komið fyrir hljóðvörnum 

við Arahóla og Álftahóla. Staðsetning nýrra hljóðvarna er að sjá á mynd 26. 
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Þegar byggja á hljóðvarnir beggja vegna vegar eins og í þessu tilfelli er mikilvægt að huga að 

áhrifum hljóðendurkasts frá hljóðvegg á hljóðstig hinu megin vegar en það er hægt að kanna 

með reiknilíkani. Í þessum tilfellum þurfa hljóðveggir að hafa bæði nægan massa, svo að 

hávaði berist ekki í gegnum þá, og nægilegt hljóðísog í yfirborði til þess að varpa ekki 

hávaðanum yfir hljóðvarnir hinu megin við veginn (Línuhönnun Verkfræðistofa og Trivium 

Ráðgjöf, 2006, bls. 4). Taka þarf því þessi atriði til greina við hönnun nýrra hljóðvarna í 

hverfinu. 

6.12 Byggingar og efnisnotkun 

Eins og fram kom í kafla 5.8 Endurnýting bygginga og efna er árangurríkasta leiðin til að gera 

eldri byggingar og hús sjálfbær áframhaldandi nýting þeirra. Því er ekki gert ráð fyrir niðurrifi 

neinna bygginga í hverfinu en skipulagstillagan gerir frekar ráð fyrir því að ráðast í viðhald og 

viðgerðir á núverandi byggingum. Eins og sást á ljósmyndum í kafla 5.3 Landnotkun og 

staðarandi eru fjölbýlishúsin og umhverfi þeirra nokkuð illa farin. Á sama tíma og viðgerðir 

Mynd 26: Staðsetning nýrra hljóðvarna við Vesturhóla og Suðurhóla. Unnið á kort af borgarvefsjá. 
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fara fram verður einangrun fjölbýlishúsanna bætt og til þess verða notaðar ullar 

einangrunarplötur. Bætt einangrun mun bæði draga úr orkunotkun húsanna og draga úr 

hljóðmengun frá götunni. 

Við uppbyggingu nýrra eldri borgara blokkar við Suðurhóla gerir skipulagstillagan ráð fyrir 

að notast verði sem mest við vistvæn byggingarefni. Þar sem stærstur hluti byggingarefna sem 

notuð eru hérlendis eru innflutt er erfitt að komast hjá þeirri mengun sem því fylgir að flytja 

efni en bæta má úr því með öðrum aðgerðum. Nota á endurnýtanleg og endurunnin 

byggingarefni eins og kostur er og hanna bygginguna á þann hátt að við niðurrif verði 

mögulegt að endurnota eða endurvinna byggingarefnin. Einnig skal passa að byggingarefnin 

komi frá ábyrgum uppruna og sýna þarf fram á það með viðurkenndu kerfi framleiðanda 

byggingarefna sem vottað er af þriðja aðila. Gerð verður þarfagreining áður en vinna hefst þar 

sem skoða á hversu lengi byggingin á að endast og hagað verður vali á byggingarefnum í 

samræmi við niðurstöðurnar (Grænni Byggð, 2019, bls. 11). 

Við hönnun nýrra íbúða í hverfinu verða jafnframt kannaðar aðstæður til innivistar áður 

uppbygging hefst. Íslendingar eyða miklum tíma inanndyra og því er góð innivist mjög 

mikilvæg í íslenskum byggingum. Fylgt verður hljóðvistarkröfum í byggingarreglugerð auk 

þess sem fengið verður hljóðvistarsérfræðing til að sitja hönnunarfundi. Á hönnunarstigi 

verður einnig að tekið tillit til dagsbirtu og lýsingar. Gert verður dagsbirtuútreikningur yfir allt 

árið, eftir árstíðum og hugað verður að því að hafa í það minnsta tvær glugga hliðar. Einnig 

verða notaðir hreyfiskynjara, þar sem á við, til að tryggja að slökkt sé á ljósum og draga með 

því úr orkunotkun bygginganna (Grænni Byggð, 2019, bls. 12). 
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7. Niðurstöður  
Eins og fram hefur komið þykir skipulag hverfisins nokkuð gott í heildina á litið en margt má 

bæta og breyta til að ýta hverfinu meir í átt að sjálfbærni. Til að auka á jafnvægi og blandaða 

starfssemi í hverfinu er jarðhæðum fjölbýlishúsana í vesturenda hverfisins umbreytt í 

skipulagstillögunni í verslunarhúsnæði með það í huga að skapa eins konar verslunargötu. Sú 

gata tengist nýju torgi sem staðsett er við Hólagarð. Undir torginu er að finna bílakjallara þar 

sem aðgengi er að deilibílaþjónustu og bílastæðum fyrir íbúa og aðra sem sækja sér þjónustu á 

nýju verslunargötunni. Í örstuttri göngufjarlægð frá torginu er að finna nýjar þjónustuíbúðir 

við Suðurhóla sem munu gefa eldri íbúum hverfisins tækifæri til þess að búa áfram í því 

umhverfi sem þau þekkja best. Á sömu lóð er svæði fyrir borgarbúskap þar sem íbúar hafa 

tækifæri til að rækta sitt eigið grænmeti ásamt því að njóta útiveru og samveru hvors annars. 

