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Ágrip

Á undanförnum árum hafa æ fleiri borgir víða um heim upplifað flóð af völdum aukinnar úrkomu. 

Búast má við að úrkoma aukist enn frekar á komandi áratugum í kjölfar loftslagsbreytinga og tíðni 

flóða mun líklega aukast. Náttúrulegar ofanvatnslausnir geta létt á fráveitukerfum og aukið lífsgæði 

í borgum með meðhöndlun vatns ofanjarðar. Nú er stefna Reykjavíkurborgar að þétta byggð en 

jafnframt að auka líffræðilegan fjölbreytileika í borginni. Blágrænum ofanvatnslausnum hefur þess 

vegna verið komið fyrir í nýjum hverfum, en þörf er á að skoða hvernig hægt sé að auka lífsgæði í 

grónum hverfum sem voru byggð með bílinn í forgangi á sínum tíma. Verkefni þetta felst í því að skoða 

erlendar fyrirmyndir og hvernig best sé að koma blágrænum ofanvatnslausnum fyrir í eldri hverfum 

borgarinnar. Gerðar eru hönnunartillögur á völdu svæði í Seljahverfi, sem sýndar eru myndrænt. 

Niðurstöður verkefnisins sýna hvernig hægt er að koma náttúrulegum ofanvatnslausnum fyrir í þegar 

byggðu hverfi á einfaldan máta og að skapa í leiðinni fallegt umhverfi í mannlegum skala.  

Lykilorð: Blágrænar ofanvatnslausnir, innviðir, borgarhönnun, græn almenningsrými, borgarvistfræði, 

loftslagsaðlögun, hönnun blágrænna ofanvatnslausna



Þakkir

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinendum mínum, Hermanni Georg Gunnlaugssyni og Helenu 

Guttormsdóttur fyrir góðar ábendingar og stuðning í gegnum verkefnið og eins fyrir ótalmargar 

góðar stundir og hvetjandi samræður innan og utan kennslustunda. 

Sérstakar þakkir til mannsins míns, Gunnlaugs Dan Hafsteinssonar, fyrir innblástur, hvatningu og 

faglega þekkingu og fyrir að hafa óbilandi trú á mér. 

Fjölskyldu minni og vinkonum vil ég þakka fyrir að hvetja mig áfram og að vera alltaf til staðar og 

systir mín, Sóley Baldursdóttir, fær sérstakar þakkir fyrir góð ráð varðandi námstækni og akademísk 

skrif. 

Síðast en ekki síst þakka ég yndislegum bekkjarfélögum fyrir allar samverustundirnar og samvinnuna 

í gegnum námsárin.  



Efnisyfirlit  
Yfirlýsing......................................................................................................................................i

Ágrip...........................................................................................................................................ii

Þakkir.........................................................................................................................................iii

1. Inngangur .................................................................................................................... 1

1.1 Tilurð verkefnis ........................................................................................................... 1

1.2 Markmið ..................................................................................................................... 2

1.3 Staða þekkingar .......................................................................................................... 2

2. Aðferðir og vinnuferill.................................................................................................. 3

2.1 Vinnuferill ................................................................................................................... 3

2.2 Aðferðir og gögn ......................................................................................................... 3 

2.3  Uppbygging verkefnis ..................................................................................................4

3. Fræðileg samantekt  .................................................................................................... 4

3.1 Inngangur .................................................................................................................... 4

3.2 Náttúrulegir ferlar vatns.............................................................................................. 4

    3.3       Blágrænar ofanvatnslausnir ........................................................................................5

      3.3.1       Gæði og styrkleikar .........................................................................................6

  3.3.2       Áskoranir við innleiðingu ................................................................................8

  3.3.3       Tæknileg atriði ..............................................................................................10

              3.3.4       Mögulegar útfærslur  ....................................................................................12

    3.4       Erlend verkefni sem fyrirmynd..................................................................................16

  3.4.1       Middelfart “KlimaByen” í Danmörku ............................................................16

  3.4.2       Deichmans Gate og Wilses Gate í Noregi......................................................18

              3.4.3     Hammarby Sjöstad í Svíþjóð.... .....................................................................18

4.      Innleiðing blágrænna ofanvatnslausna í Seljahverfi ...................................................19

    4.1       Greiningarvinna ........................................................................................................19

  4.1.1       Athugunarsvæði ...........................................................................................19

  4.1.2    Uppbygging svæðis........................................................................................21

  4.1.3       Nærliggjandi svæði........................................................................................21

  4.1.4     Landnotkun ...................................................................................................22

  4.1.5     Staðhættir og náttúrufar...............................................................................23

  4.1.6      Veðurfar .......................................................................................................23

  4.1.7       Vatnafar og fráveita .....................................................................................23

  4.1.8     Niðurstöður greiningar..................................................................................24



    4.2         Hönnunartillaga .......................................................................................................25

  4.2.1        Þverársel .......................................................................................................26

  4.2.2        Þingasel.........................................................................................................27

  4.2.3      Þjóttusel........................................................................................................28

  4.2.4      Þrándarsel.....................................................................................................29

  4.2.5        Þúfusel...........................................................................................................30

5. Niðurstöður og samantekt...............................................................................................31

     5.1          Niðurstöður...........................................................................................................................31

     5.2          Lokaorð.................................................................................................................................32 

6. Heimildir  .................................................................................................................... 33

7. Myndaskrá .................................................................................................................. 36



1. Inngangur

1.1  Tilurð verkefnis

Undanfarin ár hefur aukning ógegndræpa 

yfirborðsefna í borgum vegna þéttingar byggðar 

og aukin ofankoma af völdum loftslagsbreytinga 

valdið ofálagi á fráveitukerfi og aukið líkur á 

flóðum. Flóð í borgum geta valdið mengun 

grunnvatns og vatnsfarvega, umtalsverðu 

eignatjóni og jafnvel mannfalli og verður því 

að teljast nauðsynlegt að koma í veg fyrir slíkar 

hörmungar með nýjum aðferðum. Talið er að 

samfara loftslagsbreytingum muni úrkoma 

aukast á komandi árum með tilheyrandi álagi á 

hefðbundin fráveitukerfi sem voru ekki hönnuð 

með loftslagsbreytingar í huga (Fan o.fl, 2022). 

Blágrænar ofanvatnslausnir (e. sustainable 

urban drainage systems) hér eftir nefndar 

BGO, eru svar við þessum áskorunum en það 

er regnhlífarhugtak yfir mismunandi kerfi sem 

hægja á og geyma regnvatn og afrennsli og 

draga þar af leiðandi úr álagi á hefðbundna 

fráveitu. Með BGO er meðhöndlun vatns 

ekki aðeins neðanjarðar heldur einnig uppi á 

yfirborðinu og er þetta mjög fjölbreytt kerfi 

sem samanstendur af mismunandi leiðum til 

að flytja vatn á náttúrulegan hátt út í nálægasta 

viðtaka. Til dæmis má nefna gegndræp 

yfirborðsefni, græn þök, regngarða, tjarnir og 

votlendi. Þessar aðferðir líkja eftir náttúrulegum 

ferlum sem byggt umhverfi kemur yfirleitt í 

veg fyrir. BGO hafa verið að ryðja sér til rúms 

á undanförnum árum víðs vegar um heim og 

hafa Norðurlandaþjóðirnar verið sérstaklega 

fljótar að taka við sér og eru því til mörg dæmi 

frá nágrannalöndum okkar sem vert er að skoða 

(Jones, 2007). 

Eingöngu með frárennsli í huga hafa BGO 

þá meginkosti að minnka álag á hefðbundin 

kerfi og á sama tíma að draga úr mengun 

vatnsins. Auk þess hafa þær ríkt fegurðargildi 

og skapa lífvænlegri og sjálfbærari borgir þar 

sem hringrás vatns er hluti af hversdagslífi 

íbúanna (Jones, 2007). Með meðhöndlun vatns 

ofanjarðar verða einnig til leikvænleg græn 

svæði sem styðja við líffræðilegan fjölbreytileika 

og eiga erindi inn í gömul hverfi og ný, 

íbúðabyggð jafnt sem verslunarhverfi. Kostir 

BGO samræmast því markmiðum Aðalskipulags 

Reykjavíkur um vistvænt skipulag sem tekur 

mið af náttúrulegum ferlum í hönnun og 

styður við lýðheilsu og lífsgæði. (Umhverfis- og 

skipulagssvið Reykjavíkur, 2013)

Lýðheilsa snýr að heilbrigði og aðstæðum 

einstaklinga og skipta þar byggt umhverfi og 

lifnaðarhættir miklu máli (Grænni Byggð, 2014). 

Margar BGO hafa jákvæð áhrif á staðbundin 

loftgæði og þá sérstaklega á svæðum þar sem 

mengun er vandamál. Gróðurinn vinnur úr  

skaðlegum efnum og þjónar þannig fólki sem 

heimsækir, býr eða starfar á svæðinu. Til þess 

að ná fram þessum æskilegu áhrifum þarf þó að 

hanna svæðið og ofanvatnskerfið á viðeigandi 

skala og með tilliti til umferðar fólks, upptaka 

mengunar, landslags og annarra umhverfisþátta 

(Ballard o.fl.,  2015). 

Reykjavík hefur stækkað ört á undanförnum 

á hundrað árum. Tilkoma bílsins og áhrif 
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frá Bandaríkjunum leiddu til aðskilnaðar 

íbúðabyggðar og atvinnustarfsemi á sjöunda 

áratugnum. Aðalskipulag Reykjavíkur 1962-

1983 hafði í för með sér byggingu úthverfa 

sem nú eru stór „sofandi“ hverfi með lítilli 

nærþjónustu og mannlífi. Gert var ráð fyrir að 

fólk byggi í úthverfunum og keyrði til vinnu í 

miðbænum. Skipulag miðaðist við einkabílinn 

og malbik varð allsráðandi (Bjarni Reynarson, 

2017).  Mörg þessara svefnhverfa eru þakin 

malbiki í almenningsrýminu, lítið er um græn 

svæði og leikvellir eru afmarkaðir og langt á 

milli þeirra. Afleiðing þessa skorts á aðlaðandi 

göturýmum með skjóli er að mannlíf blómstrar 

ekki eins og skyldi. 

En nú eru breyttar áherslur í skipulagi. Tuttugu 

mínútna bærinn á að leysa gamla skipulagið af 

hólmi þar sem markmiðið er að stytta ferðatíma 

og auka aðgengi að þjónustu í nærumhverfi. 

Byggð á að vera þétt og blönduð, með íbúðum 

í bland við atvinnustarfsemi og sérstaklega 

skal huga að umhverfisvænum lausnum við 

skipulagsgerð sveitarfélaga (Skipulagsstofnun, 

2020). Einnig segir í skipulagsreglugerð nr. 

90/2013 að stefnt skuli að því að regnvatni verði 

beint niður í jarðveg í stað fráveitukerfis, eftir 

því sem mögulegt er (Alta, 2016). 

Stefna Reykjavíkurborgar er að þétta byggð í stað 

þess að stækka borgina. Við nýframkvæmdir 

skal tryggja að gegndræpi yfirborðs minnki ekki 

og að hugað sé að blágrænum lausnum með 

grænum þökum, gegndræpum bílastæðum og 

gróðri í göturýmum (Umhverfis- og skipulagssvið 

Reykjavíkur , 2021). Nú þegar hafa risið hverfi 

innan borgarinnar sem sýna fram á gagnsemi og 

gæði BGO en þörf er á að skoða hvernig hægt 

sé að þróa áfram gömlu hverfin í höfuðborginni 

sem voru hönnuð með bílinn í forgangi. 

