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Ágrip 

Viðfangsefni þessa ritverks er þáttur hljóðvistar í tengslum við byggingar og rými og áhrif 

þess á manneskjuna þar sem heyrnarskertir eru hafðir í fyrirrúmi. Höfundur er 

heyrnarskertur og beitir þeirri aðferð að nýta eigin reynslu og upplifun á hljóðheiminum 

ásamt því að taka viðtöl við þrjár manneskjur sem einnig hafa skerta heyrn. Vitnað er í 

ýmsar rannsóknir og heimildir á þessum vettvangi og reynt að máta þær niðurstöður við 

persónulega reynslu höfundar. Farið er yfir ýmsar lausnir sem standa til boða í átt að bættri 

hljóðvist ásamt því að skoða hvaða hlutverki arkitektinn gegnir í hönnun hljóðvistar. 

Helstu niðurstöður þessarar skoðunar eru í stuttu máli þær að áhrif hljóðvistar eru 

margþætt en hún getur meðal annars dýpkað upplifunina á byggingarlistinni og haft áhrif á 

tilfinningar og skap. Hávaði getur þar að auki haft hamlandi áhrif á líkamlega og andlega 

heilsu og því er það þýðingarmikill þáttur í hönnunarferli að leita lausna til þess að halda 

hávaða í skefjum. Þar er arkitektinn verkefnisstjóri sem leitar aðstoðar hljóðhönnuðar og 

saman eiga þeir gott samtal á frumstigi hönnunar. Þannig má skapa umhverfi sem tekur 

mið af öllum skynfærum, endurspeglar fjölbreyttar þarfir einstaklinga og stuðlar í senn að 

bættri andlegri og líkamlegri heilsu allra. 
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Inngangur  

Þegar ég var sjö ára læddist sá grunur að móður minni að heyrnin mín væri að einhverju 

leyti skert, það kom á daginn að hún hafði eins og svo oft áður rétt fyrir sér. Vandamálið 

var mér þó ekki ljóst fyrr en nokkrum árum seinna þegar heyrnin skertist enn meir og þurfti 

ég að aðlagast þeim veruleika og upplifa heiminn út frá því. Þar sem umhverfið okkar er að 

mestu leyti hannað af og fyrir heyrandi einstaklinga fylgja þessum veruleika ýmsar 

áskoranir og flóknar upplifanir. Það sem gerir byggingarlistina þó áhugaverða fram yfir 

aðrar listgreinar er að mínu mati ekki aðeins það hvernig við upplifum hana, heldur einnig 

framlag hennar til úrbóta og breytinga á því hvernig við högum lífi okkar. Höggmyndir 

geta verið abstrakt en takmarkast þó við rúmfræðileg form því þau skortir tilganginn sem 

einkennir arkitektúrinn.1 Arkitektinn spilar þar lykilhlutverk, hann er sérfræðingur sem 

vinnur þvert á margar greinar og fylgist með þeim nýjungum sem kunna að koma fram í 

viðkomandi greinum. Hann þarf að þekkja söguleg gildi, heimspekikenningar, læknisfræði 

og jafnvel lögfræði til þess að hanna dvalarstaði manna á þann hátt sem þjónar þeim og 

heilsu þeirra sem best.2 Sá gríðarstóri hljóðheimur sem umlykur heyrandi fólk á degi 

hverjum hefur margvísleg áhrif sem meðal annars stýrast af heyrnargetu, viðhorfi, andlegri 

líðan og menningu einstaklinga.3  

Hávaði í nútímasamfélögum er talinn vera eitt af stærstu heilbrigðisvandamálum sem 

mannkynið stendur frammi fyrir en samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO) er 

búist við því að yfir 900 milljónir manna verði heyrnarskertir að einhverju leyti árið 2050. 

Þá á 1,1 milljarður fólks á aldrinum 12-35 ára um allan heim hættu á að missa hluta af 

heyrn vegna mikils hávaða í tómstundum.4 Hávaði í borgum er þó ekki nýr af nálinni en 

reglugerðir um hávaða komu fyrst fram í Róm til forna. Þar voru hestvagnar að næturlagi 

bannaðir til þess að koma í veg fyrir röskun á nætursvefni borgarbúa.5 Skarkalinn sem 

umlykur okkur daginn út og inn í nútímasamfélögum er þó ekki sambærilegur 

 
1 Steen Eiler Rasmussen, Experiencing architecture, (Cambridge: MIT Press, 1964), bls. 10. 
2 Marcus Vitruvius Pollio og M. H. Morgan, Vitruvius: the ten books on architecture, (New York: Dover Publications, 

1960), bls. 13. 
3 Jean François Augoyard og Henry Torgue, Sonic Experience: A Guide to Everyday Sounds, Andra McCartney og David 

Paquette þýddu (McGill-Queen's University Press, London, 2005), bls. 4. 
4 Birgitta Berglund, Thomas Lindvall og Dietrich H Schwela, „Guidelines for community noise.“ World Health 

Organization, sótt 10. september 2020. https://www.who.int/docstore/peh/noise/Comnoise-1.pdf. 

„Deafness and hearing loss,“ World Health Organization, 1. mars 2020. https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/deafness-and-hearing-loss. 
5 Berglund, Lindvall og Schwela, „Guidelines for community noise.“ 

https://www.who.int/docstore/peh/noise/Comnoise-1.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
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hávaðavandamálum fortíðarinnar en bakgrunnstónlistin sem ætlað er að skapa ákveðin 

hughrif innan rýmis keppir við sífelldan umhverfishávaðan. Málsháttinn margt smátt gerir 

eitt stórt er gott er að hafa í huga hvað varðar hávaðamengun nútímans og þegar 

fullheyrandi einstaklingar eiga orðið erfitt með að greina það sem fram fer má ímynda sér 

hve erfitt það getur verið fyrir heyrnarskertra.6  

Sem manneskja sem hefur verið með skerta heyrn frá barnsaldri er efnið mér afar 

hugleikið og fyrirbærafræðileg nálgun að byggingarlist með áherslu á hljóðvist innan rýmis 

og áhrif þess vakti strax áhuga minn. Fyrirbærafræðin skoðar rými út frá hreinni upplifun 

og reynslu notandans.7 Notandinn er því ekki hlutlaus og byggir upplifunina á eigin reynslu 

sem mótast meðal annars út frá líffræðilegum og menningarlegum arfi, tilfinningum og 

andlegu og líkamlegu ástandi hvers og eins.8  

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður fjallað um skilningarvitin og skoðað hvaða hlutverki 

heyrn gegnir í upplifun á arkitektúr. Þá verða skilgreind mikilvæg atriði varðandi hljóð og 

hlutverk hljóðvistar í arkitektúr skoðað og hvernig margvíslegir þættir hennar hafa áhrif á 

manneskjuna. Að lokum verður fjallað um þær lausnir sem meðal annars standa okkur til 

boða til þess að gera hljóðheiminn okkur gagnlegan og aðgengilegan, ekki aðeins fyrir 

heyrnarskerta einstaklinga heldur fyrir alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Konráð S. Konráðsson, Heyrnin: Fyrsta skilingarvitið, (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2012), bls. 149- 150. 
7 Juhani Pallasmaa, „The Geometry of Feeling: A Look at the Phenomenology of Architecture.“ í Theorizing a new 

agenda for architecture: an anthology of architectural theory 1965-1995, 450, 453, Kate Nesbitt ritstýrði,  (New York, 

Princeton Architectural Press, 1996), bls. 450. 
8 Pallasmaa, „The Geometry of Feeling: A Look at the Phenomenology of Architecture,“, bls. 453. 
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1. Skilningarvit 

 Við reiðum okkur á ýmis skilningarvit þegar við upplifum rými en erum samt sem áður 

fljót að bregðast við því sem við sjáum og mynda okkur skoðun út frá því, eða að minnsta 

kosti þau okkar sem hafa sjón. Hin skilningarvitin gleymast oft og hvaða hlutverki þau 

gegna í átt að skoðunum okkar. Dæmi um þessa upplifun er þegar við göngum inn í rými 

og finnst það kalt og formlegt en þá eigum við oftast ekki við að hitastig þar inni sé lágt. 

