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Ágrip 
 

Vísindamenn spá nú fyrir um breytingar á veðurfari í heiminum í tengslum við hlýnun 

jarðar og spá þeir fyrir um aukna tíðni mikilla vatnsveðra auk ákafari regnskúra. Á 

mörgum þéttbýlissvæðum munu þær lausnir í veitumálum sem nú er notast við ekki 

ráða við þessa auknu tíðni vatnsveðra og aukið magn ofanvatns. Þetta á einnig við á 

ákveðnum stöðum á Íslandi bæði innan höfuðborgarsvæðisins og utan þess. 

Alþjóðlegar stefnur á sveitarfélagsstigi, t.d. Staðardagskrá 21, einnig þekkt sem 

Álaborgarsamþykktin, kalla eftir vistvænni uppbyggingu innviða í borgum og bæjum 

þ.m.t á veitukerfum. Mörg sveitarfélög á Íslandi svara þessu kalli í gegnum 

markmiðasetningu í skipulagsáætlunum sínum sem byggð eru á markmiðum ríkisins 

um vistvæna uppbyggingu sem mótuð eru eftir alþjóðlegum stefnum eins og 

heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka 

er hvort hægt sé að nota skipulagskerfið á Íslandi til að auðvelda og einfalda 

innleiðingu svokallaðra blágrænna ofanvatnslausna á Íslandi auk þess að leitað er 

leiða til að samþætta það ferli betur við skipulagsferla með skipulagsáætlanir í huga. 

Rýnt er í skipulagsferla og skoðað verður hvernig hægt sé að nota skipulagskerfið til 

að vinna vistvænna skipulag í sveitarfélögum með blágrænar ofanvatnslausnir í huga 

þannig að hægt sé að stefna að þéttingu byggðar án þess að ganga um of á þau 

grænu svæði sem þegar eru til staðar innan þéttbýlisins. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að með því að vinna sérstakt ofanvatnsskipulag fyrir 

meðhöndlun ofanvatns með blágrænar ofanvatnslausnir í forgrunni, í formi 

svokallaðs sértæks skipulags yrði auðveldara að vinna út frá 

afrennslissvæði/vatnasviði viðkomandi svæðis. Þá gengur slíkt skipulag þvert á 

hverfa- og sveitarfélagsmörk auk þess að slíkt skipulag býður uppá það að skilmálar 

þess séu rétthærri gildandi skilmálum á deiliskipulagsstigi sem fyrir eru á svæðinu. 

Nýtt skipulagstæki, sértækt skipulag, þar sem meðhöndlun ofanvatns væri gefin 

sérstök athygli í sértæku ofanvatnsskipulagi gæti verið stórt skref á átt að í 

innleiðingu slíkra lausna í hið byggða umhverfi á Íslandi vegna aðlögunar að 

lofslagsbreytingum. 

Lykilorð : Ofanvatn, Sértækt skipulag, Blágrænar ofanvatnslausnir, Lýðheilsa, Vistvænt 

skipulag. 
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Abstract 
 

[Stormwater Planning - SUDS in Developement Planning] 

 Scientists are now predicting changes in global climate in connection with global 

warming and are predicting an increase in the frequency of heavy rains and more 

intense rain showers. In many urban areas, the more conventional drainage systems 

currently used will not be able to cope with this increased frequency and intensity of 

rainfall, resulting in floods and increased surface water levels. This also applies to 

certain places in Iceland particularly within the Capital Area. International policies at 

the municipal level, e.g. Local Agenda 21 also known as the Aalborg Charter, calls 

for sustainable infrastructure development in cities and towns including utilities. 

Many municipalities in Iceland respond to these calls through goal setting within their 

development plans, which are often based on the goals of the Government 

formulated in accordance with international policies, such as the United Nations 

global sustainability goals. This research looks into how the Icelandic planning 

framework could be used made to simplify the implementation of sustainable urban 

drainage systems along with finding approaches to better intergrade that process 

with the planning process keeping development planning in mind. The planning 

process will be analyzed and the planning framework examined with the objective of 

how it can be used to work towards sustainable planning within the municipalities 

with sustainable urban drainage systems in mind, to make in-fill development 

possible without decreasing green spaces in urban areas. By developing and 

implementing a specific stormwater plan in the form of an overlay zoning plan, it 

would be easier to work with the catchment/drainage area. An overlay zoning plan 

transcends district- and municipality boundaries and its terms can be set to overrule 

the terms of the local planning stage. A new planning tool, a specific stormwater 

plan, using overlay zoning principles, where special focus is given to stormwater 

management, could be a big step towards a successful implementation of 

sustainable urban drainage systems in Iceland due to adaptation to climate change. 

 

Key words: Stormwater, Overlay zoning plan, Sustainable Urban Drainage Systems, Public 

health, Sustainable planning. 
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Orða- og Hugtakalisti 
 

Aðalskipulag: Skipulagsáætlun sem nær yfir heilt sveitarfélag þar sem birt er stefna 

sveitarstjórnar um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál, þróun 

byggðar og byggðamynstur til a.m.k. 12 ára. Í aðalskipulagi eru forsendur fyrir gerð 

deiliskipulags (Skipulagslög nr.123/2010, 2. gr., 1. liður). 

Blágrænar ofanvatnslausnir: Einnig þekktar sem sjálfbærar ofanvatnslausnir. 

Lausnirnar líkja eftir hinni náttúrulegu hringrás með því að beina vatni í jarðveg og á 

skilgreind svæði ofanjarðar. Meðhöndlun vatns fer eftir ákveðnu ferli sem skipta má í 

þrjú stig. Í fyrsta stiginu, stjórnun við upptök, taka lausnir eins og græn þök, svelgir, 

regngarðar, gróðurveggir og gropið yfirborð, við ofanvatni frá húsum og götum. Á 

stigi tvö, stjórnun innan lóðar, er ofanvatni sem síast ekki í jarðveginn nálægt 

upptökum beint inná keðju af blágrænum ofanvatnslausnum, svo sem 

ofanvatnsrásir, síunarræmur, svelgi, tjarnir, læki og sýki sem hegða sér sem nokkurs 

konar ofanjarðar lagnakerfi. Á loka stiginu sem er svæðisbundin stjórnun, er 

umframvatni safnað saman í til að mynda settjörnum eða votlendi, þaðan sem því er 

hleypt út í næsta viðtaka á sama hraða og myndi eiga sér stað í náttúrunni (Graham 

o.fl., 2012). 

Deiliskipulag: Skipulagsáætlun sem er nánari útfærsla á aðalskipulagi fyrir 

afmarkað svæði eða reit. Í deiliskipulagi er kveðið á um byggðamynstur, húsagerðir, 

landmótun, starfsemi, lóðarmörk o.fl.. Í deiliskipulagi eru skipulagsskilmálar fyrir 

útgáfu byggingar-og framkvæmdaleyfa (Skipulagslög nr. 123/2010, 2. gr., 7. liður). 

Endurnýting ofanvatns (e. rainwater harvesting): Kerfi sem safnar ofanvatni til 

endurnýtingar þar sem ekki skiptir máli hvort vatnið sé drykkjarhæft eða ekki (e. gray 

water). Til dæmis í að vökva garðinn, þrífa bílinn eða í heimilistæki á borð við klóset 

og þvottavélar. Getur minnkað álag á önnur veitukerfi (Alta, 2019,a). 

Frárennsli: Rennsli frá mannvirkjum, götum, lóðum, gönguleiðum eða opnum 

svæðum, svo sem ofanvatn og/eða skólp og vatn frá upphitunarkerfum mannvirkja 

sem veitt er í fráveitur (Lög um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009, 3. gr., 2. 

liður). 
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Fráveita: Leiðslukerfi og búnaður til meðhöndlunar og hreinsunar skólps. Til fráveitu 

telst allt lagnakerfi sem flytur frárennsli frá heimilum, stofnunum, atvinnufyrirtækjum, 

götum, gönguleiðum, lóðum og opnum svæðum, svo sem tengingar við einstakar 

fasteignir, niðurföll, svelgir, brunnar, safnkerfi, tengiræsi, sniðræsi, stofnlagnir, yfirföll 

og útræsi. Til fráveitu teljast einnig öll mannvirki sem reist eru til meðhöndlunar eða 

flutnings á frárennsli, svo sem hreinsivirki, dælu- og hreinsistöðvar og set- og 

miðlunartjarnir (Lög um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009, 3.gr., 3.liður). 

Gegndræpt yfirborðsefni (e. permeable paving): Yfirborðsefni sem hleypa vatni í 

gegnum sig niður í undirlagið fyrir neðan. Gegndræp yfirborðsefni eru mikilvæg 

vegna þess að þau meðhöndla vatn um leið og það fellur til jarðar. Dregið er úr 

vatnsflæði og mengun ofanvatns strax í byrjun ofanvatnskeðjunnar. Dæmi um 

gegndræp yfirborðsefni eru: malaryfirborð, grassteinn, hellur með breitt bil á milli eða 

gegndræpt malbik (Alta, 2019,a). 

Geymslulausn neðanjarðar (e. underground storage): Í undantekningartilvikum 

þar sem ekki er mögulegt að geyma eða flytja ofanvatn á yfirborði er mögulegt að 

beita sérstökum lausnum neðanjarðar. Yfirleitt er um að ræða léttan plaststrúktúr í 

tilbúnum einingum. Geymslulausnir eru til í ýmsum útfærslum en yfirleitt geta þær 

bæði geymt vatn og sitrað því niður íjarðveg. Geta of geymt mikið magn af vatni sem 

nýtist sérstaklega vel í miklum vatnsveðrum. Hreinsa ekki vatn, en möguleikar á að 

endurnýta það (Alta, 2019,a). 

Grjótpúkk (e. infiltration pit): Dæld sem fyllt er af steinum eða möl og nýtist við 

meðhöndlun ofanvatns af húsþökum og öðru þéttu yfirborði innan lóða. Einnig útfært 

sem grjót- eða malarfylling undir yfirborði lóðar. Vatni (t.d. úr þakrennu) er beint í 

grjótpúkkið þaðan sem það sígur niður í jarðveginn. Stærð og rúmmál fyllinga geta 

verið mismunandi efir aðstæðum. Eru of notuð í samhengi við eða sem hlut af 

regnlaut (Alta, 2019,a). 

Grænt þak (e. green roof): Þök með jarðvegslagi og plöntum, s.s. grasi. Græn þök 

hægja á rennsli vatns, draga úr magni og geyma ofanvatn þar sem plönturnar draga 

það í sig. Einnig eru til svokölluð blá þök þar sem vatn er geymt áþakinu og 

meðhöndlað án þess að gróður komi til (Alta, 2019,a). 
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Grænpunktakerfi (e. Green point system): Aðferð þar sem gert er ráð fyrir að 

lóðarhafi þurfi að uppfylla ákveðin skilyrði við hönnun og framkvæmd lóðar og 

framkvæma að minnsta kosti samkvæmt fyrir fram ákveðnum lista sem inniheldur 

þrjátíu og fimm mismunandi atriði sem auka eiga vistfræðilegan fjölbreytileika (e. 

biodiversity) á lóð og innan skipulagssvæðis (Austin, 2013). 

Grænviðastuðlar (e. Green space factor): Komið af hugtakinu grænir innviðir, 

aðferð sem var fyrst þróuð og notuð í Berlín árið 1994 og er aðferð sem að skilgreinir 

hversu mikið hlutfall hverrar lóðar eða hvers framkvæmdasvæðis þarf að vera með 

gegndræpu yfirborði. Lóðarhöfum var gert skylt að ná kröfum grænviðastuðla um 

gegndræpi eða staðal uppá 0.5 eða meira sem þýðir í raun að 50% yfirborðs þurfti 

að einhverju leiti að vera gegndræpt en gegndræpisstuðull (e. permeability factor) er 

reiknaður út frá fyrir fram gefnum stuðlum fyrir hverja gerð yfirborðs (Austin, 2013). 

Hverfisskipulag: Tegund deiliskipulags fyrir þegar byggð hverfi þar sem vikið er frá 

kröfum sem gerðar eru um framsetningu deiliskipulags fyrir nýja byggð. Í 

hverfisskipulagi skal setja almennar reglur eða skilmála um yfirbragð, þróun og 

varðveislu byggðarinnar, m.a. með hliðsjón af húsakönnun. Taka skal afstöðu til 

ónýttra byggingarheimilda ef fyrir liggja. Heimilt er að setja fram almennar reglur, 

leiðbeiningar og fyrirmæli um umfang og yfirbragð mannvirkja, breytingar og viðhald 

húseigna í stað byggingarreita og skilmála um nýtingarhlutfall eða byggingarmagn, 

að því tilskildu að framkvæmdaheimildir séu skýrðar með fullnægjandi hætti. 

(Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur, á.,á.). 

 

Hörð regnvatnsrás (e. channels and rills): Grunnur ógegndræpur farvegur úr 

hörðum efnum sem safnar vatni og flytur í aðra viðtaka. Getur verið með gróðri og 

áhugaverð viðbót í hönnunalmenningsrýmis. Harðar regnvatnsrásir geta hentað vel 

þar sem byggð er þéttari og pláss af skornum skammti (Alta, 2019,a). 

Landsskipulagsstefna: Samræmd stefna ríkisins um skipulagsmál til tólf ára sem 

ráðherra lætur vinna og leggur fyrir Alþingi. (Skipulagslög nr. 123/2010, 2. gr., 14. 

liður). 

 
Lýðheilsa: „Með lýðheilsu er átt við aðgerðir hins opinbera og annarra sem miða að 

því að viðhalda og bæta heilbrigði, líðan og aðstæður einstaklinga, þjóðfélagshópa 
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og þjóðarinnar í heild með heilsueflingu, forvörnum og heilbrigðisþjónustu. Markmiðið 

er að efla og bæta lýðheilsu. Mikilvægt er að skapa fólki aðstæður í samfélaginu sem 

auðvelda því að stunda heilbrigða lífshætti og efla vitund fólks og vitneskju um 

mikilvægi þess. Heilsuefling krefst samræmdra, þverfaglegra aðgerða á 

samfélagslegum grunni og nær til þátta utan hefðbundinnar heilbrigðisþjónustu 

(Ríkisstjórn Íslands, á.,á.,c). 

Mjúk regnvatnsrás (e. swale): Grunnur farvegur, þakinn grasi eða öðrum gróðri, 

sem safnar og flytur vatn í aðra viðtaka. Þegar vatn rennur um mjúka regnvatnsrás 

sitrar það niður í jarðveginn á leiðinni þar sem gróðurinn tekur það upp og farlægir 

mengunarvalda.  Þá er stuðlað að uppgufun ofanvatns.  Geta verið „þurrar” dældir 

eða “blautar” og líkjast þá lækjarfarvegum. Stundum með sérstökum jarðvegi í botni 

til að auka sitrun og/eða drenröri þar sem lekt er lítil (Alta, 2019,a). 

Ofanvatn: Regnvatn eða leysingavatn sem rennur í fráveitur af húsþökum, götum, 

gangstéttum og öðru þéttu yfirborði (Lög um uppbyggingu og rekstur fráveitna 

9/2009, 3. gr., 8. liður). 

Ofanvatnsskipulag: Sértækt skipulag (e. Overlay Zoning) fyrir meðhöndlun 

ofanvatns með áherslu á blágrænar ofanvatnslausnir.  

Ofanvatnsrásir og síunarræmur: Taka við ofanvatni frá upptakahluta og sía það 

niður eða flytja það yfir í aðra viðtaka. Síunarræmur eru aflíðandi grassvæði sem 

vatn rennur á eða yfir, jafnan í átt að ofanvatnsrásum eða öðrum viðtökum fyrir 

ofanvatn. Megintilgangur síunarræma er að fjarlægja framburð í vatninu sem gæti 

stíflað ofanvatnsrásir. Ofanvatnsrás er grunnur farvegur sem safnar og/eða flytur 

vatn og fjarlægir mengunarvalda. Hefðbundnar ofanvatnsrásir eru þaktar grasi eða 

öðrum gróðri en geta líka verið úr hörðum yfirborðsefnum og nefnast þá harðar 

ofanvatnsrásir. Þær nýtast vel í þéttu borgarumhverfi þar sem lítið pláss er fyrir 

hefðbundnar ofanvatnsrásir því þær geta haft mismunandi þversnið og því auðvelt 

að koma þeim fyrir. Hönnun og uppsetning ofanvatnsrása fer eftir gerð jarðvegs og 

yfrborðslögun lands, auk þátta á borð við fjarlægð frá byggingum og öðrum 

innviðum. Yfirbragð þeirra ætti, ef vel á að vera, að taka mið af umhverfinu í kring. Á 

opnum grænum svæðum gætu þær litið út eins og náttúrulegir farvegir. Í þéttu 

borgarumhverfi er hins vegar eðlilegt að útlit þeirra dragi dám af byggingarefnum og 

hönnun í grenndinni (Alta, 2016). 
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Rammahluti aðalskipulags (Rammaskipulag): Sá hluti aðalskipulags þar sem 

útfærð eru ákveðin afmörkuð svæði sveitarfélagsins með það að markmiði að 

ákvarða nánar landnotkun, svo sem um meginþætti þjónustukerfa og að afmarka 

byggingarsvæði eða áfanga deiliskipulagsáætlana (Skipulagslög nr. 123/2010, 2. gr., 

17. liður). 

Regnbeð (e. bioretention area) : Regnbeð er regngarður sem tengdur er við 

drenrör og hentar þar sem lítil lekt er eða byggð er mjög þétt. Regnbeð er niður tekið 

gróðurbeð eða dæld sem tekur tímabundið við ofanvatni. Það síast í gegnum 

sérvalinn jarðveg sem hreinsar mengandi efni úr því, hripar svo út í undirliggjandi 

jarðveg eða safnast í drenrör sem getur tengst við hefðbundið fráveitukerfi. 

Margskonar plöntur henta í regnbeð og þar er einnig hægt að hafa tré, en vanda þarf 

valið m.t.t. lofslags og vatnsþols. Getur þurf að útæra með yfirfallssvelg (Alta, 

2019,a). 

Regnlaut (e. raingarden): Regnlaut er eins konar regngarður með 

sérstökumplöntum og lögum af blönduðum jarðvegi sem tekur tímabundið við 

ofanvatni af þéttum flötum. Vatnið er geymt í regnlautinni og síast í gegnum 

jarðveginn smátt og smátt. Við þetta hægir á rennsli vatnsins og mengunarefni 

brotna niður (Alta, 2019,a). 

Settjörn (e. retention pond - wet): Manngerð tjörn sem er sérstaklega hönnuð til að 

taka á móti mengunarefnum, safna þeim og brjóta þau niður. Flestar settjarnir séu 

líka hannaðar sem geymslur/til miðlunar í miklum vatnsveðrum en þá hækkar 

vatnsyfirborð þeirra. Setjarnir eru yfirleitt með ógegndræpum dúk, og ekki gert ráð 

fyrir að vatn sitri úr þeim. Tilgangurinn er að safna mengunarefnum á einn stað. 

Mikilvægt að þær séu hannaðar þannig að hægt sé að tæma þær og hreinsa úr þeim 

mengunarefni (Alta, 2019,a). 

Sértækt skipulag (e. Overlay Zoning): Skipulags- og reglugerðartæki sem að býr til 

sérstakt skipulagssvæði með sértækum skipulagsskilmálum og hönnunarstöðlum 

sem „lagt er yfir” gildandi skipulag þess svæðis sem að sértæka skipulagið nær yfir 

og bætir við nýjum sértækum skipulagsskilmálum til viðbótar þeim sem eru nú þegar 

í gildi innan svæðisins í gildandi skipulagi. Sértækt skipulag kemur ekki í stað þess 

sem þegar er í gildi heldur bætir við og er notað til að breyta yfirbragði 

skipulagssvæðis úr skipulagsstefnu sem hefur minna lagalegt gildi yfir í sérstakt 
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skipulagsstig sem hefði meira lagalegt gildi samkvæmt skipulagsreglugerð. Hægt er 

að nota sértækt skipulag til þess að vernda sérstakt yfirbragð svæðis eða til þess að 

skapa sérstakt yfirbragð innan svæðis sem hefði annars ekki verið tryggt í skilmálum 

hefðbundinna skipulagstækja og getur þetta meðal annars átt við blágrænt skipulag 

(Center for land use education, 2005). 

Siturskurður (e. infiltration trench): Skurður fylltur steinum svo að vatn komist 

auðveldlega ofan í jörðina. Notað til að stýra afrennsli og geyma vatn. Getur hentað 

víða við vegi eða bílastæði. Getur verið með drenröri þegar lekt er lítil, en aðeins ef 

tryggt er að drenrör liggi alltaf ofan við grunnvatnsyfirborð (Alta, 2019,a). 

Síunarræma (e. filter strip):  Aflíðandi grassvæði sem vatn rennur hægt yfir. 

Síunarræmur eru of staðsettar á milli ógegndræpra flata, s.s. vega eða bílastæða 

annarsvegar og viðtaka fyrir ofanvatn hinsvegar. Hægir á rennsli og farlægir 

framburð til að forðast að sandur, fínefni eða jarðvegur og önnur mengun berist út í 

viðtaka (Alta, 2019,a). 

Sjálfbærni: Þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika 

komandi kynslóða til að mæta sínum þörfum (WCED, 1987). 

Skapandi samtöl: Svokölluð skapandi samtöl (e. Creative dialogs) eru samtöl á milli 

allra hagsmunaaðila verkefnis alveg frá upphafi þess, leidd af fulltrúa 

skipulagsyfirvalda. Út frá þessum samtölum verður síðan til vistvæn gæðaáætlun þar 

sem hlutverk allra hagsmunaaðila eru skilgreind allt frá skipulagi, hönnun, 

uppbyggingu og til reksturs. Mynduð eru þverfagleg teymi í upphafi skipulagsferlis 

sem fylgir svo hönnuninni eftir. Skilgreina þarf hlutverk og ábyrgð hagsmunaaðila allt 

frá skipulagi, hönnun, uppbyggingu og reksturs og þá þurfa allir að samþykkja 

gæðaáætlunina fyrir fram og skuldbinda sig til þess að fara eftir henni (Austin, 2013). 

Skipulagsáætlun: Áætlun um markmið og ákvarðanir viðkomandi stjórnvalda um 

framtíðarnotkun lands. Þar er gerð grein fyrir því að hvers konar framkvæmdum er 

stefnt og hvernig þær falla að landnotkun á tilteknu svæði. Forsendum ákvarðana er 

einnig lýst. Skipulagsáætlanir sveitarfélaga skiptast í þrjá flokka, svæðisskipulag, 

aðalskipulag og deiliskipulag. Skipulagsáætlun er sett fram í skipulagsgreinargerð og 

á skipulagsuppdrætti þar sem það á við (Skipulagslög nr. 123/2010, 2. gr., 19. liður). 
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Skipulagskerfið: Skipulag er formleg, bindandi áætlun sveitarstjórnar um 

fyrirkomulag byggðar og mótun umhverfis. Í skipulagi er ákveðið hvernig landi skuli 

ráðstafað, til dæmis fyrir íbúðarbyggð, frístundabyggð, verslun, náttúruvernd eða 

landbúnað. Þar eru líka teknar ákvarðanir um fyrirkomulag gatna og lóða og settar 

reglur um hönnun einstakra bygginga, svo sem um hæðafjölda, byggingarefni, 

þakform og fjölda íbúða. Skipulag á að tryggja að land sé nýtt á hagkvæman hátt 

með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Byggingarleyfi og framkvæmdaleyfi sveitarstjórna 

þurfa að byggja á skipulagi og vera í samræmi við það. Sveitarstjórnir vinna 

þrennskonar skipulagsáætlanir samkvæmt skipulagslögum: Svæðisskipulag, 

aðalskipulag og deiliskipulag. Skipulagsáætlanir þurfa að vera í innbyrðis samræmi 

en svæðisskipulag er rétthærra en aðalskipulag og aðalskipulag rétthærra en 

deiliskipulag. Við gerð skipulagsáætlana sveitarfélaga skal taka mið af 

gildandi landsskipulagsstefnu. (Skipulagsstofnun, á.,á.) 

Skipulagskvaðir: Kvaðir sem lagðar eru á einstakar lóðir eða landsvæði í 

deiliskipulagi, svo sem um umferðarrétt og legu lagna (Skipulagslög nr. 123/2010, 2. 

gr., 20. liður). 

Skipulagsskilmálar: Bindandi ákvæði í deiliskipulagi um útfærslu skipulags, svo 

sem um byggðamynstur, byggingarlínur, útlit mannvirkja og form, fjölda bílastæða, 

hæðarlegu, götur, stíga, gróður og girðingar (Skipulagslög nr. 123/2010, 2.gr., 21. 

liður). 

Skólp: Mengað vatn sem greinist í húsaskólp og iðnaðarskólp eða blöndu af 

húsaskólpi eða iðnaðarskólpi og/eða ofanvatni (Lög um uppbyggingu og rekstur 

fráveitna 9/2009, 3. gr., 12. liður). 

Stjórn fráveitu: Sá aðili sem ber ábyrgð á daglegri stjórn fráveitunnar, hvort sem um 

er að ræða sveitarstjórn, sérstaka stjórn fráveitu eða annan þann aðila sem fer með 

málefni fráveitu (Lög um uppbyggingu og rekstur fráveitna 9/2009, 3. gr., 13. liður). 

Sveitarfélag: Landið skiptist í sveitarfélög sem ráða sjálf málefnum sínum á eigin 

ábyrgð. Sveitarfélög eru lögaðilar (Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011, 1. gr). 

Svæðisskipulag: Skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga þar sem sett er 

fram sameiginleg stefna um byggðaþróun og þá þætti landnotkunar sem talin er þörf 

https://www.skipulag.is/landsskipulag/
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á að samræma vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandisveitarfélaga 

(Skipulagslög nr. 123/2010, 2. gr., 22. liður). 

Söfnunarlaut (e. detention basin - dry): Grunnar gróðurdældir, yfirleitt þurrar, sem 

geta tekið við miklu magni ofanvatns í vatnsveðrum og verða þá að “tímabundnum 

tjörnum”. Söfnunarlautir þurfa ekki endilega að vera gróðurdældir geta einnig verið 

leiksvæði, t.d. körfuboltavellir eða hjólabretasvæði eins og þekkist víða. 

Söfnunarlautir stýra vatnsflæði, vatnið sitrar niður í jarðveginn sem brýtur niður ýmis 

mengunarefni. Svæðin geta svo nýst í ýmislegt þegar þau eru þurr, s.s. útvist og sem 

hlut af almenningrými. Geta hentað þar sem jarðvegur er mengaður en er þá aðskilið 

með ógegndræpum dúk (Alta, 2019,a). 

Tjörn (e. pond/basin): Tjarnir, eða miðlunartjarnir,  eru notaðar  til að taka við og 

geyma umframvatn í miklum vatnsveðrum en þá hækkar yfirborð þeirra. Vatnið síast 

svo smám saman niður í jarðveginn eða rennur áfram í viðtaka eða lagnakerfi (Alta, 

2019,a). 

Vatnsvænt skipulag: Snýst um að sameina eiginleika náttúrulegrar hringrásar vatns 

og skipulagsvinnu. Til þess að fá sem mest út úr yfirborðsvatni þarf að samþætta 

meðhöndlun ofanvatns og hönnun almenningsrýma í mannlegum mælikvarða. 

Viðtaki: Svæði sem tekur við mengun og þynnir hana eða eyðir (Lög um 

uppbyggingu og rekstur fráveitna 9/2009, 3. gr., 16. liður). 

Vistvænt skipulag: Hugtakið vistvænt skipulag vísar til vistkerfa og náttúru og gerir 

ráð fyrir því að með skipulagi sé dregið úr neikvæðum áhrifum framkvæmda og 

byggðarþróunar á umhverfið á sama tíma og lífsgæði og þægindi íbúa eru aukin 

(Umhverfis- og Skipulagssvið Reykjavíkur, 2013). 

Votlendi (e. wetland): Grunn og blaut gróðursvæði með misháu grunnvatnsstigi. Í 

votlendi er ofanvatn meðhöndlað smátt og smátt og því miklir möguleikar á niðurbrot 

mengunarefna. Geta bæði geymt vatn og flutt á milli staða. Miklir möguleikar á að 

bæta lífríki svæðis, en passa þarf upp á jafnvægi þess. Getur hentað þar sem 

jarðvegur er mengaður en er þá aðskilið með ógegndræpum dúk (Alta, 2019,a). 
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Þéttbýli: Þyrping húsa þar sem búa a.m.k. 50 manns og fjarlægðmilli húsa fer að 

jafnaði ekki yfir 200 metra. Afmarka má þéttbýlimeð öðrum hætti í aðalskipulagi 

sveitarfélags (Skipulagslög nr.123/2010, 2. gr., 24. liður).  

Þéttleiki byggðar: Byggingarmagn miðað við flatarmál lands sem m.a. er lýst með 

nýtingarhlutfalli eða reikningsstærðum eins og íbúar/ha eða íbúðir/ha. (Skipulagslög 

nr.123/2010, 2. gr., 25. liður). 
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1. Inngangur 
 

Fólksfjölgun og aukning í fólksflutningum frá dreifbýli yfir í þéttbýli krefst meðal 

annars breytinga á hinu manngerða umhverfi og verður til þess að þétt 

borgarlandslag verður enn þéttara. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum (e. United 

Nations) búa nú um 55% mannkyns í þéttbýli (e. Urban areas) og áætlað er að um 

68% mannkyns muni búa í þéttbýli árið 2050 (Sameinuðu þjóðirnar, 2018). Þá mun 

áætlaður fjöldi mannkyns vera um 9,7 milljarðar og munu því um 6,4 milljarðar 

manna búa í þéttbýli árið 2050 (Sameinuðu þjóðirnar, 2015).  

Þétting byggðar getur verið af hinu góða og á Íslandi er sú stefna ríkjandi á 

höfuðborgarsvæðinu. Slík stefna er vistvæn á þann hátt að með því að byggja þétt 

þarf ekki að brjóta nýtt land undir byggð. Við þéttingu byggðar verður þó að gæta að 

því að ganga ekki um of á þau grænu svæði sem fyrir eru og eru svo mikilvæg íbúum 

þéttbýlis. Fækkun slíkra svæða skapar ákveðin vandamál hvað vistkerfi og 

vatnsbúskap varðar auk þess sem það eykur inngrip í hina náttúrulegu hringrás 

vatnsins. Hærra hlutfall ógegndræps yfirborðs leiðir af sér aukið afrennsli og magn 

ofanvatns með tilheyrandi hættu á flóðum og náttúrulegt írennsli grunnvatns minnkar. 

Loftslagsbreytingar hafa einnig byrjað að breyta veðurfari í heiminum. Vísindamenn 

spá nú fyrir um breytingar á veðurfari í tengslum við hlýnun jarðar með aukinni tíðni 

mikilla vatnsveðra auk ákafari regnskúra. 

Mikilvægt er að huga að sjálfbæru vatnafari í skipulagi. Með þéttari byggð og aukinni 

úrkomu vegna loftslagsbreytinga eykst álagið á þau hefðbundnu frárennsliskerfi sem 

nú eru í notkun og aukast jafnframt líkur á flóðum og mögulegu eignatjóni. Árið 2010 

glímdu Kaupmannahafnarbúar við svokallaðan „hundrað ára regnskúr“. Hundrað ára 

regn eru skilgreind þannig að tölfræðilegir útreikningar sýna að líkurnar á að 

úrkomuviðburður af þeirri stærðargráðu sé 0,01 eða 1/100. Með öðrum orðum, 

úrkomuviðburðurinn er af þeirri stærðargráðu að síðustu aldir hefur slíkur atburður 

aðeins átt sér stað einu sinni á öld, þ.e. einu sinni á 100 ára fresti eins og nafnið 

gefur til kynna. Talið er að þess konar atburðum muni fjölga á komandi áratugum. 

Varnir gegn slíkum atburðum voru mikið í umræðunni í Kaupmannahöfn næstu árin 

eftir atburðinn mikla 2010 og nauðsyn þess að koma í veg fyrir tjón í slíkum veðrum 
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og varð það til þess að gerð var áætlun um aðlögun að loftslagsbreytingum fyrir 

borgina Miljö Metropolen (2011). Þar var sett fram fjölþætt áætlun um aðlögun að 

loftslagsbreytingum, meðal annars með því að nýta kosti blágrænna ofanvatnslausna 

enn frekar í borgarhönnun og skipulagi hverfa þar í borg.  

Þá hafa nágrannar Kaupmannahafnarbúa, borgaryfirvöld í Malmö, um árabil notast 

við ofanvatnslausnir í skipulagi hverfa, þar má nefna Bo01- hverfið þar sem 

uppbygging hófst um aldamótin en einnig Augustenborg- hverfið sem byggðist upp á 

síðari hluta síðustu aldar með blágrænar ofanvatnslausnir í forgrunni vegna 

reglulegra flóða sem stöfuðu einna helst af lélegu veitukerfi á svæðinu sem réð ekki 

við það mikla vatnsmagn sem þar safnaðist saman í miklum rigningum. Horft verður 

til reynslu Malmö- borgar í þessu verkefni, nánar til tekið hvernig borgaryfirvöld í 

Malmö hafa nálgast þetta viðfangsefni hvað vistvæna uppbyggingu og skipulagsferla 

varðar með því að skoða dæmi um innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna í 

vistvænni uppbyggingu Bo01- hverfisins í Västra Hamnen- borgarhlutanum í Malmö.  

Hér á landi er notkun blágrænna ofanvatnslausna skemmra á veg komin. Þær voru í 

fyrsta skipti hannaðar í heilu hverfi sem hluti af skipulagi þess frá upphafi þegar farið 

var í skipulag og hönnun Urriðaholtshverfis í Garðabæ og er einnig fyrsta innlenda 

hverfið sem fengið hefur vistvæna vottun fyrir skipulag hverfis, svokallaða BREEAM 

Communities- vottun. Skoðað verður í þessu verkefni hvort vistvottanir gætu haft 

hlutverki að gegna í innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna á Íslandi.  

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

 

Markmið verkefnisins er að rannsaka hvernig hægt sé að nota skipulagskerfið á 

Íslandi til að móta heildstæða stefnu fyrir innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna í 

skipulagi á Íslandi með vistvænni hverfi og leiðir til þess að samþætta innleiðingu 

blágrænna ofanvatnslausna við skipulagsferla í huga. 

Skoðað verður hvernig hægt sé að nota skipulagsáætlanir til að vinna vistvænna 

skipulag í sveitarfélögum með blágrænar ofanvatnslausnir í huga, þannig að hægt 

væri að stefna að þéttingu byggðar án þess að ganga um of á þau borgarvistkerfi 

sem þegar eru til staðar innan þéttbýlisins. 
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Sett er fram eftirfarandi rannsóknarspurning : 

Er hægt að nota skipulagskerfið á Íslandi til þess að auðvelda og 

einfalda innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna á Íslandi? 

 

Þá eru einnig þrjár undirspurningar settar fram : 

1.Hvað er hægt að læra af reynslu erlendis frá hvað varðar regluverk og notkun 

skipulagsáætlana við meðhöndlun ofanvatns?  

2.Hvað geta sveitarfélög á Íslandi gert til þess að mæta eða uppfylla eigin markmið 

um vistvænni byggð og aukna sjálfærni hins byggða umhverfis? 

3. Á hvaða stigum eða stigi skipulagsáætlana ætti að leggja áherslu á við innleiðingu 

regluverks fyrir blágrænar lausnir í skipulagsáætlunum? 

1.2 Gögn 

 

Verkefnið er byggt upp á gagnaöflun úr útgefnum ritrýndum greinum úr bæði 

innlendum og erlendum tímaritum, skipulagsáætlunum, innlendu og erlendu útgefnu 

regluverki og stefnuskrám auk leiðbeinandi rita fyrir ofanvatnslausnir og notkun 

þeirra í skipulagi og hönnun, innlendum sem og erlendum.  

1.3 Aðferðir 

 

Rýnt er í skipulagsferla og skoðað hvernig hægt sé að nota skipulagskerfið til að 

vinna vistvænna skipulag í sveitarfélögum með blágrænar ofanvatnslausnir í huga 

þannig að hægt sé að stefna að þéttingu byggðar án þess að ganga um of á þau 

grænu svæði sem þegar eru til staðar innan þéttbýlisins. Gerð var samantekt á því 

hvar og með hvaða hætti fjallað er um blágrænar ofanvatnslausnir og 

ofanvatnslausnir almennt í skipulagsregluverki, áætlunum, stefnuskrám og lögum á 

Íslandi, voru helstu lög er varða skipulag og veitukerfi skoðuð og það regluverk sem 

nær utan um sama viðfangsefni. Auk þess voru skiplagsáætlanir þriggja 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu skoðaðar en þessi sveitarfélög voru Reykjavík, 

Kópavogur og Garðabær. Þá er hluti rannsóknarinnar eigindleg rannsókn í formi 
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viðtalsrannsóknar þar sem að tekin eru viðtöl við fagaðila, einstaklinga sem tengjast 

viðfangsefninu á faglegum grunni. Tekin eru viðtöl við átta aðila sem komið hafa að 

mótun leiðbeinandi regluverks eða starfa við stefnumótun skipulagsáætlana, aðila 

sem vinna að stefnumótun í skipulagi á Íslandi og ráðgjafa sem koma að hönnun og 

útfærslu blágrænna ofanvatnslausna auk aðila sem nálgast hefur viðfangsefnið frá 

akademísku sjónarhorni. Eigindleg rannsókn sem þessi þar sem tekin eru viðtöl við 

fagaðila eiga þá einnig að varpa ljósi á stöðuna á Íslandi hvað varðar þekkingu á 

blágrænum ofanvatnslausnum og stefnumótun í skipulagi hvað þess konar aðferðir 

varðar.  

1.4 Uppbygging ritgerðar 

 

Verkefnið var að mestu unnið í húsnæði Landbúnaðarháskólans að Keldnaholti og 

fór gagnaöflun að miklu leyti fram á internetinu og bókasafni skólans. Þá var notast 

við aðgang skólans að alþjóðlegum gagnagrunni ritrýndra greina, web of science. 

Verkefnið er byggt upp þannig að það skiptist í níu kafla (sjá mynd 1.) og leitast er 

við að nálgast svör við rannsóknarspurningu verkefnisins með heimildaöflun en 

einnig með því að framkvæma eigindlega rannsókn sem byggir á viðtölum við valda 

einstaklinga sem hafa tengingu við viðfangsefnið gegnum störf sín, menntun eða 

áður fengna reynslu.  

Í fyrsta kafla er verkefnið skilgreint, fjallað er um markmið þess, sett er fram 

rannsóknarspurning og farið er yfir gögn, vinnuferil og efnistök verkefnisins. 

Annar kafli verkefnisins er umfjöllun um fyrri rannsóknir á sama viðfangsefni. Farið er 

yfir þær rannsóknir sem unnar hafa verið hérlendis og þær innlendu sem og erlendu 

greinar sem höfðu áhrif á þetta verkefni. 

 

Í þriðja kafla er farið yfir fræðilega samantekt á ofanvatnslausnum. Fjallað er um 

þéttingu byggðar og hvaða áhrif þétting byggðar hefur á vistkerfi borga. Farið er yfir 

það hvað blágrænar ofanvatnslausnir eru og sagt frá því hvernig þær virka ásamt því 

að skoða ástæður fyrir notkun blágrænna ofanvatnslausna, mismunandi stig eða 

hlekki í svokölluðum ofanvatnskeðjum. Farið yfir hvernig þétting byggðar er sett fram 

í skipulagi, hvað það er sem gerist þegar byggð er þétt og hlutfall ógegndræps 
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yfirborðs verður of hátt. Þá er farið yfir það hvernig ofanvatnslausnir geta nýst að 

hluta til sem lausn á afleiðingum loftslagsbreytinga svo sem á þeirri flóðahættu sem 

skapast vegna hlýnunar og ákafari rigningarskúra. Þá er einnig sagt frá sértæku 

skipulagi, notkunarmöguleikum þess, kostum og göllum. 

Fjórði kafli verkefnisins er samantekt á því regluverki og áætlunum þar sem 

ofanvatnslausnir eru nefndar. Farið er yfir það hvar minnst er á slíkar lausnir í 

áætlunum á heimsvísu sem og í regluverki og skipulagsáætlunum á Íslandi. Þá er 

einnig fjallað um það hvernig blágrænar ofanvatnslausnir samræmast 

heimsmarkmiðunum Sameinuðu þjóðanna. 

Erlent og innlent dæmi eru tekin fyrir og skoðuð í fimmta kafla. Bo01- vistvænt hverfi 

í Malmö í Svíþjóð, er erlent dæmi þar sem blágrænar ofanvatnslausnir voru ein 

helsta hönnunarforsendan í uppbyggingu þess. Skoðað er hverju í uppbyggingar- og 

skipulagsferli þess hverfis væri hægt að læra af og heimfæra á Ísland við þróun og 

mótun heildrænnar stefnu fyrir innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna í skipulagi á 

Íslandi. Þá er einnig farið yfir innlent dæmi en þar er rammaskipulag Urriðaholts í 

Garðabæ er skoðað. 

Í sjötta kafla er fjallað um eigindlega rannsókn verkefnisins þar sem að farið er 

ýtarlega yfir þá rannsókn þ.e. rannsóknaraðferðina, framkvæmd, val á viðmælendum 

og greiningu gagna.  

Helstu niðurstöður viðtalsrannsóknar eru síðan settar fram í sjöunda kafla. Í 

niðurstöðum er gert grein fyrir sjö þemum og viðtöl greind eftir þeim. Niðurstöður 

greiningar eru studdar með beinum tilvitnunum úr viðtölum sem þykja lýsa hverju 

þema fyrir sig. Farið yfir helstu niðurstöður úr þeim viðtölum sem tekin voru. Þá er 

einnig samantekt á helstu niðurstöðum að finna í lok kaflans. 

Þá er farið yfir megin niðurstöður verkefnisins í áttunda kafla þar sem 

rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í upphafi verkefnisins er svarað og 

tillaga lögð fram í framhaldi af því. 

Að lokum er litið til framtíðar í níunda og lokakafla þessa verkefnis hvað varðar 

blágrænar ofanvatnslausnir í skipulagi á Íslandi með þéttingu byggðar í huga, 

ályktanir dregnar út frá niðurstöðum, helstu mögulegu álitamál nefnd og hugmyndir 

af framhaldsverkefnum eða tengdum rannsóknum lagðar fram. 
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 Mynd 1.  – Skipurit: Uppbygging ritgerðar.  
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2. Fyrri rannsóknir 

2.1 Á Íslandi 

 

Útgefin rannsóknaverkefni hérlendis eru meistaraverkefni við Háskóla Íslands frá 

árinu 2016 og B.S. verkefni í Umhverfisskipulagi við Landbúnaðarháskóla Íslands 

sem einnig er frá árinu 2016 þar sem að fjallað var um og unnið með viðfangsefnið 

blágrænar ofanvatnslausnir. 

Meistararitgerð Eyrúnar Pétursdóttur, Key Factors for the Implementation of 

Sustainable Drainage Systems in Iceland, við Umhverfis og byggingaverkfræðideild 

Háskóla Íslands í Umhverfisverkfræði fjallar um hvaða lykilþættir séu nauðsynlegir 

fyrir árangursríka innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna á Íslandi. 

Nemandi við Umhverfisskipulag á Umhverfisdeild í Landbúnaðarháskóla Íslands 

Anna Margrét Sigurðardóttir hefur einnig gert blágrænar ofanvatnslausnir að 

umfjöllunarefni sínu í lokaverkefni til B.S.- gráðu í verkefninu Blátt og grænt 

borgarumhverfi – Innleiðing ofanvatnslausna í núverandi byggð en þar var farið yfir 

það hvað blágrænar ofanvatnslausnir væru og hverfishluti í Reykjavík svo 

endurhannaður með blágrænar ofanvatnslausnir í huga. 

Birt var grein eftir Svein Torfa Þórólfsson, Hrund Ólöfu Andradóttur & Halldóru 

Hreggviðsdóttur undir heitinu Íslenskt sýnidæmi í Urriðaholti í Garðabæ í Verktækni, 

tímariti Verkfræðingafélagi Íslands 3. tölublaði 18. árgangi árið 2012 á blaðsíðum 

10–13. 

Þá birtist greinin Lykilþættir í innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna á Íslandi eftir 

Eyrúnu Pétursdóttir, Hrund Ó. Andradóttir og Halldóru Hreggviðsdóttir í tímariti 

verkfræðingafélagsins, Verktækni, árið 2017, í 1. tölublaði 23. árgangi á blaðsíðum 

50-55. Grein þessi kynnti lykilþætti til að innleiða blágrænar ofanvatnslausnir á 

árangursríkan þátt á Íslandi og er hún byggð á meistaraverkefni Eyrúnar Pétursdóttur 

frá 2016 þar sem lögð var áhersla á eftirfarandi atriði: Stefnumótun, mótun 

skipulagsáætlana og samspil þeirra við hönnun. Hlutverk og ábyrgð hagsmunaaðila, 

aðgengi að gögnum á Íslandi og kennslu þekkingu og þjálfun. 
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Í niðurstöðum þess verkefnis kom fram að það vantaði heildstæða stefnu fyrir 

innleiðingu ofanvatnslausna á Íslandi og hafði það vissu leyti áhrif á myndun 

rannsóknarspurningar þessa verkefnis. 

Þá hafa einnig verið rituð leiðbeinandi rit um innleiðingu blágrænna lausna við 

íslenskar aðstæður og má þar til dæmis nefna ritið Blágrænar ofanvatnslausnir: 

Innleiðing við íslenskar aðstæður sem að kom út árið 2016 sem ráðgjafafyrirtækið 

Alta gaf út með aðkomu rannsóknar og þróunarsjóðs Skipulagsstofnunar. 

2.2 Erlendis 

 

Nokkuð hefur verið ritað um ofanvatnslausnir í ritrýnd tímarit erlendis og má þar 

nefna tímarit eins og Urban Water Journal, Water Science and Technology, 

Sustainable Cities and Society og Journal of Green Building. 

Greinin Case Study And Sustainability Assessment Of Bo01, Malmö, Sweden, eftir 

Gary Austin, prófessor í landslagsarkitektúr við Háskólann í Ohio í Bandaríkjunum 

birtist í Journal of Green Building, 3. tbl, 8. árg., árið 2013. Greinin fjallar um 

tilviksrannsókn (e. case study) þar sem rannsakað er afmarkað tilvik þ.e. rannsókn á 

skipulagsferli Bo01- hverfisins í Malmö í Svíþjóð. Fleiri greinar sem minnast mætti á 

eru til dæmis greinin SUDS, LID, BMPs, WSUD and more – The evolution and 

application of terminology surrounding urban drainage eftir T.D Fletcher o.fl. sem 

birtist í ritrýnda tímaritinu Urban Water Journal árið 2015 og Planning for cooler 

cities: A framework to prioritise green infrastructure to mitigate high temperatures in 

urban landscapes eftir B.A. Norton o.fl. sem birtist í Landsape and Urban Planning, 

og er einnig frá árinu 2015. 

Þá er einnig verðugt að minnast á leiðbeiningarhandbók fyrir blágrænar 

ofanvatnslausnir eins og The SuDS Manual sem CIRIA (The Construction Industry 

Research and Information Association) gaf út árið 2015 í Bretlandi sem og 

leiðbeiningarhandbók Graham, Day, Bray, og Mackenzie, Sustainable drainage 

systems. Maximizing the potential for people and wildlife: A guide to local authorities 

and developers sem kom út árið 2012, einnig í Bretlandi. 
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3. Fræðileg samantekt. 

3.1 Blágrænar ofanvatnslausnir og hvernig þær virka 

 

Náttúruleg hringrás vatns virkar m.a. þannig að allt ofanvatn, þ.e.a.s rigningarvatn og 

leysingavatn, fer ofan í jarðveginn þar sem það kemur niður eða nálægt þeim stað 

og skilar sér í grunnvatnsforða (sem skilar sér á endanum í vatnsforða í úthöfum) 

eða rennur sem yfirborðsrennsli og skilar sér í stöðuvötn (ferskvatnsforða) og sjó 

(vatnsforði í úthöfum) eftir ám og lækjum (sjá mynd 2.).  

 

Mynd 2 . – Náttúruleg hringrás vatns (John M. Evans og Howard Pearlman, 2013, US Department of the 

interior, US Geological Survey og Georgia Water Science Center,  íslensk þýðing: Freysteinn Sigurðsson, 

2013). 

 

Þéttleiki byggðar hefur hins vegar áhrif á það stig hringrásar vatns sem nefnist 

yfirborðsafrennsli og raskar þessari náttúrulegu hringrás með ógegndræpum 

yfirborðum og verður hlutfall ógegndræps yfirborðs meira eftir því sem byggðin 

þéttist. Ofanvatn safnast saman og rennur á yfirborði sem er ógegndræpt og sé 

úrkoma mikil og ekkert að gert getur það valdið flóðum. Hefðbundin lausn við að 

veita ofanvatni frá ógegndræpu yfirborði er að beina því í niðurföll og ræsi þar sem 

því er svo veitt neðanjarðar í lögnum út í viðtaka sem getur verið á, stöðuvatn eða 
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sjórinn. Vandinn við það er að í miklum rigningum geta þessi veitukerfi átt erfitt með 

að anna auknu vatnsmagni sem leiðir til þess að upp úr þeim flæðir. Er það 

sérstaklega slæmt sé um einfalt veitukerfi að ræða þar sem að ofanvatn og skólp 

sameinast í eina lögn. Víða er slík veitukerfi að finna í eldri hverfum borga um allan 

heim. Það getur endað með því að ómeðhöndlað skólp flæðir út í viðtaka og einnig 

geta þessi kerfi fyllst og þrýstingur innan kerfis orðið til þess að blanda af skólpi og 

ofanvatni þrýstist til baka í kerfinu, upp um ræsi og lagnir inn á almenningssvæði og 

inn í híbýli manna (Eyrún Pétursdóttir, Hrund Ólöf Andradóttir og Halldóra 

Hreggviðsdóttir, 2017).  

Hægt er að nota blágrænar ofanvatnslausnir á ýmsan mismunandi hátt þ.e. 

mismunandi lausnir geta hentað misvel eftir samhengi og skala, en yfirleitt eru ólíkar 

lausnir notaðar saman og mynda þær þá svokallaðar ofanvatnskeðjur 

Ofanvatnskeðjur skiptast upp í þrjú megin stig eða hlekki (sjá myndir 3. og 4.): 

1. hlekkur keðjunnar á sér stað innan lóðar og er meðhöndlun ofanvatns 

sem næst þeim stað sem það fellur á og þar sem græn þök, gegndræp 

yfirborðsefni og ofanvatnsrásir taka við ofanvatni þar sem það fellur.  

2. hlekkur keðjunnar á sér stað innan hverfis. Afrennsli flyst yfir í græna 

geira, safnlautir og aðrar ofanvatnslausnir í almenningsrýminu. Afrennsli er 

stýrt og rennur hægt um almenningsrýmin.  

3. hlekkur tekur við þegar ofanvatninu hefur verið stýrt út í jaðar 

byggðarinnar og snýst um stjórnun ofanvatns fyrir vatnasvið ákveðins 

svæðis og samanstendur meðal annars af safnlautum, tjörnum og votlendi 

(Alta, 2016). 
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Mynd 3. - Þrjú mismunandi stig/hlekkir ofanvatnskeðju (Alta, 2016). 

 

 

Mynd 4. – Samspil blágrænna ofanvatnslausna: Mismunandi lausnir blágrænna ofanvatnslausna og hvernig 

þær vinna saman (Sveinn Torfi Þórólfsson 2012, íslensk þýðing: Alta, 2016). 
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Blágrænar ofanvatnslausnir er ein aðferð til þess að auka sjálfbærni í byggðu 

umhverfi og skref í átt að vistvænna umhverfi og þá sér í lagi í þéttbyggðu 

borgarumhverfi. Vanda verður til verka þegar slíkar lausnir eru notaðar og stefna að 

því að ná fram þeim fjölþætta ávinningi sem að þær bjóða uppá í stað þess að stefna 

einungis á að miðla miklu magni vatns á yfirborði. Mikilvægt er að stefna einnig að 

því að tryggja vatnsgæði, fjölskrúðugt umhverfi og líffræðilegan fjölbreytileika í 

þéttbýli.  

Fjórar stoðir blágrænna ofanvatnslausna (sjá mynd 5.) eiga: 1) að tryggja stýringu á 

magni vatns og að náttúrulegri hringrás vatns sé haldið við en það dregur úr 

flóðahættu; 2) að hægt sé að stýra gæðum ofanvatns og koma í veg fyrir að mengun 

í ofanvatni skili sér út í viðtaka; 3) að stuðla að betri staðarímynd fyrir íbúa og 

almennt betri gæðum í borgarrýmum; 4) að stuðla að betri aðstæðum fyrir gróður og 

lífríki en með því að auka aðgengi að vatni ofanjarðar geta blágrænar 

ofanvatnslausnir aukið og viðhaldið líffræðilegum fjölbreytileika, þar sem að vatn er 

undirstaða þess að plöntur og dýr geti dafnað (Graham, Day, Bray og Mackenzie, 

2012). Þá skapa þær og viðhalda fjölskrúðugt umhverfi sem eykur fegurðar- og 

notagildi almenningsrýma, stuðla að bættri lýðheilsu með því að auka loftgæði, draga 

úr hávaða og skapa vettvang til útivistar og hreyfingar (Ballard o.fl., 2015). 

 

Mynd 5. - Fjórar stoðir blágrænna ofanvatnslausna (Ballard o.fl., 2015, íslensk þýðing: Alta, 2016). 
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3.2 Blágrænar ofanvatnslausnir, hugtök og hugtakanotkun  

 

Miðað við aukningu þéttbýlis um allan heim og áhrif aukinna vatnsveðra vegna 

loftslagsbreytinga, bæði á menn og vistkerfi í vatni, verður stjórnun frárennslis í 

þéttbýli sífellt mikilvægari áskorun. Undanfarna áratugi hafa markmið við hönnun 

ofanvatnslausna breyst frá því að vera að mestu leyti þröngar markvissar aðferðir, 

venjulega með það eina markmið að draga úr flóðum yfir í nálgun þar sem mörg 

mismunandi markmið koma inn í ákvarðana- og hönnunarferli ofanvatnslausna. 

Möguleikar við meðhöndlun ofanvatns hafa einnig orðið sífellt fleiri og flóknari 

undanfarna áratugi og þar af leiðandi eru hugtök sem lýsa þeim atriðum og 

efnisþáttum sem tilheyra þeim heimi orðin mun fleiri og fjölbreyttari og auka 

áhættuna á misskilningi þegar fjallað er um ofanvatnslausnir. 

Í Bandaríkjunum og Kanada hefur Best Management Practices (BMP) verið notað til 

þess að lýsa ákveðnum aðferðum sem notaðar eru til að koma í veg fyrir mengun í 

ofanvatni. Hugtakið BMP var fyrst sett fram 1972 þegar samþykktar voru viðbætur 

við Clean Water Act löggjöfina í Bandaríkjunum frá 1948. Skilgreiningin á BMP hefur 

þó síðan þá þróast yfir í yfirgripsmeira alþjóðlegt hugtak sem vísar til allra aðgerða 

sem snúa að mengunarvörnum í samræmi við Pollution Prevention Act, 

mengunarvarnarlöggjöf sem samþykkt var af bandaríska þinginu árið 1990 (Fletcher 

o.fl, 2014). 

Síðan þá hefur annað hugtak að miklu leyti leyst BMP af hólmi. Ástæðan var sú að 

eftir að hugtakið BMP var tekið inn í bandaríska löggjöf og nær öll ríki Bandaríkjanna 

höfðu tekið það inn í leiðbeinandi rit sín og regluverk kom það í ljós að margt af því 

sem þar kom fram var augljóslega ekki „best practice“ ef svo má að orði komast. 

Samþykkt var í samfélagi þeirra sem unnu með hugtakið að nota þess í stað 

Stormwater Control Measure (SCM) til þess að lýsa þeim aðferðum sem notaðar eru 

til þess að meðhöndla ofanvatn með mengunarvarnir í huga, þ.e. veita vatni 

ofanjarðar eftir mikil vatnsveður og koma í leiðinni í veg fyrir mengun þess. 

Hugtökin Low Impact Developement (LID) og Low Impact Urban Design and 

Developement (LIUDD) eru mest notuð í Norður-Ameríku og Nýja Sjálandi og var 

LID fyrst notað árið 1977 í skýrslu sem lýsir landnotkun í Vermont ríki í 
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Bandaríkjunum. Upphaflegi tilgangur LID var að ná fram náttúrulegu vatnafari með 

því að nota betur legu landsins og samþætta betur þá þætti sem fyrir hendi voru við 

vatnsstjórnun ofanjarðar. Náttúrulegt vatnafar vísar þá til þess jafnvægis sem er á 

milli afrennslis, gegndræpis og magni uppgufunar á svæði fyrir framkvæmdir af 

mannavöldum.  

Í Bretlandi byrjaði þessi þróun í átt að breytingu á nálgun manna á meðhöndlun 

ofanfallsvatns snemma á níunda áratug síðustu aldar og á tíunda áratugi síðustu 

aldar, nánar tiltekið 1992 gaf CIRIA (Construction Industry Reasearch and 

Information Association) út leiðbeinandi ritið Scope for Control of Urban Runoff þar 

sem fjallað var um mismunandi tækni og aðferðir við meðhöndlun ofanvatns 

(Fletcher o.fl., 2014).  

Water Sensitive Urban Design (WSUD) varð til á tíunda áratug síðustu aldar í 

Ástralíu og fyrst notað árið 1992. Markmiðin með WSUD voru að stýra jafnvægi 

vatnsflæðis, viðhalda vatnsgæðum og bæta vatngæði þar sem tækifæri væri til þess 

og hvetja til vatnssparnaðar.  

Green Infrastructure (GI) heyrðist fyrst í Bandaríkjunum einnig á tíunda áratugnum 

og er hugtak sem nær yfir mun fleiri atriði en ofanvatn og meðhöndlun þess. 