1.2 Markmið 

Með þessu verkefni er ætlunin að skoða vel 

afmarkað svæði í Reykjavík og leggja til BGO  

í grónu íbúðahverfi. Gerð verður tillaga að 

breytingum á fimm íbúðagötum í Seljahverfi með 

það að leiðarljósi að hanna með náttúrulegum 

ferlum. Skoðað verður sérstaklega hvernig 

hægt er að nýta vatnið sem fellur til jarðar í 

borgarumhverfinu í vistvæna hönnun sem bætir 

lýðheilsu og loftgæði. Sýnt verður á myndrænan 

hátt hvernig megi gera gamalt og gróið 

íbúðahverfi lífvænlegt og aðlaðandi þannig að 

það styðji við mannlíf og skapandi leik. 

Því er sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 

Hvernig má bæta lýðheilsu og loftgæði í 

rótgrónum hverfum með blágrænum lausnum? 

Til að svara þessari megin spurningu eru settar 

fram eftirfarandi undirrannsóknarspurningar: 

Hvað hefur verið gert á Norðurlöndunum við 

svipaðar aðstæður? 

Hvernig má nýta fyrirliggjandi þekkingu?

Hverjar eru mögulegar útfærslur blágrænna 

ofanvatnslausna fyrir slíkt svæði?

1.3 Staða þekkingar

Mikil vitundarvakning hefur orðið á þessu sviði 

umhverfismála og notkun hefur færst í aukana 

undanfarin ár hérlendis. Sem dæmi má nefna 

Urriðaholt í Garðabæ sem var hannað með 
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nálægðar við náttúru. Í annarri vettvangsferð var 

gerð landslagsgreining á svæðinu og ljósmyndir 

teknar. Unnið var að hönnun svæðisins þegar 

vinnu við fræðilega samantekt lauk. 

2.2 Aðferðir og gögn

Verkefni þetta var fyrst og fremst unnið með 

gagnaöflun á bókasöfnum og á veraldarvefnum, 

í þeim tilgangi að finna dæmi um farsæla 

innleiðingu BGO í gömlum hverfum. Áhersla var 

lögð á að finna dæmi frá nálægum löndum sem 

mögulegt væri að yfirfæra á íslenskar aðstæður. 

Höfundur leitaði upplýsinga og innblásturs hvað 

varðar hönnun almenningsrýma í bókum um 

landslagsarkitektúr og landslagsgreiningar, og 

skoðaði vísindagreinar og annað fræðsluefni 

um ofanvatn og fráveitur á vefnum. Rýnt var 

í Aðalskipulag Reykjavíkur og annað efni frá 

Skipulagsstofnun fyrir upplýsingar um vistvæna 

borgarhönnun og aðrar stefnur borgarinnar. 

Fjöldi íslenskra og erlendra gagna tengd BGO 

s.s. skýrslur og leiðbeiningarrit, voru rýnd. 

Nákvæmar upplýsingar varðandi vatnafar 

á athugunarsvæði nálgaðist höfundur hjá 

sérfræðingi í fráveitu hjá Veitum. 

Athugunarsvæðið og útirými þess voru 

skoðuð með borgarhönnun og grundvallarreglur 

í landslagsarkitektúr til hliðsjónar. Í lokin var 

svæðið greint og kort unnin með upplýsingum 

frá Landupplýsingakerfi Reykjavíkur.

tilliti til BGO en Ráðgjafafyrirtækið Alta sá um 

þá rannsóknarvinnu. Alta hefur unnið að gerð 

leiðbeiningarita hvað varðar innleiðingu BGO 

við íslenskar aðstæður. Til er fjöldi erlendra 

bóka og vísindagreina um allt frá frumhönnun 

til viðhalds BGO,  en frá Bandaríkjunum og 

Bretlandi hefur komið mikið útgefið efni. Síðast 

en ekki síst hafa Veitur og Reykjavíkurborg 

bæði haldið námskeið og gefið út leiðbeinandi 

efni en þverfaglegur stýrihópur starfsmanna 

Veitna og Reykjavíkurborgar vinnur að því að 

innleiða BGO eftir stefnumörkun borgarinnar. 

Stefnumörkun borgarinnar um ofanvatnslausnir 

má finna í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-

2030, í loftslagsstefnu borgarinnar, aðlögun 

að loftslagsbreytingum og aðgerðaráætlun um 

líffræðilegan fjölbreytileika.  

2. Aðferðir og vinnuferill

2.1 Vinnuferill

Sumarið 2021 var nýtt til að skoða þær  

blágrænu lausnir sem settar hafa verið upp 

á Íslandi. Vinnuferlið sjálft byrjaði með 

víðtækri gagnaöflun hvað varðaði sjálfbært 

borgarskipulag, vistvæna hönnun, blágrænar 

ofanvatnslausnir og hefðbundin fráveitukerfi. 

Í framhaldi af því voru erlend dæmi um BGO 

og útfærslur á þeim skoðaðar og fleiri gagna 

aflað. Farið var í vettvangsferðir í nokkur hverfi 

á höfuðborgarsvæðinu til að skoða hvaða svæði 

kæmu helst til greina og hvar  BGO myndu henta 

best. Að endingu varð Seljahverfið fyrir valinu 

vegna aldurs hverfisins, halla í landslagi og 

Mynd 1: Vinnuferill verkefnis, útfærsla höfundar
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3. Fræðileg samantekt 

3.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað ítarlega um 

BGO. Fyrst, í kafla 3.2 verður fjallað um hina 

náttúrulegu hringrás vatns því hugmyndafræði 

blágrænna lausna byggir á henni. Kafli 3.3. fjallar 

um gæði BGO, tæknileg atriði og áskoranir en í 

fjórða hluta eru erlend dæmi skoðuð. 

3.2. Náttúrulegir ferlar vatns

Hringrás vatns á jörðinni er flókið ferli en verður 

hér útskýrð í stuttu máli. Vatn hefur engan 

upphafspunkt en höfin geyma stærstan hluta 

þess. Sólin hitar vatnið á jörðinni sem gerir 

það að verkum að hluti þess verður að gufu 

sem rís upp í lofthjúpinn með hjálp loftstrauma 

(Bengtson o.fl., 2014). Þegar vatnsgufan mætir 

kaldara lofti þéttist hún og verður að dropum 

sem mynda ský og að lokum falla þeir aftur til 

jarðar sem úrkoma. Sum úrkoma fellur sem snjór 

og getur safnast upp sem snjóskaflar eða bæst 

við jökla sem geta geymt frosið vatn í þúsundir 

ára. Regn sem fellur á yfirborð jarðar síast hægt 

niður í jarðveginn og er tekið upp af plöntum eða 

verður að grunnvatni sem stundum finnur op í 

yfirborði landsins og birtist sem grunnvatnslindir. 

Þegar jarðvegurinn er orðinn mettaður af vatni 

og tekur ekki við meiru, eða þegar regn lendir á 

ógegndræpu yfirborði, flæðir vatnið samkvæmt 

lögmálum þyngdaraflsins niður á við og kallast 

þá afrennsli (e. stormwater runoff). Magn þess 

er mismunandi á hverjum tíma og fer eftir 

ýmsum veðurfræðilegum þáttum, landslagi og 

Notast var við Microsoft Word og Adobe 

Indesign við textasmíð og uppsetningu ritgerðar, 

ArcGis Pro og Adobe Illustrator við kortagerð 

og Microstation og Adobe Photoshop við aðra 

myndræna framsetningu efnis. 

2.3 Uppbygging verkefnis

Verkefnið er sett upp í fjóra kafla. Fyrsti kafli 

fjallar um tilgang og markmið verkefnis og þar 

er einnig farið yfir núverandi stöðu þekkingar 

á málefninu. Í öðrum kafla er farið yfir aðferðir 

og vinnuferlið kynnt. Í þriðja kafla er fræðileg 

samantekt og ítarlega farið yfir það hvað 

blágrænar lausnir eru og hverjir kostirnir eru 

við innleiðingu þeirra. Farið er yfir tæknileg 

atriði, áskoranir við innleiðingu BGO og 

mögulegar útfærslur og að lokum eru dæmi frá 

Norðurlöndunum skoðuð. 

Í fjórða kafla er farið yfir 

ítarlega greiningarvinnu 

viðkomandi svæðis 

og í framhaldi af því 

eru hönnunartillögur 

settar fram í nokkrum 

undirköflum. Lögð var 

áhersla á myndræna 

framsetningu hönnunar. Að 

lokum    eru 

niðurstöðurnar        kynntar. 

Svör      við             undir- 

rannsóknarspurningum 

er að finna í kafla 3, í undirköflum 3.3 

og 3.4. Hönnunartillagan svarar megin 

rannsóknarspurningu.  

Mynd 2: Uppbygging, 
útfærsla höfundar
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afleiðingum að jarðvegur, votlendi og vötn 

þorna og vistkerfi skemmast. Auk þess flytur 

ofanvatnið óhreinindi af yfirborðinu með sér út 

í viðtakann.

 BGO eru svar við þessum áskorunum sem 

fylgja þéttbýli. Þær líkja eftir náttúrulegum 

ferlum og hringrás vatnsins og eru þannig 

sjálfbært ofanjarðar fráveitukerfi. Markmiðið 

er að leiða eins mikið ofanvatn og mögulegt 

er niður í jarðveginn næst þeim stað sem það 

fellur, með því að hafa yfirborð gegndræpt. 

Afgangs vatni er síðan veitt yfir í net grænna 

svæða þar sem það nær með tímanum að seytla 

niður á náttúrulegan hátt. Á leiðinni sía plöntur 

og jarðvegur vatnið og hreinsa það (Eyrún 

Pétursdóttir o.fl., 2017). 

3.3. Blágrænar ofanvatnslausnir 

Reykjavík hefur stækkað mikið og hratt á síðustu 

áratugum og er það nú markmið borgarstjórnar 

að þétta byggð í stað þess að stækka borgina 

á kostnað ósnortinnar náttúru (Umhverfis 

öðrum eiginleikum landsins. Þættir sem hafa 

áhrif á þetta yfirborðsrennsli eru meðal annars 

magn og tegund úrkomu, vindáttir og fyrri 

rigningar sem valda raka í jarðvegi. Landnotkun, 

gróður, jarðvegstegund og halli í landslagi hafa 

einnig mikil áhrif.       

Umsvif manna hafa mikil áhrif á þessa 

náttúrulegu hringrás vatns og aukast þau ár 

frá ári. Myndun þéttbýlis hefur í för með sér 

að náttúrulegt landslag víkur fyrir manngerðu 

umhverfi með ógegndræpu yfirborði eins og 

vegum, byggingum og bílastæðum, sem dregur 

töluvert úr því magni úrkomu sem síast niður í 

jörðina. Ofanvatn safnast saman á þessu þétta 

yfirborði og aðferðin sem hingað til hefur verið 

notuð er að beina vatninu í niðurföll og leiða 

það eftir lögnum út í nálægan viðtaka, s.s. sjó 

eða vötn. Við þetta raskast náttúruleg hringrás 

vatns og grunnvatnsborðið lækkar með þeim 

Mynd 3: Náttúruleg hringrás vatns, útfærsla höfundar

Mynd 4: Munur á gegndræpi svæða, útfærsla höfundar

Mynd 5: Munur á hefðbundinni fráveitu og blágrænum 
ofanvatnslausnum, útfærsla höfundar
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eru tækifærin sem vatnið hefur í för með sér 

almennt viðurkennd og margar borgir farnar að 

nýta sér þau (Fletcher o.fl., 2015). Í allt of langan 

tíma höfum við umgengist regnvatn eins og 

úrgang og sóað því ofan í yfirfull fráveitukerfi. 

