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Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð leitast höfundur við að gera sér grein fyrir hvort það sé æskilegt að byggja 

borg frá grunni. Songdo í Suður-Kóreu er borg sem byggð var frá grunni og leit um tíma út 

fyrir að verða að draugaborg. Borgin var með það að markmiði að verða hátækniborg og er 

talin vera fyrsta snjallborg í heimi. Verður hún eitt aðal viðfangsefnið í ritgerðinni. Þekktar 

draugaborgir verða skoðaðar; Ordos Kangbashi í Kína og Nova Di Cidade í Afríku. Að 

lokum verður skoðað dæmi á Íslandi, Breiðholtið, þar sem það var risavaxið verkefni á 

sínum tíma miðað við bæjarmyndun hér á landi og hver hluti þess skipulagður sem heild.  

 Miðað við núverandi þéttbýlisþróun er áætlað að 70% jarðbúa muni búa í bæjum 

eða borgum árið 2050. Stofnun nýrra borga er notað til þess að koma á móts við vöxt þét-

tbýlis og verið er að reisa fjöldann allan af nýjum borgum um allan heim. Að byggja borgir 

frá grunni er ekki nýtt fyrirbæri, Brasília í Brasilíu og Canberra í Ástralíu voru byggðar 

upp á síðustu 60 árum og þessar borgir hafa fengið mikla gagnrýni og hafa ekki virkað eins 

og af var stemt. Til að skoða borgarlífið í Songdo tók höfundur viðtal við Stephanie Coco 

Palermo sem vann í Songdo í átta mánuði. Leitað var af upplýsingum varðandi upplifun af 

borginni. Þetta viðtal skýrði margt varðandi borgarlífið. Kannað er hvort borg sem er byg-

gð frá grunni nái þeim markmiðum að virka sem skildi. Niðurstöður benda til þess að nýjar 

borgir byggðar frá grunni munu ná þeim markmiðum að starfa sem borg á einhverjum 

tímapunkti, þrátt fyrir að margar hverjar geri það ekki í dag. Hvert og eitt þéttbýlisverkefni 

hefur sína eigin tímalínu og til að byrja með eru þessrar borgir taldar draugaborgir þar sem 

allar nýjar borgrir standa frammi fyrir sömu áskorunum, laða að fólk og fyrirtæki inn í bor-

girnar. 
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Inngangur  

Fólksfjölgun hefur aldrei verið hraðari en í dag og er talið að íbúar jarðar séu um 7,6 mill-

jarðar, verði 9,8 milljarðar árið 2050 og árið 2100 er áætlað að íbúar jarðar telji um 11,2 

milljarða.  Í kjölfar aukinna fólksflutninga úr sveitum til borga hafa Sameinuðu þjóðirnar 1

(UN) áætlað að miðað við núverandi þéttbýlisþróun muni 70% jarðbúa búa í borgum eða 

bæjum árið 2050.  Slík þróun getur haft neikvæð umhverfis- og félagsleg áhrif í för með 2

sér, því skiptir stjórnum og skipulag borga sem mestu máli til að ná fram sjálfbæru sam-

félagi. Slík áskorun er sérstaklega mikilvæg í Asíu þar sem mesta tíðni þéttbýlisbreytinga 

er í gangi. Um aldamótin 2000 voru 371 borgir með yfir eina milljón íbúa. Árið 2018 voru 

borgir heims með minnsta kosti milljón íbúa komnar upp í 548 og árið 2030 er áætlað að 

706 borgir verði með yfir milljón íbúa. Borgir með yfir 10 milljón íbúa eru kallaðar „mega 

cities“ og spáð er að þeim muni fjölga úr 33 árið 2018 í 43 árið 2030, 27 af þessum 

borgum má finna í Asíu.  3

 Borgir hafa verið byggðar frá grunni í árþúsundir, alveg frá uppbyggingu Rómar og 

Aþenu og hafa þróast stöðugt í gengum tíðina. Arkitektar og fræðimenn hafa reynt að finna 

leiðir hvernig ætti að byggja borgir með góðum árangri. Sögulega séð hefur alltaf verið 

eðlileg ástæða fyrir því að byggja borg á tilteknum stað eins og nálægt vatnsuppsprettu, 

frjósömu landi og landfræðilegum forsendum. Borgir stækka síðan út frá eigin þörfum og í 

takt við vaxandi íbúafjölda. Í dag er verið að byggja 120 borgir í 40 löndum um allan heim 

jafnvel þótt það sé ekki rökrétt ástæða til þess. Þessar glansandi nýju stórborgir geyma 

drauma og vonir fólks frá Asíu til Afríku.   4

 Oft er ódýrara og einfaldara er að byggja borgir frá grunni heldur en að endurgera 

gamlar borgir. Litið er á það sem arðbærari kost að byggja frá grunni þar sem hagnaður á 

sölu lands í Kína var u.þ.b 75% af heildartekjum kínverska ríkisins og seljast lóðir með 40-

földum hagnaði.  Nýfrjálshyggjan hefur skapað villt andrúmsloft sem auðveldar hin5 -

%  „World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100,“ United Nations, De1 -
partment of Economic and Social Affairs, 21. júní 2018, sótt 18. október 2019, www.un.org/development/
desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html.
 „68% of the world population projected to live in urban areas by 2050, says UN,“ United Nations, 16. maí 2

2018, sótt 18. október 2019, www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-ur-
banization-prospects.html.
 United Nations, The World’s cities in 2018, (New York: UN, 2018), 2-5.3

 Wade Shepard. „Should we build cities from scratch?,“ 10. júlí 2019, sótt 11. október 2019, www.the4 -
guardian.com/cities/2019/jul/10/should-we-build-cities-from-scratch.
 „Should we build cities from scratch?“5
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drunarlaust flæði fjármagns á heimsvísu án þess að taka lífsskilyrði fátækra inn í velmegu-

narrammann. Þétting byggðar í núverandi borgum felur líklega í sér umhverfisvænni hug-

sun heldur en að byggja heilu borgirnar frá grunni. 

 Borgir eftir stríðsárin voru hannaðar og byggðar upp með einkabílinn í öndvegi og 

byggingu umferðarmannvirka sem tók sífellt meira landsvæði með þeim afleiðingum að 

fólk þurfti að flytjast í úthverfi borgar sem aftur skapaði meiri umferðavanda og mengun. Í 

dag er það viðurkennt að þessi stefna er úr sér gengin og borgir leitast við að snúa dæminu 

við. Borgir eru ábyrgar fyrir mörgum umhverfis áskorunum sem við erum að klást við í 

dag, allt frá loftmengun til hreinlætismála. Kjarni borga er að þær innihalda fjölda tenginga 

og starfsemi; þar sem fólk býr, vinnur, verslar og uppfyllir efnahagslegar þarfir samtímans.  

 Hugtakið sjálfbærni (e. Sustainability) er byggð á meginreglum um að leyfa 

núverandi kynslóðum að mæta þörfum samtímans án þess að skerða möguleika komandi 

kynslóða.  Að takast á við aukinn úrgang í þéttbýli og mengun í vatni og lofti eru krefjandi 6

hlutar borgarstjórnunar. Hagkerfið þarf að taka mið af þeim gildum sem móta samfélagið 

og verðum við að laga okkur að þeim lögmálum sem náttúran setur. Jarðbúar þurfa að 

breyta lífsháttum og viðhorfi til að koma í veg fyrir ofnýtingu jarðar. Áherslur innan hagk-

erfis þurfa því að breytast. Lykilatriði fyrir þéttbýlismyndun er sjálfbær þróun. Ýmsir þæt-

tir hafa áhrif á myndun borga svo sem tækni, mannsfjöldi, hnattvæðing og sjálfbærni. Það 

er áhætta að reisa nýjar borgir, svo sem hár stofnkostnaður og að standa frammi fyrir þeirri 

áskorun; að fá fólk og fyrirtæki til að setjast að. 

