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Útdráttur 

Flest verjum við stærstum hluta lífs okkar í byggðu umhverfi. Arkitektúr skapar það 

umhverfi þar sem okkar daglega líf fer fram og er því óhjákvæmilegt að verða fyrir 

áhrifum af því á lífsleiðinni. Jarðarbúum fjölgar ört og þétting byggðar eykst. Ýmis 

heilsufarsleg vandamál hafa komið upp í heiminum seinustu áratugi sem mögulega væri 

hægt að sporna gegn með vel úthugsuðum arkitektúr. Mikilvægt er að arkitektar nútímans 

hugi að þáttum í hönnun sinni sem áhrif hafa á heilsu fólks – andlega sem líkamlega. 

Náttúran er hluti af okkur og er hún ómissandi þáttur í arkitektúr. Það er manninum 

eðlislægt að þrá tengingu við náttúruna í okkar daglega umhverfi hvort sem það er í formi 

dagsbirtu, gróðurs eða efniviði svo eitthvað sé nefnt. Ýmsar áhugaverðar rannsóknir hafa 

verið gerðar víða um heim á þessum áhrifaþáttum í hönnun bygginga og umhverfis en 

fjallað er um nokkrar niðurstöður í ritgerðinni. Niðurstöðurnar birtast ýmist í jákvæðum 

afleiðingum á andlegu hliðina ásamt því að styrkja ónæmiskerfi hjá borgarbúum. Saga 

byggingarefna á Íslandi er skoðuð og hvernig heilsa íbúa hefur farið batnandi með 

tímanum. Dagsbirtan er ekki síður mikilvæg en hefur hún áhrif á hormónastarfsemi 

líkamans. Náttúruleg birta er okkur nauðsynleg og rýmin þurfa að grípa sem mest af henni 

þegar tækifæri gefst til. Vel hannaðar byggingar geta haft í för með sér ýmsan 

heilsufarslegan ávinning. Hægt er að stuðla að færri veikindadögum, auknum afköstum og 

hamingjusamara lífi. Ætti það að vera skylda allra arkitekta að nýta sér þekkingu sem nú 

þegar er til staðar og eykst stöðugt með rannsóknum víða um heim á hönnun bygginga og 

þéttingu byggðar.  
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Inngangur 

Arkitektúr er samfélagslega mikilvæg grein sem hefur mikil áhrif á það hvernig daglegt líf 

fer fram. Við verðum fyrir áhrifum arkitektúrs öllum stundum, meðvitað og ómeðvitað. 

Jarðarbúum fer fjölgandi, fleiri flytjast í borgir og þétting byggðar verður meiri.  Spár 

benda til að um 70% jarðarbúa muni búa í borgum árið 2030. Andleg heilsufarsvandamál 

vegna álags eru þekkt í nútímasamfélagi en oft leiða þau síðar til annara heilsufarskvilla. 

Slík vandamál fara vaxandi í íslensku samfélagi en einn af orsakavöldum þess er neikvæð 

streita sem fólk verður fyrir. Streita er jákvæð í litlu magni en hún undirbýr líkamann fyrir 

komandi átök. Neikvæð streita verður til ef streituástand varir í of langan og við 

endurheimtum ekki með fullnægjandi hvíld í daglegu lífi fyrir komandi verkefni. Þá getur 

hún haft áhrif á andlega og líkamlega heilsu. Raunveruleikinn og umhverfið okkar veldur 

yfirleitt einhverri truflun á hvíldartíma og þar af leiðandi endurheimtum við ekki orku með 

100% hvíld, hvort sem truflunin er í formi áreitis úr hinu skipulagða umhverfi, starfi eða 

daglegu lífi. Því lengri tíma sem einstaklingur dvelur í slíkum aðstæðum eykur það líkurnar 

á alvarlegum heilsufarskvillum.1  

Til þess að forðast slíka kvilla í framtíðinni er okkur ráðlagt að tileinka okkur 

heilbrigt líferni snemma á lífsleiðinni. Hvað er heilbrigt líferni? Reglulega erum við minnt 

á að borða fjölbreytta fæðu, stunda reglulega líkamsrækt, hvílast vel og passa uppá 

hreinlæti. Einnig er mikilvægt að hlúa vel að andlegri heilsu ásamt því að hafa félagslega 

þætti í góðu jafnvægi og eiga heilbrigð samskipti við fólkið okkar.  

Getur manngert umhverfi, arkitektúrinn, stuðlað að betri heilsu? Í 

byggingarreglugerðum eru ákvæði og gildi sem varða öryggi og heilsu einstaklinga. Má 

hér nefna brunavarnir, reglur um aðgengi og efnivið. Mikilvægt er að byggingar standist 

reglugerðir til þess að stuðla að heilsu og öryggi notandans. Andlega hliðin er ekki síður 

mikilvæg en sú líkamlega, til lengri tíma getur hún haft slæmar afleiðingar í för með sér 

sem getur haft áhrif á líkamlega heilsu. Því vakna spurningar um hvernig við gætum betur 

hugað að andlegri heilsu við hönnun bygginga. Að meðaltali verjum við um 90% af tíma 

okkar innandyra en aðeins 10% utandyra.2  Ef arkitektúr getur stuðlað að betri andlegri og 

 
1 Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir, Arkitektúr og lýðheilsa, fyrirlestur fluttur á málþingi á vegum arkitektúrfélagi Íslands, 19. 
maí 2021, sótt 19. september af https://www.visir.is/g/20212111274d 
2 Vijoleta Gordeljevic, Healthy buildings – healthier people, (Brussel: Health and Enviroment Alliance HEAL), bls. 3, 
sótt 19.september 2021 af https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2018/05/Healthy-Buildings-Briefing.pdf  
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líkamlegri heilsu fólks þá ætti það að vera jafn mikilvægur hluti af hönnuninni og að 

standast reglugerðir um brunavarnir, öryggis, aðgengismál og að huga að þeim þáttum sem 

hafa áhrif á andlega þætti, t.d. flæði birtu í byggingum og tengingu við náttúru í byggðu 

umhverfi svo eitthvað sé nefnt.  

Leitað verður svara við þessari spurningu ásamt því að skoða hvort tengsl séu á milli 

arkitektúrs og heilsu fólks. Fyrst verður rýnt í hlutverk arkitekúrs í hinu daglega lífi og 

hvernig líkamar okkar skynja umhverfið sitt og hver mælikvarðinn er á góðan arkitektúr. 

