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I

Yfirlýsing

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt 

fram áður til hærri prófgráðu.

Nafn nemanda

Ásrún Óskarsdóttir
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• Hönnunartillaga að náttúrumiðuðum lausnum sem styrkja 

flóðavarnir Reykjahverfis og gerir hverfið fallegar og lífvænlegra. 

Fjallað verður um náttúrumiðaðar lausnir og hverskonar lausnir er 

hægt að nota innan þéttbýlis til þess að styrkja flóðavarnir í hverfisrými. 

Litið er til Varmár og þeirrar mengunar sem hefur verið viðvarandi í 

ánni síðan 2017 og vatnavexti hennar sem verður í mikilli úrkomu og 

gönguleiða innan og utan hverfisins. 

Verkefnið  tekur Reykjahverfi fyrir sem tilvik um hvernig er hægt að 

virkja náttúrulega ferla í hönnun og styrkja þannig flóðavarnir svæðisins. 

Tekin verða fyrir þrjú megin vandamál svæðisins sem er flóðahætta, 

mengun og raskaðir göngustígar. 

Niðurstöður verkefnisins eru sýndar með tillögu um hvar sé hægt að 

setja upp náttúrumiðaðar lausnir til að koma í veg fyrir flóðahættu wog 

gerðar verða sviðsmyndir til að sýna hvernig breyting gæti litið út eftir 

innleiðingu náttúrumiðaðra lausna á ákveðnum svæðum. 

  Varpað verður ljósi á hvernig hægt er að virkja náttúrlega ferla 

til að styrkja núverandi gráa innviði og   þannig ná hámarks árangri í að 

minnka vatnavexti í Varmá og sporna við flóðahættu og skapa í leiðinni 

vistvænna umhverfi fyrir menn, plöntur og dýr.

Lykilorð: Reykjahverfi. Náttúrumiðaðar lausnir. Flóðahætta. 

Loftlagsbreytingar. Þéttbýli. Mengun. Sjálfbærnimarkmið. 

Ágrip 

Náttúrumiðaðar lausnir í þéttbýli geta skipt sköpum fyrir þær 

samfélagslegu áskoranir sem maðurinn stendur fyrir í dag. Áskoranir 

eins og loftlagsbreytingar vegna hlýnunar jarðar og náttúruhamfarir eru 

eitthvað kemur til með að aukast á komandi árum. 

Hugtakið náttúrumiðaðar lausnir (e. nature based solutions) er 

tiltölulega nýtt hugtak en slíkar lausnir eru þó ekki nýjar af nálinni  

(IUCN, 2022). Þörfin til þess að dýpta skilning okkar á náttúrumiðuðum 

lausnum hefur aldrei verið meiri.

Með verkefninu er varpað ljósi á þátt hönnunar og náttúrulegra ferla 

til að styrkja flóðavarnir innan þéttbýlis. Ávinningur hönnunar verður 

margskonar, eins og meira fæðu og vatnsöryggi, aukinn líffræðilegur 

fjölbreytileiki, ný bússvæði fyrir plöntur og dýr, fallegra umhverfi til að 

njóta ásamt því að hafa vellíðan mannsins að leiðarljósi. Reykjahverfi 

í Mosfellsbæ verður tekið fyrir í þessu verkefni og verður unnið að 

hönnunartillögu sem getur styrkt flóðavarnir hverfisins ásamt því að 

hreinsa grunnvatn sem rennur til Varmár. 

Verkefnið er byggt upp eftir eftirfarandi markmiðum:

• Hvernig náttúrumiðaðar lausnir henta í þéttbýli til að koma í veg 

fyrir flóðahættu/vandamál?

• Greining á Reykjahverfi í Mosfellsbæ?



III

Þakkir

Ég vil þakka öllum sem veittu mér aðstoð við verkefnið, fyrir hvatninguna 

og fyrir áhugann. 

Ég vil byrja á að þakka Samaneh og Helenu leiðbeinundum mínum 

fyrir leiðsögnina, gagnrýnina hvatninguna, þolinmæðina og fyrir 

allt efnið sem þær sendu til mín við gerð verkefnisins. Fyrir aðstoð í 

kortagerð  í Arcgis vil ég þakka Emmanuel fyrir að vera til taks og 

einnig fyrir myndefni sem hann sendi mér.  Ég vil þakka mömmu 

minni fyrir yfirlesturinn, aðstoð við heimildir og fyrir alla hjálpina. 

Þakkir til Þorsteins Narfasonar fyrir að sýna verkefninu áhuga og 

veita mér upplýsingar um athugunarsvæðið. Sérstakar þakkir fá íbúar 

Reykjahverfis fyrir allar myndirnar, upplýsingarnar, tölvupóstanna 

og áhugann á verkefninu, án þeirra hefði ég ekki fengið sömu sýn á 

verkefnið. Bestu þakkir veiti ég Hring kærastanum mínum fyrir að 

ganga í gegnum BS skrifin með mér og halda mér gangandi og veita 

mér óbilandi stuðning. 

Að lokum við ég þakka samnemendum mínum fyrir samfylgdina í 

náminu og frábær þrjú ár á Hvanneyri. Ég á eftir að sakna tímana okkar 

saman. 
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vistvænni uppbyggingu og eru mótuð eftir heimsmarkmiðum Sameinuðu 

þjóðanna (Heimsmarkmiðin um sjálfbæra þróun, 2018).

Mörg nágrannalönd okkar hafa snúið vörn í sókn við meðferð ofanvatns 

með því að innleiða náttúruferla á borð við blágrænar ofanvatnslausnir 

og skógrækt innan þéttbýlis þar sem gráir innviðir (NWRM, 2015, 

viðauki 1) munu ekki alltaf henta hvað varðar hagkvæmni, seiglu og 

sjálfbærni. Náttúrumiðaðar lausnir eru mikilvægar innan borga og bæja 

og ein leið til þess að beina ofanvatni, bæði regn – og leysingavatni 

á náttúrulegan hátt með því að líkja eftir náttúrulegum ferlum vatns. 

Þannig er hægt að minnka álag á fráveitukerfi sem getur orðið undir 

meira álagi vegna aukinnar úrkomu og þar með aukið líkur á flóðum í 

byggð sem og mengunar grunnvatns, ám og sjávar. Borgir og bæir sem 

innihalda náttúrumiðaðar lausnir eru oft álitnir meira aðlaðandi og taldi 

bæta sálræna vellíðan og líkamlega heilsu íbúa (Alta, e.d.). 

 1.2 Markmið

Markmið þessa verkefnis er að skoða hvort hægt sé að innleiða 

náttúrumiðaðar lausnir á ákveðnum svæðum í Reykjahverfi í 

Mosfellsbæ. Rannsóknarspurningin er: Eru náttúrumiðaðar lausnir 

raunhæfur kostur í Reykjahverfi í Mosfellsbæ? Til að svara 

1. Inngangur

1.1 Tilurð verkefnis

Eftir að hafa unnið undir handleiðslu Samaneh landslagsarkitekt og 

lektors við deild skipulags og hönnunar hjá LhbÍ á þriðja ári höfundar 

í landslagsarkitektúr, kviknaði áhugi hjá höfundi um náttúrumiðaðar 

lausnir á Íslandi. Samaneh hefur verið að rannsaka notkun slíkra lausna 

hér á landi og niðurstaða hennar er sú að lítið sé um notkun þeirra. 

Hún fjallaði um þetta viðfangsefni í kennslu og vakti áhuga höfundar 

á þessu málefni. Samaneh er annar leiðbeinandi þessa verkefnis ásamt 

Helenu Guttormsdóttur og aðstoðuðu þær við að finna rétta svæðið til 

þess að vinna með.

Vegna ört vaxandi hlýnunar jarðar spá helstu vísindamenn heims nú 

fyrir öfgakenndara veðurfari og í kjölfarið ákafari regni og vatnsveðri 

(IUCN, 2022). Þessar veðurbreytingar geta valdið því að margir 

þéttbýlisstaðir á Íslandi ráði illa við þessa miklu aukningu ofanvatns 

með þær lausnir á veitumálum sem nú eru til staðar. Áhrifin munu 

koma til með að sýna sig sem mest á þeim svæðum sem staðsett eru 

í bröttum hlíðum, dölum og á flóðasvæðum. Það hefur borið meira 

á því að sveitafélög kalli eftir vistvænni uppbyggingu innviða í 

skipulagsáætlunum sínum sem byggð eru á markmiðum ríkisins um 
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þessari meginspurningu eru settar fram þrjár undirspurningar: Hver 

er ávinningurinn af innleiðingu náttúrulegra ferla?  Eiga náttúrulegir 

ferlar erindi í Reykjahverfi í Mosfellsbæ? Hvar hafa náttúrulegir ferlar 

verið innleiddir og hvaða þekkingu má draga frá þeim svæðum?

Í Reykjahverfi í Mosfellsbæ verða skoðuð þrjú meginvandamál sem 

eru til staðar á svæðinu, flóðahætta, mengun í Varmá og göngustígur 

sem hefur orðið fyrir raski við Varmá vegna yfirflæðis hennar. 