Hverfið fær að auki fá nýtt trjásafn sem staðsett verður milli fjölbýlishúsanna á vesturenda 

hverfisins, bak við nýja verslunargötu. Þar geta veitingastaðir og kaffihús einnig nýtt sér 

aðstöðuna og komið fyrir huggulegu útisetusvæði fyrir gesti sína.  

Auðvelt er fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur að leggja leið sína að þessum nýju svæðum 

þar sem nýja hjólastíga með snjóbræðslu er að finna meðfram hringveginum og þvert í 

gegnum hverfið, ásamt því sem allar gangstéttir hafa verið breikkaðar og ásýnd þeirra bætt 

með viðbót nýrra götutrjáa og strætóbiðskýla. Bílastæðum hefur verið fækkað við 

fjölbýlishúsin til að skapa pláss fyrir hjólastíga, en ný hjólaskýli eru sett fyrir framan 

byggingarnar, grunnskólann og verslunarkjarnann til þess að hvetja íbúa til að nýta hjólið sem 

mest. Bílastæðin við grunnskólann hafa verið fjarlægð en starfsmenn skólans geta nýtt sér 

nýja bílastæðakjallarann hinum megin við götuna. 

Skipulag gatnakerfisins er að mestu leyti eins og áður en þó hefur hámarkshraði verið 

lækkaður niður í 30 km/klst auk þess sem fimm nýjum gagnbrautum hefur verið bætt við, sem 

tengja einbýlishúsabyggðina betur við fjölbýlishúsabyggðina og auka öryggi gangandi. 

Krummahólar og Orrahólar eru orðnar vistgötur vegna fjölda barna sem búa þar og ganga 

göturnar á leið sína í skólann.  

Notast verður við blágrænar ofanvatnslausnir í öllu hverfinu til þess að sem minnst vatn fari 

til spillis. Til að draga úr orkunotkun verður einangrun fjölbýlishúsanna bætt um leið og 

viðgerðir fara fram og til þess verða notaðar ullar einangrunarplötur. Nýjar þjónustuíbúðir 

hafa einnig ullar einangrunarplötur auk þess sem þær eru byggðar úr vistvænum efnum.  



59 
 

Á mynd 27 má sjá samantekt af kortunum í köflunum hér á undan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 27: Samantekt af kortum úr kafla 6. Unnið á kort af borgarvefsjá. 
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8. Umræður og lokaorð 
Breiðholtið hefur lengi vel átt sér slæmt orðspor og oft á tíðum verið nefnt „gettó“ 

Reykjavíkur, en á hverju byggjast þessir fordómar? Að mati höfundar hafa hér fjölmiðlar 

mikið vald þar sem oftar en ekki er fjallað um Breiðholtið á neikvæðum nótum og raun lagt 

hverfið í eins konar einelti. Einnig er oft á tíðum litið á Breiðholtið sem fátækrahverfi vegna 

sögu upphafi hverfisins og vegna fjölda erlendra íbúa og félagsbústaða. Alveg frá upphafi 

hverfisins hefur það og íbúar þess lennt á milli tanna fólks. Í Þjóðviljanum árið 1982, rétt 

rúmum áratug eftir uppbyggingu hverfisins, er fjallað um álit manna á unglingum í hverfinu 

og er þeim lýst sem ,,illa uppöldum lýð“ (e.d.). 

Slíkar fréttir finnast enn og mikið er fjallað um afbrot í Breiðholtinu. Þess má geta að 

afbrotatíðni á höfuðborgarsvæðinu er ekki hæst í Breiðholtinu og í raun ekki mikið meiri en í 

öðrum hverfum. Ef skoðað er afbrotatölfræði hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrir 

2018 má sjá að á lögreglustöð 3, sem er fyrir Breiðholt og Kópavog, áttu 58% brota sér stað í 

Kópavogi. Þegar skoðaður er samanburður milli allra svæða á höfuðborgarsvæðinu sést að 

Miðborg trónir efst hvað varðar öll möguleg brot en til samanburðar má nefna að Breiðholtið 

er yfirleitt fyrir miðju þegar litið er til fjölda brota miðað við hverja 10.000 íbúa (Lögreglan á 

Höfuðborgarsvæðinu, 2019). 