Viðbrögð okkar stafa að efnisvali og formum herbergisins sem höfða ekki til okkar og það 

sem mikilvægara er, hljóðvistin, en þá eru fletir mögulega harðir og endurómun mikil.9  

Aristóteles talaði um skilningarvitin fimm, sjón, heyrn, lykt, bragð og snertingu en 

sjónin hefur lengi vel verið talin göfugasta skynfærið í hinum vestræna heimi og er 

byggingarlist þar ekki undanskilin. Í einum af ritum sínum skrifaði Heraklítos að augun 

væru nákvæmari vitni en eyrun og sem heyrnarskertur einstaklingur þá get ég ekki annað 

en verið sammála heimspekingnum heitnum en það voru Platon og Aristóteles líka.10  Í 

raun er ekki að undra að sjón hafi verið höfð í hávegum þegar kemur að byggingarlist því 

eins og danski arkitektinn Stein Eiler Rasmussen bendir á í bók sinni Experiencing 

architecture hefur greinin í margar aldir verið skilgreind sem sjónlist og höfði því frekar til 

augnanna eins og tónlist höfði til heyrnar.11 Margir heimspekingar hafa þó í gegnum tíðina 

sagt að skynjun heyrnar sé sú áreiðanlegasta og enn aðrir hafa haldið því fram að göfugasta 

skynjunin sé snerting.12  

Samkvæmt Pallasmaa í bók hans Eyes of the skin upplifum við heiminn í gegnum 

öll skilningarvitin, sjónina, heyrnina, lyktina, bragðið og snertinguna.13 Í byggingarlist eru 

öll þessi skilningarvit vakin, tvinnast þau saman og mynda sértæka og flókna reynslu.14 

Með snertingu skynjum við áferð, þyngd, þéttleika og hitastig efnis. Í byggingarlist má 

jafnvel segja að handfang sé handaband bygginga en það tekur okkur aftur um tíma og 

gefur okkur færi á að tengjast þeim kynslóðum sem á undan komu.15 Lykt getur einnig fært 

okkur um tíma og rúm og knúið fram rýmisminningar sem sjónminninu eru löngu 

gleymdar. Hvert einasta rými hefur lykt sem hjálpað getur auganu að muna en 

 
9 Rasmussen, Experiencing architecture, bls. 225-226. 
10 Juhani Palasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the senses, (West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2005), bls. 

15. 
11 Rasmussen, Experiencing architecture, bls. 9. 
12 Palasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the senses, bls. 11. 
13 Palasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the senses, bls. 16. 
14 Steven Holl, Juhani Pallasmaa og Alberto Pérez-Gómez, Questions of Perception: Phenomenology of Architecture, 

(San Fransisco: Willam Stout Publishers, 2006), bls. 41. 
15 Palasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the senses, bls. 56. 
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lyktarskyninu er fært um að greina 10.000 afbrigði lyktar í einu.16 Náin tenging er á milli 

snertingarinnar og sjónarinnar en saman kalla þessar skynjanir fram bragð sem notað er til 

þess að upplifa rými. Litir, áferð og önnur smáatriði innan rýmis geta vakið upp munnlega 

tilfinningu sem gerir okkur kleift að skynja hlutina með tungunni.17 

Þó hljóð eigi ekki uppsprettu í byggingum og rýmum eru þau engu að síður 

vettvangur endurómunar. Hljóðið endurspeglast og gefur okkur tilfinningu fyrir formi og 

efnum og skapar þannig sérstakan hljóðheim rýmis en mismunandi tegundir efna og lögun 

rýma gefa frá sér ólíkt bergmál.18  

Pallasmaa hélt því fram að sjónin væri boðberi fjarlægðar og einangrunar en þar 

sem hljóð kemur til okkar alls staðar að skapar það ákveðna nánd sem sjónina skortir. Mín 

skoðun mynduð út frá eigin reynslu er hins vegar sú að samspil þessara þátta sé það sem 

veitir okkur heildarupplifun og ekki sé annar þátturinn mikilvægari en hinn. Þegar hljóð í 

kvikmynd er fjarlægt missir hún það líf og þá innlifun sem hún annars hafði.19 Þegar við 

finnum lyktina af nýslegnu grasi og heyrum söng fuglanna kórónar það hina fullkomnu 

upplifun af sumardegi. Hvert skynfæri gegnir því veigamiklu hlutverki sem myndar 

skoðanir okkar og upplifun á hinum ytra heimi. 

Heyrnina tengjum við oftast við það hvernig við skynjum hinn virka hljóðheim, til 

dæmis tal manna á milli, sírenur, símhringingar og svo framvegis. Engu að síður geta 

veggir og opnar hurðir breytt því hvernig við skynjum hljóðheiminn, hvort sem það er 

baðherbergi eða tónleikasalur breytir rýmið því hvernig röddin okkar eða símhringingin 

hljómar.20 Þar fyrir utan verður því ekki neitað að skilningarvitin vinna saman í átt að 

sértækri og flókinni heildarupplifun sem getur breytt eða dýpkað sýn okkar á 

byggingarlistinni en áhugavert er að skoða hvað gerist ef við missum skynjun eða hún 

skerðist.  

 

 

 
16 Palasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the senses, bls. 54. 
17 Holl, Pallasmaa og Pérez-Gómez, Questions of Perception: Phenomenology of Architecture, bls. 38. 
18 Rasmussen, Experiencing architecture, bls. 225. 
19 Palasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the senses, bls. 49. 
20 Blesser, Barry og Linda-Ruth Salter, Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture, (The M.I.T 

Press, Cambridge, 2009), bls. 361. 
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2. Hljóðáhrif 

Hljóðræn reynsla lýsir upplifun okkar af hljóðferli, heyrn er uppgötvun og greining 

hljóðsins og hlustun vísar til þeirrar viðbragða, tilfinninga og tákna sem í hljóðinu felast. 

Hljóðrænt umhverfi eru þeir eiginleikar rýmis sem hægt er að upplifa með hlustun. Öll 

rými eru hljóðræn en aðeins stundum getum við borðið kennsl á hljóðræna eiginleika þess 

því oft eru þeir afleiðing ótengdra félags- og menningarlegra afla. Hljóðumhverfi 

nútímarýma er gjarnan hannað af arkitektum og innanhúshönnuðum þar sem hljóðrænir 

eiginleikar efnis og afleiðingar þess mæta alloft afgangi í hönnunarferli. Dag- og 

skrifstofur, veitingastaðir og bílar eru dæmi um slík rými. Af þessum ástæðum eru 

hljóðrænir eiginleikar rýmis ekki endilega tengdar ákvörðunum hönnunaraðila og má 

jafnvel segja að við séum okkar eigin hljóðhönnuðir í flestum okkar athöfnum, þegar við 

veljum okkur sæti á veitingastað og í kennslustofunni, skipuleggjum híbýli okkar og höfum 

samskipti við annað fólk.21  

Þrátt fyrir að einstaklingur með fulla heyrn sé oftar en ekki ómeðvitaður um þau 

ótal mörgu hljóð sem umlykja hann frá degi til dags er heyrnin það skynfæri sem ekki er 

hægt að slökkva á eftir hentisemi og gefur það því augaleið að hljóð hefur margvísleg 

áhrif. Til þess að gera sér grein fyrir því hve ómeðvituð við getum verið um hljóð má taka 

dæmi um eldri tölvur sem hafa gjarnan hávaðasamar viftur, en flestir kannast við 

tilfinninguna sem fylgir því að slökkva á slíkum tölvum, niðurinn þagnar og streitan 

minnkar.22  

Áður en lengra er haldið er réttast að skýra frá þeim þáttum sem geta haft áhrif á 

hljóðumhverfið. 