Gerðar verða tillögur á hönnun sem vinnur með náttúrulegum ferlum 

innan og utan byggðar. Sýnt verður á myndrænan hátt hvernig styrkja 

megi flóðavarnir hverfisins með innleiðingu náttúrumiðaðra lausna 

og hvernig er hægt að stýra vatni sem fellur til jarðar, til að létta á 

fráveitukerfi svæðisins og sporna við frekari mengun Varmá, sem liggur 

í gegnum hverfið. Vatnið verður notað í hönnun sem virkjar náttúrulega 

ferla og styrkir svæðið út frá lýðheilsulegum þáttum jafnframt því að 

bæta upplifun og ásýnd svæðisins.
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2. Gögn og aðferðir

2.1 Vinnuferill

Vinna við verkefnið hófst í nóvember 2021 þegar höfundur hóf, ásamt 

leiðbeinanda, að skoða hver rannsóknarspurning og markmið gætu 

verið fyrir svæðið. Í kjölfarið var farið á fund með Tómasi Guðbergi 

Gíslasyni, umhverfisstjóra Mosfellsbæjar sem fór yfir helstu vandamál 

svæðisins sem aðstoðaði við að koma fram með rannsóknarspurningu 

sem hentaði fyrir svæðið. Í lok janúar var fyrsta kynning á verkefninu 

og eftir hana hófst heimildavinna og gagnaöflun. Tómas hjá Mosfellsbæ 

sendi skýrslu um ástand Varmár í Reykjahverfi og leiðbeinendur sendu 

skýrslur um náttúrmiðaðar lausnir og bentu á tilviksrannsóknir um 

sambærileg verkefni. Vinna tengd fræðilega kaflanum var aðallega 

unnin fram í mars, en í lok mars var seinni kynning til að gefa verkefninu 

nánari skil. Í byrjun apríl var farið í vettvangsferð í Reykjahverfi í 

Mosfellsbæ og teknar myndir og tekin viðtöl við íbúa svæðisins, en 

höfundur hafði líka samskipti við íbúa svæðisins í gegnum hverfissíðu 

þeirra á Facebook. Í apríl var unnið að greiningu á svæðinu og út frá 

fræðilegri samantekt, greiningu og samtali við íbúa Reykjahverfis var 

gerð hönnunartillaga að svæðinu og verkefnið undirbúið fyrir yfirferð 

frá leiðbeinendum og svo fyrir lokaskil. 

 Ritvinnsla þessa verkefnis fór fram í Word og uppsetning 

í Indesign. Allar teikningar voru teiknaðar í Microstation og unnar í 

Adobe forritunum. 

2.2 Aðferðir og gögn 

Til að svara rannsóknarspurningu og undirrannsóknarspurningum 

verða skoðaðar forsendur fyrir innleiðingu náttúrumiðaðra lausna í 

Reykjahverfi. Skoðaðar verða mismunandi lausnir á náttúrulegum 

ferlum og í hvernig landslagi og rými þær henta. Dæmi frá bæði 

Danmörku og Svíþjóð verða tekin fyrir, þar sem náttúrumiðaðar lausnir 

hafa verið innleiddar til þess að koma í veg fyrir flóðahættu. Sú þekking 

sem dregin er frá þessum svæðum ásamt greiningarvinnu á Reykjahverfi 

verður notuð sem forsenda til þess að innleiða náttúrumiðaðar lausnir 

í Reykjahverfi og koma með tillögu af náttúrumiðuðum lausnum á 

ákveðnum svæðum innan og utan Reykjahverfis. Ritvinnsla verkefnis fór 

fram í Word og uppsetning í Indesign. Myndefni var gert í Microstation 

og Arcgis landupplýsingarforriti og unnið í Adobe forritunum

Gögn sem voru notuð verða notuð í verkefni eru meðal annars:
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• Gagnagrunnar frá landmælingum Íslands

• Aðalskipulag Mosfellsbæ jar 2011 – 2030

• Skýrsla um Náttúrumiðaðar lausnir unnin af World bank, Global 

Facility for disaster reduction og Recovery (GFDRR)

• Varmá umhverfisskipulag, skýrsla unnin af Alta

2.3 Uppbygging ritgerðar

Verkefnið skiptist í sjö kafla (mynd 1.). Í inngangi er tilurð verkefnisins 

kynnt og hver markmiðin eru. Í gögnum og aðferðum var farið í gegnum 

vinnuferlið og helstu gögn sem notuð voru við vinnslu verkefnisins. 

Þriðji kaflinn er fræðileg samantekt og byggir hann á umfjöllun um 

náttúrumiðaðar lausnir, loftlagsmál og fráveitumál og einnig eru 

teknar fyrir tvær tilviksrannsóknir frá Norðurlöndum. Í fjórða kafla er  

kynning á  svæðinu sem unnið er með og gerð greining á svæðinu í 

kafla fimm. Það eru greiningar á landslagi, vatnafari og helstu hættum 

á svæðinu. Í sjötta kafla er sett fram hönnunartillaga hvernig hægt er að 

innleiða náttúrumiðaðar lausnir í Reykjahverfi á ákveðnum stöðum til 

þess að styrkja flóðavarnir svæðisins og í leiðinni styrkja svæðið út frá 

lýðheilsulegum þáttum og bæta upplifun og ásýnd Reykjahverfis. Að 

lokum eru niðurstöður dregnar saman í umræðu og lokaorðum í kafla 

sjö. 

 

1. Inngangur

2. Gögn og aðferðir

3. Fræðileg samantekt

4. Reykjahverfi

5. Greining

6. Tillaga að lausnum

7. Umræður og lokaorð
Mynd 1: Uppbygging ritgerðar
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3. Fræðileg samantekt

3.1 Loftlagsbreytingar

Samkvæmt skýrslu vísindanefndar sem fjallar um hnattrænar 

loftlagsbreytingar og áhrif þeirra á Ísland sýna athuganir að breytingar 

eru á tíðni úrkomu, úrkomutegunda og magni á tímabilinu 1900-2005 

(Halldór Björnsson ofl. 2018). Sumstaðar er hægt að sjá verulegar 

breytingar á úrkomu eins og í Norður Evrópu. Á þessum slóðum fellur 

meiri úrkoma en snjór og víða hefur helliregn aukist og jafnvel á þeim 

svæðum þar sem heildarúrkoma hefur dregist saman.

Samkvæmt skýrslu Umhverfisráðuneytisins (2018) kemur fram að 

líklega sé samband á milli úrkomubreytinga og hitabreytinga og á 

meginlöndunum má sjá neikvæð áhrif breytinganna í mjög heitum 

sumrum með miklum þurrkum og köldum sumrum með mikilli úrkomu 

(mynd 2.). Yfirborð sjávar mun koma  til með að hækka töluvert á 21 

öldinni og er þá helsta ástæðan bráðnun jökla og hlýnun heimshafanna. 

Vegna loftlagsbreytinganna mun úrkoma aukast til muna og meiri líkur 

á ofsaregni og má búast við að úrkoma verði búin að aukast um 10-40% 

í kald tempraða beltinu á öldinni sem er að líða (Umhverfisráðuneytið, 

2008). Á Íslandi hlýnaði um 0.5 °C frá árinu 1980- 2015, en mesta 

hlýnunin var á Vestur og Norð-Vestur hluta landsins. Á sama tíma jókst 

úrkoman úr 1500 mm í 1600 – 1700 mm (Halldór Björnsson ofl. 2018).

Takmarkaðar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum loftlagsbreytinga 

á fráveitu og ofanvatnskerfi hér á landi en sýna þó þær fáu sem hafa 

verið gerðar, að töluverð aðlögun þarf að eiga sér stað með breyttum 

loftlagsáhrifum. Bæði aukin úrkoma og hækkuð sjávarstaða geta komið 

til með að auka álag á fráveitukerfi landsins en nágrannalönd okkar 

hafa nú þegar brugðist við og sett nýjar viðmiðunarreglur á hönnun 

fráveitukerfa vegna þessa. Hér á landi veita Viðlagatryggingar Íslands 

vátryggingavernd gegn þeim áhættuþáttum sem loftlagsbreytingar gætu 

haft í för með sér eins og ofanflóð og vatnsflóð. Lagaumhverfi þessara 

trygginga greina ekki nógu vel frá hver ábyrgð ólíkra aðila er, en það 

getur skapað hættu á að fé sé notað til að greiða fyrir illa hannaða eða 

staðsetta innviði og mannvirki.

 Mynd 2: Dæmi um loftlagsvá á Íslandi til framtíðar.
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Talið er að aukið ofsaveður og úrkoma komi til með að hafa í för 

með sér töluverðan kostnað fyrir íslenskt þjóðfélag til að standa straum 

af mótvægisaðgerðum og aðlögun vegna þessara breyttu aðstæðna 

(Halldór Björnsson ofl. 2018).

 Í Danmörku árið 2011 varð mikið samfélagslegt og efnahagslegt 

tjón vegna mikillar rigningar sem átti sér stað og í kjölfarið setti 

ríkistjórnin í Danmörku í kröfu á öll sveitarfélög að huga að stefnum 

í ofanvatnslausnum (mynd 3). Í kjölfar þessa tjóns sem átti sér stað 

í Danmörku, vakti það önnur nágrannalönd til umhugsunar að 

huga að sínum stefnum hvað varðar loftlagsmál og varð innleiðing 

náttúrumiðaðra lausna í þéttbýli meira áberandi á Norðurlöndunum 

og hugtakið náttúrulegir ferlar  fór að heyrast meira í skipulagsmálum 

(Miljo metropolen, 2012).

Í skýrslu sem gerð var af stjórnarráðinu árið 2021 sem fjallar um 

stefnur að aðlögun vegna loftlagsbreytinga, eru meðal annars markmið á 

sviði skipulagsmála að sveitarfélög séu meðvituð um gagnsemi grænna 

innviða eins og sjálfbærra ofanvatnslausna og að innleiðing slíkra 

lausna sé raunhæfur kostur fyrir þau. Að auki er markmið á sviði vatns 

og fráveitna að uppbygging vatns og fráveitukerfa taki mið af áhrifum 

sem geta orðið vegna loftlagsbreytinga og að hönnunarforsendur verði 

samræmdar þeim (Stjórnarráð Íslands, 2021).

3.2 Fráveitukerfi á Íslandi 

Tilgangur fráveitukerfa er að flytja frárennsli heimila, regnvatn og 

bráðinn snjó út í viðtaka. Við þetta ferli geta ýmis efni sem losuð eru í 

fráveitukerfi haft slæmar afleiðingar fyrir umhverfið og heilsufar fólks 

(Samorka, e.d.). Samkvæmt reglugerð 798/1999 er viðkvæmur viðtaki 

skilgreindur sem eftirfarandi. „Viðkvæmur viðtaki er viðtaki sem gæti 

orðið fyrir áhrifum vegna mengunar sé ekki gripið til verndaraðgerða 

Mynd 3: Mynd frá flóðinu í Danmörku, 2015.
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eða viðtaki sem hefur orðið fyrir áhrifum vegna mengunar“ (Reglugerð 

um breytingu á fráveitur og skólp, nr. 798/1999).