Hugtakið á í raun uppruna sinn í landslagsarkitektúr og lýsir það samtengdu neti 

grænna svæða, þá er hugtakið einnig þekkt úr vistfræði. Hugtakið hefur áhrif í 

skipulagi og hönnun svæða en þar ýtir það undir frekari notkun grænna svæða en 

ekki aðeins það heldur einnig að slík svæði nýtist að fullu og að mannveran ásamt 

öðrum lífverum fái sem mest út úr slíkum svæðum (Fletcher o.fl., 2014). 

Þá er það hugtakið Intergrated Urban Water Management (IUWM) sem er nokkuð 

víðara hugtak en önnur sem snúa aðallega að meðhöndlun og stýringu ofanvatns. 

Hugtakið þróaðist út frá enn þá víðara hugtakinu Intergrated Water Management 

sem er tilvísun í alla þætti hringrásar vatns innan vatnasviðs svæðis. Helstu atriði 

hugtaksins eru þeir að allir þættir hringrásar vatns, náttúrulegir og manngerðir, allt 

yfirborð lands og það sem er undir yfirborðinu sé allt hluti af stærra samþættu kerfi. 

Taka tillit til allra væntinga til vatns, bæði væntinga mannsins hvað varðar fagurfræði 

og í vistfræðilegu tilliti. Taka beri tillit til staðbundna aðstæðna, umhverfislegra, 

félagslegra, menningarlegra og efnahagslegra og leggja áherslu á sjálfbærni með 
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það að markmiði að ná jafnvægi á milli umhverfislegra, félagslegra og efnahagslegra 

þarfa svæðisins til lengri og skemmri tíma.  

Talið er að Jim Conlin hjá stofnuninni Scottish Water hafi fyrstur notað hugtakið 

Sustainable Drainage Dystems (SuDS) og  Sustainable Urban Drainage Dystems 

(SUDS) til að lýsa tækni sem nýtt er til þess að meðhöndla ofanvatn með því að leiða 

það ofanjarðar með þar til gerðum hönnunarlausnum og eru þessi hugtök hvað mest 

notuð nú til dags á alþjóðlegum vettvangi þegar fjallað er um meðhöndlun ofanvatns 

ofanjarðar (Fletcher o.fl., 2014). 

Fjölgun hugtaka og mikil aukning í notkun þeirra gefur einnig til kynna að val á 

hugtakanotkun getur leikið stórt hlutverk í þátttöku fólks í notkun ofanvatnslausna. 

Ekki einungis þeirra sem koma að slíkum lausnum í gegnum vinnu sína heldur einnig 

almenningi. Hugtök eins og Sustainable Urban Drainage Systems gera meira en að 

lýsa tæknilegum atriðum og hugtökum og með tímanum verður til vörumerki (e. 

brand) sem hjálpar til við að fá almenning, stjórnmálamenn og aðra sem koma að 

ákvarðanatöku til þess að horfa til þessara aðferða þegar hugað er að veitumálum 

bæði í nýjum hverfum og í eldri hverfum, þéttri byggð sem og gisinni. Þessi hugtök 

skapa því ákveðna ímynd, ímynd árangurs hvað sjálfbærni varðar og umhyggju fyrir 

umhverfinu.  

Þeir sem unnið hafa á vettvangi ofanvatnslausna hafa orðið vitni af breytingum 

síðustu áratugi innan viðfangsefnisins þar sem áherslan hefur breyst frá því að vera 

að mestu leyti á flóðavarnir yfir í víðari áherslur sem við koma umhverfislegum, 

fagurfræðilegum, félagslegum, heilsufarslegum og efnahagslegum þáttum. Þeir sem 

starfa á sviðum sem tengjast þessu viðfangsefni hafa því þróað og aðlagað ný 

hugtök til að lýsa þessum nýju áherslum og eru líkleg til þess að halda áfram að gera 

það eftir því sem slíkar lausnir halda áfram að vaxa í átt að frekari sjálfbærni og 

samþættingu í slíkum lausnum (Fletcher o.fl., 2014). 

Ef farið er yfir hugtakanotkun í þeim löndum sem ekki hefur verið fjallað um hér að 

ofan kemur í ljós að í Svíþjóð er hugtakið BMP notað mikið af þeim sem skrifa 

alþjóðlegar greinar og efni sem fjalla um ofanvatnslausnir. Svíar hafa þó einnig notað 

sænsk heiti eins og Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD) í staðbundnu 

regluverki og skipulagi. LOD vísar í stjórnun vatns innan svæðis og staðbundinni 

losun sem er að mestu leyti gegnum gegndræp yfirborð. Hollendingar notast að 
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mestu við hugtakið WADI sem á uppruna sinn í arabíska orðinu wadi sem vísar í upp 

þornaðan árfarveg sem inniheldur einungis regnvatn í miklum rigningum. Danir 

notast einnig við það hugtak nema þar er það skrifað VADI auk þess að notast er við 

hið danska hugtak LAR (Lokal Anvendelse af Regnvand) ásamt þekktu alþjóðlegu 

hugtökunum SuDS og WSUD. (Fletcher o.fl., 2014).  

Gríðarlegur vöxtur hefur verið í notkun á hugtökum tengdum blágrænum 

ofanvatnslausnum í ritrýndum greinum nú í byrjun 21 aldarinnar. Þessi vöxtur er 

sönnun þess að meiri áhugi sé á meðhöndlun ofanvatns og þá sér í lagi meðhöndlun 

ofanvatns ofanjarðar. Sögulega hefur meðhöndlun ofanvatns verið í höndum 

verkfræðinga þar sem áherslan hefur verið á að koma ofanvatni frá yfirborðinu 

neðanjarðar í gegnum ræsi, rör, pípur og leiðslur og í viðtaka það er sjór, ár og 

stöðuvötn á sem skemmstum tíma. En með meiri áherslu á betrun vistkerfa 

viðtakans og áherslu á að ávinningur á meðhöndlun ofanvatns sé margþættur hefur 

það orðið til þess að nú eru náttúrulegri aðferðir eða ferlar sem líkja betur eftir 

náttúrunni notaðir í meiri mæli. Þessar nýju aðferðir og ferlar byggja ekki síður á 

hugsjón og bera merki um breyttar áherslur í veitumálum og endurspegla ekki bara 

nýjungar í framkvæmdum heldur einnig hina stöðugu þróun í viðleitni mannsins í átt 

að meiri sjálfbærni í hinu byggða umhverfi (Fletcher o.fl., 2014).  Íslendingar hafa 

notast við hugtök eins og meðhöndlun ofanvatns, ofanvatnslausnir og blágrænar 

ofanvatnslausnir. 

„Blágrænarlausnir gefa líka einstakt tækifæri til að nýta regnvatn „það bláa“, til að 

auka gróður, „það græna“, í byggðu umhverfi og samtvinna því náttúrulega.“ 

(Sveinn Torfi Þórólfsson, Hrund Ólöf Andradóttir og Halldóra Hreggviðsdóttir, 2012, 

bls. 11).  

3.3 Blágrænar ofanvatnslausnir og þétting byggðar 

 

Þéttbýli er ungt á Íslandi miðað við aðrar þjóðir í Evrópu og á heimsvísu, en 

skyndileg borgvæðing á síðustu öld varð þó til þess að í dag býr mikill meirihluti 

Íslendinga í þéttbýli og stór hluti á höfuðborgarsvæðinu. Árið 2016 bjuggu um 94% 

landsmanna í þéttbýli, þar af 64% á höfuðborgarsvæðinu (Bjarni Reynarsson, 2017). 

Stefna Reykjavíkur í skipulagsmálum hefur síðasta áratug verið sú að þétta byggð til 

að hægja á frekari útþenslu hennar en þéttbýlissvæði borgarinnar náði árið 2010 yfir 
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um 51km² eða 18% af heildar flatarmáli borgarinnar (Umhverfis- og skipulagssvið 

Reykjavíkur, 2013). En hvað er þétting byggðar? Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-

2030 er þessu svarað og það útskýrt hvernig megin uppbygging í borginni yfir það 

tímabil eigi að fara fram innan núverandi byggðar og kallast það þétting byggðar. 

„Helstu markmið þéttingar byggðar í Aðalskipulaginu lýsa sér þannig að 90% af 

uppbyggingu á að vera innan núverandi byggðar og aðeins 10% utan hennar.“ 

(Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur, 2013, bls. 17). 

 

Stefna Reykjavíkurborgar um þéttingu byggðar er meðal annars sett fram í formi 

svokallaðra þéttingarsvæða sem greint er frá í Aðalskipulagi (sjá mynd 6.). 

„Stefna um þéttari og sjálfbærari byggð verður ríkjandi í skipulagsáætlunum flestra 

vestrænna borga á næstu 20-30 árum. Á undanförnum árum hefur aukist verulega 

andstaða við útþenslu borga og stöðugt landnám nýrra opinna svæða í útjaðri 

þeirra, með tilheyrandi aukningu í vegalengdum, orkunotkun og kostnaði við vega- 

og veitukerfi. Þétting byggðar er talin lykilaðgerð í að sporna við þessari þróun. Á 

sama tíma hefur stuðningur aukist við umhverfisvernd, sjálfbæra þróun, endurreisn 

miðborga og almennt mannvænni borgir.“ (Umhverfis- og skipulagssvið 

Reykjavíkur, bls. 25, 2013).  

 

 

Mynd 6. – Þéttingarsvæði í Reykjavík: Helstu þéttingarsvæði borgarinnar samkvæmt Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 2010-2030  (Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur, 2013). 
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Útþensla borgarinnar hefur orðið til þess að meira og meira landsvæði hefur verið 

brotið upp til bygginga úthverfa með tilheyrandi auknum stofnkostnaði við 

uppbyggingu veitukerfa og þá hefur aðaláhersla í samgöngumálum færist yfir á 

notkun einkabílsins. Í kjölfarið fer meira og meira af landsvæði undir 

samgöngumannvirki, bílastæði þar með talin og þannig eykst flæmi ógegndræpa 

yfirborðsflata og álag á veitumannvirki og veitukerfi verður meira. 

„Allt að 48% af þéttbýli borgarinnar, að undanskildum stærri útivistarsvæðum, fer 

undir samgöngumannvirki og helgunarsvæði þeirra. Sambærilegt hlutfall finnst vart 

nema í mestu bílaborgum Bandaríkjanna og Ástralíu. Þetta þýðir í raun að yfir 80% 

af opnu rými milli húsanna í borginni fer undir samgöngur. Þessar staðreyndir sýna 

vel hversu nauðsynlegt það er að meta götur ekki eingöngu sem samgönguæðar 

heldur einnig sem hluta af almenningsrými borgarinnar.“ (Umhverfis- og 

skipulagssvið Reykjavíkur, 2013, bls. 135,). 

 

En þegar að tekist er á við útþenslu borga með aðferðum eins og þéttingu byggðar 

þarf að passa það að skerða ekki græn svæði og önnur almenningsrými sem eru 

íbúum borga svo mikilvæg. Borgir eru meira en búsetu- og vinnusvæði, rýmið á milli 

þeirra staða, garðar, torg og önnur almenningsrými sem við ferðumst um þegar við 

förum til og frá vinnu og heimili veitir okkur einnig afþreyingu ásamt því að vera 

hvíldarsvæði frá stöðugum erli borgarlífsins. Þetta almenningsrými snýst ekki bara 

um garða og torg heldur einnig um göturými og önnur rými sem við förum um og 

notum daglega. Land- og skipulagsfræðingurinn M.R.G Conzen setti fram þá 

kenningu árið 1930 að borgarlandslag væri skapað úr lagskiptu mynstri sem mætti 

lesa í og greina þannig þróunarsögu borga og kallaði hann þetta borgarformfræði 

(Conzen, 1969).  Skipulaginu skiptir hann svo upp í þrjár grunneiningar sem eru: 

Götur og uppröðun þeirra í gatnakerfi, lóðir og samsetningu þeirra í gatnareiti og 

byggingar húsaraða (Sigríður Kristjánsdóttir, 2004). En hið „negatíva rými“ 

borgarformfræðinnar (sjá mynd 7.), þ.e. þau rými í borgarlandslaginu sem verða til á 

milli bygginga og nefnast í daglegu tali göturými liggi gata þar í gegn eru mikilvæg 

rými fyrir okkur til þess að ferðast um og þurfa að vera þaulhugsuð og þægileg í 

notkun ekki síður en garðar og torg því að þar sem lagðar hafa verið götur hafa oftar 

en ekki einnig verið lagðir göngustígar og/eða hjólastígar. Ef 20.öldin snerist um að 

byggja byggingar snýst 21.öldin um rýmin á milli þeirra. 
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Mynd 7. – Hið „negatíva rými" borgarformfræðinnar; rými sem myndast milli bygginga (garðar, torg, 

göturými og önnur almenningsrými) geta verið mikilvæg fyrir borgarbúa (London School of Economics, 2007. 

Samsett mynd: Andri Þór Andrésson). 

 

Nú til dags sjáum við hönnun í meira mæli í borgarlandslaginu, borgarhönnun og 

landslagshönnun. Góð hönnun á göturýmum og rýmum á milli bygginga gefur borg 

meira rými sem fólk getur notað og notið. Þétting byggðar skilar sér þó í ávinningi 

fyrir vistkerfi í og við þéttbýlið, því það þýðir að ekki er verið að brjóta land undir nýja 

byggð þegar byggðin sem er þar fyrir er þétt enn frekar. Óröskuðu eða lítið röskuðu 

landi er hlíft og skilar það sér í aukinni sjálfbærni viðkomandi þéttbýlissvæðis (Austin, 

2013). Sé ekki rétt að verki staðið og ekki hugað að hinu græna og bláa við þéttingu 

er hætta á því að umhverfisgæði innan þéttbýlis rýrni. Samgöngumannvirki hafa 

yfirleitt lítið sem ekkert gegndræpi og er öllu ofanvatni af slíkum flötum veitt í 

hefðbundin veitukerfi borgarinnar neðanjarðar og út í viðtaka. Notkun gegndræpa 

yfirborðsefna ásamt blágrænum ofanvatnslausnum minnkar álag á veitukerfi, 

minnkar mengun í yfirborðsvatni og ferskvatnsforða ásamt því að draga  einnig úr 

flóðahættu. 

„Almennt tengist þörf fyrir bílastæði þéttleika og blöndun byggðar. Því meiri sem 

þéttleiki byggðar er og þar sem blandað er saman íbúðarbyggð og atvinnustarfsemi 

því minni hlutfallslega er þörf fyrir bílastæði.“ (Grænni byggð, 2014, bls. 20). 

 

Þótt borgir og bæir hafi í gegnum tíðina oft myndast við eða meðfram ám, 

strandlengjum eða við sjó svo sem við vík eða fjörð og vatn oftar en ekki stór þáttur í 

ímynd og einkennum þessara samfélaga, þá er vatn oft á tíðum ekki forsenda í 
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umhverfishönnun þessara staða, þess umhverfis þar sem við lifum og leikum. Vatnið 

hefur róandi eiginleika og deilir þeim eiginleika með öðrum frumefnum eins og eld en 

vatn á hreyfingu og flöktandi eldur hafa sömu róandi eiginleika, fíngerðan 

hreyfanleika sem kallar fram ró hjá mönnum. Slíkir eiginleikar í landslagi sem og í 

manngerðu umhverfi fær það til að lifna við sé passað uppá að slíkur hreyfanleiki sé 

til staðar.  

Það áhugaverða við náttúrulegt landslag er að það er flæðandi form, en byggingar, 

götur, gangstígar og bílastæði kalla oft á tíðum á ákveðna flatneskju, manngert flatt 

„landslag“ þar sem freistandi er að leysa meðhöndlun ofanvatns með hefðbundnum 

veitukerfum. Þessa flatneskju er hins vegar hægt að bæta upp með því að leggja 

mikla vinnu í að búa til lífvænleg rými í borgarlandslaginu sem líkja sem best getur 

eftir náttúrunni og náttúrulegum ferlum. Þau spretta þó ekki upp af sjálfu sér og því 

þarf að koma til þverfagleg samvinna fagaðila og það þarf skilning á því í hvernig 

umhverfi fólk vill búa í og ferðast um. Það þarf að vinna með landslaginu en ekki 

gegn því.  

„Í þéttri byggð skiptir máli að veita svigrúm fyrir gróður, tré, runna og blómstrandi 

jurtir, á opnum svæðum sem og við götur og á byggingum með grænum þökum og 

veggjum. Þannig skapast líka búsvæði fyrir lífverur, t.d. fugla, skordýr og sveppi. 

Einnig er hægt að móta tjarnir og læki á opnum svæðum til að taka við ofanvatni 

þegar rignir.“ (Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur, 2019, bls. 17). 

 

3.4 Sértækt skipulag 

 

Sértækt skipulag (e. overlay zoning plan) er skipulags- og reglugerðartól upprunnið í 

Bandaríkjunum sem býr til sérstakt skipulagssvæði með sértækum 

skipulagsskilmálum og hönnunarstöðlum sem lagt er yfir gildandi skipulag þess 

svæðis sem sértæka skipulagið nær yfir og bætir þannig við nýjum sértækum 

skipulagsskilmálum til viðbótar þeim sem eru nú þegar í gildi innan svæðisins í 

gildandi skipulagi. Sértækt skipulag kemur ekki í stað þess sem þegar er í gildi 

heldur bætir við og er notað til að breyta yfirbragði skipulagssvæðis úr 

skipulagsstefnu sem hefur minna lagalegt gildi yfir í „sérstakt skipulagsstig“ sem 

hefur meira lagalegt gildi samkvæmt skipulagsreglugerð. Sértækt skipulag getur 



21 

 

verndað núverandi yfirbragð svæðis eða verið notað til þess að skapa sérstakt 

yfirbragð innan svæðis sem hefði annars ekki verið tryggt í skilmálum hefðbundinna 

skipulagstækja/áætlana og getur þetta meðal annars átt við að svæði einkennist af 

notkun ofanvatnslausna (Center for land use education, 2005).  

Í sértæku skipulagi er mikil áhersla lögð á íbúasamráð í skipulagsferlinu og það 

unnið í meiri nálægð við íbúana. Þar í landi eru þrír aðilar sem geta látið vinna 

sértækt skipulag: Skipulagsnefnd eða einstakir nefndarmenn sem hafa sæti í 

skipulagsnefndum; allar stjórnsýslueiningar sem fara með skipulagsvald; og 

lóðarhafar geta látið vinna slíkt skipulag en þrír lykilþættir þurfa að vera til staðar 

þegar slíkt skipulag er unnið:   

1. Skilgreina þarf tilgang skipulagsins. Til dæmis: ofanvatnsskipulag, sem segir 

þá til um meðhöndlun ofanvatns með notkun ofanvatnslausna. 

2. Skilgreina þarf afmörkun skipulagsins. Til dæmis: afmörkun ræðst af 

vatnasviði áa, lækja, tjarna eða stöðuvatns frekar en afmörkun hverfis 

samkvæmt aðalskipulagi og hverfisskipulagi. 

3. Þróa þær sértæku reglur, kröfur og skilmála sem eiga að taka gildi í sértæku 

skipulagi. Til dæmis: sértækir skilmálar sem ná til meðhöndlunar ofanvatns) 

(Center for land use education, 2005). 

 

Sértækt skipulag (e. overlay zoning plan) inniheldur skilmála og hönnunarstaðla sem 

hafa sama eða hærra gildi og skilmálar í öðru gildu skipulagi á sama svæði. Þegar 

slíkt skipulag er unnið er tekið fram í greinargerð hvort það sé rétthærra núgildandi 

skipulagi á svæðinu sem það nær yfir eða hvort það sé hugsað sem viðbót við 

gildandi skipulag sem skerpir þá á sérstökum atriðum sem sértæka skipulagið á að 

ná yfir (til dæmis meðhöndlun ofanvatns). Gera þarf skilmerkilega grein fyrir því í 

greinargerð skipulags hvort á við í því tiltekna skipulagi og er það þá samþykkt sem 

slíkt (Klaw, W., Rumbach, A., Gluckin, E. og Piro, R., 2016). 

Dæmi um skipulagsskilmála sem að hægt er að stýra með sértæku skipulagi er til 

dæmis hlutfall ógegndræps yfirborðs, það er svæði sem fer undir malbik og 

byggingar og segir því til um hlutföll slíkra svæða og þá væri einnig hægt til dæmis 

að setja fasta afrennslisstuðla fyrir ákveðin svæði. Önnur atriði sem sértækt skipulag 

getur innihaldið eru til dæmis:- 
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• Hönnunarkröfur fyrir rými til gróðursetningar í göturýmum.  

• Atriði á sviði landmótunar, landslagshönnunar og garðyrkju eins og 

plöntuvals/tegundavals, stærð plantna og staðsetningar. 

• Annars konar efnivið sem notaður er við landslagshönnun, almennt efnisval, 

stærðir og staðsetningar veggja og girðinga.  

• Opin græn svæði milli hverfa, stærð svæða og hlutfall gróðurs.  

• Viðhaldsstaðlar landslagshönnunar, viðhald grænna svæða og 

landslagshönnun við bílastæði. 

Þetta eru atriði þar sem setja þarf skýra staðla eigi ofanvatnslausnir að vera á 

viðkomandi svæði. Þá eru aðrir notkunarmöguleikar sértæks skipulags meðal 

annars: 

• Verndun gæða ofanvatns. 

• Verndun gæða og magns grunnvatns. 

• Stjórnun stórrigningavatns (mikils ofanvatns sem safnast saman í óveðri) (e. 

stormwater) og önnur meðhöndlun ofanvatns.  

Þá eru dæmi um algengar kröfur sem settar eru fram í slíku skipulagi meðal annars: 

• Kröfur sem taka á frágangi á umhverfi í kringum byggingar.  

• Skilmálar um þéttleika byggðar.  

• Lóðastærðir og skilmálar um minnkun hlutfalls ógegndræps yfirborðs ásamt 

kröfum og skilmálum er varða gróður og hlutfall gróðurs.  

Sértækt skipulag bætir þannig við „auka lagi” af skipulagsskilmálum fyrir ákveðið 

svæði yfir allt það svæði sem slíkt skipulag nær yfir samkvæmt skilgreindri afmörkun 

þess burtséð frá því hver afmörkun gildandi deiliskipulags eða hverfisskipulags er 

(Klaw, W., Rumbach, A., Gluckin, E. og Piro, R., 2016). 

Áður en slíkt skipulag er unnið vinna borgaryfirvöld eða sveitarfélög/sýslur oft skýrslu 

þar sem vandamálið sem leysa á er skilgreint og ávinningur slíks skipulags tengdur 

við stefnur og markmið sveitarfélagsins, sem koma meðal annars fram í 
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umhverfisstefnu þess (sé slík stefna fyrir hendi) en einnig í aðalskipulagi 

sveitarfélagsins (e. Master Plan). Skilgreina þarf svæði og afmörkun þess auk þess 

að skilgreina tæknilegar greiningar innan skipulags og skilgreiningu á landnotkun 

eftir því sem sértæka skipulagið leggur áherslu á. Þá þarf sértækt skipulag að fara í 

gegnum samþykktarferli hjá viðkomandi skipulagsyfirvaldi. Sömu ferlar eru í gildi fyrir 

sértækt skipulag eins og aðrar skipulagsáætlanir í Bandaríkjunum þ.e.: 

1. Skipulagstillaga er lögð fyrir skipulagsnefnd. 

2. Umsagnir um skipulag eru unnar af starfsmönnum skipulagssviðs/deildar. 

3. Almenningi er gefinn kostur á að koma með athugasemdir, á opnum 

skipulagsfundi (e. public hearing). 

4. Skipulagsnefnd samþykkir tillögu til staðfestingar hjá 

borgarstjórn/bæjarstjórn/sveitarstjórn. 

5. Skipulagstillaga er tekin fyrir þrisvar sinnum til viðbótar á fundum (e. readings) 

þar af einum opnum almenningi (annar fundur í röðinni) þar sem almenningur 

getur setið fundinn. Tillaga er endanlega samþykkt á þriðja fundi. 

6. Verður að hljóta staðfestingu hjá borgarstjórn/bæjarstjórn/sveitarstjórn. 

Hægt er að gera breytingu á slíku skipulagi, þá fer breyting á skipulagi aftur til 

samþykktar í gegnum samskonar ferli hjá skipulagsyfirvaldi (e. re-zoning process). 

(Klaw, W., Rumbach, A., Gluckin, E. og Piro, R., 2016). 

Kostir sértæks skipulags: 

Einn aðal ávinningur þess að vinna sértækt skipulag fyrir svæði er að þar gefst 

kostur á að setja inn sértæka skipulagsskilmála á sérstaklega völdu svæði, skilmála 

sem ekki er að finna í gildandi skipulagi þess svæðis án þess að þurfa að gera 

sérstaklega breytingar á gildandi skipulagi. 

• Býður uppá aukna vernd fyrir valin svæði án þess að þurfa að fara í 

einhverskonar samningaviðræður við lóðarhafa fyrir hverja og eina lóð. 

• Hægt er að vinna skipulag sem gengur þvert á sveitarfélagsmörk og 

hverfismörk en samvinnu sveitarfélaga þarf þó til. Gott væri að vinna skipulag 

á svæðisskipulagsstigi fyrst sé þörf á sértæku skipulagi sem nær yfir 

sveitarfélagsmörk. 
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• Kostur gefst á að setja inn sértækari skilmála annað hvort sem viðbót við 

gildandi skipulag eða skilmála sem eru rétthærri gildandi skilmálum, til þess 

að leysa ákveðið vandamál. 

• Gott skipulagstæki til þess að setja fram alhliða áætlun hvað varðar sérstaka 

stefnu varðandi framtíðarlandnotkun og umhverfi.  

• Nokkuð auðvelt að viðhalda slíku skipulagi til lengri tíma litið eftir að það hefur 

verið samþykkt. 

 

Gallar sértæks skipulags: 

 

• Krefst fleiri aðila með þekkingu á skipulagi og verkfræði til þess að vinna 

uppdrætti og skilmála af þessu tagi. 

• Krefst mögulega lagabreytingar eigi það að flokkast sem sérstakt 

skipulagsstig. 

• Bætir við „auka lagi” (e. extra layer) af þekkingu sem þarf að vera til staðar við 

eftirlit framkvæmda. 

• Slíku skipulagi fylgja skipulagsbreytingar sem þurfa að fara í gegnum 

hefðbundið skipulagsferli sem þýðir mögulega aukna vinnu fyrir sveitarfélög 

og skipulagsyfirvöld. 

• Starfandi skipulagsnefnd þarf að vera til staðar í hverju sveitarfélagi fyrir sig. 

 

Það er mikilvægt að skipulagssvið/deildir sveitarfélaga geti veitt skýrar leiðbeiningar 

bæði til lóðarhafa og þeirra embættismanna sem hafa það hlutverk að samþykkja 

slíkt skipulag. Skipulagsskilmálar og kröfur verða að ná jafnt yfir allar lóðir og eignir 

innan afmarkaðs skipulagssvæðis. Skipulagið verður að fylgja þeim lögum og 

reglugerðum sem gilda um gerð skipulags og þá verður einnig að gæta þess að þau 

séu í samræmi við þau markmið sem sett eru fram í landsskipulagi, svæðisskipulagi 

og aðalskipulagi. Þegar endurskoðun slíks skipulags fer fram er einnig mikilvægt að 

skipulagið fylgi ekki einungis markmiðum þess skipulags heldur að það sé í 

samræmi við langtímamarkmið þessara áætlana. Þá er mikilvægt að sá sem fer með 

skipulagsvaldið, í þessu tilfelli sveitarfélögin, leiti eftir og tryggi þátttöku almennings í 

ferlinu svo hægt sé að útskýra  hugsunina á bakvið sértækt skipulag og af hverju sé 

verið að vinna slíkt skipulag í hverfinu sem viðkomandi býr í. Fræðsla fyrir 
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framkvæmdaraðila, verktaka og lóðarhafa gæti hjálpað við að auka vitund um hvað 

þessi sértæku skilmálar snúast um og séu samþykkir nýjum viðbótarskilmálum á 

skilgreindu svæði (Klaw, W., Rumbach, A., Gluckin, E. og Piro, R., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

4. Ofanvatnslausnir í regluverki, stefnuskrám og 

skipulagsáætlunum. Niðurstöður samantektar. 
 

Ef farið er yfir það hvar hugtökin ofanvatnslausnir, sjálfbærni og vistvæn uppbygging 

eru nefnd í alþjóðlegum stefnuskrám og áætlunum sem og innlendu regluverki, 

stefnuskrám og áætlunum (sjá mynd 8.) má sjá að þær eru nefndar beint og óbeint á 

mörgum stöðum í mismunandi samhengi. Ofanvatnslausnir eru ekki nefndar beinum 

orðum í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna en þar er fjallað um aukna vistvæna 

uppbyggingu og sjálfbærni á hinum ýmsu sviðum og unnið er að þessum sjálfbæru 

og vistvænu markmiðum í hinum ýmsu löndum heimsins út frá heimsmarkmiðunum, 

þar á meðal á Íslandi og gætu blágrænar ofanvatnslausnir verið bein eða óbein lausn 

hvað nokkur þessi markmið varðar. Ríkisstjórnir heimsins geta samþykkt að taka 

heimsmarkmiðin inn í áætlanir sínar en framkvæmdin fer að miklu leyti fram á 

sveitarstjórnarstigi.  
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Mynd 8. – Sjálfærni, vistvæn þróun borgarhverfa og ofanvatnslausnir í regluverki, stefnuskrám og 

skipulagsáætlunum. 
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4.1 Blágrænar ofanvatnslausnir í alþjóðlegum stefnuskrám 
og samþykktum 

 

Í júní 2018 samþykkti ríkisstjórn Íslands að forgangsraða 65 af 169 undirmarkmiðum 

heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna við innleiðingu þeirra á Íslandi. Á meðal þeirra 

eru sjö undirmarkmið fimm heimsmarkmiða þar sem frekari innleiðing blágrænna 

ofanvatnslausa gæti verið aðferð til þess að koma til móts við þau. Alls eru 

heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sautján talsins en þar er um að ræða 

framkvæmdaáætlun í þágu mannkyns, jarðarinnar og aukinnar hagsældar 

(Ríkisstjórn Íslands, á.,á.,a). 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (e. Sustainable Development Goals) er meðal 

annars að finna á vef stjórnarráðsins og eiga þau að stuðla að aukinni sjálfbærni á 

jörðinni allri og á það einnig við um þéttbýli og sjálfbærni borga sbr. markmið númer 

11, sjálfbærar borgir og samfélög. Þessi samþykkt um sérstök heimsmarkmið í átt að 

sjálfbærni gengur einnig undir nafninu dagskrá 2030 og er loftslagssamþykkt gerð 

innan rammasamnings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar sem fæst við 

útblástur gróðurhúsalofttegunda frá og með árinu 2020 og til 2030 og var samþykkt 

einróma af aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna í París 2015. Heimsmarkmiðin taka 

mið af aukinni sjálfbærni og að ríkisstjórnir heimsins skuli hafa sjálfbæra þróun að 

leiðarljósi í öllum málaflokkum og á það einnig við um skipulag byggðar. Árið 1987 

kom út skýrsla nefndar um umhverfis- og þróunarmál á vegum Sameinuðu þjóðanna 

undir heitinu Sameiginleg framtíð okkar (e. Our common future). Í henni er sjálfbær 

þróun fyrst skilgreind sem hugtak og markmið sem; þróun sem; fullnægir þörfum 

samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum 

sínum (WCED, 1987). Þá hefur sjálfbær þróun þrjár meginstoðir, sjálfbæran 

efnahag, félagslegt réttlæti og sjálfbært umhverfi (sjá mynd 9.) (Umhverfisráðuneytið, 

2010). 
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Mynd 9. - Þrjár meginstoðir sjálfbærrar þróunar: Blágrænar ofanvatnslausnir eru hluti af sjálfbæru umhverfi, 

einni af þremur meginstoðum sjálfbærrar þróunar (Andri Þór Andrésson 2020). 

 

Blágrænar ofanvatnslausnir stuðla þannig að sjálfbæru umhverfi með því að stuðla 

að sjálfbæru vatnafari í borgarumhverfinu og náttúrulegri hreinsun vatns. Þær stuðla 

því að sjálfbærri þróun og þess vegna er horft til blágrænna ofanvatnslausna sem  

aðferðar sem nær til eftirfarandi heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og 

undirmarkmiða þeirra:  

 

 

Blárænar ofanvatnslausnir gætu verið bein lausn við markmiði númer sex en 

blágrænar ofanvatnslausnir stuðla hvort tveggja að betri vatnsstjórnun og meira  

hreinlæti. Heimsmarkmið sex á jafnt við ofanvatn sem og neysluvatn því einnig þarf 

að huga að því að minnka mengun sem berst með ofanvatni til ferskvatnsforða 

okkar, í grunnvatn og í vatnsból sem hefur að geyma drykkjarvatn til manneldis. Til 



30 

 

þess að mæta þessu tiltekna markmiði gæti íslenska ríkið til dæmis veitt sérstaka 

styrki til sveitarfélaga til þess að efla innviði með blágrænar ofanvatnslausnir í huga 

eða til þess að aðlaga regluverk sem við kemur skipulagi til að auðvelda og einfalda 

innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna. 

 

 

Blágrænar ofanvatnslausnir snúa beint að markmiði númer ellefu um sjálfbærar 

borgir og samfélög þar sem að slíkar lausnir auka sjálfbærni innan þéttrar byggðar 

hvað náttúrulega hringrás vatns varðar með því að líkja eftir náttúrulegu ferli innan 

hringrásar vatns. Þá er einnig hægt að nota slíkar lausnir til þess að kæla niður 

borgarumhverfið þar sem þess þarf (Norton o.fl., 2015). 

 

 

Heimsmarkmið númer þrettán er nátengt rannsóknaspurningu verkefnisins. 

Ofanvatnslausnir eru ein af mörgum ráðstöfunum sem að hægt er að gera til þess að 

mæta markmiði númer þrettán en þær eru hagkvæm leið til þess að takast á við þær 

sívaxandi ógnanir sem loftslagsbreytingar koma til með að hafa í för með sér eins og 

öfgar í veðurkerfum og hækkandi yfirborð sjávar en finna þarf leiðir til þess að gera 

það einfaldara að koma ráðstöfunum vegna aðlögunar að loftslagsbreytingum inn í 

landsáætlanir, stefnumótun og skipulag í hverju landi fyrir sig og fara þarf því yfir 

áætlanir, stefnumótun og regluverk í hverju landi og skoða hvar hægt sé að aðlaga, 
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breyta og betrumbæta til þess að auðveldara verði að gera ráðstafanir vegna 

aðlögunar vegna loftslagsbreytinga. 

 

 

Mengun getur borist frá hinum ýmsu stöðum sökum athafna mannsins. Bílaþvottur 

með efnum getur t.d. mengað ár, vötn og strendur ef efnin berast óhindrað í viðtaka. 

Einnig getur olía borist í viðtaka t.d. í kjölfar umferðaróhapps eða olíuleka, þá getur 

málning borist í ár og læki og svo framvegis. Erfitt getur reynst að finna uppruna 

slíkrar mengunar en t.a.m. fer öll mengun sem berst í niðurföll á bílaplönum og 

götum í frárennslislagnir þar sem einfalt eða tvöfalt kerfi tekur við og þaðan berst það 

ásamt mengunarvaldi í viðtaka. Blágrænar ofanvatnslausnir hægja einnig á flæði 

vatns og stuðla að náttúrulegri hreinsun á skaðlegum efnum sem koma frá 

bílaumferð, malbikssliti og öðru rusli. 

 

 

Í undirmarkmiði 15.8 er talað um að grípa þurfi til ráðstafana til að koma í veg fyrir 

aðflutning ágengra framandi tegunda og að draga þurfi verulega úr áhrifum þeirra á 

vistkerfi á landi og í vatni. Hvað blágrænar ofanvatnslausnir varðar er hægt að stýra 
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plöntuvali sérstaklega og æskilegt er að valdar séu staðbundnar tegundir sem henta 

viðkomandi fyrir svæði bæði veðurfarslega og ekki síður frá vistfræðilegu sjónarmiði. 

„..ég meina ef við hugsum um íslenska náttúru og hvað einkennir hana ..að þá eru 

það svona element sem að okkur þykir mjög glæsileg … en þau … það er ekkert 

mikið af þeim í borgar landinu. Það er kannski orðið núna aðeins meiri áhugi að 

viðhalda þeim en við höfum svoldið verið að koma bara inn með alls konar flóru og 

því meira framandi því betri … þannig að þetta er kannski svolítið önnur hugsun og 

það er líka ... tengist því að sko … plönturnar eru frumframleiðendur … og hvaða 

frumframleiðendur við höfum á svæðinu það hefur áhrif á allt vistkerfið ... það hefur 

líka áhrif á þær tegundir sem að lifa á gróðrinum … hvaða tegundir eru þar … og þá 

fyrst og fremst skordýr … sem að hefur síðan áhrif á fuglalíf … þannig að þetta 

hangir allt saman ...“ (Ása Aradóttir, munnleg heimild úr viðtali, 24.júní 2019, 

Viðauki H, bls. 160). 

 

Í undirmarkmiði 15.9 er meðal annars talað um að eigi síður en árið 2020 verði tekið 

tillit til gildis vistkerfis og líffræðilegrar fjölbreytni við gerð lands- og svæðisáætlana 

og í öllu þróunarferli, skýrslugerðum og aðgerðum. Þarna er verið að vísa til hinna 

ýmsu gerða misflókinna vistkerfa sem fyrirfinnast í heiminum þar með talin þau sem 

þrífast innan þéttbýlismarka og geta rétt eins og önnur verið í hættu vegna aukinna 

umsvifa mannsins til dæmis við nýtingu auðlinda og aukna þéttbýlismyndun. Við 

þéttingu byggðar þarf að passa uppá að ekki sé gengið á þau vistkerfi sem nú þegar 

eru til staðar innan þéttbýlismarka en við skipulag hverfa er einnig hægt að útbúa 

manngert umhverfi sem getur að vissu marki aðstoðað við að endurvekja vistkerfi 

innan þéttbýlis. 

„Við skipulag og framkvæmdir í borginni þarf að huga vandlega að 

umhverfisáhrifum, koma í veg fyrir óþarfa rask og beita mótvægisaðgerðum þegar 

nauðsyn krefur, til dæmis ef mikilvæg búsvæði verða fyrir hnjaski.“ (Umhverfis- og 

skipulagssvið Reykjavíkur, 2019, bls. 20).  
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Mörg sveitarfélög á Íslandi tilgreina markmið eins og aukin sjálfbærni hverfa og aukin 

vistvæn uppbygging í aðalskipulagi og eru þau oftar en ekki sett fram í samræmi við 

skuldbindingu þessara sveitarfélaga við Staðardagskrá 21 en það er alþjóðleg 

samþykkt sem fjallar um hvernig borgir og bæir geta orðið sjálfbærir út frá 

hugmyndafræði dagskrá 21. Opinberlega gengur samþykktin undir nafninu 

Álaborgarsamþykktin og dregur hún nafn sitt af ráðstefnu sem haldin var í Álaborg í 

Danmörku árið 1992 en er í daglegu tali þekkt sem Staðardagskrá 21 (e. Local 

agenda 21) eða einfaldlega Dagskrá 21 (Hlynur Axelsson, 2012). 

„Staðardagskrá 21 (e. Local Agenda 21) er áætlun sem öllum sveitarstjórnum 

heimsins er ætlað að gera í samræmi við ályktun heimsráðstefnu Sameinuðu 

þjóðanna um umhverfi og þróun, í Rio de Janeiro 1992. Um er að ræða áætlun um 

þau verk sem vinna þarf í hverju samfélagi um sig til að nálgast markmiðið 

um sjálfbæra þróun (e. sustainable development) á 21. öldinni, það er að segja 

þróun sem tryggir komandi kynslóðum viðunandi lífsskilyrði. Þannig er 

Staðardagskrá 21 heildaráætlun um þróun hvers samfélags um sig fram á 21. 

öldina“ (Arnheiður Hjörleifsdóttir og Stefán Gíslason, 2003). 

4.2 Blágrænar ofanvatnslausnir í íslensku 
skipulagsumhverfi 

 

Hérlendis setur ríkisstjórn Íslands fram stefnumótun í málefnum sveitarstjórnarstigs í 

umræðuskjali sem kallað er Grænbók og er það vettvangur til þess að koma á 

framfæri við sveitarstjórnir í landinu að vinna skuli í átt að sjálfbærni og aukinni 

vistvænni uppbyggingu í samræmi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem 

íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til þess að vinna eftir (Ríkisstjórn Íslands, 

á.,á,,a). Landsskipulagsstefna sem Skipulagsstofnun vinnur fyrir hönd ráðherra og 

þar með ríkisstjórnarinnar og ríkisins er einnig vettvangur til þess að koma enn betur 

á framfæri þeim áherslum sem sveitarfélögin eiga að fylgja hvað þessi markmið 

varðar. Sveitarfélögin geta þá útfært þessar áherslur enn frekar með því að útbúa 

sérstaklega umhverfisáætlanir fyrir landsvæði sveitarfélagsins en einnig er hægt að 

leggja fram aðaláherslur í svæðisskipulagi sveitarfélaga þar sem að tvö eða fleiri 

sveitarfélög vinna svæðisskipulag með sameiginlegum áherslum fyrir landsvæði sín. 

Aðalskipulag sveitarfélaga taka mið af öllu því sem á undan er komið og geta 

sveitarfélögin útfært þar enn frekar áherslur sínar í umhverfismálum og sjálfbærni, til 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=1840
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dæmis hvað frekari uppbyggingu grænna innviða varðar, þar með talið blágrænna 

ofanvatnslausna. Hverfisskipulag er síðan nýtt skipulagstæki á deiliskipulagsstigi en 

þar gefst færi á að útfæra enn frekar lausnir eins og blágrænar ofanvatnslausnir sem 

og í deiliskipulagi. 

 

Til þess að átta sig á því hvort, hvar og með hvaða hætti fjallað er um blágrænar 

ofanvatnslausnir og ofanvatnslausnir almennt í skipulagsregluverki, áætlunum, 

stefnuskrám og lögum á Íslandi, voru helstu lög er varða skipulag og veitukerfi 

skoðuð og það regluverk sem nær utan um sama viðfangsefni. Auk þess voru 

skiplagsáætlanir þriggja sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu skoðaðar en þessi 

sveitarfélög voru Reykjavík, Kópavogur og Garðabær. Að því loknu var útbúið yfirlit 

yfir helstu niðurstöður þessarar samantektar. Ekki er fjallað beint um 

ofanvatnslausnir í Skipulagslögum 123/2010 en þar kemur meðal annars fram að 

gera skuli grein fyrir áhrifum áætlunar og stefnumiða á umhverfið, meðal annars með 

samanburði þeirra kosta sem til greina koma. Þessari grein mætti fylgja betur eftir og 

gera oftar samanburð á hefðbundnum veitukerfum og ofanvatnslausnum auk þess 

að gera samanburð við blandaða lausn þar sem hefðbundin veitukerfi og 

ofanvatnslausnir vinna að einhverju leiti saman. Þá segir þar einnig að við gerð 

skipulagsáætlana skuli jafnframt hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi.  

„við gerð skipulagsáætlana skal gera grein fyrir áhrifum áætlunar og einstakra 

stefnumiða hennar á umhverfið, meðal annars með samanburði þeirra kosta sem til 

greina koma, og umhverfismati áætlunarinnar, ef við á. Þá skal jafnframt við gerð 

skipulagsáætlana hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi.“ (Skipulagslög nr.123/2010, 

1.gr., liður d). 

Þá koma hugtökin ofanvatn og ofanvatnslausnir ekki fyrir beint í skipulagslögum 

123/2010 og orðið vatn kemur einungis fjórum sinnum þar fram, en fjallað er um 

ofanvatnslausnir á ýmsum öðrum stöðum, svo sem í skipulagsreglugerð, 

stefnuskrám sveitarfélaga og skipulagsáætlunum á mismunandi stigum. 

Í skipulagsreglugerð 90/2013 er meðal annars fjallað um ofanvatnslausnir eða öllu 

heldur að stefna skuli að því að miðla ofanvatni í jarðveg í stað fráveitukerfa, eftir 

aðstæðum og því sem unnt er. En hvar á að bera ábyrgð á innleiðingu blágrænna 

ofanvatnslausna á Íslandi? Í  lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna frá 2009 að 



35 

 

sveitarfélag beri ábyrgð á uppbyggingu fráveitna í sveitarfélaginu. Ofanvatnslausnir 

eru í grunninn fráveitukerfi þó svo að ávinningurinn af slíkum lausnum geti verið 

margþættur. Grænbók er svokallað umræðuskjal ríkisstjórnarinnar um stefnumótun í 

málefnum sveitarstjórnarstigs. Ekki er fjallað beint um ofanvatnslausnir eða vistvæna 

uppbyggingu í Grænbók en fjallað er um að sjálfbærni eigi að vera leiðarljós fyrir alla 

stefnumörkun sveitarfélagsins þar með talið í umhverfisstefnuskrám þess. 

 

 

Í Landsskipulagsstefnu 2015-2026 eru blágrænar ofanvatnslausnir nefndar sem leið 

til að stuðla að heilnæmu borgarumhverfi sem sveitarfélög eiga að útfæra nánar í 

svæðis- og aðalskipulagi og það tekið fram að sérstaklega verði hugað að 

umhverfisvænum lausnum þar sem þær eigi við svo sem varðandi sjálfbærar 

ofanvatnslausnir. Þá er þar einnig tekið fram að sérstaklega þurfi að huga að því 

álagi sem byggð getur skapað á vatnsgæði og heilnæmi umhverfis. Ekki er beint 

minnst á ofanvatnslausnir í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins en fram kemur í 
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nýju svæðisskipulagi Höfuðborgarsvæðið 2040 verði unnið að sjálfbærri þróun. Þá 

kemur þar fram að stefna Höfuðborgarsvæðisins 2040 er í góðu samræmi við þau 

meginmarkmið sem sett voru fram í Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2001-

2024. Á meðal meginmarkmiða þess skipulags er að höfuðborgarsvæðið taki tillit til 

náttúrulegs landslags eins og kostur er við skipulag nýrra hverfa. Að tryggja skuli 

íbúum gott aðgengi að útivistarsvæðum og þá á að varðveita og endurbæta grænu 

svæðin sem umlykja byggðina á svæðinu ásamt því að stuðla að sjálfbærri þróun og 

sjálfbæru umhverfi eins og kostur er. 
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Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 sem kom út árið 2013 er fjallað um skipulag 

vistvænna hverfa, umhverfi og auðlindir ásamt öðru í kaflanum Græna borgin. Í 

aðalskipulaginu er talað um að manngert umhverfi sé mótandi rammi um mannlegt líf 

og athafnir sem hafi áhrif á heilsu fólks og hamingju. Einnig kemur þar fram að flókið 

samspil vistkerfa tryggir að náttúran geti sinnt fjölbreyttri þjónustu sem við njótum 

ábatans af. Á meðal markmiða borgarinnar er að búa til grunnviðmið fyrir sjálfbæra 

þróun hverfa borgarinnar til framtíðar og gera þau samanburðarhæf út frá þekktum 

umhverfisviðmiðum auk þess að nefnd er fimm atriði sem hafa þarf í huga við 

skipulag og útfærslu á vistvænni byggð. Heildarsýn og þverfagleg hugsun, virk 

þátttaka íbúa, hringrásarviðhorf, tillit til hnattrænna sjónarmiða og áhersla á 

langtímaáætlanir. 

 

 

Talað er um vatn sem auðlind sem beri að nýta á ábyrgan hátt með langtímahugsun 

að leiðarljósi og að rétt meðhöndlun ofanvatns gæti skipt sköpum fyrir vistkerfi bæði 

innan og utan borgarinnar og að vistvænar útfærslur á fráveitukerfum og 

ofanvatnslögnum séu því mikilvægur þáttur við útfærslu á vistvænum hverfum. Þá er 
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einnig sett fram ákveðin stefna um götuna sem borgarrými og krefst sú stefna þess 

að gatan og aðliggjandi byggð sé skipulögð í samhengi sem á að ná fram 

markvissari skipulagningu göturýmisins en í stefnunni er fjallað um umhverfi gatna 

og samgangna frá sjónarhóli borgarhönnunar fremur en umferðarverkfræði. 

 

 

Í janúar 2016 samþykkti Reykjavíkurborg svo að taka upp sérstaka stefnu um 

líffræðilegan fjölbreytileika. Þar er m.a. talað um að málaflokkurinn fái æ meiri athygli 

og að horft sé til nýjunga í tækni og hugmyndafræði við innleiðingu aðgerða og þar 

gætu ofanvatnslausnirnar komið sterkar inn, sérstaklega blágrænar ofanvatnslausnir. 

Þá er einnig talað um það að finna megi skýrt markmið í Aðalskipulagi Reykjavíkur 

2010-2030 um að í Reykjavík eigi að vera heildstætt og vel tengt net grænna svæða 

af ýmsum gerðum og að mótuð hafi verið stefna og áætlun um að styrkja þetta 

græna net með því að fjölga og bæta tengingar milli opinna svæða í borginni en þar 

eru tækifæri til þess að nota blágrænar ofanvatnslausnir. 
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Í Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 er fjallað um að veita ofanvatni í settjarnir áður 

en því er veitt út í sjó. Það sé gert til þess að óæskileg mengandi efni úr vatni sem 

runnið hefur eftir götum bæjarins fari fyrst í settjarnirnar þar sem efnið fellur til botns 

áður en vatninu er veitt út í sjó. Þá kemur fram í markmiðum aðalskipulags 

Kópavogs að leitast verði eftir því við uppbyggingu nýrra hverfa að horft verði til 

sjálfbærra lausna og að horfa skuli til þéttingar byggðar í anda sjálfbærrar þróunar. 

Þá segir meðal annars í kafla um opin svæði að stefna skuli að verndun opinna 

svæða sem bjóða uppá umhverfisleg gæði. Þá er þar að finna háleit markmið um að 

umhverfisgæði s.s. vatn verði alltaf til fyrirmyndar og að fylgst verði með gæðum 

vatns í lækjum, ám, vötnum og strandlengju í Kópavogi. 
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Í Aðalskipulagi Garðabæjar er m.a. talað um að koma í veg fyrir að mengun berist í 

læki, tjarnir og vötn og að lámarka eigi losun óæskilegra efna í fráveitu en að stjórna 

gæðum afrennslis og koma í veg fyrir mengun er einmitt ein af stoðum blágrænna 

ofanvatnslausna. Í rammaskipulagi Urriðaholts í Garðabæ er mikið fjallað um 

ofanvatnslausnir og er þar að finna ákvæði um notkun sjálfbærra lausna við 

meðhöndlun ofanvatns, með áherslu á náttúrulega  hreinsun og niðursig ofanvatns til 

að tryggja sem náttúrulegast vatnsrennsli til Urriðavatns. 
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Talað er enn frekar um varnir við hvers kyns mengun, verndun og viðhald 

náttúrulegrar fjölbreytni og frekari verndun umhverfis og náttúru í sérstakri 

umhverfisstefnu sveitarfélagsins frá 2017. En ásamt þeim atriðum er þar einnig 

fjallað um að skipulag bæjarins eigi að stuðla að sjálfbærri þróun samfélagsins og 

skapa skilyrði til sambýlis íbúa og náttúru, að bærinn verði eftirsóttur til búsetu sem 

vistvænn bær með heilnæmu og aðlaðandi umhverfi, að allt yfirbragð bæjarins sé 

eins aðlaðandi og kostur er. 
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Árið 2014 gáfu samtökin Grænni byggð (áður Vistbyggðarráð) út bæklinginn 

Vistvænt skipulag þéttbýlis og er þar m.a. talað um mikilvægi grænna svæða innan 

þéttbýlis til þess að viðhalda líffræðilegum fjölbreytileika og jafnvægi í vistkerfinu, að 

græn svæði skapi aðlaðandi umhverfi og aðstöðu til útivistar og stuðli þannig að 

aukinni vellíðan og bættri lýðheilsu. Talað er sérstaklega um að mikilvægt sé að 

huga að vatnafari og vatnsvernd við skipulagsgerð og hvernig uppbygging byggðar 

hafi í för með sér að ógegndræpt yfirborð eykst, það sé því mikilvægt að þegar unnið 

sé að skipulagi að vatnafar þeirra svæða sem tekin eru undir byggð sé greint og að 

brugðist sé við með viðeigandi hönnunarlausnum. Þá er einnig farið yfir það hvernig 

hægt sé að draga úr neikvæðum áhrifum byggðar á vatnsbúskap en það er til dæmis 

hægt að gera með ofanvatnslausnum. 



43 

 

 

 

Hvað hugtakanotkun í þessari yfirferð varðar vekur það athygli að minna er notast 

við hugtakið blágrænar ofanvatnslausnir og sjást hugtökin sjálfbærar 

ofanvatnslausnir eða ofanvatnslagnir meira í áætlunum sveitarfélaganna og meira 

talað almennt um að vatni sé miðlað ofanjarðar eða í annan farveg í stað 

fráveitukerfis en þó er þar heilmikið fjallað um ofanvatnslausnir sem slíkar og eins er 

beinlínis kallað eftir frekari notkun og innleiðingu á ofanvatnslausnum í öllum stigum 

skipulags. Ákveðið svigrúm skapast þegar hugtakið sjálfbærar ofanvatnslausnir eða 

ofanvatnslausnir er notað því slík hugtök ná yfir allar gerðir ofanvatnslausna 

blágrænar eða ekki og henta við mismunandi aðstæður og umhverfi. Almennt þyrfti 

þó að koma betur á framfæri hugtökunum ofanvatnslausnir og blágrænar 

ofanvatnslausnir, fyrir aukna vistvæna uppbyggingu skiptir það máli að koma því inn 

í regluverk og áætlanir. 
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„sko það er nú þegar ... kemur fram í landsskipulagi … þar er áhersla á sjálfbærar 

ofanvatnslausnir eða blágrænar ofanvatnslausnir, það kemur líka fram í 

skipulagsreglugerð, hvort það þurfi mögulega að koma fram í ... bara hugtakið … 

blágrænar ofanvatnslausnir eða sjálfbærar ofanvatnslausnir, það er kannski ekki 

alveg búið að ákveða hvaða hugtak á að nota en það kannski skiptir ekki öllu máli, 

en bara að það sé skilgreint í reglugerðum ...“ (Hildur Kristjánsdóttir, munnleg 

heimild úr viðtali, 28.maí, 2019, Viðauki D, bls. 116). 
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5.Erlent og innlent dæmi 

5.1. Erlent dæmi, Bo01, Västra Hämnen, Malmö í Svíþjóð 

 

Bo01 er hluti hverfis í Malmö- borg í Svíþjóð sem nefnist Västra Hämnen (e. Western 

Harbour) þar sem reist var þétt byggð með blandaða landnotkun. Bo vísar í sænsku 

sögnina bo sem þýðir að búa og 01 vísar í það að þetta var fyrsti framkvæmdahluti 

Västra Hämnen hverfisins. Notast var við nýstárlegar aðferðir í skipulagsferlinu þar 

sem mjög víð skilgreining á sjálfbærni kallaði á nýjar aðferðir í samvinnu 

starfsmanna borgarinnar, verktaka, skipulagsaðila og hönnuða. Útkoma verkefnisins 

inniheldur framúrskarandi nýjar lausnir innan svæðisins bæði í hönnun og hvað 

skipulagið sjálft og skipulagferlið varðar. Hönnuð voru svæði sem stuðla að 

mannlegum samskiptum á stærri og smærri skala, svæði þar sem þéttleiki er um 26 

íbúðir á hverja ekru þrátt fyrir að 50% landsvæðis innan hverfisins sé tileinkað opnu 

almenningsrými (Austin, 2013). 

 

 

Mynd 10. - Ofanvatnsrásir í Bo01 hverfinu í Malmö (Andri Þór Andrésson, 2011). 

 

Malmö- borg er sambærileg við höfuðborgarsvæðið á Íslandi hvað fólksfjölda varðar 

en um 300 þúsund manns búa í þessari fyrrum iðnaðarborg þar sem 

skipasmíðastöðvar á hafnarsvæðinu Västra Hamnen héldu uppi efnahag borgarinnar 

á árum áður. Bo01- hverfið var fyrsti hluti stærri áætlunar Malmö- borgar fyrir Västra 

Hamnen hafnarsvæðið en borgaryfirvöld vildu sýna borgina í nýju ljósi og skapa 

þessari gömlu iðnaðarborg nýjan sess á tuttugustu og fyrstu öldinni. Bo01 varð 

sýningarsviðið fyrir hina alþjóðlegu City of Tomorrow- húsnæðissýningu en 

sýningunni var ætlað að verða sýningargluggi fyrir vistvænt skipulag og vistvæna 

uppbyggingu sem veitir íbúum um leið svæði sem eru félagslega uppbyggjandi og 
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býr yfir miklum umhverfisgæðum. Opnun sýningarinnar markaði því tímalínu fyrir 

þennan 54.ekru fyrsta hluta skipulagsins fyrir Västra Hamnen (Austin, 2013). 

Gera þurfti ráðstafanir til þess að skipta um jarðveg í þessu gamla iðnaðarhverfi (e. 

brownfield) en jarðvegurinn var mengaður og því ekki nothæfur til dæmis með tilliti til 

niðursigslausna en lögð var sérstök áhersla á blágrænar ofanvatnslausnir við 

skipulag og hönnun hverfisins einkum vegna hárra krafa um mikið gegndræpi 

yfirborðs. Það sem afrekað var í vistvænum skilningi við uppbyggingu á þessu 

vistvæna hverfi kom að miklu leyti til vegna þeirra krafna sem borgin setti fram í 

markmiðasetningu og skipulagsáætlunum. Sænski arkitektinn Klas Tham var ráðinn 

til þess að móta vistvæna stefnu fyrir hverfið sem hvergi skildi vikið frá. Heildrænni 

nálgun hans var komið til skila hjá mismunandi deildum borgarinnar en einnig hjá 

verktökum í gegnum það sem kallað var „skapandi samtöl“ (e. creative Dialogs) (sjá 

mynd 11.) þar sem allir þeir aðilar sem að verkefninu komu unnu saman við að útbúa 

vistvæna gæðaáætlun fyrir hverfið.  

 

 

Mynd 11. - Skapandi samtöl. 