 Í þessari ritgerð verður skoðuð hugmyndafræðin við að byggja borg frá grunni þar 

sem reynt verður að komast að þeirri niðurstöðu hvort það sé samfélagslegur ávinningur að 

byggja borg frá grunni. Skoðað verður hugtakið draugaborgir sem var kveikjan að rit-

gerðinni. Einnig verður athuguð Songdo, borg í Suður-kóreu, sem byggð er frá grunni með 

sjálfbærni að leiðarljósi og í hátækniumhverfi, verður farið ítarlega í uppbyggingu hennar. 

Margar tilraunir hafa verið gerðar með uppbyggingu borga frá grunni en flestar þeirra hafa 

mistekist. Hvað fær fólk til þess að byggja borgir frá grunni þrátt fyrir fjölda misheppnaðra 

tilrauna? 

 „Hvað merkja orðin sjálfbær þróun?“ Vísindavefurinn, 23. október 2017, sótt 11. október 2019, www.visin6 -
davefur.is/svar.php?id=1840.  
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1. Draugaborgir 

Svokallaðar draugaborgir í Asíu hafa fengið mikla athygli fjölmiðla, áherslan hefur aðalega 

verið á Kína. Draugaborg er skilgreind sem yfirgefin borg sem skortir innviði og efna-

hagslegar forsendur til þess að virka sem borg. Kína sem er fjölmennasta land heims er að 

reisa fjöldan allan af nýjum borgum sem því næst engin býr í. Draugaborg er líklegast 

rangt orð til að lýsa þessum mannlausu borgum, þar sem draugaborg þýðir yfirleitt að 

manneskjur hafa yfirgefið borgina. Í Kína hefur verið erfitt að fá fólk til að flytjast til þes-

sara borga og margar hverjar eru enn í uppbyggingu. Þessar nýju borgir eru byggðar í út-

jaðri núverandi borga og eru þær hannaðar til þess að hýsa yfir hundruðir þúsunda manna. 

Þær eru sérstaklega þekkt fyrirbrigði í Kína.  Það sem draugaborgir eiga sameiginlegt er 7

skortur á íbúafjölda og efnahagslegan grunn vantar. Árið 1949 var talið að fjöldi borga í 

Kína væru 69 en árið 2017 töldust þær vera 658.  Búist er við að hundruðir milljóna Kín8 -

verja flytjist frá dreifibýli til landsbyggðar. Þetta sýnir að borgir í Kína eru að vaxa með 

óvenjulegum hraða og spáð er fyrir að árið 2030 muni einn af hverjum átta einstaklingum á 

jörðinni búa í kínverskri borg. Á tæpu 70 ára tímabili er búið að reisa 600 nýjar borgir í 

Kína og eru engin ummerki um samdrátt. Með svona mikilli og hraðri uppbyggingu munu 

vandamál nær alltaf fylgja.  Fjölmiðlar hafa greint frá því að 65 milljónir rafmagnsmæla 9

væru ekki í notkun sem bendir til þess að jafn margar íbúðir séu auðar. Fjölmennasta land 

heims er með mest af tómum íbúðum. Umfangið er ótrúlegt og bendir þetta til þess að í 

Kína sé offramboð stórt vandamál á húsnæðismarkaði. Í bókinni sinni Ghost Cities Of 

China, gefur Wade Shepard okkur innsýn í upplifun í mannlausri borg: 

As I walked I could hear myself breathing, I could hear my boots hitting con-
crete, the wind blowing, and little else. It’s the silence that makes China’s ghost 
cities so startling. It’s not just the deficit of people, but the fact that sound 
waves just become lost in the extensive empty space between building, across 
streets, and over barren construction lots.  10

 

Kína er mjög stórt land og mikill meirihluti borga, bæja, og þorpa hafa ekki haft mikinn 

íbúaþéttleika. Þótt að Kína sé þekkt á alþjóðavettvangi fyrir gríðarlega þéttsetnar stórbor-

 Wade Shepard, Ghost cities of China, (London: Zed Books, 2015), 39.7

 Wade Shepard, Ghost cities of China, 7.8

 Wade Shepard, Ghost cities of China, 1.9

 Wade Shepard, „Preface”, Ghost cities of China (London: Zed Books, 2015), án blaðsíðutals. 10
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gir, þá þýðir það samt ekki að öll borgin sé svona þétt setin, m.a Shanghai og Bejing hafa 

opin og fáfarin svæði.   11

 Kínverjar höfðu það að leiðarljósi að ef borgir væru byggðar þá myndi fólk fylgja 

eftir, en fólk þarf ástæðu til að flytja inn í nýjar borgir. Störf, iðnaður, afþreying, heil-

brigðis- og menntakerfi þurfa að vera til staðar áður en fólk flyst inn í borgir. Þessar nýju 

borgir skorta marga innviði til að mynda raunverulega lifandi borg. Ríkisstjórnir geta stjór-

nað hreyfingum stórum hluta fólks, einfaldlega með því að flytja fyrirtæki og stofnanir inn 

í nýjar borgir sem fólk vinnur við eða lærir. Á þennan máta eflir ríkisstjórnin ný svæði og 

myndar samfélag. Það er algeng venja fyrir sveitafélög að veita hvata, svo sem húsnæðis-

styrk og fríar samgöngur til starfsmanna sem flytja til nýrra borga. Háskólar eru oftast með 

fyrstu stofnunum sem komið er á fót í nýrri borg og þar á eftir ríkisstofnanir.  Það er 12

auðvelt fyrir lönd í Asíu að byggja stórborgir frá grunni en það er langtíma áskorun að 

koma þeim til lífs. Þessar borgir eru ekki aðeins að finna í Kína, svipuð tilfelli af drau-

gaborgum er að finna annars staðar í heiminnum. Hver vill flytja inn í borg sem skortir 

samfélagslegan tilgang? 

Ordos Kangbashi 

Í borginni Ordos, staðsett í innri Mongolíu er nýja hverfið Ordos Kangbashi. Ordos Kang-

bashi er gott dæmi um uppbyggingu draugaborgar. Ordos sem er heiti gömlu borgarinnar 

var aðallega þekkt fyrir kalt og temprað loftslag, lítinn íbúafjölda, vanþróað samgöngunet 

og landlæga fátækt. Fyrir u.þ.b áratug síðan varð einn stærsti kolafundur landsins í borgin-

ni, ásamt öðrum náttúruauðlindum, eins og sjaldgæfu jarðgasi. Þessi fundur varð til þess að 

borgin öðlaðist aukið fjármagn og líkt og aðrar borgir þá var peningurinn lagður til upp-

byggingar nýrrar borgar. Ordos er nú flokkuð sem fjórtánda auðugasta samfélag Kína,búa 

þar yfir tvær milljónir íbúa.  Borginni er skipt niður í marga bæi, hverfi og borgarhluta, 13

mest áberandi er Dongsheng, hefðbundin þéttbýliskjarni og Ordos Kangbashi, nýja borgin 

sem er 25 km suður af Dongsheng sem er aðallega þekkt sem draugaborg.  