Samkvæmt fráveituhandbók Samorku (2010) er fráveita á Íslandi 

er skilgreind sem búnaður til meðhöndlunar skólps. Lagnakerfið flytur 

frárennsli frá götum, heimilum, stofnunum, opnum svæðum, lóðum og 

gönguleiðum. Fráveitukerfi getur bæði verið einfalt kerfi eða tvöfalt 

kerfi sem er blandað. Í einföldu kerfi rennur bæði skólp og regnvatn 

í lögnina, en ef kerfið er tvöfalt er sér lögn fyrir regnvatn og sér lögn 

fyrir skólp. Í dag eru aðeins sett upp tvöföld fráveitukerfi á Íslandi en í 

eldri kerfum er metið hvort einfalt eða tvöfalt fráveitukerfi sé sett upp 

við endurnýjun. Hér fyrir neðan er farið yfir samsetningu fráveituvatns 

samkvæmt skýrslu sem gerð var af Samorku (Samorka, 2010).

• Húsaskólp

Húsaskólp telst allt sem sett er í salerni og vaska ásamt öllu því sem 

kemur frá almennum heimilisbúnaði eins og þvottavélum, baðkerum, 

og sturtum og má gera ráð fyrir að neysluvatnsnotkun hvers heimilis 

segi til um magn húsaskólps sem kemur frá því.

• Regnvatn

Aðeins hluti úrkomuvatns rennur til fráveitulagna stuttu eftir 

úrkomuatburð eða bráðnun snjós. Hinn hluti úrkomunnar sígur í jarðveg 

eða safnast fyrir í pollun eða tjörnum og hluti rigningarvatnsins gufar 

upp. Þéttir og ógegndræpir fletir valda meiri úrkomu sem rennur til 

fráveitulagna á meðan svæði sem eru óþétt eins og malarfletir, gróin 

svæði og grasfletir draga úrkomuna í sig niður í jarðveginn.

• Innrennslivatn

Fráveitulagnir geta aldrei verið fullkomlega þéttar og með aldrinum 

dregur úr þéttleika lagnarinnar. Innrennslivatn getur meðal annars 

verið grunnvatn þar sem búið er að setja regnvatnslausnirnar fyrir 

neðan grunnvatnsyfirborð eða verið leki frá regnvatnslausnum eða 

innrennsli ræsingarvatns og regnvatns inn í skólplagnir. Vandamál leka 

frá grunnvatni í skólplagnir og frá skólplögnum í grunnvatn er oft á 

tíðum meira áberandi í eldri hverfum þar sem fráveitulagnir eru orðnar 

gamlar og eftirlit á þeim minna en í nýrri hverfum.

• Bakrásarvatn hituveitu

Einföld hitaveitukerfi leiða bakrásarvatn í fráveitulagnir en í tvöföldu 

kerfi er misjafnt hvort bakrásarvatnið sé leitt í regnvatnslagnir eða 

skólplagnir. Áður fyrr var allt bakrásarvatn leitt í gegnum skólplagnir 

en í dag fer það öllu jafna í regnvatnslausnirnar, ekki nema að 

viðtökustaður vatnsins sé viðkvæmur eins og t.d. Elliðaár og Úlfarssá, 

þá er vatnið leitt í skólplagnir.
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3.3 Náttúrumiðaðar lausnir

Samkvæmt náttúruverndarsamtökunum IUCN (Cohen-Shacham ofl. 

2016) eru náttúrumiðaðar lausnir regnhlíf fyrir allar vistkerfistengdar 

nálganir sem allar taka á samfélagslegum áskorunum. Þær eru 

skilgreindar sem aðgerðir sem nota vistkerfi og þá þjónustu sem það 

veitir til að takast á við áskoranir (mynd 4) eins og loftlagsbreytingar, 

náttúruhamfarir og fæðuöryggi. Lausnirnar eru hannaðar til að vernda, 

nýta og endurheimta náttúruleg og breytt vistkerfi á sjálfbæran hátt, 

ásamt því að huga að vellíðan og lýðheilsu mannsins og líffræðilegum 

fjölbreytileika. Ávinningur náttúrumiðaðra lausna er margvíslegur. 

Þar má nefna heilbrigð vistkerfi, þær takast á við loftlagbreytingar, 

minnka hamfarahættu, veita betri vatnsgæði og eru mikilvægar fyrir 

efnahagsþróun. Náttúrumiðaðar lausnir er hægt að nota á landi, sjó, í 

vötnum, borgum og bæjum og fjarri mannabyggðum.

Í borgum og bæjum geta náttúrumiðaðar lausnir nýst til að taka við 

rigningarvatni og verja íbúabyggð fyrir flóðum og vatnstjóni af völdum 

mikillar úrkomu, ásamt því að jafna hita og draga úr hávaðamengun. 

Sjálfbært borgar og bæjarumhverfi getur bætt velferð mannsins, þar 

sem náttúra getur styrkt ónæmiskerfi líkamans og almennt bætt andlega 

heilsu. Því er óhætt að segja að náttúrumiðaðar lausnir efla ekki einungis 

umhverfið, heldur hafa þær menningarlegt, félagslegt og fjárhagslegt 

gildi (World bank, 2021). 

Náttúrumiðaðar lausnir þarf að skoða á staðbundnum skala til 

að ákvarða hvaða lausn henti því svæði sem unnið er með. Svæðin 

geta verið á vatnaskala, borgarskala eða hverfisskala o.s.frv. Þéttbýli 

og minni hverfi geta orðið fyrir áhrifum af árflóðum, vatnsflóðum, 

grunnvatnsflóðum eða samsetningu þessara þátta. Þessar afleiðingar 

geta orsakast vegna mikillar úrkomu, óveðurs, árfalli bráðnun snjós eða 

öfgaveðurs. Með innleiðingu náttúrumiðaðra lausna, er hægt að koma 

í veg fyrir flóðahættu með því að stjórna vatnsrennsli, ekki bara innan 

hverfisins heldur líka fyrir utan. Með því að stjórna vatnsrennslinu utan 

svæðis er hægt að ná stjórn og hægja á rennsli vatnsins áður en það nær 

að mynda flóð innan byggðar (World bank, 2021).

Ávinningur og þau tækifæri sem hægt er að fá með náttúrumiðuðum 

lausnum er margvíslegur (mynd 5) og hafa þeir aldrei verið eins 

mikilvægir og nú til að takast á við hnattrænar og samfélagslegar 

áskoranir.

 Maðurinn hefur í gegnum tíðina virkjað og nýtt náttúruna með Mynd 4: Mynd af samfélagslegum áskorunum samkvæmt IUCN. 
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góðum árangri bæði til skamms og lengri tíma, en hefur einnig valdið 

með því miklum umhverfislegum, félagslegum og efnahagslegum 

skaða. Hlýnun af mannavöldum hefur valdið minnkun á líffræðilegum 

fjölbreytileika vegna mengunar, skemmdra náttúrulegra búsvæða og 

útbreiðslu þéttbýla. Það er ljóst að stór áskorun er komin á samfélagið 

að bregðast við og breyta vistkerfum til að takast á við þessi vandamál. 

Með innleiðingu náttúrulegra lausna, skapast tækifæri til að gera vatn 

sýnilegra, auka líffræðilegan fjölbreytileika, bæta fagurfræðilega 

ásýnd, skapa tækifæri til afþreyingar og bæta lýðheilsu manna (World 

bank, 2021).

3.3.1Náttúrumiðaðar lausnir í þéttbýli.

Þéttbýli  treysta mjög á hefðbundna innviði og kerfi sem snúa að 

upphitun, frárennsli, kælingu vatnsveitu. Í ljósi alþjóðlegra breytinga 

sem eiga sér stað vegna hnattrænnar hlýnunar eru vísbendingar um að 

þessi eldri kerfi og tækni geti ekki lengur hentað. 

Meira en helmingur jarðarbúa býr í þéttbýli og er búist við því að 

árið 2050 muni fjöldinn sem er búsettur í þéttbýli verði kominn í 70%. 

Á hratt stækkandi þéttbýlissvæðum er hætta á óskipulagðri byggð sem 

gæti aukið á loftlagsáhrif (Cohen-Shacham ofl. 2016).

 Á Íslandi eru mörg þéttbýlissvæði staðsett í dölum eða í nálægð við 

brattar hlíðar, fell og fjöll og eykur það hættuna á flóðavandamálum 

sem geta skapast í kjölfar loftlagsbreytinga. Illa haldnir innviðir eins 

og fráveitukerfi og ógegndræpt yfirborð eru þættir sem auka hættuna 

á flóðum vegna yfirfalls fráveitukerfa og söfnum vatns í íbúahverfum.

Náttúrumiðaðar lausnir í þéttbýli ættu ekki að vera hannaðar 

sjálfstætt heldur hannaðar til að styrkja og bæta núverandi gráa innviði 

og þannig auka heildargetu og skilvirkni þess kerfis sem er til staðar. 

Samvinna þessara beggja þátta stuðla að áhættuminnkun og ávinningi 

fyrir borgarlandslag. Í þéttbýli þarf að skoða náttúrumiðaðar lausnir 

í staðbundnum mælikvarða, þar sem mismunandi lausnir henta 

mismunandi landslagi og til þess að ná hámarks ávinningi, þarf að Mynd 5: Ávinningur náttúrumiðaðra lausna. 
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skoða vel það svæði sem innleiða á slíkar lausnir í. Samkvæmt skýrslu 

IUCN eru þrír staðbundnir mælikvarðar sem þarf að skoða og eru þeir 

vatnakvarði (the river basin scale), borgarkvarði (e. the city scale) og 

hverfiskvarði(e. the neighborhood scale) (World bank, 2021).

Höfundur þessarar ritgerðar tekur fyrir hverfi innan þéttbýlis og 

þarf því að skoða hvaða lausnir henta á hverfisskala ásamt því að hafa 

stærri skala til hliðsjónar þar sem lausnir verða skoðaðar innan og utan 

byggðar. 