47 

 

Þessi samtölin mótuðu stefnuna enn frekar en það sem skipti meira máli er að þarna 

skapaðist vettvangur þar sem borgarstarfsmenn, skipulagsaðilar, hönnuðir, ráðgjafar 

og verktakar gátu lært hver af öðrum. Samtölin sköpuðu þá einnig andrúmsloft þar 

sem samvinna og nýsköpun var markmiðið og voru þeir tuttugu verktakar sem valdir 

voru til verkefnisins búnir að skuldbinda sig fyrir fram til þess að fara eftir þessari 

sameiginlegu gæðaáætlun hvað varðar gæði byggingarefnis, gæði tæknilegra 

útfærslna hvað ofanvatnslausnir varðar, gæði allra umhverfisþátta og gæði 

arkitektúrs og hönnunar áður en lóðir voru seldar verktökum og þó samtöl milli allra 

aðila hafi verið tímafrek til að byrja með skilaði það sér í mun styttri tíma í yfirferð og 

samþykktum á teikningum og byggingarleyfum til lóðarhafa. Það var einungis hægt 

vegna fullkomins skilnings allra aðila á þeim kröfum sem settar voru fram og 

samvinna og samkomulag hafði verið um (Austin, 2013). 

 

 

Mynd 12. - Ofanvatnslausnir í Bo01 hverfinu í Malmö (Andri Þór Andrésson, 2011). 

 

Þar sem borgin átti landið fjármagnaði hún jarðvegsskipti vegna mengaðs jarðvegs á 

Bo01 svæðinu ásamt uppbyggingu allra innviða þar með talið á blágrænum 

ofanvatnslausnum, þ.e.a.s í almenningsrýmum. Borgin var ábyrg fyrir skipulagsvinnu 

á efri stigum en seldi svo minni einingar (e. parcels) það er einstaka lóðir eða 

nokkrar samliggjandi lóðir til verktaka. Þeir létu svo vinna deiliskipulag þar sem 

útfærsla og hönnun blágrænna lausna ásamt fleiru urðu að fylgja áður samþykktri 

gæðaáætlun og skipulagi svæðisins. Í grunninn eru stærri byggingar í jöðrum 

byggðarinnar á meðan smærri byggingar og almenningsrými þar á milli skapa 

manneskjulegan skala innan svæðisins. Þéttleiki byggðarinnar í Bo01 er 43 íbúar á 

hverja ekru en meðaltalið fyrir Malmö borg er 7,6 íbúar á ekru og er þéttleiki Bo01 því 

töluvert yfir meðaltali borgarinnar (Austin, 2013).  
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Mynd 13. - Ofanvatnslausnir í Bo01 hverfinu í Malmö: Almenningsgarður sem tekur við miklu magni 

ofanvatns og breytist í tjörn þegar rigningar eru miklar (Andri Þór Andrésson, 2011). 

 

Megin niðurstöður í þessari athugun á erlendu dæmi eru þær að skapandi samtöl 

allra hagsmunaaðila verkefnisins alveg frá upphafi þess sem leidd voru af fulltrúa 

borgarinnar séu lykillinn að farsælu uppbyggingarferli hverfisins. Út frá þessum 

samtölum varð síðan til annar mikilvægur þáttur sem var gæðaáætlun (e. quality 

program) fyrir vistvæna uppbyggingu hverfisins sem að innihélt nýstárlegar aðferðir 

við uppbyggingu vistvænna hverfa. Þessar aðferðir kallast á ensku green space 

factor og green points system en verða hér eftir nefndar grænviðastuðlar og 

grænpunktakerfi. 

Grænviðastuðlar (e. green space factor): Aðferðin var fyrst þróuð og notuð í Berlín 

árið 1994 og er aðferð sem að skilgreinir hversu mikið hlutfall hverrar lóðar eða hvers 

framkvæmdasvæðis þarf að vera með gegndræpu yfirborði. Lóðarhöfum var gert 

skylt að ná kröfum grænviðastuðla um gegndræpi eða staðal uppá 0.5 eða meira, 

sem þýðir í raun að 50% yfirborðs þurfti að einhverju leiti að vera gegndræpt. Heildar 

gegndræpisstuðull (e. permeability factor) er reiknaður út frá fyrir fram gefnum 

stuðlum fyrir hverja gerð yfirborðs (sjá töflu 1.). Seattle- borg í Bandaríkjunum hefur 

síðan fylgt eftir fordæmi Berlínar og Malmö og tók inn grænviðastuðla í sína 

gæðastaðla árið 2006 en nær þó aðeins yfir atvinnulóðir (e. commercial zone) og 

setur kvöð um 30 % gegndræpi (Austin,2013).  
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Tafla 1. - Tafla sem notuð er til þess að reikna út grænviðastuðla (e. green space factor) (Gary Austin, 2013. 

Íslensk þýðing og staðfæring: Andri Þór Andrésson, 2020). 

 

 

Grænpunktakerfi (e. green points system): Aðferð sem sett var inn í gæðaáætlun 

Bo01- hverfisins þar sem lóðarhafar þurftu einnig að uppfylla en þar var krafa um að 

taka inn í hönnun lóða að minnsta kosti tíu af þrjátíu og fimm mismunandi atriðum 

sem auka áttu líffræðilegan fjölbreytileika (e. biodiversity). Hægt væri að útfæra slíka 

töflu til notkunar á Íslandi (sjá töflu 2.) þar sem lóðarhafi þyrfti t.d. að velja 8 atriði af 

28 til þess að framkvæma innan lóðar (Austin,2013).  

Tafla 2. – Dæmi um töflu sem notuð yrði í grænpunktakerfinu (e. green points system), lóðarhafi þarf að 

velja 8 atriði af 28 til þess að framkvæma innan lóðar (Gary Austin, 2013. Íslensk þýðing og staðfæring: Andri 

Þór Andrésson, 2020). 
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Í Bo01- hverfinu hefur tekist að þétta byggð en á sama tíma leggja áherslu á 

vistvænt skipulag og vistvænni byggð ásamt háu hlutfalli gegndræps yfirborðs og 

grænna innviða með blágrænar ofanvatnslausnir í forgrunni. Hægt væri að setja 

slíkar kröfu hérlendis. Til dæmis væri hægt að festa 30% gegndræpi yfirborðs fyrir 

hverfi þ.e.a.s. með gegndræpisstuðulinn 0,3 sem reiknaður er út frá þar til gerðu 

reiknilíkani sem byggt er á fyrir fram gefnum stöðlum.  

Þá væri einnig hægt að setja upp hvatakerfi þar sem t.d. standist lóðarhafi þessa 

skilmála og standist hann úttekt viðkomandi sveitarfélags við lok framkvæmda, sem 

gæti þá verið í höndum byggingar og/eða skipulagsfulltrúa eða jafnvel 

umhverfisfulltrúa í samvinnu við skipulags- og byggingarfulltrúa fengi lóðarhafi 

endurgreiðslu sem nemur t.d. 30 % af útlögðum kostnaði við blágrænar 

ofanvatnslausnir. Þegar hanna á ofanvatnslausnir inn í gróið hverfi er æskilegt að 

fram fari samráð við íbúana meðal annars í gengum íbúafundi. Slíkir fundir eru 

kjörinn vettvangur til þess að fræða fólk og útskýra fyrir fólki hvað blágrænar 

ofanvatnslausnir eru, hvaða tilgangi þær þjóna og hver ávinningurinn gæti orðið ef 

slíkar lausnir séu notaðar þar sem þörf er á.  Mikilvægt er að heildstæð sýn varðandi 

fyrirkomulag blágrænna ofanvatnslausna liggi fyrir á öllum skipulagsstigum.  

Einnig þyrfti að koma til þverfagleg samvinna eins og skapandi samtöl allra 

hagsmunaaðila, mikilvægt er að allir aðilar taki þátt frá upphafi þar sem að hlutverk 

allra hagsmunaaðila eru skilgreind allt frá skipulagi, hönnun og uppbyggingu til 

reksturs og mynduð eru þverfagleg teymi í upphafi skipulagsferlisins sem fylgja svo 

hönnun ofanvatnslausna eftir en samvinna á öllum stigum er mikilvæg í þegar 

skipuleggja á með ofanvatnslausnir í huga. 

„Í Skotlandi þá segja þeir að það hafi ekki heppnast mjög vel og hafi svona sett … 

að innleiðingin hafi ekki gengið mjög vel af því að sem sagt vatnsfyrirtækin og svo 

t.d. sveitarfélögin … að þeim hafi bara ekki tekist að vinna nógu vel saman, bara 

ekki nógu samstillt og það er eitthvað sem að skiptir máli og það kemur svo lítið inn 

í þetta ferli ... það þarf að tryggja aðkomu til dæmis þessara veitusérfræðingana að 

skipulagsgerðinni nógu snemma og þeirra sem að sjá um viðhald komi að nógu 

snemma í skipulagsferlinu … það þarf að tryggja þetta samstarf strax á fyrstu 

stigum“ (Hildur Kristjánsdóttir, munnleg heimild, 28.maí 2019, Viðauki D, bls. 116). 
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5.2 Innlent dæmi, Urriðaholt, Garðabæ 

 

Á Íslandi er notkun blágrænna ofanvatnslausna í skipulagi hverfa styttra á veg komin 

en í mörgum borgum og bæjum erlendis og er aðeins eitt hverfi á Íslandi þar sem 

ofanvatnslausnir voru hannaðar inn í skipulag hverfis frá upphafi skipulagsferils þess. 

Þetta hverfi er Urriðaholt, nýtt hverfi í uppbyggingu í Garðabæ sem einkennist af 

áherslum á sjálfbærni og vistvænu skipulagi. Við skipulag hverfisins var mikið lagt 

upp úr tengingu við náttúruna innan svæðisins og aðgengi að útivistarsvæðum í 

næsta nágrenni þess sem og ofanvatnslausnum sem eiga að sjá til þess að 

náttúruleg hringrás vatns í vatnasviði Urriðavatns haldi sér eins og það var áður en 

framkvæmdir við byggingu hverfisins hófust (sjá mynd 14.). 

„Stór hluti Urriðaholts er innan vatnasviðs Urriðavatns. Ef hefðbundnum lausnum í 

meðhöndlun ofanvatns væri beitt á því svæði og ofanvatni frá byggð væri beint út af 

svæðinu, er hætt við að náttúrulegt rennsli til Urriðavatns myndi minnka, með 

neikvæðum afleiðingum fyrir vatnið og lífríki þess. Því hefur verið leitað leiða við 

ofanvatnsmeðhöndlun, sem hafa það að leiðarljósi að flytja ofanvatn ekki út af 

svæðinu og beita samfara því náttúrulegri hreinsun til að koma í veg fyrir að 

mengunarefni berist til Urriðavatns.“ (Garðabær og Alta, 2006, bls. 26). 

 

 

Mynd 14. - Helstu afrennslisleiðir í Urriðaholti: Úr rammaskipulagi Urriðaholts, (Garðabær og Alta, 2006. 

Samsett mynd: Andri Þór Andrésson). 
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Skipulag Urriðaholts er það fyrsta hér á landi sem hlotið hefur vistvottun samkvæmt 

BREEAM Communities- vistvottunarkerfinu en BREEAM Communities er matskerfi 

sem vottar sjálfbærar þróunartillögur á skipulagsstigi (Grænni Byggð, 2019). 

En hvaða hlutverk gætu vistvottanir haft varðandi innleiðingu ofanvatnslausna í 

skipulagsgerð?. 

„..ég tel allavegana af því sem að ég hef þekkingu og reynslu af að það sé í 

rauninni bara mjög jákvætt.. það gefur í rauninni kannski þessar leikreglur eða 

þessa... hvað þarf að skoða áður en skipulag er gert ....og það segir okkur svoldið 

já...hvernig við eigum að gera hlutina og lætur hönnuðina farið í gegnum ákveðin 

þankagang og ákveðna skoðun á svæðum ...áður en að skipulögin eru unnin og 

kallar að borði mismunandi sérfræðinga á mismunandi sviðum strax í byrjun..þannig 

að ég hef í rauninni ekkert annað en jákvæða reynslu að því ferli sem á sér stað 

með BREEAM ... og já ég get ekkert sagt nema að það sé bara jákvætt og ýti okkur 

í rétta átt í skipulagsgerðinni“ (Stefanía Lára Bjarnadóttir, munnleg heimild, 3.júní 

2020, Viðauki I, bls. 183).  

 

 

Í skýrslu starfshóps Grænni Byggðar (áður Vistbyggðarráð) frá 2013 um 

vistvottunarkerfi á Íslandi kemur fram að BREEAM sé það vistvottunarkerfi sem 

komin sé mest reynsla á hérlendis. Á Íslandi er stuðst við BREEAM- International 

Bespoke útgáfu vottunarkerfisins. Í þessari sömu skýrslu kom einnig fram að ekki 

hefur verið tekin ákvörðun um það hvort farið verði í að þróa íslenska útgáfu af 

BREEAM- kerfinu en horft er í að þróa BREEAM, Icelandic apendix on key subjects, 

viðhengi við International Bespoke útgáfuna. BREEAM- vottunakerfið hefur stækkað 

frá þeirri upphaflegu áherslu sem var á nýbyggingar á byggingarstigum yfir í það að 

ná til alls lífsferils bygginga (e. life circle) allt frá skipulagi til notkunar. Innan 

BREEAM- vistvottunarkerfisins er einnig að finna útfærsluna BREEAM- Samfélög (e. 

BREAAM- Communities) sem beinist að skipulagi hverfa. Það einblínir á að hanna 

umhverfi sem fólk vill búa í og vinna í, umhverfi sem er í senn umhverfisvænt og 

hagkvæmt. BREEAM- vottunakerfið notar einfalda og meðfærilega einkunnargjöf 

sem byggð er á vísindalegum grunni og rannsóknum (Olga Árnadóttir, 2017).  
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6.  Eigindleg viðtalsrannsókn 
 

Framkvæmd var eigindleg viðtalsrannsókn þar sem viðtöl voru tekin við fagaðila og 

viðhorfi þeirra til ofanvatnslausna kannað ásamt áliti þeirra á hlutverki 

skipulagsáætlana við innleiðingu þeirra á Íslandi. 

 

6.1 Rannsóknaraðferð 

 

Um er að ræða rannsókn sem að byggir á aðleiðslu (e. Inductive) og er eigindleg 

rannsókn (e. qualitative reaserch) þar sem safnað er gögnum með viðtölum þar sem 

úrvinnsla á gögnum tekur við eftir að viðtöl fara fram og þau eru greind eftir 

aðferðafræði eigindlegra rannsókna. Aðleiðsla er aðferð þar sem dregin er almenn 

ályktun út frá takmörkuðum vitnisburði eins og viðtölum við valda einstaklinga. Þá 

getur eigindleg rannsókn gefið rannsakanda innsýn í rannsóknarefni sem byggir á 

tilfinningu, upplifun og skilningi þátttakenda og nýtist því vel til að rannsaka skilning á 

ferlum eða afmörkuðu efni (Hennink o.fl., 2013). Viðfangsefni rannsóknarinnar er 

blágrænar ofanvatnslausnir í skipulagi og er tilgangur rannsóknarinnar að kanna 

reynslu og viðhorf og álit fagaðila á viðfangsefninu og því hentar eigindleg 

aðferðafræði vel í þessari rannsókn. 

  

6.2 Framkvæmd rannsóknar 

 

Til þess að fá sem bestan skilning á reynslu fólks á notkun blágrænna 

ofanvatnslausna hér á landi og hvernig hægt væri að nota skipulagsramman til þess 

að einfalda og auðvelda innleiðingu slíkra lausna hér á landi voru framkvæmd 

hálfstöðluð viðtöl við átta aðila sem allir hafa annað hvort komið að þróunarvinnu í 

skipulagi eða hönnun og skipulagsvinnu með blágrænar ofanvatnslausnir, þó með 

ólíkum hætti, ýmist sem hönnuðir, ráðgjafar eða starfsmenn stofnana. Með viðtölum 

við valda fagaðila sem tengjast viðfangsefninu fæst skilningur á mati og reynslu 
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fagfólks á notkun blágrænna ofanvatnslausna hér á landi og hvernig nota mætti 

skipulagsumhverfið til þess að einfalda innleiðslu slíkra lausna. 

Viðtalsrammi (sjá viðauka 1.) var notaður við framkvæmd viðtala og voru þar tíu 

staðlaðar spurningar sem lagðar voru fyrir viðmælendur en þær spurningar voru 

mótaðar út frá rannsóknarspurningu verkefnisins. Viðtalsrammi er leiðbeinandi skjal 

fyrir viðtöl og inniheldur hann upplýsingar um tilgang viðtals, hver viðmælandi er og 

fyrir fram ákveðnar spurningar sem spyrja á. Viðtalsrammi er ekki fast mótaður og 

hægt er að fara út fyrir hann ef aðstæður krefjast þess (Hennink o.fl., 2013). Viðtölin 

teljast opin og hálfstöðluð því  sérhæfðum spurningum var á köflum bætt við fyrir 

hvern og einn viðmælanda þegar við átti út frá sérsviði viðkomandi viðmælanda. 

Samtals voru tekin sjö viðtöl við átta einstaklinga en í einu viðtalanna voru tveir 

viðmælendur teknir tali samtímis. Sex af átta viðmælendum skrifuðu þá undir þar til 

gert þáttökuskjal rannsóknar (sjá viðauka 2.) sem einnig er trúnaðaryfirlýsing af hálfu 

rannsakanda þar sem viðkomandi aðili gefur leyfi fyrir því að koma fram undir nafni 

og þeim gert ljóst að öll gögn viðtals væru rekjanleg til þeirra en auk þess heitir 

rannsakandi því í sama skjali að birta ekki gögn úr viðtölum fyrr en að útgáfu 

ritgerðar kæmi. Munnlegt samkomulag liggur varðandi þá tvo aðila sem ekki skrifuðu 

undir þátttökuskjal. 

 

6.3 Val á viðmælendum 

 

Notast var við markvisst úrtak við val á þátttakendum, markvisst úrtak gengur út að 

rannsakandi setur nokkur skilyrði sem viðmælendur verða að uppfylla og eru þeir 

síðan valdir eftir því (Hennink o.fl., 2013). Ákveðið var að viðmælendur kæmu frá 

menntastofnun, ráðgjafafyrirtæki, veitufyrirtæki, sveitarfélagi og Skipulagsstofnun en 

eftirfarandi aðilar voru þátttakendur/viðmælendur í þessari rannsókn: 

 

Ása Lovísa Aradóttir: Líffræðingur og prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands, 

hefur starfað hjá Landbúnaðarháskólanum í 13 ár og er sérsvið Ásu hjá  

Landbúnaðarháskólanum vistheimt og landnýting. Þar áður starfaði áður hjá 

Landgræðslu ríkisins og Skógrækt ríkisins. Ása er með BS próf í líffræði frá Háskóla 
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Íslands, M.Sc.- gráðu frá Montana State University með áherslu á plöntuvistfræði og 

Doktorsgráðu í úthagavistfræði og stjórnun (e. range ecology and management) frá 

Texas A&M University. 

  

Fjóla Jóhannesdóttir: Sérfræðingur um fráveitu í rekstri og tækni hjá Veitum. Er 

með B.Sc.- gráðu í jarðfræði og M.Sc. gráðu frá Danmarks Tekniske Universitet í 

byggingarverkfræði. Starfaði áður á verkfræðistofunni VSÓ Ráðgjöf og veitufyrirtæki 

í Danmörku. Hefur starfað hjá Veitum í 4 ár. Starfar sem fagstjóri um fráveitu þar 

sem meðal annars ofanvatnslausnir eru málefni sem eru á hennar borði.  

 

Hildur Kristjánsdóttir: Ráðgjafi hjá Alta Ráðgjöf og hefur unnið þar í samtals 8 ár 

með hléum frá árinu 2003 á sviði umhverfis og skipulagsmála við almenna 

skipulagsráðgjöf, mat á umhverfisáhrifum framkvæmda, umhverfismat og 

umhverfisvernd. Starfaði áður hjá Borgarfræðasetri. Hildur er með M.Sc.- gráðu á 

sviði sjálfbærrar þróunar (e. environmental sustainability) frá Háskólanum í Edinborg 

frá árinu 2001 með áherslu á samráð við íbúa í ákvörðunartöku á málefnum sem 

snerta umhverfið og hefur einnig lagt stund á nám í skipulagsfræði á masters stigi í 

Barcelona. Þá hefur hún setið tvö námskeið hjá CIRIA (Construction industry 

research and information society) um blágrænar ofanvatnslausnir. 

 

Hólmfríður Bjarnadóttir: Umhverfis og skipulagsstjóri Veitna. Útskrifaðist sem  

skipulagsfræðingur í Newcastle í Englandi árið 1996 og vann eftir það til dæmis við 

mat á umhverfisáhrifum og mat á umhverfisáhrifum framkvæmda. Vann einnig við 

mat á umhverfisáhrifum kjarnorkuúrgangs í Bretlandi. Verkefni hennar hjá Veitum 

snúast til dæmis um að samþætta veituframkvæmdir og skipulagsmál og sjá um 

samskipti við sveitarfélögin hvað það varðar. 

 

Hrönn Hrafnsdóttir: Sérfræðingur á umhverfis og skipulagssviði hjá Reykjavíkur- 

borg sem starfar í teymi þvert á málaflokka og heyrir beint undir sviðsstjóra 

umhverfis og skipulagssviðs. Kemur að stefnumótun í umhverfismálum og þá 

aðallega að lofslagsmálum. Lauk M.Sc.- gráðu í umhverfis og auðlindafræði frá HÍ 

árið 2011 og hefur síðan þá starfað hjá Reykjavíkurborg. 
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Jóhanna Hrund Einarsdóttir: Sérfræðingur á sviði aðalskipulags hjá 

Skipulagsstofnun og starfaði áður á sviði stefnumótunar og þróunar. Hefur unnið hjá 

Skipulagsstofnun í eitt og hálft ár. Er með M.Sc.- gráðu í umhverfisskipulagi og 

stjórnun. 

 

Sóley Ósk Sigurgeirsdóttir: Sérfræðingur á sviði deiliskipulags hjá 

Skipulagsstofnun. Hafði unnið hjá Skipulagsstofnun í eitt og hálft ár þegar að viðtalið 

fór fram. Er með B.Sc.- gráðu í byggingarumhverfisskipulagi og stjórnun og er að 

ljúka M.Sc.- gráðu í Skipulagsfræði við Landbúnaðarháskóla Ísland. 

 

Stefanía Lára Bjarnadóttir: Umhverfisverkfræðingur hjá Mannvit verkfræðistofu. Er 

með B.Sc.- gráðu í umhverfis og byggingaverkfræði og M.Sc.- gráðu frá Danmarks 

Tekniske Universitet með áherslu á urban water supply. Vann hjá Umhverfisstofnun í 

þrjú ár við reikninga á losun gróðurhúsalofttegunda frá iðnaði á Íslandi og í þrjú ár hjá 

Resource International. Sérsvið hennar hjá Mannvit eru blágrænar ofanvatnslausnir 

og hönnun fráveitukerfa. 

 

6.4 Viðtöl 

 

Viðtölin sem rannsóknin byggir á voru tekin á tímabilinu 23.maí 2019 til 24.júní 

2020. Hvert viðtal tók yfirleitt um 60 mínútur með einni undantekningu en eitt viðtalið 

var töluvert styttra eða 21 mínúta. Heildar tímalengd viðtala er 5 klukkustundir, 21 

mínúta og 30 sekúndur. Viðtölin fóru öll fram í þeim fyrirtækjum eða stofnunum þar 

sem viðkomandi viðmælandi starfaði. Viðtölin fóru fram á skrifstofum viðkomandi eða 

í fundarherbergjum hjá hverju fyrirtæki eða stofnun. Þá fór eitt viðtalanna fram í 

gegnum Skype fjarskiptaforritið þar sem einn viðmælenda býr erlendis. 
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6.5 Greining gagna 

 

Við greiningu gagna var notast við eigindlega innihaldsgreiningu (e. qualitative 

content analysis). Eigindleg innihaldsgreining er aðferð innan félagsvísinda sem 

notuð er til aðgreina innihald eigindlegra gagna á kerfisbundinn hátt. Eigindleg 

innihaldsgreining felur í sér markvissa greiningu á rannsóknargögnum sem miðar að 

því að bera kennsl á þemu, skekkjur og merkingu gagna. Að greina rannsóknargögn 

með þessum hætti auðveldar lesanda að meta gögnin og hjálpar rannsakanda að 

setja fram sannfærandi röksemdir byggðar á gögnunum (Berg, 2009). Með því að 

beita þessari aðferð voru borin kennsl á þau þemu sem lesa má úr þeim 

viðtalsgögnum sem safnað var.  
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7. Niðurstöður viðtalsrannsóknar 
 

Í niðurstöðum er gerð grein fyrir sjö þemum. Leitast var við að greina sameiginleg 

þemu í viðtölunum, atriði sem viðmælendur voru almennt sammála um og eins þá 

þætti sem viðmælendur voru ekki sammála um. Niðurstöður greiningar eru studdar 

með beinum tilvitnunum úr viðtölum sem þykja lýsa hverju þema fyrir sig.  

Þemu eru eftirfarandi:  

1. Reynsla viðmælanda af blágrænum ofanvatnslausnum og staða 

þekkingar hérlendis - Reynsla viðkomandi af blágrænum ofanvatnslausnum 

og/eða reynsla af stefnumótun í skipulagi og álit viðkomandi á stöðuna á 

þekkingu varðandi blágrænar ofanvatnslausnir á Íslandi. 

2. Þétting byggðar og líffræðilegur fjölbreytileiki - Hvernig blágrænar 

ofanvatnslausnir geta stuðlað að auknum líffræðilegum fjölbreytileika. 

3. Blágrænar ofanvatnslausnir og Lýðheilsa - Mannlegi og fagurfræðilegi 

þáttur blágrænna ofanvatnslausna? Hvað gefa blágrænar ofanvatnslausnir 

fólki meira en að veita vatni ofanjarðar? 

4. Helstu áskoranir við innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna – Hvað er 

það helst sem stendur í vegi fyrir því að taka inn blágrænar ofanvatnslausnir í 

skipulagsáætlanir? 

5. Reynsla annarra landa og hvað geta Íslendingar lært erlendis frá? - Hvað 

er hægt að læra af reynnslu annarra landa? Viðmælendur tala almennt um 

blágrænar ofanvatnslausnir erlendis frá og nefna dæmi. 

6. Regluverk, stefnur og áætlanir, hvaða stig áætlana á að leggja áherslu á 

hvað varðar innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna?- Hvað þarf að vera 

til staðar í regluverki, löggjöf og áætlunum og hvaða stig skipulags ætti að 

leggja áherslu á? 

7. Hver ber ábyrgð og hvað er hægt að gera til að tryggja farsæla 

innleiðingu á ofanvatnslausnum? – Hvaða aðilar ættu að bera mesta 

ábyrgð á því að innleiða blágræanar ofanvatnslausnir í skipulag á Íslandi og 

hvað er til ráða? 
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7.1 Reynsla viðmælanda af blágrænum ofanvatnslausnum 
og staða þekkingar hérlendis 

 

Fimm af viðmælendunum átta töldu sig hafa beina reynslu af blágrænum 

ofanvatnslausnum en þrír af viðmælendunum töldu sig ekki hafa beina reynslu. 

Reynsla viðmælanda er mismikil og hafa þessir fimm viðmælendur sem höfðu beina 

reynslu ýmist komið að verkefnum tengdum blágrænum ofanvatnslausnum sem 

sérfræðingar og/eða ráðgjafar. Allir viðmælendur voru sammála um að hafa heyrt af 

blágrænum ofanvatnslausnum og vissu um hvað væri að ræða. Jóhanna og Sóley 

hjá Skipulagsstofnun og Ása hjá Landbúnaðarháskólanum töldu sig ekki hafa beina 

reynslu af vinnu þar sem unnið er með blágrænar ofanvatnslausnir, Sóley sagðist 

hafa séð þetta í sinni vinnu en Jóhanna ekki.  Þá sagðist Ása einungis hafa nálgast 

þetta viðfangsefni út frá fræðilegri nálgun og kynnt sér verkefni annarra en ekki 

rannsakað þetta viðfangsefni sjálf með beinum hætti: 

„ … hef ekki séð þetta í því sem að ég hef verið að vinna í hérna ég veit náttúrulega 

að Urriðaholt hefur gert þetta í sínu skipulagi og þetta er frekar ... nánar útfært í 

deiliskipulagi“ (Jóhanna). 

„sko ég hef fyrst og fremst nálgast þetta svona fræðilega þannig að ég hef fyrst og 

fremst verið að lesa mér til og skoða það sem að aðrir hafa verið að gera“ (Ása). 

 

Sóley hafði orðið vör við ofanvatnslausnir í sinni vinnu og hafði eins og Jóhanna 

einnig heyrt um að þær hefðu verið stór partur af skipulagi Urriðaholts: 

„ … þeir eru búnir að setja sér einhverja stefnu … Reykjavíkurborg með blágrænar 

ofanvatnslausnir og við erum að sjá þetta koma inn í þessum nýju deiliskipulögum 

fyrir ný hverfi, ekki … þú veist ... það er náttúrulega voða mikið deiliskipulagt í 

Reykjavík og hérna í breytingum á deiliskipulagi sér maður ekki endilega áherslu á 

blágrænar ofanvatnslausnir en í þessu heildarskipulagi fyrir ný hverfi eins og 

Vogabyggðina þá sér maður þetta koma inn, svo náttúrulega í Garðabæ, 

Urriðaholtið tók svoldið af skarið … “ (Sóley). 
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Reynsla Hildar hefur verið sú að koma inn sem sérfræðingur og ráðgjafi í verkefni á 

öllum stigum skipulags þar sem unnið er með ofanvatnslausnir: 

„ … aðallega verið að vinna í að aðstoða Reykjavíkurborg og Veitur við að innleiða 

blágrænar ofanvatnslausnir í Reykjavík … það er svona komið inn þar en Alta stýrði 

verkefni sem var sem sagt í skipulagi Urriðaholts í Garðabæ þar sem að blágrænar 

ofanvatnslausnir voru innleiddar“ (Hildur). 

 

Þá koma Hrönn, Fjóla og Hólmfríður einnig allar að þessum málaflokki sem 

sérfræðingar. Hrönn sem sérfræðingur á umhverfis- og skipulagssviði hjá 

Reykjavíkurborg kemur að stefnumótun í umhverfismálum: 

„ ... ég vinn með teymi sem að heyrir beint undir sviðsstjóra umhverfis og 

skipulagssviðs sem að kemur svona þvert að málaflokkum og ég kem að 

stefnumótun í umhverfismálum og þá kannski aðallega loftslagsmálum ...“ (Hrönn). 

 

Fjóla og Hólmfríður, báðar hjá Veitum, koma að þessum málaflokki annars vegar 

sem verkfræðingur og hins vegar sem skipulagsfræðingur og þá aðallega við að 

samþætta veituframkvæmdir (þar á meðal ofanvatnslausnir) og skipulagsmál: 

„ … kem síðan aftur hingað 2015 [til Veitna] með þessa pælingu hvernig getum við 

farið að tala um þetta fyrr en síðar hér, og var svona fagstjóri fráveitu þar sem að 

þessi mál horfa til langrar framtíðar ...“ (Fjóla). 

„ ... en svo núna er ég að vinna hjá Veitum sem skipulagsfulltrúi og er að samþætta 

veituframkvæmdir og skipulagsmál eða hvað á ég að segja … svona tengiliður ... 

tala við skipulags ... hérna … sveitafélögin … sjá hvaða áform þau hafa ... hvernig 

við getum bæði ... hvar eru árekstrar ... líka hvernig við getum nýtt okkur og 

undirbúið okkur betur ef það er verið að byggja ný hverfi eða þétta byggð ...“ 

(Hólmfríður). 

 

Allir viðmælendur nema einn töldu stöðu þekkingar hérlendis varðandi blágrænar 

ofanvatnslausnir vera á byrjunarstigi en þó vera að aukast en að auka þyrfti enn 

frekar við þekkingu á þessu sviði, bæði innan þeirra fagstétta sem fást við þetta 

tiltekna viðfangsefni sem og almennt í samfélaginu. Jóhanna sagðist ekki vita 
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stöðuna á þekkingu hérlendis og Sóley telur að þessi þekking sé á allra vitorði hjá 

þeim sem að starfa í tengdum fögum en að reynslu skorti. Þá telur hún að 

almenningur þekki þetta almennt ekki enn þá:   

„Ég held að þessi þekking sé á allra vitorði hjá þeim sem að eru að starfa við þetta, 

manni finnst það alveg sko. Það vita allir í bransanum hvað við á og ég held að 

almenningur sé ekki alveg kominn þar sko“ (Sóley). 

 

Upplifun Hildar og Fjólu er á svipuðum nótum en þær telja að það sé kannski einna 

helst fólk sem er að koma úr námi sem sé að koma inn með þessar áherslur þ.e. 

vistvænni áherslur en Hildur nefnir einnig að þetta séu áherslur sem ganga þvert á 

mörg fög og að það þurfi að leggja áherslu á að koma inn þekkingu á öllum þeim 

sviðum sem að koma að innleiðingu ofanvatnslausna. Þá bendir Fjóla á að bæði 

innleiðing ofanvatnslausna og þétting byggðar séu hvort tveggja lærdómsferli fyrir 

alla sem að þessum málum standa: 

„ … það þarf að leggja mikla áherslu á uppbyggingu þekkingar og fólk sem er að 

koma úr námi er kannski að koma með þessar áherslur enn sterkar inn en af því að 

þetta gengur svo þvert á mörg fög ... það eru ekki bara verkfræðingarnir sem að 

eiga þessi verkefni eða landslagsarkitektarnir eða skipulagsfræðingarnir heldur þarf 

þetta að koma inn svo víða ... þannig að ég held að það sé svona ... þarf að leggja 

mikla áherslu á að koma þessari þekkingu inn á öll þau svið sem að þurfa að koma 

að innleiðingunni, það er kannski eitthvað nýtt ...“ (Hildur). 

„ ... já ég myndi segja að staðan er bara svolítið þannig að nýútskrifað fólk er 

svolítið með þetta í fingrunum ... það skilur ... eða þú veist bara fá þetta ... þetta er 

bara svona orðinn standardinn í Skandinavíu ... þetta er bara partur af því hvernig 

þú vinnur á meðan að kannski eldri ráðgjafar sem eru vanir bara einhverju ... og 

þéttingin er bara hellings lærdómsferli líka ...“ (Fjóla). 

 

Þá er Fjóla einnig á því að það skorti ákveðna reynslu hvað framkvæmdir varðar: 

„ ... við erum enn þá svoldið á hönnunar ... skipulags fasa og ekkert komin rosalega 

mikið í framkvæmdir og þetta er bara að rúlla ... þetta er ekkert komið bara eins og 

„buisness as usual“ og fólk skilur þetta bara og svona ...“ (Fjóla). 
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Hólmfríður bendir á nokkra aðila sem henni finnst hafa verið að vinna 

brautryðjendastarf í því að auka við þekkingu fagaðila á ofanvatnslausnum, áhugi og 

meðvitund sé til staðar en þekkingargrunnurinn sé enn að byggjast upp: 

„ ... mér finnst Alta er búin að vera með ... við getum sagt … brautryðjandastarf … 

með því að fá inn … með því að fá erlenda aðila sem að eru með mikla reynslu og 

hafa haldið námskeið ... hjá endurmenntunarstofnun og sem að við héldum fyrir 

svona lykilaðila saman Veitur og Reykjavíkurborg og mjög margir sem að hafa farið 

á þessi námsskeið og ... en skipulagshöfundarnir eru náttúrulega ... það eru fáir 

sem að hafa verið að vinna ... það eru bara örfáir sem eru með svona ... annað 

hvort reynslu hér á landi eða erlendis og Sigurður Grétar er náttúrulega einn af 

þeim ... svo mér finnst .. áhuginn er þarna ... það er mjög mikil meðvitund held ég ... 

fólk er meðvitað um að þetta eru kröfur og þetta er til staðar en þekkingargrunnurinn 

er ... þú veist ... þetta er að koma ... hann er kannski ekkert rosalega mikill akkúrat 

núna en það er ekki þar með sagt að það sé ekki áhugi og það sé hægt að gera 

ýmislegt ..“ (Hólmfríður). 

 

Ása segir að stutta svarið sé að hún hafi ekki hugmynd um það en bendir þó á að 

hún telji að þekkingin fari vaxandi en þar þurfi að bæta heilmikið úr og að þetta sé 

spennandi svið að vinna með:   

„sko ég hef nú ekki skoðað það neitt nákvæmlega … mín tilfinning er samt sú að 

þetta fari vaxandi en samt sko ... það þarf örugglega að bæta þar heilmikið úr … og 

bara til að sko ... þeir aðilar sem að málinu koma séu alla vega meðvitaðir um að 

þessar lausnir séu til ... sko af hve miklu leiti fólk er meðvitað um þær ..ég hef bara 

ekki hugmynd um það hver staðan er í því ... það er kannski stutta svarið. En 

kannski almennt bara hvað þekkingar ..hvað á ég að segja ... hver þekkingarstaðan 

er á landsvísu þetta er náttúrulega svo sem að verið kannski að vinna talsvert mikið 

með erlendis og það eru ekki til margar innlendar rannsóknir akkúrat á þessu sviði 

... en ég held að það væri sko mjög spennandi svið að vinna með og eitthvað sem 

að ætti vel við á þessum tímum og manni hefur svo sem oft látið sér detta í hug að 

koma smá krafti í það ... en það er bara hvernig maður skiptir tímanum sko.“ (Ása). 
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Stefanía nefnir The SuDS Manual sem er ýtarlegur leiðbeiningabæklingur fyrir 

ofanvatnslausnir gefin út af CIRIA (Construction Industry Research and 

Information Association) og segir hafa mest megnis stuðst við það rit í því sem 

hún hefur verið að gera. Þá talar hún einnig um að það vanti uppá samræmingu 

hjá hönnuðum og ýmsum stofnunum auk skorts á gögnum ásamt því að ekki sé 

skýrt hvaða gögn þurfi og eigi að vera til: 

„mín þekkingin er öll að koma hægt og rólega ... þegar ég byrja að skoða blágrænar 

ofanvatnslausnir í byrjun árs 2017 ... já það er að verða þrjú og hálft ár síðan þá var 

sama sem engin þekking á Íslandi þetta var svona að byrja ... þá voru að koma inn 

á borð svona fyrstu verkefnin ... þá var búið að setja í aðalskipulag að huga ætti að 

ofanvatnslausnum í öllum skipulögum og á þéttireitum ... uhm … þá byrjuðum við 

kannski svona fyrst bara ... já bara að reyna að átta okkur á því hvað felst í því og 

hvað við erum að fara að gera ... við tökum þá SuDS manualinn allavega hjá 

Mannvit og förum bara ... skoðum hann svoldið djúpt og finnum allskonar hönnunar 

leiðbeiningar og forsendur þar … og höfum í á hingað ..svona mest megnis stuðst 

við hann … en ég tel að það vanti enn þá svoldið samræmingu á milli hönnuða hjá 

mismunandi stofum og það vantar soldið mikið enn þá að setja upp … uhm ... 

verkferla ... það er  hver kemur að hverju ... þetta er mikið samspil á milli sem sagt 

verkfræði hönnunar og landslagsarkitekts og hönnunar og svo líka ýmislegt hvað 

kemur inn í deiliskipulag yfirleitt ... þegar við hönnum fráveitukerfi þá kemur það 

ekkert inn í deiliskipulag það er bara undir ... uhm ... götunum ... undir jörðinni en 

þetta ... hvað á heima inn í deiliskipulagi ... hvernig ... hvaða kvaðir eru á lóðarhafa 

og hvernig það kemur inn í  deiliskipulag og hver ... hver er það sem fer yfir þessar 

kvaðir ... er það  byggingarfulltrúi hefur hann þekkingu og reynslu og upplýsingar til 

þess að yfirfara þessi ... þennan hluta mannvirkja og já ... það hefur verið svona ... 

það vantar svona þessa verkferla mikið i dag og þeir eru svona hægt og rólega bara 

að mótast bara með reynslu ... og  hvaða gögn eigi að vera til ... við höfum líka 

svoldið strandað á því“ (Stefanía). 

 

7.2 Þétting byggðar og líffræðilegur fjölbreytileiki 

 

Þegar spurt er hvort hægt sé að byggja þétt án þess að ganga um of á vistkerfi innan 

þéttbýlis og hvort blágrænar ofanvatnslausnir séu aðferð sem horfa mætti til við 
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verndun vistkerfa innan þéttbýlis er líffræðilegur fjölbreytileiki svar sem að kom upp 

oftar en einu sinni og þá helst í sambandi við það að passa yrði uppá það við 

þéttingu byggðar að halda í og auka við líffræðilegan fjölbreytileika. Sóley, Hildur og 

Hrönn töluðu allar um líffræðilegan fjölbreytileika: 

„Já sko kannski ef að við erum að tala um eitthvað vistkerfi ... ef við erum að búa til 

eitthvað manngert umhverfi þá erum við náttúrulega að breyta vistkerfinu á svæðinu 

og kannski með því að halda í vistkerfi inná milli … ekki raska þeim of mikið ... jafna 

þau við jörðu og búa til eitthvað einsleitt vistkerfi úr því þá mættum við kannski 

viðhalda og það eru náttúrulega ... örugglega oft blágrænar ofanvatnslausnir sem 

að henta í því ...“ (Sóley).  

„ ... og svo náttúrulega bara það að koma líka bara vatninu í hringrásina í staðinn 

fyrir að leiða það bara allt á einn stað og út af svæðinu ...jájá ég sé það klárlega og 

líka bara líffræðilegur fjölbreytileiki sem að kemur inn í borgarumhverfið með því“ 

(Sóley). 

„Ég held að blágrænar ofanvatnslaunsnir geti verið ein af lausnunum sem að 

stuðlar að svona auknum líffræðilegum fjölbreytileika eða svona hvernig megi hlúa 

að grænu svæðunum í borginni … tvímælalaust … en ávinningur blágrænna 

ofanvatnslausna er margþættur og það er tvímælalaust ein af stoðunum og ein af 

ástæðunum af hverju við erum að innleiða þetta. En við tölum alltaf um þessar fjórar 

stoðir … að auka umhverfisgæðin ... að stuðla að aukum líffræðilegum 

fjölbreytileika og endurheimt vistkerfa er þar tvímælalaust mjög sterkur þáttur“ 

(Hildur). 

„já það er mín skoðun ... en ég er náttúrulega ekki líffræðingur eða landslagsarkitekt 

eða neitt slíkt ... en ég held að það séu gríðarlega mikilvæg tækifæri í því að passa 

uppá bara eins og græna þekju ... að það séu til dæmis græn þök með einhvers 

konar gróðri ..að það getur verið … og aftur ... ég er ekki líffræðingur en ég bara sé 

fyrir mér svo ótrúlega flott hvað það er að halda í líffræðilega fjölbreytni ... á grænu 

þaki ... þú ert þá með einhvers konar blöndu af gróðri ... þú ert með einhvers konar 

skordýr líka sem að eru kannski ekki vinsæl en eru alveg hluti af þessu og jafnvel 

að fuglar geti kannski gert sér hreiður uppá þaki ... eða ég veit það ekki … kannski 

er þetta óraunhæft og einhver draumsýn en ég trúi því ..og það að halda grænni 

þekju inn í borg ... það ... ég trúi því einhvern veginn að það sé alveg hægt að gera 

það með þéttingu líka“ (Hrönn). 
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Ása benti á það að þétting byggðar væri vissulega góð að því leiti að þegar byggt er 

þéttar þá er ekki verið að dreifa byggðinni og brjóta þar með nýtt land undir byggð en 

í leiðinni mætti ekki gleyma að vega upp á móti þessari þéttu byggð með grænum 

lausnum: 

„já ... sko ... þegar að þú byggir þétt þá náttúrulega gengur þú á vistkerfin það 

náttúrulega bara segir sig sjálft en þá er spurning um hvernig er hægt að draga sem 

mest úr þeim áhrifum og þá ... annar vinkill þar er þá ef þú byggir þétt á einum stað 

þá ertu sennilega að spara þá annað land ... þannig að það er líka þáttur í þessu ... 

en til þess að draga úr áhrifum þessarar þéttu byggðar þá geturðu náttúrulega verið 

með alls konar svona grænar lausnir ..og þá til þess að búa til búsvæði fyrir 

mismunandi tegundir … til þess að hægja á ferð vatnsins um kerfið.“ (Ása). 

 

Hólmfríður tekur einnig undir það og talar um mikilvægi þeirra grænu svæða sem að 

standa eftir inn í þéttri byggð og mikilvægi þess við þéttingu byggðar að það þyrfti 

kannski að nálgast veitukerfin á nýjan hátt og taka þyrfti blágrænar ofanvatnslausnir 

inn í skipulag frá byrjun ef nota ætti slíkar lausnir: 

„ef maður er að byggja mjög þétt og það sem að maður myndi vilja er að blágrænar 

yrðu skoðaðar ..ef maður er að gera þær í alvöru að þær yrðu skoðaðar frá byrjun 

... þótt það sé verið að nota núverndi innviði þá er það ekki öll sagan ... stundum 

eru þeir ekki nógu stórir til dæmis í Vatnsmýrinni þó að þeir séu til staðar þá er það 

ekki þar með sagt að það sé hægt að anna þéttri byggð, þá þarf að styrkja stofnana 

og kannski hugsa uppá nýtt ... huga að nýjum lausnum og eitthvað slíkt ... það er 

alveg það sem að kemur inn í með ofanvatnslausnirnar … hvað eigum við að 

stækka fráveitukerfið mikið? þá er ég sko að tala um skólpið og svo líka regnvatnið 

… erum við að leggja stórar lagnir fyrir regnvatnið í nýjum hverfum eða erum við að 

nálgast þetta á nýjan hátt ..að við séum ekki með svona mikið regnvatn sem að við 

erum að ferja út í sjó með tilheyrandi kostnaði og raski og einhverju slíku ...“ 

(Hólmfríður). 

„ ... flottustu blágrænu lausnirnar taka svoldið pláss … ef þú ætlar að hafa settjarnir 

sem er kannski svona svoldið gamalt ... þá þarf líka … þá þarf maður líka ... ef það 

er búið að byggja of þétt þá eru oft möguleikarnir orðnir of takmarkaðir þannig að 

maður þarf oft að horfa á þetta heildrænt það er ekki hægt að skoða eitt 

deiliskipulagssviði heldur hvernig er keðjan að virka öll og maður þarf svona að hafa 
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þennan balance ... þó svo að þétting byggðar rými mjög vel við markmið 

Sameinuðu þjóðanna að þá getur maður ..maður verður að horfa á heildarmyndina 

líka og maður verður kannski að fórna einhverri af þeirri hugsun líka ... af þeirri 

framtíðarsýn … og byggja kannski ekki alveg jafn þétt og maður ætlaði sér ef þú 

ætlar ekki að hafa vandamál … en svo líka með þéttingu byggðar þá kannski líka 

verður þú að hanna umhverfið betur og leggja meira í það … og þessir blettir sem 

eru til staðar eru þeir eru svo mikilvægir“ (Hólmfríður). 

 

Þá telur Stefanía að hægt sé að þétta byggð án þess að ganga um of á vistkerfin 

innan þéttbýlisins því hugmyndin með blágrænum ofanvatnslausnium sé einmitt 

að samtvinna almenningsrými og ofanvatnsmeðhöndlun og að það fáist einmitt 

ekki sjálfbært samfélag eða sjálfbær borgarmynd ef ekki á að meðhöndla 

regnvatn með sjálfbærum leiðum: 

„já ég tel það ... alveg klárlega ... það gerir það samt erfitt náttúrulega þegar það er 

ekki pláss ... það þarf eitthversstaðar að skapa rými en ... í öllu skipulagi hlýtur líka 

að þurfa að skapa rými fyrir ... bara fyrir okkur ... fyrir mannfólkið ...uhm ... einhver 

náttúruleg rými og hugmyndin með blágrænum ofanvatnslausnum er að nýta vatnið 

sem auðlind og samtvinna þannig rýmin og ofanvatnsmeðhöndlun af því að þétting 

byggðar er náttúrulega gerð líka á grundvelli sjálfbærs samfélags og hafa þjónustu 

en þú færð ekki heldur sjálfbært samfélag ef þú ... ehm ... sjálfbæra borgarmynd ef 

þú ætlar að láta allt regnvatn ekki fara....meðhöndla regnvatnið með sjálfbærum 

leiðum ... þannig að já ... ég tel að það sé vel hægt“ (Stefanía). 

 

7.3 Blágrænar ofanvatnslausnir og lýðheilsa 

 

Þegar spurt var hvað það væri sem blágrænar ofanvatnslausnir gæfu íbúum 

viðkomandi svæðis annað en að veita vatni ofanjarðar er lýðheilsa hugtak sem kom 

oft upp í svörum viðmælenda og að slíkar lausnir gætu almennt stuðlað að bættri 

lýðheilsu séu gæði slíkra lausna góð, Hildur lýsir fjölþættum ávinningi blágrænna 

ofanvatnslausna sem algjörum bónus og Ása bendir á að það séu til rannsóknir sem 

sýni fram á góð áhrif á andlega og líkamlega heilsu fólks:- 
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 „Ég held bara ef að við berum saman þessar blágrænu lausnir við þessar 

hefðbundnu lausnir … það er þá að veita ofanvatni í pípur neðanjarðar þá ertu að 

tala um bara algjöran bónus sem þú færð og fyrir utan það að þú ert kannski að 

auka seiglu borgarinnar með þessu þar sem að hægt er að innleiða blágrænar 

ofanvatnslausnir … þá er þetta bara bónus sem að þú færð og hérna bara 

ávinningur segi ég og tvímælalaust getur svona fallið að svo mörgum áætlunum 

sem að sveitarstjórnir hafa sett sér … það er að segja að auka umhverfisgæði og 

þetta styður við lýðheilsu ef að gæðin á opnu svæðunum eru meiri … þannig að þá 

hugsa ég að þetta gæti unnið allt saman“ (Hildur). 

„sko það eru náttúrulega ótal rannsóknir sem hafa sýnt fram á það að vera í 

snertingu við einhverja náttúru er fólki óskaplega mikilvægt … það hefur áhrif á 

bæði andlega og líkamlega heilsu ... þannig að það er eitt og þetta er líka sko 

spurning um að hafa einmitt ... að auka aðganginn að þessari ... auðlind ... er það 

sem má segja“ (Ása). 

 

Þá bendir Fjóla á það hvernig hægt er að fá meira fyrir peninginn með því að nota 

blágrænar ofanvatnslausnir í stað hefbundnari lausna: 

„og ég segi ... blágrænt er bara verkfæri ... ég get alveg hreinsað með bara vikri 

ofan í niðurfalli og það sér það enginn ... ég get fengið sömu niðurstöðu með mjög 

verkfræðilegum og dýrum lausnum ..en ég get fengið fyrir sama pening eitthvað 

fallegt ... hver króna fær bara meira virði ... hérna fær hún bara einfalt virði en ef ég 

fer yfir í yfirborðslausn þá fær hún kannski þrefalt, fjórfalt virði, hún fær líffræðilegan 

fjölbreytileika, hún fær græna faktorinn … hún fær hreinsi faktor ... þú veist ... hún 

er að gera miklu meira fyrir mig og fyrir þig, það fá allir eitthvað fyrir krónuna á 

meðan að ég fæ bara eitthvað eitt á því að grafa hana niður“ (Fjóla). 

 

Hólmfríður telur að hönnunin skipti miklu máli, það sé hægt að hanna blágrænar 

ofanvatnslausnir á margan hátt og það sé ekkert automatískt betra umhverfi eins og 

hún orðar það, það færi eftir því hvernig það væri hannað: 

„já hvað þetta veitir það íbúum, það fer náttúrulega svoldið eftir hvað þú gerir við 

það, þú getur náttúrulega haft það þannig að þetta sigi bara niður, með gegndræpt 

yfirborð eða  fari út í runna eða eitthvað slíkt en þetta verður að hafa ... segjandi 

það ... að þá náttúrulega verður þú að hafa meiri gróður ef þetta á að ganga upp, 
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einhvers staðar ... og það náttúrulega skapar betra umhverfi ... en ef þú ætlar að 

skap einhvern vatnsleik ... eða nota þetta einhvern megin í leikvöllum ... það eru til 

ýmsir ... hérna í Svíþjóð þar sem að ég bjó lengi … þar sem að var mikið um svona 

blágrænar ofanvatnslausnir ... eru svoldið svona frumkvöðlar í því og það var gert 

ýmislegt ... kannski svona gosbrunnar sem að fóru af stað ef það var mikið vatn eða 

litlir svona kanalar og svo voru svona litlir steinar sem var hægt að hoppa yfir og 

þetta var líka ... ef það var rigning og það var mikið vatn að þá var extra gaman að 

fara þangað ... svo þú getur náttúrulega leikið þér með það ... það er ekkert að 

segja að það verði eitthvað automatískt betra umhverfi það fer eftir því hvað þú 

gerir úr því“ (Hólmfríður). 

 

Einnig bætir hún því við að það þyrfti að samnýta almenningsrými betur með tilliti til 

ofanvatnslausna og félagslegra þátta: 

„hægt að nýta bæði svona ... hvað segir maður ... at the source ... þar sem að það 

rignir niður ... að þar sé hægt að vinna úr því ... bæði hægt að láta það hverfa 

[uppgufunarlausnir] eða gera eitthvað með það … skemmtilegt ... og náttúrulega 

enn þá mikilvægara þessi grænu svæði sem að við erum með núna ... við þéttingu 

byggðar er náttúrulega verðmætari og verðmætari þegar þau eru færri ... það þarf 

að nýta þau betur og ef það er hægt að fá svona samþættingar ... eða nýta á ýmsan 

hátt ... samnýta ... kannski sem blágrænar lausnir og bara að það sé gaman að 

vera þar og gaman að hittast og leika sér og allt það [félagsleg nýting]“ (Hólmfríður). 

 

Þá segir Stefanía blágrænar ofanvatnslausnir geta gefið fólki tengsl við náttúruna 

og þá sérstaklega og það sé sértaklega mikilvægt að ná fram slíkri tengingu í 

borgarumhverfi: 

„sko ef að ég má vera fræðileg þá held ég að þetta gefi manni alveg … alveg heilan 

helling ... þetta gefur manni tengsl við náttúruna líka sem ég held að sé  mjög 

áhugavert eins og fyrir krakka að sjá ... já regnvatnið mitt kemur hérna niður ... við 

ætlum að safna því saman hérna ... og hérna hreinsast ákveðnir ... þú veist ... 

þegar það rennur meðfram yfirborðinu þá verða ... hreinsar yfirborðið ... það verða 

ákveðin efni ... við sjáum olíu rákina ... og ég held að það geti gefið manni ákveðin 

tengsl við ... ehm ... við náttúruna ... og sérstaklega þá í borgarumhverfi þar sem að 

maður ... fólk  tengist náttúrunni alveg“ (Stefanía). 
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7.4 Helstu áskoranir við innleiðingu blágrænna 
ofanvatnslausna 

 

Sóley og Jóhanna starfsmenn Skipulagsstofnunnar voru sammála um hverjar helstu 

áskoranir væru fyrir blágrænar ofanvatnslausnir sem aðlögunartæki við 

loftslagsvandanum og það væri að koma því inn í skipulagsskilmála:  

„bara að koma þessu inn í skipulag, skilmála … inn á Aðalskipulagið sitt ... með 

skilmálum til leiðbeiningar ... líka fyrir deiliskipulag“ (Jóhanna). 

„Já, það er náttúrulega … örugglega hjá sveitarfélögunum að koma þessu inn í 

Aðalskipulagið sitt ... Já og það er þá bara … það er ekki algilt … alls ekki … en 

maður sér alveg áherslubreytingu … hérna … já algjörlega … en já áskorunin er 

náttúrulega bara að binda þetta inn í skipulag“ (Sóley). 

 

Hildur telur ferlið sjálft geta verið helstu áskorunina. Það þurfi að huga að innleiðingu 

á fyrstu stigum og innleiða ferlana víðar þannig að allir sem koma að innleiðingu skilji 

ferlið og mikilvægi þess að gert sé ráð fyrir ofanvatnslausnum. Frá fyrstu stigum 

skipulags sé verið að vinna með slíkar lausnir. Þá telur Hildur að gæðin skipti miklu 

máli, það þurfi að vera ákveðin gæði í hönnuninni og að hún virki: 

„það þarf að huga að innleiðingunni á fyrstu stigum, það þarf hins vegar að innleiða 

ferlana víða annars staðar … það er ekki nóg að segja bara í aðalskipulagi … við 

ætlum að innleiða blágrænar … þú þarft að tryggja það hvernig þú ætlar að taka 

það í gegnum allt skipulagsferlið og þar þurfa margir að koma að … þar þurfa 

kannski verkfræðingarnir að koma að með veitukerfin og landslagsarkitektarnir og 

arkitektarnir þurfa að skilja þetta líka … það þurfa eiginlega allir að skilja til þess að 

þetta sé hægt … til þess að það sé búið að tryggja ákveðin gæði í hönnun bara 

þannig að hún virki líka og fólk missi ekki bara trúnna á að þessar blágrænu séu 

góð hugmynd en það þarf að innleiða í ferlana.. bara frá skipulaginu … í hönnun … 

framkvæmdarstigi … þannig að þú þarft að tryggja að allir skilji og svo í viðhaldi og 

vöktun … ég held að það sé ... það þarf að huga að öllu ferlinu“ (Hildur). 
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Fjóla sagði vanta heimild til þess að skrifa inn í skipulagsskilmála ákveðin fasta hvað 

varðar afrennslisstuðula lóða og nefndi hún dæmi frá Ósló í Noregi máli sínu til 

stuðnings: 

„áskoranirnar eru þær að við höfum heimild til þess að skrifa inn í skipulagsskilmála 

ákveðinn fasta … sem sagt afrennslisstuðul lóða … á heimasíðu Ósló þá ertu með 

afrennslisstuðul og þá þarft þú bara að uppfylla það, það verður að vera 30% ... eða 

sem sagt 30% af vatni á lóðinni þarf að miðlast innan lóðarinnar en svo er líka 

faktor núna að það er blágrænn stuðull ofan á það, það má ekki bara vera tankur … 

það verður að vera eitthvað grænt með því … það að setja afrennslisstuðul á lóðir 

... hvað getum við fengið að setja inn mikinn afrennslisstuðul inn í skipulag? … mér 

finnst það vera áskorun að fá að setja þetta inn og að fólk fari eftir því … og svo veit 

ég að eins og Ósló kom núna með sko svo getur þú sett blágrænan faktor á ... þú 

getur gert þetta annars vegar mjög grátt og hins vegar að þú fáir þá ... sem er meira 

svona beauty pælingin ... að það má ekki vera bara tankur sem að tekur bara allt 

vatnið heldur að það sé bara einhver blágrænn faktor … þeir voru með eitthvað 

svona snjallt skjal sem að þú fyllir út ... ég er með tíu aspir og eitthvað og … fimm 

fermetra af grasi … og þá reiknaði hann út blágræna stuðulinn fyrir þig“ (Fjóla). 