Flóð undanfarinna ára hafa sýnt okkur að 

gömlu fráveitukerfin ráða ekki lengur við magn 

úrkomunnar og að við verðum að finna aðra leið. 

Við verðum að aðlagast loftslagsbreytingum og 

vernda og nýta vatnið okkar vel þar sem það er 

takmörkuð auðlind (Graham o.fl., 2012).   

Markmiðin með innleiðingu BGO eru 

að minnka álag á fráveitukerfi og að stuðla 

endurhleðslu grunnvatns, að minnka mengun 

eins og mögulegt  er, vernda vatnsgæði og að 

styðja við líffræðilegan fjölbreytileika (Alta, 

2016).  

3.3.1 Gæði og styrkleikar

BGO eru fjölbreyttar og ótalmargir möguleikar 

eru til að tengja þær inn í og sameina 

borgarumhverfinu. Þó að innleiðing þeirra 

sé ekki komin langt á veg á Íslandi er víða 

erlendis komin góð reynsla á þær. Einfaldast er 

að innleiða þær ef gert er ráð fyrir þeim strax 

í byrjun við skipulag nýrrar byggðar en ýmsar 

leiðir eru til að koma þeim fyrir í rótgróinni 

- og skipulagssvið Reykjavíkur, 2021). Þétt 

og blönduð byggð, vistvænir ferðamátar og 

sjálfbær borgarþróun eru liðir í loftslagsstefnu 

Reykjavíkur en markmið borgarinnar er að 

verða kolefnishlutlaus fyrir árið 2040 og að laga 

sig að loftslagsbreytingum með vistvænum og 

mannvænum hætti (Skipulagsstofnun, 2021). 

Reykjavíkurborg samþykkti einnig stefnu um 

líffræðilegan fjölbreytileika (e. biodiversity) í 

janúar 2016 en í henni eru skilgreind markmið 

sem miða að því að hlúa að líffræðilegri 

fjölbreytni innan og utan borgarmarka 

(Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur, 2019). 

BGO samræmast þessum stefnum borgarinnar 

vel þar sem meðal annars er kveðið á um 

gönguvæna borg, sjálfbærni og kolefnisbindingu 

sem eru allt kostir sem BGO hafa í för með sér 

(Skipulagsstofnun, 2021). Stefna um innleiðingu 

BGO hefur verið sett í Aðalskipulagi Reykjavíkur, 

þar sem kveðið er á um að huga skuli að BGO 

við skipulag nýrra vistvænna hverfa. Til dæmis 

má nefna ákvæði um BGO í deiliskipulagi Nýja 

Skerjafjarðar, þar sem harðar regnvatnsrásir 

og regngarðar eiga að spila stórt hlutverk, en 

reiturinn er einmitt nálægt viðtaka og hentar 

því vel (ASK, 2021) Hverfisskipulag Reykjavíkur 

hefur einnig gefið út leiðbeiningarit fyrir 

lóðareigendur varðandi innleiðingu blágrænna 

lausna í gróin hverfi (Hverfisskipulag Reykjavíkur, 

2019). 

BGO hafa rutt sér hratt til rúms á undanförnum 

árum og víða um heim hefur orðið umtalsverð 

hugarfarsbreyting. Áður var frárennsli í þéttbýli 

aðeins vandamál sem þurfti að leysa en nú 

Mynd 6: Græn þök og veggir eru dæmi um lausnir 
fyrir lóðareigendur sem talað er um í Hverfisskipulagi 
Reykjavíkur, útfærsla höfundar
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(Eyrún Pétursdóttir o.fl.). BGO hafa einnig í för 

með sér aukinn líffræðilegan fjölbreytileika 

í borgarrýminu og stuðla þar af leiðandi að 

sterkari vistkerfum. Sýnt hefur verið fram á 

aukið notagildi svæða eftir innleiðingu BGO en 

þær geta styrk sérkenni og staðaranda, auk þess 

sem vatn laðar fólk að til leiks og slökunar (Alta, 

2016).  

BGO stuðla að heilbrigðari og sjálfbærari 

vatnsbúskap með því að líkja eftir náttúrulegum 

ferlum. Einnig geta blágrænar lausnir dregið 

úr svifryki og hafa í för með sér aukna 

kolefnisbindingu (Alta, 2016). Enn fremur 

draga þær úr hættu á því að mengað vatn 

berist út í viðtaka því að gróður hreinsar 

ofanvatnið og brýtur niður mörg mengandi 

efni  (Hverfisskipulag Reykjavíkur, 2019). Með 

innleiðingu BGO má minnka álag á hefðbundin 

fráveitukerfi og flóðahætta verður minni. 

Aðrir kostir eru að stofn- og rekstrarkostnaður 

BGO er minni en kostnaður við hefðbundnar 

ofanvatnslausnir (Ballard o.fl., 2015) Að 

innleiða BGO í gömul og gróin hverfi getur 

lækkað framkvæmda- og rekstrarkostnað vegna 

byggð, í áföngum sem henta, í þeim tilgangi 

að létta á hefðbundinni fráveitu. Staðbundnar 

aðstæður, eins og halli í landslagi eða gróðurfar, 

skapa margskonar tækifæri og áskoranir við 

hönnun og útfærslu. Lausnirnar henta misvel 

eftir landformum, þéttleika byggðar og skala, 

en oft er best að flétta ólíkum lausnum saman. 

Þessar ólíku lausnir tengjast í ofanvatnskeðju 

sem hefst þar sem regn fellur til jarðar og endar 

þar sem vatnið skilar sér út í viðtaka (Alta, 2016).

Ávinningur BGO er margþættur. Fyrst og 

fremst stuðla þær að heilbrigðara umhverfi fyrir 

fólk og dýr með grænum innviðum, þar sem 

hringrás vatns er sýnileg í borgarumhverfinu. 

Það að hafa vatn ofanjarðar eykur gæði 

umhverfisins og gerir almenningssvæði meira 

aðlaðandi (Alta, 2016).  

Innleiðingin hefur í för með sér fleiri græn 

svæði og aukinn þéttleika gróðurs sem gerir 

það að verkum að íbúar fá tækifæri til að njóta 

náttúrunnar við daglegar athafnir í stað þess að 

þurfa að gera sér sérstakar ferðir til fjarlægra 

grænna svæða. Þær stuðla að bættri lýðheilsu 

með því að auka loftgæðin, draga úr hávaða 

og skapa vettvang til útivistar og hreyfingar 

Mynd 7: Mjúk regnvatnsrás (e. swale) í Skotlandi

Mynd 8: Regngarður (e. rain garden) í Sheffield 
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Annað vandamál getur verið há 

grunnvatnsstaða en þau svæði eru viðkvæm 

fyrir flóðum. Þegar grunnvatnsstaðan er há 

minnkar geymslugeta svæðis og lekt jarðvegsins 

er ekki jafn mikil. Þetta eykur einnig líkur á 

því að óhreint vatn valdi grunnvatnsmengun 

vegna of lítillar hreinsunar á ferð sinni í 

gegnum jarðveginn (Ballard o.fl., 2015).  Í 

þessum tilfellum ætti að nota grunnar lausnir 

sem hreinsa vatnið nærri yfirborði og felast 

ekki í innsigi í jarðveg. Einnig er hægt að nota 

ógegndræpan dúk til að skilja mengað vatn frá 

grunnvatni á öruggan máta en hafa skal í huga 

að ekki má raska grunnvatnsstöðu á nokkurn 

hátt (Alta, 2020). 

hefðbundinnar fráveitu og lengt líftíma hennar 

(Hverfisskipulag Reykjavíkur, 2019). BGO virka 

á öllum skala og eru auðveldar í viðhaldi vegna 

þess að viðhald kerfisins fer fram á yfirborði 

eða grunnt undir yfirborðinu. Aðgengi er því 

auðvelt og fljótlegt að koma auga á stíflur. Þær 

eru einnig taldar hafa meiri aðlögunarhæfni 

og meiri sveigjanleika í miðlun vatnsmagns en 

hefðbundnar lausnir (Eyrún Pétursdóttir o.fl., 

2017) 

3.3.2 Áskoranir við innleiðingu

Engin tvö svæði eru nákvæmlega eins og 

nauðsynlegt er að taka tillit til landslags og 

aðstæðna við hönnun. Ýmsar áskoranir geta 

komið upp og hér verður fjallað um þær helstu. 

Í þröngum borgarrýmum, þar sem hver 

fermeter er skipulagður, getur verið lítið auka 

pláss til að koma fyrir heilu fráveitukerfi. 

Hinsvegar eru BGO til í mörgum útfærslum 

sem ekki taka mikið pláss og má þar t.d nefna 

græn þök og græna veggi, regnbeð, gegndræp 

yfirborðsefni og harðar regnvatnsrásir. Oft 

þurfa lausnir í þröngum rýmum að vera djúpar 

og mjóar og stundum þarf jafnvel að tengja á 

milli svæða með drenröri (Alta, 2020). 

Mynd 9: Blágrænar ofanvatnslausnir í Augustenborg

Mynd 10: Harðar ofanvatnsrásir (e. channels and 
rills) í þéttbýli sem taka ekki mikið pláss

Mynd 11: Grunnvatns hæðarlínukort af Reykjavík, 
útfærsla höfundar
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Íslenskar Orkurannsóknir unnu skýrslu 

Fyrir Orkuveitu Reykjavíkur árið 2019 sem 

fjallar meðal annars um lekt jarðvegs og dýpi 

niður á grunnvatn (Árni Hjartarson og Daði 

Þorbjörnsson, 2019). Henni fylgdi uppfært 

vatnafarskort af Reykjavík vestan Elliðaáa með 

2m grunnvatnshæðarlínum og koma þessi gögn 

að góðum notum við innleiðingu BGO.  

Kalt loftslag getur verið ákveðið flækjustig en 

á Íslandi hafa árstíðirnar meiri áhrif á virkni BGO 

en gengur og gerist annars staðar. Taka þarf 

sérstakt tillit til þessara aðstæðna hérlendis. 

Frost dregur úr gegndræpi jarðvegs og getur 

valdið stíflum á ferð vatnsins en þrátt fyrir þetta  

hafa BGO komið vel út í frosti og snjóþunga og 

sýnt fram á virkni. Rannsóknir sýna að mjúkar 

regnvatnsrásir og síunarræmur meðfram vegum 

henta vel til snjósöfnunar og draga mjög úr 

mengun (Jotte o.fl., 2017, bls. 26-28). Yfirföll og 

drenrör geta komið að góðum notum í miklum 

snjó en alltaf gera skal ráð fyrir snjósöfnun og 

afrennsli frá sköflum við hönnun BGO (Alta, 

2020, bls. 20).

Margar nýbyggingar hafa bílakjallara en það 

er ekki algengt í eldri hverfum. Í þeim tilvikum 

þarf að skoða vel hvernig drenkerfi kjallaranna 

virka og hvaða áhrif þau kunna að hafa (Alta, 

2020, bls. 21). 

Afrennsli frá vegum er eðli málsins samkvæmt 

verulega mengað. Mikilvægt er að meðhöndla 

vatnið nálægt upptökum með síunarræmum, 

siturskurðum og regnlautum þar sem stuðlað er 

að hreinsun vatns með síun í gegnum jarðveg. 