3.3.2 Náttúrumiðaðar lausnir í hverfisskala

Við innleiðingu náttúrumiðaðra lausna á hverfisskala er oftast verið að 

takast á við áskoranir á staðbundnum vettvangi. Þessar staðbundnu og 

smærri lausnir eru meðal annars notaðar til að safna saman ofanvatni. 

Lausnirnar geta verið mjög áhrifaríkar fyrir staðbundna regnvatnssöfnun 

til þess að draga úr vatns, lofts og jarðvegsmengun ásamt því að draga 

verulega úr flóðahættu. Náttúrumiðaðar lausnir létta líka á staðbundnum 

núverandi innviðum eins og fráveitulögnum (World bank, 2021).  Í 

gömlum hverfum eru fráveitulagnir sameiginlegar fyrir regnvatn, skólp 

og hitaveitu, en það getur skapað vandamál ef það flæðir upp úr kerfinu 

vegna úrkomu eða asa hláku. Slíkt getur valdið miklu fjárhagslegu tjóni 

fyrir íbúa þess svæðis sem á við, þegar skólp flæðir upp út klósettum í 

kjöllurum (Vatns- og fráveitufélag Íslands, e.d.).  

Dæmi um náttúrumiðaðar lausnir í hvefisskala (mynd 6) eru til 

dæmis græn þök (e. green roofs), grænir fletir við byggingar og götur 

sem geyma og sía vatn, trjárækt í þéttbýli (e. urban forestry) settjarnir 

(e. rainwater retention ponds), regngarðar (e. rain gardens), söfnunar 

svelgir (e. bioswales) og græn rými til vatnssöfnunar (e. green water 

squares to store water) (World bank, 2021).  

Á 

Gegndræpir fletir 
eins og bílastæði

Græn þök Grænar
 umferðagötur

Regngarðar

Vatnssöfnun Tré í þéttbýli Trjá raðir Söfnunar svelgir 

Dæmi um náttúrumiðaðar lausnir (hverfisskali) 

Mynd 6: Dæmi um náttúrumiðaðar lausnir. 
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Íslandi er Urriðarholt besta dæmið um hverfi sem hefur verið hannað 

á vistvænan hátt og inniheldur náttúrumiðaðar lausnir en hverfið er 

staðsett innan vatnasviðs Urriðavatns (Urriðaholt ehf, e.d.). Urriðaholt 

er hannað með því markmiði að meðhöndla ofanvatn staðbundið 

til að náttúrulegt rennsli vatns streymi til Urriðavatns (mynd 7). 

Þannig er komið í veg fyrir að vatnið þorni upp og tapi líffræðilegum 

fjölbreytileika, en með hefðbundnum fráveitulausnum myndi vatnið 

streyma í gegnum þær lausnir og beint til sjávar. Í hverfinu er ofanvatn 

meðhöndlað á náttúrulega hátt og notaðar eru opnar ofanvatnsrásir og 

settjarnir. Lausnirnar eru notaðar í sameiningu við gráa innviði þar sem 

við á. Þessar lausnir þjóna því hlutverki að hægja á streymi ofanvatns 

og koma í veg fyrir flóðahættu af völdum asa hláku og rigningarvatns. 

Ofanvatnslausnirnar sem eru notaðar eru sýnilegar í húsagötum, grænum 

rýmum, safngötum og í göngustíg sem liggur meðfram Urriðavatni, en 

göngustígurinn gegnir einnig því hlutverki að sporna við því að óhreint 

vatn renni í Urriðavatn. Þær lausnir sem notaðar eru innan hverfisins 

eru rásir sem beina ofanvatni til opinna grænna svæða þar sem vatnið 

getur safnast fyrir eða sigið í jarðveginn. Með þessu ferli hreinsast 

líka ofanvatn við mengunarefni og þungamálma. Ofanvatnsrásir eru 

staðsettar við bílastæði,  götur og byggingar og lóðir hannaðar til þess 

að beina þakvatni á grasfleti á lóðum.

3.3.3 Náttúrumiðaðar lausnir sem henta fyrir flóðavarnir

Nauðsyn þess að tryggja viðeigandi gæði vatns og viðhalda heilbrigðu 

vistkerfi hefur löngu verið vitað og staðfest (Unesco, 2018). Í 

Heimsþróunarskýrslu sameinuðu þjóðanna, útgáfu 2018, beindist 

athyglin að tækifærum til að virkja náttúrulega ferla sem stjórna flæði 

vatns og hringrása. Þessi tækifæri eru náttúrumiðaðar lausnir, sem 

eru einskonar hlíf yfir mismunandi lausnir og nálganir til að takast 

á við samfélagslegar áskoranir eins og loftlagsbreytingar, fæðu og 

Mynd 7: Urriðarhollt. 
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vatnsöryggi og náttúruhamfarir. Hugmyndin um náttúrumiðaðar lausnir 

er nauðsynleg til að tryggja margskonar ávinning sem vatn getur veitt. 

Þar má nefna vatns og matvæla öryggi, sjálfbæra, félags og efnahagslega 

þróun og sjálfbærni vatnsauðlinda. Í dag er vatnsauðlindastjórnum að 

mestu háð gráum innviðum, en tilgangur náttúrumiðaðra lausna er 

ekki að skipta alfarið út gráum innviðum fyrir græna, heldur að finna 

sjálfbærasta jafnvægið milli beggja. Með þessum hætti er hægt að ná 

helstu markmiðum vatnstjórnunar sem eru að bæta vatnsgæði, draga 

út flóðahættu og auka aðgengi vatns (Heimsþróunarskýrsla sameinuðu 

þjóðanna, 2018).

Eftirfarandi eru lausnir sem höfundur taldi vert að skoða fyrir 

Reykjahverfi. Lausnirnar er hægt að innleiða til vatnsstjórnunar og 

þannig sporna við flóðahættu í þéttbýli og hér er skoðað hvernig þær 

virka. 

• Regngarðar

Regngarðar eða regnbeð (mynd 8.) er yfirborðsflötur sem hefur verið 

hannaður til þess að drekka í sig vatn og sía afrennsli frá veröndum, 

þökum, innkeyrslum og öðru ógegndræpu og hörðu yfirborði sem 

hleypir ekki regnvatni í gegnum sig (Urriðaholt ehf, e.d.). Tilgangur 

regngarða er ekki að leyfa regnvatni að safnast þar fyrir til að mynda 

tjörn, heldur til að leyfa vatni að safnast þar fyrir tímabundið á meðan 

jarðvegurinn hreinsar og síar vatnið áður en það fer niður í hann eða 

því beint annað. Regngarðar eru venjulega útfærðir í smærri skala og 

gróðursettir með plöntum sem hafa þann eiginleika að draga í sig og 

hægja á rennsli stormvatns. Þessar lausnir eru mjög hentugar fyrir 

lóðir við íbúahúsnæði til þess að beina regnvatni frá heimilum (Green 

Communities, 2022). Séu réttar plöntur valdar og regngarðurinn settur 

rétt upp ætti viðhaldið á slíkum garði ekki að vera mikið og veita 

margskonar ávinning bæði fyrir umhverfið og lífríki. Regngarðar í 

þéttbýli eru hannaðir til þess auka getu fráveitulagna og er ofankoma 

Mynd 8: Regngarður. 
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fönguð og geymd og jarðveginum leyft að draga vatnið í sig áður en því 

er sleppt aftur í frárennslikerfið. Regngarðar eru góð lausn til þess að 

setja á einkalóðir til þess að hreinsa mengun í vatni frá heimilum, áður 

en það rennur til annara svæða og heldur áfram að renna í gegnum aðrar 

lausnir og að lokum í viðtaka. 

• Skógrækt/trjárækt til flóðavarna 

Tré og skógrækt er góð lausn til þess að takast á við yfirfull fráveitukerfi 

sem er orðið vaxandi vandamál í þéttbýli (The Mersey Forest, 2014). 

Dreifð mengun grunnvatns í þéttbýli stuðlar að lélegum vatnsgæðum 

og hefur áhrif á vistfræðilegt ástand áa. Mengunin getur gert ár 

ósjálfbærar sem hefur í för með sér tilheyrandi kostnað sveitafélaga og 

opinberra aðila. Tré og skóglendi innan þéttbýlis (mynd 9.) geta hjálpað 

verulega til við að draga úr flóðum og bæta vatnsgæði með því að 

draga úr rúmmáli og hraða vatns, sía vatnið og fjarlægja mengunarefni 

ásamt því að minnka setmyndun. Skóglendi hafa einnig margvíslegan 

umhverfislegan, efnahagslegan og félagslegan ávinning. Þéttbýli verða 

meira aðlaðandi og heilbrigðari sem gerir það ákjósanlegri stað til að 

búa á, heimsækja og fjárfesta í. Notkun trjáa til vatnsbúskapar í þéttbýli 

er aðeins viðbót við aðrar náttúrumiðaðar launir til vatnsstjórnunar í 

víða samhenginu og þannig er hægt að ná hámarksárangri við að halda 

aftur af mikilli úrkomu og draga úr flóðahættu í þéttbýli,

• Votlendi í þéttbýli

Votlendi í þéttbýli (mynd 10.) má skilgreina sem votlendi í og við 

borgir og bæi sem veita vistfræðilegan, félagslegan, og efnahagslegan 

ávinning fyrir samfélög. Votlendi í þéttbýli getur bæði verið náttúrulegt 

eða manngert. 

Votlendi í og við borgarrými gegna mikilvægu hlutverki að gera 

borgir og bæi lífvænlega. Þau aðstoða við  að hreinsa vatn, fylla á 

grunnvatnsstöðu, draga úr flóðahættu og búa til búsvæði fyrir plöntur 

og dýr og skapa græn rými til að njóta útivistar (Dooley, W.,M, 2021).  