 

Hólmfríður segir að setja mætti strangari kröfur og bendir á að í Skotlandi er þess 

krafist á mörgum stöðum að notaðar séu blágrænar ofanvatnslausnir: 

„það er ekkert sem að stoppar þær ... en það er ekki kannski beint krafist heldur ... 

það mættu kannski alveg vera strangari kröfur ... ef að ég segi ... ef það eru kannski 

þeir sem eiga að borga brúsann ... og finnst kannski margir hræddir við þetta … 

sérstaklega af framkvæmdaraðilum og verktökum ... að fólk vilji ekki hafa vatn á 

lóðinni eða ... að krakkar gæti drukknað eða þetta sé hættulegt að hafa vatnið 

svona sjáanlegt ... það sé auka kostnaður ... hvernig þetta væri í viðhaldi annað 

slíkt … þá er oft ekki verið að krefjast þess að það sé blágrænt ... en þó að þetta sé 

stefnan hjá Reykjavíkurborg og þó að þetta sé í aðalskipulaginu að þá er það líka 

svoldið eftir aðstæðum bara og í Skotlandi til dæmis þá verður maður að nota þetta 

... svo maður gæti alveg gengið lengra ... og það eru dæmi frá öðrum löndum um 

það ... varðandi sko bara skipulagsmál almennt og þá er ég ekki að tala um 

lagarammann ... þetta tekur svona pláss og það er þar sem að geta verið mögulegir 

hagsmunaárekstrar getur maður sagt ... en þú getur kannski ekki fengið allt“ 

(Hólmfríður). 
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Hrönn telur að viðhorf fólks gætu verið áskorun, þetta sé ný aðferð og fólki hafi 

tilhneigingu til þess að halda bara áfram að nota þær aðferðir sem það hefur verið að 

nota hingað til:  

„kannski að þetta sé nýtt og hérna ... að þetta er nýtt fyrirbæri og að það þarf ... og 

það sem að gerir þetta líka flókið ... að mér er sagt ... að það þarf alltaf mismunandi 

lausn á hverjum stað ... en það er kannski bara eins og með allt annað götur eða 

bara hús eða hvað sem er ... þannig að þetta er nýtt kannski í fyrsta lagi ... og í öðru 

lagi þá gæti verið sú hætta að vinna þetta ... æi við höfum alltaf gert þetta svona … 

gerum þetta svona … að það séu bara gömlu plönin tekin upp og það sé bara unnið 

þannig ... það er þægilegast … hitt tekur lengi tíma“ (Hrönn). 

 

Ása bendir á að það þurfi kannski frekari rannsóknir til þess að átta sig  á því hversu 

vel þessar lausnir virka hér á landi: 

„veistu ég bara þekki ekki skipulagsregluverkið nógu vel til að geta svarað þessu … 

Já ég held að við þurfum … það eru einhverjar rannsóknir á sko hérna ... hvað á að 

segja ... hversu vel þessar lausnir eru að virka en við þurfum kannski að gera meira 

af því og gera það ... gera slíkar rannsóknir á markvissari hátt“ (Ása). 

 

Stefanía segir helstu áskoranirnar vera þær að búa þyrfti til 

hönnunarleiðbeiningar og samræma hönnun, fara betur yfir verkferla, hanna með 

íslenskar aðstæður í huga og komast að því hvar ábyrgð liggur varðandi umhirðu 

og viðhald ofanvatnslausna: 

„uhm ... það eru ... næstu skref og helstu áskoranir eru eða … búa til 

hönnunarleiðbeiningar samræma hönnun ... uhm ... einnig ... já ... eins og ég hef 

verið að reka mig á í dag mest er að blágrænar ofanvatnslausnir  hreinsi mengun úr 

ofanvatni ... það er  hægt að quantifya þetta ... það gert er í SuDS manualnum ... 

getum við miðað ... að hversu miklu leyti getum við miðað við erlend rit í þessu ... 

það eru aðrar veðurfars aðstæður ... það eru öðruvísi ... uhm ... uv geislun hérna 

sem eyðir allskonar efnum ....öðruvísi gróðurfar ... uhm ... og náttúrulega bara árs 

… hvað segir maður ... tíðafar ... þannig að það er ... hversu mikið getur maður 

yfirfært frá öðrum löndum yfir á íslenskar aðstæður ... og svo ég sagði áðan ... uhm 

... hönnunarleiðbeiningar ... og þessi samræming … eða  verkferlar eins og hvar og 
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hvernig kemur inn í deiliskipulag ... og svo vantar líka mikið og hefur eiginlega 

ekkert verið fjallað um og það er viðhald ... umhirða og viðhald“ (Stefanía). 

 

7.5 Reynsla annarra landa og hvað Íslendingar geta lært 
erlendis frá 

 

Þegar spurt er hvort viðmælendur þekki til reynslu annarra landa af blágrænum 

ofanvatnslausnum og hvort þeir geti bent á dæmi um slíkt nefna þrír viðmælendur af 

átta borgina Malmö í Svíþjóð og þá vistvænu uppbyggingu sem þar hefur farið fram 

með blágrænar ofanvatnslausnir í forgrunni: 

„Já en kannski ekkert sérstaklega um blágrænar ofanvatnslausnir … það er mikið 

meira bara um grænt í borgum yfir höfuð sem gæti samt spilað með þessu og hérna 

það er náttúrulega mjög flott ... ég var á fundi í Malmö og þeir eru búnir að taka 

hana vel í gegn og hún er mjög flott … svona heildar hugsun fyrir alla borgina eða 

svona allt svæðið og mikið hugsað um þetta ... grænt og svona …  þannig að ég hef 

bara reynslu frá Svíþjóð og lít til þeirra svoldið … þeir eru framarlega i svona 

hugsun þannig að ég leita mikið þangað“ (Jóhanna). 

„Já … þarna í Malmö er náttúrulega Bo01 svæðið sem að þeir leggja áherslu á 

blágrænar ofanvatnslausnir þar og það er bara svona ... ég hef bara lesið og heyrt 

af þannig ... hef ekki beina reynslu af einhverju … það er náttúrulega afmarkaður 

reitur þar sem að er hugað að öllu svona“ (Sóley). 

 „ ... af því að ég man að þeir töluðu mikið um þetta í Malmö þar sem að við 

heimsóttum ... þeir höfðu lent í gríðarlegu tjóni af því að vatn var að safnast í 

einhverjum lágpunkti og fór ekki neitt og olli bara tjóni ...“ (Fjóla). 

 

Þá segir Fjóla meiri kröfu erlendis á að miðla vatni á meðan að hér heima sé 

áherslan meira á að fá inn meira grænt og að hún myndi vilja í sambandi við það tala 

meira um hreinsun og eyða meira púðri í það núna í að nota lausnir til þess að 

hreinsa upp mengun við upptök hennar:  

„ ... úti er krafan rosalega mikil á að miðla vatni á meðan að krafan hérna heima er 

að við viljum meira grænt og við þurfum svoldið að skilja muninn og ég mundi vilja 
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eyða meira púðri í núna þó ég sé ekki kominn með þá stefnu ... að tala um 

hreinsun...á skít ..áður en hann fer niður í fráveitukerfin þá er það ekki end of pipe 

solution að setja eitthvað stórt til þess að hreinsa mikið heldur setja marga litla hluti 

til þess að hreinsa við upptök.“ (Fjóla). 

 

Þá bendir hún einnig á að við þurfum að læra það af öðrum að við verðum að safna 

gögnum, eiga þessi gögn og koma upp gagnasöfnum þar sem að þau eru 

aðgengileg fyrir þá sem þau þurfa að nota: 

„Það sem að við þurfum að læra af öðrum er í rauninni … við eigum ekki nógu mikið 

af gögnum, opinberum gögnum … þegar að ég ... það sem ég er að reyna að 

einbeita mér að ... okkur vantar reglur ... okkur vantar ramma … okkur vantar að 

vita hvað er að fara að rigna mikið meira … hvað þarf ég að díla við mikið meira, 

eru allir sammála um að innan lóða eigi að vera svona mikið vatn … eða þú skilur? 

… ef við erum bara að tala um flæði vatns … ekki blágrænar … hvað á fráveitan að 

gera? … hvað er … bara … hamfaraskúr? … og duddurudduru … og hvernig ætlar 

þú að láta vatnið flæða án þess að valda tjóni? … Það vantar ramma fyrir það … til 

þess að geta nýtt okkur blágrænar ofanvatnslausnir og þetta var bara til þar sem að 

ég vann úti var niðursigs kort ... það er sem sagt kort sem að segir þér ... er 

jarðvegurinn undir þér mengaður eða ómengaður … er langt niður á klöpp? ... er 

langt niður á grunnvatnið? ... er allt of mikill halli? ... nú vorum við að kaupa 

hæðargögn til að vita yfirborðið á landinu ... hvar er bratt og ekki bratt? ... hvar mun 

vatn safnast fyrir? ... hvar mun það valda vandræðum? … við erum að láta ... Veitur 

eru að borga fyrir að láta búa þessi gögn til ... í Danmörku færðu þessi gögn bara 

gefins frá ríkinu og það eru til síður sem heita climatilpassning.dk og þar er bara allt 

sem að þú vilt vita bara alls konar case og þetta kom svoldið sterkt út úr þessum 

loftslagsfundi [fundur um aðgerðir gegn loftslagsbreytingum á vegum loftslagsráðs 

sem viðmælandi var á] við þurfum einhvern veginn að safna upplýsingum á stað þar 

sem að allir geta fundið þau … grunnvatnsrannsóknir … við erum að láta bora holu 

núna í Reykjavík til þess að átta okkur betur á grunnvatnsstöðunni því að 

loftslagsbreytingar geta breytt grunnvatnshæð og mikið af blágrænum lausnum 

virka ekki ef að það er of stutt niður á klöpp eða það er of há grunnvatnsstaða þá 

getur þú ekki látið síga neitt meira vatn niður … því að þetta snýst um að vatnið 

verður eftir þar sem að það lendir, þú ert ekki að nota sömu aðferðirnar ef það er 

mengaður jarðvegur undir ... ef það er til dæmis iðnaðarsvæði ... eða þú ert að 
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breyta úr iðnaðarsvæði í íbúasvæði þá þarftu oft að hugsa þetta allt … þetta er bara 

pjúra verkfræði … er þetta hægt? ... er þetta að henta? ... hver er tilgangurinn með 

projektinu? ... það sem mér finnst vanta eru þessi niðursigskort af höfuðborginni þar 

sem að við getum bara sagt ... hvar er fýsilegt að vinna með þessar blágrænu 

lausnir.“ (Fjóla) 

„já í rauninni bara...eins og til dæmis fyrir ríkið ... ríkið þarf svoldið að gefa okkur 

betri séríur af úrkomu … að við séum með aðgengilegri úrkomugögn ... að við séum 

með uppfært ... þennan climafaktor ... hvað mun rigna mikið meira ... fyrir allt landið 

... að fólk geti náð í þessi gögn“ (Fjóla).  

 

Hólmfríður hafði einnig reynslu af blágænum lausnum erlendis frá en einungis sem 

íbúi hverfis þar sem slíkar lausnir höfðu verið settar upp: 

 „já við fórum í ... nú er ég svo sem … þegar ég bjó í Svíþjóð þá var ég að vinna við 

annað þannig að ég upplifði það bara sem íbúi … ég var ekki að vinna við það ... 

heldur … þetta gerði mjög mikið...fólk dróst alveg að þessu hverfi … Hammarby 

Sjöstadt ... hverfið í Stokkhólmi sem að ... fólk var ... settist kannski með piknikka 

eða eitthvað slíkt en líka þegar að það var leiðinlegt veður … þá var bara meira 

vatn í þessum skurðum og ... þetta var við sjó þannig að það var alveg hægt að 

dæla því bara öllu út en það var reynt að gera eitthvað við það ... og mjög þétt 

byggt hverfi svo það skiptir máli ...“ (Hólmfríður). 

 

Þá hafði Ása komið nokkuð víða þar sem mjög stór græn og blágræn verkefni höfðu 

verið í framkvæmd og nefndi hún nokkur dæmi: 

 „já það er náttúrulega ... sko … það er nokkuð athyglisvert að í fleiri en einni  og 

fleiri en tveimur stórum borgum er farið að taka sko megin umferðaræðar og setja 

þær neðanjarðar og búa til garða … ég var í Boston um daginn og þar var búið að 

… hvað heitir það aftur? ... Rose Kennedy Green Way ... eða eitthvað svoleiðis ... 

þetta eru einhverjar mílur sko ... og þetta virðist vera alveg óskaplega merkilegt ... 

eða hérna ... mikilvægt svæði fyrir hérna bara borgarbúa“ (Ása). 

„ ... fyrir nokkrum árum var ég á vistheimtar ráðstefnu í Þýskalandi og ég fór í 

skoðunarferð í München og þar er langt komið að endurheimta flóðaslétturnar í 

kringum ... hvað heitir nú blessaða áin ... það er á sem rennur í gegnum miðja 
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München ... þarna er sem sagt í staðinn fyrir að væru bara byggðir veggir sem að 

áin er ..þar sem að áin ... er haldið í skefjum innan sko … og svo flæðir yfir það 

reglulega ... að þá voru í rauninni veggirnir teknir niður og opnaðar upp gömlu 

flóðaslétturnar ... þannig að áin fær bara að flæða yfir þær ... en þessar flóðasléttur 

eru ... og þetta svæði er alveg ofboðslega mikilvægt útivistarsvæði fyrir borgarbúa 

... við vorum þarna á svona heitum síðsumarsdegi og það voru sko mörg þúsund 

manns þarna meðfram ánni að njóta þessa svæðis ... í stað þess að það var veggur 

sko ... þá geturðu gengið meðfram ánni en hún er ekkert meira aðgengilegri en það“ 

(Ása). 

„ég var í Portland … Oregon ... þar sem að er ... sérstaklega þarna á 

miðbæjarsvæðinu verið i raun og veru að hreinsa vatnið sem að fer þarna út í ... 

það er ekki Columbia áin ... það er hin áin sem að rennur þarna í gegn ... en það 

skiptir ekki máli ... en allavega að það vatn sé í raun og veru fari í gegnum þessar 

ofanvatnslausnir … að það renni ekkert yfirborðsvatn út í ánna [án hreinsunar] ...og 

þetta eru líka bara flottir strúktúrar og hafa mikil áhrif á ásýnd borgarinnar er manni 

finnst sko“ (Ása). 

 

Hildur nefnir síðan dæmi um það hvar innleiðing ofanvatnslausna hefur ekki tekist 

sem skyldi og nefnir hún í þeim efnum svæði í Skotlandi og talar um að samvinna 

þeirra aðila sem komu að ákveðnum verkefnum þar sem ofanvatnslausnir voru 

innleiddar hafi ekki verið nægilega góð og samstillt auk þess sem ekki hafi tekist 

nógu vel að tryggja að slíkar lausnir séu ofanvatnskeðjur þar sem það á við, þar sem 

að mismunandi lausnir vinni saman: 

„já ég er búin að kynna mér aðeins erlendis … núna síðast í Skotlandi til dæmis og 

ég held að þar … það sem að þeir eru svoldið að segja er … það er í fyrsta lagi 

samstarf ... þetta þarf að vera samstarf þeirra sem að sjá um veitukerfin ... þeirra 

sem að sjá um skipulagið.. þar þarf að vinna saman þar þarf að vera svona 

ákveðinn vilji til að vinna saman ... í Skotlandi þá segja þeir að það hafi ekki 

heppnast mjög vel og hafi svona sett ... að innleiðingin hafi ekki gengið mjög vel af 

því að sem sagt vatnsfyrirtækin og svo til dæmis sveitarfélögin ... að þeim hafi bara 

ekki tekist að vinna nógu vel saman … bara ekki nógu samstillt og það er eitthvað 

sem að skiptir máli og það kemur svoldið inn í þetta ferli ...“ (Hildur). 

„ ... og svo er það bara eins og þeir segja það hefur ekki tekist nógu vel að tryggja 

þá hugsun að þetta er ofanvatnskeðja“ (Hildur). 
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Stefanía segir sýna reynslu aðallega vera sótta í The SuDS manual sem er 

leiðbeiningarrit gefið út í Bretlandi af CIRIA (Construction Industry Research and 

Information Association) en að einnig hafi hún sótt í Bandaríks og Áströlsk gögn, 

rit og fræðigreinar sem og frá Norðurlöndunum en ekki kafað djúpt ofan í efni 

þaðan. Þá minnir hún á að öll okkar reynsla sé byggð á reynslu erlendis frá: 

„ég hef náttúrulega aðallega verið að skoða þennan manual sem gefinn er út í 

Bretlandi og hann er sem sagt byggður á reynslu og uppbyggingu þar .. .ég hef sem 

sagt mest sótt upplýsingar þangað ... það er líka töluvert hægt að finna um skjöl frá 

Bandaríkjunum og Ástralíu líka ... hef dottið inná  nokkur rit og fræðirit ... það er líka 

mikið búið að gera á Norðurlöndunum en ég hef svo sem ekki kafað djúpt ofan í 

það … en náttúrulega ... öll okkar reynsla er byggð að utan í þessum málum“ 

(Stefanía). 

 

7.6 Regluverk, stefnur og áætlanir, hvaða stig áætlana á að 
leggja áherslu á í skipulagi hvað varðar innleiðingu 
ofanvatnslausna? 

 

Jóhanna og Sóley hjá Skipulagsstofnun ásamt Hrönn hjá Reykjavíkurborg voru 

sammála um það að leggja ætti áherslu á að koma ofanvatnslausnum inn á 

aðalskipulag en að þær ættu heima á öllum stigum skipulags allt frá því að leggja 

fram stefnu í landsskipulagi og svæðisskipulagi og alveg niður á deiliskipulagsstigið 

þar sem slíkar lausnir yrðu svo útfærðar nánar: 

„ég hugsa að það væri ... allavega aðalskipulagi. Auðvitað hægt að setja eitthvað í 

svæðisskipulag … það er auðvitað svo lítið hátt uppi … en það er kannski hægt að 

hafa einhverja stefnu … já í Landsskipulagsstefnu er náttúrulega verið að bæta við 

viðauka um loftslagmál … sem að spilar náttúrulega allt inn í … já og náttúrulega þá 

síðan … já settir skilmálar í aðalskipulag sem að eru í deiliskipulagi sko … það 

þyrfti náttúrulega allavega að koma frá Aðalskipulaginu sko ... því stigi sko … 

landsskipulagið er reyndar svo rosalega vítt að þú getur kannski ekki talað akkúrat 

um þetta… þannig að aðalskipulagið væri kannski þar sem að þú þyrftir að koma að 

þessu“ (Jóhanna). 
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„já það væri náttúrulega hægt að marka stefnu í svæðisskipulagi og 

landsskipulagsstefnu … já en svo væri hægt að útfæra það nánar í deiliskipulagi … 

þannig í rauninni ætti þetta heima í öllum skipulagsstigum, ég myndi halda það … 

og það er þá bara eins … skipulagsstigin ... það er náttúrulega bara vítt og svo 

afmarkast það bara ... þrengra og þrengra ... en kannski mikilvægast að þetta sé í 

efstu stigum aðalskipulagi eða landsskipulagsstefnunni  … já því skýrari skilmálar 

sem að eru í aðalskipulagi því betur skilar það sér niður í deiliskipulag“ (Sóley). 

„hjá okkur [Reykjavíkurborg] hefur þetta verið hluti af aðalskipulaginu ... sem að 

síðan er útfært í deiliskipulagi og ... já ... og aftur ... nú þekki ég ekki vel til 

regluverks en ég veit að þetta hefur verið útfært í deiliskipulagi“ (Hrönn). 

 „ég held að það þurfi bara hreinlega að vera á öllum stigum … ég get svarið það … 

bara á landsskipulagsstigi líka … það þarf bara að spá í þetta bara alla leið og 

síðan alveg bara … durrurrud … hvernig það er útfært“ (Hrönn). 

 

Fjóla nefnir rammaskipulag og hverfisskipulag: 

„ ... já rammaskipulag og hverfisskipulag … ef við erum ekki byrjuð að hugsa þetta 

þar þá erum við bara í einhverjum skítamix lausnum neðanstraums … þá erum við 

bara í einhverjum ... beauty pælingum ... ekki í hvernig við ætlum að miðla vatni eða 

þá er vatnið ekki að vinna með okkur … þá er það ekki að fá plássið sem að það 

þarf.“ (Fjóla). 

 

Hildur bendir á að ofanvatnslausnir komi fram í Landsskipulagi en það megi fara að  

skoða hvaða hugtak eigi að nota þegar kemur að slíkum lausnum til þess að einfalda 

hlutina og að þessi hugtök séu notuð og komi fram í reglugerðum: 

„sko það er nú þegar, kemur fram í Landsskipulagi, þar er áhersla á sjálfbærar 

ofanvatnslausnir eða blágrænar ofanvatnslausnir, það kemur líka fram í 

skipulagsreglugerð, hvort það þurfi mögulega að koma fram í...bara hugtakið, 

blágrænar ofanvatnslausnir eða sjálfbærar ofanvatnslausnir, það er kannski ekki 

alveg búið að ákveða hvaða hugtak á að nota en það kannski skiptir ekki öllu máli, 

en bara að það sé skilgreint í reglugerðum ..byggingarreglugerð ..ég er kannski 

bara svoldið að hugsa upphátt núna, það er kannski eitthvað sem ætti að skoða.“ 

(Hildur). 
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Þá bætir Hildur við að leggja þurfi áherslu á fyrstu stig skipulags og nefnir hún 

aðalskipulag og hverfisskipulag sem dæmi og að tryggja þurfi rennslisleiðir á fyrstu 

stigum og kortleggja betur hvar séu tækifæri til þess að nota ofanvatnslausnir: 

„Já það sem við höfum lært er að ... til að tryggja farsæla innleiðingu þá þarf að 

leggja áherslu á það á fyrstu stigum … það er líka bara til að tryggja 

rennslisleiðirnar og hérna ... til dæmis á aðalskipulagsstigi. Það kemur líka fram til 

dæmis í Reykjavík … í hverfisskipulagi í Árbæ ... og auðvitað fer það alltaf eftir bara 

hverju svæði fyrir sig og bara lektareiginleikum ... hvar eru tækifærin í grænu 

svæðunum, bara horfa svona ... svona heildstætt á grænu svæðin í borginni ... hvar 

eru mögulegir viðtakar ... hvar eru kannski einhver safnsvæði … hvar má vatn 

safnast saman tímabundið í áköfustu rigningunum ... það þarf að kortleggja þetta 

svoldið í borgarumhverfinu og svona þessi tækifæri“ (Hildur). 

 

Fjóla hjá Veitum er á því að leggja þurfi áherslu á blágrænar ofanvatnslausnir í 

hverfisskipulagi: 

 „ ... ég vil vera í hverfisskipulögunum núna...eins og í Ártúnsholti núna ... hvar er 

flóðaleiðin? ... hvert fer vatnið? ... í hverfisskipulaginu ..reyndar er ágætt að við 

byrjum hérna í Ártúninu því að þar er tvöfalt fráveitukerfi og minna kannski 

vandamál ..en þegar að við förum að fara inn í svæði þar sem er kannski bara ... 

þar sem er einfalt fráveitukerfi … meiri líkur á flóðum ef það rignir meira ... þá vil ég 

bara á hverfisskipulagi segja hvert fer vatnið ef það rignir ógeðslega mikið ... getum 

við gefið því einhverjar svona flóðaleiðir ...“ (Fjóla). 

 

Þá segir Fjóla einnig að það vanti að geta búið til sérstaka áætlun fyrir hvert svæði 

og nefnir þá svokallað stormwater management plan eða áætlun um meðhöndlun 

ofanvatns sem Veitur og Verkís hafa nú nýlega verið að vinna að fyrir Veitur t.d. í 

Laugardalnum: 

„við erum búin að vera að vinna mikið með Sigurði Grétari og hann kom svoldið 

svona fullmótaður inn í þetta hjá okkur bara á meðan að við vorum að tala um þetta 

þá kemur hann frá Bandaríkjunum og bara einhvern veginn kann þetta og það er 

bara mjög gaman að fá það ... því að hann var í rauninni byrjaður að hugsa þetta 

hérna í Ártúnsholtinu þá settum við það inn í á rammaskipulagið og þá ertu búinn 
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að hugsa um hvernig vatnsdropinn kemst frá a til b í gegnum heilt svæði ... þú þarft 

eiginlega að vera búinn að hugsa það … og í hvaða röð þarf að deiliskipuleggja og 

framkvæma þannig að regndropinn stoppi ekki bara einhversstaðar og endi bara í 

einhverjum bílakjallara eða eitthvað ...“ (Fjóla). 

„Svo erum við líka að vinna núna við erum bara rétt byrjuð núna ...Stormwater 

management plan ... eða sko Sigurður Grétar skýrði þetta … áætlun um 

meðhöndlun ofanvatns ... og við erum að byrja á því núna fyrir Laugardal ... og 

núna vil ég bara að hvert svæði þar sem að er einfalt fráveitukerfi í dag fái bara 

svona áætlun um meðhöndlun ofanvatns þannig að þegar að einhver 

deiliskipulagsvinna fer í gang þá get ég sagt bara að mig vantar að 

afrennslisstuðullinn í þessu hverfi sé lægri ... þá veit ég það ... núna veit ég það 

ekkert ... eða hér er hægt að setja blágrænar ofanvatnslausnir og hér er ekki hægt 

að setja blágrænar ofanvatnslausnir ... hér er of há grunnvatnsstaða eða hér er ekki 

of há grunnvatnsstaða ... og eitthvað svoleiðis ... Þetta er bara eitthvað sem að ég 

er að búa til fyrir Veitur.“ (Fjóla). 

 

Hólfríður samstarfskona hennar minnist einnig á hverfisskipulag og telur það mjög 

spennandi vettvang til þess að vinna með ofanvatnslausnir: 

„já ... nú man ég ekki hvort þetta er í skipulagslögunum eða reglugerðinni en þetta 

er allavega í landsskipulagsstefnunni og svo eru sum sveitarfélög sem að hafa 

þetta í aðalskipulaginu og það er mjög mikilvægt bara uppá stefnumörkun að það 

sé búið að ... það standi allir á bak við það að við ætlum að vinna með ... að 

viðkomandi sveitarfélag ætlar að vinna með það ... síðan er deiliskipulagið 

náttúrulega ... það er náttúrulega bara síðasti ..hérna … hlutinn af ferlinu ... en eitt 

sem að ég ætla að minnast á það er Hverfisskipulag sem að er verið að vinna hjá 

Reykjavíkurborg … og þar eru leiðbeiningar um  blágrænar ofanvatnslausnir og 

talað um blágrænar ofanvatnslausnir ... það er búið að kynna fyrir Árbæ svona 

hverfisskipulag sem að er ekki búið að samþykkja reyndar ... og mjög metnaðarfull 

vinna þar svo það er svona bæði spurning um bæði vitundarvakningu og kröfur það 

er spurning svona ... ég held að það þurfi hvorugt tveggja og benda á leiðir og sýna 

hvernig þetta getur orðið og svo framvegis ...“ (Hólmfríður). 

„og hverfisskipulagið finnst mér mjög spennandi vettvangur … en það er bara komin 

svo lítil reynsla á það en það hefur verið vel tekið ... unnið með blágrænar þar finnst 
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mér og þessar leiðbeiningar sem voru gerðar … mjög metnaðarfullar svo að það er 

mikið í gangi ...“ (Hólmfríður). 

 

Ása nefnir landsskipulag án þess að vilja segja of mikið um þetta en segir þó að það 

þurfi að vera ákveðnar megin áherslur sem ganga í gegnum öll skipulagsstig: 

 „veistu það ... að hérna ég er ekkert að seilast inná það svið ... ég er enginn 

sérfræðingur í því ... ég treysti mér ekki til þess að segja til um það en ég held að 

það þurfi að vera ... og ég geri mér ekki grein fyrir á hvaða stigi það kemur inn ... 

það þarf að vera megin áhersla sem að einhvern vegin gengur í gegnum allt ... 

þetta séu hlutir sem að sé tekið tillit til ... og ég veit ekki hvaða stig væri best til þess 

kannski væri það bara Landsskipulag … að það sé svona forsögn um það ..þetta 

eru atriði sem að taka þarf tillit til á öllum skipulagsstigum en ég veit ekki hvernig 

kerfið virkar ... til þess að það komist til skila best“ (Ása). 

 

Þá varar Stefanía við því að of mikið [hvað varðar hönnun ofanvatnslausna] sé 

fest of snemma í skipulagsferlinu og minnir á að hönnun ofanvatnslausna þurfi 

ákveðinn sveigjanleika: 

„ég held að það þurfi að gera alveg þónokkra og góða greinargóða forhönnun og  

þetta á alveg sko ... svo er líka svolítið slæmt þegar þetta er fest mjög snemma í 

skipulagi ... hvar eitthvað á vera ... svo komumst við að því seinna í hönnuninni að 

það gengur ekki upp ... við höfum líka lent svoldið mikið í því ... þannig að þetta fer 

svoldið fram og til baka ... það þarf að vera einhver forhönnun en það þarf að vera 

ákveðinn sveigjanleiki í henni líka“(Stefanía). 

 

7.7 Hver ber ábyrgð og hvað er hægt að gera til að tryggja 
farsæla innleiðingu á ofanvatnslausnum? 

 

Þegar spurt er hverjir beri ábyrgð á innleiðingu ofanvatnslausna þá eru allir 

viðmælendur sammála því að sveitarfélögin eigi að bera mesta ábyrgð í þeim efnum 

þó svo að allir þeir sem að málinu koma hafi sína ábyrgð:- 
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„Já ráðgjafarnir eru náttúrulega oft að vinna fyrir einhvern sem vill eitthvað ákveðið 

... það er nú mjög oft sko auðvitað geta þeir verið ráðgefandi en hendur þeirra eru 

stundum bundnar sko … það á að gera eitthvað ákveðið og sem ódýrast og verk 

kaupinn er oft þannig ... þannig að ég held að þetta þurfi að vera hjá hverju og einu 

sveitarfélagi … að setja sér skýra stefnu um þessi mál, bæði þetta og gæði byggðar 

og annað þannig að þetta skili sér þú veist ... þannig að það sé ekki alltaf hægt að 

komast hjá því að uppfylla þessa skilmála ... kannski með einhverju hvötum eins og 

við vorum að tala um eða … ég heyrði eitthvað núna um daginn að erlendis fengi 

maður stundum ... það er úthlutað lóð og það er bara ákveðinn kolefniskvóti sem að 

fylgir því og þú þarft bara að uppfylla hann og ef þú ferð fram yfir þá kostar það bara 

mjög mikið ... það gæti verið eitthvað ... þetta er náttúrulega hluti af því þessar 

blágrænu ofanvatnslausnir ... það gæti verið eitthvað svona … einhvers konar hvati 

eða refsingar eða hvað sem er ... ef það er búið að setja sér þessa stefnu að hafa 

það ... það þarf þá kannski að vera skýrt hvort það er um gömul eða ný hús eða ... 

þetta er náttúrulega alls konar byggð í borginni ... en það er allavega hægt að 

einbeita sér að því sem að er verið að byggja nýtt að hafa það allavega“ (Sóley). 

 „Ég held ... líka bara út frá aðlögun að loftslagsbreytingum ... það er náttúrulega 

svo margt að gerast þar núna.. mjög mikið ... og þar er verið að ræða líka bara 

svoldið ... maður sér það hver á að leiða þessa aðlögun ... ég held að sveitarfélögin 

séu svoldið mikilvæg ... eigi að gegna mikilvægu hlutverki þarna og þau eru kannski 

svoldið misvel í stakk búin til þess að takast á við það, sum eru mjög lítil en hérna 

bara af því að ... ég held að skipulagsáætlanir séu svo sterkt tæki til þess að 

innleiða ... hvort sem að það er vistvæn byggð eða blágrænar ofanvatnslausnir eða 

aðlögun að loftslagsbreytingum ... þetta er allt svoldið ... vinnur svoldið saman … 

þannig að  ég held að hérna ... og sveitarfélögin hafa skipulagsvaldið en 

skipulagsstofnun hefur svoldið verið að setja einhverjar línur með þetta með því að 

setja það inn í landsskipulag og eru núna að vinna að þessum nýju áherslum um 

loftslagsbreytingar og ég held að það sé lýðheilsa og ég man ekki alveg hver þessi 

þriðja var ... jú landslag … já landslag þannig að ég held að þetta sé svona smám 

saman að komast inn þannig að ég held að það þurfi að vera sveitarfélögin en hvort 

þau þurfi fjármagn frá ... kannski í formi styrkja til þess að aðlagast til dæmis 

loftslagsbreytingum ... þar er innleiðing blágrænna ágætis leið til þess að auka 

seigluna, þannig að ég hugsa að þetta hljóti að vera eitthvað samspil“ (Hildur). 

 „mér finnst að sveitarfélagið þurfi svoldið að draga vagninn með hvaða upplýsingar 

ég fæ um hæðarlínur … um grunnvatnsstöðu um hvernig ár og vötn runnu hérna 
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einu sinni áður en var byrjað að byggja ... mér finnst sveitarfélagið svoldið þurfa að 

vera senterinn og við séum bara partur af því ... það eru miklu fleiri deildir hjá 

sveitarfélaginu sem að þurfa að tala saman hjá sveitarfélaginu heldur en við ... við 

erum ein deild … svo er bara skipulag og byggingarfulltrúi og duddurudduru ... það 

eru miklu fleiri aðilar innan þeirra sem að þurfa að vera í synci heldur en ... við 

komum bara inn í það … en svo er auðvitað fráveitan oft inn í sveitarfélaginu sko ... 

þannig að það yrði alltaf sveitarfélagið sem að myndi vera svona stærsti þátturinn ... 

þó svo að þeir þyrftu að fylla upp í einhvern lagaramma þá  væru þeir með bestu 

tækifærin til þess að gera þetta vel.“ (Fjóla). 

„Það eru náttúrulega sveitarfélögin gera það alltaf á endanum sko … og 

skipulagsvaldið er hjá sveitarfélögunum og það er þeirra að fylgja því eftir … það er 

alltaf gott að hafa stuðning frá æðri ..hvað á maður að segja ... bara svona 

landsskipulagsstigi og frá stjórnvöldum almennt ... en það eru sveitarfélögin að 

mínu mati sem að bera ábyrgð á því að innleiða blágrænar ofanvatnslausnir.“ 

(Hrönn). 

„já sko … ég held þetta sé … ég er á því varðandi svona mikið af umhverfismálum 

og nýjungum … þú getur sett kröfur að vissu marki en yfirleitt eru þær ekki það 

strangar að ef þú villt ekki gera það þá finnur þú leið til þess að ... eins og með 

umhverfismat áætlana ... það var kannski ekki eins umfangsmikið verkfæri eins og 

var hugsað í byrjun af því að maður vill hafa eitthvað svigrúm að það sé hægt að 

útfæra það á mismunandi hátt og sumir hafa tekið þann pól í hæðina að gera bara 

eins lítið og mögulegt er ... þetta er alveg hætta á þessu líka ... það getur auðvitað 

verið mjög gott að þetta sé í reglugerð og að þetta sé í landsskipulagsstefnu og 

þetta sé eitthvað sem að er kynnt og svo möguleiki en ég helst að fólk þurfi að hafa 

svona svolítið ownership … þá er ég að hugsa um sveitarfélögin, að þau vilji fylgja 

þessu eftir og séu metnaðarfull og séu með þessa stefnu og þetta sé hluti af þeirra 

uppbyggingarstefnu eða annað slíkt … mér finnast sveitarfélögin vera lykilaðili. Svo 

náttúrulega Veitur eru svoldið að hugsa þetta út frá sér ... hvernig við hérna ... þetta 

hefur áhrif á veitukerfin ... hvernig við getum sparað uppbyggingu á verkfræðilegum 

lausnum og innviðum og það sé win win ... en mér finnst að sveitarfélögin þurfi samt 

að vera þeir sem eru að ... þau þurfa að halda þessu við og þeim þarf að finnast 

eins og þetta sé ekki eitthvað sem að er troðið uppá þau“ (Hólmfríður). 

„Já sko ... það eru oft góð áform ... og svo er spurning hvað þau þýða í raun og veru 

... og svo ... hvað þýðir vistvænni ... vistvænna skipulag ... hvers konar 

skilgreiningar eru lagðar til grundvallar því ... ég held að í huga margra sé þetta 
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bara svoldið fljótandi … og þarna held ég bara að þarna þurfi meiri fræðslu og að 

fólk átti sig betur á því hvað liggur þarna að baki ... varðandi ábyrgðina ... ég þori 

ekki að segja neitt til um það ..sko allir sem að hafa eitthvað með þessi mál að gera 

þeir bera einhverja ábyrgð þeir sem að skipu ... þeir sem að hérna ... það eru 

sveitarfélögin ... það eru líka þeir sem að eru að vinna fyrir sveitarfélögin ... að … til 

dæmis þessi fyrirtæki ... nú veist þú betur en ég hvers konar fyrirtæki það eru sem 

eru að hanna þessar skipulagslausnir ... að þeirra starfsfólk sé vel inn í málunum og 

viti hvað þau eru að tala um og séu þá ... sko ég held að það vanti einmitt að það 

séu þá kannski þverfaglegri teymi þar inni líka ... síðan held ég að við eigum eftir að 

kannski ... að verktakarnir ... að þar vanti líka svoldið að byggja upp þekkingu ... þú 

veist ... hjá þeim sem að eru að taka að sér svona verk ... að það sé skilningur á því 

hvað það er sem að þarf að hafa til hliðsjónar því að þetta er … kallar á svoldið 

önnur vinnubrögð.“ (Ása). 

 

Viðmælendur voru síðan spurðir hvað hægt væri að gera til að tryggja farsæla 

innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna. Sóley segir að setja þurfi skýra stefnu hvað 

þessi mál varðar og einnig að það þurfi rannsóknarumhverfi fyrir ofanvatnslausnir og 

rannsóknir á þeim: 

„..bara að setja sér skýra stefnu og hafa leiðir til þess að gengið sé út frá henni á 

endanum svo að þetta sé ekki bara á blaði heldur skili sér út í þetta byggða 

umhverfi og kannski þarf eitthvað rannsóknarumhverfi í kringum þetta og kannski 

svona einhverja upplýsingasöfnun af því að það gæti verið gott að taka það út á 

þeim svæðum sem að þetta hefur verið gert hvað var gert gott og hvað var gert 

vitlaust eða sko hvað hefur reynst vel og hvað ekki. Þetta á við svo margt … til 

dæmis plöntur … hvað hentar að vera með … við erum náttúrulega á Íslandi það 

hentar ekki það sama og á meginlandi … og alls konar … jarðvegur og annað sko 

… þannig að það væri örugglega dýrmætt í þessari vinnu af því að það er líka mjög 

kostnaðarsamt ef þetta klikkar.“ (Sóley). 

 

Ása er á sömu línu og segir það þurfa gott rannsóknar og þróunarstarf til þess að 

auka líkurnar á því að verið sé að nota lausnir sem virka:- 
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„ já ég veit kannski ekki mikið um regluverkið en vísa líka bara í að það sé horft ekki 

bara í skipulagsregluverk heldur líka ...að það þá ..að það sé samþætting á milli ..en 

það sem að þarf held ég að gera ..og þessar lausnir þær detta ekkert af himnum 

ofan ..og það sem að þarf líka ..það þarf að fara út í gott rannsóknar og þróunarstarf 

til þess að undirbyggja þessar lausnir betur og það þarf að setja svoldin kraft í það .. 

til þess að auka líkurnar á því að við séum að nota lausnir sem virka og sem að er 

hægt að beita við mismunandi aðstæður og ég held að við séum...stundum höldum 

við að við séum komin lengra en við erum ....og ég held að það þurfi að setja 

svoldin kraft í þetta og þá verðum við betur í stakk [búin]... en það er náttúrulega 

ekkert bara að bíða eftir því en þetta er bara eitthvað sem að byggist upp smá 

saman.“ (Ása). 

 

Þá telur Hrönn að sveitarfélögin þurfi að gera heimsmarkmiðin að sínum eins og við 

á og horfa til þeirra: 

„jájá aðalskipulög fela náttúrulega alltaf í sér ákveðna stefnumörkun og það sem að 

við gerðum ..hvað á ég að segja ..sem er eiginlega forveri heimsmarkmiðanna … 

ehm … staðardagskrá eða local agenda 21 ... núna er þetta agenda 2030 og mörg 

af þeim markmiðum sem að eru í heimsmarkmiðunum nást ekki nema með aðkomu 

sveitarfélaganna … ég man ekki hvað þau eru mörg … þau eru einhvers staðar ... 

það hefur verið tekið til [sá fjöldi heimsmarkmiða SÞ sem að ekki mun nást að 

uppfylla nema með aðkomu sveitarfélaga] ..og ein af ..eitt af heimsmarkmiðunum 

eru sjálfbærar borgir og þar er komið mjög mikið inn á bara aðgengi að grænum 

svæðum … ég man ekki nákvæmlega hverjir mælikvarðarnir voru en mér fannst 

það ótrúlega mikið svona náttúrutenging í þeim markmiðum ... þarna númer ellefu 

... sjálfbærar borgir ... þannig að það var mjög gott að sjá það ... okey þó svo að 

ríkið beri ábyrgð á því að innleiða heimsmarkmiðin þá þurfa sveitarfélögin að gera 

þau að sínum og setja þau inn í stefnumörkum hjá sér bara eins mikið og það á við 

sko og ég veit að margir af mælikvörðunum sem eru í heimsmarkmiðunum ... við 

erum með þá nú þegar… þú veist … eitthvað sem við höfum verið að mæla en svo 

væri örugglega mjög gott að horfa til fleiri markmiða og það er eitthvað sem að er á 

döfinni hjá okkur Reykjavíkurborg.“ (Hrönn). 
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Hildur bendir á að skipulag sé sterkt tæki til þess að festa í sessi aðlögun að 

loftslagsbreytingum en fólk verði að koma sér saman um hver eigi að leiða þá 

aðlögun: 

„Já það er svona eins og ég segi … ég held að skipulag sé sterkt tæki til þess að 

festa í sessi aðlögun til dæmis að loftslagsbreytingum og svo er spurning hver á að 

leiða … hver hefur forustuna … er það ríkið? … og ættu þeir að veita fjármagn í 

þessi verkefni sem að svona við erum að fá upp í hendurnar“ (Hildur). 

 

Stefanía segir að leysa þurfi flækjuna um hver eigi að bera ábyrgð: 

„þetta hefur verið að flækjast á milli ... ef við tökum bara Reykjavíkurborg ... á milli 

Veitna og Reykjavíkurborgar … þú veist Veitur eiga fráveitukerfið og 

Reykjavíkurborg á náttúrulega græn svæði … þetta náttúrulega flækir þetta ... og 

þegar við erum farin að meðhöndla ... náttúrulega regnvatn telst sem fráveita ... á 

yfirborði ... á grænum svæðum ... sem Reykjavíkurborg sér um ... við ... ég get ekki 

svarað því hvernig á að gera það en þetta er eitthvað samkomulag sem sveitarfélag 

og sá sem sér um meðhöndlun ... þarf að… þarf að stilla upp ... og sem skiptir 

náttúrulega bara mestu máli að það sé á hreinu ...að það fari ekkert á milli mála 

hver sé ábyrgur ...“ (Stefanía). 
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7.8 Samantekt 
 

Í þessum undirkafla má svo sjá samantekt á helstu niðurstöðum eigindlegrar 

viðtalsrannsóknar: 
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8. Niðurstöður 
 

Í upphafi þessa verkefnis var sett fram rannsóknarspurningin; Er hægt að nota 

skipulagskerfið á Íslandi til þess að auðvelda og einfalda innleiðingu 

blágrænna ofanvatnslausna á Íslandi? 

Í eigindlegri viðtalsrannsókn þessa verkefnis bentu ákveðin svör viðmælenda til þess 

að dálítið vantaði uppá þegar kemur að innleiðingu á blágrænum ofanvatnslausnum. 

Dæmi um þetta er að einn viðmælandi taldi að búa þyrfti til hönnunarleiðbeiningar, 

samræma þyrfti hönnun ofanvatnslausna og fara þyrfti betur yfir verkferla, annar 

viðmælandi taldi vanta reglur og ramma þegar kæmi að meðhöndlun ofanvatns og 

innleiðingu ofanvatnslausna: 

 

„ ... búa til hönnunarleiðbeiningar … samræma hönnun ... og þessi samræming … 

eða  verkferlar eins og hvar og hvernig kemur inn í deiliskipulag“ (Stefanía Lára 

Bjarnadóttir, munnleg heimild úr viðtali, 3.júní 2020. Viðauki I, bls. 180). 

 

„ … okkur vantar reglur … okkur vantar ramma.“ (Fjóla Jóhannesdóttir, munnleg 

heimild ú viðtali, 23. Maí 2019. Viðauki E, bls. 133). 

 

Ef sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu ætla sér að auka sjálfbærni hverfa og stuðla 

að vistvænni uppbyggingu innan hverfa eins og samantekt úr áætlunum þriggja 

stórra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu benda til gætu blágrænar 

ofanvatnslausnir verið lykilþáttur í þeirri vegferð. Sveitarfélögin ættu að vera 

meðvituð um hlutverk skipulags í aðlögun hins manngerða umhverfis að 

loftslagsbreytingum og um það hvernig ákvarðanir í skipulagsmálum sem teknar eru 

í dag hafa áhrif til framtíðar og gerð skipulagsáætlana því mikilvægt tæki til þess að 

fást við mögulegar afleiðingar loftslagsbreytinga og til þess að auðvelda og einfalda 

innleiðingu slíkra lausna mætti horfa til nýrra skipulagstækja í áætlanagerð: 

 

„... ég held að skipulagsáætlanir séu svo sterkt tæki til þess að innleiða ... hvort sem 

að það er vistvæn byggð eða blágrænar ofanvatnslausnir eða aðlögun að 

loftslagsbreytingum ...“ (Hildur Kristjánsdóttir, munnleg heimild úr viðtali, 28.maí 

2019. Viðauki D, bls. 122). 

  



91 

 

Hér er því lögð fram tillaga að nýju skipulagstæki á Íslandi, svokallað sértækt 

ofanvatnsskipulag, þar sem meðhöndlun ofanvatns er gefið stórt hlutverk og gæti 

slíkt skipulag verið stórt skref í átt að heildstæðri stefnu við innleiðingu blágrænna 

ofanvatnslausna hér á landi. Mikilvægt er að unnið sé með sértækt 

ofanvatnsskipulag með aðlögun að loftslagsbreytingum í huga því sveitarfélögin 

þurfa skipulagstæki sem gera okkur kleift að bregðast við þeirri hættu sem þeim 

fylgja.  

 

Eiginleikar hverfisskipulags gætu einnig hentað við innleiðingu ofanvatnslausnir en í 

ljósi þess að hönnun slíkra lausna miðast að miklum hluta eftir afrennslissvæði og 

vatnasviði viðkomandi svæðis er ljóst að hverfisskipulag sem skipulagstæki hentar 

því ekki alveg fullkomlega. Nái vatnasvið þess svæðis sem unnið er með út fyrir 

hverfismörk þyrfti að samþætta gerð tveggja eða fleiri hverfisskipulaga til að koma 

ofanvatnskeðjum sem leysa eiga meðhöndlun ofanvatns fyrir á réttum stöðum m.a. 

með tilliti til afrennslissvæða, vatnasviðs og landslags (sjá mynd 15). 

 

 

Mynd 15. - Helstu stöðuvötn, ár, lækir og vatnasvið vatnsfalla á sunnanverðu höfuðborgarsvæðinu 

(Vatnamælingar Orkustofnunar, 2007. Samsett mynd: Andri Þór Andrésson). 

 

Með því að vinna sértækt ofanvatnsskipulag með blágrænar ofanvatnslausnir í 

forgrunni og sértækar leiðbeiningar Veitna og Reykjavíkurborgar að leiðarljósi væri 

auðveldara að vinna út frá vatnasviði og afrennslissvæðum viðkomandi svæðis. 

Annar stór kostur sem að sértækt ofanvatnsskipulag hefur yfir t.d. hverfisskipulag 

eða annað skipulag á deiliskipulagsstigi er sá að skilmálar þess geta verið settir 

rétthærri skipulagsskilmálum úr deiliskipulagi eða hverfisskipulagi. Í sértæku 

ofanvatnsskipulagi gefst tækifæri til að setja inn mjög sértæka skilmála sem snúa að 
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meðhöndlun ofanvatns sem ekki er jafn auðvelt að „fara í kringum“ séu þeir settir 

rétthærri öðrum gildum skilmálum á deiliskipulagsstigi innan sama svæðis. 

„…áskoranirnar eru þær að við höfum heimild til þess að skrifa inn í 

skipulagsskilmála ákveðinn fasta … sem sagt afrennslisstuðul lóða …“ (Fjóla 

Jóhannesdóttir, munnleg heimild ú viðtali, 23. Maí 2019. Viðauki E, bls.  

 

 

Þegar skilmálar sértæks skipulags, í þessu tilfelli sértæks ofanvatnsskipulags þá 

„situr“ það í raun á milli aðalskipulags og skipulags á deiliskipulagsstigi hvað 

skipulagskerfið varðar en eftir sem áður þarf slíkt skipulag að gæta samræmis við 

rétthærri áætlanir s.s. aðalskipulag, svæðisskipulag og skal taka mið af gildandi 

Landskipulagsstefnu.   

 

Á mynd 16. er lögð fram tillaga að skipulagsferli fyrir sértækt ofanvatnsskipulag sem 

byggir á skipulagsferli fyrir ofanvatnsramma deiliskipulags frá Veitum og 

Reykjavíkurborg (Alta, 2020,b) of er ferlinu lýst þannig;  

 

Fyrst tekur skipulagsnefnd sveitarfélagsins ákvörðun um að vinna skuli sértækt 

ofanvatnsskipulag í samráði við skipulagsstjóra/fulltrúa. Þá gætu lóðarhafar og 

framkvæmdaaðilar einnig fengið heimild sveitarstjórnar (í gegnum skipulagsnefnd) til 

að láta fagaðila/ráðgjafa vinna fyrir sig ofanvatnsskipulag.  

 

Fyrirhugaðri skipulagsvinnu, áherslum sveitarfélagsins og samráði við íbúa og alla 

hagsmunaaðila er lýst yfir. Allir hagsmunaaðilar koma að borðinu strax frá upphafi 

skipulagsferils, íbúar þar með taldir og hafa þeir rödd í ferlinu í gegnum íbúafundi 

sem og fundi sem kallaðir eru „skapandi samtöl“ (e. Creative dialogs). Auk þess 

vinna hagsmunaaðilar saman að gæðaáætlun svæðisins fyrir skipulag, hönnun og 

framkvæmdir. Sú gæðaáætlun gæti m.a. innihaldið aðferðir eins og grænpunktakerfi 

og grænviðastuðla. Skipulagsferlið fer ekki í gang fyrr en allir hagsmunaaðilar hafa 

samþykkt að starfa samkvæmt gæðaáætlun  (Alta, 2019,b). 

 

Á sama tíma vinnur skipulagsfulltrúi verklýsingu. Þegar skipulagsnefnd hefur 

samþykkt verklýsingu fer hún í opinbera kynningu. Verkefnastjóri hefur síðan 
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vinnuna við ofanvatnsskipulagið með því að safna grunngögnum eða biður ráðgjafa 

um að safna grunngögnum samkvæmt gátlista 1. (sjá mynd 17.). Eins og er liggur 

mesta þekkingin hjá ráðgjafafyrirtækjum og því væri eðlilegt að leitað væri til þeirra 

þegar vinna á ofanvatnsskipulag í formi sértæks skipulags. Eftir fyrstu fundi skapandi 

samtala meta skipulagsfulltrúi og veitufyrirtæki innleiðingu blágrænna 

ofanvatnslausna á svæðinu út frá lykilforsendum og grunngögnum.  

 

Að því loknu er unnin lýsing/forsögn fyrir ofanvatnsskipulag og hún auglýst. Skapandi 

samtöl hagsmunaaðila halda áfram á meðan ráðgjafafyrirtæki og hönnunaraðilar 

rýna í grunngögn og lýsingu með tilliti til meðhöndlunar ofanvatns og skipulagsgerðin 

tekur við í framhaldi af því. Verkefnisstjóri skipulagsfulltrúa tryggir að 

ráðgjafi/hönnunaraðili vinni ofanvatnskipulag samkvæmt gátlista 2. (sjá mynd 18.). 

Staðsetning, umfang og útfærsla blágrænna ofanvatnslausna er ákvörðuð samhliða 

skipulagsgerðinni. Á þessu stigi eru kynntar fyrstu hugmyndir um hvernig 

meðhöndlun ofanvatns á svæðinu er fyrirhuguð. Rýndar eru helstu forsendur og sýnt 

fram á samræmi við gildandi stefnur t.d. svæðisskipulag og  aðalskipulag (Alta, 

2019,b). 

 

Veitufyrirtæki koma að forhönnun ofanvatnslausna og frumtillaga ofanvatnsskipulags 

er unnin í framhaldi af forhönnun ofanvatnslausna ásamt frumvinnu skipulags. 

Skapandi samtöl allra hagsmunaaðila halda áfram og þá tekur við frekari útfærsla á 

ofanvatnsskipulagi, þar sem skýringaruppdráttur er unninn og skilmálar útlistaðir í 

greinargerð. Verkefnisstjóri skipulagsfulltrúa tryggir að ráðgjafi vinni skilmála um 

meðhöndlun ofanvatns samkvæmt gátlista 3. (sjá mynd 19.) Settir eru skilmálar í 

ofanvatnsskipulag sem tryggja innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna á 

skipulagssvæðinu. Í útærslunni ætti að sýna fram á að: 1) Hugað sé að fjórum 

stoðum blágrænna ofanvatnslausna. 2) Ofanvatn sé meðhöndlað gegnum 

ofanvatnskeðju og skilgreindar rennslisleiðir. 3) Meðhöndlun ofanvatns hefjist eins 

nálægt upptökum og mögulegt er. 4) Hugsað sé að lausnum sem krefjast lágmarks 

viðhalds. Þá eru settar kvaðir um ofanvatn sem tryggja að innleiðing blágrænna 

ofanvatnslausna uppfylli þau markmið sem sett hafa verið um meðhöndlun ofanvatns 

á skipulagssvæðinu (Alta, 2019,b). 
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Á þessum tímapunkti fá samráðsaðilar tækifæri til þess að gera athugasemdir við 

ofanvatnsskipulagið áður en það er fullunnið í samræmi við athugasemdir frá 

samráðsaðilum en þar er haft samráð við einingar og svið sveitarfélagsins sem 

skipulagið snertir, ásamt opinberum stofnunum og fyrirtækjum sem viðkomandi 

sveitarfélagi ber samkvæmt lögum að hafa samráð við. Aðilar sem gætu þurft að 

koma að verkefnum tengdum blágrænum ofanvatnslausnum og gætu því talist 

samráðsaðilar eru t.d.: Vegagerðin, Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun, 

Mannvirkjastofnun, Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, Hafrannsóknarstofnun, 

Nátúrufræðistofnun, þróunaraðilar, hagsmunasamtök og íbúar (Alta, 2019,b).  

Þá eru stefnumótunartillögur og hugmyndir sem tekið hafa mið af niðurstöðum 

samráðsferlis felldar inn í heildstæða tillögu að ofanvatnsskipulagi fyrir viðkomandi 

svæði. Fullmótuð tillaga að ofanvatnsskipulagi sem birtist í greinargerð, 

skipulagsuppdráttum og skýringarmyndum er svo lögð fyrir skipulagsnefnd til 

samþykktar og síðar staðfestingar hjá borgar- eða sveitarstjórn eftir því sem við á.  

Eftir að tillaga að ofanvatnsskipulagi hefur hlotið staðfestingu á samþykki frá borgar- 

eða sveitarstjórn er hún lögð fram til kynningar fyrir íbúa og hagsmunaaðila.  Á þessu 

tímabili gefst aftur tækifæri til að koma ábendingum og athugasemdum á framfæri, 

nú einnig almenningi en ekki bara lögformlegum samráðsaðilum. Þegar viðkomandi 

sveitarfélag hefur tekið ábendingar og athugasemdir til formlegrar umfjöllunar er 

gengið endanlega frá tillögu og hún send til samþykktar hjá Skipulagsstofnun og til 

auglýsingar í B- deild Stjórnartíðinda og tekur áætlun um ofanvatnsskipulag formlega 

gildi við birtingu þar(Alta, 2019,b). 
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Mynd 16. – Skipulagsferill sértæks ofanvatnsskipulags (Byggt á fyrirmynd frá Alta). Rauðir rammar og línur 

sýna það hvar skipulagsferill kemur með nýja nálgun og áherslur út frá sértæku ofanvatnsskipulagi og 

skapandi samtölum og sýnir hvernig hann er ólíkur því ferli sem Alta setur fram í væntanlegum, óbirtum, 

leiðbeiningum sínum en þar er gert ráð fyrir að unninn sé ofanvatnsrammi innan deiliskipulags). 
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Mynd 17. – Gátlisti 1. (Alta, 2019,b). 
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Mynd 18. - Gátlisti 2. (Alta, 2019,b). 
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Mynd 19.- Gátlisti 3. (Alta, 2019,b). 
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Breytingar á sértæku skipulagi þurfa að fara fyrir skipulagsnefnd viðkomandi 

sveitarfélags. Endurskoða þyrfti skipulagsskilmála slíks skipulags eins og 

endurskoða þarf aðalskipulag sveitarfélaga. Hægt væri að vinna það samhliða 

endurskoðun aðalskipulags og ganga úr skugga um að sértækt skipulag fylgi og 

endurspegli þau markmið sem sett eru fram í aðalskipulagi og öðrum stefnum. 