Hljóði (e. sound) má lýsa sem bylgjuhreyfingu í lofti og er styrkur þess mældur í 

desibelum (e. decibel). Ef hljóðstyrkurinn (e. loudness) er hár þá heyrist hljóðið betur en til 

viðmiðunar er venjulegt samtal fólks oftast á bilinu 60 desibel. Tíðni (e. frequency) segir til 

um fjölda bylgjuhreyfinga hljóðs á sekúndu.23 Fari tíðnin mikið hærra en 60 desibel má 

tala um hávaða en Umhverfisstofnun skilgreinir hávaða sem óæskilegt eða skaðlegt hljóð. 

Þó hávaði sé ekki lífshættulegur getur hann dregið verulega úr lífsgæðum fólks.24  

 
21 Blesser og Salter, Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture, bls. 5-6. 
22 Ólafur Hjálmarsson, viðtal höfundar við Ólaf Hjálmarsson, verkfræðing, um hljóðvist, tekið 11. september 2020. 
23 Konráð S. Konráðsson, Heyrnin: Fyrsta skilingarvitið, bls. 15. 
24 „Heyrn,“ Umhverfisstofnun, sótt 5. ágúst 2020. https://ust.is/graent-samfelag/hollustuhaettir/havadi-og-hljodvist/heyrn/. 
 

https://ust.is/graent-samfelag/hollustuhaettir/havadi-og-hljodvist/heyrn/


 

 
8 

Ómun (e. resonance) er eitt af hljóðáhrifunum en með því er átt við ákveðna tíðni 

hljóðbylgja sem falla á hlut með sömu eigintíðni (e. natural frequency) og hann byrjar að 

titra.25 Ómun er vel þekkt í arkitektúr og myndast gjarnan milli tveggja veggja ef 

hljóðbylgjurnar sem á þá falla hafa sömu eigintíðni. Eykst hljóðstyrkurinn þá til muna og 

myndast hávaði en til þess þarf rýmið að vera tiltölulega íburðarlaust.26  

Endurómun (e. reverberation) lýsir því ferli þegar hljóð í rými hætta að berast og 

hljóðbylgjurnar halda áfram og endurkastast á því yfirborði sem rýmið hefur að geyma, 

veggjum, gólfum og lofti.27 Í daglegu tali þekkist þetta sem bergmál.  

Ómtími (e. reverberation time) er sá tími sem það tekur hljóðið að falla um 60 desibel.28 

Stærð og hljóðeinangrandi efni rýmis hafa áhrif á endurómun þess og hafa hörð efni til 

dæmis gler, flísar, steypa með mikla endurköstun lengri ómtíma heldur en efni sem gleypa 

hljóðið en það geta sem dæmi verið teppi, timbur og ull.29 Ómtími er þannig mælikvarði á 

hegðun rýmis og til stuðnings má nefna að ómtími í Hallgrímskirkju er rúmlega 5-6 

sekúndur en í dæmigerðu fundarherbergi er hann aðeins 0,5 sekúndur.30  

Hljóðflökt (e. flutter echo) verður til í rýmum þar sem fletir eru samsíða og endurkastandi. 

Hljóðbylgjur lenda á flötunum, endurkastast á milli þeirra og myndast þá hljóðflökt.31  

Niður (e. drone) er annað dæmi um hljóðáhrif, en því má lýsa sem daufu samfelldu hljóði 

sem stöðugt heyrist án áberandi breytileika á styrk þess. Í nútímasamfélagi koma 

algengustu tegundir niðja frá hversdagslegum vélrænum tækjum til dæmis bílum, tölvum 

og ísskápum. Þegar einstaklingur heyrir þennan tiltekna nið reynir hann gjarnan að 

yfirgnæfa hann með öðrum nið, til að mynda með því að kveikja á sjónvarpi eða útvarpi.32  

Hljóðísog (e. sound absorption) er það fyrirbæri þegar hljóð berst um rými og hluti 

hljóðorkunnar lendir á flötum rýmisins, til dæmis á lofti, veggjum eða hlutum og breytist í 

varma. Sá hluti orkunnar sem ekki breytist í varma annaðhvort endurkastast í rýmið eða fer 

 
25 Augoyard og Torgue, Sonic Experience: A Guide to Everyday Sounds, bls. 99. 
26 Augoyard og Torgue, Sonic Experience: A Guide to Everyday Sounds, bls. 104. 
27 Augoyard og Torgue, Sonic Experience: A Guide to Everyday Sounds, bls. 111. 
28 Viðtal höfundar við Ólaf Hjálmarsson, verkfræðing.  
29 Augoyard og Torgue, Sonic Experience: A Guide to Everyday Sounds, bls. 113. 
30 Viðtal höfundar við Ólaf Hjálmarsson, verkfræðing. 
31 Augoyard og Torgue, Sonic Experience: A Guide to Everyday Sounds, bls. 58. 
32 Augoyard og Torgue, Sonic Experience: A Guide to Everyday Sounds, bls. 40. 
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í gegnum flötinn yfir í næsta rými við hliðina á.33 Ísogsefni gleypa þannig hljóðin og 

lágmarka þau.34  

Hljóðvist (e. acoustics) er samspil rúmmáls, lögunar og efniskenndar innan rýmis sem 

saman ákvarða hvernig og hvort hljóðið berst í það.35 Tilgangur hennar er að tryggja að 

hljómur rýmis sé hæfilegur og veiti viðeigandi líðan hverju sinni.36 Hljóðvist rýmis vísar 

einnig til þess eiginleika sem hægt er að upplifa í gegnum hlustun en við erum eins og áður 

segir oftast ómeðvituð hve mikið við skynjum í gegnum heyrnina. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Björn Marteinsson og Steindór Guðmundsson, „Hljóðeinangrun,“ Steinull, 1988. http://steinull.is/wp-

content/uploads/2013/10/Hljodeinangrun.pdf. 
34 Kristinn Jón Eysteinsson, viðtal höfundar við Kristinn Jón Eysteinsson samgöngu- og skipulagsfræðing hjá 

Reykjavíkurborg um upplifun hans af hljóðumhverfinu, tekið 23. september 2020. 
35 Augoyard og Torgue, Sonic Experience: A Guide to Everyday Sounds, bls. 8. 
36 Viðtal höfundar við Ólaf Hjálmarsson, verkfræðing. 
37 Blesser og Salter, Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture, bls. 2-5. 

http://steinull.is/wp-content/uploads/2013/10/Hljodeinangrun.pdf
http://steinull.is/wp-content/uploads/2013/10/Hljodeinangrun.pdf
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3. Heyrnarskerðing 

Hlutfall heyrnarskertra á Íslandi er ekki ljóst en gera má ráð fyrir að allt að 10%-12% 

þjóðarinnar séu heyrnarskert að einhverju leyti og eykst þetta hlutfall til muna með 

hækkandi aldri.38 Til þess að gefa lesanda færi á að skyggnast inn í heim heyrnarskertrar 

manneskju verður hér útskýrt hvað í hugtakinu felst. Eins og áður kom fram er hljóð 

bylgjuhreyfing í lofti en er það hlutverk eyrans að safna þessum bylgjum saman og beina 

þeim að hljóðhimnunni. Í hlustinni breytast bylgjur loftsins í titring sem magnast í 

hljóðhimnu og heyrnarbeinum. Hljóðið berst sem titringur um miðeyrað til inneyrans. Þar 

tekur kuðungurinn við en í honum umbreytir heyrnarskrúfan hljóðtitringnum í taugaboð 

sem berast um heyrnartaugina og til miðtaugakerfis.39 Frá miðtaugakerfinu greinum við 

skynjunina sem hljóðið kallar fram, við verðum meðvituð um hljóðumhverfið og það fer að 

hafa áhrif á okkur, skap okkar og tilfinningar.40 Þessi munaður er þó ekki öllum gefinn og 

enn færri eru meðvitaðir um hann.  

