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                                       Yfirlýsing 
 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, 

er samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram 

áður til hærri prófgráðu. 

 

_______________________________________   

Marta María Jónsdóttir 
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Ágrip 

Viðfangefnið í þessu verkefni er mikilvægi útisvæða við dvalarheimili og hvaða áhrif 

þau hafa á heilsu og lífsgæði aldraða. Markmiðið er að svara spurningunni: Hvernig 

er aðgengi og aðstaða aldraða á útisvæðum við dvalar- og hjúkrunarheimili. Til þess 

að nálgast viðfangsefnið var gerður gátlisti sem var að mestu unnin upp úr bókinni 

Aðgengi fyrir alla. Leitast var eftir að svara spurningum eins og hvaða þættir 

einkenna gott útisvæði, getur aðgengi, skipulag, byggingartími, rekstarform, 

framtíðarskipulag og landfræðileg staðsetning  haft áhrif á notkun svæðanna.  

Þau heimili sem valin voru til skoðunar eru, Dvalarheimilið Höfði Akranesi, 

Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi, Grund í Reykjavík og Skógarbær, Reykjavík. Við 

valið var reynt að fá fram sem mesta breidd bæði hvað varðar rekstur, stærð og 

staðsetningu. Farið var í nokkrar vettvangsferðir á valin svæði, teknar ljósmyndir, 

gátlisti fylltur út og rætt við forsvarsmenn og heimilisfólk. 

Það má segja eftir úttektina að aðgengi og aðstaða er misgóð. Á þremur stöðum var 

aðgengi almennt í lagi en á einum staðnum er það mjög lélegt. Við þau þrjú heimili 

sem voru í lagi er ljóst að aðgengi og skipulag hefur áhrif á notkun svæðanna og 

heimilið sem kom verst út er með lélegasta aðgengið, þar er útisvæðið minnst notað.  

Ekki er sýnilegt að þættir eins og byggingartími, rekstrarform og staðsetning 

heimilanna hafi afgerandi áhrif á niðurstöður. Besta dæmið um þetta er 

Dvalarheimilið Höfði á Akranesi sem er næst elsta dvalarheimilið og með besta 

aðgengið. Rekstarform og staðsetning virðist ekki hafa áhrif þegar gæði útsvæða 

eru skoðuð. Framtíðarskipulag þeirra svæða sem skoðuð voru í þessu verkefni 

sýndu að á þremur af þessum fjórum stöðum er verið að stækka dvalarheimilin og 

flest allar viðbyggingarnar eru áætlaðar fjórar til sjö hæðir það er hreinlega að vera 

að byggja inn á vel hönnuð útisvæði og með þessum stækkunum er í öllum tilfellum 

verið að skerða dvalarsvæðin, minnka útsýni, auka skuggamyndun og rjúfa 

tengingar við svæðið 

Mjög lítið hefur verið skoðuð notkun og aðgengi aldraðra að útisvæðum og áhrif 

skipulags. Það er mikilvægt fyrir framtíðina að efla rannsóknir á því hvernig aðgengi 

og skipulagi er háttað við dvalarheimili landsins. 
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Þakkir 

Gífurleg vinna liggur að  baki svona verkefni og mikið af góðu fólki hefur komið mér 

til  aðstoðar. Ég vil byrja á að þakka Helenu Guttormsdóttur leiðbeinanda mínum 

fyrir góða leiðsögn, endalausa þolinmæði, áhugasemi, hvatningu og skemmtilegar 

samverustundir á vinnuloftinu. Þá vil ég þakka öllum viðmælendum mínum sem tóku 

þátt í þessari úttekt og er þeirra getið í verkefninu hér á eftir sem munnleg heimild.  

Ég vil þakka öllum þeim fyrirtækjum sem komu að gagnasöfnuninni s.s.Tækni-og 

umhverfissviði Akraneskaupstaðar, Skipulags-og byggingarsviði Reykjavíkurborgar, 

Skipulags og byggingarsviði Borgarbyggðar, Landslagi ehf. og Landlínum ehf.  

Eygerði Margrétardóttur vill ég þakka yfirlesturinn, mikla hvatningu í gegnum námið 

og ómetanlegan stuðning á lokasprettinum. Þórunni Eddu þakka ég fyrir yfirlestur á 

gátlistanum og ég þakka bekkjafélögum mínum fyrir samhug og góðar stundir í 

gegnum árin. 

Fjölskyldu minni vill ég þakka fyrir mikla þolinmæði og andlegan styrk, sérstaklega 

vill ég þakka þeim aðilum sem hjálpuðu mér að annast strákana mína þeim; Sigurði 

Rúnari, Ingibjörgu og Jóni Marteini.  

Ísak og Davíð synir mínir fá sérstakar þakkir fyrir að vera gleðigjafar í mínu lífi. 
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1 Inngangur 

Dvalar-og hjúkrunarheimilum hefur á síðustu áratugum fjölgað mikið og þau sem 

fyrir eru verið stækkuð. Mjög lítið hefur verið skoðað hvernig útisvæði dvalar-

heimilanna er nýtt af íbúum og gestum. Einnig hefur lítið verið skoðað hvernig 

frumhönnun umhverfis eldist eða er viðhaldið. Höfundur hefur séð að víða er búið að 

endurnýja allt innandyra, en nærsvæði utandyra eru óbreytt, hellur missignar, 

sprungnar og mosavaxnar og svo mætti áfram telja. Þá hefur verið lítið sem ekkert 

verið skoðað hvaða áhrif gæði hönnunar útisvæðis hefur á nýtingu og hvaða áhrif 

umhverfið og náttúran hefur á andlega, líkamlega og félagslega heilsu aldraða.  

Á öðru námsári við umhverfisskipulagsbraut LbhÍ las höfundur þessa verkefnis 

greinina „Skapandi umhverfi við dvalarheimili aldraðra á Hellu“ eftir Dagnýju 

Bjarnadóttur (1992) landslagsarkitekt. Greinin fjallar um staðsetningu verndaðra 

íbúða á Hellu og skipulag sameiginlegs útivistarsvæðis við íbúðirnar og 

dvalarheimilið. Meginmarkmið skipulagstillögunnar var að virkja aldraða til að fara út 

að hreyfa sig og gera það að daglegri rútínu. 

Þetta ásamt fleiri þáttum sem komið hefur verið inn á í náminu vakti höfund til 

umhugsunar um stöðu þessa aldurshóps og kveikti áhuga á að skoða útisvæði 

dvalarheimila nánar því sannarlega er ekki nægjanlegt til að lifa innihaldsríku lífi, að 

hafa húsaskjól en litla möguleika til útivistar.  

Því varð fyrir valinu verkefni sem fól í sér að skoða aðgengi og notkun á nánasta 

umhverfi aldraða. Einnig hvað þýðingu það hefur fyrir aldraða að komast út og hvað 

góð hönnun er mikilvæg á þessum svæðum.  

1.1 Markmið og spurningar 

Í þessu verkefni verður fjallað um mikilvægi nærumhverfi dvalarheimila fyrir heilsu 

og lífsgæði þeirra sem þar búa. Meginmarkmiðið er að skoða hver er helsti styrkur 

og veikleiki valinna útisvæða út frá fyrri rannsóknum og lögum og reglugerðum. 

Reynt verður að leitast við að svara megin spurningunni: Hvernig er aðgengi og 

aðstaða aldraða á útisvæðum við dvalar- og hjúkrunarheimili? Undirspurningarnar 

eru:  

• Hvaða þættir einkenna gott útisvæði fyrir eldri borgara? 
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• Hefur aðgengi, skipulag og upplifun aldraða áhrif á notkun svæðanna?  

• Hefur byggingartími, rekstarform, framtíðarskipulag, landfræðileg staðsetning 

dvalar- og hjúkrunarheimilanna áhrif á viðhald og hönnun útsvæða við þau?  

1.2 Efnistök 

Til að nálgast viðfangsefnið verður fjallað um helstu niðurstöður nokkurra rannsókna 

og úttekta sem tengjast markmiði verkefnisins. Breytingar á stöðu aldraðra og 

íslenski lagaramminn verður skoðaður. Þá verður gerð grein fyrir aðstöðu og 

útisvæði við fjögur dvalarheimili; tvö á höfuðborgarsvæðinu og tvö á Vesturlandi og 

birt úttekt sem gerð var á svæðunum. Áhersla er lögð á aðgengismál, hönnun og 

skipulag. Út frá úttekt á gátlista og vettvangskönnunum verða birtar niðurstöður, 

styrkleikar og veikleikar heimilanna bornir saman og að lokum eru dregnar saman 

hvaða ályktanir má draga af niðurstöðum.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Útisvæði og aldraðir 

2.1.1 Nýting útisvæða 

Í Edinborg hefur frá árinu 2001 verið starfrækt þverfaglega rannsóknarsetrið 

OPENspace en þar hafa verið gerðar rannsóknir á atferli og líðan einstaklinga í 

umhverfinu. (OPENspace, á.á) Setrið hefur m.a. haldið utan um verkefnið I’DGO 

(Inclusive Design for Getting Outdoors) en þar vinna saman fimm háskólar 

(Edinburgh College of Art, Heriot-Watt University, Edinburgh University, Oxford 

Brookes University and the University of Stanford).  