Einnig verður fjallað um nauðsynleg tengsl við náttúruna í manngerðu umhverfi, sögu 

þróunar byggingarefna á íslandi og áhrif þeirra á heilsu. Síðast en ekki síst verða áhrif 

dagsbirtu skoðuð.   
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1. Hlutverk arkitektúrs  

Arkitektúr er dregið af gríska orðinu architéktōn en er það samsett orð, archi: sá sem 

skipar og tection: múrara-, byggingameistara.3 Samkvæmt íslenskri orðabók er arkitektúr 

list- og fræðigrein sem snýst um hönnun bygginga innan sem utan, garða og borga. 

Arkitektúr er gjarnan kallað ,,móðir allra listgreina‘‘ en allir sem búa í byggðu umhverfi 

upplifa list og hönnun arkitektsins sem hann/hún hefur skapað og gert að veruleika.  

Hið manngerða umhverfi spilar stórt hlutverk í samfélögum heimsins. Í upphafi var 

arkitektúr aðeins skapaður af frumbyggjum til þess að byggja sér skjól gegn veðrum og 

vindum með þeim efniviðum sem voru þeim næstir. Með tímanum og aukinni þekkingu 

hefur arkitektúr þróast og fengið stærra hlutverk í samfélögum. Híbýlin urðu að stærri 

byggingum, þorp urðu að borgum og meira framboð ólíkra byggingarefna varð til þar sem 

auðveldara var að nálgast þau frá öðrum heimshlutum en áður.  

Arkitektúr rammar inn líf þeirra sem búa í byggðu umhverfi, skapar rými sem hefur 

áhrif á okkar hversdagslegu athafnir. Danski arkitektinn Jahn Ghel fjallaði um það hvernig 

fólk stjórnast af rýmum arkitektúrs í hversdagslífinu en rannsóknir hans sýndu fram á það 

að rýmin sem skapast milli bygginga eru ekki síður mikilvægari en hið innra rými og geta 

þau öll stuðlað að félagslegum tengslum. Þetta gerist sjálfkrafa þegar tveir eða fleiri 

einstaklingar eru í sama rými, hvort sem þeir njóta samveru hvors annars með samtali eða 

njóta einveru í kringum annað fólk.4  Þetta er dæmi um hversu víðtækt fagið er en það 

getur skapað félagsleg tengsl, sett þröskulda milli náttúru og borgar, svæði mannsins og 

svæði dýra, skilgreinir ójöfnuð í samfélaginu og kyngervi svo eitthvað sé nefnt.   

Arkitektúr á sér mikla og víðtæka sögu, heimurinn er sífellt að þróast sem gefur 

arkitektum nýjar áskoranir til þess að kljást við á hverjum degi. Mikil ábyrgð felst í faginu 

en spilar það einnig stórt hlutverk í pólitík en eins og Massimo Santanicchia, arkitekt og 

fagstjóri við Listaháskóla Íslands segir i grein sinni „Architectural education for a new 

beginning“ sem hann skrifaði árið 2020 í miðjum heimsfaraldri. Þar segir hann  

„Architectural thinking is political thinking,“ en að hans mati er eitt helsta markmið 

arkitekta að læra af mistökum hvors annars og byggja upp sameiginlegan heim fyrir okkur 

til þess að búa í vistfræðilega ásamt félagslegum sem er góður, öruggur og sanngjarn.5  

 
3 Fabian Dejtiat, ,,Etymology in Architecture: Tracing the Languaage of Design to its Roots.‘‘ Archdaily, 30.07.2018, sótt 
19. september 2021. af https://www.archdaily.com/898648/etymology-in-architecture-tracing-the-language-of-design-to-
its-roots  
4 Jan Ghel, Life Between Buildings: Using public space, (London: Island Press 1987), bls. 12 
5 Massimo Santanicchia, Architectural education for a new beginning. (Reykjavík: Listaháskóli Íslands, 2020) 
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Með því að læra af mistökum hvors annars geta arkitektar hjálpað heiminum að breytast til 

hins betra. Fagið er áhrifamikið verkfæri sem getur líka haft áhrif á víðtækari vandamál 

eins og t.d. loftslagsbreytingar. Stjórnvöld geta gripið inn í slík mál með boðum og 

bönnum en breytingar í arkitektúr geta skipt sköpum þar sem fagið kemur okkur öllum við 

sem búum í byggðu umhverfi.  

Arkitektúr hefur einnig áhrif á minni hversdagslega hluti í lífi einstaklinga.  Eitt af 

mikilvægu verkefnum arkitekta er að miðla tilfinningum og upplifun áfram til notandans 

eins og finnski arkitektinn Juhani Pallasmaa orðar það: „Arkitektúr er samtal milli líkama 

arkitekts og líkama áhorfandans.“6  Pallasma fjallar um skilningarvitin sjö við upplifun 

arkitektúrs í bók sinni The Eyes Of The Skin en komið verður inn á það í næsta kafla. 

Peter Zumthor er þekktur arkitekt frá Sviss en hann er þekktur fyrir tímalausa, ljóðræna 

og áhrifaríka hönnun. Telur hann að verkefni arkitektsins sé að umbreyta raunverulegum 

efnum í mannlegar upplifanir. Staðarandi er honum mikilvægur en hann segir í bók sinni 

Thinking architecture að öll ný verk í arkitektúr muni ávalt grípa inn í aðstæður sem eiga 

sér sögu en ættu byggingarnar að fanga alla hinu sögulegu eiginleika til þess að viðhalda 

staðaranda staðarins. Arkitektúr þarf ávalt að vera í takt við umhverfið sitt.7  Sjálfur hannaði 

hann meðal annars kapellu sem staðsett er í Sviss. Kapellan er umvafin svissneskri náttúru 

en efniviður byggingarinnar er aðeins 

úr náttúrunni umhverfis kapellunnar til 

þess að viðhalda staðaranda hennar.   

Eins og fjallað hefur verið í 

þessum kafla eru hlutverk arkitektúrs 

ansi víðtæk en faggreinin snertir allt 

frá því að hafa stór pólitísk áhrif t.d. 

við hönnun, skipulag og uppbyggingu 

borga, hverfa, húsa og samgöngukerfa 

til minni hversdagslegra athafna ásamt 

því að fanga staðaranda og miðla 

upplifun til notandans.   

 
  

 
6 Juhani Pallasmaa, Architecture and urbanism: Questions of Perception, 33. útg. (Tokyo:a+u Publishing Co, 1994). bls. 
48 
7 Peter Zumthor, Thinking architecure, (Berlin: Birkhauser. 1999) bls. 18. 