Þegar einstaklingur er sagður heyrnarskertur er hljóðið honum illgreinanlegt á einn 

eða annan hátt, ástæður fyrir því geta til dæmis verið gat á hljóðhimnu, skemmd í inneyra 

og/eða stífni heyrnarbeina.41 Heyrn er mæld í desibelum og tíðnum og sé um 

heyrnarskerðingu að ræða mælast tíðnir einstaklings þá 26 desibel eða hærri í báðum 

eyrum en heyrnartap getur verið vægt, í meðallagi, alvarlegt eða mikið. Þegar heyrnartap er 

mikið er einstaklingur oftast sagður heyrnarlaus og notast þá gjarnan við táknmál í daglegu 

tali.42  

Ýmsir þættir geta orsakað heyrnarskerðingu en þeir algengustu eru erfðir, 

sjúkdómar, elli og síðast en ekki síst hávaði. Heyrnarskerðing hefur stundum verið kölluð 

ósýnileg fötlun en þeir sem fulla heyrn hafa eiga skiljanlega erfitt með að ímynda sér 

tilveru án hljóða og þau vandamál sem skerðingunni fylgja.43 Algengasti fylgifiskur 

heyrnarskerðingar eru samskiptaerfiðleikar sem í kjölfarið leiða til frekari vandamála. Þrátt 

fyrir að einstaklingur heyri, getur talað mál og það sem sagt er orðið illgreinanlegt og hinn 

sá sami átt á hættu að einangra sig frá umhverfi og aðstæðum þar sem hann á erfitt með að 

 

38 Gylfi Baldursson, „Heyrnarskerðing,“ Persona.is, sótt 6. september 

2020. http://www.persona.is/index.php?action=articles&method=display&aid=118&pid=18. 
39 Konráð S. Konráðsson, Heyrnin: Fyrsta skilingarvitið, bls. 43. 
40 Blesser og Salter, Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture, bls. 11. 
41 Konráð S. Konráðsson, Heyrnin: Fyrsta skilingarvitið, bls. 52-53. 
42 „Deafness and hearing loss.“  
43 Gylfi Baldursson, „Heyrnarskerðing.“  

http://www.persona.is/index.php?action=articles&method=display&aid=118&pid=18
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heyra. Tjáskiptaörðuleikar geta meðal annars valdið félagslegri fötlun, óöryggi og 

þunglyndi.  

Þrátt fyrir að heyrnarskerðing verði sjaldan læknuð finnast ýmis úrræði sem geta 

létt einstaklingum lífið svo sem heyrnartæki og kuðungsígræðsla.44 Slík úrræði geta bætt 

lífsgæði heyrnarskertra til muna en koma þau þó aldrei í stað fullrar heyrnar.45 Þar getur 

hljóðvistin spilað veigamikið hlutverk.  

 

Sérstaða og upplifun heyrnarskertra 

Hljóð dýpkar án efa merkingu þeirra atburða sem eiga sér stað hverju sinni, með 

barnsgráti, fuglasöng, tali manna á milli og rigningu sem fellur á jörðina verður upplifunin 

raunverulegri. Hlustun skapar nána tenginu við þær kraftmiklu athafnir lífsins, bæði þær 

mannlegu og náttúrulegu athafnir sem við tökum þátt í á degi hverjum.46  

Hlustun er heyrandi fólki eðlislæg þó áhrif hennar séu margvísleg og mismunandi 

en eins og Pallasmaa bendir á kemur hljóð til okkar úr öllum áttum en sjónin er bundin 

einni átt hverju sinni. Þetta er þó ekki endilega upplifun okkar sem skerta heyrn höfum, 

heldur þurfum við sífellt að vera á varðbergi til þess að hljóðið berist alla leið til eyrnanna. 

Það má því segja að þar liggi munurinn í því að heyra og hlusta en hjá heyrnarskertum 

einstaklingi er ekki nóg að heyra, heldur þarf hann einnig að einbeita sér að því að hlusta í 

nánast öllum athöfnum sínum.47  

Þegar einar dyr lokast opnast aðrar er orðatiltæki sem vel á við þegar rætt er um 

skerðingu skilningarvita en til eru dæmi um blinda einstaklinga sem gangandi hafa komist 

leiðar sinna og einungis reitt sig á heyrnina.48 Með skertri heyrn taka önnur skynfæri að 

sama skapi við og mín reynsla og upplifun er sú að sjónin leikur þar lykilhlutverk. Í 

samtölum mínum við einstaklinga með heyrnarskerðingu voru allir sammála um mikilvægi 

sterkar notkunar sjónar. Varalestur kom gjarnan til tals en hann getur hjálpað til við að 

greina hvaða orð er verið að nota. Til þess að hann geri gagn er þó nauðsynlegt að sjá 

munnhreyfingar manneskjunnar sem hefur orðið hverju sinni. Mikil óþægindi geta þannig 

fylgt því að sjá ekki framan í einstaklinginn sem talar og ósjálfrátt snúa heyrnarskertir sér 

til þess sem orðið hefur, hvort sem það er á fyrirlestri, í matarboði eða á kaffihúsi.49 

 
44 „Deafness and hearing loss.“ 
45 Gylfi Baldursson, „Heyrnarskerðing.“ 
46 Blesser og Salter, Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture, bls. 15. 
47 María Loftsdóttir, viðtal höfundar við Maríu Loftsdóttur, um upplifun hennar á hljóðumhverfinu, tekið 16. september 

2020. 
48 Blesser og Salter, Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture, bls. 38. 
49 Viðtal höfundar við Kristinn Jón Eysteinsson samgöngu- og skipulagsfræðing hjá Reykjavíkurborg. 
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Sjónrænt umhverfi og stefnumörkun rýma eru því verulega mikilvæg en með tilkomu 

aukinna vinsælda á opnum rýmum hafa samskipti að mörgu leyti orðið auðveldari. Það er 

þó aðeins takmarkað þar sem opin rými eru gjörn á að vera þakin hörðum fletum sem 

fylgja mikil endurómun. Ég upplifi það gjarnan í nýjum byggingum, með auknum 

fólksfjölda í rýminu þar sem margir tala í einu, að óþægindi aukast og getan til að fylgja 

eftir samræðum minnkar.  

Eins og í lífi flestra hefur umhverfið mikið að segja hjá heyrnarskertum 

einstaklingum og getur það meðal annars valdið streitu, þreytu og jafnvel óöryggi. Í 

samtali við Eydísi Lilju Eysteinsdóttur, sem hefur verið með skerta heyrn frá fæðingu 

segist hún mjög meðvituð um umhverfið og tekur fljótt eftir hvernig rými henta henni og 

hver gera það ekki.50 Af eigin reynslu dreg ég þá ályktun að þetta sé ekki óalgengt meðal 

heyrnarskertra. Heyrandi einstaklingur gerir gjarnan ráð fyrir því að hljóðrænt og sjónrænt 

umhverfi hans sé jafn fullnægjandi.51 Það er sjaldnast raunin en heyrnarskerðing getur ýtt 

undir getuna til þess að máta sig við margbreytileg rými og átta sig fljótt á afleiðingum 

þess.  

Umhverfi sem geta verið erfið fyrir heyrnarskerta eru í flestum tilvikum rými þar 

sem ómtíminn er hár og endurkast mikið. Á námsferð minni um Frakkland, heimsótti ég La 

Tourette klaustrið, hannað af Le Corbusier en þar eru steypuveggir, gluggar og stór opin 

rými einkennandi. Endurkast er því gríðarlega mikið en engu að síður virðist hægja á öllu, 

ómeðvitað hvíslar maður orð sín svo þau berist ekki í hinn enda byggingarinnar, fótatakið 

er léttara og sporin hægari. Eigin meðvitund eykst og ósjálfrátt breytast hegðun og 

hreyfingar því jafnvel minnsti brestur getur endurkastast langar leiðir á hreinni steypunni. 