 Árið 2003 hófust framkvæmdir, borgin átti að taka yfir 155 km2 svæði og var áæt-

 Wade Shepard, Ghost cities of China, 50.11

 Wade Shepard, Ghost cities of China, 73-4.12

 Max D. Woodworth, „Ordos Manicpality:A market-era resource boomtown,“ Cities 43 (2015): 115, sótt 13

20. október 2019, www.researchgate.net/publication/269937200_Ordos_Municipality_A_market-era_re-
source_boomtown.
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lað að hýsa um 1 milljón manns. Hugað var að þeirri tölu myndi nást fyrir árið 2023. Up-

prunalega hugmynd var skorin niður í 500.000 manns á fyrsta stigi þróunar, og síðar í 

300.000 manns vegna samdráttar af völdum hruni á kolaverði.  Að lokum var byggt 35 14

km2 svæði fyrir þessa 300.000 íbúa sem áætlað var að myndi setjast að í borginni. Upp-

bygging hófst árið 2003 og borgin var vígð árið 2006 þegar borgarstjórnin flutti inn í nýtt 

skrifstofuhúsnæði.  Ríkisstjórnin flutti stjórnsýslu, læknisaðstöðu, mið- og framhaldsskóla 15

til nýju borgarinnar. Fyrstu bylgjur íbúa voru boðnir flutningspakkar, sem innihelt verule-

gan afslátt á húsnæði, sköttum og ókeypis almenningssamgöngum. Ríkisstjórnin flutti 

besta miðskólann í Ordos inn í nýja hverfið, sem leiddi til þess að þeir foreldrar sem vildu 

bestu menntun fyrir börnin sín þurftu að flytja þangað. Einnig fluttu margar matvörukeðjur 

til borgarinnar til að nýta sér ókeypis leigu.  Borgin var með 129 km af nýjum vegum, 25 16

km af hraðbraut og 749 km af neðarjarðar neti fyrir rör, vatn, holræsi, rafmagn og gas. 

Borgin reis á innan við áratug.   17

 Að fá fólk til að flytjast inn í borgina gekk mun hægar en vonir stóðu til, stóð þetta 

af margvíslegum orsökum. Þrátt fyrir hvata og niðurfellingu skatta hjá verslunum, skorti 

viðskiptavini. Flestir þeir sem keyptu íbúð í nýju borginni hugsuðu hana sem auka íbúð og/

eða fjárfestingar. Það hafði í för með sér að með tímanum féll fasteignamat og á endanum 

urðu margir fjárfestar gjaldþrota. Eftir árið 2006 féll fermetraverð frá $3000 yfir í $470 

 „An update on China’s largest ghost city - What Ordos Kangbashi is like today,“ Wade Shepard, 16. apríl 14

2016, sótt 19. október 2019, www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/04/19/an-update-on-chinas-largest-
ghost-city-what-ordos-kangbashi-is-like-today/#1e5afe723270.

 Wade Shepard. Ghost cities of China, 67.15

 „An update on China’s largest ghost city - What Ordos Kangbashi is like today.“16

 Max D Woodworth, „Ordos Manicpality,“115.17
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dollara.  Árið 2014 voru íbúar borgarinnar aðeins 30.000 en u.þ.b þremur árum síðar var 18

talið að 100.000 manns væri í borginni dag hvern. Á þessum þremur árum hefur orðið 30% 

aukning fólks í hverfinu. 80-90% af mannlausum íbúðum höfðu verið seldar. Flestar 

íbúðirnar hafa verið keyptar af fólki sem býr í Dongsheng og eru þær annað hvort heimili 

sem þau munu flytja í á einhverjum tímapunkti eða munu koma ti með að gefa börnum 

sínum þegar þau giftast. Ein ástæða fyrir því að ekki eru allar íbúðirnar seldar í borginni er 

sú að fjárfestar halda oft í eignirnar þar sem þeir vonast eftir því að íbúðaverð muni koma 

til með að hækka með auknu framboði.   19

 Einsleitni er ríkjandi á öllum sviðum hvort heldur sem um einbýlishús eða fjöl-

býlishús er um að ræða. Ekki er hugað að sérkennum og byggt með virðingu fyrir tengslum 

manns og umhverfis, engar kröfur virðast vera gerðar um útlit bygginga í borginni. Hröð 

og illa ígrunduð uppbygging felur í sér endurtekningu og orsakast í einföldum og einslei-

tum byggingum. Má samt sem áður finna fallegar byggingar í borginni svo sem safn eða 

óperuhús svo dæmi sé tekið. Götur borgarinnar eru 40 m á breidd, gatnamót eru með u.þ.b 

hálfs kílómetra millibili og borgin er með stærsta almenningstorg á jörðinni. Þar sem fáar 

verslanir eru þurfa margir að ganga langar vegalengdir til að nálgast nauðsynjar og orsakar 

það að fólk þarf helst að keyra á milli staða, þar sem bílinn er í forgrunni má því segja að 

borgin sé bílaborg. Borgin er ekki byggð út frá mannlegan skala þar sem allt er svo um-

fangsmikið.  Má því segja að borgin sé misheppnuð útópía. 20

Nova Cidade de Kilamba 
Rétt fyrir utan höfuðborg Angola, Luanda, er borgin Nova Cidade de Kilamba þar sem er 

að finna íbúðarhverfi með 710 byggingum sem á að hýsa um 500.000 manns. Borgin er 

kölluð fyrsta draugaborg Afríku. Borgarstyrjöld til 27 ára lauk árið 2002 og hafði eyðilagt 

flesta innviði landsins og olli því í kjölfarið mikilli húsnæðiskreppu, sérstaklega í hö-

fuðborginni Luanda, sem hýsir 27% íbúa landsins. Um 75% af 4,28 milljónum íbúa Luan-

da búa í fátæktarhverfum. Nýja borgin var hugsuð fyrir tekjulága þar sem gríðarlegur skor-

tur er á húsnæði fyrir þennan ákveðna hóp í landinu. Árið 2011 tóku u.þ.b 50 kínverskt rík-

isfyrirtæki og 400 lítil og meðalstór fyrirtæki þátt í uppbyggingu nýrrar borgar, Nova 

 Wade Shepard. Ghost cities of China, 68.18

 „An update on China’s largest ghost city - What Ordos Kangbashi is like today.“19

 „An update on China’s largest ghost city - What Ordos Kangbashi is like today.“20
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Cidade de Kilamba, hún er ein af mörgum borgum byggð af kínverskum fyrirtækjum í An-

gola. Þess má geta að Angola er stærsti olíuinnflytjandi til Kína frá Afríku og því eru 

hagsmunir Kínverja miklir í landinu.  21

 Borginni er skipt niður í 28 hverfi og mun svæðið ná yfir 8,8 km2, má finna 20.000 

íbúðaeiningar, 24 leikskóla, níu grunnskóla, átta framhaldsskóla, eina skólphreinsistöð, 

eina vatnshreinsistöð og 400 opinbera vegi. Þar eru þrjár tegundir af íbúðum í boði, frá 

tveimur til fjórum svefnherbergjum, allt frá 5-11 hæðir. Almenningssamgöngur eru tak-

markarðar í borginni og því er sjálfbærni ekki höfð að leiðarljósi við myndun borgarinnar. 

Það er langt  á milli bygginga og bílinn er í öndvegi hönnunar miðað við að 400 opinberir 

vegir eru þar að finna. Einingaverð á íbúðum er mjög hátt í Kilamba. Verð á íbúð er á bil-

inu $70.000 fyrir tveggja herbergja íbúð ($350 á mánuði í afborgun) og $180.000 fyrir 

fjögurra herbergja íbúð ($900 á mánuði í afborgun), sem eru gríðarlegar upphæðir fyrir al-

menna borgara í landinu. Þrátt fyrir að íbúðaverð sé lægra en í Luanda, hafa einungis 20% 

af íbúum borgarinnar efni á þessum íbúðum.   22

 Borgina skortir enn grunnþjónustu sem og heilsugæslu og samgöngunet. Íbúðir í 

Kilamba eru eingungis fyrir þá efnuðu. Þegar hinn meðaleinstaklingur hafði ekki efni á 

íbúðum í borginni, fluttist enginn inn í hana þrátt fyrir stórlegan skort á húsnæði. Með því 

að átta sig á stórslysi verðlagningar var meðalverð fasteigna lækkað úr $120.000 í $70.000 

 David Benazeraf og Ana Alves, ,,’Oil for Housing': Chinese built new towns in Angola,“ SAIIA Global 21

Power:Policy Briefing 88 (apríl 2014): 1-2, sótt 5. nóvember 2019, www.researchgate.net/publication/
335984611_'Oil-for-Housing'_Chinese-built_new_towns_in_Angola. 