Mælt er með að síunarlagi undir gróðurþekjunni 

sem hefur ákveðin hlutföll af sandi og mold 

(Jotte o.fl., 2017). 

Svipuð áskorun er á öðrum svæðum með 

mengandi starfsemi en þar er nauðsynlegt að 

tryggja hreinsun ofanvatns áður en það fer yfir 

á önnur svæði. Best væri ef ofanvatn af slíku 

svæði færi í gegnum keðju ofanvatnslausna til 

að gefa mengunarefnum sem flest tækifæri til 

að síast úr (Alta, 2020, bls. 22). 

Þegar eitt svæði getur aukið flóðahættu

annars þarf að gera sérstakar ráðstafanir. Við 

innleiðingu á svæði með tiltölulega miklum 

halla ætti að gera ráð fyrir BGO með mikilli 

geymslugetu (Ballard o.fl., 2015, bls. 134). 

Aðstæðum sem þessum fylgir sú áhætta að vatn 

sem hefur þegar síast niður í jarðveg getur komið 

aftur upp á yfirborðið neðar í brekkunni og 

passa þarf vel upp á að valda ekki vandamálum 

á nærliggjandi lóðum. Við slík tilfelli ætti alltaf 

að kortleggja berggrunn svæðisins fyrst.  

Eins og ofangreint gefur til kynna geta ýmiss 

konar áskoranir komið upp í innleiðingarferlinu 

en vegna fjölbreytileika BGO er oftast hægt að 

Mynd 12: Regngarður með drenröri sem hentar köldu 
loftslagi og gerir ráð fyrir snjósöfnun, útfærsla höfundar 
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landslag og legu vatnsfarvega til hins ítrasta 

við gerð BGO. Sveitafélögin hafa einnig 

upplýsingar um landnotkun og frárennsli og 

Landbúnaðarháskólinn og Náttúrufræðistofnun 

hafa unnið gróðurgögn og vistfræðikort sem 

geta komið að góðum notum (Eyrún Pétursdóttir  

o.fl., 2017).  Gögn sem þessi eyða óvissu og 

auka líkur á farsælli hönnun og innleiðingu. Við 

hönnun BGO á svæðum þar sem fyrir er gróin 

byggð er gott að þekkja sögu svæðisins, hvað 

varðar legu tjarna og mýra eða gamla farvegi 

lækja.    

Með BGO er ofanvatn meðhöndlað eftir 

fjölbreyttum leiðum sem tengjast og mynda 

samfellda ofanvatnskeðju. Meðhöndlun 

vatnsins er skipt í þrjá meginhlekki sem eru 

meðhöndlun innan lóðar, meðhöndlun innan 

hverfis og í lokahlekknum er vatninu síðan 

veitt út í nærtækasta viðtaka. Á hverju stigi í 

ofanvatnskeðjunni er reynt að hafa yfirborð 

eins gegndræpt og mögulegt er til þess að vatn 

komist auðveldlega niður í jarðveginn á þeim 

stað sem það fellur. Afgangs afrennsli er beint, 

með mismunandi aðferðum, áfram yfir í næsta 

hlekk keðjunnar, þar til vatnið hefur skilað sér 

hreint út í sjó, vatn eða votlendi (Alta, 2016) 

Með þessum aðferðum er vatnsflæði lágmarkað 

strax í byrjun, sem dreifir álagi á fráveitu, styttir 

flutningsleiðir og kemur í veg fyrir flóð eða 

óæskilega uppsöfnun vatns. 

Þar sem vatn fellur innan lóðar er það 

meðhöndlað sem næst upptökum og á 

þessu stigi nýtast græn þök, grænir veggir og 

gegndræp yfirborðsefni mjög vel. Vatni sem 

finna lausnir. Nauðsynlegt er að gera vandaða 

greiningu á viðkomandi svæði og þeir aðilar sem 

koma að innleiðingu ættu að verða sér úti um 

viðeigandi grunngögn

3.3.3 Tæknileg atriði 

Lykillinn að árangursríkri innleiðingu BGO er 

góður skilningur á virkni þeirra, langtímasýn í 

skipulagi og þverfaglegt samstarf sérfræðinga í 

skipulags-, umhverfis og fráveitumálum. Einnig 

er mikilvægt að hafa aðgang að eftirfarandi 

grunngögnum.  

Leita þarf upplýsinga varðandi veðurfar, 

og þá sérstaklega tölur um hámarksskúri og 

snjóbráð, svo hægt sé að hanna lausnir sem 

anni úrkomumagni svæðisins. Eins þarf ítarlegar 

upplýsingar um vatnafar, svo sem yfirborðsvatn 

og grunnvatnsstöðu, en há grunnvatnsstaða 

eykur líkur á mengunarhættu (Alta,  2020,  bls. 11). 

Gott er að hafa upplýsingar um lekt jarðvegs og 

berggrunns sem gefur til kynna hvernig og hvort 

vatnið komist ofan í jörðina. Önnur nauðsynleg 

grunngögn landslags eru yfirborðslögun, ásamt 

há- og lágpunktum, en hægt er að nálgast 

1m hæðarlínur hjá sveitafélögum. Nýta ætti 

Mynd 13: Vandamál sem geta myndast í hallandi 
landslagi, útfærsla höfundar
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meðfram götum, í safnlautir á grænum svæðum 

og regnbeð meðfram gangstéttum og aðrar 

viðeigandi lausnir í borgarrýminu. Því ofanvatni 

sem ekki nær að síast niður innan lóðar eða 

hverfis er veitt yfir í lokahlekk keðjunnar sem 

er yfirleitt stærra svæði í jaðri byggðar. Þar taka 

votlendi og settjarnir við vatninu og stuðla að 

frekara innsigi í jarðveg, en hafa þarf í huga að 

nægt rými þarf að vera til staðar fyrir tímabundna 

söfnun vatns í flóðum. Ferð vatnsins í gegnum 

keðjuna hægir á afrennsli og á leiðinni brotna 

mengunarefni niður (Alta, 2016).   

Við hönnun BGO þarf bæði að kanna 

mengunarhættu og að meta ástand viðtaka. 

Best er ef ofanvatnið nær að renna í gegnum alla 

þrjá hlekki keðjunnar til að fá sem flest tækifæri 

til hreinsunar, en reynslan hefur sýnt okkur að 

gróður og jarðvegur hafa góða eiginleika til að 

brjóta niður skaðleg efni. Regn er hreint þegar 

það fellur til jarðar en þegar vatnið rennur 

eftir óhreinu yfirborði lands tekur það með sér 

skaðleg efni. Þess vegna er best að það komist 

sem fyrst niður í jarðveginn, áður en það kemst 

í snertingu við mengað yfirborð. Algengir 

mengunarvaldar á yfirborði gatna og annarra 

lokaðra flata eru meðal annars þungmálmar, 

salt, fosfór, köfnunarefni og gúmmíagnir, en salt 

er það efni sem gróður á hvað erfiðast með að 

hreinsa (Alta, 2016). 

Plöntur gegna mikilvægu hlutverki í BGO en 

vanda þarf valið við plöntuval. Plönturnar eru 

að sjálfsögðu mismunandi eftir lausnum og 

skala en þær þurfa í flestum tilfellum að hafa 

visst harðgeri. Gott er að velja plöntur fyrir 

lekur af þéttum flötum er beint ofan í regngarða 

eða grjótpúkk og einnig er hægt að koma fyrir 

söfnunarkössum neðanjarðar sem geyma vatn 

og seyta því rólega út í jarðveg. Söfnunarkassa 

ofanjarðar er hægt að nýta til þess að safna 

vatni sem ekki þarf að vera drykkjarhæft en 

er hægt að nota til vökvunar eða þrifa (Ballard 

o.fl., 2015, bls. 207)

Þar sem vatn fellur innan hverfis er einnig 

reynt að koma vatni ofan í jarðveg sem næst 

upptökum en það er gert með því að lágmarka 

malbik, hafa bílastæði gegndræp og mikið magn 

grænna svæða. Ofanvatni er beint í græna geira 

Mynd 14: Hlekkirnir þrír í ofanvatnskeðjunni, útfærsla 
höfundar
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3.3.4 Mögulegar útfærslur

Eins og komið hefur verið inn á eru til 

ótalmargar tegundir og útfærslur blágrænna 

ofanvatnslausna. Hægt er að flokka þær 

gróflega eftir hlekkjunum þremur; meðhöndlun 

innan lóðar, meðhöndlun innan hverfis og 

meðhöndlun í jaðri byggðar, þó margar þeirra 

falli á milli og henti jafn vel á einkalóð og innan 

hverfis. Hér verður sérstaklega fjallað um þær 

lausnir sem falla undir annan hlekk keðjunnar 

og koma til greina í Seljahverfi. 

Möguleikar lóðareigandans eru margir en 

þær lausnir sem hafa notið hvað mestra vinsælda 

eru græn þök og gegndræp yfirborðsefni. 

Báðar aðferðir taka lítið pláss og eru tiltölulega 

auðveldar í framkvæmd og viðhaldi. 

Græn þök (e. green roof) eru þök sem 

hreinsa og hægja á afrennsli vatns og laða að 

sér fugla og skordýr. Best er að gera ráð fyrir 

grænum þökum við hönnun bygginga en halli 

þeirra verður að vera meiri en 2% svo vatn 

leki á endanum niður en safnist ekki saman og 

valdi leka. Hallinn ætti ekki að vera meiri en 

36% svo rætur gróðursins haldi sér. Græn þök 

eru byggð upp með vatnsþéttum hlífðardúk, 

drenlagi, jarðvegslagi og síðan gróðri. (Halla 

Einarsdóttir o.fl., 2018).  Var þetta m.a. gert á 

þökum nýbygginga við Jaðarleiti á RÚV-reitnum 

og Framhaldsskólanum í Mosfellsbæ. 

Gegndræp yfirborðsefni (e. permeable 

paving) eru efni á yfirborði lands sem hönnuð 

eru sérstaklega til þess að hleypa vatni í gegnum 

sig. Þessi yfirborðsefni henta sérstaklega vel í 

gangstéttir, stíga og bílastæði og jafnvel götur 

borgarrými sem þarfnast lítils viðhalds en fyrst 

og fremst þurfa plöntur í öllum úfærslum BGO 

að þola breytingar á jarðvegsraka, þ.e. að geta 

staðið í vatni í ákveðinn tíma og eins að komast 

þokkalega af í þurrki. Þær þurfa einnig að þola 

salt og annað álag sem fylgir mengun (HR 

Wallingford, 2003). Velja þarf réttar tegundir 

fyrir hvert svæði fyrir sig, svo þær geti þrifist 

vel og þjónað sínu hlutverki. Taka þarf tillit 

til sólar og skugga, sýrustigs og dýpt jarðvegs. 

Forðast ætti að koma ágengum tegundum 

fyrir á náttúrulegum svæðum. Íbúar munu að 

öllum líkindum koma til með að dæma gæði 

BGO út frá fegurðargildi svo leita ætti ráða 

hjá landslagsarkitekt og stuðla að sjónrænum 

gæðum allt árið um kring (Ballard o.fl., 2015). 

Hvað varðar gróður í votlendi og tjörnum 

þá er þumalputtareglan sú að fara varlega í 

gróðursetningu, því tjarnir á fyrsta þróunarstigi 

eru í sjálfu sér vistfræðilega mikilvægar. 

Náttúrulegt landnám plantna gerist hratt og 

það styður við tegundir sem ekki sjást á seinni 

stigum landnáms. Gróðursetning tekur pláss frá 

staðbundnum tegundum og dregur þannig úr 

vistfræðilegu gildi tjarnarinnar (HR Wallingford, 

2003).  