Markmið Le Corbusier var að veita munkunum sem í klaustrinu búa ró og næði. Ég eyddi 

þremur dögum í klaustrinu og var sú upplifun afar sérstök, Le Corbusier tókst svo 

sannarlega vel upp með hönnun sinni. Ég upplifði allan tilfinningaskalann, óöryggi, 

gremju, ánægju, ró, undrun og einangrun, allt út frá hljóðheim byggingarinnar. Ég fann 

fyrir miklu óöryggi þegar við komum saman í setustofu og spjölluðum á kvöldin en þrátt 

fyrir að það væru aðeins fáar manneskjur þar inni var endurkast mikið. Sama máli gegndi 

um ganga byggingarinnar en þar var bergmál slíkt að fyrir mig urðu samræður fljótt 

illgreinanlegar. Af þessum ástæðum fann ég mestu rónna í því að vera ein með sjálfri mér.  

 
50 Eydís Lilja Eysteinsdóttir, viðtal höfundar við Eydísi Lilju Eysteinsdóttur, um upplifun hennar á hljóðumhverfinu, 

tekið 16. september 2020. 
51 Blesser og Salter, Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture, bls. 3. 



 

 
13 

Hvort sem samnemendur mínir voru heyrnarskertir eða með fulla heyrn geri ég ráð 

fyrir að þeir hafi, ómeðvitað eða meðvitað, upplifað svipaðar tilfinningar út frá hljóðheim 

byggingarinnar meðan á dvöl okkar í klaustrinu stóð. Mín upplifun er hins vegar sú að 

áhrifin mögnuðust að mörgu leyti upp sökum skerðingu heyrnar minnar. Sé rými með 

miklu endurkasti upplifi ég gríðarlegt óöryggi en sé endurkast lítið finn ég fyrir 

óendanlegri vellíðan og jafnvel auknu öryggi. Hughrifin sem ég upplifi gjarnan út frá 

hljóðheim rýma virðast einnig geta komið fram eftir að ég hef yfirgefið tiltekið rými. Eftir 

að hafa átt samræður við samnemendur og kennara í klaustrinu allan liðlangan daginn, fann 

ég fyrir gífurlega mikilli þreytu og jafnvel höfuðverk þegar að kvöldi var komið. Þetta var 

ekki í fyrsta skipti og án efa ekki í það síðasta sem ég upplifi slík eftirköst. Meðal 

heyrnarskertra virðast þessi áhrif vera algeng og börn með skerta heyrn upplifa þau ekki 

síður, til að mynda þegar barn hefur lokið skóladegi þar sem það er umkringt hávaða og 

áreiti að þegar heim er komið birtast afleiðingar þess gjarnan í hegðun eða tilfinningum 

barnsins.52 Það segir sig sjálft að þetta hefur áhrif á upplifun einstaklings á rýminu sjálfu, 

fólkinu í kringum hann, athöfnum og öðru sem hann tekur sér fyrir hendur.  

Hvort heyrnarskertir einstaklingar forðist staði með slæma hljóðvist virðist það 

persónubundið og eflaust margir þættir sem spila þar inn en án efa hefur hljóðvistin áhrif á 

líðan og upplifun þegar á staðinn er komið. Ég finn það sterkt í byggingu Listaháskóla 

Íslands í Þverholti þar sem opin rými og harðir fletir eru einkennandi. Endurómun er mikil 

og finn ég hausverkinn magnast og þolið gagnvart einstaka rýmum er mismikið, ég gríp 

því hvert tækifæri til þess að skipta um umhverfi og stunda nám mitt heima eða annars 

staðar í stað þess að mæta í skólann. Það er kaldhæðið í sjálfu sér að ekki meira púðri hafi 

verið eytt í hljóðvist þar sem hönnuðir framtíðarinnar eyða miklum hluta dags. Afleiðingar 

slæmrar hljóðvistar hafa áhrif á alla heyrandi einstaklinga en að eigin reynslu virðast 

afleiðingarnar gjarnan magnast upp og jafnvel tvöfaldast hjá fólki með skerta heyrn.  

Skerðingunni fylgja þó ekki aðeins ókostir en eins og Kristinn Jón Eysteinsson 

nefndi í samtali vaknar hann síður við hljóð næturinnar og telur að það megi rekja til 

skerðingu heyrnar sinnar.53 Fer það þó eftir skerðingu hvers og eins en getan til þess að 

útiloka óæskileg hljóð getur einnig fylgt heyrnarskerðingu, aukið á einbeitingu og komið í 

veg fyrir óþægindi eða slæma upplifun innan rýmis. Þetta upplifi ég gjarnan við verkefni 

sem krefst einbeitingar, til dæmis í umhverfi þar sem áreiti er mikið. Ég á það til að festast 

í mínum eigin hugarheimi þar sem athöfnin sem ég einbeiti mér að á hug minn allan. 

 
52 Viðtal höfundar við Kristinn Jón Eysteinsson samgöngu- og skipulagsfræðing hjá Reykjavíkurborg. 
53 Viðtal höfundar við Kristinn Jón Eysteinsson samgöngu- og skipulagsfræðing hjá Reykjavíkurborg. 
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Eftirköst slíkra atvika eru þó gjarnan mikill höfuðverkur og þreyta. Þetta tekst engu að 

síður ekki alltaf og á alls ekki við um alla heyrnarskerta einstaklinga. Því er besta tólið 

fyrir vellíðan og aukna upplifun innan rýmis fyrir þá sem skerta heyrn hafa fyrst og fremst 

góð hljóðvist og skipulögð hönnun.  
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4. Áhrif hljóðvistar  

Í byggingarlist komumst við ekki hjá því að upplifa hljóðáhrifin sem fylgja hverju rými 

vegna þess að við erum hluti af þeim. Hvort sem hljóðvistin er hönnuð af ásettu ráði eða 

mynduð út frá félagslegum og menningarlegum öflum hefur hún áhrif á skap okkar og 

hegðun sem bæði getur verið til góðs og ills.54   

Sjónin skaðast ekki þegar horft er á sterka liti og lyktarskyni hnignar ekki við sterka 

lykt, það sama má segja um fleiri skilningarvit. Heyrnina er hins vegar hægt að skaða og 

fari hávaði yfir 80-85 desibel getur hann valdið óafturkræfum heyrnarskaða. Á eftir 

öldrun er hávaði algengasta orsök varanlegrar heyrnarskerðingar.55 Heyrn barna er 

viðkvæmari fyrir hávaða en heyrn fullorðinna og eru þau í meiri hættu á heyrnartapi af 

völdum hávaða.56 Með góðri hljóðvist er meðal annars hægt að koma í veg fyrir slíkt 

heilsutjón en í henni felst einnig sú aukna vellíðan og upplifun sem við tekur þegar við 

göngum inn í hljóðheim rýmis.  

Hávaði getur því ekki aðeins skemmt heyrn en hann getur óbeint stuðlað að og flýtt 

fyrir duldum geðröskunum svo sem kvíða og þunglyndi. Í rannsóknum á áhrifum hávaða á 

geðheilsu hefur það komið fram að á svæðum þar sem umhverfishávaði er mikill og 

stöðugur, er notkun lyfseðilsskyldra lyfja meiri heldur en annars staðar. Það bendir því allt 

til þess að hávaði í umhverfinu geti haft skaðleg áhrif á geðheilsu. Sýnt hefur verið fram á 

að hávaði geti haft áhrif á afköst í vinnu og skóla þegar flókin verkefni eru leyst. Hann 

getur truflað einbeitingu til muna og leitt til hvatvísra og óæskilegra viðbragða ásamt því 

að geta óbeint valdið félags- og hegðunarvandamálum. Mistök og slys á vinnustað er í 

sumum tilfellum hægt að rekja beint til hávaða og fari hann yfir 80 desibel er hann talinn 

draga úr hjálpsemi og auka árásargirni.57  

Hávaði í kennslustofum er víða vandamál, en hann getur valdið því að röddinni sé 

beitt á þann hátt að hún skerðist og eru dæmi um slík atvik algeng hér á landi.58 Að auki 

eru börn sem stöðugt eru berskjölduð fyrir hávaða, til dæmis í skólastofum, líkleg til þess 

að upplifa sig hjálparvana og skorta einbeitingu við verkefni, lestur og próf.59 Fari hávaði 

yfir 30 desibel í svefnherbergi getur hann haft áhrif á svefn en grundvallaratriði góðrar 