Mynd 9: Skógur í þéttbýli. 
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Votlendi eru oftast grunn og blaut gróðursvæði sem eru með mishátt  

grunnvatnsstig. Í votlendi er ofanvatn meðhöndlað mjög rólega og er 

því mikið niðurbrot á mengunarefnum í ferlinu (Veitur, 2020). Þau 

geyma bæði vatn og færa á milli staða. Þegar setja á votlendi í þéttbýli 

þarf að hafa í huga staðsetninguna en svæðin krefjast þess að ákveðið 

vatnafar þarf að vera til staðar, þau taka mikið pláss og henta ekki vel í 

miklum halla. Ávinningur votlendis í þéttbýli er mikill og má þá helst 

nefna aukinn líffræðilegan fjölbreytileika ásamt því að safna vatni og 

stýra því sem hentar einstaklega vel til að koma í veg fyrir flóðahættu.

• Svelgir

Svelgir eru grunnar gróðurdældir sem eru yfirleitt þurrar en geta tekið 

við miklu ofanvatni og geymt í miklum vatnsveðrum (Veitur, 2020). 

Þegar úrkoma er mikil, breytist söfnunarlautin í tímabundna tjörn. 

Svelgir stýra vatnsflæði og flæðir vatnið bæði frá þeim á annan stað 

og í gegnum jarðveginn og við síun losnar vatnið við mengunarefni. 

Skemmtilegt getur verið að hanna svelgi þannig að þær þjóni öðrum 

tilgangi í þurrkum eins og að vera hluti af almenningsrými eða svæði til 

útivista. Svelgir eru yfirleitt settar upp á opnum og flötum grassvæðum. 

Þær virka best þar sem jarðvegur er ekki of gegndræpur og getur dregið 

vatnið hægt í sig. Gróðursetja má í svelgina en það þarf að taka tillit 

til aðstæðna. Það þarf að velja gróður sem þolir að standa í vatni í að 

minnsta kosti fjörutíu og átta klukkustundir. Sé réttur gróður valin í 

lautirnar getur hann bætt virkni svelgsins með því að hægja á rennsli 

vatnsins og einnig auðgað jarðveginn.

Mynd 10: Votlendi í þéttbýli. 

Mynd 11: Svelgur.
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3.4 Samanburðarsvæði

3.4.1 Augustenborg í Malmö Svíðþjóð

Augustenborg er hverfi staðsett í Malmö i Svíðþjóð. Hverfið hefur verið 

lofsamað um allan heim vegna farsællar notkunar náttúrunnar til þess 

að leysa umhverfisvandamál borgarinnar (Barton, M. A., 2016).

Augustenborg hefur í gegnum tíðina verið í áhættu þegar kemur að 

ofanflóðum. Úrkoma rann í sameinuðu fráveitukerfin sem bæði 

önnuðust skólp og afrennsli og þegar úrkoman var mjög mikil, olli hún 

miklu álagi á fráveitukerfið með þeim afleiðingum að flóð skapaðist í 

kjöllurum og skólp streymdi inn. Íbúðahverfið var upphaflega þróað á 

fimmta áratugnum, en um 1970 fóru íbúar að flytja frá svæðinu vegna 

versnandi aðstæðna. Árið 1998 hóf borgin samstarf við íbúðafélagið 

MKB til að endurnýja Augustenborg sem vistborg og með samvinnu 

íbúa borgarinnar var farið í að skapa vistfræðilega, efnahagslega, 

félagslega og sjálfbæra byggð. Verkefnið fólst í því að innleiða græna og 

bláa innviði til að stjórna stormvatni og sporna þannig við flóðahættu, 

auka líffræðilegan fjölbreytileika auk þess að bæta úrgangsstjórnun og 

flutninga. Margskonar náttúrumiðaðar lausnir voru notaðar í hverfinu 

til þess að takast á við skólp og flóðavandamál þess (mynd 12.). 

Markmiðið var að skapa opið frárennslikerfi sem tæki við meirihluta 

regnvatns með því að búa til net af grænum rýmum, frárennslurásir 

og tjarnir sem myndu draga úr flóðum allt að 70% og þannig útrýma 

sameinuðu yfirfalli regnvatns og skólps. Nýja lausnin var hönnuð til að 

taka við eins miklu regnvatni og hægt er með staðbundnum lausnum 

eins og grænum þökum, grasflötum og gegndræpum bílastæðum.

Mynd 12: Tjörn í Augustenborg. 
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Ávinningur náttúrumiðaðra lausna í Augustenborg. 

• 90% stormvatns fer í stormvatnslausnirnar

• Fráveitukerfi sér eingöngu um frárennslivatn

• Engin flóð hafa verið síðan 2002

• Græn þök taka 50% af árlegri úrkomu og veita kælingu á sumrin

• Líffræðilegur fjölbreytileiki jókst um 50%

• Kolefnislosun og úrgangur minnkaði um 20%  (Barton, M. A., 

2016).

3.4.2. Tasinge plads Danmörk

Tasinge plads er svæði á ytri Österbro í Danmörku en svæðinu hefur 

verið breytt í loftlagsverkefni sem hefur vakið athygli um heim allan 

(Danish architecture center, e.d.). Svæðið er notað sem tilraunasvæði 

fyrir stormvatnsvernd og loftlagsaðlögun. Í Tasinge plads eru tuttugu 

mismunandi verkefni og lausnir sem hafa verið hannaðar fyrir hverfið. 

Byggingarlóðir, borgarrými, götur og byggingar eru hannaðar með 

því markmiði að gera svæðið aðlagað loftslagi og breytingu þess 

(mynd 13). Verkefnið var unnið af Kaupmannahafnarborg í samvinnu 

við HOFOR, ásamt fjölda opinberra einkaaðila og sjálfboðaliða, en 

þátttaka sjálfboðaliða er sérstaklega stór hluti af verkefninu þar sem 

þátttaka borgara var kjarninn í hönnunarferlinu frá fyrsta degi. Torgið 

er 7600 m2 og með ákveðnum lausnum er hægt að taka við 7000 m2 af 

rigningarvatni. Búið er að sameina borgarrými við náttúruna og skapa 

rými fyrir fólk að hittast. Með því að leiða og sía regnvatn frá torgum 

og þökum bygginga hafa lausnirnar náð að halda vatninu frá fráveitum 

og þannig gefið kerfinu svigrúm til að taka við rigningarvatni í miklu 

úrkomuveðrum í framtíðinni.

Náttúrumiðaðar lausnir sem notaðar eru á svæðinu eru margvíslegar 

og þar má nefna að þéttur gróður var notaður á neðsta svæði torgsins 

og var lögð áhersla á að nota gróður sem myndi henta sem fæða fyrir 

fugla og skordýr og þannig efla líffræðilegan og árstíðarbundinn 

fjölbreytileika. Sérstaklega voru valdar plöntur út frá áhrifum jarðvegs, 

Mynd 13: Tasinge plads.
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sólaljóss og skugga. Einnig er vatni safnað frá þökum á svæðinu og leitt 

í gegnum frárennslirör sem fer undir torgið og rennur að lokum í stórt 

lón á torginu. Á leið sinni í gegnum frárennslirörið fer rigningarvatnið í 

gegnum margþætta hreinsun og er því vatnið  í lóninu nægilega hreint til 

þess að börn geti verið þar í leik. Þegar lónið yfirfyllist í miklu úrhelli er 

vatnið leitt í nærliggjandi regngarða (Danish architecture center, e.d.). 

3.5 Samantekt

Umfjöllunin í þriðja kafla gefur góða mynd um það hversu nauðsynlegt 

er að snúa vörn í sókn hvað varðar ofanvatnslausnir og stjórnun 

ofanvatns vegna loftlagsmála og þeirra áhrifa sem þau koma til með 

að hafa á veðurfar og úrkomu. Kaflinn hefur einnig varpað ljósi á að á 

mörgum stöðum á Íslandi eru fráveitukerfi ekki í stakk búin til að takast 

á við aukna úrkomu og koma þarf með lausnir sem eru ekki einungis 

skammtímalausnir, heldur langtímalausnir sem vernda land og vistkerfi 

til framtíðar. Náttúrumiðaðar lausnir virka á öllum skala og hægt er 

að nota þær til þess að styrkja flóðavarnir í þéttbýli. Með innleiðingu 

náttúrumiðaðra lausna fylgir margvíslegur ávinningur fyrir umhverfið 

og manninn. Þeir þættir sem nefndir voru í kaflanum verða nýttir sem 

verkfæri við greiningu og við tillögu höfundar að náttúrumiðuðum 

lausnum í Reykjahverfi. 
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4. Reykjahverfi í Mosfellsbæ

4.1 Athugunarsvæði

Reykjahverfi í Mosfellsbæ (mynd 14 og 15) varð fyrir valinu í þessu 

verkefni vegna þess að svæðið er tilvalið til þess að skoða hvort og 

hvernig væri hægt að innleiða náttúrulegar lausnir til þess að koma í 

veg fyrir flóð vegna mikillar úrkomu og í leiðinni hreinsa ofanvatnið 

áður en það endar í Varmá. Áin hefur oftar en ekki verið til umfjöllunar 

í fjölmiðlum, bæði vegna mengunar og vegna yfirflæðis yfir árbakka 

hennar sem hefur orðið til þess að rof myndast í árbakkana og göngustígur 

svæðisins hefur orðið fyrir raski (Sigríður Hagalín Björnsdóttir, 2017)

Reykjahverfi er um 78 hektarar á stærð og er íbúafjöldi þar um 941 

manns. Samkvæmt þéttbýlisuppdrætti í aðalskipulagi Mosfellsbæjar 

er allt svæðið skilgreint sem íbúasvæði með blandaðri byggð sem 

er byggð að hluta til, aðallega eru sérbýli á svæðinu. Lítið svæði 

miðsvæðis er ætlað fyrir þjónustustofnanir (Mosfellsbær, 2013). 

Svæðið einkennist að gróinni byggð, fjöllum og fellum í nágreninu. 

Miklir útivistarmöguleikar eru á svæðinu þar sem nálægð við náttúru 

er mikil. Mikið af gönguleiðum er um svæðið og njóta íbúar góðs af 

nærliggjandi svæðum til útivistar. Ein af þessum gönguleiðum er leiðin 

meðfram Varmá. En eins og hefur komið fram, er göngustígurinn í 

lélegu ástandi og hefur verið kallað eftir því frá íbúum að gert verði 

við gönguleiðina sem fyrst (Change.org, 2016). Ekki hefur gengið hratt 

fyrir sig að fara í framkvæmdir á göngustígnum, en ein helsta ástæða 

þess má rekja til þess að byggt hefur verið mjög nálægt ánni og liggja 

lóðir landeiganda alveg upp að henni. Með því að að færa göngustíginn 

þýðir að færa þyrfti hann á landareign íbúa og á sumum köflum væri 

göngustígurinn komin inn á einkalóð.  