Mynd 15: Votlendi í Newcastle 
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Regnlautir (e. rain garden) og regnbeð (e. 

bioretention areas) eru skemmtilegar lausnir 

sem henta einkagarði jafn sem borgarlandi. 

Regnlautir taka við ofanvatni frá nærliggjandi 

ógegndræpum svæðum, hreinsa það og hleypa 

því ofan í jarðveg. Þær eru grunnar dældir 

sem geta geymt töluvert vatn en í mikilli 

úrkomu fer yfirfall úr regnlautum áfram út í 

ofanvatnskeðjuna. Í regnlautum er sérstakur 

jarðvegur blandaður úr hreinum sandi, moltu 

og litlu magni af mold. Plöntur sem þrífast 

vel í regngörðum við íslenskar aðstæður eru 

m.a. hófsóley, mjaðjurt og maríustakkur. 

Regnlautir henta vel á opnum svæðum þar sem 

er minniháttar mengun og eru tilvalin lausn 

neðarlega í landhalla þar sem vatn getur safnast 

fyrir. Ef vel er staðið að hönnun geta þær verið 

sannkallað augnayndi með lágum fjölbreyttum 

gróðri. Þessi lausn er mikið notuð erlendis í eldri 

byggð en hún þarfnast viðhalds og hentar ekki í 

miklum halla. (Verkís og Alta, á.á., b) . 

Regnbeð eru önnur útfærsla af regngörðum 

og eru mest notuð meðfram gangstéttum, á 

gatnamótum og sem gróðureyjur á bílastæðum. 

Þau eru afmörkuð með kantsteinum eða 

með lítilli umferð (Verkís og Alta, á.á., a). Ekki 

er mælt með því að nota þau þar sem búast 

má við mikilli umferð eða þar sem er mikil 

mengunarhætta. Margar tegundir eru í boði en 

t.d. má nefna möl, grasstein, gegndræpa steypu 

og hellur með breiðri fúgu án fínefna. Burðar 

og styrktarlag þessara efna þarf einnig að vera 

gegndræpt. Dæmi um gegndræp efni má sjá 

víðs vegar um Urriðaholtið þar sem bílastæði 

og fleiri fletir eru lagðir grasstein og Ecoraster 

mottum.

Annað sem algengt er að sé gert innan 

lóða erlendis eru geymslulausnir ofan- og 

neðanjarðar. Í þeim tilfellum sem erfitt er 

að koma ofanvatnslausnum fyrir er hægt að 

koma fyrir sérstökum lausnum neðanjarðar 

(e. underground storage), sem þjóna þeim 

tilgangi að geyma vatn og seyta því hægt niður 

í jarðveg. Þetta eru yfirleitt tankar úr plasti sem 

geta geymt mikið vatn (Ballard o.fl., 2015).  

Geymslutankar sem hafðir eru ofanjarðar (e. 

rainwater harvesting) safna umfram vatni, t.d. 

af grænum þökum sem hægt er að endurnýta 

seinna til þrifa eða vökvunar. Þetta minnkar álag 

á önnur á kerfi. 

Mynd 16: Dæmi um gegndræp yfirborðsefni, myndir úr safni höfundar 
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Ákvæði um grjótpúkk má finna í almennum 

lóðaskilmálum við Mosagötu í Urriðaholti. 

Aðrar útfærslur BGO sem henta vel á 

borgarlandi eru mjúkar og harðar regnvatnsrásir, 

síunarræmur, söfnunarlautir og siturskurðir. 

Harðar regnvatnsrásir (e. channels and rills) 

henta einstaklega vel í þéttri byggð því þær taka 

lágmarkspláss. Þær eru rásir úr ógegndræpu 

efni eins og steypu og hafa það hlutverk að 

safna vatni og flytja það til annarra viðtaka. 

(Alta, 2020). Þessar rásir geta lífgað upp á 

svæði með rennandi vatni og verið til mikillar 

prýði í borgarrýminu. Hægt er að útfæra þær 

á marga mismunandi vegu með tilliti til halla, 

landslags og bygginga en þær geta verið partur 

af vatnsskúlptúrum, verið brattar með hröðu 

rennsli, aflíðandi með hægu rennsli, eða jafnvel 

í tröppuformi. 

Mjúkar regnvatnsrásir (e. swale) eru hins 

vegar grunnir, aflíðandi farvegir fyrir vatn en 

þær eru yfirleitt grasi vaxnar og sitra vatni niður 

í jarðveg í leiðinni. Þær eru útfærðar sem dældir 

í landslaginu og minna oft á litla lækjarfarvegi. 

Þær geta komið með form og líf inn á annars flöt 

og einsleit svæði og eru ýmist þurrar eða blautar  

öðru sambærilegu efni, eru lægri en aðliggjandi 

fletir og seyta vatni niður í jarðveg sem annað 

hvort endar í grunnvatni eða tengist hefðbundinni 

fráveitu. Regnbeð hafa það sérstaka hlutverk að 

hreinsa ofanvatnið og sía burt svifagnir og olíur 

sem það ber með sér af götunum, en þau er 

byggð upp af drenlagi, síulagi, ræktunarlagi og 

gróðri ásamt jarðvatnslögn og yfirfalli sem taka 

við í mikilli úrkomu (Verkís og Alta, á.á. c). 

Í deiliskipulagi fyrir Nýja Skerjafjörð eru 

ákvæði um regngarða sem tengdir verða saman 

með ofanvatnsrásum og leiða vatn að endingu 

út í viðtaka. Þessar lausnir má einnig sjá í 

fjölmörgum verkefnum erlendis enda fegra þær 

borgarumhverfið umtalsvert og njóta mikilla 

vinsælda. 

Grjótpúkk (e. infiltration pit) eru önnur 

útfærsla sem hentar vel bæði innan lóðar og 

hverfis. Þau eru í raun holur fylltar af grjóti sem 

safna vatni af hörðum flötum eins og bílastæðum 

eða þökum. Grjótpúkkin jafna rennsli, hreinsa 

ofanvatn og stuðla að innsigi í jarðveg. Þau eru 

oft notuð sem hluti af regnlaut og bjóða upp á 

skemmtilega möguleika í hönnun. Þessi lausn 

er einföld og ódýr í uppsetningu og viðhaldi en 

er háð jarðvegsaðstæðum á viðkomandi lóð. 

Mynd 17: Regnbeð við veg í Seattle 

Mynd 18: Snið af grjótpúkki, útfærsla höfundar 
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vel í mikilli úrkomu. Að lokum eru siturskurðir 

(e. infiltration trench) litlir skurðir sem eru 

fylltir af steinum í þeim tilgangi að geyma vatn 

og aðstoða við innsig í jarðveg. Þeir eru ódýrir 

í uppsetningu og geta komið skemmtilega út í 

borgarumhverfinu (Alta, 2020). Þessar lausnir 

allar má sjá víða í Urriðaholti. 

BGO í þriðja hlekk ofanvatnskeðjunnar 

eru miðlunartjarnir, votlendi og settjarnir. 

Miðlunartjarnir (e. pond) geyma afrennsli í 

mikilli úrkomu. Yfirborð þeirra hækkar í miklum 

vatnsveðrum en lækkar þegar vatnið smám 

saman síast niður í jarðveg. Þær geta stuðlað 

að líffræðilegum fjölbreytileika og fegrað 

umhverfið. Votlendi (e. wetland) eru grunn 

gróðursvæði með lítilli dýpt. Þegar vatn fer í 

gegnum votlendi hefur það mikla möguleika á 

niðurbroti mengunarefna. Votlendi geta bæði 

verið viðkomustaður eða geymsla fyrir vatn. 

Þau taka yfirleitt töluvert pláss og eru þess 

vegna oft í jaðri byggðar.  Settjarnir (e. retention 

pond) eru manngerðar tjarnir sem geyma vatn 

og brjóta niður mengunarefni. Þær, eins og 

votlendin krefjast ákveðins pláss og henta því 

ekki alltaf í byggð en eru hluti af þriðja hlekk 

ofanvatnskeðjunnar. 

(Alta, 2020). Kveðið er á um regnvatnsrásir í 

deiliskipulagi Elliðaárvogs og þær má líka finna 

í Urriðaholti. 

Síunarræmur (e. filter strips) eru litlar grasi 

vaxnar brekkur sem henta vel á milli malbiks 

á umferðarsvæðum, t.d. á milli vega. Þær 

mega ekki vera of brattar og þurfa að vera 

minnst 5 metrar að lengd. Rannsóknir sýna að 

þessi ofanvatnslausn sé mjög áhrifarík leið til 

hreinsunar afrennslis frá vegum (Gavrić o.fl., 

2019).

Söfnunarlautir (e. detention basin) eru 

dældir í landslagi, þaktar gróðri, sem geta tekið 

við miklu vatnsmagni og verða þá jafnvel tjarnir 

rétt á meðan. Þessi ofanvatnslausn er hluti af 

almenningsrýminu og getur nýst til útivistar 

og leikja á þurrkatímum. Einfalt er að koma 

söfnunarlautum fyrir og þær geta verið af öllum 

stærðum. Þær jafna rennsli, safna vatni og nýtast 

Mynd 19: Hörð regnvatnsrás, útfærsla höfundar

Mynd 20: Mjúk regnvatnsrás, útfærsla höfundar

Mynd 21: Söfnunarlaut í Bretlandi
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(The Climate Secretariat, á.á., bls. 7). 

Þrettán stærstu borgirnar í Noregi tóku 

þátt í verkefni á árunum 2008-2014 sem hét 

“Framtidens Byer”. Markmið Noregs var að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og að 

bæta lífsgæði í borgunum, en þemu verkefnisins 

voru meðal annars lífvænlegra borgarumhverfi, 

loftslagsaðlögun og neysla og úrgangur 

(Framtidens Byer, á.á.). 

Í meira en áratug hefur Svíþjóð verið í efstu  

sætunum á hinum virta lista “Environmental 

Performance Index”, með einstaklega hreint loft 

ásamt lítilli losun, en markmið Svía er að vera 

kolefnishlutlaus árið 2045 (Ministry of the Envi-

ronment and Energy, á.á.). Því þarf ekki að leita 

lengra en til nágrannaþjóða okkar að innblæstri 

og hér verður farið yfir þrjú fordæmi, þar sem 

BGO hefur verið komið fyrir í áður byggðu 

umhverfi. 

3.4.1 Middelfart „KlimaByen“ í Danmörku

Middelfart er 16.000 íbúa bær í Danmörku, með 

aflíðandi landslagi og strandlengju til norðurs 

og vesturs. Eftir mikil flóð í kjölfar úrkomu, 

á árunum 2012-2019, þróaði sveitarfélagið 

loftslagsaðlögunarplanið „KlimaByen“ og er 

hönnun þess og framkvæmd nú lokið. Ákveðið 

var að meðhöndla regn einungis ofanjarðar 

á 45 hektara svæði með 500 íbúðum, en eftir 

rannsóknir sveitarfélagsins kom í ljós að það 

myndi bæði spara íbúum töluverðar upphæðir 

og gæfi möguleika á að skapa ný og skemmtileg 

svæði. Svæðið skiptist í þrjú mismunandi hverfi 

sem hvert hefur sín sérkenni og var hönnun 

3.4 Erlend verkefni sem fyrirmynd

Eins og minnst hefur verið á, hafa 

Norðurlandaþjóðirnar verið fljótar að taka 

við sér í umhverfismálum, með innleiðingu 

BGO og öðrum loftslagsaðgerðum. Helsti 

hvatinn eru tíð flóð og skemmdir af þeirra 

völdum en árið 2011  varð  sögulegur atburður 

í sögu Kaupmannahafnar sem olli því að 

stjórnvöld fóru af stað með metnaðarfullt 

loftslagsaðlögunarverkefni. Þá rigndi 135mm 

á aðeins þremur klukkutímum í borginni og 

fráveitukerfi Kaupmannahafnar réði ekki við 

úrkomumagnið, sem olli því að vatn flæddi 

inn í kjallara og samgöngur fóru úr skorðum. 