 
54 Blesser og Salter, Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture, bls. 364. 
55 Konráð S. Konráðsson, Heyrnin: Fyrsta skilingarvitið, bls. 143. 
56 Konráð S. Konráðsson, Heyrnin: Fyrsta skilingarvitið, bls. 148. 
57 Berglund, Lindvall og Schwela, „Guidelines for community noise.“ 
58 Viðtal höfundar við Ólaf Hjálmarsson, verkfræðing. 
59 Berglund, Lindvall og Schwela, „Guidelines for community noise.“ 
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heilsu er góður nætursvefn.60 Sé hávaðinn langvarandi getur hann stuðlað að hjarta- og 

æðasjúkdómum og í rannsókn sem gerð var í Danmörku benti allt til þess að 

umferðarhávaði sem berst í híbýli auki líkur á heilablóðfalli fólks á eldri árum.61 Í íslenskri 

byggingarreglugerð er ákvæði þar sem mælt er fyrir um hvernig byggingar og mannvirki 

skulu hönnuð með tilliti til hávaða. Þar kemur fram að ónot af völdum hávaða skuli haldið 

í lágmarki svo hann hafi ekki hamlandi áhrif á heilsu manna og innra umhverfi híbýla. Sé 

hávaði í næsta nágrenni skal hann vera þolanlegur og ekki hærri en svo að fólk geti sofið, 

hvílst og stundað daglegar athafnir sínar við eðlilegar aðstæður.62  

 

Algild hönnun  

Þrátt fyrir ákvæði byggingarreglugerða er þar með ekki gefið að þeim sé ávallt fylgt eftir. 

Það er engan veginn sjálfgefið að hönnuðir hafi skilning á þörfum og upplifun hinnar 

fjölbreytilegu flóru notenda hönnunar þeirra.  

Sé rétt staðið að hönnun bygginga getur hún haft þann einstaka hæfileika að fá 

okkur til þess að finnast við metin að verðleikum, virt og að tillit sé tekið til þarfa okkar. 

Vel hönnuð rými spyrja því ekki aðeins um smekk eða fagurfræði, heldur móta þau 

hugmyndir okkar um tilveru okkar og virði á jörðinni. Nýtist hönnun aðeins fáum 

útvöldum og forréttindahópum, hvaða gagn gerir hún þá? Rétt eins og heilsa í læknisfræði 

og réttlæti í lögfræði er virðing ekki síður þýðingarmikill þáttur í arkitektúr.63 Ábyrgð 

arkitekta liggur þar á meðal í því að líta til aukinnar fjölbreytni og þarfa mismunandi 

einstaklinga. Fyrir vikið felast lausnir ekki aðeins í þeim tæknilegu þáttum sem huga þarf 

að heldur er hugarfarsbreyting einnig nauðsynleg. 

„You shouldn’t be designing for the average man or the average woman. That 

doesn’t exist. Anything can happen to anyone that changes their physical limitations.” 64  

Þessi orð eiga hér vel við en með algilda hönnun (e. universal design) að leiðarljósi má 

tryggja að vara eða umhverfi sé aðgengilegt öllum, að því marki sem hægt er án þess að 

sérhæfa eða aðlaga þurfi hönnunina. Algild hönnun í arkitektúr tekur mið að því að þarfir 

allra notenda, óháð aldri, stétt, stöðu og andlegri og líkamlegri getu svo eitthvað sé nefnt, 

 
60 Viðtal höfundar við Ólaf Hjálmarsson, verkfræðing. 
61 Konráð S. Konráðsson, Heyrnin: Fyrsta skilingarvitið, bls. 144. 
62 „Byggingarreglugerð, 11.1. kafli, Varnir gegn hávaða,“ sótt 5. september 2020 á 

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/Uppf%C3%A6r%C3%B0%20byggin

garregluger%C3%B0%20eftir%208.%20breytingu%20-%20%C3%81SS%20m.%20aoskr%C3%A1%2023.2.2019.pdf. 
63 John Cary, „How Architecture can Create Dignity for all.“ TED myndband, sótt 30. september 2020 á 

https://www.ted.com/talks/john_cary_how_architecture_can_create_dignity_for_all. 
64 AIANational, „An Architect‘s Story: Chris Downey.“ Myndband, 3:40, sótt 10. september 2020 á 

https://www.youtube.com/watch?v=zrtfXDk0L8A.  

 

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/Uppf%C3%A6r%C3%B0%20byggingarregluger%C3%B0%20eftir%208.%20breytingu%20-%20%C3%81SS%20m.%20aoskr%C3%A1%2023.2.2019.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/Uppf%C3%A6r%C3%B0%20byggingarregluger%C3%B0%20eftir%208.%20breytingu%20-%20%C3%81SS%20m.%20aoskr%C3%A1%2023.2.2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zrtfXDk0L8A
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séu uppfylltar og að þeir geti hreyft sig frjálslega og framkvæmt viðeigandi athafnir innan 

rýmis hverju sinni.  

The Center for Universal Design setti fram undirstöðuatriði sem tryggja að vörur, 

byggingar og umhverfi standist þær kröfur sem gerðar eru til algildrar hönnunar. Þeim er 

ætlað að leiða hönnunarferli og meta núverandi hönnun en einnig að fræða bæði hönnuði 

og neytendur um sérkenni nothæfra vara og bygginga.65 Í byggingarreglugerð kemur fram 

ákvæði um algilda hönnun en þar eru hópar einstaklinga sem taka þarf tillit til nefndir og 

þar á meðal eru heyrnarskertir.66 Þó staðbundnar kröfur okkar sem lifum með skerta heyrn 

séu ekki jafn áþreifanlegar og kröfur blindra eða fólks með hreyfihömlun þá er ljóst að 

nálgun okkar og upplifun á rými er öðruvísi en þeirra sem hafa fulla heyrn.67  

Umhverfið sem við lifum og hrærumst í frá degi til dags er að mestu leyti hannað 

og byggt af og fyrir heyrandi einstaklinga og því óhætt að segja að við sem glímum við 

heyrnarskerðingu stöndum gjarnan frammi fyrir áskorunum í daglegu lífi. Samkvæmt 

verkfræðingnum Ólafi Hjálmarssyni skal hljóðvist tekin skrefinu lengra þegar hannað er 

fyrir heyrnarskerta. Þegar tekið er tillit til þeirra í hönnunarferli skilar það sér margfalt til 

baka og ekki einvörðungu til þeirra sem heyra illa, því eins og áður hefur komið fram er 

heyrandi maður að mörgu leyti ómeðvitaður um hljóðheiminn sem umvefur hann hverju 

sinni.68   

Árið 2005 setti arkitektinn Hansel Bauman í samstarfi við fræðasvið heyrnarlausra 

við Gallaudet háskóla á laggirnar verkefni sem hann kallar rými heyrnarlausa (e. Deaf 

Space). Eins og nafnið gefur til kynna tekur rýmið mið af þörfum heyrnarlausra. Hann setti 

fram fimm hönnunarþætti þar sem einblínt er á upplifun heyrnarlausra og tengsl þeirra við 

hið byggða umhverfi og var markmiðið einna helst að auka persónulegt öryggi einstaklinga 

og vellíðan þeirra.69 Þættirnir eru eftirfarandi: 

Skynjunarsvið: (e. sensory reach) Stefnumörkun rýmis auðveldar heyrnarlausum að lesa í 

þær athafnir sem þeir ekki heyra, til dæmis í gegnum sjónrænar og áþreifanlegar 

 

65 Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford og fleiri, „The 

Principles of Universal Design,“ North Carolina: The Center for Universal Design, 1997. 

https://projects.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/udprinciplestext.htm. 
66 „Byggingarreglugerð, 6.1.2. gr. Almennt um algilda hönnun,“ sótt 5. september 2020 á 

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/Uppf%C3%A6r%C3%B0%20byggin

garregluger%C3%B0%20eftir%208.%20breytingu%20-%20%C3%81SS%20m.%20aoskr%C3%A1%2023.2.2019.pdf. 
67 „Deafness and hearing loss.“ 
68 Viðtal höfundar við Ólaf Hjálmarsson, verkfræðing. 
69 „Deaf Space,“ Gallaudet University, sótt 5. september 2020. https://www.gallaudet.edu/campus-design-and-

planning/deafspace?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com. 