Mynd 1. Saint Benedict Chapel eftir Peter Zumthor 
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2.  Skynjun  

Algengt er að einstaklingurinn dæmi kennileiti, byggingar eða minni mannvirki eftir ytra 

byrði þess. Mörgum þykir sjónin mikilvægasta skynfærið sem við eigum en eru þau þó 

fimm talsins.  Juhani Pallasma gagnrýnir hvernig einstaklingurinn í dag skynjar arkitektúr í 

fyrrnefndri bók sinni. Nútímamaðurinn er gjarn á að nota sjónina eina og sér sem aðal 

skynfærið en útilokar hann þá hin fjögur í leiðinni. Heyrn, snerting, bragðskyn og 

lyktarskyn er stór hluti af upplifun arkitektúrs. Huglæg áhrif er mikilvægur þáttur í 

upplifun og er algengur mælikvarði á góðan arkitektúr en sú upplifun er háð skynjun 

einstaklingsins. Hver er skali rýmis? Hversu stór skref þarftu að taka? Hvernig lykt er í 

rýminu? Er hlýtt? Líður þér vel? Hvernig fellur dagsbirtan inn í rýmið? 

Öll skilningsvitin eru starfandi þegar við upplifum eitthvað nýtt, heilinn geymir svo 

þessa upplifun sem við köllum minningu. Tilfinningar okkar er styrktar og mótaðar af 

skynfærum okkar en eru þær sífellt starfandi ásamt því að vera í stöðugum samskiptum þó 

við séum ekki meðvituð um það öllum stundum.  Pallasmaa gagnrýnir einnig þróun á 

nútíma arkitektúr og segir hann bera með sér lítil sem engin karaktereinkenni vegna 

ónáttúrulegra efna sem nú eru notuð í nútímahönnun. Einnig væri arkitektúrinn hættur að 

miðla sögu til almennings. Hann telur þetta eina af ástæðunum fyrir því að 

nútímamaðurinn er orðinn ónæmur fyrir öðrum skilningsvitum en sjónskyni. Þar af 

leiðandi nái maðurinn ekki jafnmikið af mannlegum tengingum við raunveruleikann eins 

og áður fyrr. Einnig gagnrýndi hann aðra list fyrir sömu þróun.  Náttúruleg efni gera okkur 

kleift að sannfærast um sannleiksgildi efnisins, þau eiga sér sögu, karakter og sál en við 

náum betri tengingu í slíkum aðstæðum. Pallasmaa leggur áherslu á fjölskynjun þegar 

verið er að meta gæði arkitektúrs og felur hún í sér tvö auka skilningsvit við hin þekktu 

fimm. Eiginleikar efniviðar, rýmis og skala eru skynjuð með öllum sjö skilningsvitunum 

sem eru. Hann vill meina að við skynjum einnig rýmin með vöðvum annars vegar og 

beinum hins vegar en öll skynfærin eru nátengd og magna hvort annað upp.  

 

As we open a doors, our body weight meets the weight of the door; our legs measure 
the steps as we ascend a stair, our hand strokes the handrail and our entire body moves 
diagonally and dramatically through space.8 

 

 
8 Pallasmaa, Architecture and urbanism: Questions of Perceptio, bls 46 
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Þykir honum snertiskynið það allra mikilvægasta og segir hann það vera móðir allra 

annarra skynfæra. Snertingin kristallist svo í öllum hinum skynfærunum.9    

Peter Zumthor fjallar einnig um huglæg áhrif arkitektúrs í bók sinni Athmosphere. 

Þar kallar hann slík áhrif Andrúmsloft en lýsir hann þeim huglægu áhrifum sem fyrstu 

kynnum við fólk. Andrúmsloft skapast þegar ólíkir eiginleikar koma saman á áhrifaríkan 

hátt og það skapar svo rýmið.10  Zumthor skiptir þessum eiginleikum niður í níu 

eftirfarandi flokka: 

Rammi arkitektúrs, efniviður, áferð og form en líkir hann arkitektúr við starfsemi líkamans: 

„Arkitektúr er eins og líkami, með öllu sem er í honum, líffærum og hlutum sem við sjáum 

ekki þar sem húðin hylur allt – fyrir mér er þetta arkitektúr, líkaminn.“11 Áferð efnis er 

hluti af hönnuninni, rammi arkitektúrsins.  

Samspil efna. Oft getur það skapað eitthvað einstakt.  

Hljóðvist í rými. Hljóð eru misjöfn eftir efnisvali, formum, skala og svo framvegis.  

Hitastig í rými. Timbur hefur þá eiginleika að halda rými svölu þegar heitt er fyrir utan en 

hlýju þegar það er kalt svo dæmi sé nefnt.  

Hlutir í umhverfinu. Húsgögn og einstaklingarnir inni í rýminu, saman gerir það rýmið 

einstakt og persónulegt en hefur ekkert með arkitektinn að gera.  

Vellíðan og tæling. Hvað er heillandi, hvar vill fólk vera? Arkitektúr getur stýrt ferðum 

notandans með flæði í rými.    

Spennan á mili hið ytra og innra. Hvað hefur notandinn áhuga á að sjá í gegnum glugga 

þegar hann staðsettur inni og hvað aðrir eiga að sjá þegar þeir eru úti.  

Skali. Skalinn  hefur mismunandi áhrif á upplifun fólks. Til dæmis eftir lofthæð, þykkum 

eða þunnum veggjum, stórum eða litlum hurðum og svo framvegis.  

 Hvernig birtan fellur að. Stór partur af upplifun rýmis og mikilvæg vinna arkitektsins að 

finna út hvar og hvernig birtan fellur inn í rými.  

Zumthor þykja öll þessi atriði vera ómissandi eiginleikar í góðum arkitektúr en hefur það 

áhrif á skap hans og tilfinningar. Leggur hann meiri áherslu á að framkvæma þessa 

upplifun og tilfinningar hjá einstaklingum framar en að byggingar hans hafi yfirborðslegt 

útlit.  Líkaminn framkvæmir ómeðvitaða mælingu á skala rýmis og efnum í umhverfinu 

okkar. Um leið og skilningur hefur orðið skapast værð í líkama okkar. 

 

 
9  Pallasmaa, Architecture and urbanism: Questions of Perceptio, bls 43 
10 Peter Zumthor, Athmosphere, (Berlin: Birkhauser, 2005) bls 10.  
11 Zumthor, Ahtmosphere, bls. 23. ,,To me it‘s a kind of anatomy we are talking about. Really, I mean the word <body> 
quite literally. It‘s like our own bodies with their anatomy and things we can‘t see and skin covering us.‘‘  
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3. Arkitektúr og heilsa 

3.1 Tenging við náttúru 

Þróunarlíffræðingurinn Edward O. 