Samkvæmt dönskum stjórnvöldum varð tjón 

upp á rúma hundrað milljarða í borginni og varð 

það til þess að breyta stefnu Kaupmannahafnar  

um meðhöndlun ofanvatns (Kilhof, 2014). 

Náttúrulegar lausnir og landslagsarkitektúr, 

fráveituskurðir og stór svæði hönnuð til að 

geyma vatn ofanjarðar í aftakaúrkomu létta nú 

á fráveitukerfi Kaupmannahafnar.

Danmörk stefnir einnig að því að losa sig 

alfarið við jarðefnaeldsneyti og skipta yfir í 

endurnýjanlega orkugjafa fyrir árið 2050 og 

markmið Kaupmannahafnar er að verða fyrsta 

kolefnishlutlausa höfuðborg í heimi sama ár. 

Mynd 22: Flóðið í Kaupmannahöfn 2011
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aðalhlutverki og umhverfi dvalarheimilisins 

er fegurra og heilnæmara en áður. Þetta 

ofanvatnsverkefni var fyrst og fremst 

framkvæmt á borgarlandi en þó með mikilli 

þáttöku íbúa og töluverðri sjálfboðavinnu. Að 

skipta heildarsvæðinu í þrjú minni svæði með 

þremur mismunandi náttúrulegum lausnum 

hefur reynst farsælt (Olivarius, 2020). 

Í fyrsta hverfinu er vatn að mestu leyti 

meðhöndlað í regnbeðum meðfram 

BGO í samræmi við þau. Margs konar tæknilegar 

útfærslur voru gerðar til að gera meðhöndlun 

ofanjarðar mögulega. Sumar götur voru þrengdar 

í þeim tilgangi að koma fyrir regnbeðum, aðrar 

götur með nægilegan halla voru útfærðar sem 

nokkurs konar regnvatnsrásir og stóru leiksvæði 

var komið fyrir sem geymslusvæði fyrir vatn. Auk 

þess nýtir sveitarfélagið kirkjugarð, dvalarheimili 

aldraðra og nokkra einkagarða til meðhöndlunar 

ofanvatns. Vegna hás hlutfalls leirs í jarðveg 

á svæðinu er ekki notast mikið við síun vatns 

heldur er meirihluta þess beint niður í höfnina 

við Litlabelti – sundið sem bærinn liggur við. 

Hingað til hefur mikil úrkoma ekki valdið skaða í 

bænum en íbúar búa við aukin umhverfisgæði, 

meiri líffræðilegan fjölbreytileika en áður og 

regnbeð á götunum sem auka fegurðargildi 

og hægja jafnframt á umferð. Íbúar eru með 

aðgang að nýjum leikvelli þar sem vatn er í 

Mynd 24: Regngarður við götu í Middelfart

Mynd 23: Regnlautir beggja megin götu í Middelfart

Mynd 25: Regngarðar í aflíðandi brekku Middelfart

Mynd 26: Regngarður hægir á umferð í Middelfart

Mynd 27: Kortið sýnir hverfin þrjú í Middelfart
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hægt að nýta til fræðslu en í þeim eru fjölæringar 

sem skapa lifandi umhverfi og mismunandi form 

og áferðir allt árið um kring. Regnvatn flæðir 

í gegnum garðana en seytlar líka í gegnum 

gegndræpa dúka og möl (Asplan Viak, 2016, bls. 

178). 

Hönnunarstúdíóið Asplan Viak AS vann 

verðlaun LILA fyrir verkefnið og niðurstaðan er 

fagurt almenningsrými þar sem vatn og gróður 

mynda heildrænt kerfi með ríkt fegurðargildi og 

virkni sem mætir kröfum nútímans. 

3.4.3 Hammarby Sjöstad í Svíþjóð 

Fyrir aldamót var Hammarby Sjöstad í 

Stokkhólmi þekkt fyrir að vera illa farið iðnaðar- 

og íbúðahverfi, en hefur nú verið endurnýjað og 

breytt í sjálfbært hverfi, sem er bæði aðlaðandi 

íbúðagötunum en annað afrennsli ferðast 

meðfram aðalgötunni, niður í söfnunarlautir 

nærri leikvellinum og þaðan út í höfnina. Í 

hverfi tvö er vatn leitt inn í minni regngarða 

en einnig í rásir meðfram götunum, þaðan 

sem það rennur í gegnum sandgildru (e. sand 

trap) og áfram í söfnunarlaut í kirkjugarðinum. 

Söfnunarlautirnar eru með yfirfalli til öryggis en 

í þeim tilfellum flæðir hreinsað vatn inn í rör sem 

enda í höfninni. Í þriðja hverfi rennur vatn 900 

metra niður göturnar sjálfar og endar í höfninni 

eftir að það fer í gegnum tvö stig hreinsunar. 

KlimaByen verkefnið í Middelfart hefur 

sýnt fram á að mörg lítil inngrip geta myndað 

yfirgripsmikið og heildrænt kerfi. Þáttaka 

almennings í gegnum vinnuhópa, útifundi, 

skoðanakannanir og sjálfboðavinnu er talin 

hafa átt mikinn þátt í því hversu vel tókst til, og 

sömuleiðis góð forvinna á skipulagsstiginu.

 

3.4.2 Deichmans Gate og Wilses Gate í Noregi 

Deichmans Gate og Wilses Gate eru götur 

í miðbæ Oslóar en þar var fyrstu blágrænu 

ofanvatnslausnunum komið fyrir í þéttbýli 

í Noregi. Hvatinn að verkefninu var yfirfullt 

fráveitukerfi sem réði ekki við vatnsmagnið 

í  mestu rigningunum. Útfærslan er í formi 

regngarða með 60 rúmmetra geymslurými 

sem eiga að rýma vaxandi úrkomumagn 

framtíðarinnar. Vatnsskúlptúrar og 

frárennslisrásir tengja regngarðana saman og 

hægja á rennsli. Skúlptúrarnir þjóna þarna 

praktískum tilgangi en eru á sama tíma leiksvæði 

fyrir börn úr næsta nágrenni. Regngarðana er 

Mynd 28: Ofanvatnslausnir á Deichmans Gate og 
Wileses Gate 

Mynd 29: Planteikning ofanvatnslausna á 
Deichmans Gate og Wilses Gate eftir Asplan Viak 
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Sjöstad”, e.d.). Þetta fordæmi sýnir að regnvatni 

er hægt að skila inn í náttúrulega hringrás og að 

frárennsli getur nýst á margan máta. 

4. Innleiðing Blágrænna ofanvatnslausna 
í Seljahverfi 

4. 1 Greiningarvinna

Landslagsgreining er mikilvægt tól í 

hönnunarferlinu. Greiningarvinnan er notuð 

til þess að fá þekkingu og yfirsýn yfir svæðið. 

Hún hjálpar til við að meta hvað má betur fara, 

hverju ætti að breyta og hvað er hægt að nýta. 

Greiningin getur verið víðtækasti hluti verkefnis 

þar sem taka þarf tillit til margvíslegra þátta, en 

það skilar sér almennt í betri hönnun og gerir 

hönnunarferlið auðveldara. 

4.1.1 Athugunarsvæðið

Þverársel ásamt fjórum aðliggjandi götum í 

Breiðholtinu í Reykjavík urðu fyrir valinu vegna 

náttúrulegs halla í landslagi og nálægðar við 

græn svæði. Athugunarsvæðið er í póstnúmeri 

og vinsælt. Sjálfbærni var megin fókus þeirra 

sérfræðinga sem komu að verkefninu og var 

það samþætt í skipulagsferlinu alveg frá byrjun. 

Fyrsta skrefið í sjálfbærri meðhöndlun vatns var 

þáttaka og fræðsla íbúa en þeir geta fylgst með 

vatns- og orkunotkun sinni á vefnum og er búist 

við að það dragi úr mengun og óhóflegri notkun. 

Skólp er meðhöndlað á svæðinu og  endurnýtt 

sem áburður á ræktað land. Við meðhöndlunina 

verður til lífgas sem er notað sem orkugjafi fyrir 

almenningssamgöngur og einnig til upphitunar 

u.þ.b. þúsund heimila á svæðinu ( Jernberg o.fl., 

2015). Regnvatnið er látið síast niður í jarðveg, 

í gegnum gegndræp yfirborð, eða látið ferðast 

eftir síkjum sem eru hluti af hönnun svæðisins og 

stuðla að mjög sterkum staðaranda. Í einu síkinu 

er listaverk eftir listamanninn Dag Birkelund, en 

verkið nefnist Vattentrappan. 

Nokkur þök á svæðinu eru græn og taka þau upp 

töluvert af regnvatni sem seinkar og hægir á 

rennsli sem á endanum fer út í sjó án nokkurrar 

viðkomu í fráveitu . Afrennsli af vegum er 

meðhöndlað sérstaklega í settjörnum áður en 

það síast í jörðu eða er leitt út í sjó (“Hammarby 

Mynd 30: Listaverkið Vattentrappan

Mynd 31: Eitt af síkjunum í Hammarby Sjöstad

19



109 og er staðsett neðst í Seljahverfi, við jaðar 

Kópavogs. Það afmarkast af ytri lóðarmörkum 

aðliggjandi húsa en göturnar eru Þverársel, 

Þúfusel, Þrándarsel, Þjóttusel og Þingasel. 

Svæðið er skilgreint í Aðalskipulagi 2010-

2030 sem eingöngu íbúðarbyggð (Umhverfis- 

og skipulagssvið Reykjavíkur, 2013). Það er 

44.000 fermetrar að heildarstærð en af því 

er borgarlandið u.þ.b 10.000 fermetrar. Við 

hönnun svæðisins verður aðeins horft til 

þessarra 10.000 fermetra af opinberu landi. 

Innan svæðisins eru 40 sérbýli, hvert með sinn 

einkagarð. Byggðin einkennist af tveggja hæða 

sérbýlum í þeim grófa steinsteypuarkitektúr sem 

tíðkaðist á byggingartímanum, en Seljahverfið 

ásamt Efra- og Neðra-Breiðholti eru dæmigerð 

úthverfi í anda síðmódernisma (Hverfisskipulag 

Reykjavíkur, 2014). 

Mynd 33: Staðsetning gatnanna í Reykjavík 

Mynd 34: Hlutföll einkalóða og borgarlands, útfærsla 
höfundar

Mynd 32: Kort af svæðinu, útfærsla höfundar 
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4.1.3 Nærliggjandi svæði

Þverársel og aðliggjandi götur eru við 

jaðar Lindahverfis í Kópavogi og stutt er að 

ganga á milli. Dalvegurinn er hinumegin við 

Reykjanesbrautina og stutt er í litla tjörn sem 

er á milli Álfabakka 2 og 4. Sá hluti Suður 

Mjóddar var áður losunarstaður fyrir jarðveg en 

er núna gróið svæði með náttúrulegt yfirbragð 

(Hverfisskipulag Reykjavíkur, 2014). Tjörnin 

tekur við vatni frá Seljahverfi og miðlar því í 

Kópavogslæk og gæti því hentað sem þriðji 

hlekkur keðjunnar og verið viðtaki ofanvatns úr 

Þverárseli.  