 

 

https://projects.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/udprinciplestext.htm
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/Uppf%C3%A6r%C3%B0%20byggingarregluger%C3%B0%20eftir%208.%20breytingu%20-%20%C3%81SS%20m.%20aoskr%C3%A1%2023.2.2019.pdf
http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Byggingarreglugerd/Uppf%C3%A6r%C3%B0%20byggingarregluger%C3%B0%20eftir%208.%20breytingu%20-%20%C3%81SS%20m.%20aoskr%C3%A1%2023.2.2019.pdf
https://www.gallaudet.edu/campus-design-and-planning/deafspace?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com
https://www.gallaudet.edu/campus-design-and-planning/deafspace?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com
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vísbendingar. Hanna má marga þætti rýmis í 360 gráður eða með öðrum orðum hringlaga 

umhverfi sem eykur staðbundna meðvitund og leiðarvísun. 

Rými og nálægð: (e. space and proximity) Til þess að viðhalda skýrum sjónrænum 

samskiptum þurfa einstaklingar meira pláss en ella. Því skal ætíð gera ráð fyrir auknu 

plássi fyrir heyrnarlausa.  

Hreyfanleiki og nálægð: (e. mobility and proximity) Þegar tveir einstaklingar sem tala 

táknmál ganga saman þurfa þeir ekki aðeins að fylgjast með hvor öðrum heldur einnig 

umhverfi sínu til þess að forðast hindranir og viðhalda réttri stefnu. Flæði rýmis skal því 

hannað þannig að þeir geti gengið ótruflaðir í gegnum það.  

Ljós og litir: (e. light and color) Sjónræn samskipti verða auðveldlega trufluð af lélegri 

lýsingu, glampa, skuggamynstri og baklýsingu. Rétt lýsing og stjórnun dagsljóss, sem og 

litir sem undirstrika líkama einstaklinga sem tala táknmál, getur auðveldað samskipti þeirra 

til muna. 

Hljóðvist: Bakgrunnshljóð og endurómun skulu lágmörkuð en endurómun af völdum 

hljóðbylgja sem endurspeglast af hörðu yfirborði getur verið sérstaklega truflandi og 

hugsanlega sársaukafull fyrir einstaklinga sem nota hjálpartæki til þess að auka hljóð.70  

 

Jafnvel þó ofangreind atriði séu ætluð til þess að létta undir með þeim sem enga heyrn 

hafa, leyfi ég mér að fullyrða að þau munu tvímælalaust einnig hjálpa einstaklingum með 

skerta heyrn þó það sé ekki nema að litlu leyti. Eins og áður kom fram spilar hljóðvistin 

gríðarlega stórt hlutverk í lífi heyrnarskertra og geta bakgrunns- og umferðarhljóð sem 

endurspeglast á hörðum flötum verið sársaukafull og skerandi þegar þau magnast í 

hjálpartækjum. Tækniframfarir síðustu ára hafa gert það að verkum að hjálpartæki eru 

öflugri en áður, engu að síður lesa þau ekki alltaf í umhverfi og aðstæður og því geta 

hávaði og óþarfa hljóð verið einkar óþægileg þegar notast er til dæmis við heyrnartæki. 

Heyrnarskertir reiða sig einnig á sjónræn samskipti, til dæmis varalestur, og eins og 

áður segir er nauðsynlegt að sjá framan í manneskjuna sem orðið hefur. Gott er einnig að 

hafa hugfast að heyrnarskertir breyta ekki heyrn sinni en auðvelt er að breyta tjáskiptamáta, 

huga að góðum framburði og greinilegu tali. Hljóðvistin er óneitanlega veigamikill þáttur 

en hún ein og sér getur ekki hjálpað heyrnarskertum og því er áhrifaríkt að sýna vissan 

 
70 „Deaf Space.“ 
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skilning í samskiptum við einstaklinga með skerta heyrn.71 Góð lýsing er að auki 

þýðingarmikil en sé hún slæm er mín reynsla sú að hún getur framkallað pirring í augum, 

þreytu og höfuðverk ásamt því að trufla samskipti þegar verið er að einbeita sér við 

varalestur. Þannig skipta stefnumörkun, lýsing og litir innan rýmis miklu máli svo hægt sé 

að tryggja að sjónræn samskipti gangi smurt fyrir sig.  

Þó að í daglegu lífi séum við að mörgu leyti okkar eigin hljóðhönnuðir getur 

framlag arkitekta til rýmis gert gæfumuninn þegar kemur að hljóðhönnun, skipulagi og 

lýsingu fyrir heyrnarskerta. Þrátt fyrir vítt þekkingarsvið arkitekta er engu að síður 

mikilvægt að þeir leiti á náðir sérfræðinga á því sviði sem þeir vinna við hverju sinni.72  

 

Hvað er til ráða? 

Við hönnun hljóðvistar vinnur arkitekt  í nánu samstarfi við hljóðhönnuð og saman leita 

þeir lausna. Nauðsynlegt er að samvinna þeirra hefjist strax í upphafi ferlis en þannig má 

koma í veg fyrir að útlitsvandamál skapist með lausnum vandamála sem lúta að hljóðvist.73  

Hljóðvist rýmis ákvarðast eins og fyrr segir af lögun, rúmmáli og efniskennd þess 

og er því verulega mikilvægt að athugun á hljómburði rýmis sé gerð snemma á 

hönnunarstigi. Lofthæð og lögun lofts getur skipt talsvert miklu máli og sem dæmi má 

nefna að ef lofthæð er of mikil getur endurkasti seinkað töluvert. Hvelfd loft geta valdið 

ójafnri dreifingu hljóðs en einnig má nefna harða samsíða veggi sem gjarnan valda 

hljóðflökti. Ef hugað er að þessu í upphafi hönnunarferlis má sneiða hjá hljóðeinangrandi 

lausnum.  

Sé hins vegar ekki hjá því komist má grípa til hljóðísogandi efna eins og til að 

mynda steinullar. Steinull getur bætt hljóðeinangrun um allt að 10-15 desibel, á þetta 

einkum við um létta og lagskipta byggingarhluta en algengast er að hún bæti 

hljóðeinangrun rýmis um hér um bil 6 desibel.74 Steinullinni er hægt að koma fyrir á bak 

við klæðningu, dúka eða rimla í lofti og á veggjum. Hljóðið fer þá í gegnum klæðninguna 

og í ullina þar sem það dempar niður um allt að 90%.  