I’DGO hópurinn gerði rannsókn sem stóð frá 2003-2006 á því hvað það er sem 

hjálpar öldruðum að nota útisvæði og auka þannig lífsgæði sín. Einnig hvaða þættir 

gera það að verkum að aldraðir fara ekki út. Hvernig góð hönnun hvetur aldraða að 

nýta sér nærumhverfi sitt og útivistarsvæði.  

Í þessari rannsókn var úrtakið 200 einstaklingar 67 ára og eldri. Þeir voru spurðir 

hvað það væri sem hindraði/stoppaði þau að fara út og hvað hvetti þau. Niðurstöður 

sýndu að helmingurinn átti erfitt með að fara út og hindrunin væri bæði í umhverfinu 

og samfélaginu. Helstu ástæðurnar voru; lélegt aðgengi, illa farnar gangstéttir, 

óöryggi, hræðsla við glæpi og unglinga, fáir bekkir og lítið um hvíldarstaði, engin eða 

fá salerni, hræðsla við illa upplýsta staði, eins og torg, götur með börum, einnig 

auðar og dimmar götur. Einnig hræðsla við mikla umferð og stór bílastæði.  

Það skiptir miklu máli fyrir aldraða að búa eins lengi heima hjá sér og halda 

sjálfstæðinu. Stór hluti af því er að komast út en það kallar á öryggi fyrir aldraða. 

Þegar umhverfið er óöruggt og aðgengi lélegt hefur það áhrif á sjálfsöryggið og 

andlega heilsu en þegar umhverfi er öruggt eykur það sjálfstæðið og verður líka hluti 

af daglegri rútínu sem styrkir andlega, líkamlega og félagslega heilsu. Niðurstöður 

sýna að umhverfið og hverfið í kringum dvalarheimilin skipta miklu máli.  

2.1.2 Áhrifaþættir í útivist aldraða 

OPENspace (2006) gerði rannsókn með úrtaki 270 eldri borgara með það að 

markmiði að kanna hvaða atriði í umhverfinu hafa áhrif á tímann sem aldraðir dvelja 

úti hvort sem það er ganga, vinna við garðyrkju eða eitthvað annað. Niðurstöður 

þeirra sýndu að þau atriði sem ráða útiveru aldraða eru: 
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 Mynd 4. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var 2003-2006 (Open Spece 2006). 

• greiðfær og hindrunarlaus gangstétt,  

• fjarlægð að útisvæði sé ekki meiri en 5 -10 mín ganga, en aldraðir eru viljugri 

til að ganga lengra ef gangstéttin er greiðfær og örugg, 

• upplifunin sé vera góð og svæðið vel hirt , það sem skiptir megin máli í þessu 

sambandi að hafa tré og fallegar plöntur og að umhverfið sé samkomustaður 

sem fólk getur hist, 

• þægileg sæti, salerni, skjól, þessir hluti eru mjög mikilvægir fyrir aldraða til að 

finnast þau örugg og geta bjargað sér og 

• svæði með vatni gerir umhverfið meira aðlaðandi og það er eitt að mesta 

aðdráttarafl í umhverfinu hvort sem um er að ræða snjó, gosbrunna, tjarnir, 

árbakka eða strandir. 

Persónuleiki hvers og eins er einn þeirra þátta sem hefur áhrif á hvort viðkomandi 

notar útisvæði. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að jákvætt viðhorf til 

svæðis skiptir máli hvernig viðkomandi notar svæðið. Samkvæmt rannsókninni eru 

það helst gerð yfirborðs, fjarlægð, aðstaða og aðgengi, vatn og nægar upplýsingar 

sem ýta undir jákvætt viðhorf til umhverfisins og hefur áhrif á fólk. Rannsóknin sýndi 

einnig að virkur þáttakandi í umhverfi sínu verður sjálfsöruggari og lífsglaðari og 

eyðir meiri tíma í að vera úti við. 

2.1.3 Útivist og lífsgæði aldraðra 

OPENspace (2006) gerði einnig rannsókn með úrtaki 300 eldri borgara og athugaði 

hvaða áhrif það hefði að búa á öruggu og aðgengilegt umhverfi annarsvegar og 
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óöruggu með lélegt aðgengi hinsvegar. Niðurstöður þeirra sýndu að hluti af lífsgleði 

aldraðra er að búa við öruggt umhverfi og að útivera er hluti af þeirra daglega 

lífsvenjum. Þeir sem bjuggu við öruggt umhverfi voru um 30% lífsglaðari en þeir sem 

bjuggu við óöryggi og lélegt aðgengi eins og sést á mynd 1, hægra megin.  

Einnig var kannað hvað það væru margir dagar sem voru ekki góðir hjá fólki miðað 

við heilsu og umhverfið sem það bjó við. Rannsóknin spannaði 30 daga tímabil og 

niðurstöðurnar sýndu að þeir sem bjuggu í öruggu umhverfi voru þrisvar sinnum 

heilsuhraustari en þeir sem bjuggu við óöruggt umhverfi, sbr. mynd 1 vinstra megin.  

2.2 Maðurinn og umhverfi hans 

2.2.1 Samspil fólks og náttúru 

Í bókinni With People in Mind sem Kaplan, R. o.fl. skrifuðu árið 1998 er fjallað um 

hvernig náttúrulegt umhverfi getur ýtt undir vellíðan og virkni fólks. Aðalmarkmiðið er 

að skoða hvernig hönnun og skipulag grænna svæða getur haft jákvæð áhrif á fólk 

og aukið vellíðan þess. Samkvæmt Kaplan er orðið ‘náttúra’ yfirgripsmikið og oft 

notað sem samheiti yfir flest alla þá staði utandyra sem hafa gróðurþekju eins og 

bakgarða, tré við götur, útisvæði og almenningsgarða. Áhersla er lögð á að fólk sé 

hluti af hinu náttúrulega umhverfi. Fólk hefur margskonar þarfir og heilsa þess veltur 

á því hversu vel þessum þörfum er fullnægt. Kaplan leggur áherslu á að náttúran 

eigi að vera hluti af daglegu umhverfi fólks.  

Hlutir í umhverfinu eins og hús, götur, garðar, tré, skógar og tjarnir eru nauðsynlegir 

til þess að lýsa hverjum stað. Skipulagið á staðnum, þ.e. hvernig hús, götur og tré 

raðast saman í umhverfinu, skiptir miklu um möguleika fólks til þess að skilja og 

rannsaka umhverfið sitt. Kaplan (1998) heldur því fram að skilningur fólks á umhverfi 

sínu velti á því hvort fólk hafi tilfinningu fyrir umheiminum og hefur skilning á því sem 

gerist í kringum það. Ef fólk hafi ekki skilning á umhverfinu sínu þá geti fólk orðið 

óöruggt og stressað (Kaplan, R., o.fl. 1998). 

Samkvæmt Kaplan, R. (1998) er hægt að skipta upplifun einstaklinga upp í 8 þætti 

sem sýndir eru í töflu 1.  
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Tafla 4. Þættir sem skipta máli í upplifun einstaklinga af opnum svæðum. 

Nr. Heiti Skýring 

1. Sjónræn tenging Öll hindrun eða lokun fyrir útsýni eykur hræðslu og 

ótta hjá notendum. 

2. Kunnugleiki af svæðinu Eykur vellíðan en vanþekking á svæði getur aukið 

vanlíðan. 

3. Mannleg ummerki Líkt og göngustígur eða bekkur, vekja jákvæð 

viðbrögð og auka öryggiskennd. Viðhald og frágangur 

svæða skipta einnig miklu máli, vel hirt og falleg 

svæði eru notuð af virðingu en skemmd svæði auka 

ótta. 

4. Samloðandi svæði. Eins og mörg lítill svæði innan stórra svæða t.d. 

sælureitur með bekkir, rýmismyndandi rjóður, þyrping 

trjáa og/eða grillsvæði geta hangið saman og myndað 

heild.  

5. Aðgengilegt yfirborð Getur verið lárétt áferð t.d. gras eða göngustigur eða 

lóðrétt áferð t.d. gróður eða veggir. Áferð á yfirborðinu 

veitir upplýsingar sem hjálpa fólki að skilja skipulag 

umhverfis.  

6. Leyndardómsfullt landslag 

og rýmismyndandi gróður 

Geta aukið spennu og dregið fólk að sér. Það má 

einnig gera með mismunandi legu á stígum, opnum 

eða lokuðum svæðum, ljós og skugga. Ef 

skuggamyndun er of mikil getur það skapað ótta en 

rétt lýsing lokkar fólk inn á ný svæði.  

7. Dýptartilfinning eða 

kennileiti 

Auka dýpt svæðis og er mikilvægt til að skilja og vekja 

áhuga fyrir að kanna svæði.  