Wilson lagði fram kenningu um 

hugtakið biophilia, lífsækni á 

íslensku. Kenningin fjallar um það 

að mennirnir hafi sterka meðfædda 

þrá til þess að tengjast náttúrulegu 

umhverfi, þetta eru lífsnauðsynleg 

tengsl. Wilson segir að náttúruleg 

græn svæði veki upp jákvæð og 

sterk viðbrögð hjá fólki ásamt því 

að viðhalda heilbrigði, auka 

ánægju og vellíðan.12  Þess vegna er nauðsynlegt að maðurinn fá tengsl við náttúruna í 

daglegu umhverfi sínu. Vanhugsuð hönnun á arkitektúr getur auðveldlega aðskilið okkur 

frá náttúrunni, einangrað okkur í byggðu, malbikuðu, manngerðu umhverfi. Þessi 

aðskilnaður getur stuðlað að versnandi heilsu einstaklinga andlega sem og líkamlega, 

ásamt breyttu viðhorfi til náttúrunnar. Minni tenging við náttúruna hefur neikvæð áhrif á 

hlýnun jarðar, einstaklingum er frekar annt um náttúruna þegar hún er hluti af daglegu lífi 

þeirra. Einnig er hún holl umhverfinu í borgum þar sem hún hreinsar meðal annars mengað 

loftið og fegrar.13  

Íslendingar eru meðal þeirra þjóða sem hafa tileinkað sér hefð fyrir sumarhúsum 

sem staðsett eru úti á landi. Húsin eru umkringd náttúru og kyrrð en algengt er að fólk sæki 

í sumarhúsin sín á öllum árstíðum til þess að ná hvíld eftir annasama tíma í borginni.  

 Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar í gegnum tíðina varðandi þessi tengsl. Hópur 

vísindamanna í Bandaríkjunum skoðuðu tengsl milli pottaplantna og sálfræðilegra tengsla 

einstaklinga. Rannsóknirnar sýndu fram á afgerandi niðurstöður en plöntur og nærvera 

náttúru innandyra hreinsa andrúmsloftið ásamt því að leiða til meiri vellíðunar hjá 

fjölbreyttum hópi; föngum, sjúklingum og almennum íbúum en rannsóknin einblíndi fyrst 

 
12 María Guðnadóttir, Útivist, lífsgæði og ylgarðar á öldrunarheimilum, (Velferðarráðuneytið: María Guðnadóttir, 2016).  
Sótt 10. október 2021 af https://www.akureyri.is/static/files/Hlid/pdf/u-tivist-li-fsgaedi-og-ylgardar-a-o-
ldrunarheimilum.pdf 
13 Timothy Beatley, Biophilic cities: integrating nature into urban design and planning (Washington, DC: Island Press, 
2011). Bls. 17 

Mynd 2. Biophilic hönnun á vinnustað 
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og fremst á starfsumhverfi einstaklinga. Plöntur á skrifstofum leiddu til afkastameiri 

vinnudaga, bættu viðhorfum til starfsins ásamt jákvæðum sálrænum áhrifum á starfsfólk. 

Veikindadögum starfsfólksins fækkaði í kjölfarið.14 Tenging náttúru við hið innra rými er 

mikilvæg og hefur sýnt fram á jákvæðan ávinning á heilsufar sjúklinga. Þar sem arkitektar 

hafa stjórn á okkar byggða umhverfi er þeirra hlutverk að breyta háttum á hönnun í borgum 

og húsum til þess að fá dýpri tengingu við náttúruna. Geðsjúkrahús í Hollandi býr yfir 

nútímalegri hönnun þar sem náttúran fær tækifæri til þess að flæða inn í bygginguna með 

stórum glerveggjum. Hvert einasta herbergi hefur útsýni yfir náttúru, garða eða skóg. 

Hönnunin hjálpar batarferlinu með því að minnka stress, draga úr streitu sjúklinga og 

aðstandenda ásamt því að skapa öruggt og hlýtt andrúmsloft. Umhverfið hafði ekki síður 

áhrif á starfsfólkið á spítalanum. Roger Ulrich, prófessor í arkitektúr gerði rannsókn á bata 

sjúklinga á sjúkrahúsum. Þeir sjúklingar sem höfðu útsýni yfir tré og náttúru reyndust 

fljótari að ná bata og voru því með styttri innlögn heldur enn þeir sem höfðu borgarútsýni. 

Einnig var ekki eins mikil þörf á sterkum verkjalyfjum og skammtarnir urðu minni fyrir 

vikið.15 

 

Önnur rannsókn í Finnlandi sýnir fram á að mikilvægt er að vera í góðu, vistvænu 

umhverfi frá barnsaldri. Börn hafa sérstaka tilhneigingu til þess að vera í nærveru 

náttúrunnar en leikskólalóð var breytt, fleiri gegndræpum, grænum svæðum með 

fjölbreyttum gróðri var bætt við lóðina. Börnin sóttu meira í þau svæði en malbikið og 

 

14 Larissa Larsen, „Plants in the Workplace The Effects of Plant Density on Productivity, Attitudes, and Perceptions“, 
Environment and Behavior, (University of Maryland: Sage, 1998) bls. 263. sótt 10. október 2021 af  
https://www.researchgate.net/publication/249624229 

 

15 Beatley, Biophilic cities. Bls 4. 

Mynd 3. Geðsjúkrahús í Hollandi 
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sandkassana en slíkar breytingar geta haft jákvæðar afleiðingar á heilsu barna til framtíðar 

á stuttum tíma. Vísindamenn í Finnlandi skoðuðu tengsl barna á leikskólum í þéttbýli þar 

sem leiksvæðið hafði mikinn og fjölbreyttan gróður í samanburði við malbikuð leiksvæði. 

Úrtakið var lítið, tíu leikskólar tóku þátt en niðurstöðurnar þóttu afgerandi. Ónæmiskerfi 

barnanna varð sterkara hjá þeim sem umkringd voru náttúrulegu umhverfi en þeirra sem 

léku sér einungis á möl. Mikill fjölbreytileiki örvera fundust á húð leikskóla barnanna, 

einnig fannst munur á fjölbreytileika þarmaflórunnar, ásamt jákvæðum breytingum sem 

urðu á próteinum og öðrum frumum sem sáust í blóðprufum. Allt eru þetta mikilvægir 

þættir fyrir ónæmiskerfið. Tíðni sjálfsofnæmissjúkdóma af ýmsu tagi hefur farið vaxandi 

seinustu árin á Norðurlöndunum og sáu vísindamenn mikil tækifæri í þessum 

niðurstöðum.16   

Tokyo, höfuðborg Japans er fjölmenn og þéttbyggð, þess vegna lítið um náttúruleg 

útisvæði á þéttustu svæðunum. Þrátt fyrir litlar lóðir reyna þau yfirleitt að tengja náttúru 

við byggð með einum eða öðrum hættu. Japanskur arkitektúr býr yfir árþúsanda gamallri 

hefð að hafa inngarða inni í híbýlum fólks en samfélag þeirra hefur alltaf verið nátengt 

japanskri náttúru. Greinileg áhrif frá þessari hefð þeirra má sjá í nútíma arkitetkúr víða um 

heim.   Tsubo-niwa kallast garðarnir en eru þeir litlir og innilokaðir í húsum, oft með op 

fyrir ofan þar sem dagsbirtan og úrkoma fellur inn en leyfir þá einstaklingum að njóta 

róandi hljóða fallandi regns. Garðarnir saman 

standa af nokkrum tegundum plantna sem þurfa 

litla sem enga umsjá og breytast með árstíðum. 