Sem íbúi Efra-Breiðholtsins til margra ára getur höfundur þessa verkefnis staðfest frá eigin 

raun fordóma sem Breiðholtsbúar finna fyrir. Man höfundur eftir óteljandi skiptum sem barn 

og unglingur sem hann fékk að heyra slæma hluti um hverfið sitt og oft á tíðum frá fólki sem 

aldrei hafði komið í Breiðholtið. Höfundur skildi aldrei þegar krakkar sögðu að hann byggi í 

,,gettói“ því fyrir honum var Breiðholtið alveg hreint frábær staður þar sem hann hafði frelsi 

til að leika sér úti óáreitt. Hverfið var algjörlega annar heimur frá þeim fátækrahverfum sem 

hann hafði búið í í Bandaríkjunum á árunum á milli þess sem hann bjó í Breiðholtinu. Að mati 

byggjast þessir fordómar á vanþekkingu frekar en nokkru öðru og er Breiðholtið frábært 

hverfi með marga möguleika eins og kaflarnir hér á undan sýndu fram á. 

Greiningin leiddi í ljós að margt í í skipulagi hverfisins uppfyllir nú þegar ákveðin skilyrði 

sem sett eru fyrir vistvæna byggð, t.d. hvað varðar fjarlægð í helstu þjónustu og verslanir, 

aðgengi að grænum svæðum og gönguleiðanet í hverfinu. Eins og kafli 6. Hverfigæði og nýtt 

skipulag sýndi eru þó ýmsar breytingar sem mættu eiga sér stað til þess að gera Hólahverfið 

að vistvænni byggð. 



61 
 

Höfundur hefur fulla trú á því að með þeim breytingartillögum sem teknar eru saman í kafla 7. 

Niðurstöður mætti umbreyta Hólahverfi og skapa lifandi og vistvænt umhverfi sem líta mætti 

á sem fyrirmynd fyrir önnur gömul hverfi innan höfuðborgarsvæðisins.  
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11. Viðaukar 

11.1 Viðauki 1

Gátlisti úr Shaping Neighbourhoods: For 

Local Health and Global Sustainability. 

6.12 

SITE AND CONTEXT APPRAISAL  

Good analysis of the site and its context 

are necessary if the principles of 

sustainable development are to be 

converted into practice in the development 

scheme. It is critical that the developers 

(and their designers) engage with this 

appraisal and understand its significance. 

To encourage this, the local authority 

could oblige developers to submit a site 

appraisal in support of their development 

application. Such a submission could take 

the form of annotated maps and short 

statement of stakeholder consultations. In 

the UK it might equate with the Design and 

Access Statement. 

 

CHECKLIST 

 

Land use and character 5.7,5.15  

 

What are the surrounding uses? ls there 

potential complementarity with proposed 

uses on the site, especially in terms of 

pedestrian movement?  

 

Can development on the site be used to 

trigger renewal or revitalisation on 

neighbourhood sites (thus enhancing the 

land values of both)? 

 

What is the prevailing scale and character 

of surrounding development? Should the 

new development seek to reinforce this? 

What locally distinctive architecture or 

townscape, reflecting the traditional 

materials and culture of the area, could be 

used as a starting-point for design? 

 

Movement and accessibility 3.9,3.15 

 

What existing/proposed pedestrian or 

cycling routes, desire lines (routes people 

instinctively take through an open space) 

and rights of way could be affected 

(positively or negatively) by the project? 

 

Where are the nearest bus, tram or rail 

stops, and how could access be gained 

most directly and safely to them from the 

site?  
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Where are the nearest schools, surgeries, 

shops, cafés, pubs, children’s playareas, 

parks and playing fields in relation to the 

site? 

 

How does the distance or the time taken to 

reach these facilities compare with 

approved standards? 

 

Do existing or possible pedestrian and 

cycling routes offer good quality in terms 

of  

road traffic safety?  

perceived personal safety?  

gradients and surface?  

ease of use by the less mobile? 

attractiveness?  

directness? 

Do any specific new links need to be made 

to avoid a land-locked site and improve 

permeability? 

 

Are the relative merits of different possible 

vehicle access points identified in terms of 

noise and danger (on and off site) and a 

permeable road network? 

 

Ground conditions and topography 

 

Has the condition of the soil and ground 

been investigated to determine stability 

and bearing capacity? 

 

Are there past (potential) mineral 

workings, subterranean structures or areas 

of landfill on or adjacent to the site that 

might cause hazard? 