8. Opnanir á svæðum Skipta miklu máli, aðkoma, útsýni og að 

göngustígakerfi milli svæða sé gott.  

(Kaplan, R. o.fl. 1998) 
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653 Öll ofantalin atriði hafa mikil áhrif á ákvörðun 

fólks um að stunda útiveru. 

2.2.2 Notkun fólks á útisvæðum 

Rannsóknir hafa sýnt að fólk vill njóta samvista 

með öðru fólki og það sem fær fólk til að fara út er 

bæði líkamleg hreyfing og áhugi fyrir því að 

upplifa félagsleg tengsl (Gehl. J, 2001). Þá skipta 

gæði útivistarsvæðanna miklu máli því ef þau eru 

aðlaðandi og vel hönnuð eru þau meira notuð og 

iða af mannlífi. 

Samkvæmt Jan Gehl (2001) landslagsarkitekt eru 

það fimm atriði sem skipta mestu máli í hönnun 

svo hún ýti undir meiri notkun og félagsleg 

samskipti (sjá mynd 3). Veggir mega ekki vera of 

háir þannig að þeir rjúfi mannleg tengsl auk þess 

skipta fjarlægðir miklu máli, t.d. hvað það er langt 

í næsta græna svæði. Gehl J. heldur því einnig 

fram að hraði sé einn þeirra þátta sem spila inni í 

notkun fólks á opnum svæðum og bendir á að 

hann má ekki vera of mikill og segir að taka þurfi 

t.d. tillit til munar á göngu og akstri. Hæðir mega 

ekki heldur vera of margar samkvæmt Gehl J. því 

samskipti eru best á einni hæð. Rými er fimmti og 

síðasti þátturinn sem Gehl J. bendir á að skipti 

máli og segir að það megi ekki vera með þeim 

þætti að maður snúi bak í bak í næstu manneskju 

heldur að fólk geti verið saman í rýminu. Einnig 

heldur hann því fram að það þurfi að vera góð 

tenging frá nánasta umhverfi að næsta græna 

svæði í hverfinu, inn í almenningsgarðinn og inn í 

borgina eins og sést á mynd 2. Góð svæði verði 

að uppfylla viss grunnatriði eins og að mögulegt 

sé að ganga, sitja og standa auk þess sem 

auðvelt sé að horfa, hlusta og tjá sig.  

 

 

Mynd 5. Tengingar á milli heima 
garðsinns að almenninsgarðinum 
(Gehl, J, 2001, bls 61). 

 

Mynd 6. Fimm atriði í hönnun 
(Gehl, J, 2001.bls 64). 
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Landslagshönnun er samspil forma, stærða, lita, áferða, birtu, skugga og mannlegra 

samskipta. Góð landslagshönnun getur stýrt hvernig fólk notar svæðin og hvaða 

tilgangangi svæðin eiga að þjóna (Laurie, M. 1986). Innsetningar eins og bekkir eru 

ekki bara sæti fyrir fólk heldur geta þeir verið mjög mismunandi og það verður að 

hugsa um hverjir eiga að nota þá, í hvernig umhverfi þeir eru og fyrir hvaða 

aldurshóp þeir eiga að vera. Til að mynda geta börn sest á hvað sem er ef það er 

bara í réttri hæð, heilbrigt fullorðið fólk á að geta sest á nánast hvað sem er, en 

aldraðir og þeir sem eru lasburða verða að hafa þægilega bekki og með jöfnu 

millibili.  

Jan Gel (2001) telur að til að auka gæði útisvæða sé nauðsynlegt að setja fleiri 

bekki. Það verði að vera bekkir fyrir alla að mismunandi gerð, eins og þægilega 

bekki með baki, sæti til að tylla sér á og náttúruleg sæti eins og steina.  

2.3 Íslenskar rannsóknir 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hér á Íslandi sem fjalla um útisvæði og aldraða. 

Guðrún Jónsdóttir (1989) arkitekt var með þeim fyrstu hér á landi til að benda á 

mikilvægi þess að hönnuðir hafi ávallt í huga hagsmuni íbúanna við nýframkvæmdir. 

Hún hélt því fram að skipuleggjendur og arkitektar þurfi að staldra við og sjá 

heildarmyndina, kostnað og viðhaldsþörf áður en hafist er handa við framkvæmdir. 

Þegar hegðun fólks utandyra er skoðuð sést að fólk leitar mest í birtu, skjól, 

félagsskap og umhverfi sem gefur því öryggistilfinningu. Þá hefur umhverfi sem 

hefur fagurfræðilegt vægi einnig gildi að mati Guðrúnar. 

Dagný Bjarnadóttir (1992) landslagsarkitekt vann hönnunarverkefnið, Skapandi 

umhverfi við dvalarheimili aldraðra á Hellu sem fjallaði um staðsetningu verndaðra 

íbúða og skipulag sameiginlegs útivistarsvæðis við íbúðirnar og elliheimilið. Markmið 

verkefnisins var að virkja aldraða til að fara út að hreyfa sig og skapa einhverskonar 

‘samyrkjubú’ þar sem þeir sem vildu gætu verið með ræktun og skepnuhald í litlu 

mæli. Hennar tillögur litu að því að skapa gott skjól, gott aðgengi um allt svæðið og 

bekkir væru staðsettir með reglulegu millibili.  

Við umhverfisskipulagsbraut LbhÍ hafa verið unnin nokkur lokaverkefni sem koma 

inn á þessi mál. Þórunn Edda Bjarnardóttir (2005) skrifaði um aðgengi fatlaðra að 

níu náttúruverndarsvæðum. Athugunin sýndi að aðgengi fatlaðra á þessum svæðum 

var mjög misjöfn og víða óviðunandi auk þess sem viðhaldi er víða illa fylgt eftir. 

Þórunn lagði til að lagt yrði meira fjármagn í rannsóknir í þessum málaflokki. Inga 
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Helga Sveinsdóttir (2006) skoðaði umhverfi geðsjúkrahúsa og komst að því að 

ástandið var víða skelfilegt og oft lítil sem engin aðstaða til að fara út. Þó rannsóknir 

hafi sýnt fram á mikilvægi þess fyrir andlega heilsu geðsjúkra að eiga kost á því að 

fara út.  
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3 Aldraðir fyrr og nú 
 

Gífurlegar þjóðfélagsbreytingar hafa orðið á seinni hluta 20. aldar og aukin þátttaka 

kvenna á almenna vinnumarkaðinum hefur haft þau áhrif að heimilið verður ekki það 

bakland fyrir yngstu og elstu kynslóðirnar sem það var þegar heimilið var vinnu- og 

samastaður fólks frá vöggu til grafar. Þessar breytingar hafa kallað á ný úrræði fyrir 

yngstu og elstu kynslóðir landsins og mikil þörf fyrir stofnanir eins og leikskóla, 

dvalar- og hjúkrunarheimili. Þessar breytingar kallar á betri þjónustu og meiri kröfur 

um gott aðgengi og vel hönnuð húsnæði og umhverfið í kring (Jón Björnsson 2004).  

Heilsa fólk hefur batnað og fjöldi þeirra sem ná háum aldri hefur aukist mikið síðustu 

ár. Miðað við tölur frá Hagstofu Íslands (á.á.) frá 1993-2006 þá eru um 3200 manns 

á aldrinum 67 og eldri. Jón Björnsson (2004) hefur haldið því fram að þær kynslóðir 

sem undanfarin ár hafa verið á dvalarheimilum hafi margir litið á það sem lúxusdvöl 

miðað við aðstæður sem fólkið bjó við heima. Hann bendir jafnframt á að þær 

kynslóðir sem fara inn á heimilin á næstu árum munu eflaust gera aðrar og meiri 

kröfur til aðstöðu dvalarheimilanna og ekki síst til útisvæðanna. .  

3.1 Sérkenni og þarfir aldraðra  

Með aldrinum verða miklar breytingar sem eru aðallega fólgnar í því að vöðvastyrkur 

minnkar og hreyfingar verða stirðari en áður og það eykur hættuna á byltum og 

öðrum meiðslum. Með aldinum dregur einnig úr sjóngetu og birtuþörf eykst. Til 

dæmis þurfa sextugir um helmingi meiri birtu en fertugir. Heyrn minnkar og hæfnin til 

að heyra mjóa tóna minnkar. Slys og sjúkdómar geta flýtt fyrir þessu ferli eins og 

heilabilun. Við hönnun bygginga og svæða miða sérstaklega að því að taka tillit til 

þarfa aldraða er hægt að taka mið af leiðbeiningum sem eru fyrir hreyfihamlaða, 

heyrnar og sjónskerta (Jón Ólafsson o.fl. 2002). 