 

Endurskoðun gæti verið á borði skipulagssviðs viðkomandi sveitarfélags, samþykkt 

af skipulagsnefnd og síðar af Skipulagsstofnun. Eftirlit og úttektarferli fyrir 

framkvæmdahluta þessa skipulags mætti samþætta úttektarvinnu byggingarfulltrúa 

og gæti hún verið á ábyrgð byggingarfulltrúa og/eða skipulagsfulltrúa. Gera þyrfti mat 

á áhrifum skipulagsins á stefnur og markmið sveitarfélagsins. Hvernig og á hvaða 

hátt kemur skipulagið til móts við markmið sveitarfélagsins um vistvænni hverfi og 

aukna sjálfbærni? [þ.e. þau sveitarfélög sem hafa sett sér slík markmið].  

 

Þá má nefna að til þess að hægt sé að vinna ofanvatnsskipulag og uppfylla þau 

skilyrði sem að farið var yfir hér að ofan þá þurfa sveitarfélögin og ákveðnar 

ríkisstofnanir að afla þeirra gagna sem liggja til grundvallar gerð sérstæks 

ofanvatnsskipulags og hafa þau gögn aðgengileg. Þá er það einnig lagt til að 

sveitarfélög hafi vistvottun að leiðarljósi þegar að unnið er ofanvatnsskipulag. Það að 

stefna að slíkri vottun gæti einnig verið hluti af gæðaáætlun fyrir hverfið eða 

umhverfisáætlun sveitarfélagsins sem nær þá til allra hverfa þess. Slík vottun gæti 

t.d. verið í höndum matsmanna innan Grænni byggðar (e. Green building council 

Iceland) sem áður hét Vistbyggðarráð. 
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9.Umræður og ályktanir 

 

Þetta nýja skipulagstæki, sértækt skipulag, og nýr skipulagsferill sem því fylgir byggir 

ekki síður á ákveðni hugsjón sem ber merki um breyttar áherslur í veitumálum og 

endurspegla ekki bara nýjungar í framkvæmdum heldur einnig hina stöðugu þróun í 

viðleitni mannsins í átt að frekari sjálfbærni í híbýlum hans og hinu byggða umhverfi. 

Loftslagsmál þurfa að vera í forgrunni varðandi skipulag byggðar og mikilvægt er að 

sveitarfélögin séu samstíga og gangi í takt við áherslur ríkisins í loftslagsmálum eins 

og t.d. varðandi heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Huga þyrfti að hvatakerfi fyrir 

framkvæmdaaðila þegar að kemur að því að byggja vistvænt en einnig þegar kemur 

að landslagshönnun og hönnun lóða og stuðla að því almennt að náttúran sé í 

fyrirrúmi. Þá mætti nefna að Ofanvatnslausnir eru ekki töfralausn fyrir vistvænni 

hverfi og sjálfbærni innan hverfa því þær eiga ekki við alls staðar, þ.e. henta ekki 

hvar sem er. Það fer eftir því hvaða vandamál á að leysa á viðkomandi svæði og 

hvort aðstæður á viðkomandi svæði séu hentugar fyrir slíkar lausnir.  

Fólki þarf að líða sem best í sínu nærumhverfi og því umhverfi sem það ferðast um 

daglega og er það meðal annars viðfangsefni lýðheilsu, fallegt og vandað byggt 

umhverfi mannsins getur stuðlað að bættri lýðheilsu. Aldrei hefur það verið 

auðsjáanlegra en nú á tímum heimsfaraldurs hve mikilvægir grænir innviðir eru fyrir 

lýðheilsu en fjölmargir sem sæta þurfa sóttkví hans vegna hafa þó heimild til þess að 

fara í göngutúra og augljós aukning hefur verið í nýtingu grænna svæða á 

höfuðborgarsvæðinu þegar fólk leitar þangað til að endurnæra líkama og sál.  

Með því að leiða vatn neðanjarðar er farið á mis við þá umhverfislegu og 

fagurfræðilegu kosti sem fylgja því að veita vatni ofanjarðar. Til þess að fá sem mest 

út úr yfirborðsvatni þarf að samþætta meðhöndlun ofanvatns og hönnun góðra 

almenningsrýma í mannlegum mælikvarða, þetta kallast vatnsvænt skipulag og snýst 

um að sameina eiginleika náttúrulegrar hringrásar vatns, skipulagsvinnu og hönnun 

almenningsrýma. 

Hugsa þarf til framtíðar við uppbyggingu hérlendis og sérstaklega á 

höfuðborgarsvæðinu, auka þarf við uppbyggingu á grænum innviðum og skapa þarf 

umhverfi sem dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda. Skipulagsyfirvöld og hönnuðir 

þurfa þá einnig að einbeita sér að því að gera almenningsrými lífvænleg fyrir allar 
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lífverur og stefna að auknum líffræðilegum fjölbreytileika auk þess sem þau þurfa að 

vera á mannlegum skala. Lífvænleg rými eru rými sem virka vel, rými sem eru 

aðlaðandi og þar sem auðvelt er að komast um fótgangandi. Rými þar sem við 

getum nálgast hið náttúrulega þó við séum jafnvel stödd í miðri borg.  

Mikilvægt er að fylgja því eftir með rannsóknum  hvort ofanvatnslausnir séu í raun að 

skila þeim árangri sem leitast er eftir með notkun slíkra lausna. Malmö- borg réð t.d. 

vistfræðing í fullt starf til þess að taka þátt í ferlinu alveg frá byrjun og til þess að 

sinna rannsóknum á svæðinu eftir að framkvæmdum lauk. Í Urriðaholti er einnig 

unnið að slíkum rannsóknum en Veðurstofa Íslands, Háskóli Íslands, Garðabær og 

Urriðaholt ehf. hafa undirritað samstarfssamning um uppbyggingu 

rannsóknarmiðstöðvar á sviði blágrænna ofanvatnslausna sem staðsett er í 

Urriðaholti og verður miðstöðin vettvangur langtímavöktunar á veðurfari sem innifelur 

meðal annars þætti sem skipta sköpum í fráveituhönnun, s.s. regn, hita, sólarorku og 

snjóalög. Þá er almennt frekari rannsókna þörf fyrir innleiðingu blágrænna 

ofanvatnslausna á Íslandi bæði hvað varðar lausnirnar sjálfar, til dæmis varðandi 

hönnun þeirra og útfærslu fyrir íslenskar aðstæður svo hámarka megi virkni þeirra. 

Spyrja má hvort þekkingarskortur á mögulegum vandamálum tengdum 

loftslagsbreytingum séu að koma í veg fyrir að ráðist sé í aðgerðir og aðlögun 

gagnvart þeim. Sænska ríkisstjórnin hefur t.a.m. falið Boverket (Skipulags-, 

byggingar- og húsnæðismálastofnun Svíþjóðar) að samræma aðgerðir stjórnvalda 

varðandi aðlögun að loftslagsbreytingum hvað hið byggða umhverfi varðar. 

Skipulagsstofnun hefur að beiðni ráðherra mótað viðauka við landsskipulagsstefnu 

sem fjallar um landslag, loftslag og lýðheilsu og er það meðal annars gert með 

loftslagsbreytingar og aðlögun að þeim í huga en eiginleikar blágrænar 

ofanvatnslausnir sameina einmitt þessi þrjú viðfangsefni viðauka landsskipulags og 

betur má ef duga skal, frekari aðlögunar er þörf og gæti notkun sértæks skipulags 

flýtt fyrir aðlögun að loftslagsbreytingum meðal annars með því að nýta kosti 

blágrænna ofanvatnslausna enn frekar í borgarhönnun og skipulagi.  

Helstu álitamál þegar kemur að sértæku skipulagi (e. Overlay zoning plan) gætu 

mögulega tengst atriðum sem eru lagalegs eðlis og snúa að breytingu laga og 

regluverks.  
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Að lokum er lögð til hugmynd að rannsóknum tengdu viðfangsefnum þessarar 

rannsóknar en rannsaka mætti betur notkunarmöguleika sértækra 

skipulagsáætlanna og fyrir hvaða viðfangsefni vinna mætti slíkt skipulag. Mögulegt 

væri til dæmis að vinna sértækt skipulag fyrir verndarsvæði þar sem markmiðið væri 

verndun náttúru- og/eða menningararfs tiltekins svæðis. Þá gæti verið áhugavert að 

gera samanburðargreiningu (e. Comparison study) á skipulagsferlum við skipulag 

Bo01- hverfisins í Malmö annars vegar og Urriðaholts í Garðabæ hins vegar. 
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Viðauki A 
 

Viðtalsrammi 

Inngangur að viðtali 

 

Hefja viðtal með almennri umræðu: 

(Texti sem að er feitletraður mun ekki koma fram í viðtali) 

-Hver ég er, hvað ég er að rannsaka og hvers vegna: 

Andri Þór Andrésson heiti ég og er að vinna að meistaraverkefni um  blágrænar 

ofanvatnslausnir í skipulagi þar sem markmiðið er að rannsaka hvernig hægt sé að 

nota skipulagsramman á Íslandi til að stuðla að auknu sjálfbærni hverfa á Íslandi og 

uppbyggingu vistvænna innviða þar sem að vistvænum kostum í landslagshönnun 

eins og blágrænum ofanvatnslausnum er gefið meira vægi í skipulagi hverfa. 

Sett er fram rannsóknaspurningin : 

Hvernig er hægt að nota skipulagsramman á Íslandi til þess að byggja þétt með 

verndun og eflingu vistkerfa innan þéttbýlis í huga? 

-Láta vita hvað á að gera við upplýsingarnar. Heita fullum trúnaði, láta vita að 

ekki verður notast við nafnleynd eða gervinöfn: 

Fullum trúnaði er heitið og ef að upplýsingar gætu nýst við vinnu að meistaraverkefni 

mínu vil ég biðja um leyfi frá þér kæri viðmælandi til þess að birta upplýsingar sem 

að koma fram í viðtalinu.   

-Láta vita hversu langan tíma viðtalið tekur: 

Miðað er við að viðtalið muni taka allt að 60 mínútur en þér er heimilt að stöðva 

viðtalið á hvaða tímapunkti sem er og af hvaða ástæðu sem er.  

-Láta vita að samtalið sé hljóðritað: 

Viðtalið verður hljóðritað og bið ég um leyfi þitt til þess. 

Óska eftir því að þátttakandi undirriti samþykkisblað og þakka honum fyrir að 

vera tilbúinn að ræða við mig: 

Þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til þess að ræða við mig um þetta málefni. 

Það eru engin rétt eða röng svör, heldur vil ég bara fá að heyra þína skoðun á 

viðfangsefninu. 

 

 



109 

 

Spurningarammi : 

 

Ert þú til í að segja mér svolítið frá sjálfum þér ? 

Hvað þú heitir ? 

Frá þinni menntun og starfi? 

---- 

1. Hver er þín reynsla af blágrænum ofanvatnslausnum?  

 

2. Hver myndir þú segja að staðan væri á þekkingu varðandi blágrænar 

ofanvatnslausnir hér á Íslandi? 

 
3. Er hægt að byggja þétt án þess að ganga á vistkerfi innan þéttbýlis? Eru 

blágrænar ofanvatnslausnir aðferð sem horfa mætti til við verndun vistkerfa 

innan þéttbýlis?  

 
4. En mannlegi og fagurfæðilegi þátturinn? Hvað gefa blágrænar 

ofanvatnslausnir íbúum viðkomandi svæðis meira en að miðla vatni 

ofanjarðar? 

 
5. Þekkir þú til reynslu annarra landa? Ef svo er. Hvað er það helst sem hægt er 

að læra af reynslu erlendis frá hvað varðar notkun blágrænna 

ofanvatnslausna við meðhöndlun ofanvatns? Gætirðu nefnt dæmi? 

 
6. Hverjar eru helstu áskoranirnar við innleiðingu blágænna ofanvatnslausna í 

íslenskt skipulagsregluverk? Við frekari notkun á Íslandi? 

 
 

7. Hvaða regluverk, löggjöf og áætlanir þurfa að vera til staðar til þess að hægt 

sé að taka inn blágrænar ofanvatnslausnir á Íslandi?  

 
 

8. Á hvaða stigum/stigi skipulagsáætlana ætti að leggja áherslu á við innleiðingu 

regluverks fyrir blágrænar lausnir í skipulagsáætlunum?  

 
9. Nú hafa sveitarfélög mörg hver sett sér markmið um vistvænna skipulag og 

uppbyggingu vistvænni hverfa. Hverjir finnst þér eiga að bera ábyrgð á 

innleiðingu blágrænna lausna í skipulagi á Íslandi? 

 
 

10. Hvað geta ríki og sveitarfélög gert til þess að mæta/uppfylla þessi markmið 

um vistvænni byggð og aukna sjálfærni hins byggða umhverfis bæði hvað 

regluverk varðar og almennt? 
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Hugleiðingar og athugasemdir spyrils verða síðan skráðar á minnisblað að hverju 

viðtali loknu til þess að auðvelda vinnu við afritun viðtala. 

 

Minnispunktar fyrir greiningu viðtala : 
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Viðauki B 
 

Landbúnaðarháskóli Íslands 

Vor 2019 

Rannsakandi: Andri Þór Andrésson 

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

 

 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Öll gögn sem 

unnin verða úr viðtölum munu fylgja með meistaraverkefni sem viðauki og verður því hægt 

að rekja upplýsingar um þátttakanda. Þátttakanda er frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni 

hvenær sem á viðtali eða þátttökuathugun stendur.  

 

Ég undirritaður samþykki hér með að gerast þátttakandi í rannsókn vegna meistaraverkefnis 

rannsakanda. 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––– 

Dagsetning og staður 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 

Undirskrift þátttakanda 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 

Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki C 

Viðtal nr. 1, Jóhanna Hrund Einarsdóttir (Hanna) og Sóley Ósk 

Sigurgeirsdóttir hjá Skipulagsstofnun. 

23.5.2019 í fundarherbergi Skipulagsstofnunar, Borgartúni. 

___________________________________________________________________ 

Andri (A) : Ef þið væruð til í að byrja á því að segja mér svoldið frá ykkur fyrst, 

hvað þið heitið, frá ykkar menntun og starfi ykkar hjá Skipulagsstofnun. 

Hanna (H): ég er að vinna á Aðalskipulagssviði, var áður á stefnumótun og þróun 

[deild innan Skipulagsstofnunannar], er með master í Umhverfisskipulagi frá 

Stokkhólmi. Búin að vera að vinna á skipulagsstofnun í eitt og hálft ár … byrjaði 

haustið 2017 … 

Sóley (S): ég er búin að vinna á deiliskipulagssviði í eitt og hálft ár … BS í 

byggingartæknifræði … vann svo á Umhverfis og skipulagssviði … tók svo master í 

Skipulagsfræði hjá LbHÍ … en á eftir að skila meistaraverkefni 

A: Hver er ykkar reynsla af blágrænum ofanvatnslausnum ? 

H: engin reynsla, er það ný hér [á skipulagsstofnun] og hef ekki séð þetta í því sem 

að ég hef verið að vinna í hérna ég veit náttúrulega að Urriðaholt hefur gert þetta í 

sínu skipulagi og þetta er frekar ... nánar útfært í deiliskipulagi 

S: já ég þekki það ekki alveg, þetta er ekki í Aðalskipulagi Reykjavíkur að ég held ... 

en þeir eru búnir að setja sér einhverja stefnu ... Reykjavíkurborg með Blágrænar 

Ofanvatnslausnir og við erum að sjá þetta koma inn í þessum nýju deiliskipulögum 

fyrir ný hverfi … ekki … þú veist ... það er náttúrulega voða mikið deiliskipulagt í 

Reykjavík og hérna í breytingum á deiliskipulagi sér maður ekki endilega áherslu á 

blágrænar ofanvatnslausnir en í þessu heildarskipulagi fyrir ný hverfi eins og 

Vogabyggðina þá sér maður þetta koma inn, svo náttúrulega í Garðabæ … 

Urriðaholtið tók svoldið af skarið eða reyndar voru þessar blágrænu ofanvatnslausnir 

á bílastæðinu hjá Ikea og það var hannað í rauninni þannig og i rauninni … ég veit 
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ekki til þess að það hafi verið gert með skipulögðum hætti áður en það getur svo 

sem alveg verið 

A : Hver er staðan á þekkingu hvað varðar blágrænar lausnir hérlendis ? 

H: ég veit það ekki ... 

S: … ég held að þessi þekking sé á allra vitorði hjá þeim sem að eru að starfa við 

þetta, manni finnst það alveg sko … Það vita allir í „bransanum“ hvað við á og ég 

held að almenningur sé ekki alveg kominn þar sko 

A: Er þetta aðferð sem að horfa mætti til við verndun vistkerfa innan 

þéttbýlisins, borgarvistkerfa svokallaðra ? 

S: Já sko kannski ef að við erum að tala um eitthvað vistkerfi … ef við erum að búa 

til eitthvað manngert umhverfi þá erum við náttúrulega að breyta vistkerfinu á 

svæðinu og kannski með því að halda í vistkerfi inná milli … ekki raska þeim of mikið 

... jafna þau við jörðu og búa til eitthvað einsleitt vistkerfi úr því þá mættum við 

kannski viðhalda og það eru náttúrulega ... örugglega oft blágrænar ofanvatnslausnir 

sem að henta í því … og bara halda því sem að fyrir er ... jörðinni og grjótinu og þú 

veist ... og hraun ef það er eitthvað svona spennandi ... þá er það náttúrulega alveg 

klárlega ... og svo náttúrulega bara það að koma líka bara vatninu í hringrásina í 

staðinn fyrir að leiða það bara allt á einn stað og út af svæðinu ... jájá ég sé það 

klárlega og líka bara líffræðilegur fjölbreytileiki sem að kemur inn í borgarumhverfið 

með því 

H: já þetta fylgir náttúrulega með þessari ..ég er sem sagt í norrænu samstarfi ..það 

heitir Hälsomsam stader [Heilnæmar borgir] … þá sérstaklega Stadts grönska 

…svona það græna í borgum sko ... og það getur náttúrulega spilað með þessu ... 

að hafa grænt inná milli og græn þök og við erum svona bara að móta það hvað það 

er sem að ... 

A: Hvað mynduð þið segja að væru helstu áskoranirnar við innleiðingu 

blágænna ofanvatnslausna í íslenskt skipulagsregluverk? eða almennt ? 

H: bara að koma þessu inn í skipulag .. skilmála 
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S: já, það er náttúrulega .. örugglega hjá sveitarfélögunum að koma þessu inn í 

Aðalskipulagið sitt 

H:  já inn á  Aðalskipulagið sitt .. með skilmálum til leiðbeiningar líka fyrir 

deiliskipulag  

S: já .. og þá myndi kannski líka vera ítarlegri, sko við sjáum deiliskipulög rosalega 

oft sem að.. þar sem að er í rauninni bara verið að huga að þeim byggingum sem á 

að byggja og kannski ekki nóg af sko... 

H: ..af heildarlausnum 

S: já ..svæðin á milli húsa.. frágangi á lóðum og alls konar svoleiðis, auðvitað sjáum 

við stundum að það eigi að vera gras á þökum og vistvæn efni og svoleiðis en það 

er … 

H: …það eru oft svona litlir partar bara .. 

S: ..já og það er þá bara, það er ekki algilt, alls ekki, en maður sér alveg 

áherslubreytingu, hérna, já algjörlega, en já áskorunin er náttúrulega bara að binda 

þetta inn í skipulag.. 

H:  …inn í Aðalskipulag .. 

S: …kannski einhvers konar hvatar, gæti verið hvatakerfi hjá sveitarfélaginu, ef að 

einhver er að endurnýja eitthvað hjá sér eða eitthvað að nota vistvænt eða nota 

blágrænar, sem sagt að það væri þá einhvers konar afláttur. eða eitthvað svona sem 

að hvetur fólk, að því að stundum er þetta dýrara meðan að þetta er ekki orðið alveg 

almennt og algilt, og kannski líka fræðsla almennings, því meðvitaðri sem 

almenningur er því... 

H : ..því meira sækir hann kannski í þetta.. 

S: ..já .. þá sækir hann kannski meira í að vilja nota svona lausnir 

A: Já,  Þekkið þið til reynslu annarra landa? Ef svo er. Hvað er það helst sem 

hægt er að læra af reynslu erlendis frá hvað varðar notkun blágrænna 

ofanvatnslausna við meðhöndlun ofanvatns? Gætuð þið nefnt dæmi? 
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H: Já en kannski ekkert sérstaklega um blágrænar ofanvatnslausnir .. það er mikið 

meira bara um grænt í borgum yfir höfuð sem gæti samt spilað með þessu og hérna 

það er náttúrulega mjög flott ..ég var á fundi í Malmö og þeir eru búnir að taka hana 

vel í gegn og hún er mjög flott, svona heildar hugsun fyrir alla borgina eða svona allt 

svæðið og mikið hugsað um þetta ..grænt og svona, þannig að ég hef bara reynslu 

frá Svíþjóð og lít til þeirra svoldið .. þeir eru framarlega i svona hugsun þannig að ég 

leita mikið þangað 

S : Já .. þarna í Malmö er náttúrulega Bo01 svæðið sem að þeir leggja áherslu á 

blágrænar ofanvatnslausnir þar og það er bara svona .. ég hef bara lesið og heyrt af 

þannig .. hef ekki beina reynslu af einhverju, það er náttúrulega afmarkaður reitur þar 

sem að er hugað að öllu svona 

A : En að reglugerðum og löggjöf. Hvaða regluverk, löggjöf og áætlanir þurfa 

að vera til staðar til þess að hægt sé að taka inn blágrænar ofanvatnslausnir á 

Íslandi? 

S : Já það er náttúrulega smá kafli .. svona eins og með veitukerfi og svoleiðis það 

þarf að vera .. þetta er náttúrulega hluti af veitukerfinu 

en varðandi löggjöfina, ég er ekki alveg með það á hreinu en það sem að við tékkum 

á hérna á skipulaginu er hvort að veiturnar eru til staðar .. það er náttúrulega ekki 

hægt að gera einhverja byggð þar sem að eru ekki ákveðin kerfi til staðar eins og 

rafmagn og vatn og annað þannig að ..það á kannski meira við í dreifbýlinu ert þú 

ekki að skoða meira borgarumhverfið 

A : Jú þetta þéttara borgarumhverfi sko 

S: en við erum svo sem ekki mikið í löggjöfinni um þessi málefni .. þetta er örugglega 

meira í byggingarreglugerð eða þar sko 

H : já einmitt 

S : og ég hef ekki kynnt mér það nákvæmlega 

A : En á hvaða stigum/stigi skipulagsáætlana ætti að leggja áherslu á við 

innleiðingu regluverks fyrir blágrænar lausnir í skipulagsáætlunum? 
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H : Ég hugsa að það væri ... allavega aðalskipulagi .. auðvitað hægt að setja eitthvað 

í svæðisskipulag, það er auðvitað svoldið hátt uppi .. en það er kannski hægt að hafa 

einhverja stefnu 

S : já það væri náttúrulega hægt að marka stefnu í svæðisskipulagi og 

Landsskipulagsstefnu .. 

H : …já í Landsskipulagsstefnu er náttúrulega verið að bæta við viðauka um 

loftslagmál 

S : ..já og landslag .. og lýðheilsu líka.. 

H : ..sem að spilar náttúrulega allt inn í.. 

S : ..já ég held að þetta myndi tikka inn í þau box öll.. 

H : já og náttúrulega þá síðan já settir skilmálar í aðalskipulag sem að eru í 

deiliskipulagi sko 

S : ..já einhvers konar stefna.. 

H : …það þyrfti náttúrulega allavega að koma frá aðalskipulaginu sko .. því stigi sko.. 

S : já en svo væri hægt að útfæra það nánar í deiliskipulagi, þannig í rauninni ætti 

þetta heima í öllum skipulagsstigum, ég myndi halda það, og það er þá bara eins  

skipulagsstiginn það er náttúrulega bara vítt og svo afmarkast það bara, þrengra og 

þrengra, en kannski mikilvægast að þetta sé í efstu stigum Aðalskipulagi eða 

Landsskipulagsstefnunni 

H : Landsskipulagið er reyndar svo rosalega vítt að þú getur kannski ekki talað 

akkúrat um þetta 

S : nei nei 

H : Þannig að Aðalskipulagið væri kannski þar sem að þú þyrftir að koma að þessu 

S : Já því skýrari skilmálar sem að eru í Aðalskipulagi því betur skilar það sér niður í 

deiliskipulag 
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A : Nú hafa sveitarfélög mörg hver sett sér markmið um vistvænna skipulag og 

uppbyggingu vistvænni hverfa. Hverjir finnst þér eiga að bera ábyrgð á 

innleiðingu blágrænna lausna í skipulagi á Íslandi?  

H : Bara koma þessu inn í hausinn á öllum .. ráðgjafarnir sem eru að vinna við 

Aðalskipulagsgerð 

S : Já ráðgjafarnir eru náttúrulega oft að vinna fyrir einhvern sem vill eitthvað 

ákveðið, það er nú mjög oft sko auðvitað geta þeir verið ráðgefandi en hendur þeirra 

eru stundum bundnar sko, það á að gera eitthvað ákveðið og sem ódýrast og verk 

kaupinn er oft þannig, þannig að ég held að þetta þurfi að vera hjá hverju og einu 

sveitarfélagi, að setja sér skýra stefnu um þessi mál, bæði þetta og gæði byggðar og 

annað þannig að þetta skili sér þú veist, þannig að það sé ekki alltaf hægt að komast 

hjá því að uppfylla þessa skilmála, kannski með einhverju hvötum eins og við vorum 

að tala um eða ..ég heyrði eitthvað núna um daginn að erlendis fengi maður 

stundum ..það er úthlutað lóð og það er bara ákveðinn kolefniskvóti sem að fylgir því 

og þú þarft bara að uppfylla hann og ef þú ferð fram yfir þá kostar það bara mjög 

mikið, það gæti verið eitthvað, þetta er náttúrulega hluti af því þessar blágrænu 

ofanvatnslausnir, það gæti verið eitthvað svona, einhvers konar hvati eða refsingar 

eða hvað sem er, ef það er búið að setja sér þessa stefnu að hafa það, það þarf þá 

kannski að vera skýrt hvort það er um gömul eða ný hús eða, þetta er náttúrulega 

alls konar byggð í borginni, en það er allavega hægt að einbeita sér að því sem að er 

verið að byggja nýtt að hafa það allavega…. 

H : …hugsunina þar  

A : Hvað geta ríki og sveitarfélög gert til þess að mæta/uppfylla þessi markmið 

um vistvænni byggð og aukna sjálfærni hins byggða umhverfis bæði hvað 

regluverk varðar og almennt? 

H : ..taka þetta inn þegar að verið er að endurskoða Aðalskipulag… 

S : …já bæði í því og öðru… 

H : …náttúrulega þó að það standi ekki í Aðalskipulagi þá geturðu alltaf gert það.. 
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S : ..bara að setja sér skýra stefnu og hafa leiðir til þess að gengið sé  út frá henni á 

endanum svo að þetta sé ekki bara á blaði heldur skili sér út í þetta byggða umhverfi 

og kannski þarf eitthvað rannsóknarumhverfi í kringum þetta og kannski svona 

einhverja upplýsingasöfnun af því að það gæti verið gott að taka það út á þeim 

svæðum sem að þetta hefur verið gert hvað var gert gott og hvað var gert vitlaust 

eða sko hvað hefur reynst vel, hvað ekki. Þetta á við svo margt, til dæmis plöntur, 

hvað hentar að vera með, við erum náttúrulega á Íslandi það hentar ekki það sama 

og á meginlandi, og alls konar, jarðvegur og annað sko, þannig að það væri 

örugglega dýrmætt í þessari vinnu af því að það er líka mjög kostnaðarsamt ef þetta 

klikkar 

A : Já þá held ég að þetta sé bara komið, þakka ykkur kærlega fyrir að ræða 

við mig 

S : Við reynum okkar besta 
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Viðauki D 

Viðtal nr. 2, Hildur Kristjánsdóttir hjá Alta Ráðgjöf. 

28.5.2019 í fundarherbergi Alta, Ármúla. 

___________________________________________________________________ 

Andri (A) : Jæja ertu til í að byrja á því að segja mér aðeins frá sjálfri þér, hvað 

þú heitir, menntun og frá starfi þínu hjá Alta ? 

Hildur (H) : BA gráða í Mannfræði frá Háskóla Íslands .. mastersnám á sviði 

sjálfbærrar þróunar .. environmental sustainability í Edinborg .. þverfaglegt nám í 

umhverfisfræðum .. Skipulagsfræðinám á masters stigi í Barcelona .. hef unnið hjá 

Alta samtals í 8 ár á sviði umhverfis og skipulagsmála .. almenn skipulagsráðsgjöf 

mat á umhverfisáhrifum framkvæmda .. umhverfismat áætlana og náttúruvernd og 

svo eru það þessar blágrænu .. þær eru alltaf að koma sterkari og sterkari inn .. hef 

tekið 2 námsskeið hjá CIRIA.. 

A : Hver er þín reynsla af blágrænum ofanvatnslausnum?  

H : .. aðallega verið að vinna í að aðstoða Reykjavíkurborg og Veitur við að innleiða 

blágrænar ofanvatnslausnir í Reykjavík .. það er svona komið inn þar .. en Alta stýrði 

verkefni sem sagt í skipulagi Urriðaholts í Garðabæ þar sem að sem að blágrænar 

ofanvatnslausnir voru innleiddar.  

A : Hver myndir þú segja að staðan væri á þekkingu varðandi blágrænar 

ofanvatnslausnir hér á Íslandi? 

H : það þarf að leggja mikla áherslu á uppbyggingu þekkingar og fólk sem er að 

koma úr námi er kannski að koma með þessar áherslur enn sterkar inn en  af því að 

þetta gengur svo þvert á mörg fög .. það eru ekki bara verkfræðingarnir sem að eiga 

þessi verkefni eða landslagsarkitektarnir eða skipulagsfræðingarnir heldu þarf þetta 

að koma inn svo viða þannig að ég held að það sé svona þarf að leggja mikla 

áherslu á að koma þessari þekkingu inn á öll þau svið sem að þurfa að koma að 

innleiðingunni .. það er kannski eitthvað nýtt. 
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A . Er hægt að byggja þétt án þess að ganga á vistkerfi innan þéttbýlis? Eru 

blágrænar ofanvatnslausnir aðferð sem horfa mætti til við verndun vistkerfa 

innan þéttbýlis?  

H : Ég held að blágrænar ofanvatnslaunsnir geti verið ein af lausnunum sem að 

stuðlar að svona auknum líffræðilegum fjölbreytileika eða svona hvernig megi hlúa 

að grænu svæðunum í borginni .. tvímælalaust .. en ávinningur blágrænna 

ofanvatnslausna er margþættur og það er tvímælalaust ein af stoðunum og ein af 

ástæðunum af hverju við erum að innleiða þetta .. en við tölum alltaf um þessar fjórar 

stoðir .. að auka umhverfisgæðin .. að stuðla að aukum líffræðilegum  fjölbreytileika 

og endurheimt vistkerfa er þar tvímælalaust mjög sterkur þáttur 

A : En mannlegi og fagurfæðilegi þátturinn? Hvað gefa blágrænar 

ofanvatnslausnir íbúum viðkomandi svæðis meira en að veita vatni frá svæði 

ofanjarðar? 

H : Ég held bara ef að við berum saman þessar blágrænu launir við þessar 

hefðbundnu lausnir .. það er þá að veita ofanvatni í pípur neðanjarðar þá ertu að tala 

um bara  algjöran bónus sem þú færð og fyrir utan það að þú ert kannski að auka 

seiglu borgarinnar með þessu þar sem að hægt er að innleiða blágrænar 

ofanvatnslausnir .. þá er þetta bara bónus sem að þú færð og hérna bara ávinningur 

segi ég og tvímælalaust getur svona fallið að svo mörgum áætlunum sem að 

sveitarstjórnir hafa sett sér .. það er að segja að auka umhverfisgæði og þetta styður 

við lýðheilsu ef að gæðin á opnu svæðunum eru meiri .. þannig að þá hugsa ég að 

þetta gæti unnið allt saman 

A: Hverjar eru helstu áskoranirnar við innleiðingu blágænna ofanvatnslausna í 

íslenskt skipulagsregluverk? Við frekari notkun á Íslandi? 

H: Ég held að Aðalskipulagið sé tæki þar sem að þú getur svona fest í sessi 

ákveðnar rennslisleiðir og svona tryggt þessa innleiðingu og að það þurfi að huga að 

þessu blágræna alveg á fyrsta stigi skipulags .. hvort sem að það er á 

aðalskipulagsstigi eða á rammaskipulagsstigi þá er það kannski fyrsti punkturinn og 

svo er það tekið áfram í deiliskipulagi .. þannig að það þarf að huga að innleiðingunni 

ás fyrstu stigum .. það þarf hins vegar að innleiða ferlana  víða annars staðar .. það 

er ekki nóg að segja bara í aðalskipulagi  við ætlum að innleiða blágrænar .. þú þarft 
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að tryggja það hvernig þú ætlar að taka það í gegnum allt skipulagsferlið og þar 

þurfa margir að koma að .. þar þurfa kannski verkfræðingarnir að koma að með 

veitukerfin og landslagsarkitektarnir og arkitektarnir þurfa að skilja þetta líka .. það 

þurfa bara eiginlega allir að skilja til þess að þetta sé hægt .. til þess að sé búið að 

tryggja ákveðin gæði í hönnun bara þannig að hún virki líka og fólk missi ekki bara 

trúnna á að þessar blágrænu séu góð hugmynd en það þarf að innleiða í ferlana 

bara frá skipulaginu .. í hönnun, framkvæmdarstigi, þannig að þú þarft að tryggja að 

allir skilji og svo  í viðhaldi og vöktun .. ég held að það sé .. það þarf að huga að öllu 

ferlinu .. þar kemur kannski þessi þekkingar uppbygging .. það bara tekur tíma .. 

þetta er svona ákveðin breyting .. við erum að tala um breytingastjórnun og ferli sem 

að tekur tíma held ég en er bara breyting sem er farin af stað .. það er bara ekki 

spurning og sumir taka bara um að þetta sé bara nýja byltingin í frá veitum .. þetta sé 

bara regnvatnslagnirnar voru innleiddar og næst er það bara þetta. En hvað varðar 

þá er það líka bara þekking sem er að byggjast upp .. til dæmis hvaða áhrif hefur 

svona frostþýða á gegndræp yfirborðsefni og svo eins í jarðveg. Þannig að ég held 

að þetta sé bara reynsla sem að byggist upp með tímnum og hérna ... það eru 

sérfræðingar hér á Íslandi sem að eru að vinna í þessu .. þetta er bara eitthvað sem 

að kemur með tímanum eftir því sem að þetta verður innleitt á fleiri stöðum .. það er 

verið að innleiða í deiliskipulögum hér og þar, eitthvað er komið í framkvæmd, er 

þegar á framkvæmdarstigi .. Urriðaholtið gæti líka kennt okkur líka alveg fullt .. þar 

hefur verið sett upp veðurstöð til að vakta veðurfar og þessar blágrænu lausnir....og 

það er spennandi að sjá hvað kemur út úr því .. þannig að það er fullt að gerast en 

eins og ég segi þetta er bara að gerast .. breytingin er að eiga sér stað .. breytingin 

er farin af stað. 

A: Þekkir þú til reynslu annarra landa? Ef svo er. Hvað er það helst sem hægt 

er að læra af reynslu erlendis frá hvað varðar notkun blágrænna 

ofanvatnslausna við meðhöndlun ofanvatns? Gætirðu nefnt dæmi? 

H . já ég er búin að kynna mér aðeins erlendis .. núna síðast  í Skotlandi til dæmis og 

ég held að þar, það sem að þeir eru svoldið að segja er .. það er í fyrsta lagi 

samstarf, þetta þarf að vera samstarf þeirra sem að sjá um veitukerfin og þeirra sem 

að sjá um skipulagið .. þar þarf að vinna saman þar þarf að vera svona ákveðinn vilji 

til að vinna saman. Í Skotlandi þá segja þeir að það hafi ekki heppnast mjög vel og 
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hafi svona sett ..að innleiðingin hafi ekki gengið mjög vel af því að sem sagt 

vatnsfyrirtækin og svo t.d. sveitarfélögin ..að þeim hafi bara ekki tekist að vinna nógu 

vel sama, bara ekki nógu samstillt og það er eitthvað sem að skiptir máli og það 

kemur svoldið inn í þetta ferli...það þarf að tryggja aðkomu til dæmis þessara 

veitusérfræðingana að skipulagsgerðinni nógu snemma og þeirra sem að sjá um 

viðhald komi að nógu snemma í skipulagsferlinu .. það þarf að tryggja þetta samstarf 

strax á fyrstu stigum...og svo er það bara eins og þeir segja það hefur ekki tekist 

nógu vel að tryggja þá hugsun að þetta er ofanvatnskeðja .. það er alveg bara frá 

upptökum og út í viðtaka ekki bara sko hérna.. 

A:  ..regngarða hér og þar? 

H : …já og leysa það inná lóð og leiða það gegnum borgarumhverfið og út í viðtaka .. 

til að tryggja þessa hreinsun líka og að þú fáir þessi umhverfisgæði .. að þetta sé 

ekki bara ein tjörn og svo fari þetta bara út í viðtaka en svo er það sem við höfum 

rekist á víða líka þá er það svona einhverjir hjá sveitarfélaginu sem að ber ábyrgð á 

ofanvatni og fylgi því svoldið eftir í gegnum skipulagið .. við höfum hitt til dæmis í 

London .. innleiðingarstjóra fyrir stór-London svæðið .. þá er hann svoldið bara sjá 

sem að sér um og bara fylgir þessu eftir og kannski gefur ráð og er maðurinn sem að 

er inn í þessum málaflokki. 

A : Hvaða regluverk, löggjöf og áætlanir þurfa að vera til staðar til þess að 

hægt sé að taka inn blágrænar ofanvatnslausnir á Íslandi?  

H : sko það er nú þegar .. kemur fram í landsskipulagi .. þar er áhersla á sjálfbærar 

ofanvatnslausnir eða blágrænar ofanvatnslausnir, það kemur líka fram í 

skipulagsreglugerð .. hvort það þurfi mögulega að koma fram í...bara hugtakið .. 

blágrænar ofanvatnslausnir eða sjálfbærar ofanvatnslausnir, það er kannski ekki 

alveg búið að ákveða hvaða hugtak á að nota en það kannski skiptir ekki öllu máli.. 

en bara að það sé skilgreint í reglugerðum ..byggingarreglugerð ..ég er kannski bara 

svoldið að hugsa upphátt núna.. það er kannski eitthvað sem ætti að skoða. 

A : Á hvaða stigum/stigi skipulagsáætlana ætti að leggja áherslu á við 

innleiðingu regluverks fyrir blágrænar lausnir í skipulagsáætlunum?  
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H : Já það sem við höfum lært er að...til að tryggja farsæla innleiðingu þá þarf að 

leggja áherslu á það á fyrstu stigum, það er líka bara til að tryggja rennslisleiðirnar 

og hérna ..til dæmis á Aðalskipulagsstigi. Það kemur líka fram til dæmis í Reykjavík 

..í hverfisskipulagi í Árbæ ..og auðvitað fer það alltaf eftir bara hverju svæði fyrir sig 

og bara lektar eiginleikum, hvar eru tækifærin í grænu svæðunum.. bara horfa svona  

heildstætt á grænu svæðin í borginni, hvar eru mögulegir viðtakar.. hvar eru kannski 

einhver safnsvæði.. hvar má vatn safnast saman tímabundið í áköfustu 

rigningunum.. það þarf að kortleggja þetta svoldið í borgarumhverfinu og svona þessi 

tækifæri og ég held líka bara að huga að því að ef að á að fara að endurgera götu 

eða veitukerfi að það sé ... að það sé sett stefna og svona búið að festa það í stefnu 

að þar sem að er verið að endurgera götu eða veitukerfi eða eitthvað svoleiðis ..að 

það sé metið .. er tækifæri til þess að innleiða blágrænar til þess að létta á 

fráveitukerfinu og hérna auðvitað þarf það að hugsast í stærra samhengi .. og það 

hefur verið strategían sums staðar að nýta  þessi tækifæri þar sem þau gefast og 

smám saman ertu alltaf að draga regnvatnið alltaf meira og meira úr fráveitukerfinu .. 

eins og hérna vestan megin í borginni .. vestan Elliðaáa í borginni .. þar sem 

fráveitukerfið er blandað .. þar sem að regnvatnið er að fara í skólp kerfið og það er 

að fara á yfirfall .. þar bara þarf áherslan að vera á að draga regnvatnið úr. 

A : Nú hafa sveitarfélög mörg hver sett sér markmið um vistvænna skipulag og 

uppbyggingu vistvænni hverfa. Hverjir finnst þér eiga að bera ábyrgð á 

innleiðingu blágrænna lausna í skipulagi á Íslandi? 

H : Ég held .. líka bara út frá aðlögun að loftslagsbreytingum .. það er náttúrulega 

svo margt að gerast þar núna .. mjög mikið .. og þ.ar er verið að ræða líka bara 

svoldið ..maður sér það hver á að leiða þessa aðlögun .. ég held að sveitarfélögin 

séu svoldið mikilvægur ..eigi að gegna mikilvægu hlutverki þarna og þau eru kannski 

svoldið misvel í stakk búin til þess að takast á við það .. sum eru mjög lítil en hérna 

bara af því að ég held að skipulagsáætlanir séu svo sterkt tæki til þess að innleiða 

..hvort sem að það er vistvæn byggð eða blágrænar ofanvatnslausnir eða aðlögun 

að loftslagsbreytingum, þetta er allt svoldið ..vinnur svoldið saman .. þannig að  ég 

held að hérna...og sveitarfélögin hafa skipulagsvaldið en skipulagsstofnun hefur 

svoldið verið að setja einhverjar línur með þetta með því að setja það inn í 

landsskipulag og eru núna að vinna að þessum nýju áherslum um loftslagsbreytingar 
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og ég held að það sé lýðheilsa og ég man ekki alveg hver þessi þriðja var...jú 

landslag ..já landslag þannig að ég held að þetta sé svona smám saman að komast 

inn þannig að ég held að það þurfi að vera sveitarfélögin en hvort þau þurfi fjármagn 

frá ...kannski í formi styrkja til þess að aðlagast til dæmis loftslagsbreytingum ..þar er 

innleiðing blágrænna ágætis leið til þess að auka seigluna, þannig að ég hugsa að 

þetta hljóti að vera eitthvað samspil. 

A : Hvað geta ríki og sveitarfélög gert til þess að mæta/uppfylla þessi markmið 

um vistvænni byggð og aukna sjálfærni hins byggða umhverfis bæði hvað 

regluverk varðar og almennt? 

H : Já það er svona eins og ég segi, ég held að skipulag sé sterkt tæki til þess að 

festa í sessi aðlögun til dæmis að loftslagsbreytingum og svo er spurning hver á að 

leiða, hver hefur forustuna,  er það ríkið ? og ættu þeir að veita fjármagn í þessi 

verkefni sem að svona við erum að fá upp í hendurnar. 

A : já þá er ég er ekki með fleiri spurningar 

H: ....með blágrænar ofanvatnslausnir þá þarf að hugsa þetta í stærra samhengi 

..líka bara af því að við erum kannski að horfa á stærra vatnasvið ..þetta er ekki 

bara... við verðum að sjá ..ef þú ert að hugsa um innleiðingu ofanvatnslausna hérna í 

einni götu þá er það alltaf að taka við vatni frá einhverju öðru svæði, þannig að það 

þarf að  skoða þetta í stóru samhengi fyrst til að sjá hvar eru safnsvæðin og hvar 

getum við tryggt þessar rennslisleiðir og hvar eru ..samnýting svæða það gæti verið 

lykilatriði líka og við þurfum að ná að horfa á að gera þetta á sem einfaldastan hátt, 

ekki með tæknilegum dýrum lausnum heldur er tækifæri að gera það þá í gegnum 

landslagshönnun og þar er þessi samnýting svæða sem skiptir miklu máli….en þetta 

er áskorun ..af því að þú ert að tala um þéttingu byggðar ..í eldri hverfum ..þetta er 

áskorun og hérna það er bara eitthvað sem að er leyst með hönnun og það er ekki 

endilega kannski hægt að leysa það með landslagshönnun alls staðar, þetta ..sums 

staðar þurfa þetta að vera tæknilegar lausnir eða þú þarft að gera ráð fyrir einhverri 

drenlögn sem að leiðir vatnið eitthvað annað og hérna kannski ekki alltaf hægt að 

leysa það staðbundið með innsigi í jarðveg en hérna og þar er náttúrulega...til dæmis 

Sigurður Grétar miklu meiri sérfræðingur en ég í einhverju svona mikið meira en ég 

..ég er ekki hönnuður en meira í þessu að horfa á þessa stóru mynd og horfa á 
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hvernig þetta getur allt unnið saman og svona strategíuna í skipulagi við erum meira 

þar .. leggja línurnar og þú þarft líka að fá íbúana með og þeir þurfa að skilja ..bíddu 

af hverju er vatnið allt í einu að safnast hérna upp ..ég ætla að senda kvörtun til 

sveitarfélagsins það er eitthvað að hérna...og þannig að þeir sjái líka bara tækifærin 

..og kannski líka bara skólarnir ..að þeir noti þetta í sína starfsemi og ég held að ef 

að íbúarnir bara skilja það og reyna að átta sig á að við erum í raun bara að fá aukin 

gæði í umhverfið okkar með þessu og fá þá bara svona með af því að við græðum 

öll á þessu á endanum en það þarf að vanda sig við innleiðinguna og é held líka bara 

fyrstu verkefnin ..það þarf að vanda sig við þau til þess að ..það verði ekki bakslag  

A: Já til þess að skapa bara gott fordæmi eða svoleiðis… 

H: já ..og mér finnst bara mjög gaman að til dæmis fara í heimsókn upp í Urriðaholt 

og skoða þar. 

A: já það er náttúrulega..það skiptir miklu máli að geta bent þangað 

H : já...og ég veit ekki hvort þú sért búinn að fara þangað en það er áhugavert að 

fara þangað í mikilli rigningu og sjá hvernig ....en það er náttúrulega ennþá á 

framkvæmdastigi og allt það en hérna...en...svo er hérna líka uppí Úlfarsárdal...þar 

eru reyndar líka framkvæmdir.. 

A: já er þar? 

H: þar eru innleiddar blágrænar sko...það er tjörn þar...ég get kannski ekki alveg sagt 

hér frá því í detail en... 

A: já...ég hef heyrt.. 

H: ..Leirtjörn heitir hún 

A: Leirtjörn já 

H: en það er kannski ..kannski svoldið kannski bara svona í framkvæmdum núna 

A: já þau voru...það var smá erindi um Leirtjörn líka á þessum degi þarna.. 

H: já 

A: þetta var svona morgunspjall [hjá Grænni Byggð (áður Vistbyggðarráð)] 

H: já 
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A: það er nú svoldið síðan sko ... þetta var á síðasta ári  

H: já ..já 

A: þá var ...hérna..þau frá Veitum voru þarna...ég man ekki alveg hver var 

með...hvort það var ekki bara Reykjavíkurborg... sem var með...sagði aðeins 

frá Leirtjörn...þau fóru nú ekkert mjög djúpt í það.. 

H: nei nei 

A: ég held að það hafi verið enn þá mögulega jafnvel enn þá 

verið....sko...í..þetta er tæknilega frekar erfitt...þau voru held ég enn þá bara að 

ljúka hönnun sko.. 

H: …já einmitt.. 

A: ..hvernig þau ætluðu að gera þetta....ég veit ekki...það eru nú farnar af stað 

framkvæmdir þarna held ég.. 

H: …jújú...það eru farnar af stað framkvæmdir en ég veit reyndar ekki alveg á hvaða 

stigi þær eru sko...en það eru fleiri verkefni hjá Reykjavíkurborg þar sem ... 

A: jáh alveg rétt....þau sýndu mynd...hvernig...þau voru búin að ákveða 

leiðirnar niðrí... 

H: níðrí tjörnina já 

A: ..svo átti þetta að virka svona svoldið...þetta var svona eitthvað náttúrulegt 

fyrirbrigði sko....er tjörn sem að gufar upp nánast alveg 

H: já einmitt 

A: en hérna...já hún átti að vera svona ...já ..þau ætla að búa til svona eitthvern 

sérstakan viðtaka... 

H: já ....vonandi heppnast þetta vel og eins og ég segi það verður gaman að keyra 

þarna upp eftir ...og ég veit ekki á hvaða stigi þetta er og... svo held ég að þær hafi 

verið innleiddar að eitthverju leiti á Esjumelum...í iðnaðarhverfinu sem er þar...að 

eitthverju leiti...þú getur örugglega bara fundið eitthverjar upplýsingar um það... 

A: ég hef ekki kynnt mér það...ég held að ég hafi heyrt nafnið áður.. 
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H: og það er mjög áhugavert kannski líka bara með tilliti til hreinsunar 

A: já 

H: það er innleiðing á iðnaðarsvæði 

A: já...jú það er stutt síðan að ég heyrði þetta...þetta er iðnaðarhverfið hérna 

...eða atvinnuhverfið hérna hinum meginn við nýja íbúðarhverfið... 

H: jú 

A: á leiðinni útúr Mosó 

H: jú einmitt... alveg bara já ...búið að vera í vegaframkvæmdum þarna...komið nýtt 

hringtorg og já....þarna við Esjumela  

A: já  

H: ..en auðvitað er hreinsun eitthvað að sem að skiptir miklu máli víða ..þar sem að 

eru til dæmis viðkvæmir viðtakar eða eins og bara til dæmis Elliðaárnar eða Vogar 

þar sem það er viðkvæmt fuglalíf eða bara lífríki, þannig að það er rosalega margt 

sem þarf að huga að og þarna ertu líka bara að tala um að tryggja þetta samstarf 

allra þeirra sem að koma að og kalla þá að borðinu sem að hafa þá kunnáttu sem að 

bara er nauðsynleg og þetta er bara svona kannski það sem að er nýtt ef að við 

horfum bara á þetta sem fráveitukerfi. Verkfræðingarnir hafa bara séð um þetta en 

nú erum við bara að tala um að það þurfa svo margir að tala saman og skilja hvorn 

annan. 

A : já bara alveg niður í hvaða plöntur á að nota til hreinsunar? 

H: já og það er einmitt annað svoldið spennandi ..að fá reynslu á það hvaða plöntur 

henta hérna á Íslandi….og svo er þetta mismunandi eftir svæðum, er það að ná vatni 

ofan í jarðveginn, eða eins og í Urriðaholti að tapa ekki ofanvatninu að fá það aftur 

ofan í tjörnina [Urriðavatn], eða erum við að stuðla að uppgufun til þess að koma í 

veg fyrir flóð, þannig að það þarf að skoða í rauninni hvert svæði fyrir sig og ein 

lausn hentar ekki alls staðar, græn þök gætu til dæmis hentað sum staðar en ekki 

alls staðpar, ég get ímyndað mér að græn þök henti ekki þar sem að þú vilt fá vatnið 

ofan í jarðveginn aftur….en þetta er bara rosalegaspennandi verkefni held ég sem 

að er komið af stað alls staðar og tengist svo mörgum viðfangsefnum sveitarfélaga 
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og ekki síst Reykjavíkurborgar sem að er svona stóra sveitarfélagið okkar…það 

virðist vera ..það getur verið ódýrara að leysa ofanvatn með blágrænum heldur en 

með hefðbundnum lausnum og svo ertu að fá allan hinn ávinninginn 

með....kostnaðurinn er líka bara kannski annars staðar .. hann er annars konar .. á 

meðan að áður fyrr var hann kannski hönnun .. framkvæmd .. viðhald á veitukerfi en 

hann er bara kannski annars konar og snýst kannski meira um viðhald svæða og 

hönnun þá kannski...landslagshönnun...en þetta skiptir máli og ég myndi telja 

..sérstaklega bara svona gagnvart pólitíkusunum sem taka ákvarðanir að það er þá 

allavegana fínt að hafa það alla veganna með 

A : já takk fyrir þetta 
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Viðauki E 

Viðtal nr.3, Fjóla Jóhannesdóttir hjá Veitum 

29.5.2019 í fundarherbergi Veitna, Bæjarhálsi. 

___________________________________________________________________ 

Andri (A) : Ef þú værir til í að byrja á að segja mér svolítið frá þér, menntun og 

starfi? 

Fjóla (F) : já ég heiti Fjóla Jóhannesdóttir og ég er með BS í jarðfræði og master í 

verkfræði frá DTU [Danmarks Tekniske Universitet] og var sem sagt í 

byggingaverkfræði og er ráðin svo hingað eftir að hafa verið í sumarstarfi og er 

svoldið svona upp lærð á vinnustað, var aldrei að læra þetta beint, og fer svo í 

hruninu og vinn þar, þá eru þau ný búnir að lenda svolítið í þessum...þessari 

gríðarlegu úrkomu og þeir eru með ágætis svona verklag og plön og kannski svoldið 

betri innfrastrúktúr fyrir fráveitur það er að segja hvernig þeir miðla þekkingu innan 

fagsviðsins síns .. þú veist eins og samorka eða eitthvað þannig, þeir eru með 

rosalega sterkt þannig system og hérna ..ég kem þarna 2012 og er að vinna þarna 

hjá lítilli fráveitu og svona kynnist...við vissum svo sem að þessu hérna heima, 

þessari úrkomuaukningu og allt það en ég kem þarna svona í backworkið á því 

..þegar að pólitíkin kemur á vagninn og peningarnir og allir eru til í að tala um 

hvernig  leysum við þetta á meðan að við erum eiginlega fyrir framan í dag ..á 

Íslandi. Svo kem ég heim stuttu seinna og fer að vinna bara á VSÓ og kem síðan 

aftur hingað 2015 með þessa pælingu hvernig getum við farið að tala um þetta fyrr 

en síðar hér.. og var svona fagstjóri fráveitu þar sem að þessi mál horfa til langrar 

framtíðar....og hérna við erum ekkert svo sem mikið að hlaupa í veitukerfunum fyrr 

en að  Reykjavíkurborg skrifar í deiliskipulagi bara hérna eiga að vera blágrænar 

ofanvatnslausnir..og við bara já hvað þýðir það ..já þið ætlið bara að gera það ..og ég 

bara ..það þýðir ekkert bara að segja þetta þú þarft að vera í samstarfi og ég er 

einmitt með hérna erindi sem ég var með á samorku fyrir 2 árum sem er hérna ..á ég 

að gera það ?..og hérna hvernig fáum við allt þetta fólk í samtal ? og við fórum til 

Köben og við fengum svoldið að skoða hjá þeim og við töluðum svoldið um öll 

vandamálin sem að við vorum að lenda í, til dæmis að fá alla að borðinu ..byrja 

einhver staðar ..komast uppá spilaspjaldið ..einhvern veginn...vera saman í 
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þessu...og ég ..þessi Vogabyggð sem er svona þetta pilot verkefni ..getum við ekki 

bara unnið það sem pilot ..það er búið að skrifa þetta inn en það veit enginn hvað 

hann er að biðja um ..það er bara sagt gerum eitthvað einhvern veginn og veitur gera 

það ..sem er já ..þá er svoldið búið að tikka í öll boxin ..það er búið að fylla út í 

ramman og þetta stendur í Aðalskipulagi og darrararrara en þið bara reddið þessu 

..en ég segi bara ..en okkur vantar pláss og okkur vantar ...þið eruð búin að teikna 

allt kerfið og þið eruð búin að gefa þetta út og þið eruð byrjuð að framkvæma en þið 

eruð ekki búin að gera ráð fyrir að gera grænt og að þetta sé þarna og hvað þetta á 

að vera mikið og hvað erum við að tala um og hvað þarf að hreinsa mikið og hvað er 

markiðið er markmiðið að hreinsa, er markmiðið að miðla, er markiðið að ..þú veist 

..og það vissi bara enginn neitt...og ég sagði meira að segja bara á fundi með 

ráðgjöfum þegar að ég var að reyna að fá ráðgjafa með mér ..sem að bara voru 

þarna til staðar ..bara getum við kannski bara sæst á það að við bara kunnum ekkert 

í þessu og við bara vitum þetta ekki ..það var náttúrulega rosa vinsælt að vera með 

eitthvað svona [sagt kaldhæðnislega]...þannig að við förum bara rosa hart í að reyna 

að skilgreina og hvað er þetta sem að menn vilja og getum við ekki notað þetta 

verkefni sem pilot verkefni og ég sæki það svoldið fast að fá alla að borðinu og að fá 

að fara í ferð um skandinavíu ..fá að ráða Alta ..einhvern verkefnastjóra ..og ég nota 

borgarlínu sem skapalón ..ég var eitthvað að reyna að misnota það að ég fæ alltaf 

póst frá Degi á föstudögum og eitthvað ..og þá greip ég þetta hér ..þetta er frá 

2016..þarna er verið að tala um borgarlínu ..leitað verðu fanga í Kaupmannahöfn, 

Strasbourg og Vancouver...mikilvægt að allir lykilaðilar komi að málinu frá upphafi 

..samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hafa fengið fors ...eða sem sagt  

einhvern til þess að taka að sér verkefnastjórn í undirbúningsvinnunni fram undan 

sem að er mikill fengur og undirstrikar þá alvöru sem að baki býr...sveitarfélög eru öll 

með umfangs mikil plön sem miða að því að þétta byggð á höfuðborgarsvæðinu og 

svo hérna....og öflugar almennings samgöngur ..gæti verið...innviði...grænt eitthvað 

..þú veist...í rauninni hugsaði ég bara þetta, blágrænar ofanvatnslausnir eru bara 

nákvæmlega sama ..þetta er bara breytingastjórnun.. birgðastjórnun, þetta er 

innleiðingafasi.. þú þarft að byrja einhversstaðar, þú þarft að fá alla með þér, þú þarft 

að skoða þetta þú þarft að skilja þetta og þú þarft að fara á námsskeið og þú þarft 

bara einhvern veginn að byrja ..þarna voru þeir að tala um borgarlínu en á sama 

tíma í þéttingu byggðar ertu líka að tala um grænu innviðina...hvernig ætlarðu að 
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gefa fólki þessa upplifun og þetta var fyrstu vikurnar bara ..já en þetta er bara vatn 

..veitur eru alltaf með það...þið græjið þetta bara ..og ég sagði ..við erum í rauninni 

bara að fara í þetta spil hérna ..snáka og stiga spilið..trial and error ..við kunnum 

þetta ekki og við þurfum að læra þetta...og ég tala um þetta ..Alta var að skrifa þetta 

á sama tíma [leiðbeiningar um notkun blágrænna ofanvatnslausna]..við erum bara 

einn af mörgum aðilum inn í verkefnið ..ég get ekki bara verið ein að vinna þetta, ég 

er bara ein að plana ..og ég segi ég þarf gras og ég þarf svona og ég þarf 

hinsegin...svo fer ég bara að vinna þetta og þá kemur einhver og segir obbbobbobb 

hér þarf að vera...hér á að vera malbik og eitthvað ..þannig að það þurfa allir að vera 

saman ..og hver ætlar að slá grasið og hver ætlar að...og svo vorum við mikið að 

nota verkefnið hennar Eyrúnar mjög mikið ..þetta með að...við vorum alltaf að tala 

saman á framkvæmdarstigi...það er verið að byrja að framkvæma eitthvað og farið 

þið bara að hanna eitthvað ..og ég er bara bíddu ..heyrðu við þurfum bara að byrja 

að tala saman miklu fyrr...og þess vegna er meðal annars Hólmfríður fengin hérna 

inn ..því að maður er alltaf að bakka aftar og aftar og ég segi ég þarf að byrja að tala 

við ykkur hér í skipulagsferlinu af  því að ef .ið ætlið að biðja um blágrænar og það er 

nýja stefnan og það er partur af öllum þessum...landsskipulagi og Mayors Adapt og 

öllum þessum stefnum sem við erum að setja okkur...að þá þurfum við bara að byrja 

í þessu samtali miklu framar í...ég er að tala um þetta hérna 2016-17..við fórum 

þarna á kynningu hjá Alta ..Eyrún er að gera ritgerð ..við fórum og heimsóttum sem 

sagt Kaupmannahöfn og þeir sýndu okkur allt sem að þau eru að gera og við fengum 

verkefna stjórnun frá Alta og borgin svona kom með okkur og þá fórum við að fá fólk 

heim að kenna ..og ég lagðist yfir þennan CIRIA bækling hérna og svo fékk ég 

Reykjavíkurborg og Veitur til þess að fara saman til...og Halldóra hjá Alta bjó þennan 

tour til bara og við fórum saman til Oslo og Malmö og fengum alveg fullt af ráðum frá 

þeim...eins og hérna þetta er sem sagt  ráðin sem að við fengum frá þeim í Köben.. 