Í næsta nágrenni gatnanna er 10,3 ha. 

íþróttasvæði ÍR þar sem gera má ráð fyrir 

uppbyggingu á komandi árum en svæðið er 

skilgreint sem þróunarsvæði í Aðalskipulagi 

Reykjavíkur (Umhverfis- og skipulagssvið 

Reykjavíkur 2013). Ofar í miðju hverfisins 

er Seljatjörn og gróinn almenningsgarður 

umkringir hana. Þar sem nú eru fjölbýlishús 

við Skógarsel stóð gamli Breiðholtsbærinn 

en gamla bæjarstæðið var friðlýst árið 1981 

4.1.2 Uppbygging svæðisins

Vinna við skipulag Breiðholts, hins fyrsta 

eiginlega úthverfis borgarinnar, hófst upp úr 

1960 og var því skipt í þrjú íbúðarhverfi, Efra 

Breiðholt, Neðra Breiðholt og Seljahverfi. 

Skipulag Seljahverfis var kynnt árið 1966 en 

hverfið var allt byggt upp á svipuðum tíma, 

frá árinu 1970. Athugunarsvæðið var byggt á 

árunum 1975-1979 en hverfið allt var fullbyggt 

um miðjan níunda áratuginn (Hverfisskipulag 

Reykjavíkur, 2014). Seljahverfi er fjölbreytt og 

lágreist íbúðabyggð með bæði fjölbýlishúsum 

og sérbýlum af ýmsum stærðum en í Suður 

Mjódd eru íbúðir og þjónusta fyrir aldraða auk 

íþróttasvæðis. Þéttleiki byggðarinnar er minni 

en gengur og gerist almennt í Reykjavík en hæð 

og form bygginganna gefa í raun möguleika á 

indælu umhverfi í mannlegum skala. 

Við skipulag hverfisins var tekið tillit til 

náttúrulegra þátta. Byggðin var hönnuð 

með útsýni íbúa í huga og tekið var tillit til 

veðurskilyrða og áhersla lögð á að mynda skjól 

með gróðursetningu á opnum svæðum og í jaðri 

byggðarinnar. 

Mynd 35: Innkeyrslur að húsum, útfærsla höfundar 

Mynd 36: Tjörnin í Suður Mjódd, úr safni höfundar 
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Ekki er gert ráð fyrir að fólk staldri við og dvelji 

í almenningsrýminu því þar eru engin skilgreind 

svæði fyrir fólk og dýr. Engir drykkjarfontar, 

bekkir eða ruslatunnur eru á svæðinu og lýsing 

er í formi hefðbundinna ljósastaura. 

Með skipulagsákvörðunum og mótun 

umhverfis má hafa áhrif á umfang og eðli 

athafna fólks. Með þeim er hægt að skapa 

betri skilyrði sem gerir það að verkum að fólk 

framkvæmir ekki bara nauðsynlegar athafnir 

í almenningsrýminu heldur einnig valkvæðar 

athafnir eins og að staldra við, spjalla, borða og 

leika sér (Gehl, 1971).

(Hverfisskipulag Reykjavíkur,  2014). Nokkur 

minni leiksvæði eru staðsett við botnlanga 

húsagatna í hverfinu en engir leikvellir eru innan 

athugunarsvæðisins.   

4.1.4 Landnotkun

Aðgengi að götunum er hefðbundið kerfi sem 

tíðkast víðs vegar um borgina. Bílar ferðast 

eftir stofngötum um hverfið og beygt er inn í 

íbúðargötur með 30 km hámarkshraða. Aðeins 

er ein leið inn og út af svæðinu fyrir akandi 

umferð en það er um Þverárselið. Malarstígar 

tengja Þingasel, Þjóttusel, Þrándarsel og Þúfusel 

við opna græna svæðið fyrir ofan og malbikaðir 

stígar niður af Þverárseli skapa aðgengi að græna 

svæðinu í Suður Mjódd. Einnig liggur göngu og 

hjólastígur út úr Þverárseli vestan megin sem 

myndar tengingu við Kópavog og Álfabakka. 

Íbúðargöturnar eru breiðar með afmörkuðum 

bílastæðum á annarri hlið en litlir grasblettir eru 

hér og þar á milli bílastæða. Á þessari sömu 

hlið eru breiðar gangstéttir en hinum megin eru 

mjórri stéttir sem falla ekki undir algilda hönnun. 

Yfirborðsefni eru að mestu leyti ógegndræp. 

Mynd 37: Umferð og aðkoma, útfærsla höfundar 

Mynd 38: Götuskipulag svæðisins eins og það er í dag, 
útfærsla höfundar 

Mynd 39: Hlutfall gegndræpra og ógegndræpra 
svæða, útfærsla höfundar 
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4.1.5 Staðhættir og náttúrfar. 

Seljahverfið liggur í brekku suðvestur af 

Vatnsendahæð og niður að Mjódd og bíður því 

upp á skemmtilegar útfærslur  ofanvatnslausna. 

Hæsti punktur athugunarsvæðisins er 

við Þingasel 9-10 og er 66 m.y.s en lægsti 

punkturinn, 47 m.y.s. er við Þverársel 28. Engir 

vatnsfarvegir voru áður inni á svæðinu en fyrir 

tíma Seljahverfis rann lækur í gegnum það sem 

nú er tjörnin í Suður Mjódd. 

Við enda Þingasels er manngerður hóll á 

borgarlandi sem skilur að einkalóðir við Þingasel 

og Strýtusel. Göturnar eru nokkuð gróðursælar 

þökk sé stórum grónum einkagörðum en 

einungis má finna gras og malbik á landi 

borgarinnar. Þessi götuþyrping er skemmtilega 

umvafin grænum svæðum, en fyrir neðan 

Þverársel er gervigras- og keppnisvöllur og stórt 

grænt svæði. Fyrir ofan göturnar má einnig finna 

stórt opið svæði, sem afmarkast af Strýtuseli, 

en það er óraskað land með því holtagrjóti 

og berjalyngi sem einkenndu svæðið áður en 

hverfið byggðist (Hverfisskipulag Reykjavíkur, 

2014) . Framlag gróðursins til staðarandans er 

mikið og þar spilar hallandi landslag líka stórt 

hlutverk. Engin sérstök kennileiti eru á svæðinu 

enda birgja húsin sýn þegar gengið er eftir 

götunum en á sama tíma gefur það tilfinningu 

fyrir rými og afmörkun. 

4.1.6 Veðurfar

Ríkjandi vindáttir á svæðinu eru austanátt og 

suðaustanátt, sem þýðir að strekkingur getur 

verið eftir Þverárselinu. Frekar skjólsælt er 

í hinum götunum fjórum og byggingarnar 

eru nógu lágar og langt frá gangstéttum að 

skuggamyndun er með lægsta móti. Tekið var 

tillit til þessara veðurfarslegu þátta við skipulag 

byggðarinnar (Hverfisskipulag Reykajvíkur, 

2014). Engar upplýsingar liggja fyrir um 

snjósöfnun í Breiðholti en gera má ráð fyrir að 

snjó sé rutt þeim megin götunnar sem bílastæðin 

og grasið eru. 

4.1.7 Vatnafar og fráveita

Á athugunarsvæðinu er dýpt niður á grunnvatn 

u.þ.b 50 metrar og landið er hentugt til írennslis. 

Grunnvatnshæðarlínur eru þó einungis til með 

Mynd 40: Hæðarlíkan af svæðinu, útfærsla höfundar 

Mynd 41: Landhalli á svæðinu, gera má ráð fyrir að vatn 
renni í þessar áttir, útfærsla höfundar 
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4.1.8 Niðurstöður greiningar

Greiningin gefur góða mynd af aðstæðum á 

svæðinu en styrkleikar þess eru margir og felast 

þá helst í nálægðinni við náttúruleg svæði, 

aflíðandi landslagi og þeirri staðreynd að þetta 

er gróin og notaleg íbúðabyggð. Á svæðinu er 

gott stígakerfi og leiðir inn og út úr hverfinu eru 

margar en nýta mætti borgarlandið mun betur 

með meiri gróðri og aðstöðu fyrir fólk. Tækifærin 

felast helst í nægu plássi en göturýmið er rúmir 

12 m að breidd. Aðstæður eru góðar og há 

grunnvatnsstaða er ekki vandamál á svæðinu 

og er svæðið því tilvalið fyrir BGO. Hallinn í 

landslaginu er bæði kostur og áskorun en við 

þær aðstæður henta t.d. regngarðar ekki vel. 

Best væri að stuðla að innsigi í jarðveg neðst á 

svæðinu til að koma í veg fyrir að vatnið leiti aftur 

upp á yfirborðið. Aðrar áskoranir eru loftslag 

og snjósöfnun en við hönnun verður að reikna 

með frosti í jarðveg, snjómokstri og sköflum. 

Umrætt athugunarsvæði fellur undir annan 

hlekk ofanvatnskeðjunnar og því verður notast 

við lausnir sem henta því stigi. Ef stuðst er við 

erlendu dæmin þá er auðveldast að heimfæra 

aðstæðurnar í Middelfart yfir á Seljahverfið 

vegna landslagsins, en einnig mætti skoða hvort 

búa ætti til geymslurými fyrir auka vatnsmagn 

eins og gert var í Osló. Með hönnun BGO á 

svæðinu verður leitast við að auka gegndræpi 

almenningsrýmisins umtalsvert og að minnka 

magn vatns í hefðbundinni fráveitu úr 80-90% 

niður í 20%. 

tíu metra millibili í Breiðholti vegna þess að þær 

byggja aðeins á einni borholu. Annars staðar í 

Reykjavík eru hæðarlínurnar með tveggja metra 

bili (Árni Hjartarsvon og Daði Þorbjörnsson, 

2019). Grágrýtisberggrunnurinn í Reykjavík er 

mikilvægur viðtaki ofanvatns og hefur víða mjög 

góða lekt, en það á einmitt við í Þverárseli. Holt 

innan borgarinnar eru almennt góðir staðir fyrir 

BGO vegna þykktar bergsins. 

Meðal úrkoma í Reykjavík er 799mm og er hún 

mest á haustin og veturnar (Magnús Jónsson og 

Sigurður Harðarson, 2014). Úrkomumælingar 

sýna að október er úrkomumesti mánuður 

ársins en yfirleitt er þurrast í maí og júní. 

Fráveitukerfið í Breiðholti er tvöfalt, með 

skólpi og regnvatni aðskildu. Regnvatnslagnir 

tengjast inn í Tjörnina í Suður Mjódd en það er 

miðlunartjörn sem var hönnuð fyrir tíma BGO 

og áður en fólk byrjaði að hugsa um hreinsun 

vatnsins. Samkvæmt Fjólu Jóhannesdóttur, 

sérfræðingi í fráveitu, er forgangsatriði hjá 

Veitum að vinna plön fyrir hverfin vestan 

Elliðaánna og verður því ekki ráðist í innleiðingu 

ofanvatnslausna eða aðrar breytingar í 

Seljahverfi á næstunni. Hún bætir því við að 

Seljahverfið hafi verið ágætlega hannað á sínum 

tíma og að Veitur leggi áherslu á að uppfæra 

einföld fráveitukerfi. 
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grasstein eða öðru gegndræpu efni og á svæðinu 

eru 40 bílastæði utan lóða, s.s. eitt fyrir hvert 

hús, en þeim fækkar ekki með breytingunum. Í 

núverandi skipulagi eru 35 skilgreind bílastæði 

á svæðinu en með þrengingu gatna og betri 

nýtingu má koma fyrir jafn mörgum bílum auk 

allra regngarðanna og ofanvatnsrásanna. Því 

vatni sem ekki nær að síast niður í jarðveg innan 

svæðis er veitt áfram út í tjörnina í Suður-Mjódd. 