3.2 Lög um málefni aldraða 

Hægt er að finna ákvæði í mörgum íslenskum lögum og reglugerðum sem vísa til 

aðgengi og aðbúnaðar aldraðra og hreyfihamlaðra. Hér að neðan verður fjallað um 

helsta regluverkið er varðar þennan málaflokk. Samkvæmt lögum á samfélagið að 

vera aðgengilegt öllum hvort sem fólk er fatlað, hreyfihamlað, sjón- eða heyraskert 

eða hvað annað sem kann að hafa áhrif á færni fólks. .Almannatryggingarkerfi og 
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lög um málefni aldraða tryggja ákveðin öldruðum grunnréttindi sem birtast einnig í 

65. gr. í Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, sem segir  

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 

trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, 

ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í 

hvívetna. 

 Í Lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 er að finna mörg ákvæði sem varða 

aðgengi, félags og heilbrigðisþjónustu. Hvernig staðið skuli að Framkvæmdasjóði 

aldraðra (9. gr.) og byggingu stofnana fyrir aldraða og nauðsynlegar breytingar og 

endurbætur sem gera þarf á húsnæði sem notað er til þjónustu fyrir aldraða. Tekið 

er fram að sérstök aðstaða skuli vera fyrir aldraða með heilabilunareinkenni. Í 

lögunum segir að við hönnun skal þess sérstaklega gætt að stofnunin sé heimilisleg. 

Samkvæmt 14. gr. sömu laga segir að þjónustan eigi að grundvallast á 

einstaklingsbundnu mati á þörfum hins aldraða og skal byggð á hjálp til sjálfshjálpar.  

Í Skipulags- byggingarlögum nr. 73/1997 eru gefin út lágmarksákvæði um kröfur 

varðandi hönnun mannvirkja og næsta umhverfis þeirra. Þessi ákvæði eru til að allir 

eigi sem hindrunarminnstan aðgang og að umhverfi sínu. Samkvæmt lögunum er 

það á ábyrgð viðkomandi sveitarstjórnar að sjá til þess að þessum kröfum sé 

framfylgt. Í Byggingareglugerð 441/1998 koma einnig fram kröfur sem gera skal til 

hönnunar og mannvirkja um útlit og samsvörun við næsta umhverfi, hagkvæmni og 

notagildi, aðgengi fatlaðra, öryggi, tæknilegan frágang og viðhald. Einnig er að finna 

ákvæði um aðgengi í í Skipulagsreglugerðinni nr. 400/1998 en þar segir í 3. gr. að 

við skipulagsgerð skuli ávallt taka sérstakt tillit til þarfa barna, fatlaðra og aldraðra 

við ákvarðanir um landnotkun og tilhögun mannvirkja, s.s. vega, stíga, bílastæða og 

varðandi aðgengi að byggingum og opnum svæðum.  

 Að lokum er hægt að benda á að Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins hefur 

gefið út handbókina Aðgengi fyrir alla, sem unnin var af Jóni Ólafssyni o.fl. (2002), 

þar sem settar eru fram leiðbeiningar um hönnun bygginga og umhverfis og 

framkvæmdir.  
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4 Gögn og aðferðir 

 

4.1 Gögn  

Þau gögn sem unnið var með í rannsókninni voru fengið með gátlista sem búin 

aðallega var unnin út frá upplýsingum úr bókinni, Aðgengi fyrir alla, handbók um 

umhverfið og byggingar sem Jón Ólafsson o.fl. tóku saman fyrir hönd 

Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins tók saman og gaf úr árið 2002. Aðal 

markmiðið með bókinni er að veita leiðbeiningar um hönnun og framkvæmd 

bygginga og umhverfis þeirra. Einnig var stuðst við stuðst við ritgerð Þórunnar Eddu 

Bjarnardóttur (2005) við gerð og úrvinnslu gátlistans. Nánari upplýsingar um gerð 

gátlistans koma fram í kaflanum hér á eftir. 

Einnig var gerð úttekt á upplifunarþáttum en við mótun þeirra var stuðst við 

upplýsingar úr bókinni, With People in Mind sem Kaplan, R. o.fl. gáfu út árið 1998. 

Til að skoða helstu breytingar á svæðinu frá upphaflegum hugmyndum og hvað 

hefur orðið að veruleika voru fengnar planteikningar frá sveitarfélögum og þær 

bornar saman við núverandi ástand. Lög og reglugerðir um aðgengismál og lög um 

málefni aldraða voru skoðuð auk þess sem leitað var eftir rannsóknarniðurstöðum 

um málefnið bæði íslenskum sem erlendum. Þau tölvuforrit sem eru notuð voru við 

rannsóknina eru Microsoft Word, Microsoft Office Excel, Microsoft office Power Point 

og Adobe Photoshop. 

4.2 Aðferðafræði 

Í upphafi rannsóknarinnar fór fram heimilda- og gagnaöflun til að skoða fræðilegan 

bakgrunn viðfangsefnisins. Farið var í vettvangsferð í sjö dvalarheimili en þau voru: 

Sólvangur Hafnarfirði, Hrafnista Hafnarfirði, Hrafnista Reykjavík, Dvalarheimilið 

Höfði Akranesi, Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi, Grund í Reykjavík og Skógarbær 

Reykjavík. Ákveði var að velja fjögur síðastnefndu heimilanna til þessa að rannsaka 

frekar. Við valið var reynt að fá fram sem mesta breidd bæði hvað varðar rekstur, 

stærð og staðsetningu. 
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Ákveðið var að búa til gátlista eins og áður 

hefur komið fram til að rannsaka 

dvalarheimilin fjögur, gátlistinn er í viðauka 1. 

Nánar er fjallað um þá þætti sem tekið var tillit 

til við gerð gátlistans í kafla 4.3. Við gerð 

gátlistans var áhersla var lögð á aðkomu, 

dvalarsvæði og helstu tengingar við svæðið 

auk þátta sem tengjast skynjun s.s. útsýni, 

upplifun, rými og hljóðstig. Gátlistanum er 

skipt í tvennt, dvalarsvæði og aðkomusvæði, 

og samtals eru þrjátíu og fjórir þættir skoðaðir eða sautján í hvorum hluta. Við úttekt 

er notast við liti til að segja til ástandi viðkomandi þátta eins og sést á tafla 1. Blár 

stendur fyrir að viðkomandi atriði er ekki til staðar. Rauður stendur fyrir að atriðið er 

til staðar, en er mjög ábótarvant. Gulur stendur fyrir að atriðið er í lagi og viðunnandi. 

Grænn stendur fyrir að atriðið er mjög gott og til fyrirmyndar. 

Útisvæði dvalarheimilanna Höfða á Akranesi, Dvalarheimili aldraðra í Borgarnesi, 

Grundar í Reykjavík og Skógarbæjar í Reykjavík voru heimsótt nokkrum sinnum á 

mismunandi árstíma. Í þessum vettvangsferðum voru teknar myndir og svæðin tekin 

út með gátlistanum. Höfundur ákvað að leggja áherslu á myndræna framsetningu, 

þannig að sem aðgengilegast væri að átta sig á sérkennum hvers svæðis.  

Samhliða vettvangsferðunum var farið inn á heimilin og rætt við starfsmenn og 

heimilisfólk til að fá þeirra sýn. Í viðtölunum var stuðst við spurningarlista, sem birtist 

í viðauka 2. Eftir að úttektina var unnið úr niðurstöðum viðtalanna og gátlistans. Þá 

voru svæðin borin saman, búin til samantektartafla og helstu niðurstöður fengnar. 

Fyrir lá þá nokkuð auðlesin niðurstaða sem á sjónrænan hátt sýndi helstu styrk- og 

veikleika svæðanna.  

4.3 Áhersluþættir gátlista 

Hér á eftir verður fjallað um þá helstu þætti sem lögð var áhersla á við gerð 

gátlistans sem notaður var í rannsókninni. Eins og áður kom fram voru sautján 

þættir í hvorum hluta listans en þá má draga saman níu megin áhersluþætti sem 

koma fram í undirköflunum hér að neðan. Fjallað er um þessa níu þætti í bókinni 

Aðgengi fyrir alla sem Jón Ólafsson tók saman árið 2002 og byggir samantektin hér 

að neðan á þeim upplýsingum sem þar koma fram. Að mati Jóns er mikilvægt að 

Tafla 5. Skilgreinigar sem eru 
notaðar í 
gátlistanum
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taka tillit til þessara þátta til að aldraðir geti bjargað sér 

sem mest sjálfir í umhverfi sínu.  

4.3.1 Göngustígur, halli og yfirborð 
Hvernig er yfirborðið á göngustígnum, er halli minni 

en um 5% og hver er breidd hans? Eru kantsteinar 

meðfram göngustígum?  

Meðfram gangstígum er æskilegt að hafa kantstein. 

Þetta auðveldar sjónskertum að rekja sig áfram og kemur 

í veg fyrir að þeir fari af leið. 

Fólk sem er með skerta hreyfigetu verður að hafa 

göngustíg vel aðgreindan frá umhverfinu, forðast þrep 

eða upphækkanir, breidd 180–200 sm og halli ekki yfir 

1:20. Ef halli er meiri en 1:20 verður að gera ráð fyrir 

hvíldarpalli og handriði við gangstíg. Yfirborðið gangstíga 

verður að vera nægilega hart, sjóbræðslukerfi og með 

jafnri áferð (Jón Ólafsson, 2002).  