þverfaglegt… samstarf.. þolinmæði.. tekur tíma.. skrá og læra.. sem sagt lærum f 

mistökunum, þannig að það þau voru ekkert að fela það...þetta var eitthvað project 

þar sem að niðurföll eru tekin og settir einhverjir kantar [ ..sýnir mynd þar sem að 

plöntur og gras voru í kantinum við veginn, partur af blágrænum lausnum] ...og hérna 

vissu allir hvað átti að gera þangað til að kom eitthvað vatn á götuna og þá kemur 

einhver gaur [starfsmaður frá borginni eða veitufyrirtæki] og bara klúðrar öllu af því 

að hann veit ekki hvað hann á að gera...við bara klúðruðum því að færa þetta yfir í 
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rekstur.. þú veist ..hann skildi það ekki sá sem að átti að vinna með þetta.. en svo 

hittum við líka fólk sem var að vinna þarna og var bara geðveikt ánægt með þetta og 

var að sýna okkur myndir af einhverjum kall að reita arfa ..hann var ógeðslega 

ánægður með sig því að þetta var hans verkefni og hann var að sýna okkur 

myndir..."ég tók myndir í rigningu um daginn og þetta virkar" ..og eitthvað svona því 

að hann skildi nákvæmlega hvernig prójektið var… þannig að mín reynsla er í 

rauninni að koma í rauninni blágrænum á koppinn… en svo bakkaði ég aðeins út og 

var ekki í stýrihópnum...þegar að þetta komst svona ..þegar að við vorum búin að 

ákveða svona að allir ættu að vera á sama bát sko ..þá fer ég kannski út fyrir og Íris 

[fyrrum starfsmaður Veitna]..og fleiri hjá borginni...eins og ég segi ..ég var með 

óskalista um fólk sem að ég vildi að væri saman í stýrihóp ..ég vil bara fá allt þetta 

fólk með i samtalið ..það þurfa kannski ekkert alltaf allir að vera en það þarf að búa til 

einhvern svona samstarfshóp ..eitthvað samtal ..og hérna já við fórum þarna [í 

ferðina um skandinavíu] og það var svo gert og þá var búið að sem sagt að búa til 

þennan stýrihóp og hann var búinn að vera virkur í svona 2 ár og það er bara ..nú er 

Alta að vinna fyrir okkur ..með okkur í að búa til leiðbeiningar.. hvernig á að gera 

þetta og döllöröllörö..og við erum kannski ekkert með rosalega mörg verkefni sem 

eru unnin eftir verklagi því að það ekki komið enn þá ..og við erum svona að kasta 

þessu inn í verkefni og ég veit að verkefnastjórarnir mínir eru bara...hver á að borga 

og hvað á þetta að gera og ég er með stétt og þetta og þetta og þetta er ekkert eins 

og ég er vanur og við erum vön þessu og borga þetta og hinn borgar hitt og nú ertu 

kominn með gras og...hvernig virkar þetta og ...þetta er enn þá ..við erum enn þá 

svoldið á hönnunar, skipulags fasa og ekkert komin rosalega mikið í framkvæmdir og 

þetta er bara að rúlla...þetta er ekkert komið bara ein og buisness as usual og fólk 

skilur þetta bara og svona...bara í öllum ferlunum okkar en við náðum samt að fá 

mjög marga á námskeið sem að CIRIA hélt ..bara til að....eða sem sagt sem að 

CIRIA hélt 

A : Er þetta námskeiðið sem var í endurmenntun HÍ ? 

F : ..já eða við fórum í rauninni öll saman á það.. við og hjá borginni fyrir ári síðan og 

síðan var í rauninni sama námskeið haldið ári síðar og þá í rauninni koma 

verkfræðingarnir og svona hvað á ég að segja ..fyrir ráðgjafana okkar sem að við 



133 

 

erum að fara að kaupa þjónustu af ..en við þurftum að skilja þetta fyrst áður en við 

gátum farið að...heimta að hinir kynnu þetta. 

A : já þú ert nú búin að fara…. 

F : …vítt og breytt. 

A : .. já allavegana yfir fyrstu tvær spurningarnar allavegana sem sagt ..  hver 

er þín reynsla af blágrænum ofan vatnslausnum og hver myndir þú segja að 

staðan væri á þekkingu varðandi blágrænar ofanvatnslausnir hér á Íslandi? 

Gef þér þá tækifæri bara á að bæta svolítið við. 

F : …já ég myndi segja að staðan er bara svolítið þannig að nýútskrifað fólk er 

svolítið með þetta í fingrunum ..það skilur ..eða þú veist bara fá þetta ..þetta er bara 

svona orðinn standardinn í Skandinavíu .. þetta er bara partur af því hvernig þú 

vinnur á meðan að kannski eldri ráðgjafar sem eru vanir bara einhverju....og þéttingin 

er bara hellings lærdómsferli líka ..við erum ekkert vön að byggja inná við ..við erum 

bara vön að byggja bara eitthvað hverfi...bara Úlfarsárdalur...og allt okkar fólk kann 

það...þannig að blágrænar eru bara ekkert bara það sem að allir eru að læra...heldur 

það að ..þau eru vön að setja bara út eitthvað stórt hverfi ..það er ekkert fyrir þér þú 

getur bara sett götur hvar sem er, lagnir hvar sem er...þú getur bara lagt götur og 

ljósastaura...svo kemur bara einhver Jón Jónsson og byggir húsið sitt og það er 

ekkert vesen en í þéttingu þá er búið að leggja lagnir og þá er einhver að fara að 

byggja risa hús og hann grefur allt lagnakerfið í sundur og eitthvað svona...þannig að 

þetta er ekkert bara blágrænar það er bara rosalega margt að breytast...og svo villtu 

bæta að ég vil  líka pláss fyrir eitthvað fallegt ...þú veist ..þannig að svona ... 

núningarnir eru svolítið....oh ..þarf ég að eyða tíma í það líka því....þú veist þannig 

..því ég vil bara eitthvað ..rumpa þessu af. 

A : Er hægt að byggja þétt án þess að ganga á vistkerfi innan þéttbýlis? Eru 

blágrænar ofanvatnslausnir aðferð sem horfa mætti til við verndun vistkerfa 

innan þéttbýlis?  

F : Sem verkfræðingur og veitustarfsmaður er einhvern veginn blágrænt bara eitt af 

verkfærum sem ég get notað til þess að veita vatni í gegnum borgina og mér finnst 

þessi græni faktor eigi að koma sem krafa frá skipulagsaðilanum, af því að ég sem 

verkfræðingur get alltaf fundið gráa steypta leiðinlega lausn til þess að leysa 
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vandamálið og við kunnum það og erum góð í því, við erum ekkert rosalega góð í 

þessu græna.. þess vegna þurfum við líka þessa skipulagsfræðinga eða 

vistfræðinga, líffræðinga, landslagsarkitekta með okkur af því að við kunnum þetta 

ekki en mér finnst margt sem að ég hef skoðað ..mér finnst Urriðaholtið til dæmis 

..ég ver í Bónus og Costco og ég er bara eitthvað út í glugga að kíkja að því að mér 

finnst ..ég er líka að hugsa um rekstur fráveitukerfa þannig að ég...það einfaldar 

ógeðslega fyrir mig að drullið sé ekki alltaf bara einhversstaðar ofan í jörðinni, það er 

einhversstaðar uppá jörðinni þannig að ég sé fljótar hvenær það sé kominn tími á 

viðhald ..en þegar að það er ofan í jörðinni þá sé ég ekkert hvenær þetta er bilað eða 

stíflað og hérna  ..þannig að þarna er bara gert ráð fyrir þessu frá upphafi ..þetta er 

að virka, þetta er ekki fyrir þér ..þetta er bara þarna og fólk upplifir þetta ekki sem 

eitthvað blágrænt þetta er bara partur af því...skilurðu...en mér finnst það erfiðara ef 

að þetta er svona mikið stíft...þú veist það er bara búið að troða þessu bara til þess 

að troða þessu, fyrir mér þarf þetta að hafa einhverja fúnksjón...og ég horfi á 

þetta....úti er krafan rosalega mikil á að miðla vatni á meðan að krafan hérna heima 

er að við viljum meira grænt og við þurfum svoldið að skilja muninn og ég mundi vilja 

eyða meira púðri í núna þó ég sé ekki kominn með þá stefnu að tala um hreinsun...á 

skít ..áður en hann fer niður í fráveitukerfin þá er það ekki end of pipe solution að 

setja eitthvað stórt til þess að hreinsa mikið heldur setja marga litla hluti til þess að 

hreinsa við upptök...eins og núna er ég að horfa á Þingholtin ..hvernig get ég 

tvöfaldað fráveitukerfin í Þingholtunum og nýtt kannski tjörnina sem viðtaka ...en þá 

verður líka allt að vera orðið hreint áður en það fer ofan í pípurnar en það er svona 

mitt viðhorf en ég sé það svona value ..svona win win...ef ég set eitthvað grænt sem 

er að fara að hreinsa, þá upplifir íbúinn það ekki endilega það sem það, heldur bara 

sem einhver beð og skemmtilegt en ég sé einhverja virkni.. Ég er svo mikið í 

verkfræðinni sko a meðan að skipulagið er kannski meira að horfa á svona beauty 

svona eins og danirnir sögðu við okkur make it pretty, fáðu einhvern  í það, make it 

pretty er ekki eitthvað sem verkfræðingar kunna, við skulum viðurkenna það og það 

er bara gott að heyra svona hluti… við skulum ekki reyna að vera þar… þannig að ég 

myndi bara segja… ég er bara hérna með einhverja götu ..mig vantar svona mikið 

flatarmál og svo fæ ég bara einhvern í ..ég þarf að hreinsa svona mikið af vatni.. ég 

þarf svona mikið flatarmál og svo fæ ég einhvern í make it pretty og bara gera þetta 

þannig að íbúarnir og samfélagið sjái það sem eitthvað fallegt en ég er alltaf að 
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hugsa um virknina og hver tilgangurinn með þessu er, þannig að það er eiginlega 

mín hlið á málinu, ég veit að skipul… ...þess vegna eins og ég segi ..blágrænt er 

bara verkfæri ..ég get alveg hreinsað með bara vikri ofan í niðurfalli og það sér það 

enginn ..ég get fengið sömu niðurstöðu með mjög verkfræðilegum og dýrum 

lausnum ..en ég get fengið fyrir sama pening eitthvað fallegt....hver króna fær bara 

meira virði...hérna fær hún bara einfalt virði en ef ég fer yfir í yfirborðslausn þá fær 

hún kannski þrefalt, fjórfalt virði, hún fær líffræðilegan fjölbreytileika, hún fær græna 

faktorinn, hún fær hreinsi faktor ..þú veist ..hún er að gera miklu meira fyrir mig og 

fyrir þig, það fá allir eitthvað fyrir krónuna á meðan að ég fæ bara eitthvað eitt á því 

að grafa hana niður ..þú veist þannig að ..áður fyrr voru veitur bara ..við höfum 

engan áhuga á þessu við getum alveg bara lagt lagnir ..en þú veist ..við getum...það 

er svo mikið vesen að tala við alla hina það tekur allt of langan tíma, við getum bara 

drifið okkur og gert þetta bara eins og við erum vön en ég held að það sé alveg virði í 

samtalinu fyrir bara alla… fyrir skattborgarann…að krónan hans fái einhvern vegin 

svona lagskipt virði. 

A : þú ert eiginlega búin að svara næstu tveimur spurningum sem sagt  … en 

mannlegi og fagurfæðilegi þátturinn? Hvað gefa blágrænar ofanvatnslausnir 

íbúum viðkomandi svæðis meira en að veita vatni frá svæði ofanjarðar? og .. 

þekkir þú til reynslu annarra landa? Ef svo er. Hvað er það helst sem hægt er 

að læra af reynslu erlendis frá hvað varðar notkun blágrænna ofanvatnslausna 

við meðhöndlun ofanvatns? Gætirðu nefnt dæmi?...gef þér bara tækifæri á að 

bæta við aftur. 

F : Það sem að við þurfum að læra af öðrum er í rauninni, við eigum ekki nógu mikið 

af gögnum, opinberum gögnum, þegar að ég ...það sem ég er að reyna að einbeita 

mér að...okkur vantar reglur...okkur vantar ramma, okkur vantar að vita hvað er að 

fara að rigna mikið meira… hvað þarf ég að díla við mikið meira, eru allir sammála 

um að innan lóða eigi að vera svona mikið vatn ..eða þú skilur? ..ef við erum bara að 

tala um flæði vatns, ekki blágrænar… hvað á fráveitan að gera? ..hvað er bara 

hamfaraskúr? og duddurudduru og hvernig ætlar þú að láta vatnið flæða án þess að 

valda tjóni? Það vantar ramma fyrir það, til þess að geta nýtt okkur blágrænar 

ofanvatnslausnir og þetta var bara til þar sem að ég vann úti… var niðursigs kort ..og 

Sigurður Grétar kann þetta mjög vel ..það er sem sagt kort sem að segir þér ..er 
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jarðvegurinn undir þér mengaður eða ómengaður… er langt niður á klöpp.. er langt 

niður á grunnvatnið, er allt of mikill halli, nú vorum við að kaupa hæðargögn til að vita 

yfirborðið á landinu, hvar er bratt og ekki bratt, hvar mun vatn safnast fyrir, hvar mun 

það valda vandræðum… við erum að láta ...Veitur eru að borga fyrir að láta búa 

þessi gögn til ..í Danmörku færðu þessi gögn bara gefins frá ríkinu og það eru til 

síður sem heita climatilpassning.dk og þar er bara allt sem að þú vilt vita bara alls 

konar case og þetta kom svoldið sterkt út úr þessum loftslagsfundi [ fundur á vegum 

loftslagsráðs sem að viðmælandi var á] við þurfum einhvern veginn að safna 

upplýsingum á stað þar sem að allir geta fundið þau. Grunnvatnsrannsóknir.. við 

erum að láta bora holu núna í Reykjavík til þess að átta okkur betur á 

grunnvatnsstöðunni því að loftslagsbreytingar geta breytt grunnvatnshæð og mikið af 

blágrænum lausnum virka ekki ef að það er of stutt niður á klöpp eða það er of há 

grunnvatnsstaða þá getur þú ekki látið síga neitt meira vatn niður … því að þetta 

snýst um að vatnið verður eftir þar sem að það lendir, þú ert ekki að nota sömu 

aðferðirnar ef það er mengaður jarðvegur undir ef það er til dæmis iðnaðarsvæði 

..eða þú ert að breyta úr iðnaðarsvæði í íbúasvæði þá þarftu oft að hugsa þetta allt, 

þetta er bara pjúra verkfræði, er þetta hægt? er þetta að henta? ......hver er 

tilgangurinn með projektinu? það sem mér finnst vanta eru þessi niðursigskort af 

höfuðborginni þar sem að við getum bara sagt hvar er físilegt að vinna með þessar 

blágrænu lausnir.. 

A : Hverjar eru helstu áskoranirnar við innleiðingu blágænna ofanvatnslausna í 

íslenskt skipulagsregluverk? Við frekari notkun á Íslandi? 

F : …áskoranirnar eru þær að við höfum heimild til þess að skrifa inn í 

skipulagsskilmála ákveðinn fasta … sem sagt afrennslisstuðul lóða … á heimasíðu 

Oslo þá ertu með afrennslisstuðul og þá þarft þú bara að uppfylla það, það verður að 

vera 30% eða sem sagt 30% af vatni á lóðinni þarf að miðlast innan lóðarinnar en 

svo er líka faktor núna að það er blágrænn stuðull ofan á það, það má ekki bara vera 

tankur, það verður að vera eitthvað grænt með því, það að setja afrennslisstuðul á 

lóðir...við Sigurður Grétar ..hann er einmitt núna að vinna með mér í 

Laugardalnum...hvað getum við fengið að setja inn mikinn afrennslisstuðul inn í 

skipulag? eins og  til dæmis í Ármúlann þar sem að nú á að fara að breyta í íbúðir og 

eitthvað svona ..bara taka upp heilt hverfi sem er bara pjúra malbik, getum við fengið 
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lækkaðan afrennslisstuðul á þessu svæði og þá minnkar það rennsli  í 

niður..neðanstraums..þú veist ..mér finnst það vera áskorun að fá að setja þetta inn 

og að fólk fari eftir því ..og svo veit ég að eins og Oslo kom núna með sko svo getur 

þú sett blágrænan faktor á...þú getur gert þetta annars vegar mjög grátt og hins 

vegar að þú fáir þá ..sem er meira svona "beauty pælingin ..að það má ekki vera 

bara tankur sem að tekur bara allt vatnið heldur að það sé bara einhver blágrænn 

faktor, þeir voru með eitthvað svona snjallt skjal sem að þú fylltir út...ég er með 10 

aspir og eitthvað og ..fimm fermetra af grasi ..og þá reiknaði hann út blágræna 

stuðulinn fyrir þig...ég sendi þetta á Sigurð Grétar ég fann þetta einhversstaðar á 

einhverri heimasíðu...þú getur gert ..þú getur minnkað afrennsli af svæðinu þínu en 

það getur verið grátt og ljótt en þá getur gert þetta þannig að þetta er grænt og 

vistvænt ..þetta er sitthvor hluturinn ..annars vegar að heimta það að fólk hleypi ekki 

of miklu vatni af svæðinu sínu og að það geri það ekki bara með einhverri bara 

verkfræði af því að það er miklu fljótlegra fyrir alla, það eru allir svo fljótir að fara í 

það...ég set bara tank hér ..og sá sem að kenndi okkur [á CIRIA námskeiði um 

notkun ofanvatnslausna, haldið 2016] hann sagði í rauninni allir verkfræðingar eru 

alltaf svo fljótir að setja bara allt á einn stað ..bara neðanstraums..bara á neðsta 

punkt ..á meðan að hann var í rauninni bara að reyna að pína mann til að deila 

lóðinni bara upp í marga reiti og einhvern megin bara að reyna að láta vatnið ekki 

fara á milli svo hratt ..að hægja á því inná lóðinni áður en það endar í lægsta punkti 

..verkfræðingar eru bara ..allt hratt og örugglega hingað ..það er svona ..löggjöfin alla 

vega svona hvað mig varðar ..þar finnst mér svoldið vanta rammana og einmitt 

heimild til að fara framar og tala saman þá ..og það vantar peninga í skipulagið 

..verkfræðingapeninga...þeir koma oft ekki fyrr en á framkvæmdastigi ..það er oft 

bara búið að skipuleggja...það er ekki búið að ákveða kostar þetta eða kostar þetta 

ekki ..það er bara eitthvað seinni tíma vandamál ... ég finn það mjög sterkt í 

skipulagsvinnu ..að ég er ekki með pening til þess að láta reikna...ég er ekki með 

pening til þess að láta hanna...ég er ekki með pening í framkvæmdatæknina ..hún 

kemur seinna, þú veist er þetta gerlegt. 

A : ….best að ég grúppi bara tvær saman hérna [vegna tímaþrengsla, 

fundarherbergið bókað í vist langan tíma] …annars vegar ... hvaða regluverk, 

löggjöf og áætlanir þurfa að vera til staðar til þess að hægt sé að taka inn 

blágrænar ofanvatnslausnir á Íslandi? Hvað er til staðar? og svo .. á hvaða 
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stigum/stigi skipulagsáætlana ætti að leggja áherslu á við innleiðingu 

regluverks fyrir blágrænar lausnir í skipulagsáætlunum? Hvað er það sem 

vantar? 

F : ..við erum búin að vera að vinna mikið með Sigurði Grétari og hann kom svoldið 

svona full mótaður inn í þetta hjá okkur bara á meðan að við vorum að tala um þetta 

þá kemur hann frá Bandaríkjunum og bara einhvern veginn kann þetta og það er 

bara mjög gaman að fá það ..því að hann var í rauninni byrjaður að hugsa þetta 

hérna í Ártúnsholtinu ..þá settum við það inn í á rammaskipulagið og þá ertu búinn 

að hugsa um hvernig vatnsdropinn kemst frá a til b í gegnum heilt svæði ..þú þarft 

eiginlega að vera búinn að hugsa það og í hvaða röð þarf að deiliskipuleggja og 

framkvæma þannig að regndropinn stoppi ekki bara einhversstaðar og endi bara í 

einhverjum bílakjallara eða eitthvað.. þannig að hann fái...þetta hefur ekkert verið 

hugsað áður ..af því að þetta hefur bara verið í einhverjum rörum og bara fært frá og 

eitthvað. Svo erum við líka að vinna núna við erum bara rétt byrjuð núna 

...Stormwater management plan eða sko Sigurður Grétar skýrði þetta ..áætlun um 

meðhöndlun ofanvatns..og við erum að byrja á því núna fyrir Laugardal...og núna vil 

ég bara að hvert svæði þar sem að er einfalt fráveitukerfi í dag fái bara svona áætlun 

um meðhöndlun ofanvatns þannig að þegar að einhver deiliskipulagsvinna fer í gang 

þá get ég sagt bara að mig vantar að afrennslisstuðullinn í þessu hverfi sé lægri ..þá 

veit ég það ..núna veit ég það ekkert...eða hér er hægt að setja blágrænar 

ofanvatnslausnir og hér er ekki hægt að setja blágrænar ofanvatnslausnir...hér er of 

há grunnvatnsstaða eða hér er ekki of há grunnvatnsstaða og eitthvað svoleiðis. 

Þetta er bara eitthvað sem að ég er að búa til fyrir Veitur. 

A : Fer þetta eftir svæðum fer þetta eftir hverfum, fer þetta eftir stærra svæði ? 

F : eftir afrennsli...ehh...upplandið í rauninni.. 

A : já þetta fer eftir vatna... 

F : ..vatnasviðum...bara Rauðaráin hefur sitt vatnasvið...lækurinn hefur sitt vatnasvið 

..Vatnsmýrin hefur sitt vatnasvið þannig að við erum í rauninni að vinna þvers og 

kruss á einhver skipulagssæði og Íris [fyrrum starfsmaður Veitna] þau eru öll inná 

netinu ..um Laugardalinn. Svo verður Verkís með það á ráðstefnu í haust...erindi um 

Laugardalinn og þá tengist það líka þessum álagstímum sem að við erum að reyna 
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að minnka.. sem sagt skólp út í sjó.. af því að regnvatnið er alltaf að koma með og 

við erum að reyna að aðgreina það frá kerfunum okkar…. 

F :.... ég vil vera í hverfisskipulögunum núna...eins og í Ártúnsholti núna ..hvar er 

flóðaleiðin ..hvert fer vatnið ..í hverfisskipulaginu ..reyndar er ágætt að við byrjum 

hérna í Ártúninu því að þar er tvöfalt fráveitukerfi og minna kannski vandamál ..en 

þegar að við förum að fara inn í svæði þar sem er kannski bara ..þar sem er einfalt 

fráveitukerfi...meiri líkur á flóðum ef það rignir meira ..þá vil ég bara á hverfisskipulagi 

segja hvert fer vatnið ef það rignir ógeðslega mikið ..getum við gefið því einhverjar 

svona flóðaleiðir ..af því að ég man að þeir töluðu mikið um þetta í Malmö þar sem 

að við heimsóttum ..þeir höfðu lent í gríðarlegu tjóni af því að vatn var að safnast í 

einhverjum lágpunkti og fór ekki neitt og olli bara tjóni......já rammaskipulag og 

hverfisskipulag, ef bið erum ekki byrjuð að hugsa þeta þar þá erum við bara í 

einhverjum skítamix lausnum neðan straums, þá erum við bara í einhverjum beauty 

pælingum ekki í hvernig við ætlum að miðla vatni eða þá er vatnið ekki að vinna með 

okkur… þá er það ekki að fá plássið sem að það þarf. 

A : svona uppá tímann þá er hérna síðustu spurningarnar… nú hafa 

sveitarfélög mörg hver sett sér markmið um vistvænna skipulag og 

uppbyggingu vistvænni hverfa. Hverjir finnst þér eiga að bera ábyrgð á 

innleiðingu blágrænna lausna í skipulagi á Íslandi? 

F :mér finnst að sveitarfélagið þurfi svoldið að draga vagninn með hvaða upplýsingar 

ég fæ um hæðarlínur, um grunnvatnsstöðu um hvernig ár og vötn runnu hérna einu 

sinni áður en var byrjað að byggja ..mér finnst sveitarfélagið svoldið þurfa að vera 

senterinn og við séum bara partur af því...það eru miklu fleiri deildir hjá 

sveitarfélaginu sem að þurfa að tala saman hjá sveitarfélaginu heldur en við ..við 

erum ein deild ..svo er bara skipulag og byggingarfulltrúi og duddurudduru..það eru 

miklu fleiri aðilar innan þeirra sem að þurfa að vera í synci heldur en...við komum 

bara inn í það ..en svo er auðvitað fráveitan oft inn í sveitarfélaginu sko ..þannig að 

það yrði alltaf sveitarfélagið sem að myndi vera svona stærsti þátturinn...þó svo að 

þeir þyrftu að fylla upp í einhvern lagaramma þá  væru þeir með bestu tækifærin til 

þess að gera þetta vel. 
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A : hvað geta ríki og sveitarfélög gert til þess að mæta/uppfylla þessi markmið 

um vistvænni byggð og aukna sjálfærni hins byggða umhverfis bæði hvað 

regluverk varðar og almennt? 

F: já í rauninni bara...eins og til dæmis fyrir ríkið ..ríkið þarf svoldið að gefa okkur 

betri séríur af úrkomu ..að við séum með aðgengilegri úrkomugögn ..að við séum 

með uppfært ..þennan climafaktor..hvað mun rigna mikið meira...fyrir allt landið ..að 

fólk geti náð í þessi gögn ..ekki að þurfa að reyna að finna þau upp sjálf...sko 

erfiðasti faktorinn er að impementera..ég get alveg sagt fullt en svo kemur bara 

verktakinn og segir bara, ég ætla bara að henda þessu og þetta er bara skraut og ég 

nenni þessu ekki og þá bara lúffa allir sko...þetta kostar of mikið og eitthvað ..þú þarft 

að koma því til skila að þetta sé ekki að fara að vera dýrara… líka ef þú gerir þetta 

vel frá upphafi og skilmálarnir eru mjög skýrir þá mun lóðarhafinn ekki vera búinn að 

ímynda sér 27 auka íbúðir á lóðinni sinni ..sem að fara allt í einu undir eitthvað 

vistlegt ...þeir eru svoldið bara að reikna þetta í fermetrum og bílakjöllurum ..ef að 

bílakjallarinn er bara í allri lóðinni?...ef að þú ert bara heyrðu þú þarft að minnka 

bílakjallarann um 4 metra af því að það þarf að setja hérna blágrænar við hliðiná 

honum, þá ertu náttúrulega strax byrjaður að tapa í huganum en ef að hann var 

aldrei að fara að græða ..þú veist fimm fermetra eða hvað það var...það var aldrei 

þarna ..að það einhvern veginn ..framkvæmdaraðilinn hann er bara að hugsa um 

krónur og aura þannig að það þarf svoldið sterkara afl á hann að hann sé bara að 

fara að gera þetta og að hann sé ekki búinn að reikna sér ágóðann af því að hann 

fékk þessa lóð ..það getur verið rosalega erfitt að fara í samtalið eftir á ..heyrðu nú 

þarft þú að setja fullt af trjám hérna af því að það stendur á síðu 733 í einhverju 

skipulagi ..í smáa letrinu einhversstaðar...þetta þarf að vera bara skýrt á uppdráttum 

hvað er hvað og ......Malmö voru mikið að hæðarsetja lóðarblöð ..þannig að vatnið 

væri að renna í réttar áttir...bara hardcore hæðarsetningar ..til þess að miðla vatni 

inná lóðum eða bara til þess að láta vatns bíða inná lóðinni til þess að það færi ekki 

inná næstu lóð til að valda usla þar eða eitthvað svona...það er út af einhverri löggjöf 

þar sem að þeir gátu ekki bannað fólki bara að tæma lóðina sína...þá bara 

hæðarkvótasettu þeir allt bara nákvæmlega niður hvernig lóðin yrði hæðarsett.. þá 

var vatnið annað hvort að fara að bíða hér eða að fara eitthvað annað....njörfað niður 

þannig að vatnið var að fara að vinna inná lóðinni en ekki að fara að lenda inná 

næstu lóð...þannig að lóðarhafi varð bara að gera þetta....þetta er pínu svona báknið 
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er að fara að stýra þér sko...ef þú ætlar að fara alla leið ...en við verðum líka að skilja 

það og ríkið og við öll ..hvað er vandamálið? er vandamálið að við viljum meira 

grænt? er vandamálið að við séum að fara að drukkna hérna? er vandamálið að 

vatnið er ógeðsega skítugt? ég held að vandamálið sé ekki að við séum að fara að 

drukkna í vatni… ég held að einhverjum hluta að það er skítugt og ég held að 

vandamálið sé að einhverjum hluta að það sé ekki nóg af grænu. 

A : en aðeins um kostnaðinn, þetta [blágrænar] versus hefðbundin lausn ? 

F : ég hef ekkert verið að hengja mig í kostnaðinn sem að af er.. en þetta litla sem að 

við reiknuðum þarna niðrí laugardalnum að þá erum við sem sagt ..ef við hættum að 

hugsa um sko ..hvað gera veitur og skattpeningar veitna og svo skattpeningar 

sveitarfélags þá held ég að þegar að upp er staðið þá eru...þá mun þetta alltaf vera 

ódýrara…það er búið að segja það við okkur alls staðar...og bara það að við tökum 

desk study á að verða svona en ekki svona eða það verði minni lagnir og meira 

grænt þá erum við strax byrjuð að græða 30% en veitur eru að fara að græða 30% 

og einhver annar er að fara að eyða 5% meira ..en nettó...ég held að samfélagslega 

þá sé þetta ódýrara en á móti kemur...að einhver framkvæmdaraðili fær ekki stærri 

bílakjallara …hann er að fara að tapa ...held ég ..eða þú veist hann er ekki að fara að 

græða jafn mikið á eigninni sinni...en ég held að upplifun okkar búandi í þessari þéttu 

byggð er meira virði ..eða ..sko ..ég kann ekki þetta samfélagsvirði...við erum ekki 

byrjuð að reikna það ..en ef þú horfir á þetta Laugardals ..hérna ..erindið hennar 

Írisar...þá  talar hún einmitt um það ..við erum byrjuð að reikna okkur gróða bara í 

framkvæmdinni og við erum ekki byrjuð að hugsa um eitthvað félagslegt...virði þess 

að þú getur labbað úti i grænu umhverfi og þér lýður betur og allt það….. [betri 

lýðheilsa].…..ég held að ábyrgðin sé svoldið að allir...að vera í samráði...að hafa 

rétta aðila í samráði ..það er stærsta ábyrgðin ..og að þegar við erum spurð ...að við 

svörum..að við komum okkar atriðum á framfæri ..það eru mikil ábyrgð...eins og 

Kaupmannahöfn sagði...við töluðum bara við alla, það voru bara leikskólakennararnir 

og íbúarnir og þegar þú ert búinn að tala við alla...þetta er í rauninni bara eins og 

hverfisskipulögin eru unnin hérna í Reykjavík...þetta er ógeðslega langt og 

langdregið og erfitt og eitthvað en einhvern vegin verða allir miklu glaðari þegar að 

þetta er búið en fólki finnst bara ógeðslega leiðinlegt að standa í því. 

A : já takk fyrir þetta 



142 

 

Viðauki F 

Viðtal nr.4, Hólmfríður Bjarnadóttir hjá Veitum. 

29.5.2019 í fundarherbergi Veitna, Bæjarhálsi. 

_________________________________________________________ 

Andri (A) : ..ef þú værir til í að byrja á því að segja mér svolítið frá þér, nafn, 

menntun og frá þínu starfi ? 

Hólmfríður (H) : já ég er skipulagsfræðingur.. lærði í Newcastle frá 90-96 og bara 

hefðbundna skipulagsfræði til þess að verða skipulagsfræðingur.. sem er bara 

stór...svona fast mótað starf í Bretlandi en það sem var nýtt fannst mér þegar að ég 

var að læra voru umhverfismálin og það var hérna ..hvernig Evrópusambandið hafði 

áhrif á skipulagsmál og svoldið svona nýjir straumar og stefnur sem að varð að taka 

inn í Breska kerfið líka og ég leiddist út í mat á umhverfisáhrifum út frá því og vann 

við það í nokkur ár og fór svo út æi það hvernig mat á umhverfisáhrifum sem tæki.. 

hvernig er hægt að nýta það í skipulaginu..  það er svo mikið sem er hægt ..þetta 

overlappar svo mikið… og hvað...og sérstaklega það voru umræður um  mat á 

umhverfisáhrifum áætlana.. strategic environment assasment ..að þá fannst mér svo 

margt af því fólki .. sem var að vinna við það .. það var í raun og veru að gera það 

sem var rétt í skipulagi án þess að vera í raun beint með þekkingu á skipulagsferlinu 

svo ég hafði aðeins áhuga á að skoða hvernig þetta tengist saman .. þarna kemur 

fólk sem er með þessa umhverfisnálgun, geta verið mikið líffræðingar eða stundum 

landslagsarkitektar líka og voru að finna upp hjólið svoldið, samráð og ýmislegt 

annað sem að er gert hvort eð er í skipulagsferlinu og maður gæti þá kannski bætt 

skipulagsferlið í staðinn og frekar kannski en að vera að finna upp nýtt tæki eða í 

sumum tilfellum allavega svo ég fór í ..vann rannsóknarhluta doktorsverkefni 

varðandi það og svo er ég búin að vera hjá...svo var ég reyndar að vinna við mat á 

umhverfisáhrifum kjarnorkuúrgangs í mörg ár en svo núna er ég að vinna hjá veitum 

sem skipulagsfulltrúi og er að samþætta veituframkvæmdir og skipulagsmál eða 

hvað á ég að segja ..svona tengiliður ..tala við skipulags ..hérna .. sveitafélögin ..sjá 

hvaða áform þau hafa...hvernig við getum bæði ..hvar eru árekstrar ..líka hvernig við 

getum nýtt okkur og undirbúið okkur betur ef það er verið að byggja ný hverfi eða 
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þétta byggð ..þótt það sé verið að nota núverndi innviði þá er það ekki öll sagan 

..stundum eru þeir ekki nógu stórir til dæmis í Vatnsmýrinni þó að þeir séu til staðar 

þá er það ekki þar með sagt að það sé hægt að anna þéttri byggð, þá þarf að styrkja 

stofnana og kannski hugsa uppá nýtt ..huga að nýjum lausnum og eitthvað slíkt ..það 

er alveg það sem að kemur inn í með ofanvatnslausnirnar, hvað eigum við að 

stækka fráveitukerfið mikið? þá er ég sko að tala um skólpið og svo líka regnvatnið, 

erum við að leggja stórar lagnir fyrir regnvatnið í nýjum hverfum eða erum við að 

nálgast þetta á nýjan hátt ..að við séum ekki með svona mikið regnvatn sem að við 

erum að ferja út í sjó með tilheyrandi kostnaði og raski og einhverju slíku...hvernig er 

hægt að nýta bæði svona ..hvað segir maður ..at the source ..þar sem að það rignir 

niður...að þar sé hægt að vinna ú því ..bæði hægt að  láta það hverfa 

[uppgufunarlausnir] eða gera eitthvað með það…skemmtilegt ..og náttúrulega enn 

þá mikilvægara þessi grænu svæði sem að við erum með núna ..við þéttingu 

byggðar er náttúrulega verðmætari og verðmætari þegar þau eru færri ..það þarf að 

nýta þau betur og ef það er hægt að fá svona samþættingar...eða nýta á ýmsan hátt 

..samnýta ..kannski sem blágrænar lausnir og bara að það sé gaman að vera þar og 

gaman að hittast og leika sér og allt það [félagsleg nýting]  

A : Hver er þín reynsla af blágrænum ofanvatnslausnum?  Og hver myndir þú 

segja að staðan væri á þekkingu varðandi blágrænar ofanvatnslausnir hér á 

Íslandi? 

H : ..sko þetta kemur náttúrulega inn í aðalskipulagið ..Reykjavíkur og 

Landsskipulagsstefnuna að það eigi að vinna með blágrænar þar sem að víða er 

komið [inn á það] og svo Reykjavíkurborg er búin að taka ..móta stefnu og það 

kemur ..og það er náttúrulega stórt skref sem að má ekki horfa fram hjá og það 

verður til þess að ef við erum að gera ...ef það er verið að vinna deiliskipulag að þá á 

Reykjavíkurborg í raun og veru að krefjast þess að það séu blágrænar lausnir ..að 

það sé allavega ekki sýnt fram á að það sé ekki hægt ..og þá komum við inn sem 

aðilar þá ..sem ..þá við þurfum að vita hvort það eigi að vinna með blágrænar eða 

ekki ..við greinum svæðin ..og það er það sem ég hef verið að gera töluvert núna 

..að fá ráðgjafa núna með mér til þess að skoða ..ef það er nýtt svæði ..hvernig er 

það í stakk búið ..ef það er til dæmis opið svæði og allt í einu á það að vera þétt 

byggt ..hvernig eru ..hvaða lagnir eru til staðar? ráða þær við aukið regnvatn sem er 
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að streyma niður? ..og þá settum við kröfur um að það verður að meðhöndla vatnið 

innan svæðisins því annars fer að flæða ofan í kjallara og annað slíkt eða þú skilur 

hvað ég á við ..svo við erum ..við eigum kannski ekki að vera beint ..ég sé það 

þannig að Reykjavíkurborg eða sveitarfélögin ef að þau eru með þessa stefnu að þá 

eiga þau að setja kröfurnar, við getum svo sagt hvað mikið og svona...en hvernig 

þetta er útfært [í skipulagi] er svoldið undir arkitektunum og skipulagshöfundunum  

komið ..mér finnst þekkingin vera. búin að vera...mér finnst Alta er búin að vera með 

..við getum sagt brautryðjandastarf með því að fá inn ..með því að fá erlenda aðila 

sem að eru með mikla reynslu og hafa haldið námskeið...hjá endurmenntunarstofnun 

og sem að við héldum fyrir svona lykilaðila saman Veitur og Reykjavíkurborg og 

mjög margir sem að hafa farið á þessi námsskeið og ...en skipulagshöfundarnir eru 

náttúrulega ..það eru fáir sem að hafa verið að vinna ...það eru bara örfáir sem eru 

með svona ..annað hvort reynslu hér á landi eða erlendis og Sigurður Grétar er 

náttúrulega einn af þeim...svo mér finnst ..áhuginn er þarna...það er mjög mikil 

meðvitund held ég ..fólk er meðvitað um að þetta eru kröfur og þetta er til staðar en 

þekkingar grunnurinn er ...þú veist...þetta er að koma ..hann er kannski ekkert 

rosalega mikill akkúrat núna en það er ekki þar með sagt að það sé ekki áhugi og 

það sé hægt að gera ýmislegt ..það sem að er ..það  náttúrulega bæði að vera þá að 

skipulagshöfundarnir séu til í hugsa út fyrir ramman og skoða hvernig er hægt að 

leysa þetta og líka þeir aðilar sem eru að byggja þurfa náttúrulega að vera til í 

eitthvað sem að er kannski mögulega eitthvað dýrara í byrjun ..þó svo að 

rekstrarkostnaðurinn sé minni ..þó að á framkvæmdartímanum kostar kannski meira 

..hvort það eru græn þök eða bílastæði sem eru hönnuð á þann hátt að vatnið fari í 

gegn ..gegndræpt yfirborð og slíkt ..sem að gæti kannski verið dýrara í byrjun en 

þarft kannski ekki að moka eins mikið eða salta eins mikið svo að það þarf að tala 

við alla keðjuna ..þetta er ekki bara að vera með góðar hugmyndir...þú verður líka að 

fá já á ýmsum stöðum til þess að framfylgja því ..svo ég held að þekkingargrunnurinn 

svo ég svari spurningunni ég held að hann sé svona svoldið kannski rýr en það sé 

mikið að gerat akkúrat á þessum árum og bara á síðustu tveim árum sem að ég hef 

komið að þessu finnst mér vera mjög mikil breyting og margir skipulagshöfundar sem 

að eru spenntir fyrir þessu ..þetta er svona eitthvað nýtt og þetta setur náttúrulega 

svoldinn fókus á grænu svæðin líka, hvað ætlarðu að gera við þau líka? á þetta að 

vera leiksvæði? á þetta að vera eitthvað ..mest fyrir fólk að horfa á?  
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A : En mannlegi og fagurfæðilegi þátturinn? Hvað gefa blágrænar 

ofanvatnslausnir íbúum viðkomandi svæðis meira en að miðla vatni 

ofanjarðar? 

H : já hvað þetta  veitir það íbúum, það fer náttúrulega svoldið eftir hvað þú gerir við 

það… þú getur náttúrulega haft það þannig að þetta sigi bara niður.. með gegndræpt 

yfirborð eða  fari út í runna eða eitthvað slíkt en þetta verður að hafa...segjandi 

það...að þá náttúrulega verður þú að hafa meiri gróður ef þetta á að ganga 

upp…einhvers staðar ..og það náttúrulega skapar betra umhverfi...en ef þú ætlar að 

skap einhvern vatnsleik....eða nota þetta einhvern megin í leikvöllum...það eru til 

ýmsir ...hérna í Svíþjóð þar sem að ég bjó lengi ..þar sem að var mikið um svona 

blágrænar ofanvatnslausnir..eru svoldið svona frumkvöðlar í því og það var gert 

ýmislegt...kannski svona gosbrunnar sem að fóru af stað ef það var mikið vatn eða 

litlir svona kanalar og svo voru svona litlir steinar sem var hægt að hoppa yfir og 

þetta var líka...ef það var rigning og það var mikið vatn að þá var extra gaman að 

fara þangað...svo þú getur náttúrulega leikið þér með það ..það er ekkert að segja að 

það verði eitthvað automatískt betra umhverfi það fer eftir því hvað þú gerir úr því en 

svo líka með þéttingu byggðar þá kannski líka verður þú  að hanna umhverfið betur 

og leggja meira í það ..og þessir blettir sem eru til staðar eru þeir eru svo mikilvægir 

en þetta er náttúrulega svoldið mikið í...bæði náttúrulega stefnumörkun og svo hvað 

á að setja mikinn pening í þetta, hvaða kröfur eru frá borginni eða sveitarfélögum og 

hvað eru skipulagshöfundarnir, arkitektarnir, eða landslagsarkitektarnir eða hverjir 

sem að koma að því hérna...sniðugir...hvaðan eiga kröfurnar að koma ..á þetta að 

vera svona einhver faglegur metnaður hjá skipulagshöfundunum eða eru þetta kröfur 

frá sveitarfélaginu að þetta eigi að vera...eða byggingarfélaginu? þetta samtal þarf að 

vera til staðar líka að fólk sé tilbúið og að leggja smá tíma og peninga í 

það...varðandi vistkerfin ..auðvitað er það ekki beint mín sterka hlið en auðvitað ef 

það er meiri gróður þá er það náttúrulega ..þeir töluðu heilmikið um það þessir Bretar 

sem að voru hérna með námskeið ..þeir voru að tala um froska og eitthvað og önnur 

dýr sem að eru kannski ekki hérna...að það yrðu búnar til leiðir fyrir froskana og ..þá 

geta þeir fylgt vatninu ..þú veist gert svona göng undir göturnar og svona ..þá er 

þetta svoldið win win ...þar sem bæði vatnið kemst og lífríkið....og þú veist 

náttúrulega býflugurnar sem maður hefur verið að heyra mikið og...það eru 

náttúrulega skordýr sem að ..eru mikilvæg ..þó svo að við sjáum ekki mikið svona lítil 
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sæt dýr sem eru að hlaupa það er þetta...en svo langar mig líka að segja eitt sem að 

tengist þessu svoldið ..þetta er ekki bara ..sko markmiðið með blágrænu er ekki bara 

alltaf bara að minnka magnið það getur líka verið hreinsun...ef ég tek tvö skipulög 

fyrir sem að ég hef komið að sem dæmi...annars vegar er það stýrimannaskólinn eða 

sjómannaskólinn...reiturinn þarna fyrir aftan Háteigskirkju ..þarf eru miklar kröfur frá 

okkur varðandi blágrænar… þetta er svæði sem að er með einföldu kerfi ..það er allt 

fer í sömu pípu ..og ef það kemur ..þarna er náttúrulega opið svæði eins og er núna 

..en nú á að byggja þetta ..ekkert rosalega þétt ..en samt ..þetta eiga að vera 

fjölbýlishús og það má í rauninni ekkert auka á magnið í þessum pípum ..það er 

vandamálið er að það flæðir upp í kjallara ..þarna ..heitir það ekki Túnin þarna fyrir 

neðan? ...fyrir neðan Laugaveginn  ..og þar og það má ekki auka álagið varðandi 

regnvatnið og þá er þetta bara að tempra ..stoppa ..hérna magnið sem er að koma af 

svæðinu...hins vegar er annað dæmi það er Sprengisandur eða við Sprengisand það 

er sem sagt þrjú svona ..þrjú fjögur stór skrifstofuhúsnæði sem að er verið að byggja 

þarna þar sem að Fákur er með ...og vatn.. ofanvatnið þar fer ofan í Elliðaárnar og 

þá er rosalega mikilvægt að hreinsa það og blágrænu lausnirnar nýtast í 

það...auðvitað er alltaf gott að hreinsa skilurðu en markmiðið getur verið og svo er 

kannski það þriðja að skapa...það eru kannski ekki alltaf allir þessir þættir ..þetta er 

magnið ..hreinsun og svo er þarna upplifunarþátturinn en þeir  geta 

verið...aðalmarkmiðið getur verið mismunandi eftir aðstæðum...svo þetta er ekki 

..maður þarf að skoða þetta ..akkúrat þar sem að tillögurnar eru og hvað það er sem 

að er verið að vinna ..það er ekki bara eins og það sé hægt að taka bara 

einhvern...eitthvað form sem að er hægt að setja á eitt svæði og nota alltaf sömu 

aðferðirnar. 

A : Þekkir þú til reynslu annarra landa? Ef svo er. Hvað er það helst sem hægt 

er að læra af reynslu erlendis frá hvað varðar notkun blágrænna 

ofanvatnslausna við meðhöndlun ofanvatns? Gætirðu nefnt dæmi? 

H : já við fórum í ...nú er ég svo sem ..þegar ég bjó í Svíþjóð þá var ég að vinna við 

annað þannig að ég upplifði það bara sem íbúi, ég var ekki að vinna við það ...heldur 

..þetta gerði mjög mikið...fólk dróst alveg að þessu hverfi 

A : hvaða hverfi var þetta ? 



147 

 

H : Hammarby ....Sjöstadt… hverfið í Stokkhólmi sem að... ágætt fyrir þig að 

googla..það er fullt af ...svona bæklingar um þetta og svoleiðis um svæðið....bæði 

náttúrulega svona annað loftslag...eða fólk var....settist kannski með piknikka eða 

eitthvað slíkt en líka þegar að það var leiðinlegt veður, þá var bara meira vatn í 

þessum skurðum og...þetta var við sjó þannig að það var alveg hægt að dæla því 

bara öllu út en það var reynt að gera eitthvað við það...og mjög þétt byggt hverfi svo 

það skiptir máli...og ekki bara grænar lausnir heldur líka....sumir...eru svona steyptir 

hlutar af því og það er hægt að spila með það ..og þar sem er þétt þarftu kannski 

svoldið að vera með verkfræðilegri útfærslur ef þú hefur ekki pláss til að hafa kannski 

svona stórar grænar rennur...þá ertu kannski meira með kannski blátt og grænt eða 

notar í kringum tré eða hvar það getur verið sko...það fer eftir útfærslunum.... 

A : já einmitt...í þeirri borg sem að ég þekki hvað best til þá ..ég hef komið til 

..Malmö ..í Western Harbor ..Bo01 hverfið.... þar eru allar mögulegar útfærslur á 

lausnum ..líka þessar gráu ..eða þannig sko 

H : já þetta er mjög svipað hverfi nema Hammarby Sjöstadt er mikið eldra, þetta eru 

mjög svipaðar pælingar sko...og líka gamalt iðnaðarhverfi sem hefur orði svona þétt 

íbúabyggð...en ég fór reyndar með  Írisi [fyrrum starfsmaður Veitna] og Alta og 

Reykjavíkurborg  til Skotlands  í ferð í fyrra þar sem að hafa verið kröfur um að það 

sé SuDS [sustainable urban drainage system; ofanvatnslausnir] mjög lengi ..í 

einhver tíu eða fimmtán ár en þá eru mjög...eða það er kannski meira að við höfum 

lært meira hvernig ætti ekki að gera það eða þannig...eða þessi fyrstu ..elstu 

hlutarnir...þetta voru svona svoldið eins og gígar bara ..settjarnir þar sem að var búið 

að leiða vatnið út í svo er það ekki leitt í leiðslurnar heldur bara þarna útí og svo er 

bara sett há girðing í kring ef að fólk er hrætt við að börnin fari og drukkni og þetta er 

óhreint vatn oft og þessi aminity þáttur var ekki til staðar neitt ..og svo voru þeir farnir 

að segja að þeir voru meira og meira farnir að reyna að vinna með íbúum...við 

skoðuðum eitt í hérna...hvar vorum við ..við vorum í Inverness held ég ..þá fórum við 

á svæði þar sem að voru líffræðingar líka og það var verið að sýna dýralífið sem var 

komið í tjörnina og það var ekki girðing í kring og það var reynt að hafa aflíðandi 

bakka svo að ef að einhver myndi detta út í þá myndi hann komast upp aftur ..en þeir 

sögðu ..það sem hefur verið vandamál sögðu þeir að það safnast svoldið drasl í 

þetta… það safnast plast sem fýkur og annað slíkt og það þarf ..þó svo að þú sért 
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búinn að hanna þetta vel í byrjun ..þá krefst þetta auðvitað viðhalds á öllu þessu 

svæði að þetta verði ekki bara ..að það séu plastpokar og ef þú vilt að fólk noti það 

líka ..þá verður þú að hafa þetta ..þú verður að leggja svoldið í að hafa þetta fínt og 

það er náttúrulega svoldið spurning um að ...hvar sá kostnaður á að koma ..ef það 

þarf að gera við lagnir þá er það náttúrulega við sem gerum það en ef það þarf að 

gera við eitthvað svona sem sparar lagnakostnaðinn þá lendir það á borginni eða 

sveitarfélögunum, svo þetta er ..það verður að vera eitthvað management plan alveg 

frá byrjun ekki bara þetta sé byggt flott frá byrjun heldur að þetta sé ...á vissum tíma 

þarf að fara í gegnum þetta allt og vita hvort að þetta sé allt í lægi og gera þetta 

aðlaðandi ef að þú ætlar að nota þetta svona sem svæði fyrir fólkið sem að býr í 

nágreninu...svo að ég held að það sé kannski svona það sem að ég hef lært erlendis 

frá að þetta sé svoldið að flytjast frá pjúra verkfræðilausnum í svona eitthvað svoldið 

blandaðra sem að hægt er að nýta á ýmsan hátt og það er sérstaklega ef þú ert að 

tala um þéttingu byggðar þá er það náttúrulega enn þá mikilvægara. 

A : Hverjar eru helstu áskoranirnar við innleiðingu blágænna ofanvatnslausna í 

íslenskt skipulagsregluverk? Við frekari notkun á Íslandi? 

H : það er ekkert sem að stoppar þær...en það er ekki kannski beint krafist 

heldur...það mættu kannski alveg vera strangari kröfur ...ef að ég segi...ef það eru 

kannski þeir sem eiga að borga brúsann...og finnst kannski margir hræddir við þetta.. 

sérstaklega af framkvæmdaraðilum og verktökum ..að fólk vilji ekki hafa vatn á 

lóðinni eða...að krakkar gæti drukknað eða þetta sé hættulegt að hafa vatnið svona 

sjáanlegt ..það sé auka kostnaður ..hvernig þetta væri í viðhaldi annað slíkt ..þá er 

oft ekki verið að krefjast þess að það sé blágrænt...en þó að þetta sé stefnan hjá 

Reykjavíkurborg og þó að þetta sé í aðalskipulaginu að þá er það líka svoldið eftir 

aðstæðum bara og í Skotlandi til dæmis þá verður maður að nota  þetta...svo maður 

gæti alveg gengið lengra ..og það eru dæmi frá öðrum löndum um það...svo er 

náttúrulega Landskipulagsstefnan ..það er mælt með þessu á ýmsum stöðum og það 

má alveg gera meira af því, varðandi sko bara skipulagsmál almennt og þá er ég 

ekki að tala um lagarammann ..þetta tekur svona pláss og það er þar sem að geta 

verið mögulegir hagsmunaárekstrar getur maður sagt ..en þú getur kannski ekki 

fengið allt ..ef þú ert að þetta mjög mikið að það er kannski ekki pláss fyrir þessar 

lausnir og það er það sem að mér finnstað...svona áherslur í umhverfismálum ..það 



149 

 

er allavega sá póll sem að ég hef tekið ..að maður þurfi ..ef maður vill láta náttúruna 

leysa málin þá verður maður að gefa henni pláss til þess, annars ertu bara kominn út 

í einhverjar verkfræðilausnir eða ..og ef þú ætlar að reyna að leysa hlutina svona up 

source ..sérstaklega ef þú ert að tala um fráveitumálin ..að þú hérna...ef þú tekur 

bara Breiðholtið sem dæmi og sést þá með kerfin ..nú er verið að fara að byggja í 

Mjódd þar sem að eru miklar áhyggjur að það geti flætt og það er stór settjörn þar en 

hins vegar ef það kemur mjög stórt flóð [í miklum rigningum] þá mun flæða inn í 

kjallara hjá fólki...að þá er risastór regnvatnslögn sem að liggur í þessa settjörn og þá 

hefði verið miklu betra ef maður hefði verið með lausnir alla leiðina ..upp í 

Breiðholtinu ..að það væri með svæði sem væri búið að taka vatnið  svo það þyrfti 

ekki að leiða vatnið svona mikið á einn stað og svo þegar kemur ofsaveður þá flæðir 

þar ..og það er sama með hækkun á sjávarstöðu og svo framvegis ..þú verður að 

leyfa...hafa buffer ..til þess að það komi kannski flóð eða flæðir yfir eða geri eitthvað 

..ef þú ert að byggja mjög þétt að gefa náttúrunni séns ef þú ert að fara að byggja 

alveg út í mörkin alltaf ..að þá má voða lítið koma uppá ef að það eru öfgar í 

loftslagsmálunum eins og nú er verið' að tala um...kannski ekkert endilega hlýnun 

..það getur verið ógeðslega mikið rok eða mikil rigning eða annað slíkt ..það eru 

þessir öfgar sem að verður erfiðast að eiga við ..að þá er þétting byggðar svona 

..það er bæði jákvætt og neikvætt ..og maður er kannski farin að huga betur að 

nærumhverfinu og nýta svæðin og pæla í þeim og gera þau flott en á sama tíma þá 

er maður að takmarka hvað er hægt ð gera líka ef maður er að byggja mjög þétt og 

það sem að maður myndi vilja er að blágrænar yrðu skoðaðar ..ef maður er að gera 

þær í alvöru að þær yrðu skoðaðar frá byrjun ..því að nú eru þær oft komnar...það er 

búið að staðsetja húsin og staðsetja göturnar og svo er maður að reyna að koma 

þeim fyrir í einhverju sem að getur verið bara mjög erfitt bara uppá halla og hvert 

vatnið rennur og svoleiðis. 

A : já það er erfiðara svona eftir á í eldri hverfum? 