..

Mynd 14: Staðsetning Reykjahverfis.

Mynd 15: Athugunarsvæði merkt með rauðu.
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4.2 Varmá

Varmá í Mosfellsbæ og umhverfi hennar í kring er skilgreint sem 

útivistar og umhverfisverndarsvæði samkvæmt Aðalskipulagi 

Mosfellsbæjar 2011-2030 (2013). Hverfisverndarsvæði Varmár er um 

50 metrar beggja megin við ána þar sem hún rennur frá upptökum 

sínum um Reykjahverfi, Álafosskvos við rætur Ullarnesbrekku og 

svo til sjávar. Meðfram henni er göngustígur sem er sérlega vinsæl 

gönguleið og útivistarsvæði fyrir íbúa Mosfellsbæjar. Í miklum 

rigningum og leysingum verða miklir vatnavextir á vatnasviði árinnar. 

Í kjölfarið af miklu úrkomuveðri verður mikil eyðilegging á stígum og 

grjóthleðslum þegar flæðir yfir árbakka og rof myndast í bakka Varmár 

(mynd 16 og 17). Vegna hversu miklar þrengingar eru í  árfarveginum, 

hefur áin ekki nægilegt svigrúm til þess að breiða úr sér þegar flóð 

myndast og við þetta skemmist göngustígurinn sem liggur meðfram 

ánni og er hann í dag í mjög lélegu ástandi og getur reynst hættulegur 

þegar mikið vatn er í ánni. Íbúar svæðisins hafa kallað eftir að fundin 

verði lausn til þess að vernda göngustíginn (Alta, 2020).

Þann 17 júní, 2017  barst Heilbrigðiseftirliti Kjósarsvæðis tilkynning 

um fiskdauða í Varmá.Í kjölfar þessarar tilkynningar fóru af stað 

sýnitökur í Varmá og einnig í Markarlæk sem rennur reglulega í ána. 

Niðurstöður sýnatöku leiddu í ljós að um var að ræða klórmengað 

afrennslivatn frá sundlauginni að Reykjalundi, en afrennslivatni frá 

lauginni var beint í regnvatnslagnir svæðisins sem fara beint í Varmá. 

Til að koma í veg fyrir þetta var Mosfellsbæ gert að tengja þessar 

lagnir við skólpveitu bæjarins (Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis, 2017). 

Fjölmargar tilkynningar hafa borist til Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis, 

þar sem íbúar hafa meðal annars orðið varir við sápulöður og lit í ánni 

sem talið er vera eftir málningu sem hellt hefði verið niður í niðurfall 

í bílskúr.

Þann 25. Ágúst árið 2019 barst Heilbrigðiseftirlitinu tilkynning 

um að hvítleit mengun sæist í Varmá (mynd 18). Staðfest var grunur 

um mengun og að upptök hennar mæti rekja til Grenibyggðar og 

Furubyggðar, en lagnir þessara gatna liggja í Markárlæk eins og sjá Mynd 16: Göngurstígur við Varmá. Mynd 17: Göngurstígur við Varmá.
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má á mynd 19 frá Loftmyndum ehf. Lækurinn rennur um ræsi undir 

Reykjalundarvegi og endar í Varmá. Talið var að einhver úr götunum 

tveim hefði skolað niður málningu í niðurfall í bílskúr eða á lóð 

(Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis, 2019).

 Heilbrigðiseftirlitið hefur dreift upplýsingablöðum til íbúa svæðisins 

til að gera vart við vandamálið og biðlað til þeirra að hafa varann á þegar 

hellt er niður efnum í niðurföll sem gætu mengað ánna. Í tilkynningu 

sem barst frá heilbrigðisstofnuninni, töldu þeir mengunarvaldana sem 

koma frá regnvatnslögnum frá heimilum vera meðal annars plöntueitur, 

sveppaeitur, klór, skordýraeitur, ammoníak, þvottaefni og málningu. 

Samkvæmt ársskýrslu Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis (2017) berast 

reglulega kvartanir um mengun í ánni og er talið að flestar megi rekja 

til mengunar sem fer með regnvatnslögnum í ána. 

4.3 Stefna Mosfellsbæjar 

Í aðalskipulagi Mosfellsbæjar er lögð áhersla á fjölbreytta byggð 

þar sem fjölskyldan er höfð í fyrirrúmi. Áhersla er einnig lögð á að 

góð tengsl séu við nærliggjandi svæði og náttúru og að Mosfellsbær 

haldi sinni sérstöðu og sjálfstæði. Í markmiðum varðandi útivist og 

náttúruvernd er meðal annars lögð mikil áhersla á að varðveita óspillta 

náttúru svæðisins og tengsl byggðarinnar við náttúrulegt umhverfi. 

Íbúar skulu hafa auðveldan aðgang að náttúrunni sem er fjölbreytt. 

Einnig er tekið fram að tryggja þurfi gott aðgengi frá byggð að fjöru, 

vötnum og ám og gera þurfi ráð fyrir óbyggðu svæði um 50-100 m frá 

árbökkum og ströndum (Mosfellsbær, 2013).

Mynd 18: Mengun í Markárlæk. Mynd 19: Regnvatnslagnir í Reykjahverfi. Mynd 20: Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.
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Umhverfisnefnd Mosfellsbæjar setti árið 2017 metnaðarfulla stefnu 

um hvernig Mosfellsbær geti þróast á framsækinn og sjálfbæran hátt. 

Áherslur eru lagðar á sérstöðu, sjálfstæði og heilbrigðara samfélag. 

Einnig er er lögð áhersla á að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

(mynd 20) sé í hávegum höfð í umhverfisstefnu bæjarins (Mosfellsbær, 

2019).
Framtíðarsýn Mosfellsbæjar til ársins 2027 er:
„Mosfellsbær er fjölskylduvænt, heilsueflandi og framsækið bæjarfélag 
sem setur umhverfið í öndvegi og hefur þarfir og velferð íbúa að 
leiðarljósi“ (Mosfellsbær, 2019).

5. Greining

5.1 Landslagsgreining 

Mosfellsbær er landrými sem nær yfir fjöll og heiðar og er um 170 km 

af 200 km undir 300 metrar á hæð. Í hlíðum fellanna sem snúa í átt að 

byggð eru nokkur byggð svæði þar sem landhalli er 28-45°. Vestan við 

Reykjahverfi stendur Reykjafell (mynd 21) sem er um 268 m.y.s. Fellið 

er nánast klettalaust og er eitt af einkennum Reykjahverfis  (Veðurstofa 

Íslands, 2011).

Í ofsaveðrum með mikilli úrkomu og leysingum verða miklir 

vatnavextir á vatnasviði Varmár. Við þetta flæðir hún yfir bakka sína og 

rof myndast og göngustígar verða fyrir raski ásamt því að flóðahætta 

myndast á ákveðnum stöðum við ánna. Stígurinn sem liggur á milli 

Dælustöðvarvegs og Bjarnvegs er þrengstur og líklegastur til að verða 

fyrir raski og rofna í miklum vatnsveðrum. Á þessu tiltekna kafla liggja 

lóðir í einkaeign alveg upp að ánni og er því stígurinn inni á einkalóð 

(Alta, 2020).

Samkvæmt  deiluskipulagi Mosfellsbæjar (2004) frá  

Reykjalundarvegi að Húsadal er landeigendum sem eiga land sem 

liggur að Varmá ekki heimilt að steypa eða hlaða upp árbakka sem gætu  

Mynd 21: Reykjahverfi og fell í kringum hverfið.
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5.2  Vatnafar og fráveitukerfi 

Samkvæmt Aðalskipulagi Mosfellsbæjar (2013) er Varmá með mikið 

vísindalegt gildi og er áin á náttúruminjaskrá vegna jarð og líffræði 

hennar. Áin er ein  af fáum varmám á Íslandi, sem gerir ánna sérstaka. 

Varmá og bakkar hennar eru flokkuð sem hverfisverndarsvæði og 

samkvæmt hverfisverndarákvæði í Aðalskipulaginu er meðal annars 

tekið fram að ekki sé leyfð framræsla votlendis meðfram ánni, að 

skógrækt skuli halda í lágmarki, að stígar skulu fyrst og fremst vera 

malarstígar og falla vel að landi og að ofanvatni frá föstum flötum eins 

og götum, bílastæðum og þökum skuli ekki hleypt óhreinsuðu í ánna. 

Mosfellsbær er tengdur holræsiskerfi Reykjavíkurborgar og 

eru fráveitumál í dreifbýli í Mosfellsbæ leyst með rotþróm. Vegna 

aukinnar uppbyggingar í Mosfellsbæ er kallað eftir nýjum lausnum í 

fráveitumálum á svæðinu. Stefna Mosfellsbæjar í fráveitumálum er að 

hreinsa allt ofanvatn frá föstum flötum, áður en það rennur til viðtaka 

(Mosfellsbær, 2013).

Í Reykjahverfi er tvöfalt fráveitukerfi, eitt fyrir skólp og annað fyrir 

regnvatn (mynd 22)  (Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis, 2019).

Niðurföll í götum, þökum og niðurföll á lóðum og í bílskúrum eru í 

flestum tilvikum tengd í regnvatnslagningar og er bakrásarvatn hitaveitu 

í mörgum tilvikum tengt í lagnirnar líka. Furubyggð og Grenibyggð eru 

götur í Reykjahverfi sem hafa oft verið tengdar við mengun í Varmá, 

þar sem talið er að íbúar gatnanna helli niður spilliefnum í niðurföll í 

Mynd 22: Regn og skólplagnir í Reykjahverfi. Mynd 23: Regnvatnlagnir enda í Varmá og Markárlæk.
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bílskúrum og á lóðum. Sjá má á korti frá kortavef mosfellsbæjar (mynd 

23) hvernig regnvatnslagnir frá Furubyggð og Grenibyggð fara beint í 

Markárlæk og Varmá án þess að nokkurskonar hreinsun á vatninu eigi 

sér stað áður en það fer í viðtaka (wwLoftmyndir ehf, 2021).