Við úttektina á göngustígum er tekið mið af halla, 

yfirborð, hvort kantar séu meðfram stígunum og hvort 

það séu hitalagnir undir þeim. 

4.3.2 Sérmerkt bílastæði  
Eru sérmerkt bílastæði á svæðinu, ef svo er eru þau 

næst inngangi og greinilega merkt? 

Um 1–2 bílastæði af hverjum 25 ættu að vera sérmerkt. 

Skiltum má ekki koma fyrir þannig að þau hindri umferð 

gangandi fólks (Jón Ólafsson o.fl. 2002). 

Við úttekt á sérmerktu bílastæðunum er tekið mið af 

heildarfjölda íbúa, fjarlægð að inngangi og hversu 

greinilega stæðin eru merkt. Þessir þættir eru metnir 

saman og gefinn er einn ástandslitur. 

 

 

Mynd 4. Nauðsynlegt er að hafa 
kanta meðfram göngustíg (Jón 
Ólafsson 2002). 

 

Mynd 5. Göngustígur á að vera 
vel aðgreindur (Jón Ólafsson 
2002). 

 

 

 

 

Mynd 6. Það er mikilvæg að 
hafa sérmerkt bílastæði vel 
staðsett (Jón Ólafsson 2002). 
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4.3.3 Gróður og skjól 
Er gróður á svæðinu, í hvernig ástandi er hann og 

er skjól á svæðinu? 

Ekki er gott að láta tré og annan gróður vaxa yfir og út 

fyrir gangstíginn. Gæta skal að vali gróðurs með tilliti til 

þeirra sem eru haldnir ofnæmi.  

Skjólmyndun er mikilvægur þáttur við skipulag á 

dvalarsvæðum og oft forsenda þess að þau verði notuð 

(Jón Ólafsson o.fl. 2002). 

Við úttekt á skjóli er gefinn ástandslitur eftir því hversu 

mikið skjól er af gróðri og á gróðrinum er gefinn 

ástandslitur eftir fjölbreytni og sýnilegri umhirðu. 

4.3.4 Tröppur, kantar og 
skábrautir/hvíldarpallur 

Eru tröppur skábrautir og hvíldarpallur þar sem 

landhallinn er of mikill?  

Þrep skulu ekki vera færri en þrjú og ekki fleiri en átta. 

Ef þrep eru fleiri en átta verður að hafa hvíldarflöt, sem 

er a.m.k. 150 sm á lengd. Uppstig tröppu á að vera 12-

15 sm og framstig 32-40 sm. 

Þar sem nauðsynlegt reynist að brúa hæðarmun í 

landslagi er ekki nægilegt að hafa aðeins tröppur. Við 

hlið þeirra ætti alltaf að koma fyrir skábraut og halli skal 

ekki vera meiri en 1:20 eða 5% (Jón Ólafsson o.fl. 

2002).  

Við úttekt á tröppum, skábrautum og hvíldaflötum eru 

tröppur mældar og taldar til að athuga hvort framstig, 

uppstig og breidd er í lagi. Gefin er ástandslitur fyrir 

þessi atriði. Sama er gert við skábrautir og hvíldarfleti 

 

    

Mynd 7. Sýnir hvað gróður 
getur myndað skjól og góða 
upplifun. 

Mynd 8 Sýnir hvernig 
uppsigið á að vera á tröppum 
(Jón Ólafsson o.fl. 2002). 

Mynd 9. Sýnir skábrautir og 
hvíldarpall (Jón Ólafsson o.fl. 
2002). 

Mynd 10. Bekkir verða að 
vera þæginlegir og rými við 
hliðin á fyrir hjólastóla. (Jón 
Ólafsson o.fl 2002). 
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4.3.5 Bekkir og hvíldarstaðir 
Eru bekki á svæðinu með jöfnu millibili 

og 90 sm við hliðina á þeim?  

Bekkir verða að vera þægilegir og með 

jöfnu millibili. Hæfileg fjarlægð milli bekkja 

er 100 m og 90 sm við hliðin á þeim fyrir 

hjólastóla (Jón Ólafsson o. fl. 2002).  

Við úttekt á bekkjum er gefin ástandslitur 

eftir því hvernig þeir líta út, hvort þeir eru 

þægilegir, hversu langt er á milli þeirra og 

hvort nægjanlegt rými fyrir hjólastóla sé 

við hlið þeirra. 

4.3.6 Handrið og hæð þeirra  
Eru handrið á svæðinu, í hvaða hæð 

eru þau og hvernig er áferðin? 

Handrið eða stuðningslista ætti að setja 

alls staðar þar sem fólk þarf að bíða eða 

átta sig. Hæð handriðs á láréttum fleti skal 

vera 90 sm. Veljið efni sem gefur gott grip. 

Tré er hentugt efni í handrið, vegna þess 

að það verður sjaldan kalt viðkomu (Jón 

Ólafsson o.fl. 2002). 

Við úttekt á handriðum er gefinn 

ástandslitur eftir því hvort handrið eru til 

staðar, í hvaða hæð þau eru og hvernig er 

áferðin á þeim er. 

4.3.7 Lýsing og litir 
Hvernig er lýsingin á svæðinu og eru 

skörp litaskil við aðkomu og á 

dvalarsvæðum? 

 

    

Mynd 11. Handrið verða að vera í réttri 
hæð        (Jón Ólafsson o. fl. 2002). 

Mynd 12. Sýnir hvað lýsing skiptir máli 
þegar aldraðir ganga um græn svæði 
(Marcus.C.C. o.fl. 1998). 

         

Mynd 13. Sýnir hvað lýsing skiptir máli 
þegar aldraðir ganga um græn svæði 
(Marcus.C.C. o.fl. 1998). 
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Nægileg lýsing, vel hönnuð ljós og rétt staðsetning þeirra eru nauðsynlegir 

hönnunarþættir t.d. þarf lýsing gangstíga að vera jöfn, liggja sömu megin og beinast 

niður á gangstíginn. Einnig þarf að vera góð lýsing við tröppur og skábrautir, þannig 

að það sjáist greinilega hvar þær byrja og enda. Til að mynda skörp litaskil milli 

tveggja flata skal velja liti sem mynda dökk/ljós skil (Jón Ólafsson o.fl. 2002). 

Við úttekt á lýsingu á svæðinu var gefin einn ástandslitur eftir því hvernig ljósin voru 

staðsett, hvort þau voru á öllu svæðinu og meðfram göngustígum. Litaskilum var 

gefinn ástandslitur eftir því hvort það voru skörp skil á ljósum og dökkum flötum við 

aðkomu og á dvalarsvæði. 

4.3.8 Hljóðstig 
Er mikill hávæði á svæðinu og þá aðallega við aðkomuna? 

Hljómburður í rými skal vera í samræmi við eðli þess og notkun, svo auðvelt sé að 

átta sig á hvar maður er staddur (Jón Ólafsson o.fl. 2002). 

Við úttekt á hljóði er einn ástandslitur gefinn fyrir hvort það er mikill bílaniður eða 

önnur áberandi hljóð á svæðinu. Tekið skal fram að þessi mæling byggist á mati og 

upplifun rannsóknaraðila en er ekki nákvæm hljóðmæling á desíbili kvarða.  

4.3.9 Upplifunarþættir  

Við skoðun á umhverfi er verið að greina sjónræn skilaboð umhverfisins, hvað við 

sjáum og hvað ekki. Kaplan, R. o.fl. (1998) hafa skipt upplifunarþáttum fólks á 

útivistarsvæði í átta þætti sem greint var frá í kafla 2.2.1 en þeir eru: sjónræn 

tenging, kunnugleiki, mannleg ummerki, samloðandi svæði, aðgengilegt yfirborð, 

leyndardómur, dýptartilfinning og opnanir.  

Við úttekt á upplifunarþættinum var reynt að draga þessa þætti saman gefin einn 

ástandslitur. 

    

Mynd 14. Sýnir Upplifunnarþætti, Leyndardóma, Mannleg ummerki, Aðgengilegt yfirborð og 
sjónrænar tengingar. 
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5 Niðurstöður 
 

 

Eins og fram hefur komið hér að framan voru eftirtaldir staðir valdir til skoðunar: 

Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi, Dvalarheimilið Höfði Akranesi, Grund dvalar- og 

hjúkrunarheimili Reykjavík og Skógarbær dvalar- og hjúkrunarheimili Reykjavík. Við 

valið var reynt að velja ólík dvalarheimili, hvað varðar, aldur, fjölda íbúa og 

staðsetningu, umhverfi, skipulag og rekstrar-form. 

 

Tafla 6. Úttektarstaðir.  