 

Is the ground contaminated with any 

hazardous materials, and have radon 

levels been checked?  

 

Have slopes been analysed in terms of 

gradient and aspect to guide design 

decisions so as to:  

minimise cut and fill and retaining walls? 

minimise disruption of natural drainage? 

maximise solar gain or shade (according 

to climate)?  

avoid undue exposure? 

 

Microclimate, air and noise 4.5 

 

Have the implications of prevailing 

insulation levels, wind patterns, diurnal air 

flows and frost risk been considered?  

Have sheltered positions been identified, 

especially in relation to neighbouring 

buildings and tree shelter belts?  

 

Is the site affected by sources of air 

pollution or noise, especially major roads 
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or factories? 

 

Is there potential on-site or by agreement 

with neighbours for mitigating or reducing 

levels of pollution or noise? 

 

Water, wildlife and landscape 4.9/4.22 

 

Has the amount and quality of rainwater 

and its potential for use on-site been 

assessed?  

 

Has information been gathered on 

infiltration, groundwater, watercourses 

(flow, pollution and wildlife interest)?  

 

Has the potential for on-site treatment of 

grey and black wastewater been 

evaluated? 

 

Is there potential treatment of polluted 

watercourses to enhance on-site health and 

biodiversity? 

 

Has a wildlife survey been conducted, 

identifying habitats (of ten associated with 

watercourses) that are inherently valuable 

and could contribute distinctive character 

to development?  

 

Have locally significant landscape features 

been identified (on or near the site) such as 

tree groups, hedgerows, streams or crests 

of hills?  

 

Does the site contribute (now or 

potentially) to a green corridor important 

for recreation, wildlife or landscape? 

 

Re-use of buildings and local materials 

 

Have existing unused/derelict buildings on 

sites been assessed for their 

historic/townscape value, their value as an 

embodied energy resource, and the 

viability of retaining them? 

 

If demolition is unavoidable, is there 

potential for re-using the materials either 

reclaimed for building or for hardcore? 

 

6.13 

NEIGHBOURHOOD HEALTH AND 

SUSTAINABILlTY IMPACT 

This section provides a checklist for 

evaluating the project brief, masterplan or 

concept stage of a development project. It 

is a form of project appraisal. Depending 

on the scale of the development, the 

questions have a different significance. On 

very major sites with a range of uses and 

perhaps 1,000 dwellings, the questions 
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relate more to the internal arrangements. 

For smaller sites, the question is how they 

fit into the wider neighbourhood. 

 

CHECKLIST  

 

The mix of activities 5.3 

What measures have been taken to ensure 

that the development contributes to a 

broad pattern of mixed use, with a rough 

balance of homes, jobs and services in any 

given locality, township or small 

settlement?  

 

Does the development complement (rather 

than reproduce) the neighbouring 

activities, and link to them by easy, direct 

access so as to enhance viability and 

attractiveness? 

 

If employment or services: does it avoid 

the creation of single-use or isolated 

facilities, instead contributing to clusters 

of mixed uses in local centres or high 

streets?  

 

If housing: does it provide options for 

homebased work or subsequent change of 

use to local services? 

 

Housing balance 3.3  

 

Does the development contribute to 

ensuring there is a wide variety of types of 

housing (especially tenure and price) 

within a given neighbourhood or small 

town?  

 

If a large development (varies with the 

context: the normal UK threshold is 15-25 

dwellings), does it include a proportion of 

social housing? 

 

Again, if a larger project, does it provide 

variation on site in relation to garden 

provision, built form and character, in 

order to offer options to people with 

different needs?  

 

Public transport access 3.18  

 

Is the land close to public transport used at 

an appropriately high intensity to facilitate 

access to public transport?  

 

If this is a major development: are the 

main magnets of pedestrian activity 

located close to tram or bus routes and 

every part of the development within 

striking distance (for example, 400 m) of a 

stop? 
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Are any stops financed by the development 

conveniently located by principal users, 

well served by pedestrian routes, sheltered, 

visible and safe? 

 

Cycling 3.17 

 

Is the level of design appropriate to 

encourage potential cyclists?  

 

Do any cycle routes provided by the 

development link effectively with desire 

lines for the wider area?  

 

Are the cycle routes as direct as possible, 

with gradients, bends, kerbs and junctions 

designed correctly? 

 

Have potential areas of conflict between 

cyclists and vehicles or pedestrians been 

identified and effectively resolved? 

Has provision been made (if appropriate) 

for secure cycle parking and 

changing/shower facilities?  