Náttúrugörðunum er leyft að flæða inn í innri rými 

byggingar í gegnum stóra opnanlega glugga eða 

jafnvel glerveggi. Náttúra þessi á að veita íbúum 

innri ró og slökun ásamt því að draga þá í burtu frá 

menguðu, hljóðmiklu borgarumhverfi. Japanir trúa 

því einnig að garðarnir veiti íbúum krafta ásamt 

frekari velgengni í lífinu. Þegar vindur blæs á 

gróðurinn í gegnum ljósop í þaki fá íbúar einnig 

árstíðabundinn náttúruilm inn á heimilin.17 

Skemmtilegt er að minnast á það að Japanar eru 

 
16 Stefán Gíslason, ,,Náttúruleg leiksvæði bæta ónæmiskerfið“, RÚV, 6. nóvember 2020, 
https://www.ruv.is/frett/2020/11/06/natturuleg-leiksvaedi-baeta-onaemiskerfid. Sótt 13.10.21 
17 Paolo Calvetti, Massimo Raveri Bonaventura Ruperti, Guido Samarani. Rethinking nature in japan. (Japan: Ediziono 
Ca‘foscari. 2017), bls. 28. 

Mynd 4. Tsubo-niwa garður 
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með þeim þjóðum með hæstu lífslíkurnar en þeir lifa að meðaltali til 84 ára aldurs. 

Lifnaðarhættir þeirra hljóta að spila stórt hlutverk í því. 

 
 

3.2 Byggingarefni 

Þegar byggð hófst hér á landi voru húsin byggð úr efnum sem fundust í íslenskri náttúru, 

mest megnis úr torfi og grjóti. Slíkt og önnur dýr í náttúrunni sem eru í hreiðurgerð, er það 

þeim eðlislægt að sækja sér það efni úr náttúrunni sem eru þeim næst. Þessi náttúrulegu 

byggingarefni höfðu bæði sína kosti og galla. Torfið var vel einangrandi en var oft á tíðum 

kalt og rakt. Byggingarefnin entust illa til lengdar og þurfti sífellt að vera að endurbyggja 

torfbæina. Þrátt fyrir náttúruleg efni voru þessi húsakynni óheilnæm þegar þau eru skoðuð 

á mælikvarða nútímans vegna kulda, raka og óþrifnaðar.18  Þrátt fyrir frumstæða 

byggingarhætti má ímynda sér að hin náttúrulegu íslensku efni hafi einnig haft góð áhrif á 

fólk ef horft er á tengingu við náttúruna sem var í umhverfinu. Þú kemst varla nær náttúru 

en í torfbæ. Þó það hafi vantað uppá byggingartæknihætti má ímynda sér að hinu 

náttúrulegu efni hafi haft góð áhrif á fólk. Líkt og áður nefndar rannsóknir bentu til hefur 

náttúran streitu minnkandi áhrif á einstaklinga. Seinna komu ný byggingarefni til sögunnar, 

timbur og steypa. Híbýli urðu heilsusamlegri þar sem tækni og þekking varð meiri á 

byggingarháttum. Efnahagurinn í landinu fór að vaxa og flutningur á timbri og steypu 

jókst. Sú viðbót gerði húsin heilsusamlegri að hluta til þar sem tækni og þekking varð meiri 

á byggingarháttum. Íslenskt torf var áfram notað í einangrun húsa, ásamt hálmi, tréspæni, 

kork og öðru sem féll til.19  

Vanda þarf valið þegar velja á byggingarefni. Ýmis byggingarefni geta haft 

neikvæð áhrif á ytra sem innra umhverfi.  Eins og fjallað var um í seinasta kafla hafði 

Juhani Pallasmaa það að orði að nútíma samfélag væri orðið ónæmt og hálf tilfinningalaust 

vegna þess hve raunveruleikinn er tekinn úr sambandi við náttúru og umhverfi.20 Við 

þurfum dagleg tengsl, snertingu við náttúru til þess að viðhalda góðri heilsu og vera 

afkastamiklir einstaklingar en er það okkar mannlega eðli samkvæmt Wilson. Timbur er 

náttúrulegt byggingarefni en finnskar rannsóknir sýndu að rými sem gerð eru úr timbri hafa 

svipuð streitu minnkandi áhrif og dvöl úti í náttúrunni. Byggingarefnið stuðlar að 

endurheimt, eykur lífsgæði en þetta leiðir til þess að hjartað slær hægar og hefur þá 

 
18 Hjörleifur Stefánsson, Hvílíkt torf – tóm steypa! úr torfhúsum í steypuhús, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2020). bls. 13 
19 Hjörleifur Stefánsson, Af jördu: íslensk torfhús, (Reykjavík: Crymogea, Þjóðminjasafn Íslands, 2013). bls. 
36. 
20 Pallasmaa, Architecture and urbanism: Questions of Perceptio, bls 41. 
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sérstaklega jákvæð áhrif á einstaklinga með hjartavandamál.21 Timbur hefur marga kosti 

umfram önnur byggingarefni. Það leysir ekki frá sér eiturefni út í andrúmsloftið sem getur 

leitt til heilsufarskvilla. Timbur hefur þann eiginleika að eldast náttúrulega sem gefur 

arkitektúrnum skemmtileg karakterseinkenni.22 Eins og áður var fjallað um hefur Zumthor 

orð á því að mikilvægt sé fyrir upplifun að arkitektúr miðli áfram sögu og karakter. 

Svanurinn er norrænt umhverfismerki sem hefur vottað umhverfisvænar og 

heilsusamlegar nýbyggingar frá árinu 2003, en merkið hefur klárlega vakið okkur til 

umhugsunar um þessi mál. Til þess að nýbygging fái svansvottun verður hún að standast 

lágmarkskröfur strax á hönnunarstigi. Meginmarkmið kerfisins er að vernda heilsu 

verðandi notanda byggingarinnar ásamt þeirra sem koma að uppbyggingu hennar. 

Byggingarefnin mega ekki innihalda nein skaðleg efni sem losnað getur út í andrúmsloftið 

en strangar kröfur gilda um það. Hér á landi er ágætt úrval umhverfisvænna byggingarefna. 