Heimili 

Byggingar-

ár 

Fjöldi 

íbúa 

Meðal-

aldur Hönnun lóðar 

Dvalarheimilið Borgarnesi 1970 50 88 Landlagsarkitekt 

Höfði Akranesi 1975 78 86 Landlagsarkitekt 

Grund Reykjavík  1930 220 87 Arkitekt 

Skógarbær Reykjavík  1997 81 88 Landlagsarkitekt 
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5.1 Dvalarheimili aldraða í Borgarnesi 

5.1.1 Almennt  

Dvalarheimili aldraða Borgarnesi er 

staðsett við Borgarbraut 65. Húsið var 

byggt árið 1970 og heilsugæslan 

byggð við árið1973 (Fasteignamat 

ríkisins 2008). Fyrir aftan húsið eru 

íbúðir aldraðra samtengdar með 

glergangi við dvalarheimilið. Einnig 

eru lítil einbýlishús fyrir aldraða við 

hliðina á dvalarheimilinu. Á 

Dvalarheimili aldraða í Borgarnesi eða 

DAB eins og það er oftast kallað eru 

50 heimilismenn, 67 ára og eldri, 

meðal-aldur íbúa er 88 ár. Heimilið er 

rekið sem sjálfseignarstofnun og Björn 

Bjarki Þorsteinsson. er 

framkvæmdarstjóri.  

(Björn Bjarki, framkvæmdarstjóri, 

munnleg heimild,10 mars 2008) 

 

 

 

Mynd 15. Sýnir staðsetninguna á dvalarheimili 
aldraða í Borgarnesi (Google Earth á.á., 
Goecco.á.á, Ganga. á.á). 
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5.1.2 Aðgengi og aðstaða 

 

Mynd 16. Loftmynd af Dvalarheimili aldraða í Borgarnesi og litir gefa til kynna hvaða atriðið 
eru skoðuð í rannsókninni (Goole Earth á.á.). 

 

Aðgengi við DAB er komið til ára sinna og viðhald hefur greinilega verið lítið, sem 

sést vel t.d. á hellum sem eru illa farnar. Gróður nokkuð góður en engin upphækkuð 

beð og skjóli er ábótarvant. Enginn verulegur landhalli er á svæðinu og því engar 

tröppur. Lýsing er lítil nema eitt útidyraljós við innganginn og engin skörp litarskil. Í 

heildina er aðgengi frekar lélegt á svæðinu. Upplifunin er ekki jákvæð og svæðið 

greinilega lítið notað. 
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5.1.3 Aðkoma  

 

Mynd 17. Aðkoman að DAB, litur á punktum gefur til kynna hvaðan er horft (Google Earth 
á.á.). 

Aðkoman snýr í suðaustur, yfirborð er malbikað með hitalögn og við hurðina er 

handrið í réttri hæð. Aðeins eitt sérmerkt bílastæði er næst inngangi, það er illa 

merkt og ekkert skilti. Yfirborði er ábótarvant, víða brotið upp úr köntum og engir 

bekkir. Útsýni er ágætt, hljóðstig er frekar hátt vegna mikillar umferðar frá þjóðvegi 1 

sem er beint á móti aðkomunni. 
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5.1.4 Dvalarsvæði 

 

Mynd 18. Dvalarsvæði DAB, litur á punktum gefur til kynna hvaðan er horft (Google Earth 
á.á.). 

 

Dvalarsvæðið snýr í austur og er við hliðina á aðkomunni. Svæðið er mest notað á 

vorin og sumrin. Þó að dvalarsvæðið er ekki stórt, þá er formið á göngustígnum sem 

liggur frá aðkomunni inn á dvalarsvæðið fallegt svæðið hefur góða rýmismyndun og 

skjól. Reynir Vilhjálmssyni gerði teikningar af svæðinu árið 1978 og samkvæmt 

samtali við hann þá var svæðið teiknað eftir að húsið var byggt (Reynir Vilhjálmsson, 

landslagsarkitekt, símtal, 15 febrúar 2008). Göngustígarnir eru mjóir og yfirborð illa 

farið. Einungis einn bekkur á svæðinu sem að auki er illa staðsettur og ekki rými við 

hliðin á honum fyrir hjólastól. 
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5.1.5 Tengingar 

 

Mynd 19. Helstu tengingar, litur á punktum gefur til kynna hvaðan er horft (Google Earth 
á.á.). 

 

Dvalarheimilið er ágætlega staðsett og heimilisfólk telur það vera kost að vera svona 

miðsvæðis í Borgarnesi. Það er dægradvöl að fylgjast með umferðinni og mannlífinu 

og stutt er yfir í Hyrnuna/Hyrnutorg og þeir hraustustu fara þangað jafnvel daglega 

(Björn Bjarki Þorsteinsson, munnleg heimild, 10 mars 2008). Yfirborðið á helstu 

tengingum er þó ekki gott. Fyrir aftan húsið er hægt að ganga upp með götunni en 

síðan tekur aðeins mjór malarstígur við. Það sem stafsmenn og heimilismenn telja 

gott við svæðið er staðsetningin. Ábótavant telja þau skort á skjóli, aðgengi og 

dvalaraðstaða mættu vera betra. (Björn Bjarki Þorsteinsson, munnleg heimild, 10 

mars 2008). 
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5.1.6 Skipulag 

 

Mynd 20. Þróun á lóðinni við DAB frá 1978 til dagsins í dag. Einnig er teikning af útliti 
hússins eftir stækkun (Skipulag og byggingarsvið borgarbyggðar 2008/ Landlínur ehf 2008).  

 

DAB var byggt um 1970 og var lóðin fyrir framan og fyrir aftan húsið hönnuð af 

Reyni Vilhjálmssyni árið 1978. Hönnun hans hefur ekki skilað sér nema að hluta og 

þá á dvalarsvæðinu. Árið 1998 var gert annað skipulag og þá aðallega á byggingu 

fyrir aftan húsið sem tengist við dvalarheimilið. Í dag er heimilið á tveimur hæðum, 

en stækkun er fyrirhuguð, fjögurra hæða bygging að baka til. 

Landslagsarkitektastofan Landlínur hefur fengið það verkefni að hanna nýtt 

dvalarsvæði sunnan megin við húsið eða fyrir framan íbúðir fyrir aldraða (Sigurbjörg 

Ósk Áskelsdóttir, munnleg heimild, 15 mars 2008). 

Miðað við nýjustu teikningar frá arkitekt hússins verður þetta nánast helmings 

stækkun og mikið af bílastæðum. Hönnun Reynis Vilhjálmssonar sést ekki lengur á 

teikningunni og fyrirhugað er hringtorg sem mun fara inn á dvalarsvæðið að framan 

og lítið virðist vera haldið í það litla af grænum stöðum sem eru á svæðinu.  
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Mynd 21.Lóðateikning af DAB 1978 (Reynir Vilhjálmsson 1978). 

 

Hér fyrir ofan er lóðateiknigin af DAB síðan 1978 eftir Reyni Vilhjálmsson einn af 

fyrstu landslagarkitektum íslands. Það er greinilegt á þessari mynd að allt svæðið 

hefur verið vel hannað og með útivist í huga, gott göngustígakerfi um allt svæðið, 

ávalar línur, rýmismyndun með gróðri og svæðið ætlað sem samverustaður fyrir fólk. 

Það hefði verið skemmtilegt að sjá þessa hugmynd hafa orðið að veruleika því ef 

maður greinir teikninguna uppfyllir hún flest allt sem fræðin fjalla um og styðja 

athuganir mínar. Jan Gehl (2001) talar t.d. um að svæðið verði að hafa rými, 

fjarlægð megi ekki vera mikil, tengingar við svæðið þurfi að vera góðar, 

samverustaðir til staðar og að svæðið uppfylli vissar grunnþarfir fólks. 
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Mynd 22. Útisvæði við DAB, atriði úr gátlista. 
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Mynd 23. Dæmi um slæmt yfirborð við DAB.  

Mynd 24. Gott dæmi um gróður við DAB. 
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5.2 Dvalarheimilið Höfði Akranesi 

5.2.1 Almennt 

Dvalarheimilið Höfði á Akranesi er 

staðsett við Sólmundarhöfða 5. Fyrsti 

hluti hússins var byggður árið 1975, en 

seinni hlutinn 1989-1992 (Fasteignamat 

ríkisins 2008). Heimilismenn eru 78 þar 

af 32 í þjónusturými og 46 í 

hjúkrunarrými. Fyrir utan heimilisfólki 

eru um 20 manns í dagvistun sem er 

sótt og ekið heim fimm daga vikunnar. 

Á lóð Höfða eru 31 raðhús fyrir aldraða 

og öryrkja. Höfði er sjálfseignarstofnun í 

eigu Akraneskaupstaðar og 

Hvalfjarðarsveitar, áður hreppana 

sunnan Skarðsheiðar. 

Framkvæmdarstjóri Höfða er Guðjón 

Guðmundsson (Heimasíða Höfða 

2008). 

 

 

 

 

 

Mynd 25. Sýnir staðsetninguna við dvalarheimilið 
Höfða á Akranesi (Google Earth á.á., Goecco á.á., 
Ganga á.á.). 
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5.2.2 Aðgengi og aðstaða 

 

Mynd 26. Loftmynd sem sýnir dvalarheimilið Höfða á Akranesi og litir gefa til kynna hvaða 
atriði eru skoðuð í rannsókninni (Google Earth á.á.).  