H : já og líka í nýjum hverfum ..nýjum byggingum...nýjum svæðum ..við erum að fá 

deiliskipulagstillögur sem að eru bara komnar mjög langt og svo er verið að segja 

hvað er hægt að gera með blágrænu? og maður er að segja ..já maður getur fært 

þetta hús og maður getur fært götuna og...það þarf að gera það ..þú veist ..þetta er 
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vatn sem er að renna...svo þú verður líka að laga þig svoldið að því...hæðarlegu og 

annað slíkt og ef að þetta kemur mjög seint inn þá er þetta svoldið greenwash. 

A : Hvaða regluverk, löggjöf og áætlanir þurfa að vera til staðar til þess að 

hægt sé að taka inn blágrænar ofanvatnslausnir á Íslandi? og á hvaða 

stigum/stigi skipulagsáætlana ætti að leggja áherslu á við innleiðingu 

regluverks fyrir blágrænar lausnir í skipulagsáætlunum?  

H : já ..nú man ég ekki hvort þetta er í skipulagslögunum eða reglugerðinni en þetta 

er allavega í Landsskipulagsstefnunni og svo eru sum sveitarfélög sem að hafa þetta 

í aðalskipulaginu og það er mjög mikilvægt bara uppá stefnumörkun að það sé búið 

að...það standi allir á bak við það að við ætlum að vinna með ..að viðkomandi 

sveitarfélag ætlar að vinna með það ..síðan er deiliskipulagið náttúrulega ..það er 

náttúrulega bara síðasti ..hérna ..hlutinn af ferlinu ..en eitt sem að ég ætla að 

minnast á það er hverfisskipulag sem að er verið að vinna hjá Reykjavíkurborg ..og 

þar eru leiðbeiningar um  blágrænar ofanvatnslausnir og talað um blágrænar 

ofanvatnslausnir...það er búið að kynna fyrir Árbæ svona hverfisskipulag sem að er 

ekki búið að samþykkja reyndar og mjög metnaðarfull vinna þar svo það er svona 

bæði spurning um bæði vitundarvakningu og kröfur það er spurning svona ..ég held 

að það þurfi hvorugt tveggja og benda á leiðir og sýna hvernig þetta getur orðið og 

svo framvegis ..það er náttúrulega bæði meðal fólks sem er að vinna í þessu…þeim 

sem taka ákvarðanirnar og almennings… að fólk sjái að þetta fái jákvæða ..að þetta 

fái meðbyr, ég held að ..maður þarf að vinna á öllum vígstöðvum og svo líka þegar 

að það verður komið dæmi þá held ég að þetta verði líka auðveldara en það er 

áhugavert reyndar að stærsta blágræna verkefnið ..hérna í Garðabæ ..Urriðaholtið 

..það er náttúrulega leitt af...kannski leitt af ..kannski ekki svona hefðbundið 

skipulagsferli ..þegar að það kom inn ..það var svoldið svona hugmynd sem var tekin 

upp og ákveðið að framfylgja ..svo hérna við erum kannski ekki beint með dæmi um 

að þetta hafi farið svona þessa hefðbundnu leið og það gengið vel...þetta er spurning 

um að kýla á það líka. 

A : Nú hafa sveitarfélög mörg hver sett sér markmið um vistvænna skipulag og 

uppbyggingu vistvænni hverfa. Hverjir finnst þér eiga að bera ábyrgð á 

innleiðingu blágrænna lausna í skipulagi á Íslandi? 



151 

 

H : já sko, ég held þetta sé… ég er á því varðandi svona mikið af umhverfismálum 

og nýjungum, þú getur sett kröfur að vissu marki en yfirleitt eru þær ekki það 

strangar að ef þú villt ekki gera það þá finnur þú leið til þess að....eins og með 

umhverfismat áætlana, það var  kannski ekki eins umfangsmikið verkfæri eins og var 

hugsað í byrjun af því að maður vill hafa eitthvað svigrúm að það sé hægt að útfæra 

það á mismunandi hátt og sumir hafa tekið þann pól í hæðina að gera bara eins lítið 

og mögulegt er ..þetta er alveg hætta á þessu líka ..það getur auðvitað verið mjög 

gott að þetta sé í reglugerð og að þetta sé í Landsskipulagsstefnu og þetta sé 

eitthvað sem að er kynnt og svo möguleiki en ég helst að fólk þurfi að hafa svona 

svoldið ownership.. þá er ég að hugsa um sveitarfélögin, að þau vilji fylgja þessu eftir 

og séu metnaðarfull og séu með þessa stefnu og þetta sé hluti af þeirra 

uppbyggingarstefnu eða annað slíkt, mér finnast sveitarfélögin vera lykilaðili. Svo 

náttúrulega Veitur eru svoldið að hugsa þetta út frá sér.. hvernig við hérna þetta 

hefur áhrif á veitukerfin, hvernig við getum sparað uppbyggingu á verkfræðilegum 

lausnum og innviðum og það sé win win en mér finnst að sveitarfélögin þurfi samt að 

vera þeir sem eru að ..þau þurfa að halda þessu við og þeim þarf að finnast eins og 

þetta sé ekki eitthvað sem að er troðið uppá þau...sem dæmi ..það eru mjög stórar 

regnvatnslagnir sem að fara alveg frá ..náttúrulega ef þú skoðar kort af 

Reykjavíkurborg þá eru mjög stór sæði sem að eru að fara kannski í sömu átt ..það 

eru svæði frá Öskjuhlíð og frá Snorrabraut og Klambratún og annað slíkt sem að er 

að fara í eina pípu sem að er að fara út í sjó...svo er byggt þéttar og þéttar ..og svo 

er að koma aukin úrkoma eða að minnsta kosti á vissum tímum og í staðinn fyrir að 

við byggjum bara stærri og stærri lagnir ..að við getum þá safnað vatninu upp á 

vissum stöðum ..við getum notað Klambratúnið...maður geti skoðað ..maður hafi 

bara alveg keðju [ofanvatnslausna] þar sem að maður er að taka á móti vatninu og 

vinna með það, bæði þar sem hafa verið hamfararigningar og líka þar sem að maður 

getur gert eitthvað skemmtilegt úr því ..og þetta er eitthvað sem að Veitur eru að...og 

eru svoldið með hugmynda pælingar varðandi þetta og það er annað dæmi sem að 

Fjóla hefur örugglega minnst á varðandi Laugardalinn ..að það sé líka win win að 

það sé hægt að nýta vatnið þar og gera eitthvað og þá fá það uppá yfirborðið og svo 

mér finnst náttúrulega  veitur þurfi auðvitað að vera með í því ..á því svæði sem við 

erum að vinna ..við erum veitu fyrirtæki ..en ég held að við ættum ekki að það virki 

ekki að það komi veitufyrirtæki og krefji sveitarfélagið um að gera eitthvað sérstakt 
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..ég held að sveitarfélagið verði að finnast að þetta sé þeirra líka og þau eru 

náttúrulega í öðrum tengslum við íbúana og annað slíkt ..og hverfisskipulagið finnst 

mér mjög spennandi vettvangur, en það er bara komin svo lítil reynsla á það en það 

hefur verið vel tekið ..unnið með blágrænar þar finnst mér og þessar leiðbeiningar 

sem voru gerðar, mjög metnaðarfullar svo að það er mikið í gangi...ég er held ég 

ekki að gefa neitt skýrt svar en maður verður að vinna við að vera með svipuna og 

gulrótina [kröfur og hvatar]...bæði að krefjast og vekja áhuga ..að þetta sé eitthvað 

sem er æskilegt fyrir sveitarfélögin að vinna með og að þau vilji vera prófilera sig 

svoldið sem sveitarfélög sem eru að gera þetta og það er náttúrulega rosalega mikið 

til af dæmum erlendis bæði á Norðurlöndunum og svo líka á Bretlandi og Þýskalandi 

og hérna ..svo það er af nógu að taka. 

A : Hvað geta ríki og sveitarfélög gert til þess að mæta/uppfylla þessi markmið 

um vistvænni byggð og aukna sjálfærni hins byggða umhverfis bæði hvað 

regluverk varðar og almennt? 

H : já ..bara ef ég skoða þetta svoldið með veitu hattinn þá erum við mikið í samtali 

við sveitarfélögin við að fá pláss til að geta gert hlutina almennilega...að ef við viljum 

hafa hreinar strendur þá verðum við að hafa pláss fyrir skólphreinsistöðvar og þróa 

nýjar leiðir til þess að hreinsa ...flottustu blágrænu lausnirnar taka svoldið pláss ..ef 

þú ætlar að hafa settjarnir sem er kannski svona svoldið gamalt ..þá þarf líka .. þá 

þarf maður líka ..ef það er búið að byggja of þétt þá eru oft möguleikarnir orðnir of 

takmarkaðir þannig að maður þarf oft að horfa á þetta heildrænt það er ekki hægt að 

skoða eitt deiliskipulagssviði heldur hvernig er keðjan að virka öll og maður þarf 

svona að hafa þennan balance .. þó svo að þétting byggðar rými mjög vel við 

markmið sameinuðu þjóðanna að þá getur maður ..maður verður að horfa á 

heildarmyndina líka og maður verður kannski að fórna einhverri af þeirri hugsun líka 

..af þeirri framtíðarsýn ..og byggja kannski ekki alveg jafn þétt og maður ætlaði sér 

ef  þú ætlar ekki að hafa vandamál ..að það fari ekki að flæða ofan í kjallara og það 

fari ekki að flæða...og vistkerfin líka ..að það verði ekki nógu mikið af grænum 

svæðum og annað slíkt.. það er svona stutt á milli öfganna finnst mér 

persónulega...varðandi það hvernig sveitarfélög geta unnið...ég get kannski sent þér 

..af því að við erum búin að vera að vinna sem sagt Reykjavíkurborg varðandi nokkur 

deiliskipulög þar sem að eru kröfur á að sé unnið...að það séu settar kröfur á 
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lóðarhafa að þeir vinni með vatnið sem fellur til [inn]á lóðinni og það er 

bústaðarvegurinn, það sem ég var búin að minnast á, þarna við Sprengisand ..að 

það eru kröfur á að það vatn sem að fellur til á hverri lóð ..að það sé unnið ..að það 

fari ekki út fyrir lóðina og þá erum þau með græn þök, þau eru með grænar rennur 

milli bílastæðanna, það eru kröfur um gegndræpt yfirborð...þau geta útfært þetta sjálf 

að einhverju leiti en á deiliskipulögum er samt búið að teikna inn vissa hluti...þetta 

kemur fram í deiliskipulaginu, í skilmálunum og það er svona náttúrulega alveg, þetta 

er bara síðasti punkturinn, svo hérna ..mjög svona hands on...og það sem að fer svo 

af götunni í gegnum svæðið það er leitt í settjörn og hreinsað...og hugsunin er þá að 

hreinsa þetta áður en að það fer svo í lögnum út í Elliðaárnar ..svo hugsunin er...það 

er auðvitað gert núna líka skilurðu en það náttúrulega verður meira álag og meiri 

hætta  á að það verði mengað vatn sem að fer út í Elliðaárnar út af uppbyggingunni 

og þá erum við að spyrna við ..með því að hafa kröfur að það sé hreinsun. 

A : Já 

H : ...annað dæmi líka ef þú ert ekki með það sem hefur verið gert [áætlanir, ekki 

komið í framkvæmd] þá er það Skerjafjörðurinn ..nýja hverfið í Skerjafirðinum, það 

erum við komin með blágrænar á rammaskipulagsstigi...það er náttúrulega það er 

eiginlega krúsíal það er náttúrulega betra heldur en deiliskipulagsstigið...það fer 

reyndar eftir hvað deiliskipulögin eru stór [hvað þau ná yfir stór svæði]..en það verða 

mjög lítil deiliskipulög á því svæði ..eigilega bara einn reitur sko ..og 

rammaskipulagið heldur utan um hverfið í heild og þar gerðum við...vorum með í því 

en það voru ráðgjafarnir náttúrulega sem að gerðu greininguna ..hvernig straumarnir 

væru að liggja og hvernig topografían er … hvað þetta þýðir fyrir 

vegaframkvæmdirnar... hvað er það mikið sem er á yfirborði, hvað er það mikið sem 

að er undir yfirborði þegar að eru miklar rigningar [hve mikið magn] svo þetta var 

tekið inn mjög flott ..bæði hjá arkitektunum og hjá Eflu sem var að vinna fyrir okkur 

..og við vorum svona með að vinna í þessu og borguðum hluta af því og svona og 

auðvitað erum við að fara að leggja lagnirnar en auðvitað í nýju hverfi er það kannski 

ekki svo flókið skilurðu?...en það er þetta með að ákveða hvað á að vera mikið af 

blágrænum og þetta var dæmi um svæði sem að var kannski ekkert ...það er nálægt 

sjó [viðtaka] það er ekkert vandamál með regnvatnið að koma því út af svæðinu en 
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hins vegar er þetta eitthvað ..þú ert að gera nýtt og flott hverfi og þú ert með topp 

standard á allri hönnun og þá er þetta hluti af því. 

A : …og kannski hreinsunin? 

H : já akkúrat og þetta... aminity...hluturinn ...að þú ert nálægt Vatnsmýrinni og þú ert 

nálægt sjónum ..að það sé vatn svona í hverfinu ...en mér finnst það vera gaman að 

sjá ..þetta eru kannski aðallega arkitektar sem eru að vinna skipulög núna að það er 

mörgum sem að finnst þetta vera svoldið svona nýtt, ný og skemmtileg áskorun, 

hvað er hægt að gera ..og þá kemur kannski eitthvað metnaðarfullt varðandi ytra 

umhverfi það hefur verið svo mikill fókus á byggingarnar...það er svolítið svona spark 

svona að spá í...að spá í umgjörðina líka ..en það er ..vandamálið er þá að það er 

bara búið að hæða ..það er bara búið að ákveða hvar byggingarnar eiga að vera og 

hvar göturnar eiga að vera og þá getur verið svoldið erfitt að fá vatnið til að renna í 

rétta átt og hérna renna þangað þar sem að er pláss fyrir einhverja uppsöfnun á vatni 

og annað slíkt það kannski passar best ..þarna er laust pláss og þá er það efst í 

svæðinu og svo framvegis...og þess vegna er svo frábært að við getum verið mjög 

snemma í ferlinu og það sem að ég hef verið að reyna og svona í skipulagsmálunum 

yfirleitt ..að við getum hérna ..komið með ábendingar á meðan að það er hægt að 

breyta einhverju enn þá ..að það verði ekki bara svona einhver mótmæli svona í lokin 

..og það verður svo kostnaðarsamt líka… 

A : ..er það þá kannski stærsta vandamálið? verða þessi eldri hverfi einhvern 

tíma með heildarlausn? 

H : …já nú er ég að tala rosalega mikið um nýju hverfin...Já eldri hverfin eru 

náttúrulega erfiðari ..og það er þar sem að er oft einföld kerfi líka ..þar sem að enn 

þá meiri þörf á því í eldri hverfunum ..en þar er svo sem þar sem ég var að tala um 

þetta dæmi líka þetta afrennslissvæði frá Öskjuhlíð og Norðurmýrin og allt það ..að 

maður gæti kannski notað þá kannski  Klambratúnið og hafa eitthvað þar og hafa 

eitthvað í Öskjuhlíðinni og ..maður þarf bara að hugsa svoldið frítt svona [frjálst] og út 

fyrir ramman ..hvað er hægt að gera ..þú ert ekki með samskonar lausnir og þú ert 

með í nýju hverfunum....svo er náttúrulega annað sem er að vinna með okkur að oft 

er verið að þrengja götur, oft er verið að taka bilastæði...til þess að minnka gegnum 
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akstur ..til að minnka ökuhraða og annað slíkt...að maður gæti nýtt það líka...allar 

svona umbætur ..að maður hugsi um blágrænar í sömu andrá. 

A : já 

H : ..en eitt sem að ég vill minnast á ..á ráðstefnunni sem að samband sveitarfélaga 

hélt um daginn á Hótel Natura þá var minnst á blágrænar átta sinnum ..þetta átti 

ekkert að vera um blágrænar þetta var um loftslagsmál...svo að þetta er eitthvað 

sem að fólk hefur lært...Skipulagsstofnun minntist á það ..Dagur minntist á það...það 

var spurning í umræðunum ..það var einhverjir fleiri. 

A : já þá er þetta að minnsta kosti í umræðunni greinilega 

H :.já það var tvennt ..það var flugskömmin og það voru blágænar sem að komu 

svona aftur og aftur ..án þess að fólk kannski viti um hvað það snýst ..þá fattar það 

að þetta er eitthvað sem er tækifæri og er sniðugt og er paktíserað í öðrum löndum.   
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Viðauki G 

Viðtal nr.5, Hrönn Hrafnsdóttir hjá Reykjavíkurborg. 

31.5.2019 í fundarherbergi Reykjavíkurborgar, Borgartúni. 

___________________________________________________________________ 

Andri (A) : Já ef við byrjum bara á ..ef þú værir til í að segja mér svoldið frá 

sjálfri þér nafni, menntun og starfi? 

Hrönn (H) : Já ég heiti Hrönn Hrafnsdóttir og starfa sem sérfræðingur á umhverfis og 

skipulagssviði hjá Reykjavíkurborg og ég vinn með teymi sem að heyrir beint undir 

sviðsstjóra umhverfis og skipulagssviðs sem að kemur svona þvert að málaflokkum 

og ég kem að stefnumótun í umhverfismálum og þá kannski aðallega 

loftslagsmálum, já varðandi mína menntun þá er ég með gráðu í viðskiptafræði  frá 

94 og var að vinna í þannig tengdum málum, starfsmannamálum og kynningarmálum 

allt til ársins 2009, þá ákvað ég að fara í framhaldsnám í umhverfis og 

auðlindafræði.. lýk við það nám 2011 og kem þá hérna og starfa hjá 

Reykjavíkurborg. 

A : Hver er þín reynsla af blágrænum ofanvatnslausnum? og hver myndir þú 

segja að staðan væri á þekkingu varðandi blágrænar ofanvatnslausnir hér á 

Íslandi? 

H : ..nú kem ég að stefnumótuninni sem slíkri .. og eins og ég nefndi við þig í 

tölvupóstinum þá er ég kannski ekki með svona praktíska hands on reynslu ..en fyrst 

aðeins bara smá forsaga ..það var hérna ..við vorum að byrja ..Reykjavíkurborg er 

búin að vera með stefnu í loftslagsmálum síðan 2009 eða eitthvað svoleiðis og svo 

höfum við verið að skoða hvort við ættum að setja okkur stefnu um aðlögun að 

loftslagsbreytingum.. sem sagt ekki bara að draga úr loftslagsáhrifum heldur líka það 

hvort við þurfum að fara að aðlagast loftslagsbreytingum.. fyrst þegar að ég skoðaði 

þetta fannst mér þetta vera meira verkefni fyrir þróunarlönd frekar en fyrir Ísland eða 

Reykjavík, það var vissulega þurfti að gera ráð fyrir hækkun sjávarmáls og það var 

innbyggt í skipulagsgerð og gert grein fyrir því í umhverfismati með aðalskipulaginu 

sem að var gert 2014.. meðal annars svona sögulegt yfirlit.. en alla vega.. ég fór á 
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ráðstefnu á flóðamál eða í rauninni aðlögun að loftslagsbreytingum 2014 eða 2015, 

um vorið þá og það opnaði í raun augu mín fyrir því að vandamálið væri aðeins 

stærra heldur en hækkun sjávarmáls, og það sem að Kaupmannahöfn hafði lent í 

..nú er ég ekki alveg með ártölin á hreinu ..þú getur örugglega flett uppá því ..að þá 

höfðu þeir lent í svona aftakaúrkomu og hérna ..kölluðu cloudburst .. svona ..mikið 

magn af regni á stuttum tíma sem að hreinlega bara olli flóði hjá þeim og á þessum 

tíma.. sem sagt við á Íslandi.. þá vorum við náttúrulega með skýrslu frá vísindaráði 

frá 2008 sem að gaf svo sem einhverjar vísbendingar um einhverja rigningu en 

ekkert svona alveg afgerandi, þannig að maður vissi það svo sem almennt, 

alþjóðlegar spár gerðu ráð fyrir aukinni úrkomu á okkar breiddargráðu og mér fannst 

mjög áhugavert á þessum tíma.. á þessari ráðstefnu.. að horfa á hvernig 

Kaupmannahöfn nálgaðist sínar ..hvernig þeir leystu úr málum ..okey það var 

náttúrulega fullt sem að þurfti að gera til að bæta innviði þegar að kemur svona 

rosaleg úrkoma en hérna sú hugsun að nýta græn svæði og náttúruna til að seinka 

regnvatni eða safna upp úrkomu yfir stuttan tíma á slík svæði sem gætu síðan líka 

nýst borgarbúum inná milli skúra þegar að það er þurrt fannst mér mjög heillandi og 

á svipuðum tíma þá var Aðalskipulag í smíðum og þá var ákveðið að taka ákveðna 

græna þætti inn í þá Aðalskipulagsgerð og þá stefnumörkun líka, það var sem sagt 

bara ákveðið þá að taka blágrænar ofanvatnslausnir inn í skipulagsgerð .. þú veist 

..það var ...sú ákvörðun var tekin þá  ..alla vega .. síðan var ákveðið að fara þá í 

stefnumörkun um aðlögun að loftslagsbreytingum og það var þegar að nýr meirihluti 

tók við 2014 .. og til upprifjunar þá var Parísarsamkomulagið 2015 ..þá var meira 

verið að tala um að draga úr loftslagsbreytingum ..eða sem sagt mitigation 

[mótvægisaðgerða]… parturinn .. blágrænar tengjast svo adaptation …aðlögunar 

partinum ..en þá hérna fór ég að skoða þetta út frá stefnumörkunarhliðinni og þá var 

ein meistararitgerð sem að ég studdist við sem að ..þar hafði verið gerð grein fyrir 

flokkuninni eins og hún hefur verið hjá Evrópusambandinu varðandi lausnir sem að 

snúa að loftslagsbreytingunum það eru sem sagt gráar lausnir, grænar lausnir og 

svo mildar lausnir ..ég get flett henni upp ef þú ert ekki með hana ..ég bara man ekki 

nafnið á henni núna ..á ritgerðinni og ekki heldur hvað hún heitir ..en þú getur fengið 

þá ritgerð 
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A : manstu hvenær hún kom út? svona sirka? 

H : ætli gæti þetta ekki verið, hún var tiltölulega ný þegar að ég var að ...sennilega 

2015.. kannski 2016 

A : var þetta í HÍ? umhverfisverkfæði? 

H : veistu ég bara man það ekki ..bara fyrir mig var þetta fín ritgerð svona til að fá 

yfirsýn yfir þetta 

A : var hún mikið um regluverk og svona? ég er með eina ritgerð sem er... 

H : ..ég held að hún heiti Margrét sem að var ..eins og ég segi ég get flett henni upp 

..þú verður bara að senda mér línu til að fylgja því eftir ef að ég sendi þér þetta ekki 

fljótlega ..en alla vega þá var alla vega tekin sú stefna og sett inn í sem sagt 

..loftslagsstefnan var endurskoðuð þarna 2016 og þá var ákveðið að hafa 

aðlögunarhlutann líka inn í þeirri stefnu og þá var ákveðið að taka frekar grænu 

áherslurnar svona ..hvað á ég að segja ..umfram það tæknilega ..eða alla vegna að 

það væri hugað að því ..man ekki nákvæmlega hvernig það var orðað ..en hérna 

..það voru allavega tvær aðgerðir sem að snúa hreinlega að aðlögun að  

loftslagsbreytingum í loftslagsstefnunni og það er ..blágrænar ofanvatnslausnir er 

önnur af þeim, því að einmitt ..við horfum til þess að það gæti verið meiri úrkoma 

..það voru svo sem vísbendingar um það hérna innan Reykjavíkurborgar .síðan var 

settur af stað stýrihópur til að vinna að innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna og ég 

get líka flett því upp af því að ég man ekkert hvað það var ..en af því að þetta er 

þverfaglegt verkefni ..eða hvað á maður að segja ..þetta er svona allt önnur nálgun 

en a við erum vön og alltaf þegar að er verið að vinna að öðruvísi og breyttu verklagi 

..þá er það ..það er alveg svona átak ..ég sagði að þetta væri oft spurning um að 

..við erum svo vön því að hafa [hefðbundin] fráveitukerfi og það sé bara bætt við eða 

bara byggð stærri fráveitukerfi eða bara bætt við rörum eftir því sem að á þarf að 

halda en núna  er bara landslagið breytt og það er náttúrulega  til staðar fráveitukerfi 

í Reykjavík sem að annað hvort þyrfti að bæta alveg rosa mikið í til að geta tekið við 

allri ofankomunni eða leysa það með öðrum hætti og þá eru náttúrulega blágrænu 

lausnirnar hluti af því ..en alla vega  ..eins og ég sagði oft ..þetta væri spurning um 

að þau sem að eru vön að vinna með rörin sem að eru þá Veitur og fólkið sem að er 

vant að vinna með græna ..grænu svæðin þau þurfa allt í einu að fara að  tala saman 
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og þekkja til vinnu hvors annars og við erum svo von að vinna ..þetta eru auðvitað 

ákveðin þægindi líka ..að vinna hver i sínu boxi… þannig að það var tekin sú 

ákvörðun að það væri lykil fólk innan Reykjavíkurborgar og hjá Veitum sem að 

myndu vinna að því að innleiða blágrænar ofanvatnslausnir og ég er ekkert inn í 

þeim hópi ..þú veist ..ég hef ekkert komið að því ..nema að ..það hafi verið óskað 

eftir því að koma að miðlun upplýsinga og fræðsluefnis en það er líka eitthvað sem 

að við þurfum að vinna með veitum ..en sem sagt þannig hefur mín aðkoma verið 

..og sem sagt ekki mjög sterk ..eða ekki mjög ..eða hvað á maður að segja ..það er 

ekki verkefni sem að er farið af stað ..eitthvað ákveðið kynningarefni eða 

kynningarmál sem að tengjast blágrænum ofanvatnslausnum ..en alla vega ..þá 

hefur verið hjá þessum stýrihópi mikil vinna við að skilgreina ferla og kostnaðarstaði 

og hvernig eigi síðan að setja þetta inn í skipulag ..sem að einmitt já ..ég þekki síðan 

ekki nákvæmlega til ..hvernig hefur verið unnið úr. 

A : Er hægt að byggja þétt án þess að ganga á vistkerfi innan þéttbýlis? Eru 

blágrænar ofanvatnslausnir aðferð sem horfa mætti til við verndun vistkerfa 

innan þéttbýlis? 

H : já það er mín skoðun ..en ég er náttúrulega ekki líffræðingur eða 

landslagsarkitekt eða neitt slíkt ..en ég held að það séu gríðarlega mikilvæg tækifæri 

í því að passa uppá bara eins og græna þekju ..að það séu til dæmis græn þök með 

einhvers konar gróðri ..að það getur verið ..og aftur ..ég er ekki líffræðingur en ég 

bara sé fyrir mér svo ótrúlega flott hvað það er að halda í líffræðilega fjölbreytni ..á 

grænu þaki ..þú ert þá með einhvers konar blöndu af gróðri ..þú ert með einhvers 

konar skordýr líka sem að eru kannski ekki vinsæl en við erum alveg hluti af þessu 

og jafnvel að fuglar geti kannski gert sér hreiður uppá þaki ..eða ég veit það ekki 

..kannski er þetta óraunhæft og einhver draumsýn en ég trúi því ..og það að halda 

grænni þekju inn í borg ..það ..ég trúi því einhvern veginn að það sé alveg hægt að 

gera það með þéttingu líka ..þá er ..við þurfum náttúrulega að passa uppá 

gegndræpi jarðvegs og bílakjallararnir okkar eru ekkert að gera neitt rosalega gott 

fyrir ..þú veist ..það komast ekkert rosalega margir ánamaðkar í gegnum veggi 

bílakjallara þannig að það hefur kannski ekki alveg verið svona til góðs [hvað það 

varðar] ..þannig að það sé passað uppá þessa gegndræpu jarðvegs ..að það séu .. 
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að þessir þéttu fletir séu þá með  einhverri grænni þekju ..gróðurþekju sem sagt ..þá 

held ég að þetta verði alveg hægt. 

 

A : en mannlegi og fagurfæðilegi þátturinn? Hvað gefa blágrænar 

ofanvatnslausnir íbúum viðkomandi svæðis meira en að miðla vatni 

ofanjarðar? 

H :  hann getur náttúrulega verið misjafn .. alla vega það sem ég hef séð í 

hönnunarlausnum ..og bara myndir erlendis frá og allt svona ..þetta getur náttúrulega 

verið rosalega fallegt ..bara svona regnbeð með ákveðnum blómum og plöntum ..og 

ákveðin ..hvað á maður að segja ..ákveðin græn svæði og lækir og tjarnir og allt 

svona en svo er stundum sem þær eru bara ekkert fallegar .. ef þú ert að spá í það 

..svona út frá einhverju svona sjónrænu þetta er rétt eins og ..stundum eru þetta bara 

einhvers konar skurðir ..svona gráblár .. í mínum huga er þetta alltaf blandað ..þetta 

er ekki alltaf eitthvað sem að verður alltaf eitthvað svona fallegra.. en hérna ..þetta er 

samt lífríki sem að eru sett inn í borg.. sem að virðist vera svo mikilvægt ..þetta er 

svona eins ..það eru ekkert allir hrifnir af pöddum og köngulóm en þetta er hluti af 

lífríkinu og nauðsynlegt. 

A : Þekkir þú til reynslu annarra landa? Ef svo er. Hvað er það helst sem hægt 

er að læra af reynslu erlendis frá hvað varðar notkun blágrænna 

ofanvatnslausna við meðhöndlun ofanvatns? Gætirðu nefnt dæmi? 

H : ég fór ..það sem að ég hef séð sjálf ..það var að ég fór til Malmö og það var bara 

persónuleg heimsókn þangað ..og ég ..mér fannst skemmtilegt hvernig þeir leystu 

það þar ..bæði með bara vatnsrenningum meðfram húsunum og hérna ..og 

staðbundnum gróður ..eins og sef ..og ég ..bara eins og almenningsklósett  ..voru 

með þak gróður á því sem að var ekkert endilega gras heldur bara svona einhvers 

konar hnoðrar sem að virka eins og kaktusar [á við plöntur af sedum tegund] 

..hvernig það hefur hins vegar reynst, ég hef ekkert spurt af því þannig að ég þekki 

það ekki en þarna ..ég hef tekið þátt í stefnumörkuninni ..og það fer af stað þessi 

stýrihópur og þú veist það er einhvern vegin svona ..þannig að ég get ..hvað á maður 

að segja ..ég hef ekkert skoðað endilega hvernig það hefur gengið í Danmörku eða í 

Kaupmannahöfn ..ég veit að þau ætla að vera með ákveðið grænt svæði sem að 
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væri þá einhvers konar ..bara eins og fótboltavöllur eða eitthvað  ..en væri samt 

steypt ..og væri bara hálfpartinn þú veist eins og tjörn ef það væri mikil rigning ..það 

er náttúrulega ekki alveg blágrænt ..það er bara svona eins og skúffa nema bara fyrir 

úrkomu.  Ég veit ...eins og ..þær borgir sem að eru að leggja áherslu á græn mál 

yfirleitt þær eru alltaf að skoða þennan þátt ..að séu þá blágrænar ofanvatnslausnir í 

lausnum í skipulagi ..það er eins og hollenska borgin ..ég hef farið til Nijmegen 

..hérna ..var græn borg Evrópu í fyrra ..og þar voru þeir að vinna með blágrænar 

ofanvatnslausnir  .. Hollendingar þekkja auðvitað vel til þess þar sem að þeir eru 

vanir að vinna með flóðaáhættu ..en ég hef ekkert séð rannsóknir eða hvernig þetta 

hefur gengið eða eftirfylgni við þetta ..eins og líka bara Evrópusambandið ..þeir eru 

með alveg sér síðu um hérna resilience .. eða aðlögun að loftslagsbreytingum ..og 

mig minnir að blágrænar sé alveg hreinlega hluti af því ..svo að þú getur skoðað 

eitthvað sem að ég hef ekki skoðað. 

A : Hverjar eru helstu áskoranirnar við innleiðingu blágænna ofanvatnslausna í 

íslenskt skipulagsregluverk? Við frekari notkun á Íslandi? 

H : kannski að þetta sé nýtt og hérna ..að þetta er nýtt fyrirbæri og að það þarf ..og 

það sem að gerir þetta líka flókið ..að mér er sagt ..að það þarf alltaf mismunandi 

lausn á hverjum stað ..en það er kannski bara eins og með allt annað götur eða bara 

hús eða hvað sem er ..þannig að þetta er nýtt kannski í fyrsta lagi ..og í öðru lagi þá 

gæti verið sú hætta að vinna þetta ..æi við höfum alltaf gert þetta svona, gerum þetta 

svona, að það séu bara gömlu plönin tekin upp og það sé bara unnið þannig ..það er 

þægilegast, hitt tekur lengi tíma ..þegar að þú ert að læra eitthvað nýtt og prófa 

eitthvað nýtt ...þegar þér getur mistekist og það er alveg ákveðin áhætta í  því ..og 

þetta er svona hvað á ég að segja ..mannlegi þátturinn ..sem að mér finnst svona 

..getur líka verið mikilvægur ..fyrir utan reglugerðir og lög og allt svoleiðis ..sem að ég 

þekki ekki ..það er að kannski þurfi að festa það betur ..en svo eru líka ..þá kemur 

kannski meira að framkvæmdinni sjálfri heldur en skipulaginu og það er það að fólk 

bara þekki til ..að þetta sé blágræn ofanvatnslausn ..og hvað hún skipti máli ..þetta 

sé ekki bara einhver hérna grasbala með mold eða ..sem að blotnar í á milli og 

þornar síðan upp. 

A : Hvaða regluverk, löggjöf og áætlanir þurfa að vera til staðar til þess að 

hægt sé að taka inn blágrænar ofanvatnslausnir á Íslandi?  
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H : hjá okkur hefur þetta verið hluti af Aðalskipulaginu ..sem að síðan er útfært í 

deiliskipulagi og ..já ..og aftur ..nú þekki ég ekki vel til regluverks en ég veit að þetta 

hefur verið útfært í deiliskipulagi og þú gætir svo sem skoðað einhver deiliskipulög 

..nýleg hjá okkur ..Reykjavíkurborg ..það er eins og ..það er verið að ..núna er verið 

að endurhanna Óðinstorg og þar verða aftur að mér er sagt ..ég er ekki búin að 

skoða það sjálf en þú getur kannski flett því upp hvort það sé ekki minnst á það í 

einhvers konar lýsingu þar ..eh ..nýtt hverfi þar sem að Leirtjörn er upp í Úlfarsárdal, 

það ætti þetta að vera í skipulagsgerðinni þar ..og já einmitt þú varst að tala um áðan 

svona hvað svona í laga og regluverki ..því að það sem ég hef líka heyrt og það 

kannski líka á við bara um gróður almennt ..það er hversu mikið pláss þetta á að 

taka á lóðinni þú veist ..þegar að þú ert að skipuleggja byggingarmagnið ..að þú 

þurfir þá líka að gera ráð fyrir þessu ..það gæti líka flækt málin aðeins. 

A : Á hvaða stigum/stigi skipulagsáætlana ætti að leggja áherslu á við 

innleiðingu regluverks fyrir blágrænar lausnir í skipulagsáætlunum?  

H : ég held að það þurfi bara hreinlega að vera á öllum stigum, ég get svarið það, 

bara á Landsskipulagsstigi líka.. það þarf bara að spá í þetta bara alla leið og síðan 

alveg bara durrurrud ..hvernig það er útfært. 

A : Nú hafa sveitarfélög mörg hver sett sér markmið um vistvænna skipulag og 

uppbyggingu vistvænni hverfa. Hverjir finnst þér eiga að bera ábyrgð á 

innleiðingu blágrænna lausna í skipulagi á Íslandi? 

H : Það eru náttúrulega sveitarfélögin gera það alltaf á endanum sko… og 

skipulagsvaldi er hjá sveitarfélögunum og það er þeirra að fylgja því eftir, það er alltaf 

gott að hafa stuðning frá æðri …hvað á maður að segja ...bara svona 

Landsskipulagsstigi og frá stjórnvöldum almennt  en það eru sveitarfélögin að mínu 

mati sem að bera ábyrgð á því að innleiða blágrænar ofanvatnslausnir. 

A : Hvað geta ríki og sveitarfélög gert til þess að mæta/uppfylla þessi markmið 

um vistvænni byggð og aukna sjálfærni hins byggða umhverfis bæði hvað 

regluverk varðar og almennt? 

H : jájá Aðalskipulög fela náttúrulega alltaf í sér ákveðna stefnumörkun og það sem 

að við gerðum ...hvað á ég að segja ...sem er eiginlega forveri heimsmarkmiðanna 

..eh ...staðardagskrá eða local agenda 21 … núna er þetta agenda 2030 og mörg af 
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þeim markmiðum sem að eru í heimsmarkmiðunum nást ekki nema með aðkomu 

sveitarfélaganna… ég man ekki hvað þau eru mörg… þau eru einhvers staðar ..það 

hefur verið tekið til [sem sagt sá fjöldi sem að mun ekki nást nema með aðkomu 

sveitarfélaga] ..og ein af ..eitt af heimsmarkmiðunum eru sjálfbærar borgir og þar er 

komið mjög mikið inn á bara aðgengi að grænum svæðum ..ég man ekki 

nákvæmlega hverjir mælikvarðarnir voru en mér fannst það ótrúlega mikið svona 

náttúrutenging í þeim markmiðum ..þarna númer ellefu ..sjálfbærar borgir ..þannig að 

það var mjög gott að sjá það ..okey þó svo að ríkið beri ábyrgð á því að innleiða 

heimsmarkmiðin þá þurfa sveitarfélögin að gera þau að sýnum og setja þau inn í 

stefnumörkum hjá sér bara eins mikið og það á við sko og ég veit að margir af 

mælikvörðunum sem eru í heimsmarkmiðunum, við erum með þá nú þegar. þú veist, 

eitthvað sem við höfum verið að mæla en svo væri örugglega mjög gott að horfa til 

fleiri markmiða og það er eitthvað sem að er á döfinni hjá okkur Reykjavíkurborg 

…manni finnst oft ..bara svona spekúlasjónir ..það eru alveg mjög harðar reglugerðir 

hvað varðar mannvirki.. byggingar.. gangbrautir.. umferðarljós ..svo þegar að kemur 

að náttúrunni ..eða manni líður þannig ..það verður að passa að vera með x fjöldi 

trjáa eða gróður þekju eða ..og vistvæna byggð  ..því að það er mikilvægt okkar 

heilsu ..en nú er ég bara eitthvað að fabúlera ..þetta manngerða versus gróðurinn. 

..gróður er samt alltaf manngerður …[á þá við að lausnir sem að byggja á landmótun 

og notkun náttúrulegra efna að það séu ekki gerðar jafn miklar kröfur til þeirra ,túlkun 

rannsakanda]. 
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Viðauki H 

Viðtal nr.6, Ása Aradóttir hjá Landbúnaðarháskóla Íslands. 

24.6.2019 á Skrifstofu Ásu, Keldnaholti. 

___________________________________________________________________ 

Andri (A) : Ef þú værir þá til í að segja mér aðeins frá sjálfri þér, nafn, menntun 

og þínu starfi hjá LbHÍ og jafnvel fyrri störfum ? 

Ása (Á) : já ég heiti Ása Lovísa Aradóttir og er prófessor hérna við 

Landbúnaðarháskólann og hef verið hér frá 2006.. mitt sérsvið er vistheimt fyrst og 

fremst en svona vistheimt og landnýting líka. Áður en ég kom hingað þá var ég 

sviðsstjóri rannsókna hjá Landgræðslunni og þar áður var ég sérfræðingur hjá 

Skógræktinni, rannsóknastöðinni á Mógilsá… ég er með BS próf í líffræði frá 

Háskóla Íslands… Masterspróf í líffræði með áherslu á plöntuvistfræði frá 

háskólanum í Montana State University sem er í Bosemont, Montana og 

doktorsgráðu í range ecology and management það er svona úthagavistfæði og 

stjórnun frá Texas  A&M University í Bandaríkjunum líka.  

A : Hver er þín reynsla af blágrænum ofanvatnslausnum?  

Á : sko ég hef fyrst og fremst nálgast þetta svona fræðilega þannig að ég hef fyrst og 

fremst verið að lesa mér til og skoða það sem að aðrir hafa verið að gera og það 

sem að ég hef... ég sko hef auðvitað áhuga á, við þurfum að bæta vatnsmiðlun í 

þéttbýli og reyndar í dreifbýli líka og þar kemur gróður og jarðvegur auðvitað mjög 

sterkt inn en ég hef líka áhuga á því að við séum svona líka að nýta þessar lausnir til 

að auka náttúrulega líffræðilega fjölbreytni, það skiptir svo dálitlu máli hvaða tegundir 

og hvers konar samfélög við erum að nýta í þetta.. vegna þess að eitt af 

vandamálunum í heiminum í dag er að við erum að brjóta upp búsvæði svo margra 

tegunda og þéttbýlið er náttúrulega hluti af því en dreifbýli og landbúnaður að 

sjálfsögðu líka… sem þýðir þá að það er ekki búsvæði á stórum svæðum sem þýðir 

það að stofnar slitna í sundur og eiga þar af leiðandi erfiðara uppdráttar en með því 

að vinna með innlendar tegundir og innlend gróðursamfélög inn í þéttbýlinu þá getum 

við leyst hluta af þessum vanda og ég var reyndar að koma úr rannsóknarleiðangri 
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frá Tucson Arizona og þar er auðvitað vatnsvandamál því að þar er náttúrulega lítil 

úrkoma og þegar hún kemur þá kemur mikið í einu og rennur þá í burtu og þar hefur 

verið tekin sú stefna að nýta þennan innlenda gróður mikið í garðahönnun sem að 

hefur þá þríþættan tilgang, það er náttúrulega það að viðhalda þessum líffræðilega 

fjölbreytileika sem að er mjög sérstakur.. það er að spara vatn ..því það kostar 

náttúrulega alveg óhemju mikið vatn að vökva grasflatir til dæmis sem að hefur verið 

svo lítið viðmiðið á mörgum stöðum ..að vera með grasflatir...og síðan já ..líffræðileg 

fjölbreytni og spara vatn það eru kannski stóru hlutirnir ..en þetta er bara líka mjög 

flott og ég held að við getum náð þessu ..ég meina ef við hugsum um íslenska 

náttúru og hvað einkennir hana ..það þá eru það svona element sem að okkur þykir 

mjög glæsileg ..en þau ..það er ekkert mikið af þeim í borgar landinu. Það er kannski 

orðið núna aðeins meiri áhugi  að viðhalda þeim en við höfum svoldið verið að koma 

bara inn með alls konar flóru og því meira framandi því betri ..þannig að þetta er 

kannski svolítið önnur hugsun og það er líka...tengist því að sko ..plönturnar eru 

frumframleiðendur ..og hvaða frumframleiðendur við höfum á svæðinu það hefur 

áhrif á allt vistkerfið ..það hefur líka áhrif á þær tegundir sem að lifa á gróðrinum 

..hvaða tegundir eru þar ..og þá fyrst og fremst skordýr ..sem að hefur síðan áhrif á 

fuglalíf ..þannig að þetta hangir allt saman ..þannig að ég held að við þurfum ..og 

mér hefur nú fundist hjá.. til dæmis Reykjavíkurborg, það sem að ég hef kannski 

heyrt mest um sko í þeirra stefnu um líffræðilega fjölbreytni að þar sé svona 

skilningur á þessu ..að þarna séu kerfi sem að við þurfum að hugsa svoldið 

heildstætt um. 

A : ef ég skít inn í hérna þá nýrri spurningu. Hefurðu séð það að þetta orðalag, 

sem sagt líffræðileg fjölbreytni hafi skilað sér inn í áætlanir til dæmis 

Aðalskipulagsáætlanir ? Líffræðilegur fjölbreytileiki á opnum grænum 

svæðum? 

Á : ég hef bara ekki kynnt mér skipulagsáætlanir eða þann hluta nógu vel en ég veit 

að borgin er með stefnu ..hún hefur sett sér stefnu um líffræðilega fjölbreytni.. það 

eru kannski svona tvö ár síðan...og þetta nær svo sem ekki bara til borgarskipulags 

sko, það er líka verið að hugsa þetta í tengslum við mannvirkjagerð.. maður er farinn 

að sjá aukna áherslu á þessar svona vistvænni lausnir. 
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A : ég hef nú séð til dæmis hjá Garðabæ Umhverfisstefnu, er þetta eitthvað 

svoleiðis ? 

Á : já þetta heitir Stefna Reykjavíkurborgar um ... ætli það sé ekki bara um  

líffræðilega fjölbreytni eða vernd líffræðilegrar fjölbreytni...þú hlýtur bara að finna 

þetta á netinu … ættir að kíkja á hana. 

A : Já ég verð að gera það 

Á : við getum nú bara leitað að þessu á eftir sko 

A : Já...flott 

Á : ….[Ása googlar þetta í tölvunni sinni] …Jú....Stefna Reykjavíkur um liffræðilegan 

fjölbreytileika heitir það…..og er aðgengileg ..þetta er samþykkt stefnumörkun 

..samþykkt 5.janúar 2016. 

A : Hver myndir þú segja að staðan væri á þekkingu varðandi blágrænar 

ofanvatnslausnir hér á Íslandi? 

Á :sko ég hef nú ekki skoðað það neitt nákvæmlega ..mín tilfinning er samt sú að 

þetta fari vaxandi en samt sko ..það þarf örugglega að bæta þar heilmikið úr ..og 

bara til að sko.. þeir aðilar sem að málinu koma séu alla vega meðvitaðir um að 

þessar lausnir séu til...sko af hve miklu leiti fólk er meðvitað um þær ..ég hef bara 

ekki hugmynd um það hver staðan er í því ..það er kannski stutta svarið. En kannski 

almennt bara hvað þekkingar ..hvað á ég að segja ..hver þekkingarstaðan er á 

landsvísu þetta er náttúrulega svo sem að er verið kannski að verið kannski að vinna 

með talsvert mikið með erlendis og það eru ekki til margar innlendar rannsóknir 

akkúrat á þessu sviði ..en ég held að það væri sko mjög spennandi svið að vinna 

með og eitthvað sem að ætti vel við á þessum tímum og manni hefur svo sem oft 

látið sér detta í hug að koma smá krafti í það ...en það er bara hvernig maður skiptir 

tímanum sko. 

A : [Mér datt í hug að setja inn aukaspurningu fyrir líffræðinginn, aðrir fengu 

ekki þessa spurningu]  Varðandi tegundaval í blágrænum ofanvatnslausnum 

hér á Íslandi. Hvað er mikilvægt að huga að varðandi tegundval? 
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Á : ég held að við ættum að freista þess að nýta innlendar tegundir eins og kostur er 

og hugsa það út frá samfélögum.. til dæmis svona fjörusamfélög er eitthvað sem að 

gæti verið eitthvað sem að gæti átt ágætlega sko í tengslum við umferðareyjar..selta 

og ryk og alls konar sko sem að ..það er hægt að hugsa alls konar lausnir ef þú ert 

að hugsa um gróðurþök og þess háttar sko ..við erum svoldið..græn þök í margra 

huga eru sko gras þök ..náttúrulega torfþökin okkar ..en það er kannski ekkert 

endilega besta lausnin vegna þess að grasið er ekkert sérstaklega þurkþolið, margar 

þessar grastegundir ..sérstaklega ef það er verið að taka svona venjulegar torfur 

sem að eru kannski hugsaðar í eitthvað allt annað ..svona grastorfur ..en þarna held 

ég að þurfi svolitla þróunarvinnu ..til þess að finna út hvað er best ..ég held að við 

eigum heldur ekki að fara í það að flytja inn sko hráar lausnir annarsstaðar frá, Svíar 

hafa til dæmis verið að nota svona sedum þök ...svona þykkblöðunga þök sko sem 

að eru rosalega flott ..þar kemur líka svona...fagurfræðilegur vinkill líka.. en sko ég 

held að við verðum líka svoldið að skoða betur ..hvað í okkar flóru gæti nýst inn í 

svona ..og þarna þurfa skipulagsfæðingar, vistfræðingar og verkfræðingar og 

garðyrkjufræðingar að vinna saman, þetta eru svona lausnir sem að kalla svoldið 

mikið á þverfaglega nálgun. 

A : Er hægt að byggja þétt án þess að ganga á vistkerfi innan þéttbýlis? Eru 

blágrænar ofanvatnslausnir aðferð sem horfa mætti til við verndun vistkerfa 

innan þéttbýlis?  

Á : já ..sko ..þegar að þú byggir þétt þá  náttúrulega gengur þú á vistkerfin það 

náttúrulega bara segir sig sjálft en þá er spurning um hvernig er hægt að draga sem 

mest úr þeim áhrifum og þá ..annar vinkill þar er þá ef þú byggir þétt á einum stað þá 

ertu sennilega að spara þá annað land ..þannig að það er líka þáttur í þessu ...en til 

þess að draga úr áhrifum þessarar þéttu byggðar þá geturðu náttúrulega verið með 

alls konar svona grænar lausnir ..og þá til þess að búa til búsvæði fyrir mismunandi 

tegundir.. til þess að hægja á ferð vatnsins um kerfið ..og það er þá bæði ..tengist 

húsunum sjálfum.. þakgarðar og vegggarðar og þess hátta ..og svo líka 

hvernig...hvað erum við með á yfirborðinu ..á jörðu niðri ..hvernig það er gert ..og 

þetta er vandi ..og ég held sko ..ég er svoldið hrædd um það þegar að farið er í 

svona lausnir að það er sko kannski bara verkfræðingar eða bara 

tæknifræðingar...og það er ekkert betra ef það eru bara vistfræðingar ..þannig að 
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þarna kem ég aftur að þessu ..við þurfum að vinna svoldið sko þverfaglegt til þess að 

finna þessar lausnir ..þróa þær ..og maður er aldrei búinn að finna þessar lausnir sko 

í eitt skipti fyrir öll .. þetta er stöðug þróunarvinna ..þannig að þverfagleg samvinna 

það er það sem er mikilvægt í þessu. 

A : En mannlegi og fagurfræðilegi þátturinn? Hvað gefa blágrænar 

ofanvatnslausnir íbúum viðkomandi svæðis meira en að miðla vatni 

ofanjarðar? 

Á : sko það eru náttúrulega ótal rannsóknir sem hafa sýnt fram á það að vera í 

snertingu við einhverja náttúru er fólki óskaplega mikilvægt.. það hefur áhrif á bæði 

andlega og líkamlega heilsu ..þannig að það er eitt og þetta er líka sko spurning um 

að hafa einmitt ..að auka aðganginn að þessari... auðlind ..er það sem má segja 

..bara til þess að til dæmis...að börn læri að meta hana ..það eru rannsóknir sem að 

hafa sýnt fram á það að börn sem að eru alin upp við það að hafa tækifæri til að leika 

sér svona...bara frjálst úti í náttúrunni ..að svona Almennt eru þau sko ..hvað á ég að 

segja ..svona ..sýna meiri vilja til þess að vilja vernda náttúruna. Þannig að þetta 

hefur heilmikil áhrif og þetta hefur auðvitað  mikið fræðslugildi líka, ef að þú sko ..ef 

þú sérð aldrei náttúrulegan gróður og hefur enga tilfinningu fyrir því hvað það er 

..lærirðu þá að meta það? skilurðu hvað ég á við? 

A : já 

Á : ..þannig að ég held að það væri hægt að nýta svona til dæmis í tengslum við 

skóla og skólalóðir ..það væri hægt að vera með allskonar svona sko...nýta það inn í 

nám ..og þess vegna búa til svona einhverja svona garða til þess að þeir séu í 

tengslum við skóla bara til þess að fá börnin til þess að hugsa um þetta samhengi 

sko ..að vatnið kemur ekki bara úr krananum...og náttúra er ekki eitthvað sem að 

maður kaupir út í búð. 

A : Þekkir þú til reynslu annarra landa? Ef svo er. Hvað er það helst sem hægt 

er að læra af reynslu erlendis frá hvað varðar notkun blágrænna 

ofanvatnslausna við meðhöndlun ofanvatns? Gætirðu nefnt dæmi? 
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Á : já það er náttúrulega...sko ..það er nokkuð athyglisvert að í fleiri en einni  og fleiri 

tveimur stórum borgum er farið að taka sko megin umferðaræðar og setja þær 

neðanjarðar og búa til garða, ég var í Boston um daginn og þar var búið að .. 

hvað heitir það aftur? ..Rose Kennedy Green Way ..eða eitthvað svoleiðis...þetta eru 

einhverjar mílur sko ..og þetta virðist vera alveg óskaplega merkilegt...eða hérna 

..mikilvægt svæði fyrir hérna bara borgarbúa ..bæði að ganga þarna og sitja og svo 

framvegis...fyrir nokkrum árum var ég á vistheimtar ráðstefnu í Þýskalandi og ég fór í 

skoðunarferð í Munchen og þar er langt komið að endurheimta flóðaslétturnar í 

kringum ...hvað heitir nú blessaða áin...það er á sem rennur í gegnum miðja 

Munchen.......í það kemur ekki ..en alla vega ..þarna er sem sagt í staðinn fyrir að 

væru bara byggðir veggir sem að áin er ..þar sem að áin...er haldið í skefjum innan 

sko ..og svo flæðir yfir það reglulega...að þá voru í rauninni veggirnir teknir niður og 

opnaðar upp gömlu flóðaslétturnar ..þannig að áin fær bara að flæða yfir þær...en 

þessar flóðasléttur eru ...og þetta svæði er alveg ofboðslega mikilvægt útivistarsvæði 

fyrir borgarbúa...við vorum þarna á svona heitum síðsumarsdegi og það voru sko 

mörg þúsund manns þarna meðfram ánni að njóta þessa svæðis...í stað þess að það 

var veggur sko, þá geturðu gengið meðfram ánni en hún er ekkert meira aðgengilegri 

en það [með veggjum]. 

A : já ..hefur þetta þá svona tvöfalt fúnksjón? ..eða sem sagt flæðir yfir þann 

part sem að fólk er að nota ? 

Á : já það getur gert það í flóðum og svo er þetta bara mikilvægt útivistarsvæði 

[þegar ekki eru vatnavextir í ánni]... ég var í Portland.. Oregon ..þar sem að 

er...sérstaklega þarna á miðbæjarsvæðinu verið i raun og veru að hreinsa vatnið 

sem að fer þarna út í ..það er ekki Columbia áin ..það er hin áin sem að rennur þarna 

í gegn...en það skiptir ekki máli ..en allavega að það vatn sé í raun og veru fari í 

gegnum þessar ofanvatnslausnir, að það renni ekkert yfirborðsvatn út í ánna [án 

hreinsunar]..og þetta eru líka bara flottir strúktúrar og hafa mikil áhrif á ásýnd 

borgarinnar en manni finnst sko ..þetta er svona ..maður þarf náttúrulega að halda 

þessu við líka, þetta er ekki alveg sjálfbjarga þó að það sé kannski minna viðhald 

heldur en á hefðbundnum grasflötum ..og mér finnst svona sums staðar að það hafi 

verið farið af stað með miklum bravör og svo kannski aðeins verið látið sitja á 

hakanum sko...en þetta væri hægt að gera miklu víðar sko ..og ég held að ef það er 
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metnaður í skipulagningu ..skipulagi og framkvæmdum að þá er hægt að gera alveg 

ótrúlega skemmtilega hluti sem eru bæði góðir fyrir mannlíf og náttúru, þannig að 

það er hægt að draga svona úr þessum neikvæðu umhverfisáhrifum borganna og 

auðvitað eru í þéttbýlinu líka, það eru búsvæði sem eru orðin jafnvel kannski 

sjaldgæf annars staðar. 

A :  Hverjar eru helstu áskoranirnar við innleiðingu blágænna ofanvatnslausna 

í íslenskt skipulagsregluverk? Við frekari notkun á Íslandi? 

Á : veistu ég bara þekki ekki skipulagsregluverkið nógu vel til að geta svarað þessu  

A : en þá kannski bara svona almennt, til dæmis út frá íslenskum aðstæðum? 

[veðurfarslega séð]  

Á : Já ég held að við þurfum.. það eru einhverjar rannsóknir á sko hérna ..hvað á að 

segja ..hversu vel þessar lausnir eru að virka en við þurfum kannski að gera meira af 

því og gera það ..gera slíkar rannsóknir á markvissari hátt. Þannig að við getum 

borið saman mismunandi gerðir af lausnum, en ég held að þetta sé mjög mikilvægt 

með þetta eins og allt annað ..bara eins og við erum að horfa á lausnir til að draga úr 

loftslags...eða hérna við losun koltvísýrings ..að það er engin ein lausn, við þurfum 

að horfa alltaf bara á pallettu af lausnum og svo velja fyrir hvert...fyrir hvern stað 

..hvað passar best og jafnvel aðlaga það þar, en við þurfum að skoða ..og prófa alls 

konar samsetningar ..hvernig þær virka við mismunandi aðstæður ..og auka þann 

þekkingargrunn. 

A : Hvaða regluverk, löggjöf og áætlanir þurfa að vera til staðar til þess að 

hægt sé að taka inn blágrænar ofanvatnslausnir á Íslandi? og á hvaða 

stigum/stigi skipulagsáætlana ætti að leggja áherslu á við innleiðingu 

regluverks fyrir blágrænar lausnir í skipulagsáætlunum?  