Ef nota skal timbur þurfa gildi þess að standast kröfur sem Svanurinn gerir. Tryggja þarf að 

timbrið komi úr skógarrækt sem er sjálfbær. Varðandi það þarf viðhaldsáætlun fyrir líftíma 

byggingar þarf að vera til staðar. Markmið þeirra eru einnig að draga úr umhverfisáhrifum 

bygginga. Tryggja þarf einnig góða innivist, mikilvægi góðra loftræstinga ásamt hljóðvist 

spilar stórt hlutverk í þeim málum. 

Byggingin þarf að vera með hagkvæma 

orkunotkun og áhersla þarf að vera á 

orkusparnað.23 Fyrsta íslenska 

íbúðarhúsið sem fékk svansvottun var 

byggt árið 2016 og er það staðsett í 

Brekkugötu 2 í Garðabæ.24 

Svansvotttuðum byggingunum fer 

fjölgandi en fyrsti vottaði grunnskólinn 

mun vera Kársnesskóli í lok maí árið 

2023.  

 

 
21 „Healing Architecture - healing wood“,Wood magazine, 2014, sótt 10. október 2021, 
https://www.swedishwood.com/publications/wood-magazine/2014-3/healing_architecture/. 
22 „10 Benefits of Using Timber Frame Building“, 24. apríl 2017, 
https://www.buildersmerchantsnews.co.uk:443/10-benefits-of-using-timber-frame-building/44552. 
23 „Svansvottaðar nýbyggingar“, (Ísland: Svanurinn, Umhverfisstofnun) sótt 18. október 2021 af 
https://svanurinn.is/voruflokkar/byggingar/ 
24 „Vistvottun deiluskipulags Urriðaholts“, Visthús, sótt 18. október 2021 af https://visthus.is/frettir/. 

Mynd 5. Brekkugata 2 í Garðabæ 
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Stórt heilsuspillandi vandamál í dag eru myglu og rakaskemmdir sem verða í 

byggingarefnum. Heilu byggingarnar geta skemmst ef ekki er hugað að þessum þáttum en 

þessi vandamál hefur verið að aukast frá því í lok seinustu aldar. Ástæða þess er líklegast 

vegna þess að byggingarefnin sem nú eru notuð eru rakanæmari. Loftslagsbreytingar eru 

líka að hafa áhrif en hitastig úti hækkar ásamt rakastigi. Rakaskemmdir geta haft í för með 

sér verulega heilsuspillandi áhrif á einstaklinga en ekki er langt síðan að læknar fóru að 

tengja heilsufars vandamál við rakaskemmdir í húsnæðum. Í rakaskemmdum má finna 

ýmsar bakteríur, maura, fleiri örverur og myglu, þessar skemmdir stuðla að niðurbroti í 

byggingarefninu en þá leysast upp ýmis eiturefni geta haft það í för með sér að menga 

inniloftið. Þetta veldur fjölda einkenna í öndunarfærum, sýkingum og allskonar truflunum í 

ónæmiskerfi, tímabundnar eða varanlegar truflanir. algengt vandamál er hversu hraður 

byggingartími nýrra bygginga á að vera í nútíma samfélagi og einnig er byggt á öllum 

árstímum. Áður fyrr var algengara að byggingartími væri lengri og meiri tími gafst til þess 

að byggingarnar fengu að þorna áður en frágangur hófst innan húss. Flest hús á Íslandi eru 

byggð úr steinsteypu en mikið magn af vökva eru í efninu við uppbyggingu. Það tekur 

nokkur ár eða að meðaltali 2 ár að þorna út en hægir það á þurrkun ef þessi tími er ekki 

virtur og leiðir það til frekari skemmda á byggingum.25  

 Lífræn byggingarefni eru í stöðugri þróun í dag. Því lífrænni byggingarefni sem 

notuð eru í byggingarnar, því náttúrulegri og heilbrigðari verða einstaklingarnir vegna 

minni ónæmisbælandi efni sem losnar út í andrúmsloftið. Nú á dögunum var hönnunarvika 

í Hollandi en þar var sýnt frá sýningar-híbýli en það var gert úr hundrað ólíkum lífrænum 

byggingarefnum. Veggirnir voru ýmis úr korki, timbri, stráum, þara og blómum svo 

eitthvað sé nefnt. Verkefnið heitir The Exploded View Beyound Building en markmið 

verkefnisins var að sýna að hvernig hægt er að nota vistvæn byggingarefni til venjulegra 

heimila.26 Þetta verkefni gefur til kynna hversu fjölbreytt úrval byggingarefna arkitektar og 

hönnuðir hafa ef hugsað er vistvænt og út fyrir kassann.  

 

3.3 Dagsbirta 

Dagsbirta er náttúrulegur ljósgjafi sem er okkur lífsnauðsynleg og er hún eitt 

frumskilyrða okkar til þess að lifa heilsusamlegu lífi.  Dagsbirtan hitar upp rýmin og er 

 
25 „Varnir gegn rakaskemmdum“, Rb-blað - rannsóknarstofa byggingariðnaðarins, (Ísland: Nýsköpunarmiðstöð, mars 
2020) sótt 13.10.2021 af https://www.nmi.is/static/files/RB/varnir_gegn_rakaskemmdum.pdf.  
26 Amy Frearson „House Built from 100 Different Biomaterials at Dutch Design Week“, Dezeen, 20. október 2021, sótt 
7. nóvember 2021 af https://www.dezeen.com/2021/10/20/biomaterials-house-dutch-design-week-biobased-creations/.  
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einnig stór hluti af upplifun arkitektúrs, hvernig hún fellur inn í rýmin, veitir hughrif og 

skapar stemmingu. Við Íslendingar fáum takmarkaða dagsbirtu yfir vetrartímann og er því 

mikilvægt að arkitektúrinn taki tillit til þess og byggingar ásamt útisvæðum grípi eins 

mikla dagsbirtu/sólarljós og mögulegt er þegar kostur er á. Sólarljósið gefur okkur c-

vitamin sem hefur gríðarleg áhrif á hormónastarfsemi líkamans og heilastarfsemi. 

Vísindamenn byrjuðu ekki að rannsaka áhrif c-vítamíns á líkamann fyrr en í byrjun 

seinustu aldar. Guðmundur Hannesson landlæknir á seinustu öld lagði mikla áherslu á 

heilbrigt samfélag en í riti hans um skipulag bæja sem gefin var út árið 1916, kemur hann 

inn á erlendar kenningar um áhrif sólarljós á heilsu og vellíðan einstaklinga. Um það leiti 

byrjuðu sérfræðingar að átta sig á hve áhrifagjörn dagsbirtan er. Guðmundur sagði að best 

væri að sjá þetta á jurtunum í náttúrunni en fæstar geta þær lifað til lengri tíma án sólarljós. 