 

Pedestrian environment 3.16  

 

Do pedestrian routes create a continuous 

and coherent network and hierarchy of 

routes ensuring a permeable environment 

with ease of access to all neighbouring 

areas?  

 

Are gradients and the use of kerbs 

minimised to facilitate use by those with 

impaired mobility such as the frail elderly, 

people with hearing or sight impairments 

and wheelchair users, also by parents with 

pushchairs and children with skateboards 

or tricycles? 

 

Are the road-crossing points designed to 

give pedestrians effective protection from 

traffic, and the right of way wherever 

possible?  

 

Are the footpaths designed to give visually 

attractive and varied routes while ensuring 

good visibility and minimal risk of 

ambush?  

 

Are the public faces of buildings 

(entrances, windows) aligned towards 

footpaths and squares so that they provide 

informal surveillance? 

 

Traffic and parking 3.19  

 

Is there a legible road hierarchy that 

allows ease of access for vehicles and 

reasonably direct routes (to minimise noise 
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and pollution within and around the 

development)? 

 

Are streets in residential, shopping and 

central areas designed for ‘natural’ traffic 

calming, with 30 kmph design speed and 

priority for pedestrians, cyclists and buses 

clearly established? 

 

ls the level of parking provision as low as 

is realistic, given the use and the location 

of the development? 

 

Is there a travel plan which aims to reduce 

car reliance, promote walking, cycling and 

public transport use, and 

encourage/initiate a car club or car share 

scheme? 

 

Public greenspace 3.14,5.6  

 

ls provision made for accessible and 

appropriate open spaces particularly 

satisfying local needs for meeting-places, 

children’s play for a range of ages, 

kickaround, sport, allotments and 

recreational walks? 

 

Are green spaces designed with both 

beauty and a sense of safety, both shelter 

and sunlight in mind? 

 

Does greenspace in the development link 

into a wider network:  

encouraging circular walks and cycle 

rides? 

providing a variety of wildlife habitats? 

managing water resource sustainably? 

managing the microclimate?  

helping to improve air quality? 

Privacy, security and gardens 5.16,5.17 

 

Does the layout of external spaces around 

homes provide an appropriate level of 

surveillance and sense of user control, 

clearly distinguishing between public and 

private access?  

 

In areas with lower density, are gardens 

shaped and orientated to assist home 

growing and composting? 

 

In areas with higher density, are there 

balconies, roof gardens or patios, or 

communal gardens or allotments next to 

the buildings? 

 

Energy strategy 4.4  

 

ls the development designed to minimise 

the need for artificial heating or cooling, 
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with appropriate solar orientation and 

natural ventilation? 

 

Has the landscape around the buildings 

been designed to reduce wind speed, 

provide summer shade and allow winter 

sun? 

 

ls the heating/cooling system (if needed) 

the most environmentally economical 

available: for example, in northern 

climates, combined heat and power using 

renewable fuels? 

 

Has the potential for renewable energy 

capture been realised? 

biomass boilers 

ground source heat pumps 

solar water heating 

photovoltaics 

wind energy 

water power 

 

Water strategy 4.8  

 

Does the proposed development harvest 

rainwater to provide for at least some uses 

on site? 

 

Are systems to be installed which 

encourage re-use of grey water? 

 

If the existing capacity in centralised seage 

systems is limited or none is accessible, 

does the development deal with its own 

sewage?  

 

Will a SUDS system be in place to allow 

all surface water to percolate into the 

ground or reach local streams, with 

pollutants removed? 

 

Biodiversity strategy 4.19 

 

Does the development preserve and 

enhance the value of any special on-site 

habitats (for example, stream banks, trees 

and hedgerows)? 

 

Does the layout provide green corridors or 

‘stepping stones’ across the site, 

increasing the potential for wildlife 

infiltration? 

In higher-density schemes has thought 

been given to providing nooks and 

crannies for wildlife colonisation? 

 

Noise and pollution 

 

Are the buildings laid out and constructed 

so as to minimise problems of noise 

between neighbours on and off site? 
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Have problems of airborne pollution (from 

neighbouring areas), on-site ground 

contamination, or watercourse pollution 

been identified and managed so as to 

reduce health risks to an acceptable level? 

 

Buildings and local materials 4.17 

 

Have existing buildings on site been 

incorporated in the development scheme? 

 

Have local sources of traditional building 

materials (normally associated with low 

energy use) been identified and used where 

appropriate, to give more of a sense of 

place and continuity with the past?  

 

Are buildings designed for long-term 

adaptability in use, especially in terms of  

ground floor space and extensions?  

 

Are dwellings designed as lifetime homes, 

able to offer a good environment for 

elderly and infirm occupants as well as 

able-bodied?                                                                                            



79 
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