Þann 14. mars 2015 gekk yfir mikið óveður á höfuðborgarsvæðinu 

(Morgunblaðið, 2015). Mesta tjónið átti sér stað í Mosfellsbæ, en mikil 

rigning og bráðnum snjós varð til þess að fráveitukerfi bæjarins réðu ekki 

við vatnsmagnið og flóð mynduðust (mynd 24). Miklar skemmdir urðu 

á innviðum eins og göngustígum og göngubrúm. Haraldur Sverrisson, 

bæjarstjóri Mosfellsbæjar taldi tjónið í Mosfellsbæ vera metið upp á 

fimmtán milljónir króna. Í Reykjahverfi urðu miklir vatnavextir í Varmá 

og flæddi yfir nærliggjandi svæði ásamt því að mikið flóð myndaðist 

við Reykjaveg (mynd 25).

Samkvæmt 12 gr. í Samþykkt um fráveitu í Mosfellsbæ (2010) 

er íbúum skylt að koma fyrir einstreymislokum á fráveitulögnum 

eða flóðalokum fyrir gólfniðurföll vegna áhættu á að frárennsli 

frá fráveitulögnum svæðisins, flæði til baka um lagnirnar vegna 

vatnsborðsriss að völdum mikils ofanvatns eða hárrar sjávarstöðu. 

Einnig er íbúum óheimilt samkvæmt 13 gr. í Samþykkt um fráveitu í 

að láta í fráveituna spilliefni eins og olíur, lífræn leysiefni, bensín og 

önnur efni sem geta truflað rekstur fráveitukerfisins. 

Mynd 24: Flóð í Reykjahverfi, 2015 fyrir og eftir myndir.

Mynd 25: Flóð við Reykjaveg, 2015.
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5.3 Samtal við íbúa Reykjahverfis 

Náttúrumiðaðar lausnir snúast um að finna lausnir við Samfélagslegum 

áskorunum (IUCN, 2022). og því setti höfundur þessa verkefnis sig 

í samband við íbúa Reykjahverfis í gegnum hverfissíðu íbúanna á 

Facebook. Höfundur óskaði eftir upplýsingum um sögu svæðisins og 

ástand þess varðandi flóðahættu, mengun Varmár og þeirra svæða sem 

íbúar töldu vera í mestri hættu á að verða fyrir mikilli og óæskilegri 

vatnssöfnun. Með þessu vonaðist höfundur eftir því að finna út hvaða 

vandamál hverfisins íbúum þætti brýnast að taka á. Íbúar tóku vel í 

fyrirspurnina og sendu myndir, upplýsingar og nöfn á tengiliðum sem 

gætu veitt upplýsingar um ástand Reykjahverfis.

Athygli beindist einna helst að Varmá, mengun hennar og ástandi og 

einnig hversu lítið svigrúm væri til lausna við ánna þar sem byggingar 

eru byggðar aðeins örfáum metrum við hana. Í kjölfar þeirra umræðna 

sem mynduðust á hverfissíðunni, hafði höfundur samband símleiðis við 

Þorstein Narfason framkvæmdarstjóra heilbrigðiseftirlits Vesturlands 

þann 29. mars 2022. Þorsteinn veitti gagnlegar upplýsingar um Varmá 

og ástand hennar og benti á skýrslur þar sem lesa má um mengun 

Varmár. Þorsteinn upplýsti einnig um hvernig regnvatnslagnir opnast 

víða í Varmá og því eiga mengandi efni eins og hreinsiefni og olíuefni 

sem eru sett í regnvatnsniðurföll af götum eða í bílskúrum greiða 

leið í ánna. Þorsteinn sagði að nauðsynlegt væri að fræða stöðugt 

íbúa Reykjahverfis um þessa mengunarhættu. Hann sagði nokkur 

mengunarslys hafa orðið í gengum tíðina þar sem sjóðandi heitt vatn 

frá hitaveitu hefur endað í Varmá með tilheyrandi eyðileggingu fyrir 

lífríkið. (Þorsteinn Narfason, munnleg heimild, 29. mars 2022). 

Þann 31. mars barst höfundi tölvupóstur frá íbúa hverfisins sem 

hefur búið þar frá árinu 2004. Sá vildi koma á framfæri sinni sýn á 

mengunarvanda í Varmá. Vandamálið að hans mati snéri aðalega að 

þeim mengunarvöldum sem koma úr fráveitulögnum frá byggð. Hann 

taldi að vandamálið væri einna helst í Furubyggð og Grenibyggð en 

göturnar liggja samsíða beint fyrir ofan Varmá og liggja fráveitukerfi 

gatnanna beint að ánni. Ef keyrt er inn í göturnar tvær, má sjá að nánast 

hvert einasta hús er með bílskúr og taldi viðkomandi að eðlilegra væri 

að tengja niðurföll bílskúranna í skólpkerfi svæðisins. Að lokum nefndi 

viðkomandi að vatn úr flestu heitum pottum í hverfinu, þá aðallega í 

Grenibyggð og Furubyggð rennunr í regnvatnslausnirnar, en telja má 

að það sé áhyggjuefni, þá sérstaklega ef pottarnir eru þrifnir með sápu 

eða klórtöflur notaðar. (Brjánn Jónsson, munnleg heimild, 31. mars 

2022). 

Höfundur fór í vettvangsferð í Reykjahverfi og heimsótti í leiðinni 

íbúa við Lindarbyggð, en lóðarmörk hússins sem viðkomandi býr í nær 

alveg að Varmá. Viðkomandi sýndi höfundi lóðina sína og sjá mátti á 
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stóru rými við hlið hússins skurði sem benda til þess að á einhverjum 

tímapunkti hafi verið nokkuð um vatnssöfnun á svæðinu, ásamt því að 

töluvert af öspum hefur verið settar niður á svæðið, líklegast í þeim 

tilgangi að þurka svæðið. Viðkomandi tjáði mér áhyggjur sínar af ört 

versnandi göngustíg við Varmá, en viðkomandi notar gönguleiðina 

reglulega (Sigrún Þorgeirsdóttir, munnleg heimild, 3. april. 2022). Að 

lokum barst höfundi myndir frá flóðinu sem átti sér stað í mosfellsbæ 

árið 2015 frá Emmanuel, lektor við Landbúnaðaháskóla Íslands, en hann 

náði mörgun myndum af flóðinu þar sem sjá má þá miklu vatnssöfnum 

sem átti sér stað á ákveðnum svæðum. Ljósmyndirnar sýna hvernig 

ástandið gæti verið á næstu áratugum og mun oftar ef ekkert er gert í 

fráveitumálum í hverfinu (mynd 27 og 28).

Mynd 26: Tré fóru illa í vatnsveðrinu. 

Mynd 27: Flóð í Reykjahverfi, 2015.
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5.4 Samantekt 

Fráveitukerfi Reykjahverfis eru ekki í stakk búin fyrir aukna úrkomu og 

göngustígur Varmár verður sífellt fyrir raski vegna yfirflæðis á bakka 

hennar sem stofnar helstu gönguleið  Reykjahverfis í hættu á að verða 

ófær á næstu árum (Alta, 2020). 

Eitt helsta vandamál hverfisins að mati íbúa virðist vera mengunin í 

Varmá, en vegna þess að niðurföll í bílskúrum, bakrásarvatn hitaveitu og 

jafnvel klósett í sumum tilvikum eru tengd við regnvatnslausnirnar hafa 

komið upp tilvik þar sem mengun hefur borist með regnvatnslausnunum 

í Varmá af völdum íbúa (Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis, 2019).

 Göturnar tvær sem hafa átt upptökin af þessum mengunar atvikun 

eru aðalega Furubyggð og Grenibyggð, en aðal vandamálið er að 

regnvatnslausnirnar sem liggja frá hverfinu enda beint í Markárlæk og 

Varmá og er því ekkert sem tekur við vatninu og hreinsar það áður en 

það endar í ánni. 

Niðurstaða eftir greiningu er sú að náttúrumiðaðar lausnir eru 

raunhæfur kostur í Reykjahverfi og eiga erindi þar. Þetta svarar  aðal 

rannsóknarspurningu þessa verkefnis. Aðal vandamál að mati höfundar 

er að styrkja flóðavarnir Reykjahverfis og koma í veg fyrir að flóð geti 

myndast á ákveðnum stöðum í miklum rigningarveðrum og  koma í veg 

fyrir að vatn geti komist frá regnvatnslaunum óhreinsað í Varmá. 
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6. Hönnunartillaga

6.1 Áhersla úr greiningarvinnu

Áhersla úr greiningarvinnu Við gerð tillögu um innleiðingu 

náttúrumiðaðra lausna í Reykjahverfi verða nýttar þær lausnir sem 

komu fram í fræðilega kaflanum og  greiningarvinnu þessa verkefnis. 

Áhersla verður lögð á að styrkja flóðavarnir Reykjahverfis og létta 

á núverandi fráveitukerfi svæðisins. Annarskonar ávinningur mun 

skapast með innleiðingu slíkra lausna eins og  ný búsvæði fyrir plöntur 

og dýr, bætt lýðheilsa íbúa og betri vatns og loftsgæði. Lausnirnar munu 

koma í veg fyrir eða minnka mengun sem rennur úr regnvatnslausnum 

frá Grenibyggð og Furubyggð til Varmár og í leiðinni bæta ásýnd 

Reykjahverfis. 

Með innleiðingu náttúrumiðara lausna er tekið skref á átt að sjálfbærri 

borgar og bæjarþróun og unnið að félags-, umhverfis og efnahagsþróun 

sem er eins helsta áskorun í vegferðinni að innleiðingu heimsmarkmiða 

Sameinuðu þjóðanna (Heimsmarkmiðin um sjálfbæra þróun, 2018).