Hljóðleki getur verið orsök slæmrar hljóðvistar en hann kemur gjarnan í ljós eftir 

að bygging eða rými hefur verið fullklárað. Algengast er að slíkur leki myndist þar sem 

hljóðeinangrandi veggur mætir öðrum byggingarhluta til dæmis við loft, gólf og dyr. Ekki 

 
71 Konráð S. Konráðsson, Heyrnin: Fyrsta skilingarvitið, bls. 87-88. 
72 Pollio og Morgan, Vitruvius: the ten books on architecture, bls. 5-6. 
73 Viðtal höfundar við Ólaf Hjálmarsson, verkfræðing. 
74 Björn Marteinsson og Steindór Guðmundsson, „Hljóðeinangrun.“  
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þarf nema örlitla rifu á milli byggingarhluta til þess að hljóðeinangrunin rýrni.75 Til þess að 

koma í veg fyrir hljóðleka er sérlega mikilvægt að frágangur sé fullnægjandi og öllum 

samskeytum sé lokað loftþétt.76  

Ómtími allra hljóðtíðna skal vera jafn en sé hann tempraður of mikið dettur 

áreiðanleiki raddarinnar niður og hljóðið berst því ekki til allra hlustenda.77 Að auki geta 

rými sem hafa ekkert endurkast valdið því að fólk finnur fyrir ógleði, verður ringlað og 

missir jafnvægið. Slík rými kallast hljóðlausir klefar (e. anechoic chamber) og eru allir 

fletir þess þaktir hljóðísogandi efnum.78 Eins og áður segir er heyrn barna viðkvæmari en 

heyrn fullorðinna. Börn eru að auki líkleg til þess að prófa sig áfram með hávaða og látum 

í rýmum þar sem ómtíminn er mikill og því er æskilegt að tempra hann eins og hægt er í 

matsölum og opnum rýmum þar sem börn eyða miklum tíma.79 Þar má nýta lausnir sem 

hér hafa verið nefndar en jafnframt má grípa til minni háttar aðgerða svo sem notkunar 

teppa á gólf, dúka á borð, gluggatjalda við stóra glugga og efnislausna undir stólfætur sem 

geta dregið úr hávaða þegar stólar eru færðir til.80  

Kostnaður hljóðhönnunar í byggingum þarf ekki að vera mikill en til þess að draga 

úr honum er mikilvægt að huga að hönnun hljóðvistar strax í upphafi verks. Sem dæmi má 

nefna að hljóðkerfi í höfuðstöðvum Íslenskrar erfðagreiningar kostaði ekki nema 1% af 

stofnkostnaði byggingarinnar þar sem hljóðvistin var hönnuð í upphafi ferlis. Þegar uppi er 

staðið borgar sig einnig að bæta hljóðvist sé hún slæm fyrir og má nefna höfuðstöðvar 

Ölgerðarinnar sem dæmi en þar var ráðist í miklar hljóðaðgerðir. Kostnaður við þær 

aðgerðir skiluðu sér margfalt til baka í bættu vinnuumhverfi, aukinni vellíðan, afköstum og 

einbeitingu starfsmanna.  

Á síðustu árum hefur viss vitundarvakning varðandi hljóðvist átt sér stað hér á landi 

og þeir eru sífellt fleiri sem huga að hljóðumhverfinu og áhrifum þess. Segja má að Ísland 

sé rúmlega fimm árum á eftir Norðmönnum í þessum málum en þeir standa mjög 

framarlega á sviði hljóðvistarhönnunar eins og Norðurlöndin öll.81  

 

 

 

 
75 Viðtal höfundar við Ólaf Hjálmarsson, verkfræðing. 
76 Björn Marteinsson og Steindór Guðmundsson, „Hljóðeinangrun.“ 
77 Viðtal höfundar við Ólaf Hjálmarsson, verkfræðing. 
78 Blesser og Salter, Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture, bls. 18. 
79 Viðtal höfundar við Ólaf Hjálmarsson, verkfræðing. 
80 Viðtal höfundar við Kristinn Jón Eysteinsson samgöngu- og skipulagsfræðing hjá Reykjavíkurborg. 
81 Viðtal höfundar við Ólaf Hjálmarsson, verkfræðing. 



 

 
21 

Lokaorð 

Hér að framan hef ég fjallað um ýmis hugtök sem tengjast hljóði ásamt því að skoða hvaða 

hlutverki hljóðvistin gegnir í arkitektúr. Fjallaði ég um hve mikil gæði eru fólgin í góðri 

hljóðvist innan rýmis og hvaða líffræðilegu áhrif hávaði getur haft á manneskjuna í 

daglegu lífi. Fyrirbærafræðin kom að góðu gagni þegar ég skoðaði hljóðheiminn út frá 

upplifun minni og annarra heyrnarskertra einstaklinga. Að auki fór ég yfir ýmsar lausnir 

sem standa til boða í átt að bættri hljóðvist. 

Áhrif hljóðvistarinnar eru margþætt og við lestur heimilda fékk ég grun minn 

staðfestan um þau líffræðilegu áhrif sem fylgja hávaða. Þau gæði sem fylgja rýmum með 

fullnægjandi hljóðvist eru stórkostleg og að mínum dómi nauðsynleg en ásamt því að geta 

dýpkað upplifunina á rýminu sjálfu, getur hljóðheimurinn haft áhrif á tilfinningar okkar og 

skap. Auk þess getur góð hljóðvist komið í veg fyrir ýmsar andlegar og líkamlegar 

þjáningar. Þrátt fyrir vitneskjuna sem hér hefur verið dregin fram um afleiðingar slæmrar 

hljóðvistar og hávaða er óraunhæft að ætla að það sé mögulegt að útrýma þeim athöfnum 

og orsökum sem valda hávaða í nútímasamfélaginu. Þýðingarmikið er þó engu að síður að 

fræðast og vera meðvituð um afleiðingar sem þetta kann að valda því heyrnarskemmdir 

berum við með okkur út ævina. 

Tel ég það skipta miklu máli að arkitektar og hönnuðir framtíðar séu meðvitaðir um 

þann margslungna fjölbreytileika sem býr innan mannflórunnar og þær mismunandi þarfir 

sem hverjum einstaklingi fylgir. Með ritgerð þessari var það jafnframt markmið mitt að 

leyfa lesanda að skyggnast inn í heim heyrnarskertrar manneskju og fræðast um sérstöðu 

þess að búa við skerðingu af þessu tagi. Að mínum dómi er algild hönnun hugtak sem 

sérhver arkitekt ætti að þekkja og nýta sér til góðs við hönnun mannvirkja. Það sama má 

segja um byggingarreglur sem ekki skal líta á sem hamlandi þátt heldur má nota þær til 

þess að leysa ýmsar áskoranir hönnunar á spennandi og áhugaverðan hátt. Þannig má skapa 

umhverfi sem tekur mið af öllum skynfærum, endurspeglar fjölbreyttar þarfir okkar og 

stuðlar í senn að bættri andlegri og líkamlegri heilsu.  

Hljóðvistin er ekki alfarið á ábyrgð arkitekta en engu að síður stórvægilegur þáttur í 

hönnunarferlinu sem á þeirra herðum hvílir og er það því hlutverk arkitekta að tryggja að 

þessum þætti verði sinnt á fullnægjandi hátt. Gott samstarf arkitekta og hljóðhönnuða frá 

upphafi hönnunarferlis getur skipt sköpun til þess að vel takist til við mótun á hljóðheimi 

innan rýmis. Notast má við þær ýmsu lausnir sem hafa verið nefndar en hér, eins og í leik 
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og starfi almennt, er gagnkvæm virðing hvert fyrir öðru og þeim sem hannað er fyrir 

lykilatriði skuli vel til takast.  

Að mínu mati á enginn að þurfa að líða fyrir það að hafa skerðingu á einhvern hátt 

og eiga það að vera sjálfsögð réttindi allra að fá að upplifa arkitektúr út frá eigin 

forsendum. Sé tekið tillit til heyrnarskertra í hönnun hljóðvistar skilar ávinningurinn sér 

ekki aðeins til þeirra sem skerta heyrn hafa heldur allra þeirra sem hljóðið heyra. Á þeim 

nótum er það von mín að mikilvægi hljóðvistar í arkitektúr muni aukast enn frekar á 

komandi árum og að arkitektar og hljóðhönnuðir nýti aukna þekkingu á eðli hljóðvistar við 

hönnun bygginga. Hljóðvist innan rýmis getur allt í senn dýpkað upplifun okkar á 

byggingarlistinni, fólkinu í kringum okkur og stuðlað að betri andlegri og líkamlegri heilsu 

fyrir alla.  
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