 David Benazeraf og Ana Alves, ,,’Oil for Housing’,“ 2-3.22
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árið 2013. Einnig voru önnur frumkvæði tekin upp, þær byggðust á kaupleigusamning með 

3% vöxtum. Í kjölfarið fluttu um 70.000 manns inn í borgina.  Nýjar borgir þurfa að koma 23

á móts við mismunandi stig tekna og félagslegs bakgrunns, það þýðir ekki að byggja borgir 

með 70 alveg eins byggingum þar sem það endurspeglar ekki fjölbreytileika mannlífsins. 

2. Songdo 

Í þessum kafla verður skoðað ítarlega uppbygginu Songdo, borg sem var byggð frá grunni.  

Songdo er staðsett 50 km fyrir utan Seúl, höfuðborgar Suður-Kóreu. Borgin tekur yfir 6.6 

km2 lands og gerir það hana að stærsta einkaframkvæmd sögunnar. 53,4 km2 landfylling 

frá Gula hafinu er til að styðja við uppbyggingu á byggingarlandi. Borgin er byggð frá 

grunni og er talin fyrsta snjallborg í heimi.  Snjallborg (e. Smart City) er borg þar sem 24

sjálfbærni er í algjöru fyrirrúmi sem birtist m.a í orkusparnaði, lögð er höfuð áhersla á en-

durnýtanlega orku og almenningssamgöngur eru í heiðri hafðar. Lönd allsstaðar að í 

heiminum eru að kynna hugmyndir sem framtíðarborgarlíkan og leggja til ýmis áform um 

að breyta núverandi borgum í snjallborgir í von um betri lífsgæði. Gert er ráð fyrir því að 

88 snjallborgir verði um allan heim árið 2025, þó líklegt sé að talan muni hækka í ljósi 

gríðarlega fjárfestingaverkefna í Kína og Indlandi. Það er talið að snjallborgin verði svar 

við betri borgarumhverfi og í átt til sjálfbærrar þróunar miðað við vaxandi íbúa í þéttbýli.  25

Ekki er enn vitað hvort Songdo muni uppfylla þessar kröfur um snjallborg.  

 Mikil fólksfjölgun hefur verið í Seúl frá sjöunda áratugnum og þar með minnkað 

gæði borgarumhverfisins og leitt til skorts á húsnæði. Gale International, fasteignafyrirtæki 

í Boston, hannaði borgina með stuðningi sveitarstjórnar Incheon. Songdo er hluti af In-

cheon Free Economic Zone (IFEZ), stærra borgarskipulagi með Yeongjong og Cheongna, 

og er fyrsta viðskiptahverfi Kóreu. Fyrir tíunda áratug síðustu aldar var Songdo fámenn 

eyja. Stóraukin uppbygging hennar var samþykkt árið 1990 af ríkisstjórninni til 

 Karien Louw, Louis Lategan og Prof. Elizelle Juanee Cilliers, Reflection on Affordable and Sustainable 23

Housing through the Angolan Model: A Case study of Nova Cidade de Kilamba (Suður-Afríka: fyrirlestur á 
ráðstefnu, 2016), 198. Sótt 5. nóvember 2019, www.researchgate.net/publication/319311185_Reflection-
s_on_Affordable_and_Sustainable_Housing_through_the_Angolan_Model_A_Case_study_of_Nova_Ci-
dade_de_Kilamba. 

 Federico Caprotti og Li Yu, Sustainable Cities in Asia, (London: Routledge, 2018), 148.24

 Federico Caprotti og Li Yu, Sustainable Cities in Asia, 145.25
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að útvega land vegna húsnæðisskorts og árið 

1991 var fengið samþykki fyrir því að ráðast í 

að reisa nýja borg. Framkvæmdir borgarinnar 

hófust árið 2004 og áætlað er að framkvæm-

dum muni ljúka árið 2020. Borgarstjórnin í 

Incheon setti af stað þriggja þrepa stefnumó-

tun til að ljúka verkefninu fyrir árið 2020: 

fyrsti áfangi (2003–2009), annar áfangi 

(2010–2014) og þriðji áfangi (2015–2020). 

Reynt var að laða fleiri fjárfesta að fyrir annan og þriðja áfanga. Borgin átti að njóta góðs 

af hagstæðri staðsetningu, nálægð við alþjóðaflugvöllinn og höfuðborg Suður-Kóreu.  26

  Borgin er hönnuð fyrir 300.000 íbúa. Fyrirmynd borgrarinnar var Manhattan og 

einkennist af rétthyrndu grænu rými sem kallast Central Park, umkringd skýjaklúfum. 

Megintilgangur skipulagsins er að hvetja fólk til að ganga eða nota almenningssamgöngur 

án þess að reiða sig á einkabifreiðar.   27

Sjálfbær markmið 
Borgin er byggð á sjálfbærum hönnunaraðferðum, lögð er áhersla á að byggja vistvænt 

umhverfi, hvað varðar opin og græn rými, flutninga, vatn, orkunotkun, endurvinnslu og 

rekstur. Þessi grundvallarmarkmið fyrir Songdo fela í sér skuldbindigu stjórnvalda og hön-

nuða um sjálfbærni borgarinnar. Borgin er hafnarborg með 6 km af sýkjum, almennings-

garði, golfvelli og mengunarlausum samgöngum.  Framtíðarsýn Songdo var að reisa 28

bílalausa borg. Tæknin átti að vera alls ráðandi, þar sem engir ruslabílar væru á götum bor-

garinnar heldur væru loftpípur sem senda ruslið beint frá heimilum, síðan er það endurrun-

nið og orka notuð til framleiðslu rafmagns.  

 Í Kóreu er miðast við LEED-vottunarkerfið og samkvæmt tölum USGBC eru alls 

47,7 milljónir LEED-vottaðra rýma í Kóreu. Með því að nota kerfið sparar það peninga 

fyrir fjölskyldur og fyrirtæki, dregur úr kolefnislosun og stuðlar að heilbrigðara umhverfi. 

Finna má um 40% LEED-vottaðs rýmis í Kóreu í Songdo. Næstum allar byggingar Songdo 

 Federico Caprotti og Li Yu. Sustainable Cities in Asia, 148.26

 Linda Poon, „Sleepy in Songdo, Korea’s Smartest City,“ City Lab, 22. júní 2018. Sótt 1. nóvember 2019,  27

www.citylab.com/life/2018/06/sleepy-in-songdo-koreas-smartest-city/561374/.
 Federico Caprotti og Li Yu. Sustainable Cities in Asia, 146.28
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eru með slíka vottun, margar þeirra hafa fengið verðlaun m.a hæsti turn Songdo. Hún er 

fyrsta borgin í Kóreu sem hefur hlotið LEED viðurkenningu.  Þetta þýðir að öll þróunin er 29

í samræmi við ströngustu umhverfisstaðla fyrir orkunotkun og úrgang. 

Helstu eiginleikar og sjálfbærar hönnunar áherslur í Songdo eru eftirfarandi:  

1. Opin og græn svæði 

 • 40% lands verður grænt svæði - 600 akrar - til að hámarka tengingu við nát 

  túruna í borginni.  

 • 100 ekrur eru teknar undir almenningsgarð í borginni (Innblástur frá Central  

  Park í New York) 

2. Samgöngukerfi 

  • Neðanjarðarlest mun fara í gegnum miðbæinn. 

  • 25 km af hjólaleiðum munu auðvelda kolefnislausa flutninga.  

 • 5% af bílastæðum borgarinnar verður fyrir rafmagnsbíla. 

 • Bílastæði eru aðallega undir jörðinni til að hámarka gangandi rými.  

 • Hleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla verða aðgengilegar út um alla borgina.  

3. Neysla vatns og endurnotkun  

 • Almenningsgarðurinn notað sjó í stað ferskvatns.  

 • Stefnt er að 90% lækkun á áveituvatni miðað við alþjóðleg grunngildi, í   

  gegnum hagkvæma landslagshönnun og vatnssparandi áveitukerfi.    