Hann segir mennirnir virka á svipaðan hátt þar sem ljósið hefur áhrif á heilbrigði okkar. 

Það gerir efnabyltinguna í líkamanum örari og kolsýran eykst sem við öndum frá okkur. 

Einnig minnist Guðmundur um skammdegisþunglyndið á heimskautalöndunum en fólk 

hefur verið að fást við depurð í skammdeginu. Þegar líður að vori birtir til og sólarljósið 

hefur djúpstæð áhrif á einstaklinga.27 

Skammdegisþunglyndi er andleg vanlíðan sem bundin er árstíma þegar sólin er lágt 

á lofti og dagarnir styttri. C-vítamín er nauðsynlegt en skortur á því hefur mælst hjá 

þunglyndissjúklingum og gigtarsjúklingum. Einnig er skortur á vítamíninu 

ofnæmisbælandi og hefur það verið tengt við ákveðna myndun krabbameina hjá 

sjúklingum.28 Hið byggða umhverfi hefur mikil áhrif á okkar daglegu snertingu við 

sólarljós. Skuggar eru ekki síður mikilvægir en þeir gefa okkur tilfinningu fyrir 

sólarganginum. Þétting byggðar er að hafa mikil áhrif á hvernig dagsbirta fellur inn í 

byggingar. Því minni sem götu rýmin eru því ólíklegra er að dagsbirtan nái inn. Mikilvægt 

er að huga að þessu grundvallaratriði frá upphafi í skipulagsferlinu til þess að úti- sem 

innirýmin verði sem heilsusamlegust. Dagsbirtan eykur afköst einstaklinga, hefur áhrif á 

svefn, dregur úr streitu, örvar gleðihormón og gefur vellíðan.29  

 

 
27 Guðmundur Hannesson, Um skipulag bæja, (Reykjavík: Prentsmiðjan gutenberg. 1916) bls. 62. 
28 Mohamed Boubekri, Daylighting, Architecture, and Health: Building Design Strategies, 1st ed 
(Amsterdam Boston: Elsevier Architectural Press, 2008). Bls 80 
29 Anna Sigríður Jóhannsdóttir, „Er hægt að hanna heilsu? Manngert umhverfi og lífsgæði“, fyrirlestur fluttur 
á málþingi á vegum arkitektúrfélagi Íslands, 19. maí 2021, sótt 28. september.2021, 
https://www.visir.is/g/20212111274d. 
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Rannsókn var gerð í Tyrklandi á tengingu á milli streitu og dagsbirtu í starfi. 

Niðurstöður hennar sýndu bein tengsl milli birtustigs í rými og streitu. Því færri gluggar 

sem voru á vinnustofum, því minni dagsbirtu fengu starfsfólkið og fyrir vikið var það 

líklegra til þess að verða fyrir kulnun í starfi. Rannsóknin sýndi einnig fram á að 

einstaklingar þurfa að minnsta kosti þrjár klukkustundir af dagsbirtu á dag en dregur það úr 

líkum á streitu og kulnun í starfi. Starfsfólkið sýndi einnig fram á aukna þörf fyrir 

náttúrulega skrautmuni á vinnustað ef birtuskilyrði voru léleg. Þótti það góð vísbending til 

hugtaksins biophilia sem fjallað var um í seinasta kafla. Meðfædd þörf manna til þess að 

tengjast náttúrunni til þess að viðhalda góðri lýðheilsu. Holland hefur sett lög um 

birtuskilyrði á vinnustað en hver starfsmaður má ekki vera lengra en átta metrum frá næsta 

glugga.30 Til eru ljósaperur sem líkja eftir dagsbirtu en vísindamenn hafa sýnt fram á að 

dagsbirtan hefur yfirburða eiginleika sem erfitt er að líkja eftir. Lýsing þarf að vera ansi 

sterk til þess að líkja eftir nákvæmari dagsbirtu en það getur valdið sjónrænum óþægindum 

hjá sumum einstaklingum. Starfsfólk verður afkastameira og ánægðara í starfi sínu með 

náttúrulega birtugjafa. 

Dagsbirtan var mjög takmörkuð í torfbæjunum en hún féll rétt svo inn í rýmin í 

gegnum litla glugga. Gluggarnir voru fáir og smáir, þeir sátu djúpt og ofarlega á veggjum 

til þess að vera í sem mestu skjóli frá slagviðrum og kulda. Voru þeir helst til þess að gefa 

íbúum tilfinningu fyrir tíma. Þegar steinsteypa og timbur tóku við af torfbæjunum fóru 

gluggar að stækka og birtuflæðið varð meiri inni í rýmin. Einar Sveinsson arkitekt, 

brautryðjandi í fúnkismanum á Íslandi hugaði mikið að áhrifum birtu á heilsu og líðan 

einstaklinga. Hann sagði það vera mikilvægt að nýta sólarljósið eins mikið og hægt er. 

Garðar snéru til suðurs og herbergisskipulaginu var háttað efir tilgangi rýmanna svo 

möguleiki væri að fylgja sólarljósinu frá morgni til kvölds.31 Nýtti hann hornglugga í sínar 

byggingar sem sneru til suðvesturs. Sá hann meðal annars um skipulag á Norðurmýrinni 

það sem slíkir horngluggar einkenna hverfið. Með tímanum varð þekking meiri á 

mikilvægi dagsbirtu, módernisminn þróaði með sér stærri, sveigjanlegri rými þar sem 

athafnir urðu fleiri en áður ásamt stærri gluggum. Því fylgdu enn stærri gluggar en áður 

fyrr svo birtuflæðið yrði betra inn í allt rýmið. Einnig urðu tengsl við úti rýmin og náttúru 

sterkari í gegnum gluggana.  