Með breytingunum minnkar umfang malbiksins 

og svæðið verður grænna og meira aðlaðandi 

með fjölbreyttum beðum og rennandi vatni. 

Ógegndræpum flötum á svæðinu fækkar úr 

u.þ.b. 9.500 fermetrum í 8.300 fermetra. 

4.2 Hönnunartillaga

Á mynd 39 má sjá hönnunartillögu fyrir svæðið. 

Eins og áður hefur verið sagt snýr hönnunin 

einungis að borgarlandinu en ekki að lóðum 

íbúa. Lausnir sem notast er við í þessari 

tillögu eru lausnir sem henta öðrum hlekk 

ofanvatnskeðjunnar og því eru regngarðar 

og ofanvatnsrásir ásamt gegndræpum 

yfirborðsefnum í forgrunni. Ekki er gert ráð 

fyrir miklu innsigi í jarðveg í mesta hallanum 

heldur liggja mjúkar og harðar ofanvatnsrásir 

niður Þingasel, Þjóttusel, Þrándarsel og Þúfusel. 

Gangbrautir og bílastæði í götunum eru lögð 

Mynd 42: Yfirlitsmynd af svæðinu með blágrænum ofanvatnslausnum 
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Mynd 44: Snið A-A1 sýnir tjörnina og regngarðinn

Mynd 45: Snið B-B1 sýnir regngarð og gegndræpt stæði

Mynd 46: Sýnir hvernig Þverársel gæti litið út eftir breytingar

Mynd 43: Blágrænar lausnir í Þverárseli 

4.2.1 Þverársel 

Þverársel er 366 metra löng gata og meðfram 

henni allri liggja djúpir regngarðar sem eru 

kennileiti svæðisins. Þeir er með fjölbreyttum, 

þéttum gróðri og ofanvatn frá nærliggjandi 

lóðum, gangstíg og götu síast niður í jarðveginn 

en afgangs vatn rennur niður Þverárselið, í 

gegnum regngarðana og þaðan með drenröri út 

í tjörnina í Suður Mjódd. Regngarðarnir eru með 

upphækkuðum hliðum til að fyrirbyggja slys 

og vatn rennur á milli þeirra undir innkeyrslur 

íbúanna. Regngarðana er hægt að nýta til 

snjósöfnunar að vetri til. Á tveimur stöðum þvera 

gegndræp efni götuna og mynda gönguleið sem 

tengir stíga á svæðinu. Á milli Þjóttusels og 

Þrándarsels er bílastæði úr grasstein fyrir tólf 

bíla og á milli Þingasels og Þjóttusels er pláss 

fyrir sjö bíla, einnig lagt grasstein. 
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4.2.2 Þingasel 

Þingasel er brattasta gatan með með 11 metra 

hæðarmun á efstu og neðstu lóð. Harðar 

regnvatnsrásir liggja meðfram gangstétt og 

skapa skemmtilegt og róandi umhverfi fyrir 

gangandi vegfarendur. Rásirnar er stallaðar 

í tröppur og mynda eina heild, en vatnið 

rennur í gegnum rör undir aðkomur að húsum 

og áfram niður í næstu ofanvatnsrás. Neðst í 

götunni er lítil manngerð tjörn með steyptum 

grunni og grjóti en drenrör leiðir vatnið þaðan 

og áfram inn í regngarðinn í Þverárseli. Engum 

beðum er bætt við vegna hallans en gegndræp 

bílastæði efst í götunni og á tveimur stöðum í 

brekkunni gera svæðið enn grænna. 

Mynd 48: Snið af götumynd Þingasels með gegndræpu bílastæði og harðri ofanvatnsrás 

Mynd 47: Langsnið af stallaðri ofanvatnsrás á milli Þingasels 6 og Þingasels 8  

Mynd 49: Sýnir hvernig Þingasel gæti litið út eftir breytingar
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4.2.3 Þjóttusel 

Í Þjóttuseli ferðast vatnið eftir mjúkum grasi 

vöxnum ofanvatnsrásum og endar í regnbeði 

neðst í brekkunni. Þar fyrir neðan myndar 

grassteinn gangbraut yfir Þverárselið og tengir 

göngustíginn við stíginn sem liggur niður á 

græna svæðið í Suður Mjódd. Ofar í götunni 

afmarka gegndræp yfirborðsefni bílastæði fyrir 

samtals sex bíla.  

Mynd 50: Sýnir hvernig Þjóttusel gæti litið út eftir breytingar

Mynd 51: Planteikning af horni Þjóttusels, mkv. 1:500
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4.2.4 Þrándarsel

Efst í Þrándarseli er stór regngarður sem fegrar götuna og tekur við ofanvatni frá græna svæðinu 

fyrir ofan og nærliggjandi lóðum. Hann er einnig hægt að nýta til snjósöfnunar að vetri til. Í götunni 

er gestabílastæði fyrir tvo bíla úr gegndræpu efni en ofanvatn sem ekki nær að síast niður í jarðveg 

rennur af götunni ofan í harða grunna regnvatnsrás sem sameinast rásinni á stígnum fyrir neðan.  

Mynd 52: Planteikning af Þrándarseli, mkv. 1:500
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4.2.5 Þúfusel 

Blágrænu ofanvatnslausnirnar í Þúfuseli eru í formi mjúkra ofanvatnsrása með villtum grösum og 

grjóti. Vatnið rennur í gegnum rör undir innkeyrslur íbúanna og endar í regngarði neðst í götunni. Sá 

regngarður er L-laga og liggur einnig meðfram gangstíg í Þverárseli. Yfir regngarðinn liggur brú sem 

tengir göngustíginn við gangbraut úr gegndræpu efni,  en hún  sameinast stígnum sem liggur út úr 

Þverárseli vestan megin.  Efst í götunni eru gestabílastæði úr grasstein fyrir þrjá bíla. 

Mynd 53: Sýnir hvernig Þúfusel gæti litið út eftir breytingar 
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er hlutverk sveitarfélaganna að efla þann hluta 

og jafnvel veita styrki til að útfæra slíkar lausnir. 

Í Middelfart var íbúum boðin ókeypis ráðgjöf 

sérfræðings ef þeir vildu koma fyrir blágrænum 

lausnum á sinni lóð og það væri eitthvað sem 

sveitarfélög á Íslandi gætu skoðað.  Einnig 

væri hægt að koma af stað samstarfi háskóla, 

sérfræðinga og almennings sem gætu byrjað að 

vinna að tilraunaverkefnum í minni skala sem 

gætu verið fordæmi þess sem koma skal. Gott ef 

hægt væri að sækja um styrki til að framkvæma 

slík verkefni og þá að draga lærdóm af þeirri 

reynslu. Reynslan frá Danmörku sýnir líka hversu 

mikilvægt er að fræða almenning og fá fólk til 

samstarfs. Þannig er hægt að auka meðvitund 

þess um vatnsnotkun og um það hversu dýrmæt 

auðlind vatnið er. Íbúar í Middelfart tóku mikinn 

þátt í innleiðingu ofanvatnslausnanna þar og 

völdu lausnir fyrir sitt hverfi, en sú þátttaka var 

mjög dýrmæt og leiddi til þess að margir íbúanna 

útfærðu blágrænar lausnir á sinni eigin lóð. 

Þátttaka og áhugi íbúa í Hammarby Sjöstad hefur 

einnig leitt til meiri meðvitundar um meðferð 

ofanvatns og vatnsnotkun. Ef allir eru samstíga í 

stórum og mikilvægum verkefnum sem þessum, 

gengur allt ferlið betur. Þá er einnig líklegra 

að útkoman verði góð og að fólkið umhverfis 

blágrænu lausnirnar kunni betur að meta þær 

og umgangist þær með virðingu.  Innleiðingin 

er að vissu leyti hafin hérlendis og leiðbeiningar 

hafa verið gefnar út en ljóst er að mikil vinna er 

framundan, við að innleiða náttúrulegar lausnir 

í borgarskipulag. 

5. Niðurstöður og samantekt

5.1 Niðurstöður

Í upphafi þessa verkefnis var sett fram 

rannsóknarspurningin: „Hvernig má bæta 

lýðheilsu og loftgæði í rótgrónum hverfum 

með blágrænum ofanlausnum?“ og leitast var 

við að setja fram einfaldar tillögur sem auðvelt 

væri að framkvæma og viðhalda. Þær lausnir 

sem hér hafa verið lagðar fram er auðvelt að 

útfæra í fleiri hverfum og þær sýna að innleiðing 

blágrænna lausna er raunhæft markmið í eldri 

byggð. Í eldri hverfum borgarinnar þarf að vinna 

ítarlega  greiningarvinnu áður en farið er af stað 

í innleiðingarferlið til þess að koma í veg fyrir 

vandamál og tryggja farsæla útkomu. Að mörgu 

þarf að huga en blágrænar lausnir eru margar 

og fjölbreyttar og henta því margvíslegum 

aðstæðum. Nú þegar er Reykjarvíkurborg, í 

samstarfi við Veitur, byrjuð að innleiða blágrænar 

ofanvatnslausnir í nýrri byggð en einnig er 

nauðsynlegt að koma af stað raunhæfum 

verkefnum í gömlu hverfunum. Dæmin frá 

Middelfart, Osló og Svíþjóð eru góð að því 

leytinu til að þau sýna fram á að þetta er hægt að 

gera með mjög góðum árangri. Þau er dæmi um 

góða forvinnu á skipulagsstiginu og sýna hvernig 

samstarfi sveitarfélaga, stofnanna og einkaaðila 

var háttað og er hægt að draga lærdóm af því. 

Þó hér hafi verið fjallað eingöngu um opinber 

svæði þ.e. á borgarlandi, er mikilvægt að skoða 

einnig hvernig eigendur húsa og lóða geti komi 

inn þessa vinnu. Leiðbeiningar Hverfisskipulags 

Reykjavíkur geta komið að góðum notum en það 
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5.2 Lokaorð

Vinna verkefnisins gekk vel og engin sérstök 

vandamál komu upp enda nóg til af efni og 

heimildum. Ef byrjað væri upp á nýtt eða 

meiri tími gæfist hefði verið gaman að skoða 

hvaða plöntur í íslensku flórunni henta best 

fyrir ofanvatnslausnir en það bíður betri 

tíma og verður kannski rannsakað seinna í 

framhaldsnámi. 

Höfundur hefur dregið mikinn lærdóm 

af vinnu þessa verkefnis. Vel heppnaðar 

náttúrulegar ofanvatnslausnir eru og verða 

niðurstaða þverfaglegs samstarfs sérfræðinga 

úr mismunandi greinum og krefjast vandaðrar 

vinnu við greiningu, hönnun, framkvæmd og 

viðhald. Höfundur býr sjálfur í gömlu hverfi 

í Reykjavík og sér núna tækifæri á hverju 

götuhorni, en hægt er að nýta opnu borgarrýmin 

svo miklu betur. Græn borg og líflegt umhverfi 

er raunhæfur möguleiki á Íslandi eins og annars 

staðar  og er það einlæg ósk höfundar að 

umhverfið sem við lifum og hrærumst í verði 

náttúrulegra og mannvænna með tíð og tíma.  
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