 • Söfnun og endurnýting ofanvatns.  

 • Græn þök taka við ofanvatni og einangra gegn hita. 

4. Kolefnislosun og orkunotkun  

 • Orkusparandi LEED umferðarljós.  

 • Allar byggingar verða hannaðar með tilliti til orkusparandi aðferða. 

 „Korea’s Songdo International Business District Reaches 106 LEED-Certified Buildings Totaling 19.5 29

Million Square Feet.“ Gale International, sótt 2.nóvember 2019, www.prnewswire.com/news-releases/kore-
as-songdo-international-business-district-reaches-106-leed-certified-buildings-totaling-195-million-square-
feet-300078317.html.
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5. Efni og endurvinnsla  

 • Miðað er við að 75% af byggingarúrgangi verði endurunnin.  

 • Flest byggingarverkefni nota 20% minna magn af sementi við gerð steinsteypu.  

 • Sorphirðukerfi mun koma til með að lágmarkma notkun sorpbíla.  

6. Sjálfbær borgarrekstur  

 • Sjálfbær markmið um endurvinnslu og neyslu verður samþætt í rekstrarskipulagi 

  borgarinnar. 

 • Reykingar verða bannaðar nema á sérstaklega afmörkuðum svæðum.  

 • Sjálfvirk söfnun rusls.  30

Landnotkun 
Þéttleiki byggðar hefur það í för með sér að lönd eru að byggja borgir á landfyllingum, þar 

sem húsnæðisþróun á auðu landi tekur skemmri tíma miðað við uppbyggingu í núverandi 

bæjum og borgum. Landfylling er tæki sem er notað til að stækka þéttbýli og hefur verið 

leiðandi síðan á 20. öld. Til að auka skilning á verkefninu er nauðsynlegt að vita af hverju 

landfylling hófst í Incheon. Þegar íbúum fjölgaði í Suður-Kóreu og borgin stækkaði ört var 

niðurstaðan sú að byggja þurfti aðra borg í útjaðri Seúl. Incheon var talin mikilvæg þegar 

litið var til landfræðilegrar staðsetningar þar sem hún var nátengd efnahags- og men-

ningarmiðstöð höfuðborgarinnar. Þar sem Incheon er staðsett við vesturströndina, er landið 

þar í kring hæðótt og nær jafnvel til strandsvæðisins. Það er löng saga um uppgræðslu í 

Suður-Kóreu, síðan á 11. öld hafa litlar eyjur verið sameinaðar landinu til að auka ræktar-

land. Stefna Suður-Kóreu var að byggja tvær milljónir íbúða á fimm árum.  31

 Borgarstjórnin í Incheon fékk samþykki árið 1991 til að byggja nýja borg og hófst 

raunveruleg uppgræðsla þremur árum síðar vegna seinkunar hjá ríkisstjórninni. Skömmu 

síðar kom efnahagskreppan í Asíu og hafði áhrif á pólitískt og efnahagslegt samhengi 

Songdo. Landið var á barmi gjaldþrots, sökum þess var áformum Songdo frestað um 

óákveðinn tíma. Ríkisstjórn Kóreu þurfti að skera niður fjárlög og gat ekki stutt stór þróu-

 Peter Newman og Anne Matan. Green Urbanism In Asia: The Emerging Green Tigers (Singapore: World 30

Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2013), 144-5.
 Federico Caprotti og Li Yu. Sustainable Cities in Asia, 149.31
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narverkefni sem voru rekin af sveitastjórnun sem leiddi til þess að það þurfti að leita af er-

lendum fjárfestum. Árið 2001 veitti borgarstjórnin leyfi fyrir uppbyggingu Songdo til Gale 

International, alþjóðlegu fjárfestingafyrirtæki með aðsetur í Boston, ásamt POSCO Engi-

neering and Construction, kóresku byggingarfyrirtæki. Fyrirtækin stofnuðu sameiginlegt 

fyrirtæki fyrir Songdo, New Songdo City Development.  32

 Strandsvæði hafa verið miðstöðvar fyrir athafnir manna í árþúsundir vegna líffræði-

legrar framleiðni. Landfylling er lausn fyrir næstum öll hafnarsamfélög til að létta undan 

þrýstingnum vegna landsskorts. Landfylling getur haft í för með sér umtalsverð umhver-

fisáhrif. Umbreyting hafsvæðis í land raskar lífríki hafsins og strandlengjunar og mengar 

vatnið. Samtökin Save International segja að svæðið við Incheon hafi verið mikilvægur 

hluti votlendis og hafi því verið raskað með framræslu. Verkefnið hefur ekki einungis áhrif 

á kóreska fugla, heldur margskonar dýralíf allt til Austur-Asíu. Samtökin leggja áherslu á 

þá staðreynd að sumar fuglategundir sem voru í hættu voru sviptar varp-búsvæðum sínum 

sem orsakaði það að þessar tegundir eru nú í útrýmingarhættu af sökum eyðingu búsvæða 

þeirra.   33

 Í Kína hafa um 13,4 milljón hektara af fjörum verið fylltar upp vegna landbúnaðar, 

skógrækta og annara iðnaða og þéttbýlisnotkunar. Þetta hefur haft í för með sér tap á næs-

tum helming strand votlendis í landinu.  Vistkerfi strandlengjunar veitir samfélaginu ýmsa 34

þjónustu s.s gefur möguleika á öflun matar, efni, verndar strendur fyrir veðrun og taka við 

og vinna úr úrgangi. Landfylling hefur áhrif á alla þessa þætti og þarf að meta skemmdir á 

vistkerfum út frá hverju verkefni fyrir sig.  Landfylling er ekki eina lausnin við fjölgandi 35

mannkyni, hún er ekki umhverfisvæn og gengur gegn stefnu Songdo að vera umhverfisvæn 

borg. Til að leysa vandann við mannfjölgun liggur beinast við að þétta borgir, minnka 

einkabílismann, bæta almenningssamgöngur, nýta betur auð svæði og gatnamannvirki.  

 Federico Caprotti og Li Yu. Sustainable Cities in Asia, 152.32

 Nial Moores, „Song Do’s financial problems in the wall street journal,“ Birds Korea, 6. janúar 2014, sótt 33

16. október 2019, www.birdskorea.org/Habitats/Wetlands/Songdo/BK-HA-Songdo-Financial-problems-
WSJ.shtml.

 Benrong Peng, Chenchen Lin, Di Jin og fleiri, Modeling the Total Allowable Area for Coastal Reclama34 -
tion: A Case Study of Xiamen, China (Kína: samstarf Coastal Study, Coastal and Ocean Management Insti-
tute, án ártals), 3, sótt 20. október 2019, darchive.mblwhoilibrary.org/bitstream/handle/1912/5815/man-
uscript%20R1a%20clean.pdf?sequence=1.

 Benrong Peng, Chenchen Lin, Di Jin og fleiri. Modeling the Total Allowable Area for Coastal Reclama35 -
tion, 7.
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Samgöngukerfi 
Samgöngukerfi er grundvallaratriði við mótun landnotkunar og þéttbýlis. Aukinn umfer-

ðarþungi og þrengsli eru leiðandi áhyggjur í flestum borgum og bæjum um allan heim og 

hafa í för með sér vandamál eins og losun gróðurhúsalofttegunda, loftmengun og eyðileg-

gingu rýmis með vegum. Mikill hagvöxtur hefur verið í Suður-Kóreu og hefur það endur-

speglast beint í vaxandi fjölda einkabíla. 1.636.000 milljón bílar voru skráðir árið 1988, en 

í dag eru 23.594.014 milljónir bíla skráðir.  Einkabílinn hefur orðið ríkjandi flutningsmáti 36

í lang flestum borgum.  