 

 
30 Boubekri, Daylighting, Architecture, and Health. Bls. 78 
31 Anna Sigríður Jóhanssdóttir, Dagsbirta sem vistvænn birtugjafi, (Reykjavík: Vistmennt og Arkitektafélag 
íslands, 2014). Bls. 17.  
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 Hólmfríður Ósmann Jónsdóttir og Hrefna Björg Þorsteinsdóttir, prófessorar í 

arkitektúr við Listaháskólann vinna nú að rannsókn þar sem þær skoða dagsbirtu út frá 

þróun fjölbýlishúsa í Reykjavík. Þar sem dagsbirta hefur áhrif á heilsu og líðan fólks eru 

þetta mikilvægar ákvarðanatöku arkitekta, hvernig dagsbirtu er hleypt inn í híbýli. Hvernig 

rýmin njóta dagsbirtu út frá hlutfalli. Eins og nefnt var er rannsókn þessi enn í vinnslu og 

niðurstöður ekki endanlegar en þrátt fyrir það er hægt að draga ályktanir út frá því sem 

komið er.  Fjölbýlishúsin voru skoðuð í samhengi við mótun þversneiðingar, hvernig flæði 

dagsbirtu er í íbúðunum í tilliti til dýptar og lofthæðar. Íbúðirnar voru sjálfvalið úrtak 

höfunda, 10 talsins og allar frá sitthvoru áratugnum en allar voru þær byggðar frá árunum 

1902-2017. Íbúðirnar sem urðu fyrir valinu eru staðsettar í Reykjavík og eiga allar það 

sameiginlegt að fá birtu aðeins frá tveimur gagnstæðum hliðum. Höfundar telja einnig 

hverja íbúð hafa einhverja nýjung sem þykir einkennandi fyrir hvern áratug. Samkvæmt 

því sem komið er hefur dýpt íbúða aukist að meðaltali um 1.6 metra á hverjum áratug 

seinustu 100 ár. Hrefna og Hólmfríður minnast á það þegar þær voru við nám í arkitektúr 

var nemendum ráðlagt að halda sér helst undir 12 metra dýpt á íbúðum en þróun nútíma 

íbúða fer vel yfir þau mörk.  

Fjölbýlishús sem staðsett er í Ljósheimum er eitt þeirra fjölbýlishúsa sem þær völdu í úrtak 

til rannsóknarinnar. Húsið var byggt árið 1962 en nálgast breiddin 12 metrana en er hún 11 

metra djúp og 14.3 metrar meðtöldum svölum. Dýpt íbúða fer hækkandi frá þessum áratug 

en lofthæð hækkar gjarnan með sem gerir dagsbirtunni auðveldara með að komast á þá 

staði sem erfiðastir eru. 

 Hlutfall ljósops/glugga virðast haldast stöðugt en rými sem ekki fá að njóta dagsbirtu 

virðast vera aukast með tímanum.32  

 

 
32 Hólmfríður Ósmann Jónsdóttir, Hrefna Björg Þorsteinsdóttir, Glætan – Híbýlaauður á Hönnunarmars, fyrirlestur 
fluttur 11. maí 2021, Aðsendar glærur og texti frá höfundum,  sótt 5. nóvember 2021 
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Mynd 6: Dýpt íbúða 
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  Eins og minnst var á hér áður mun byggð þéttast í borgum í framtíðinni, þess vegna 

skiptir það miklu máli að mikil alúð fari fram í hönnun og skipulag á framtíðar híbýlum til 

þess að ná sem mestum gæðum sem tengd eru dagsbirtu svo hægt sé að koma í veg fyrir 

heilsufarskvilla og stuðla að bættri heilsu og vellíðan hjá íbúum. Mikilvægt er að taka mið 

af íslenskum veruleika, veðurfari og hnattstöðu. Sólargangurinn hér á landi er sérstakur og 

þurfum við að fá sem mest af dagsbirtunni þegar tækifæri gefast. 
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Lokaorð 

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna tengsl milli arkitektúrs og heilsu. 

Hlutverk arkitektúrs er víðtækt og stórt í samfélögum heimsins en gerir hann umhverfið 

okkar betra til þess að búa í. Ljóst er að arkitektúrs getur haft gríðarleg áhrif á heilsufar 

einstaklinga sem gefur arkitektinum tækifæri og ábyrgð sem hann þarf að sinna. Þekking á 

þessum málefnum eru sífellt að aukast og í stöðugum rannsóknum útum allan heim. Tími 

er kominn fyrir arkitekta og aðra skipuleggjendur að nýta sér hana í allri hönnun sinni í 

byggðu umhverfi. 

Hin sjö skynfæri líkamans sem fjallað var um í öðrum kafla ritgerðarinnar eru 

sífellt starfandi. Þegar við hreyfum okkur í gegnum rýmin er líkaminn að upplifa og 

meðtaka umhverfið, skala, hljóð, efnivið, áferð, hitastig og andrúmsloft svo eitthvað sé 

nefnt. Ýmsir hlutir í manngerðu umhverfi hafa áhrif á heilsu okkar. Samkvæmt 

rannsóknum og heimildaöflun sem skoðaðar voru fyrir þessa ritgerð, er nokkuð ljóst hvað 

bygging þurfi meðal annars að hafa til þess að stuðla að heilbrigði og vellíðan hjá 

notandanum. Í þéttbýli er mikilvægt að malbikið einangri ekki manninn. Náttúran þarf að 

spila sitt hlutverk í arkitektúr, sem útsýni úr íbúðarglugga, garður, og/eða hluti af innra 

rými svo eitthvað sé nefnt. Náttúrutengingar bæta heilsu andlega og líkamlega. Fjallað var 

um ýmsar niðurstöður á rannsóknum sem hafa verið gerðar. Með því að styrkja þessi tengsl 

er ávinningurinn ekki einungis betri heilsa einstaklinga heldur alls heimsins. Náttúran 

hreinsar andrúmsloft í þéttri byggð ásamt því að fegra borgir. Viðhorf til náttúrunnar 

verður heilbrigðara og sjálfbærara. Arkitektar virðast sífellt gera sér meira grein fyrir 

mikilvægi dagsbirtu. Corbusier sagði á sínum tíma „að kynna sólina til sögunnar er hin 

nýjasta og brýnasta skylda arkitektsins.“33 Dagsbirta stuðlar að betri heilsu og vellíðan 

fólks ásamt því að spila stórt hlutverk í líkamsklukku okkar. Ísland hefur sérstaka 

sólarstöðu og huga þarf því vel að hönnun bygginga svo þær fái sem mestu náttúrulega 

birtu inn í rýmin þegar sólin er lágt á lofti. Þetta er þó mikilvægt atriði óháð hnattrænni 

staðsetningu. Einnig þarf byggingin að vera með viðeigandi byggingarefni, í takt við 

staðaranda, efnivið sem andar vel en samt einangrandi án þess að leysa út frá sér eiturefni 

sem geta haft neikvæð heilsufarsleg áhrif á notandann. Með hamingjusamari og 

heilbrigðari heimi aukast lífsgæði með jákvæðum áhrifum á allt í kringum okkur 

 
33 Hólmfríður Ósmann Jónsdóttir, Hrefna Björg Þorsteinsdóttir, Glætan – Híbýlaauður á Hönnunarmars, fyrirlestur 
fluttur 11. maí 2021, Aðsendar glærur og texti frá höfundum,  glæra 6, sótt 5. nóvember 2021 
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