 

Stór lóð er við Dvalarheimilið Höfða og hönnuð 1993 af Andra Helga Sigurjónssyni 

landslagsarkitekt. Mjög gott göngustígakerfi er um allt svæðið sem er að mestu 

upphitað, gróður er einnig góður. Enginn verulegur landhalli er á svæðinu og 

aðgengi hjólastólafært. Raflýsing er um allt svæðið , útsýni afar gott og hljóðstig lágt, 

litaskil greinileg og gott skipulag á svæðinu. Upplifun af svæðinu er mjög jákvæð og 

rýmismyndun góð miðað við stóra lóð og jafn opið svæði. Lóðin er vel hönnuð og 

viðhald virðist gott. 
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5.2.3 Aðkoma  

 

Mynd 27. Aðkoman að Höfða, litur á punktum gefur til kynna hvaðan er horft (Google Earth 
á.á. Ljósmynd Emilía Petrea Árnadóttir). 

 

Aðkoman er við norðurhlið heimilisins. Hún er hellulögð og með yfirbyggðu skyggni 

sem ætlað er að veita skjól, en einnig geta bílar með farþega sem eiga erfitt með 

gang keyrt þar inn. Bekkir eru staðsettir inni í skyggninu og fyrir framan húsið. Tvö 

sérmerkt bílastæði eru næst innganginum, vel merkt með skiltum. Ekkert handrið er 

við innkomuna og ekki er rými við hliðina á bekkjum fyrir hjólastóla. Fyrir framan 

dvalarheimilið er gróðureind sem afmarkar bílaplanið og þar er fallegt listaverk eftir 

Magnús Tómasson sem heitir Grettistak.  
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5.2.4 Dvalarsvæði 

 

Mynd 28. Dvalarsvæðið á Höfða, litur á punktum gefur til kynna hvaðan er horft (Google 
Earth á.á.,Ljósmynd Emilía Petrea Árnadóttir).  

 

Dvalarsvæðið er við suðurhlið heimilisins og er hannað með útivist í huga. Þar er 

púttvöllur og petanqe völlur sem mest eru notaðir á sumrin. Á dvalarsvæðinu er gott 

skjól og útsýnið er mjög gott hvert sem litið er. Góð breidd er á göngustígum, 

yfirboðið er hellulagt og malbikað. Upp við húsið eru góðir bekkir, með jöfnu millibili 

en engin handrið. Á skjólsælasta staðnum er eitt upphækkað beð með 

fjölskrúðugum gróðri setur mikinn svip á svæðið og myndar rými. Einnig steypt 

ferhyrnd tjörn.  
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5.2.5 Tengingar 

 

Mynd 29. Helstu tengingar við svæðið, litur á punktum gefur til kynna hvaðan er horft 
(Google Earth á.á., Ljósmynd Emilía Petrea Árnadóttir). 

 

Dvalarheimilið er einstaklega vel staðsett á Akranesi, alveg við sjávarsíðuna. Það er 

gott að fara í gönguferðir frá dvalarheimilinu, niður á Langasand, inn í íbúðarhverfið 

og upp í skógræktarsvæðið. Göngustígar eru malbikaðir og flest allir vel 

hjólastólafærir. Það eru skipulagðar göngur á sumrin um svæðið t.d. eftir stíg sem 

liggur fyrir ofan Langasand. Svæðið er mikið notað á sumrin og afar gott skjól er á 

svæðinu fyrir N- NV og NA áttum, en það eru sólríkustu áttirnar á svæðinu (Elísabet 

Ragnarsdóttir, munnleg heimild, 19 mars 2008). 

Frekar langt er í næstu þjónustu svo fólki er keyrt eða notar strætisvagn sem gengur 

um allt Akranes og einnig til Reykjavíkur. Starfsmenn og heimilismenn eru almennt 

mjög ánægt með svæðið nema það er búið að vera frekar mikil óánægja með háhýsi 

sem er verið að reisa fyrir aftan húsið (Sigurbjörg Halldórsdóttir, munnleg heimild, 19 

mars 2008). 

 



 

 

LbhÍ maí 2008                                                                          Marta María Jónsdóttir  

 

33

5.2.6 Skipulag 

 

Mynd 30. Lóðarteikning af svæðinu sem gerð var 1997 auk lóðarteikninga að svæðinu fyrir 
framkvæmd (Andri Helgi Sigurjónsson 1997, 1998). 

Bygging heimilisins hófst árið 1975 en lóðarskipulag var gert árið 1998 af Andra 

Helga Sigurjónssyni landslagsarkitekt. Hönnunin er að mati höfundar afar vel 

heppnuð, fellur vel að húsinu og þjónar þessu umhverfi afar vel. Andri gerði mjög 

ýtarlega teikningu af svæðinu og góðan plöntulista. Hönnun hans hefur skilað sér vel 
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og allt svæðið er vel nýtt. Búið er að gera nýtt deiluskipulag af svæðinu og í staðinn 

fyrir lágreist hús fyrir aftan dvalarheimilið, er verið að reisa sjö hæða blokk. Höfundur 

tekur undir með viðmælendum á staðnum að framkvæmdin muni rýra gæði 

svæðisins, því byggingin á eftir að breyta miklu fyrir nærumhverfið, klippt er á 

tengingar, skyggt á mjög fallegt útsýni út á hafið og einnig er mikil skuggamyndun af 

svo hárri byggingu sem án efa á eftir að hafa áhrif á dvalarheimilið.  

Fyrirhugað er að stækka dvalarheimilið í suður eða inn á dvalarsvæðið. Með 

þessum breytingum er verið að ganga á útivistarsvæðið, dvalarsvæðið og verið að 

rjúfa tengingar við svæðið. Miðað við nýjustu teikningar frá Hönnun ehf. og Magnúsi 

H. Ólafssyni arkitekt er lítið tillit tekið til þess lóðarskipulags sem er til staðar og er 

afar vel heppnað. Þetta eru að vísu ekki endanlegar teikningar af lóðinni og það er 

verið að vinna í þessu (Guðný Ólafsdóttir, munnleg heimild, 15 apríl 2008) 

 

  

Mynd 31. Tillögur að nýju skiplagi við Höfða og hvernig stækkunin mun fara inn á 
dvalarsvæðið (Magnús H. Ólafsson 2008, Hönnun 2008). 
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Mynd 32. Útisvæði við Höfða, atriði úr gátlista (Ljósmynd Emilía Petrea Árnadóttir). 
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Mynd 33. Dæmi um gott dvalarsvæði við Höfða (Ljósmynd Emillía Petra Árnadóttir). 

Mynd 34. Dæmi um lélegan frágang við Höfða (Ljósmynd Emilía Petra Árnadóttir). 
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5.3 Grund dvalar- og hjúkrunarheimili í Reykjavík 

5.3.1 Almennt 

Grund við hringbraut 50 í Reykjavík 

var tekið í notkun árið 1930. Flestar 

viðbyggingarnar eru byggðar á 

tímabilinu 1950 til 1965. Árið 2005 

var byggður glergangur sem tengir 

Litlu og Minni Grund við 

aðalbygginguna (Fasteignamat 

ríkisins 2008 ). Lóðin var hönnuð 

1948 af Þóri Baldvinssyni arkitekt 

sem einnig teiknaði húsið. 

Nýtt dvalarsvæði á milli 

aðalbyggingar og Litlu-Grundar var 

hannað af Páli Gunnlaugsyni arkitekt 

hjá ASK- Arkitektar. 

Grund, dvalar og hjúkrunar-heimili er 

sjálfseignarstofnun og er jafnframt 

elsta starfandi dvalarheimilið hér á 

landi. Formaður heimilisins er Jóhann 

J. Ólafsson. Heimilismenn á Grund 

eru um 220 , þar af eru hjúkrunarrými 

um 181. Húsið skiptist í fernt; aðal-

bygging sem snýr út á Hringbraut, 

fyrir norðan eru Minni Grund og Litla 

Grund. Einnig eru fjórar hjónaíbúðir á 

Brávallagöttu fyrir sem eru betur á sig komnir (Heimasíða Grundar á.á.). 

 

Mynd 35. Sýnir staðsetninguna við dvalarheimilið  
Grund ( Google Earth á.á., Goecco á.á., Ganga á.á.). 
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5.3.2 Aðgengi og aðstaða 

 

Mynd 36. Loftmynd af Grund litir gefa til kynna hvaða atriðið eru skoðuð í rannsókninni 
(Goole Earth á.á.).  