 Ein stefna Songdo var að hanna borgina til að draga úr notkun einkabílsins í þeirrri 

von um að útrýma mengun, stuðla að hreinu lofti og betri lífsgæðum. Í forgangi verður 

strætó, lestar og hjól. Þar sem 40% af landsvæðinu eru græn svæði er verið að hvetja fólk 

til þess að ganga um borgina í stað að reiða sig á einkabílinn. Strætisvagnar í Songdo eru 

staðsettir innan 500 metra frá íbúða- og atvinnuhúsnæði til að hafa þjónustuna sem að-

gengilegasta og greiðasta.  Til að takast á við vaxandi umhverfisvanda hafa stjórnvöld í 37

Suður-Kóreu skipt út díselbifreiðinni fyrir jarðgas. Jarðgas er notað í stað dísel sem leiðir 

til ríflega helmingi minna köfnunarefnis, auk þess sem svifrik heyrir nánast sögunni til.  38

Finna má 6 lestrarstöðvar í Songdo sem tengja helstu viðskipta- og íbúðarhverfi saman. 

Upplýsingaþjónustan um almenningssamgöngur í Songdo er ekki eins skilvirk og þjónusta 

nærliggjandi borga. Þrátt fyrir að Sondo sé með kerfi sem auðveldar notendum fyrir þá er 

Seúl með þróaðara upplýsingakerfi við strætisstoppistöðvar. Bæði kerfin gefa upplýsingar 

um staðsetningu strætóskýla og komutíma vagna. Þetta gerir strætó að skilvirkari ferðamá-

ta og sparar tíma fyrir notendur. Margir borgarar í Songdo segja að snjalltæknin sé ekki 

eins háþróuð eins og búist var við.  39

 Alls eru 127 hjólaleiðir í Songdo, 25 km að lengd. Samkvæmt könnun kom í ljós að 

íbúar ættu 1-2 hjól á hverju heimili. Það eru 100 reiðhjól sem hægt er að fá ókeypis við 

lestarstöðvar sem eru aðallega ætluð ferðamönnum. Þegar fjöldi gesta mun aukast í 

borginni, ætlar borgin að bæta við 100 reiðhjólum. Það er ekki nægilega mikið af stæðum 

 „South Korea registered motor vehicles.“ Ceicdada, sótt 18. október 2019, www.ceicdata.com/en/korea/36

number-of-registered-motor-vehicles/c-motor-vehicles.
 Eljay, „Transportation in Songdo, a “Smart City”,“ sótt 18. október 2019, medium.com/@EljayM/trans37 -

portation-in-songdo-a-smart-city-5c4ea511f877.
 R. Parish, Natural gas buses: Separating myth from fact (Colorado: National Renewable Energy Laborato38 -

ry, 2000), 2-3, sótt 12. október 2019, digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc703221/.
 Federico Caprotti og Li Yu. Sustainable Cities in Asia, 152.39
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fyrir reiðhjól í borginni, þannig að greinilega hefur dæmið ekki verið hugsað til enda.  40

Samgöngur gegna lykilhlutverki í framtíðarborgum. Útvíkkun samgöngukerfis út í nýja 

bæji og borgir þjóna hagnýtu hlutverki og gerir fólki kleift að búa fjær miðborgum með því 

að bjóða upp á auðveldan, sjálfbæran og ódýran máta að ferðast um á milli staða. 

Líf í borginni 
Til þess að kanna lífið í Songdo náði ég tali af einum íbúa borgarinnar og spurði spurninga 

um upplifun hans af henni, til að reyna að fá hugmynd um hvernig fólki líður í borginni. 

Það er gert ráð fyrir að 300.000 manns geti búið í Songdo en einungis eru íbúar 100.000 

enn sem komið er. Borgin var með fögur fyrirheit sem ekki hafa öll gengið eftir. Samgön-

gukerfið er ekki eins og að var stemt. Lindy Wenselaers, sem er búsett í borginni, endaði 

með því að kaupa sér bíl, hún segist ekki geta staðið lengur í því að labba 20 mínútur til að 

komast í næstu matvöruverslun og ekki virðist hátæknin hjálpa til við að tengjast fólki í 

borginni að hennar mati. Margir sem vinna í borginni búa annarrs staðar í Incheon þar sem  

þar er ódýrara að búa. Í hátækniborg framtíðar, líður fólki frekar eins og að vera í strjálbýlu 

bandarísku úthverfi frá 1970. Paik Dae-II sem hefur búið í Sondo síðustu tíu ár segir að 

hún hafi haft væntingar til að borgin myndi verða eins og Singapore eða Hong Kong. Hún 

segir að margt í borginni virki í sambandi við snjallborg, loftpípur senda rusl beint frá 

heimilum til neðanjarðar úrgangstöðva, þar sem ruslið er síðan flokkað, endurunnið eða 

brennt til orkuvinnslu. Sorpbílar eru varla sjáanlegir á götum borgarinnar. Allt frá ljósum 

og hitastigi í íbúð getur verið stjórnað frá stjórnarborði eða símanum. Götur borgarinnar 

  Jung Hye-in, 자전거 문화도시 #2, 인천 송도국제도시  [Hjólamenningarborg nr. 2 Incheon Songdo 40

alþjóðaborg], Bike, 13. október 2019, sótt 18. október 2019, www.bikem.co.kr/article/read.php?num=5876.
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Mynd 5: Breiðir þjóðvegir og einsleitar 
byggingar Songdo.

Mynd 6: Central Park í Songdo.



eru með skynjara sem fylgjast með öllu lífi í borginni.  41

 Songdo frá lok árs 2015 til árisins 2016 var frekar einmannaleg, á hvaða tíma 

sólarhringsins í þessa sjö mánuði sem ég var þar. Borgin var eins og draugaborg. mjög fá-

menn, ég hitti varla fólk á götunum. Tilfinningin var sú að allir ættu bíl. Kostir borgarinnar 

eru að hún er frekar græn og nútímaleg og stutt út á flugvöll. Varðandi hátæknina var eitth-

vað tæknilegt varðandi rusl og endurvinnslu í borginni, en það er allt og sumt.   42

 Einkabíllinn hefur orðið ríkjandi flutningsmáti í flestum borgum en það var eitt af 

markmiðum Songdo var að minnka notkun einkabílsins. Skipulag borgarinnar sýnir hins 

vegar annað, vegir Songdo eru breiðir og þeir ná yfir 10 akreinar.  Markmiðið var að 43

skipuleggja borgina til að minnka bílanotkunm, hinsvegar minnir hönnunin helst á 

bílaborg. Borgina skortir marga innviði, það eru engin söfn, leikhús og aðeins eitt 

kvikmyndahús. Þar sem það er allt of dýrt fyrir hinn almenna borgara að setjast að í Song-

do, getur það orðið til þess að heimamenn snúi aftur til Seúl.  Þetta er forréttindasamfélag 44

sem lítill hluti hóps hefur aðgang að, ef það væri ekki aðeins verið að hugsa um gróðann 

og að mynda samfélag fyrrir einsleitan hóp fólks þá gæti Songdo líklega verið á réttri leið 

til að nálgast fyrirmyndarsamfélag framtíðar. 

3. Ísland: Hröð uppbygging Breiðholts 

Til að átta okkur frekar á uppbyggingu borga frá grunni er vert að skoða dæmi á Íslandi. 

Breiðholtið spratt ekki upp af sjálfu sér heldur var hver hluti skipulagður sem heild. Upp-

byggingin hverfisins var hröð og umfangsmikil miðað við mannfjöldann hér á landi. 