Á : veistu það ..að hérna ég er ekkert að seilast inná það svið ..ég er enginn 

sérfræðingur í því ..ég treysti mér ekki til þess að segja til um það en ég held að það 

þurfi að vera og...ég geri mér ekki grein fyrir á hvaða stigi það kemur inn ..það þarf 

að vera megin áhersla sem að einhvern vegin gengur í gegnum allt ..þetta séu hlutir 

sem að sé tekið tillit til ..og ég veit ekki hvaða stig væri best til þess kannski væri það 

bara landsskipulag [megin áhersla þar sem að myndi skila sér í skipulagsáætlanir á 
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neðri stigum] að það sé svona forsögn um það ..þetta eru atriði sem að taka þarf tillit 

til á öllum skipulagsstigum en ég veit ekki hvernig kerfið virkar ..til þess að það 

komist til skila best ..það er eins og í ..ég hef náttúrulega verið að vinna meira í 

náttúruverndargeiranum og síðan sko landgræðslugeiranum og þar skiptir óskaplega 

miklu máli að lögin séu mjög skýr og sko núna í vor var verið að samþykkja ný 

landgræðslulög ..og gömlu lögin voru frá 1965 sko ..það var bara allt annar veruleiki 

þá og orðið vistheimt eða endurheimt vistkerfa var hreinlega ekkert í gömlu 

lögunum...en núna er það megin áhersla ..það kemur fram í náttúruverndarlögum 

það kemur fram í landgræðslulögum ..nei það voru landgræðslulögin sem að voru 

samþykkt í haust ..það voru skógræktarlögin sem að voru samþykkt um daginn ..og 

það er líka í þeim...en allavega þarna eru komin lög og það er þar eitthvað kannski 

sem að ég vona að skipulagslög og fólk sem að er að vinna í skipulagi ..taki tillit til 

þessara lagabálka sem að gefa bara mjög skýra fyrirsögn um það að náttúran eigi að 

fá að þróast á eigin forsendum… það er kannski ekki hægt að fara alla leið þangað í 

þéttbýlinu ..en það er kannski hægt að hafa þessa þætti  til hliðsjónar ..vegna þess 

að það er líka náttúra í þéttbýlinu og við þurfum ..áherslan hefur kannski verið 

svoldið að það séu bara náttúruverndarsvæði og síðan megi gera hvað sem er utan 

þeirra ..en það er náttúrulega alls staðar náttúra eða mjög víða.. matrixan í landinu er 

líka bara rosalega mikilvæg þannig að við megum ekki bara fókusera á þessi fáu 

náttúruverndarsvæði ..og þar kemur þéttbýlið inn í. .og ef við hörfum bara á svæðið 

frá Hafnarfirði og upp í Mosfellsbæ ..þetta eru hvað? sextíu og...eða sko tveir þriðju 

þjóðarinnar og það skiptir máli að þetta fólk hafi náttúru fyrir...hérna ..í sínu 

umhverfi...og hérna auðvitað ..þetta er hérna skilst mér fjárhagslegt spursmál ..ef þú 

ert með blágrænar ofanvatnslausnir sem að virka vel að þá þarftu ekki að endurnýja 

[jafn reglulega] eða byggja upp jafn öflugt [hefðbundið] fráveitukerfi ..þannig að það 

eru alls konar þættir sem að koma inn í þetta. 

A : Þessar síðustu spurningar eru kannski aðeins meira opnar [koma inná fleiri 

þætti en reglugerðir og áætlanir]. Ég er búinn að vera að fara yfir hvar er þetta 

nefnt í þessum skipulagsstefnum sko og fleira ..aðeins búinn að fara yfir lögin 

og annað regluverk líka.. 

Á : ..hefurðu kíkt á vatnatilskipunina líka? nú er búið að taka inn vatnatilskipun 

Evrópuráðsins ..held ég að hún heiti, það er kannski eitthvað sem að þú ættir að 
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kíkja á líka, ég held að ég fari örugglega rétt með.. að það sé búið að taka hana upp 

hér ..þá er það náttúrulega eitthvað sem að kemur beint inná þetta 

A : já ég þarf að skoða það. Ég er einmitt búinn að vera að skoða...ríkisstjórnin 

er búin að taka inn heimsmarkmiðin og sveitarfélögin eru auðvitað með 

sínar...eða sko ..álaborgarsamþykktina, staðardagskrá 21 og þetta...sem að 

tengist auðvitað yfir í heimsmarkmiðin 

Á : já í sambandi við heimsmarkmiðin.. þetta kemur náttúrulega inná ansi mörg 

þeirra ..sko það er vatn… það er þéttbýli.. það er líf á landi.. það er líf í vatni.. það er 

loftslag ..þú veist.. það kemur inná svo margt. 

A : já einmitt ég var einmitt að fara yfir þetta um daginn og ég var að pikka út 

...ég er búinn að vera að gera ..taka saman ..hvað þetta kemur inná ..hvaða 

markmið þetta kemur inná ..og einmitt já ..það voru nokkrir flokkar  

Á : já og þú getur sjálfsagt tengt það flestum þeirra [blágrænum ofanvatnslausnum] 

..ef að út í það er farið 

A : já ég var...allavega kemur svona skýrt inná nokkra flokka [heimsmarkmið] 

og undirflokka.. 

Á : Já 

A : Nú hafa sveitarfélög mörg hver sett sér markmið um vistvænna skipulag og 

uppbyggingu vistvænni hverfa. Hverjir finnst þér eiga að bera ábyrgð á 

innleiðingu blágrænna lausna í skipulagi á Íslandi? 

Á : Já sko ..það eru oft góð áform ..og svo er spurning hvað þau þýða í raun og veru 

..og svo ..hvað þýðir vistvænni ..vistvænna skipulag ..hvers konar skilgreiningar eru 

lagðar til grundvallar því ..ég held að í huga margra sé þetta bara svoldið fljótandi 

..og þarna held ég bara að þarna þurfi meiri fræðslu og að fólk átti sig betur á því 

hvað liggur þarna að baki ..varðandi ábyrgðina ..ég þori ekki að segja neitt til um það 

..sko allir sem að hafa eitthvað með þessi mál að gera þeir bera einhverja ábyrgð 

Þeir sem að skipul.. ..þeir sem að hérna ..það eru sveitarfélögin .. það eru líka þeir 

sem að eru að vinna fyrir sveitarfélögin ..að ..til dæmis þessi fyrirtæki ..nú veist þú 

betur en ég hvers konar fyrirtæki það eru sem eru að hanna þessar skipulagslausnir 
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[ýmis ráðgjafarfyrirtæki]… að þeirra starfsfólk sé vel inn í málunum og viti hvað þau 

eru að tala um og séu þá .. sko ég held að það vanti einmitt að það séu þá kannski 

þverfaglegri teymi þar inni líka ..síðan held ég að við eigum eftir að kannski...að 

verktakarnir ..að þar vanti líka svoldið að byggja upp þekkingu ..þú veist ..hjá þeim 

sem að eru að taka að sér svona verk ..að það sé skilningur á því hvað það er sem 

að þarf að hafa til hliðsjónar því að þetta er ..kallar á svoldið önnur vinnubrögð.  

A : já ég er búinn að vera að lesa mikið um ..ég tek svona erlent dæmi sko ..þá 

er ég búinn að vera að lesa mikið um Malmö ..þá er ég búinn að vera að lesa 

um það til dæmis hvernig borgin, verktakar, lóðarhafar og fleiri koma allir 

saman alveg frá byrjun ..áður en að skipulagið var gert fyrir þetta tiltekna 

hverfi og þá var bara...þetta var kallað skapandi samtöl ..og það var ekki farið 

af stað fyrr en allir voru orðnir sammála um að fylgja ákveðnu regluverki og 

ákveðnum gæðastöðlum [e. quality program] 

Á :  já ég held að þetta sé mjög mikilvægt ..en ég held að vandinn í svona samtölum 

samt ..að passa uppá ..það er mjög mikilvægt að fá öll sjónarmiðin og búin að vera 

að ræða þau en þú þarft alltaf að passa uppá að öll grundvallar prinsipp...í sambandi 

við svona verkefni ..að það sé alltaf byggt á ..svona ..vistfæðilögmálum ..þegar þú ert 

að hanna svona lausnir því annars virka þær ekki...og þú þarft að ..og þetta er eins 

og með landnýtingu...það þarf að byggja aðeins á því hvernig kerfi [vistkerfi] þú ert 

að vinna með...og þannig að það sé svona til að tryggja ákveðna fagmennsku og að 

það sé byggt á faglegum sjónarmiðum líka....að þau fari ekki forgörðum í svona 

ferli....og það er náttúrulega bara til aðferðafræði í sambandi við það ..sem að 

virkar....en það er líka mikilvægt að verktakarnir viti af hverju þarf að gera þetta 

svona eða hinsegin sko ..þannig að það þarf að reyna sko ..að styrkja þekkingu allra 

þeirra sem að koma að ferlinu.. þannig að þetta svona grænar stundir eða hvað sem 

að þetta er kallað ..grænir fundir ..með verktökunum og fræðsla og samtal við þá er 

mjög mikilvægt og það er ekki bara í aðra áttina...vegna þess að verktakar ..fólk 

kemur inn með mismunandi þekkingu og mismunandi lausnir og ég held að við 

lærum öll hvert af öðru líka. 

A : [ég bæti inn annarri spurningu] ef ég spyr þig bara beint út, væri hægt að 

setja inn í skipulagsáætlun, hvort sem það er Aðalskipulag, deiliskipulag, 
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hverfisskipulag....leiðbeinandi lista yfir plöntutegundir sem að virka fyrir 

ákveðnar lausnir? 

Á : ég held að við séum allavega ekki á því stigi núna að við getum það ..því miður 

..og sko eitt af svona grundvallar nálgununum í vistheimt er að svona uppskriftir virka 

ekki ..eða allavega að það er ekki neitt garenterað ..þannig að það er hægt að hafa 

eitthvað svona...hugsanlega hægt að setja einhvers konar viðmið en ég held að þú 

þurfir síðan að fá einhvern inn sem að getur síðan matchað við umhverfið ..þú þarft 

að taka tillit til þess í hvernig umhverfi þú ert að setja þetta upp, til dæmis, hvað á ég 

að segja... lausnir sem að ...sums staðar gæti kannski verið fínt að vera með 

graslendi og blómlendis nálganir en annars staðar væri það kannski lyngmói ..þannig 

að það svo mikið eftir ..kannski... samhenginu .. þannig að það þarf líka að taka 

...það er ekki bara að vera með einhvern lista fyrir þessa gerð af lausn heldur þarftu 

líka að velta fyrir þér í hvaða umhverfi ertu að beita þessari lausn ..þannig að 

já...þetta var langa svarið ..stutta svarið er nei eiginlega ekki. 

A : Hvað geta ríki og sveitarfélög gert til þess að mæta/uppfylla þessi markmið 

um vistvænni byggð og aukna sjálfærni hins byggða umhverfis bæði hvað 

regluverk varðar og almennt? 

Á : já ég veit kannski ekki mikið um regluverkið en vísa líka bara í að það sé horft 

ekki bara í skipulagsregluverk heldur líka ...að það þá ..að það sé samþætting á milli 

..en það sem að þarf held ég að gera ..og þessar lausnir þær detta ekkert af himnum 

ofan ..og það sem að þarf líka ..það þarf að fara út í gott rannsóknar og þróunarstarf 

til þess að undirbyggja þessar lausnir betur og það þarf að setja svoldin kraft í það .. 

til þess að auka líkurnar á því að við séum að nota lausnir sem virka og sem að er 

hægt að beita við mismunandi aðstæður og ég held að við séum...stundum höldum 

við að við séum komin lengra en við erum ....og ég held að það þurfi að setja svoldin 

kraft í þetta og þá verðum við betur í stakk...en það er náttúrulega ekkert bara að 

bíða eftir því en þetta er bara eitthvað sem að byggist upp smá saman ..þannig að 

já...sko landgræðsla á Íslandi svo að ég taki bara þá samlíkingu ..hún hófst sko bara 

upp úr aldamótunum 1900...fyrstu rannsóknirnar eru ekki gerðar fyrr en um miðja 

öldina og síðan hefur orðið reyndar mikil aukning á rannsóknum á síðastliðnum 

áratugum...það svo sem gekk ýmislegt ágætlega upphaflega í fyrstu en það voru líka 

gerð mistök sem að ég held að yrðu ekki gerð með þeirri þekkingu sem að við höfum 
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í dag ..til dæmis eins og að nota lúpínu í stórum stíl og ég held að með þeirri 

þekkingu sem að núna er búið að byggja upp.. að þá sé ..verði aðgerðirnar 

markvissari ..öll markmiðasetning er svona betur undirbyggð og árangurinn betri ..en 

þetta gerist ekkert svona einn, tveir og þrír, ég held að þetta sé svona þróunarvinna 

sem að eigi eftir að fara fram þó að við höfum einhvern grunn inn í það.. …..en má 

ég segja svona að lokum …..með þessar ofanvatnslausnir ..þær hafa möguleika til 

þess að tikka í svo mörg box ..þú getur fengið margvíslegan ávinning af þeim ef að 

þær eru vel gerðar… þú geturðu tikkað í box gangvart vatnsbúskaps og hreinsun 

vatns, líffræðilega fjölbreytni, jafnvel kolefnisbindingu ef út í það er farið [plöntur] og 

svo hérna ..betra umhverfi fyrir íbúana og þetta getur líka þess vegna verið hreinsun 

á ryki og andrúmslofti og alls konar þannig að ...það er möguleiki til þess að ná svo 

margvíslegum ávinningi með þeim og þess vegna er ..þykir mér mikilvægt að það sé 

nálgast frá því sjónarhorni það sé ekki bara verið að nálgast eitt mál heldur að þú 

reynir að ná eins miklum umhverfislegum ávinningi eins og þú getur út úr þessum 

kerfum þegar að það er verið að hanna þau ….eins og mögulegt er. 
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Viðauki I 

Viðtal nr. 7, Stefanía Lára Bjarnadóttir hjá Mannvit. 

3.6.2020, viðtal tekið í gegnum Skype. Viðmælandi Staddur í 

Austurríki en spyrill á Melabraut, Seltjarnarnesi. 

_________________________________________________________ 

 

Andri (A): Ok það er komið á recording.... 

 

Stefanía (S): já ég sé það líka hérna uppi hjá mér hérna.. 

 

A: uhm...ef við byrjum bara á þér ...ef þú værir til í að segja mér aðeins frá 

sjálfri þér ...nafni menntun og starfi?  

 

S: já ..uhm...ég heiti Stefanía Lára Bjarnadóttir ég umhverfisverkfræðingur ... uh...ég 

læri bs á íslandi í háskóla íslands í umhverfis og byggingaverkfræði ...fer síðan út til 

Danmerkur í DTU og klára þar  .uh..meistaranám með áherslu á urban water supply 

..þegar ég kem úr námi þá vinn ég hjá umhverfisstofnun í tvö þrjú ár við reikninga á 

losun gróðurhúsalofttegunda frá iðnaði á íslandi og.. já ..og orkuframleiðslu og öllum 

svona sectorum á íslandi ...svo fer ég og vinn í tvö þrjú ár líka hjá fyrirtæki sem heitir 

.. umhverfis ráðgjafafyrirtæki sem heitir Resource International og var það í allskonar 

verkefnastjórnun og svo fór ég að vinna fyrir Mannvit og hef verið þar í blágrænum 

ofanvatnslausnum mestmegnis og hönnun fráveitukerfa líka. 

 

A: já ef ég fer örstutt yfir þetta...þetta eru svona 10 staðlaðar spurningar sem 

hefur verið að nota aðrar tengdar blágrænum ofanvatnslausnum 

 

S: ok ok 

 

A: og kannski förum ...kannski í vottanirnar kannski örlítið í lokin  

 

S: ok 
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A: og hérna .....eh...og þá í tengslum við skipulag  

 

S: ..uhum... 

 

A: hver er þín reynsla af blágrænum ofanvatnslausnum og hvað myndir þú  

segja að staðan væri á þekkingu varðandi blágrænar ofanvatnslausnir á 

Íslandi? 

 

S: ok....mín...þekkingin er öll að koma hægt og rólega.. þegar ég byrja að skoða 

blágrænar ofanvatnslausnir í byrjun árs 2017 ...já það er að verða þrjú og hálft ár 

síðan þá var samasem engin þekking á Íslandi þetta var svona að byrja .. þá voru að 

koma inn á borð svona fyrstu verkefnin ...þá var búið að setja í aðalskipulag að huga 

ætti að ofanvatnslausnum í öllum skipulögum og á þéttireitum...uhm.. þá byrjuðum 

við kannski svona fyrst bara ..já bara að reyna að átta okkur á því hvað felst í því og 

hvað við erum að fara að gera ..við tökum þá SuDS manualinn allavega hjá Mannvit 

og förum bara ... skoðum hann svoldið djúpt og finnum allskonar hönnunar 

leiðbeiningar og forsendur þar ..og höfum í á hingað..svona mest megnis stuðst við 

hann..Veitur hafa síðan...það  eru náttúrulega ekki til neinar ...voru ekki til neinar 

Íslenskar hönnunarleiðbeiningar .. Alta hafði gefið út svona allmennt rit meira um 

hvað blágrænar ofanvatnslausnir eru og hvaða gagn þær gera og hvaða árangur og 

afhverju við ættum að innleiða blágrænar ofanvatnslausnir ...ehm..já en það vantaði 

allar upplýsingar um...framkvæmdina... hvað þær ættu að  veru stórar ... praktísku 

hliðina..uhm..við förum svo af stað með hönnun á nokkrum verkefnum og styðjumst 

þá við SuDS manualinn og ..í dag er svona... Veitur eru alla veganna komin með 

drög..ég held að það sé ekki búið að gefa það út ..fyrir svona til dæmis regngarða og 

regnlautir..og svona fleiri tegundir og gerðir af blágrænar ofanvatnslausnum...en ég 

tel að það vanti ennþá svoldið samræmingu á milli hönnuða hjá mismunandi stofum 

og það vantar soldið mikið ennþá að setja upp ..uhm ..verkferla...það er  hver kemur 

að hverju ...þetta er mikið samspil á milli sem sagt verkfræði hönnunar og 

landslagsarkitekts og hönnunar og svo líka ýmislegt hvað kemur inn í deiliskipulag 

yfirleitt ...þegar við hönnum fráveitukerfi þá kemur það ekkert inní deiliskipulag það er 

bara undir ...uhm..götunum ...undir jörðinni en þetta ...hvað á heima inní 
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deiliskipulagi ..hvernig ...hvaða kvaðir eru á lóðarhafa og hvernig það kemur inní  

deiliskipulag og hver...hver er það sem fer yfir þessar kvaðir..er það  byggingarfulltrúi 

hefur hann þekkingu og reynslu og upplýsingar til þess að yfirfara  þessi ....þennan 

hluta mannvirkja og já ...það hefur verið svona...það vantar svona þessa verkferla 

mikið i dag og þeir eru svona hægt og rólega bara að mótast bara með reynslu ....ég 

held að það taki enginn upp svona verkefni og sjái það alveg frá a til ö svona í fyrsta 

skipti ...hvernig .....hvernig samspil eiga að spila saman og hvaða teikningar eigi að  

gefa út  

 

A: já 

 

S: ...og  hvaða gögn eigi að vera til ...við höfum líka svoldið strandað á því ...og í 

hvaða röð verkefnin eiga að vinnast ...það er..af því að .. þetta breytir soldið því 

hvernig deiliskipulögin eru gerð og í hvaða verk...já...verkefnaröðunin...til dæmis.. var 

fráveituhönnun ekkert gerð fyrr en eftir að deiliskipulagið var gert nema það átti að 

gera settjarnir... 

 

A: já 

 

S:  ...en núna þarf þú veist...verkfræðingur eða fráveituhönnuður aðeins að skoða 

vatnsleiðir og rennslisstefnur og svoleiðis áður en deiliskipulagið er gert og taka frá 

pláss þar sem þarf að taka frá pláss ....þannig að það...já þetta flækir svoldið 

verk...verkferilinn 

 

A: já...ég er að spá í...jú ég held að ég taki þetta bara í þessari röð sem að ég 

hef verið að taka þetta ...þarna hefði verið svoldið gott að breyta röðuninni á 

spurningunum hjá mér 

 

S: svaraði ég öllu í einu? 

 

A: nei ég hérna..mér datt í hug....já ég ætla að taka það bara.. á hvaða stigi eða 

stigum skipulagsáætlana ætti að leggja áherslu á ofanvatnslausnir eða sem 
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sagt innleiðingu regluverks fyrir blágrænar ofanvatnslausnir?...eða hvar ætti 

þetta að koma inn? 

 

S: ég þekki ekki skipulag ....ertu að meina  í aðalskipulagi...rammaskipulagi 

...deiliskipulagi eða? .... 

 

A: já 

 

S: já ok...uhm...ég náttúrulega ekki...ég hef ekki ...mjög mikla þekkingu eða reynslu á 

skipulagsferlinu almennt ...en ...ég held að það þurfi að gera alveg þónokkra og góða 

greinargóða forhönnun og  þetta á alveg sko ...svo er líka svolítið slæmt þegar þetta 

er fest mjög snemma í skipulagi ... hvar eitthvað á vera ...svo komumst við að því 

seinna í hönnuninni að það gengur ekki upp...við höfum líka lent svoldið mikið í því 

 

A: já 

 

S: þannig að þetta fer svoldið fram og til baka..það þarf að vera eitthver forhönnun 

en það þarf að vera ákveðinn sveigjanleiki í henni líka.. og því fleiri gögn sem maður 

hefur strax í byrjun..eins og jarðgrunnsaðstæður og ...og það ....því betra í rauninni 

...af því að þá er betur hægt að ákveða hvað ...hvað ...hvað mikið jarðvegurinn tekur 

við og hversu mikið afrennsli er að fara af svæðinu og hversu mikið það er hægt að 

sitra...og svoleiðis...þannig að já ég held að þetta þurfi að koma fram mjög snemma í 

skipulagsgerðinni en það þarf samt eitthvernveginn eitthversstaðar að vera ákveðinn 

sveigjanleiki að því að það heldur ....það kemur líka bara mikið fram í lokahönnun  

 

A:já 

 

S: en það þarf að gefa pláss og rými strax í byrjun 

 

A: akkúrat ... ég veit ekki hvort þú sást í gær þá var borgarstjóri reykjavíkur 

með fund... 

 

S: jú ég sá það.. 
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A: ..hérna.. þar...hann var að tala um svona grænar leiðir og svona og eitthver 

smá partur af því var einmitt svona svona græn svæði og svona  

 

S: uhm 

 

A: sem er auðvitað græni hlutinn í þessa blágræna  

 

S: já..uhum.. 

 

A: og  hérna.. þar var einnig nefnt sko .. borgarvistkerfi og líffræðilegur 

fjölbreytileiki í sambandi við þéttingu byggðar.....er hægt að byggja þétt að 

þess að ganga á vistkerfið innan þéttbýlis og eru blágrænar ofanvatnslausnir 

aðferð sem horfa mætti til við verndun vistkerfa og  líffræðilegs fjölbreytileika? 

 

S: já ég tel það ... alveg klárlega ...það gerir það samt erfitt náttúrulega þegar það er 

ekki pláss ...það þarf eitthversstaðar að skapa rými en ...í öllu skipulagi hlítur líka að 

þurfa að skapa rými fyrir ....bara fyrir okkur ....fyrir mannfólkið..uh..eitthver náttúruleg 

rými og hugmyndin með blágrænum ofanvatnslausnum er að nýta vatnið sem 

auðlind og samtvinna þannig rýmin og ofanvatnsmeðhöndlun af því að þétting 

byggðar er náttúrulega gerð líka á grundvelli sjálfbærs samfélags og hafa þjónustu 

en þú færð ekki heldur sjálfbært samfélag ef þú ...eh...sjálfbæra borgarmynd ef þú 

ætlar að láta allt regnvatn ekki fara....meðhöndla regnvatnið með sjálfbærum leiðum 

...þannig að já... ég tel að það sé vel hægt....það er töluvert flókið sérstaklega þegar 

það er ekki komin meiri reynsla eins og er í dag ...það er ýmislegt sem við höfum 

ekki prófað hérna líka eins og ég veit að í  bretlandi þá eru þau mikið með svona.... 

rými undir jörðu ....undir stétt ...undir ....þeir hafa svona permiable pavement ...þá er 

ég ekki að tala um malbik sem er permable...permiable..ég kann ekki einu sinni að 

bera þetta fram....en þá eru þeir með hellulagnir og þá eru þeir með rými undir 

hellulögninni fyrir vatnið til að setjast í og gefur vatninu tíma til að sitra ofan í 

jarðveginn 

 

A: já 
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S: uhm....þetta hefur ekki verið reynt hérna ...svo kemur líka spurning með alla þessa 

bílakjallara og hvaða áhrif það hefur ... þannig að já ...eins og ég segi þetta ...ég veit 

það ekki ...þetta er er náttúrulega bara á byrjunarstigi og maður er að reyna að sjá í 

gegnum allar obsticles á leiðinni ....en já ég held að þetta sé bara eitt af meigin 

grundvöllum sjálfbærs samfélags og bara borgarmyndar ...það er...að fara vel með 

regnvatnið okkar og nýta það á þann hátt sem hægt er að gera og náttúrulega 

hreinsa mengun úr því og svoleiðis á sama tíma  

 

A: já og fyrst þú nefndir hérna bretland....þekkir þú til reynslu annarra landa og 

ef svo er hvað er það helst sem  hægt að læra af reynslu erlendis frá og 

gætirðu nefnt eitthver dæmi?  

 

S: ég hef náttúrulega aðallega verið að skoða þennan manual sem gefinn er út  í 

bretlandi og hann er sem sagt byggður á reynslu og uppbyggingu þar ...ég hef sem 

sagt mest sótt upplýsingar þangað ....það er líka töluvert hægt að finna um skjöl frá 

bandaríkjunum og ástralíu líka....hef dottið inná  nokkur rit og fræðirit ...það er líka 

mikið búið að gera á norðurlöndunum en ég hef svosem ekki kafað djúpt ofan í það 

...yfirleitt það sem mann vantar eru...eru hérna... verk leiðbeiningar... hvernig við 

eigum að byggja upp ...hvernig við ætlum að ákveða stærð regnbeðsins og það hef 

ég allavega fundið ...haldbærasta ritið er bara SuDS manualinn ...þar.... ef þú sért 

með eitthvað annað eða aðrar hugmyndir þá er það væri það frábært en við höfum 

alla vega ekki fundið neitt sem .....kemst á við það ....nær því 

 

A: já ehm... 

 

S: en náttúrulega ...öll okkar reynsla er byggð að utan í þessum málum .... 

 

A: já ...ef við hérna ...já ...en hverjar eru þá helstu áskoranirnar við innleiðingu 

blágrænna ofanvatnslausna í innleiðingu í íslenskt ....íslenskt 

skipulagsregluverk ef við tökum það sérstaklega eða bara .....eða bara við 

frekari notkun á íslandi? 
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S:  uhm ...það eru ....næstu skref og helstu áskoranir eru eða … búa til 

hönnunarleiðbeiningar samræma hönnun ...uhm...einnig ...já ...eins og ég hef verið 

að reka mig á í dag mest er að blágrænar ofanvatnslausnir  hreinsi mengun úr 

ofanvatni .... það er  hægt að quantifya þetta... það gert er í SuDS manualnum... 

getum við miðað ....að hversu miklu leyti getum bið miðað við erlend rit í þessu 

....það eru aðrar veðurfarsaðstæður ....það eru öðruvísi ...uhm... uv geislun hérna 

sem eyðir allskonar efnum ....öðruvísi gróðurfar ...uhm...og náttúrulega bara 

árs...hvað segir maður....tíðafar ...þannig að það er ....hversu mikið getur maður 

yfirfært frá frá öðrum löndum yfir á íslenskar aðstæður .....og svo ég sagði áðan 

....uhm...hönnunarleiðbeiningar ...og þessi samræming eða  verkferlar eins og hvar 

og hvernig kemur inní deiliskipulag ....ehm...samvinnan milli verkfræðinga og 

landslagsarkitekta ...ég vil taka það fram samt að það hefur gengið mjög vel hingað 

til ....en hefur náttúrulega verið ákveðið flækjustig því að maður veit ekki hver á 

hvaða teikningar.. hvernig ...erum við að fara að gefa út  tvöfaldar teikningar erum 

við að fara að gefa út eina tengingu...já þetta er náttúrulega bara nýtt 

vinnufyrirkomulag 

 

A: já 

 

S:  ...og svo vantar líka mikið og hefur eiginlega ekkert verið fjallað um og það er 

viðhald ...umhirða og viðhald ... 

 

A: já  

 

S: ....og það er bara stórt áhyggjuefni allavegana  hjá okkur..og þetta kallar 

náttúrulega á mikla umhirðu ...að þetta verði bara ruslaralegt ljótt ...það fýkur rusl í 

þetta ...það þarf að týna upp rusl..það þarf að taka upp rusl ...það getur stíflað 

innrennsli og það þarf að ...þetta þarf ákveðið viðhald og umhirðu og það þarf 

eitthver líka á svæðinu sem skilur kerfið ...einhver ábyrgur ...eða einhver 

leiðbeiningarplögg... vatnið á að renna svona svona og svona... og ef þetta stíflast 

þarna þá er það ekki að skila því sem það á að skila þannig að það ...það vantar 

...eða það eru náttúrulega skrefin eftir hönnunina en það er svona ...ákveðið 
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áhyggjuefni..eða maður sér ekki alveg hver tekur við þessum blágrænu 

ofanvatnslausnum eftir hönnun .... 

 

A: já ...ehhmm....blágrænar ofanvatnslausnir sem .... enn mannlegi og 

fagurfræðilegi þátturinn hvað er það sem blágrænar ofanvatnslausnir gefa 

íbúum viðkomandi svæðis meira en að veita vatni?.. 

 

S: ertu ... sko ef að ég má vera fræðileg þá held ég að þetta gefi manni alveg alveg 

heilan helling ..þetta gefur manni tengsl við náttúruna líka sem ég held að sé  mjög 

áhugavert eins og fyrir krakka að sjá ....já regnvatnið mitt kemur hérna niður ....við 

ætlum að safna því saman hérna ...og hérna hreinsast ákveðnir... þú veist...þegar 

það rennur meðfram yfirborðinu þá verða ....hreinsaryfirborðið ...það verða ákveðin 

efni ....við sjáum olíu rákina ....og ég held að það geti gefið manni ákveðin tengsl 

við...ehm...við náttúruna...og sérstaklega þá í borgarumhverfi þar sem að maður 

...fólk á tengist náttúrunni alveg... 

 

A: já 

 

S: þá held ég að það sé bara alveg mjög klár ....mikill ávinningur af því og  einnig 

svona ...ehm..ef ég má segja slugsaskapur eins og tileinkast oft á íslandi...að fólk sé 

að þrífa bílana á bílaplaninu hjá sér og svo lætur það bara alla olíuna og sápuna í 

fara niður í ...það fer bara ofaní niðurföllin...og þar bara hverfur það...en það hverfur 

ekki eins og þegar við sturtum niður í klósettið ...sem náttúrulega hverfur  ekki heldur 

en það er ákveðin hreinsun sem fer þar af stað.. 

 

A: já 

 

S: ...það sem við erum að setja í niðurföllin í götunni eða í regnvatnið kemur upp 

einhverri á .....yfirleitt aðeins seinna ......þannig að ef þú sért með á yfirborðinu... því 

meira sem það er á yfirborðinu því betri tengingu gerir fólk..og sér...já ef ég helli 

niður hérna á fer það þangað ...og síðan enda fuglarnir hérna í því og.... 

 

A: já 
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S: ..þannig að ég held að  þetta geti... fyrir utan náttúrulega við að vera að aðstoða 

við að hanna græn og falleg rými ...en við erum kannski ekki...það rignir náttúrulega 

svo mikið á Íslandi að við erum ekki ótengd vatni miðað við kannski á mörgum öðrum 

stöðum þar sem eru miklir þurrkar og vatn er náttúrulega mikil auðlind og hreint 

vatn..þannig að við erum kannski alveg jafn mikið tengt þangað eins mikið á íslandi 

en það breytir því samt ekki að ég held að það sé öllum hollt að hugsa um vatn og 

meðhöndla vatn sem auðlind af því það er það ..þrátt fyrir að aðstæður á Íslandi séu 

...já aðeins sérstakar eða algjör lúxus  

 

A: já þá förum við hérna aðeins yfir í nokkrar spurningar sem eru svona 

aðallega um...svona meira að regluverki og löggjöf ..ég veit ekki hvað þú ert 

mikið inní því .. 

 

S: já...ehm...nei.. 

 

A: ..en hérna... hvaða regluverk ...löggjöf og áætlanir þurfa að vera til staðar 

svo hægt sé að taka inn blágrænar ofanvatnslausnir í skipulag á íslandi? 

 

S: ah bam bam... ég get ekki svarað því  

 

A: en hérna ...bætum þá kannski við það sem ég tók áðan... hvað er það sem 

vantar? 

 

S: ...vantar á íslandi? 

 

A: já... þú varst reyndar kannski búinn að svara því að eitthverju leyti 

 

S: já ég held að ég hafi komið nokkuð vel að því .....eitt sem ég man samt eftir núna 

þegar þú talar um regluverk ...það er náttúrulega ekki pjúra regluverk....er 

meðhöndlun ofanvatns á byggingartíma og á framkvæmdatíma ...við höfu soldið 

verið .....og líka þar sem eru blágrænar ofanvatnslausnir ....ehm ...hvar í 

framkvæmdarröðinni hvar ofanvatnslausnir eiga að koma.. af því þú vilt í rauninni 
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ekki fá allt ...alla útskolunnina við byggingarframkvæmdina... allt drulluga vatnið með 

öllum semenntinu í blágrænu ofanvatnslausnirnar en þú þarft samt eitthversstaðar 

að miðla regnvatni ...á bygginga .....á framkvæmdatíma .....þannig að...þetta eins og 

viðhaldið ...er soldið í lausu lofti ennþá... 

 

A: Já…varðandi ábyrgð á innleiðingu blágrænna lausna...ef það er takmarkið... 

hver hver að taka á skarðið?...hver finnst þér eiga að bera ábyrgð? 

 

S:  þetta hefur verið að flækjast á milli...ef við tökum bara Reykjavíkurborg...á milli 

Veitna og Reykjavíkurborgar 

 

A: já  

 

S: ...þú veist Veitur eiga fráveitukerfið og Reykjavíkurborg á náttúrulega græn svæði 

 

A: já 

 

S: þetta náttúrulega flækir þetta...og þegar við erum farin að meðhöndla...náttúrulega 

regnvatn telst sem fráveita ... á yfirborði ...á grænum svæðum ...sem reykjavíkurborg 

sér um ...við... ég get ekki svarað því hvernig á að gera það en þetta er eitthvað 

samkomulag sem sveitarfélag og sá sem sér um meðhöndlun ...þarf að þarf að stilla 

upp ...og sem skiptir náttúrulega bara mestu máli að það sé á hreinu ...að það fari 

ekkert á milli mála hver sé ábyrgur ... 

 

A: já 

 

S: ...en þetta hefur líka verið ákveðið flækjustig því að hingað til hefur líka ..Veitur sér 

um settjarnir ..við þekkjum náttúrulega alveg á Íslandi að gera settjarnir og þær 

náttúrulega teljast líka sem blágrænar ofanvatnslausnir og hingað til hafa Veitur séð 

um allar settjarnir en svo erum við í dag kannski að hanna ofanvatnsrás ...þýðir það 

að Veitur séu með viðhald á ofanvatnsrásum? ...eða er þá Reykjavíkurborg mð 

viðhald á ofanvatnsrásum? 
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A: já 

 

S: en ég held að það séu nú komin einhver ákveðin drög af einhverjum leikreglum 

þarna á milli þeirra... 

 

A: já ... nú hafa sveitarfélögin hafa sett sér markmið um vistvænna skipulag og 

ríkið er að koma inn með ... soldið ofanfrá ... með að mæta 

heimsmarkmiðunum ... 

 

S: já  

 

A: hvað geta ríki og sveitarfélög gert til að mæta þessu ... eða mæta og 

uppfylla þessi markmið um aukna sjálfbærni og í sambandi við 

heimsmarkmiðin? ... varðandi regluverk og bara almennt í sambandi við 

vistvænt skipulag og þá kannski sambandi við ofanvatnslausnir og fleira? 

 

S:  nú klárlega eins og þeir hafa verið að gera með því að setja blágrænar 

ofanvatnslausnir inni í allt skipulag ..þeir náttúrulega setja líka blágrænar 

ofanvatnslausnir ...ég held að aðal driverinn í upphafi með blágrænum 

ofanvatnslausnum  var náttúrulega til þess að veita ákveðna seiglu vegna 

loftslagsbreytinga ..eða ..þannig að það verði ákveðin ...þannig að við getum betur 

tekist á við loftslagsbreytingar eins og aukna úrkomuákefð og svoleiðis ...svo kemur 

það náttúrulega á daginn að við kannski hönnum blágrænar ofanvatnslausnir frá 

sömu forsendum og við hönnum lagnakerfi þannig að þá kemur ...ætlum við að 

hanna ennþá lagnakerfin og bæta við blágrænu ofanvatnslausnunum við..eða erum 

við að hanna blágrænu ofanvatnslausnirnar....bara þær? ...þannig að en það er 

alveg klárt að með aukinni úrkomuákefð...þá nátturulega...þá verður meira álag á 

regnvatns kerfi eins og til dæmis í miðbænum í reykjavík þar sem að það er nú þegar 

kannski að verða of lítið... og þá koma ...eins og á þréttireitum ...þú ert að þétta 

byggð ...og þarna... þá færðu aukna harða fleti og meiri úrkomu á því svæði að með 

meira afrennsli.. og þá geta blágrænar ofanvatnslausnir hjálpað mjög mikið  

 

A: já  



187 

 

 

S. já og...nú er ég búin að gleyma hver spurningin var.. 

 

A: já ...það er svona ....sveitarfélögin og ríkið ...hvað geta þau gert til þess að 

mæta þessum markmiðum sínum um vistvænni byggð og aukna sjálfbærni? 

 

S: já það er eins og ég segi það eru blágrænu ofanvatnslausnirnar og svo eru það 

klárlega þessar umhverfisvottanir BREEAM þá og Svansvottanir og fleiri .....fleiri 

vottanir ...og svo endurheimt votlendis á þeim svæðum þar sem það á við ...  

 

A: já hérna ef við förum þá kannski meira yfir í umhverfisvottanir ...núna... ég 

hérna...þessar tíu spurningar sem ég var með sem ég hef verið að nota 

varðandi hitt....þú ert búin að svara þeim 

 

S: ok 

 

A: hérna ...varðandi umhverfisvottanirnar...ef ég spyr bara svoldið vítt ...hvaða 

hlutverk gætu þær haft við í sambandi við blágrænar ofanvatnslausnir ...að 

koma þeim inn í skipulag? 

 

S: ég tel allavegana af því sem að ég hef þekkingu og reynslu af að það sé í rauninni 

bara mjög jákvætt..það gefur í rauninni kannski þessar leikreglur eða þessa... hvað 

þarf að skoða áður en skipulag er gert ....og það segir okkur svoldið já...hvernig við 

eigum að gera hlutina og lætur hönnuðina farið í gegnum ákveðin þankagang og 

ákveðna skoðun á svæðum ...áður en að skipulögin eru unnin og kallar að borði 

mismunandi sérfræðinga á mismunandi sviðum strax í byrjun  

 

A: já  

 

S: þannig að ég hef í rauninni ekkert annað en jákvæða reynslu að því ferli sem á 

sér stað með BREEAM ...en svo náttúrulega kemur ...að BREEAM er náttúrulega 

gert fyrir...ehm...gert í englandi... þannig að sumt á kannski ekki alveg eins við ...og 

svoleiðis ....en það eru allskonar aðlaganir gerðar ...þannig að já mín reynsla er 
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kannski..já allavega varðandi þá kafla og það  sem ég hef verið að skoða í BREEAM 

..ég er náttúrulega ekki að skoða alveg allt en ég hef þarna...en ég er mikið búin að 

skoða kaflana sem tengjast blágrænum ofanvatnslausnum og loftslagsbreytingum og 

svoleiðis ...og já ég get ekkert sagt nema að það sé bara jákvætt og ýti okkur í rétta 

átt í skipulagsgerðinni  

 

A: má ég sjá ...það er hérna ...fyrst þessar stöðluðu spurningar eru nú 

búnar...þetta er kannski bara meira spjall núna...hérna..ég fór á einn fyrirlestur 

hjá Verkís...það var enskur náungi sem var að fjalla um BREEAM ...hérna hvað 

hét hann...Watts...Mark Watts...ég var að spá í ...það var meira um allt nema 

communities..sko það sem að snýr að skipulaginu  

 

S: var það þá fyrir húsbyggingar  

 

A: já ...húsbyggingar...það vantaði akkúrat það sem að ég vildi nálgast  

 

S: já það eru náttúrulega komnir tveir BREEAM staðlar...annað á við byggingar og 

annað á við skipulag  

 

A: já  

 

S: þannig að þú getur verið með BREEAM vottaðar byggingar og svo meða 

BREEAM vottað skipulag 

 

A: já ég var einmitt að spá hvort það ætti ekki bara að leggja meiri áherslu á 

skipulag ...hvort að það ætti ekki að vera ...ef að hitt...ef að  það yrði komið 

skipulag þá svona fylgir hitt? ...en ég veit að hitt er komið svo miklu lengra 

sko..  

 

S: algjörlega...ég  er bara algjörlega sammála því ...það náttúrulega... mér sýndist í... 

ég sá nú bara eina glæru af þessu sem hann Dagur var með að það ætti að leggja 

meiri áherslu á vottuð skipulög og það á að votta Ártúnsholtið ...og Skerjafjörðinn... 

og það er núna í BREEAM vottun þrjú verkefni hjá okkur 
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A: já 

 

S: já.. þannig að já ég held að það sé alveg töluvert af skipulögum ..að fara þá leið 

....spurningin er náttúrulega hvort það séu kannski dáldið mikið af auka kröfum 

miðað við hefðbundna skipulagsgerð og það náttúrulega ..kemur ...kemur allt á 

kostnað ... 

 

A: já það fer náttúrulega bara eftir því hver sýnin er...hversu langt menn eru 

tilbúnir að ganga sko.. 

 

S: nákvæmlega ..það er það sem ég ætlaði svo að fara inná seinna.. en öll þessi 

vinna sem er gerð í BREEAM er náttúrulega rosa gagnleg ....og gott skipulag strax 

frá byrjun ....þá náttúrulega ...ehm... kemurðu í veg fyrir flækjur og mistök seinna 

..þannig að þetta er soldið hvar kannski þú vilt setja út kostnaðinn án þess að ég hafi 

mikla þekkingu á þessu [kostnaði eða skipulagi?] ... en ég sé ekki betur en að það 

verði meira af vottuðum skipulögum 

 

A:  á hvaða stigi er það? 

 

S: BREEAM vottanir? 

 

A: það sem þið eruð að vinna að núna ...er þetta deiliskipulag? 

 

S: ehm ...við erum að vinna að BREEAM vottun ... ehm ... við erum að vinna að 

Vífilstaðalandinu þar er rammaskipulagið ... það er ... BREEAM vottanir eru skiptar í 

stig og það er step one ...eða..skrifa eitt ... skref tvö og skref þrjú og þar til dæmis þá 

verður rammaskipulagið það fer í gegnum skref eitt sem skylda ef þú ætlar að fá 

BREEAM vottun.. en skref tvö og þrjú er þar sem þú færð stig fyrir ...eða hversu góð 

vottun ...hvaða einkunn þú færð...og það eru sem sagt skyldustigin ... mandatory 

kröfur ... það er bara hvort þú fáir vottunina eða ekki  ... og svo færðu hvaða einkunn 

... færð bara pass eða non pass og svo færðu einkunn ... og rammaskipulagið fer 
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sem sagt í gegnum skref eitt en deiliskipulögin innan rammaskipulagsins ... hvert fer 

í gegnum skref eitt tvö og þrjú  

 

A: já 

 

S: svo er orkureiturinn líka niðrí í Laugardalnum og það er bara deiliskipulag og það 

fer í gegnum BREEAM vottun og svo er Blikastaðaland uppí Mosfellsbæ og það er 

líka að fara í gegnum BREEAM vottun og það er deiliskipulag sem fer í gegnum 

vottunina 

 

A: já... hérna ég ætla bara að spurja..hérna ..sko..hverfisskipulag..þetta sem er 

að koma inn nýtt núna... fyrir hvert hverfi... hérna.... hvernig hentar það fyrir 

umhverfisvottanir? er hægt að umhverfisvotta heilt hverfisskipulag? 

 

S: uhm ... já ég ... það eru ákveðnir staðlar ... án þess að ég þekki það nógu vel ... 

þessi spurning ætti kannski frekar heima hjá Ólöfu … hún þekkir þetta betur ... en 

mér skilst að sé ekkert ...ég bara...já ..mér skilst að það sé ekkert of lítið svæði eða 

of stórt svæði ..það komi eftir bara svæðinu sjálfu 

 

A: já 

 

S: ...ehm... en hvort það ætti heima í BREEAM vottuninin yfir  hverfisskipulag eða yfir 

deiliskipulag það er eitthvað sem þarf að spurja Ólöfu frekar að 

 

A: já  

 

S: ...en varðandi blágrænar þá get ég ekki séð annað en að hverfisskipulög séu mjög 

góð ..því að hingað...ég held að fyrsti feillinn sem að við höfum gert í blágænum 

ofanvatnslausnum í hönnun...það var að vera að reyna að hanna of langar leiðir í 

staðinn fyrir að setja niður miklu minni búta og hugsa í þrengri ramma...þannig  að 

...já...þannig að ég get ekki séð nema það sé mjög jákvætt .... 
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A: þannig að hérna hönnun ofanvatnslausna...eða að hafa ofanvatnslausnir í 

skipulagi... inní.. hverfisskipulagi ...það myndi þá henta? 

 

S: já ég er alveg viss um það en það þyrfti þá að vera eitthver heildarsýn það þyrfti 

að vera eitthver heildarkeðja fyrir svæðið ..það þarf að vita hvar er útgangspunktur 

svæðisins ...hver er viðtakinn og svoleiðis 

 

A: já 

 

S:  en svo framlarlega sem þú veist hvar þú  átt að tengja og hvert þú ert að fara þá 

held ég að hverfisskipulög séu í raun mjög góð sérstaklega eins og ég tala um að 

uhm almennt held ég að það þurfi að hugsa blágrænar ofanvatnslausnir í miklu minni 

einingar og minni keðjur ...svona lokaðar ...náttúrulega með einhverjum flóðaleiðum 

og svoleiðis og  horfa til miklu minni eininga en ....eins og rammaskipulög og 

deiliskipulög gefa  

 

A: já .....ég held að.....ég er allavega ekki með fleiri spurningar……., 

 

S: ...kannski það sem ég vildi líka segja sem við höfum líka rekið okkur á að það er 

búið að gera hvað rammaskipulag það er búið að gera eitthvað deiliskipulag og svo 

kemur að hönnuninni og þá er þetta ekki að ganga upp eins og það er búið að setja 

þetta niður það er bara  ýmislegt sem þarf að skoða eins og bara núverandi lagnir í 

jörðu við getum ekki sett regnbeð þar sem til dæmis háspennulagnir undir og 

allskonar...þetta er rosalegt flækjustig í rauninni...allavegana...sérstaklega á þeim 

...ekki... ekki það er náttúrulega ekki flókið þar sem verið er að byggja allt nýtt... nýju 

uppbyggingasvæðin.. en á þessum þéttireitum þá er þatta rosalega flókið og verður 

mikið flækjustig og þá er náttúrulega ekki nema von að þetta fari í nokkra hringi ..það 

er engin ein...ehm... yfirferð það kemur ýmislegt í ljós á hönnunartíma og það þarf 

þennan sveigjanleika þá.... svo hef ég líka að koma að hönnun og verkefnum þar 

sem að búið var að setja  deiliskipulag og þar vantaði bara alla forvinnu það var búið 

að auglýsa deiliskipulag það var allt bara..allt tilbúið og svo var búið að byggja...áti 

að byggja fullt af húsum á bara algjörri mýri ...þú veist...vatnið var að renna í á móti 

landslagi og þú veist...það vantaði alla forvinnu þar  
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A: já 

 

S: þannig að já ákveðinn rammi þarna eins og þessar vottanir ... umhverfisvottanir og 

BREEAM  setja inn..þær koma náttúrulega í veg veg fyrir svona ...en þetta felur líka í 

sér miklu meiri vinnu ... forvinnu í byrjun ...upphafi verks ... 

 

A: já það þarf náttúrulega að skoða rennslisleiðir og niðursig og.... 

 

S: já allskonar svona ...þú ert náttúrulega að koma með það inni landslagið ... 

 

A: akkúrat...já það er svona....ég skoðaði eitt dæmi í svíþjóð ...það er hérna... 

Malmö eða Bo01 hverfið ....þar er einmitt talað mjög mikið um... hversu 

mikilvægt það er að eiga ...eiga samtöl alveg í byrjun ... 

 

S: já 

 

A: ....áður en nokkuð er gert..áður en skipulagið fer af stað... 

 

S: já 

 

A: áður en skipulagsvinnan fer af stað 

 

S:  já það er þessi forvinna.. það er kannski gert til að sem flestir komi að borðinu 

...en það verður náttúrulega að vera rosalega skipulega gert líka því að upplýsingar 

.....það er hægt að tína til allskonar upplýsingar....en svo eru þær kannski ekki að 

komast til skila 

 

A: já 

 

S:...á rétta aðila og maður hefur líka ...ég hef líka séð skipulag þar sem átti að vinna 

rosa mikið með niðursig en svo er bara rosalega stutt niður í grunnvatn og þá er öll 

hönnun blágrænar ofanvatnslausnir eða þú veist ...með niðursigi farin.. 
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A: já 

 

S: þannig að það þarf eitthvern vegin..það þarf eitthvað samtal eins og þú 

segir...sem fyrst og að það sé þekking á málinu í þeim texta sem er settur inn í 

deiliskipulagi ekki bara að það eigi að vinna með blágrænar ofanvatnslausnir og það 

á að reyna að setja sem....þú veist ..... meðhöndla ofanvatn sem næst svæði og 

stuðla að niðursigi ....og svo eru engar forsendur til niðursigs 

 

A: nei einmitt...já 

 

S: það vantar ...það þarf þekkingu aðeins á.... þegar þetta er sett inn ...þannig ..já 

eins og þú segir að það sé eitthvað samtal þarna mjög snemma og mjög fljótt  

 

A: já þar var ...hérna ...þar voru allir aðilar ...þar var ekki byrjað fyrr en allir voru 

búnir að samþykkja ákveðna gæðastaðla... bæði svona.. já á öllum sviðum 

bæði verkfræðilega og  allt það og  skipulagslega  

 

S: já uhm...þetta er náttúrulega bara allt í vinnslu hægt rólega..og maður sjálfur bara 

að átta sig á  hægt og rólega hvað... hvað þarf að athuga og hvaða upplýsingar við 

þurfum að hafa ....og hvar er best að byrja og þetta kemur allt bara  með reynslu en  

við höfum hana ekki nú þegar  

 

A: akkúrat ....en núna....ég búin að taka ....þetta er viðtal númer sjö ...ég hef 

farið hingað og þangað bæði í... hérna ....stjórnsýslunni og ráðgjafafyrirtæki og 

veitur og svona ...og það er einmitt ...það er svona ...það eru allir sammála um 

það ...þetta er bara svoldið að fara af stað og svoldið nýtt hjá fólki 

 

S: já 

 

A: eða sérstaklega á íslandi sko...það er náttúrulega eins og þú segir...það eru 

staðir útí heimi sem hafa verið mikið í þessu...alveg frá kannski sjöunda 

áratuginum ...jafnvel... 
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S: já akkúrat..akkúrat.. þannig að...én svo náttúrulega....svo er náttúrulega kannski 

ekkert hægt að setja neina verkferla nema þú þekkir þá og þú sért búinn að átta þig 

á því... 

 

A: já 

 

S: þú þarft svoldið learning by doing ...þú veist...eins og ég myndi byrja á allt öðrum 

stað í fyrsta verkefni ....verkefni  í dag...en ég byrjaði á fyrsta verkefninu...sko 

 

A: já 

 

S: ..en það er ekkert því að hefði getað séð á þeim tíma ..en é held að þetta er allt í 

réttu áttina og þetta er svona hægt og rólega að ...að ...að fara í rétta átt ...en ég tel 

....klárlega að BREEAM muni aðstoða við það.. 

 

A: já 

 

S: ..og ...en það mætti alveg eiga sér stað samtal og við kölluðum eftir því fyrir 

tveimur þremur árum hvort að...við...ehm..eða.. þeir sem væru helst búnir að kafa 

ofan í þetta á íslandi...þá í blágrænar ofanvatnslausnir ...þá sérstaklega því að ég 

kem náttúrulega að hönnun og stærðar ákvörðunum og að pæla í mengun og hvaða 

mengandi efni getum við sett ofan í  viðkvæma viðtaka á svoleiðis og hvaða hreinsun 

við erum að fá og  hvað er fullnægjandi hreinsun og  hvað er ekki fullnægjandi 

hreinsun og allt þetta  

 

A: já 

 

S: ...að það mætti alveg ....sama þótt við vinnunm náttúrulega hjá mismunandi 

fyrirtækjum og þetta eru náttúrulega einkafyrirtæki að kalla saman eitthvern 

sérfræðihóp þar sem við tækjum öll saman í að þróa þessa verkferla og þessar 

leiðbeiningar...það er náttúrulega í dag hanna allir fráveitu sérfræðinga samkvæmt 

hönnun... hönnunarleiðbeiningum Veitna... og það þarf náttúrulega eitthvað 
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hönnunarrit þannig að líka bara með áframhaldandi hönnun á svæðum að það sé 

vitað hvaða forsendur eru og hvernig ...hvernig hlutir eru gerðir og staðarákvarðanir 

og allskonar  

 

A: þarf það ekki að vera meira reglur heldur en leiðbeiningar? 

 

S: fyrir mér er það náttúrulega leiðbeiningar þar sem hitt eru náttúrulega 

...skipulagsreglugerðin eins og þú segir ...hvernig þetta sett í framkvæmd en ég er 

náttúrulega í hönnuninni líka  

 

A: já  

 

S: já og náttúrulega .. 

 

A: en já náttúrulega ...hún þarf að vera flexible.. 

 

S: já....og það þarf að staðarákvarða hvað tekur ein ofanvatnsrás mikið vatn.. 

 

A: já  

 

S: ...já svo þarf náttúrulega allskonar öryggis reglugerðir.. þú veist...hvað má vera 

mikið vatn í ofanvatnsrás innan svæðis þar sem krakkar eru að leika og hvað er 

hættulegt  

 

A: er hægt að ...hérna ...ef að þetta væri hluti af.. segjum....hverfisskipulagi 

...einhverjar svona.... eitthverjar svona ...reglur eða ...sko ...viðmiðanir..myndi 

það virka? 

 

S: ...ehm...nei...það er náttúrulega mismunandi bara eftir stærðum svæða  og 

hvernig leiðir og þannig að það er mjög erfitt að fara að stærðar ákvarða eitthvað 

strax í deiliskipulagi.....en það þarf auðvitað að gefa ákveðið rými ...við höfum 

náttúrulega rekið okkur á það ...við höfum fengið hringingu um deiliskipulag  og 

....hvað þurfiði mikið svæði fyrir ofanvatnsrás á þessum stað og það er auðvitað 
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hægt að skoða það ....en á einum stað ...getur...kemur það eftir rennslisleið og 

....svoleiðis..það verið mjög breytilegt..og eftir hönnuninni... en það eru ákveðnir 

staðlar eins og í SuDS manualinum ...hvernig maður reiknar þessar 

stærðir.....ehm...nei ég er ekki sannfærð um að það eigi heima endilega í 

deiliskipulagi en það þarf náttúrulega að vera til leiðbeiningar og samræming milli 

....milli hönnuna 

 

A:  já og eitthversstaðar þarf að taka frá rými fyrir .... 

 

S: það þarf að taka frá rými og þau þurfa að vera tekin frá á réttum stöðum ... 

 

A: já 

 

S: þannig að já... 

 

A: jájá hérna ég vil bara þakka þér fyrir að gefa þér smá tíma í að ræða við mig  

 

S: já ég vana að það hafi verið eitthvað gagn 

 

A: jájá 

 

S: þetta er bara endalaust flækjustig það er það sem þú hefur komist að  

 

A: jájá akkúrat ....hérna ....held að þetta sé bara komið í bili ... 

 

S: já ef þú hefur eitthverjar spyurningar þá sendirðu mér bara línu og .... ef  það er 

eitthvað sérstakt sem þú þarft frekari útskýringu á eða eitthvað útskýrt 

 

A: ... mögulega ...sérstaklega þá kannski ef ég byrja að kíkja aðeins meira á 

BREEAM eða semsagt.. 

 

S: já 
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A: eða vottanir kannski almennt 

 

S: já nákvæmlega 

 

A: er ekki hérna...það er náttúrulega þetta breska...er þarna... hvað heitir hérna 

frá þýskalandi ...dgnb er það frá þýskalandi? eða? 

 

S: ég þekki það ekki ...ég hef náttúrulega ekki þekkingu á skipulagsgerð per se en ég 

hef náttúrulega þekkingu á ofanvatnsmálunum og fer yfir BREEAM í 

ofanvatns...eða...fer  yfir blágrænar og allt sem tengist vatni í skipulaginu...í 

BREEAM-inu 

 

A: já þið hafið verið að nota það 

 

S: já við erum með verkefni í BREEAM  Communities já og það er náttúrulega 

reynsla á notkun BREEAM í Urriðaholtinu...Urriðaholtið er BREEAM vottað 

 

A: já akkúrat..búinn að skoða það svoldið...já.. 

 

S: já....það var samt svoldið ....þar var BREEAM vottunin gerð eftir á... 

 

A: jáhh... 

 

S: ...það fylgir ekki ..verkferlarnir í Urriðaholtinu fylgdu í rauninni ekki þeim verkferlum 

sem eiga að eiga sér stað í BREEAM-inu  

 

A: já....ok já....en það er hægt fyrir skipulag að gera eftir á ... 

 

S: eh...nei...ehm...ég...þú verður eiginlega að spurja Ólöfu að því ....ég held að það 

eigi ekki að gera það þannig en ég held að þeir hafi verið með fullnægjandi gögn og 

fullnægjandi forvinnu og þess vegna hafi það farið í gegn... án þess að ég hafi mikla 

þekkingu á því  
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A: já 

 

S: það á alla vegana ekki að vinna ..eins og Urriðaholtið var unnið.. 

 

A: já 

 

S: það er eina sem ég get svarað 

 

A:já 

 

S: það á náttúrulega að vinna það fyrirfram  

 

A: já.....heyrð ok...bara takk fyrir aftur og ég sendi... 

 

S: já gott mál 

 

A: sendi kannski á þig línu eitthvern tíman 

 

S: ekkert mál takk kærlega fyrir 

 

A: takk 

 

S: bless bless 

 

A: bæ 

 