6.2 Tillaga að náttúrumiðuðum lausnum í Reykjahverfi

Höfundur valdi fimm náttúrumiðaðar lausnir sem allar þjóna þeim 

tilgangi að stjórna ofanvatni og hreinsa það. Lausnirnar eru valdar eftir 

því svæði sem höfundur telur nauðsýn á að innleiða þær og eftir því 

hversu miklu vatni þær þurfa á safna og hreinsa á hverju svæði fyrir sig. 

• Lausn nr 1. Svelgir (e. bioswales)

Svelgir verða settir upp á grasflötum meðfram gangstétt á 

Dælustöðvarvegi. Tilgangur Svelganna er að hægja á streymi ofanvatns 

í mikilli úrkomu og geyma vatnið og hreinsa (Veitur, 2020). Með 

þessari lausn er minnkað álagið á núverandi fráveitukerfi svæðisins 

og minnkað mengun frá afrennsli frá ógegndræpu yfirborði. Vatnið í 

svelgunun rennur niður götuna frá svelgi í svelg og í síðasta svelgnum 

sem er staðsettur neðarlega á Dælustöðvarveg síast vatnið rólega niðrí 

jarðveginn og inn í  hreinsisíu sem að lokum leiðir ofanvatnið í Varmá. 

• Lausn nr. 2 Regngarðar (e. raingardens)

Regngarðar verða settir upp beggja megin við Reykjaveg á kaflanum 

milli Reykjalundarvegs og Dælustöðvarvegs. Tilgangur garðanna 

verður að minnka álagið á núverandi fráveitukerfi og koma þannig í veg 

fyrir að flóð myndist á vegi í óveðrum þegar úrkoma er mikil og mikil 
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bráðnun snjós. Regngarðarnir mundi einnig bæta ásýnd Reykjavegs, en 

það er aðal vegurinn sem liggur í gegnum Reykjahverfi. Í regngarðana 

verður valin gróður sem þolir vel íslenska veðráttu og dafnar vel í vatni.

• Lausn nr. 3 Tjörn (e .phytodepuration)

Hreinsunar tjarnir verða settar upp á tveim stöðum. Fyrsti staðurinn er 

auður grasflötur milli Lerkibyggðar og Varmá. Fyrir neðan grasflötin 

liggur regnvatnslögnin frá Furubyggð og Grenibyggð sem endar 

í Varmá. Með því að setja upp tjörn á þessari staðsetningu, er hægt 

að leiða vatnið frá regnvatnslausnunum í tjörnina fyrst til hreinsunar 

áður en vatnið rennur í Varmá. Seinni staðurinn sem sett verður upp 

tjörn er við endann á regnvatnslögninni sem endar í Markárlæk, en 

hún á þar að þjóna sama tilgangi og fyrri tjörnin, að hreinsa vatnið 

úr regnvatnslögninni  áður en vatnið rennur til Varmá. Valin verður 

gróður í tjarnirnar sem hafa þann eiginleika að draga í sig mengun og 

þungamálma. 

• Lausn nr. 4 Votlendi í þéttbýli (e. urban wetlands)

Höfundur leggur til að stækka og núverandi votlendissvæði sem liggur 

beggja megin við Varmá á leiðinni upp að Bjarnarvatni. Með því að 

auka votlendi við Varmá fjær byggðinni, er hægt að hægja og minnka 

rennslið í ánni sem getur komið í veg fyrir að áin flæði yfir bakka sína. 

Einnig leggur höfundur til að unnið verður að endurheimt votlendis 

suðaustan við Reykjahverfi en það getur komið í veg fyrir að ofanvatn 

í miklum óveðrum flæði yfir Reykjaveginn ásamt því að bæta loftgæði, 

auka líffræðilega fjölbreytileika og skapa ný búsvæði fyrir fugla og 

plöntur. 

• Lausn nr. 5 Borgarskóglendi (e. urban forestry)

Á gatnamótum Reykjavegs og Hafravatnsvegs verður gjarnan mikil 

vatnssöfnun í miklum vatnsveðrum og leysingum. Gróðursett verður 

trjáþyrping til þess að þurka jarðveginn á þessum kafla og hægja á 

vatnsrennsli, en lausnin kemur í veg fyrir flóðamyndun á Reykjaveg 

og vatnssöfnun norðan við veginn. Einnig verður gróðursett þyrping 

trjáa á svæði suðaustan við Reykjalundarveg, en þar er líka algengt að 

safnist vatn í miklum vatnsveðrum. Tré verða valin sem eru með gott 

rótarkerfi til þess að hægja á streymi ofanvatns og til þess að ræturnar 

aðstoði vatnið við að komast lengra inn í jarðveginn svo hægt sé að 

geyma meira vatn þar. 

Fyrir neðan eru sýnd þrjú kort. Lykilplan, útskýringarsnið og 

Aðalskipulag til þess að sýna tillögurnar sem höfundur leggur til fyrir 

svæðið, staðsetningu þeirra og hvernig lausnirnar virka. 
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• Lykilplan (e. keyplan)

Lykilplan sýnir lausnir á stærri skala, þar sem unnið er með tillögur 

út fyrir athugunarsvæðið. Á kortinu má sjá tákn eða litað svæði fyrir 

hverja náttúrumiðuðu lausn sem höfundur leggur til fyrir svæðið.

• Skýringar snið (e. sections)

Skýringar snið sýnir hverja lausn fyrir sig og hvernig hún virkar innan 

þéttbýlis. Notuð eru tákn og textar til útskýringar ferli lausnanna og 

ávinningi þeirra. 

• Aðalskipulag (e. masterplan)

 Á Aðalskipulags kortinu er búið að ramma inn þau svæði sem unnið er 

á og sýnt tillögurnar á smærri skala og nákvæmari staðsetningu þeirra. 
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Lykilplan

Kort 1:40.000 Mynd 28: Lykilplan af tillögu um náttúrumiðaðar lausnir.
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Skýringar snið

Mynd 29: Sniðmyndir af náttúrumiðuðum lausnum.
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Aðalskipulag

Kort 1:10.000 Mynd 30: Aðalskipulag af tillögu höfundar á lausnum fyrir Reykjahverfi.
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7. Umræður og lokaorð

Plánetan okkar stendur frammi fyrir kreppu í loftlagsmálum og tapi 

á líffræðilegum fjölbreytileika. Ástandið mun útsetja milljónir manns  

fyrir hækkandi hitastigi sem veldur hækkuðu sjávarborði innan áratuga. 

Það er okkar samfélagslega áskorun að koma með mótvægisaðgerðir til 

að koma í veg fyrir neikvæð áhrif á náttúruna og mannin vegna hlýnun 

jarðar. 

Á meðan náttúrumiðaðar lausnir veita ávinning fyrir náttúruna eins 

og að auka líffræðilegan fjölbreytileika, bæta loft og vatnsgæði, 

veita flóðavernd og draga úr gróðurhúslofttegundum, er mannlegur 

ávinningur þeirra ekkert síðri. 

Í þessu verkefni var leitast eftir að svara rannsóknarspurningunni: Er 

innleiðing náttúrumiðaðra lausna raunhæfur kostur í Reykjahverfi í 

Mosfellsbæ?

Eftir ýtarlega greiningu á svæðinu og rannsókn á náttúrumiðuðum 

lausnum og samanburðarsvæðum hefur höfundur komist að því að 

sá ávinnigur sem fylgir innleiðingu slíkra lausna eiga vel erindi í 

Reykjahverfi og mikill grundvöllur er fyrir því að innleiða lausnirnar 

til varnar við flóðahættu og mengun í umhverfi. 

Með réttum lausnum á réttum stöðum geta flóðavarnir svæðisins 

styrkts til muna og dregið úr þeirri mengun sem rennur í gegnum 

regnvatnslausnir frá íbúabyggð í Varmá. Þær lausnir sem höfundur 

notar við verkefnið er bara brot af þeim lausnum sem náttúrumiðaðar 

lausnir bjóða upp á og því ferli að gera Reykjahverfi að sjálfbærra hverfi 

sem uppfyllir loftlagsaðlögun og mótvægismarkmið Heimsmarkmiða 

Sameinuðu þjóðanna. 

Það er mat höfundar að Mosfellsbær ætti að skoða þann möguleika á 

að tengja niðurföll og bakrásarvatn hitaveitu íbúa í skólplagnir í staðin 

fyrir regnvatnslagnirnar. Þannig sé hægt að draga úr miklu magni af 

þeim mengunarefnum sem enda í Varmá og með hjálp náttúrumiðaðra  

lausna væri hægt að koma alfarið í veg fyrir að spilliefni komist í  

einhverju mæli í ánna.  Það verður spennandi að fylgjast með svæðinu í 

framtíðinni þar sem vonandi verður búið að koma með ráðstafanir fyrir 

þeim áskorunum sem við sem samfélag stöndum fyrir. Það gæti verið 

áhugugavert að skoða fleiri bæi og hverfi á Íslandi og sjá hver tækifæri 

þeirra gætu verið eftir innleiðingu Náttúrmiðaðra lausna. 
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Viðauki 1

Gráir innviðir vísa í hefðbundnar aðferðir við að stjórna vatni eins og 

með því að nota manngerða hluti smíðaða úr steypu eða járni sem eru 

hannaðir til þess að vera vatnsþéttir og halda hverskonar vistkerfum 

frá því að vaxa á þeim. Nútíma gráir innviðir eins og gengdræpar 

gangstéttir eða ákveðnar tegundir þakvatnssöfnunarkerfi, líkja eftir 

náttúrulegri vatnssöfnun landslags. Í því felst að nota lagnir, fráveitur, 

skurði, stíflur og varnargarða svo eitthvað sé nefnt. Gráir innviðir 

bera nafn sitt vegna þess að oftast eru þeir byggðir úr steinsteypu. 

Sumir gráir innviðir eru nauðsynlegir í bæjum og borgum, eins og 

fráveitukerfi og skólphreinsunarkerfi, en virkni þessara kerfa má auka 

með grænum innviðum sem hjálpa til við að endurheimta náttúrulega 

vatnsgeymslugetu landslag (NWRM, 2015).