Breiðholt og Árbær voru fyrstu úthverfi sinnar tegundar hér á landi sem skipulögð voru 

eftir aðalskipulagi og helsta ástæðan fyrir því að ráðast í þessa miklu uppbyggingu var sko-

rtur á húsnæði í Reykjavík. Frá lokum seinni heimsstyrjaldar og til ársins 1960 fjölgaði 

íbúum höfuðborgarinnar úr 46.578 í 72.270 manns og hafði það í för með sér að borgin 

yfirfylltist af fólki. Margir bjuggu við bágar aðstæður, meðal annars í bröggum sem 

 Linda Poon, „Sleepy in Songdo, Korea’s Smartest City.“41

 Viðtal tekið af höfundi við Stephanie Coco Palermo, 1. nóvember 2019.42

 „Transportation in Songdo, a “Smart City”.“43

 Chris White, „South Korea’s ‘Smart City’ Songdo: not quite smart enough?“ sótt 1. nóvemberr 2019, 44

https://www.scmp.com/week-asia/business/article/2137838/south-koreas-smart-city-songdo-not-quite-smart-
enough.

%19



hernámslið Breta og Bandaríkjamanna skildu eftir hér á landi við stríðslok. Það voru mik-

lar vonir bundnar við það að byggja heil hverfi frá grunni og var það draumur margra að 

komast úr þrengslum yfir í betra húsnæði.  45

 Fyrstu hugmyndir um byggð i Breiðholti kom fram í aðalskipulagi Reykjavíkur 

fyrir árin 1962-83. Stefnt var að því að byggja betra og upbyggilegra samfélag í anda 

módernismanns. Byggja átti íbúðir fyrir láglaunafólk í kjölfar verkfalls og kjarasamninga. 

Óbyggt land í útjaðri borgarinnar var tekið undir þessar framkvæmdir og reisa átti 1250 

íbúðir á næstu fimm árum samkvæmt byggingaráætluninni. Í kjölfarið var Breiðholtið 

byggt upp í þremur áföngum og skiptist því upp í þrjú íbúðahverfi. Árið 1999 var hverfið 

fjölmennasta hverfi Reykjavíkur með 22.030 íbúa sem bjuggu í 7.611 íbúðum, sem var 

18% af íbúðahúsnæði á þeim tíma.  Framkvæmdir hófust fyrst í Neðra-Breiðholti, 46

Bakkahverfinu, sem reis á árunum 1966-73 og því næst Efra-Breiðholti, Hóla- og Fel-

lahverfinu, sem byggðist árin 1966-1980 og að lokum í Seljahverfinu, sem var byggt frá 

1970-1985.  Nýjar íbúðir eru oftast dýrar en lánakjör og verð þessara íbúða voru einstak47 -

lega góð, lítið sem ekkert stofnfé þurfti til að eignast íbúð. Greiðsluskilmálarnir voru þan-

nig uppsettir að kostnaðaverðið fær kaupandi að láni til 30 ára með lágum vöxtum, en 20% 

útborgun fór fram fyrstu þrjú árin.  Uppbygging Breiðholts sýnir hvað hægt er að gera þe48 -

gar ríkisstjórn, atvinnurekendur og 

verkalýðshreyfingar taka höndum 

saman um að leysa vanda sem er brýnn 

í þ j ó ð f é l a g i n u . U p p b y g g i n g 

Breiðholtsins var stærsta verkefni byg-

gingariðnaðar á Íslandi. 312 íbúðir 

voru byggðar á 22 mánuðum, það 

þýðir 2 íbúðir á hvern vinnudag.  49

 Ágústa Kristófersdóttir, Birna G. Bjarnleifsdóttir og Eggert Þór Bernharðsson. Byggt yfir hugsjónir: 45

Breiðholt frá hugmynd að veruleika (Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur, 2002), 6.
 Ágústa Kristófersdóttir, Birna G. Bjarnleifsdóttir og Eggert Þór Bernharðsson. Byggt yfir hugsjónir: 46

Breiðholt frá hugmynd að veruleika, 8.
 Án höfundar. „Skipulagssaga Breiðholtshverfanna.“ Morgunblaðið. 9. febrúar 2002, 14, sótt 16. október 47

2019, timarit.is/view_page_init.jsp?pubId=288.
 Án höfundar, „Sex hundruð umsóknir komnar um Breiðholtsíbúðirnar,“ Tíminn, 15. Júní, 1967, 16, sótt 16. 48

október 2019, https://timarit.is/view_page_init.jsp?pubId=50.
 Án höfundar, „Stærsta verkefni Íslenzks byggingariðnaða,“ Tíminn, 19. nóvember 1968, 2, sótt 16. október 49

2019, 2.
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Mynd 7: „U“ blokkirnar í Bakkahverfinu. 



 Bakkahverfið er skipulagt þannig að þar eru þrjár húsagerðir, raðhús, einbýlis- og 

fjölbýlishús. Allar 22 blokkirnar í hverfinu eru þrjár hæðir, byggðar í „U“ utan um 

sameiginlega garða, þar má finna verslanir og skóla. Skipulagshöfundarnir lögði ríka áher-

slu á að gönguleiðar í hverfinu væru greiðfærar og stuttar og að börn þyrftu ekki að fara 

yfir götu á leið sinni í skóla, en þeir sem búa ekki í blokkunum þurfa að labba yfir götur.  50

Ákveðið var í Efra-Breiðholti að nota stálmót sem hægt var að endrnýta og stórvirkar vin-

nuvélar eins og krana á braut til að flýta verklokum og þannig lækka byggingakostanað og 

hafa íbúðirnar á sem sanngjörnustu verði. Var niðurstaða sú að hanna langar blokkir án 

uppbrota. Þekktasta bygging hverfisins er 320 metra blokkarlengja, en hún stendur við þr-

jár götur og telur 20 stigaganga og 200 íbúðir. Í daglegu tali er hún oft nefnd „langavit-

leysa“ og minnir helst á virkisvegg. Sunnan við byggingu risu styttri lengur með allt að sex 

stigagöngum..  Breiðholtið hefur mátt sæta harðri gagnrýni frá uppbyggingu hverfisins. 51

Árið 1976 var ritað í Frjálsri verslun. 

 Eitt af ljótustu mannvirkum á norðurhveli jarðar. Að mínu mati má þó finnast 
ljótari blokk en þessar í Breiðholtinu. Álit mitt á Breiðholtinu er þetta: Skipu-
lagning Breiðholtsskipulagsins eru að mínu viti þau hrapallegustu upplýsingun-
armiðlunarmistök, sem orðið hafa hér á landi í seinni tíð og er þó nógu af að 
taka. Þeir aðilar sem lögðu hönd á plóginn gerðu áreiðanlega sitt besta en það er 
ekki nógu gott. Skortur á upplýsingum, nýjustu upplýsingum á tími tækninnar 
og hraðans er ófyrirgefanlegur.  52

Efra Breiðholt er fjölbreyttara heldur en neðra Breiðholt þar sem það er meiri fjölbreyttni í 

húsagerð, þó að staðbundinnar einsleitni gæti, má nefna lönguvitleysu sem dæmi um það. 

Fellahverfið sem er einn hluti efra Breiðholts fékk sérstaklega harða gagnrýni. Í hverfinu 

má finna flestar félagsíbúðir Reykjavíkurborgar og getur það leitt til félagslegra vandamála 

í hverfinu. Við göturnar Æsufell og Asparfell er að finna risastóra blokk og jafnframt 

stærstu blokk á Íslandi, hún setur mikinn svip á hverfið. Að mínu mati er umfang hennar í 

engu samræmi við mannlegan mælikvarða og ekki líkleg til að skapa margbreytileika í 

samskiptum íbúa. Þó arkitektarnir hafa ætlast til þess að svo mikill þéttleiki myndi skapa 

 Ágústa Kristófersdóttir, Birna G. Bjarnleifsdóttir og Eggert Þór Bernharðsson. Byggt yfir hugsjónir: 50

Breiðholt frá hugmynd að veruleika, 9.
 Ágústa Kristófersdóttir, Birna G. Bjarnleifsdóttir og Eggert Þór Bernharðsson. Byggt yfir hugsjónir: 51

Breiðholt frá hugmynd að veruleika, 13-14.
 Einar Þorsteinn Ásgeirsson, „Hugleiðing um menntamenn og gagnrýni milli atvinnustétta,“ Frjáls verslun 52

35, nr. 3 (1976): 37, sótt 3. nóvember 2019, timarit.is/view_page_init.jsp?
issId=232959&pageId=3159664&lang=is&q=bygging.
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gott samfélag, þó er raunin sú að í mörgum tilfellum þekkist fólkið jafnvel ekki í sama sti-

gagangi. Einnig má nefna „lönguvitleysna“ sem er engan veginn í mannlegum mælikvarða 

sökum lengdar hennar.  

 Á þessum tíma var bíllinn oftast í öndvegi og má sjá það í uppbyggingu hverfanna, 

þrátt fyrir annan tón í Bakkahverfinu. Skipulagshöfundarnir voru algjörlega á því að 

aðskilja gangandi og akandi vegfarendur í hverfinu, en áhugaverð pæling er að í ein-

býlahúsahverfinu er raunin ekki sú og þykir mér það skjóta skökku við. Fjölbýlishúsin eru 

keimlík þar sem um er að ræða 22 nákvæmlega eins fjölbýlishús og hverfið er þar að 

leiðandi einsleitt. Hverfið hefði orðið mun skemmtilegra ef bílakjallarar hefði verið byg-

gðir þar sem bílastæði taka mikið rými öllum þremur hverfunum. Uppbygging Breiðholts 

var risavaxið verkefni á íslenskan mælikvarða og í sögu bæjarmyndunar á Íslandi. Svæðið 

var algjörlega óbyggt og enginn mannvirki voru þar að finna. Illa ígrunduð uppbygging 

getur oft leitt til þess að tjaldað er til einnar nætur í skipulagi og afleiðingarnar koma oft í 

ljós síðar.  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Mynd 9: „Langavitleysa“ Mynd 8: Loftmynd af Æsufelli. 



Niðurlag 

Flestar nýjar borgir í Kína eru á miðstigi þróunar. Hvert og eitt þéttbýlisverkefni hefur sína 

eigin tímalínu og er sagt að það taki borgir 18-22 ár eftir að framkvæmdir hefjast að ná 

fram þeim markmiðum að vera starfandi borg. Fyrstu árin eftir að miðlægur kjarni rís þá 

verða þessar borgir oftast nær að draugaborgum þar sem þær skortir íbúa. Þær skortir oftast 

marga innviði til að virka sem borg eins og heilbrigðis- og menntastofnanir og alman-

nasamgöngur.  Samkvæmt þessu eru draugaborgir tímabundnar, fólk mun koma til með að 53

flytja inn í þær eftir einhver ár þar sem annað mun ekki vera í boði sökum fólksfjölgunar. 

Sem dæmi var Breiðholtið í Reykjavík byggt á skömmum tíma líkt og nýjar borgir sem eru 

að rísa í dag. Fólk fluttist inn í hverfið út af brýnni þörf á húsnæði og fólk hafði ekki annað 

val. Íbúum Ordos Kabashi, Nova Cidade de Kilamba og Songdo er að fjölga með hverju 

árinu sem líður og í Ordos Kabashi eru flestar íbúðir seldar þrátt fyrri að fólk búi ekki endi-

lega í þeim. Flestar nýjar borgir í Kína fara í gegnum þann fasa að vera draugaborg á ein-

hverjum tímapunkti þar sem þær þróast hægt. 

 Songdo leitast við að vera grænasta og umhverfisvænasta borg í heimi, hún er ein-

stök þar sem hún er byggð í hátækniumhverfi. Það eru fjölmargir neikvæðir þættir við 

þróun stórborga á þessum hraða og tengjast þær því hversu hraðar framkvæmdirnar eru. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að meðalverð íbúða í Songdo er tvöfalt hærra en á öðrum 

svæðum í Incheon. Í Songdo hefur mikið verið lagt upp úr menntun og er það einn þáttur 

þess að fólk laðast að borginni, sökum hárra skólagjalda hvetur til misréttis í men-

ntamálum. Þrátt fyrir að borgin virki er hún borg efnaða fólksins, íbúðir og alþjóðlegir 

skólar sem aðeins ákveðnir hlutar samfélagsins hafa efni á. Songdo örvar því svæðisbundið 

ójafnvægi. Hátt meðalverð íbúða hefur leitt til þess að aðeins vel stætt fólk hefur efni á að 

búa í Songdo. Þetta leiðir til félagslegt ójöfnuðs.  Borgin getur því skapað aukna stéttask54 -

iptingu í Suður-Kóreu. Hátt fasteignaverð í nýjum borgum gerir það að verkum að fólk fly-

st ekki inn í nýjar borgir og sér markaðurinn þá oft og með aðstoð stjórnvalda um að lækka 

íbúðaverð eins og sjá má í Ordos Kabashi og Nova Dicadae de Kilamba. Það er samt sem 

áður mjög dýrt að búa í þessum nýju borgum og þær skortir helstu grunnþjónustu sem er 

mikilvægur þáttur í  myndun bæjarlífs.  

 Wade Shepard. Ghost cities of China, 197-8.53

 Federico Caprotti og Li Yu. Sustainable Cities in Asia, 157.54
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 Songdo er sjálfbær þegar horft er til LEED-vottaðra bygginga og má segja að bor-

gin sé leiðandi á því sviði. Hún er í réttum farvegi sem framtíðarborg þar sem ýmis van-

damál sem við stöndum frammi fyrir í dag eru tekin inn í skipulagið, þrátt fyrir að up-

phaflegum markmiðum hafi ekki verið náð að fullu. Margar borgir eru ekki komnar á þann 

stað, eins og Ordos Kabashi og Nova Cidade de Kilamba. Sjálfbærni í nýjum borgum er 

nauðsynleg til að draga úr umhverfisáhrifum og bæta lífsgæði. Greinilegt er að sjálfbærni 

er ekki höfð að leiðarljósi við uppbyggingu nýrra borga í Kína, fólk getur ekki ferðast um 

gangandi á auðveldan hátt og leiðir það til notkunar einkabílsins. Framtíð heimsins verður 

háð sjálfbærni borga, og á eftir að koma í ljós hvernig Asía tekst á við sívaxandi fjölda 

borgarbúa. Það sama má segja um allar borgir um allan heim. 

 Ef borg er hönnuð fyrir einsleitan hóp fólks jafnvel þó um efnað fólk sé að ræða þá 

getur það skapað ákveðið ójafnvægi og endurspeglar ekki raunverulegt kjör í landinu, þetta 

er í raun hliðstæða við Breiðholtið þar sem ákveðið félagslegt vandamál hefur myndast þar 

sem hverfið var aðallega ætlað lágtekjufólki. Tómu borgirnar stafa af því að millistéttin 

hefur ekki efni á að flytja inn í þær og hvað þá þeir efnaminni. Eru borgir sem eru byggðar 

frá grunni sérsniðnar fyrir þá efnuðu. Við erum öll ólík og leitumst eftir ólíkum aðstæðum, 

því tel að borg eigi að vera þversnið af öllu samfélaginu hvort heldur sem þar eru ríkir eða 

fátækir. 

 Það er nóg pláss fyrir þéttingu núverandi þéttbýlisstaða, við þurfum að horfa til 

þess að byggja þar sem fyrir er í stað þess að taka yfir ný landsvæði, stóran hluta af sjónum 

og eyðileggja vistkerfi og auðlindir. Ávinningurinn við að þétta núverandi svæði er mikill 

til að draga úr notkun ökutækja, nýta núverandi innviði og endurheimta vistkerfi eins og 

votlendi sem eru oft tekin undir uppbyggingu nýrra borga. Niðurstaðan sýnir að nýjar bor-

gir munu flestar koma til með að virka sem skildi á einhverjum tímapunkti. Það er rökrétt 

að álykta að myndun nýrra borga sé langtíma verkefni sem getur tekið áratugi. Enda skildu 

menn hafa í huga að Róm var ekki byggð á einum degi. 
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