Svæðið í kringum Grund er nokkurn vegin tvískipt og garðurinn fyrir framan 

aðalbygginguna er bæði aðkoma og dvalarsvæði. Milli Litlu Grundar og aðal-

byggingarinnar er nýlegt dvalarsvæði sem mikið er notað. Aðgengi er nokkuð gott þó 

hellur og gróður sé farinn að láta á sjá fyrir framan aðalbygginguna, en nýja svæðið 

er nokkuð gott. Hitalögn er undir göngustíg sem liggur hringinn í kringum 

aðalbygginguna og á nýja dvalarsvæðinu. Ágæt lýsing er á svæðinu en engin skörp 

litarskil, skjól er mjög gott. Útsýni er ekki mikið og hljóðstig frekar hátt sérstaklega 

fyrir framan aðalbyggingu, þar er mikill bílaniður frá Hringbrautinni. Upplifun af 

svæðinu er nokkuð góð en frekar tvískipt, því fyrir framan er meiri gróður, svæðið 

farið að láta á sjá en engu að síður mjög vel hirt og fágað. Nýja svæðið virkar frekar 

kuldalegt og lítill gróður en rýmismyndun góð og hönnun ágæt að mati höfundar. 
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5.3.3 Aðkoma 

 

Mynd 37 Sýnir aðkomuna að Grund, litur á punktum gefur til kynna hvaðan er horft (Google 
Earth á.á.). 

 

Aðkoman að Grund er komin til ára sinna og engin sérmerkt bílastæði fundust. Það 

eru sérmerkt bílastæði fyrir aftan húsið en þau eru mjög ógreinileg. Hellulagt er að 

inngangi og handrið er með fram göngustígnum en engir kantar. Mikið er af góðum 

bekkjum meðfram húsinu en ekki rými við hlið þeirra fyrir hjólastóla. Örlítill landhalli 

er alveg við götuna en hann er ekki það mikill að það þurfi tröppur en það er handrið 

sem hægt er að styðja sig við. 
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5.3.4 Dvalarsvæði 

 

Mynd 37. Dvalarsvæðin við Grund, litur á punktum gefur til kynna hvaðan er horft (Google 
Earth á.á., Ljósmynd Hrefna Sigurðardóttir). 

Dvalarsvæðið er bæði fyrir framan aðalbygginguna og á milli húsanna. Á sumrin er 

settur púttvöllur vestan megin við aðalbygginguna sem er mikið notaður. Svæðið á 

milli Litlu Grundar og aðalbyggingarinnar er mest notað, allt hellulagt með hitalögn 

Svæðið er niðurgrafið og landhalli brúaður með tröppum og skábrautum. Mikið er 

plantað í upphækkuð beð á vorin og hjólastólar komast greiðlega það að. Svæðið er 

vel upplýst og mikið af góðum bekkjum en lítið rými við hliðina fyrir hjólastóla. 

Handrið og kantar eru til staðar. Dvalarsvæðið fyrir framan húsið er aðallega 

göngustígar meðfram húsinu og fullt af bekkjum sem hægt er að setjast á. 

Mynd 39. Teikning sem sýnir Grund 1948 (Þórir Baldvinsson 1948).  
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5.3.5 Tengingar  

 

Mynd 40. Helstu tengingar við Grund, litur á punktum gefur til kynna hvaðan er horft (Google 
earth á.á.). 

 

Svæðið er í borgarumhverfi nálægt miðbænum.Það er stutt í kjötverslun á 

Blómvallargötu en önnur þjónusta er lengra í burtu. Við útivist er mest gengið 

hringinn í kringum húsið, en ekki er mikið leitað út fyrir svæðið. Heimilis- og 

starfsfólki telja helsta kosta svæðisins vera að hægt er að ganga hringinn í kringum 

aðalbygginguna þá eru þau eru hæstánægð með nýja dvalarsvæðið milli húsanna. 

Það sem betur mætti fara er að svæðið væri greiðfærara og lýsing væri meiri 

(Guðrún Gísladóttir, munnleg heimild, 12 mars 2008). 
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5.3.6 Skipulag 

 

Mynd 41. Afstöðumynd af Grund frá 1944 – 2008 (Þórir Baldursson 1948, 1957, Páll 
Gunnlaugsson 2003, 2005). 

Grund hefur tekið miklum breytingum síðustu áratugi og þó búið sé að byggja við 

húsið átta sinnum er gaman að alltaf er byggt í sama stíl. Myndirnar hér fyrir ofan 

sýna þróunina. Neðri mynd t.h. sýnir síðan nærmynd af nýja dvalarsvæðinu. Áður 

fyrr var aðal dvalarsvæðið fyrir framan aðalbygginguna en núna hefur verið meira 

notað svæðið frá 2003. Nýjasta byggingin er glergangur á milli Litlu Grundar og 

aðalbyggingar sem nýtist vel í sjúkraþjálfun, því gangurinn hallar aðeins. Einnig er 

hann notaður mikið sem dvalarstaður til að sitja í og horfa út (Guðrún Gísladóttir, 

munnleg heimild, 12 mars 2008).  

Eftir að hafa skoðað teikningar af svæðinu hefur ekki allt orðið af veruleika miðað við 

nýjustu teikningar. Þar sem átti að vera tjörn er sumarblómabeð og á fyrirhugaðri 

grasflöt er hellulagt svæði. Spurning er hvað veldur þessu fráviki frá teikningunni því 

ef þessi atriði væru á nýja dvalarsvæðinu, þá væri svæðið mun hlýlegra og meira 

aðlaðandi. En eins og það er í dag er það að mati höfundar mjög grátt, vantar meiri 

liti, meiri gróður og þá aðallega sígrænar plöntur. Eldra skipulag hefur haldið sér 

mjög vel og er formfallegt. Einnig eru þrjú listaverk eftir Einar Jónsson tvö á eldra 

svæðinu og eitt á nýja svæðinu. 
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Mynd 42. Útisvæði við Grund, atriði úr gátlista. 
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Mynd 43.Dæmi um lélegt ástand gróðurs við Grund. 

Mynd 44. Dæmi um góða útiaðstöðu við Grund. 
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5.4 Skógarbær dvalar- og hjúkrunarheimili í Reykjavík 

5.4.1 Almennt 

Hjúkrunarheimilið Skógarbær 

stendur við Árskóga 2 í 

Reykjavík og var tekið í notkun 

árið 1998. Heimilismenn eru 

81 á heimilismenn tveimur 

almennum deildum fyrir 67 ára 

og eldri, þremur 

heilabilunardeildum og einni 

yngri deild (55 – 67 ára) Það 

er 12 einstaklingar undir 67 

ára. Meðalaldur íbúa er 88 ár. 

Aðalsérstaða Skógarbæjar eru 

þrjár heilabilunardeildum og er 

þjónustan töluvert öðruvísi fyrir 

þann hóp. Einnig að fólk yngra 

en 67 ára geti komist inn 

vegna veikinda. 

Hjúkrunarheimilið Skógarbær 

er sjálfseignastofnun og 

framkvæmdar-stjóri heimilisins 

er Hrefna Sigurðardóttir 

(Heimasíða Skógabæjar á.á.).  Mynd 45. Staðsetning Skógarbæjar (Google Erth 
á.á.,Goecco á.á., Ganga á.á). 
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5.4.2 Aðstaða og aðgengi 

 

Mynd 46. Loftmynd af Skógabæ, litir gefa til kynna hvaða atriðið eru skoðuð í úttektinni 
(Google Earth á.á.). 

 

Skógarbær er með stóra lóð og aðgengi um svæðið er mjög gott. Lóðin, sem var 

hönnuð af Pétri Jónsyni landslagsarkitekt árið 1995, er með góðu göngustígakerfi 

sem er allt upphitað. Lýsing er góð, skjól er ágætt og gróður er til fyrirmyndar. 

Svæðið er staðsett við Breiðholtsbraut, mikla umferðagötu. Hljóðstigi er því 

ábótarvant, en þrátt fyrir þessa miklu umferð er svæðið ótrúlega rólegt. Enginn 

verulegur landhalli er á svæðinu og því engar tröppur. Útsýni er ágætt en lóðin liggur 

mun neðar en aðliggjandi svæði þannig að umferðagötur og háhýsi draga úr 

útsýnismöguleikum. Upplifunin af Skógabæ kemur á óvart því staðsetningin virðist 

ekki góð en með vel hönnuðu og góðu aðgengi um allt fær maður jákvæða upplifun. 

Rýmismyndun með gróðri er góð og bekkir fallegir, en mættu vera fleiri . 
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5.4.3 Aðkoma 

 

Mynd 47. Aðkoman að Skógarbæ, litur á punktum gefur til kynna hvaðan er horft (Google 
Earth á.á.). 

 

Aðkoman að Skógarbæ er mjög góð, hellulögð og upphituð. Þrjú sérmerkt bílastæði 

eru alveg næst innganginum. Litaskil eru skörp við innganginn, einn bekkur en 

ekkert handrið. Aðkoman er vel upplýst og skjólsæl. Lággróður alveg upp við húsið 

og mikil fjölbreytni er í gróðurvali. Á bílaplani er lýsing og gróðurbeð sem aðskilur 

bílastæðið. 



 

 

LbhÍ maí 2008                                                                          Marta María Jónsdóttir  

 

48

5.4.4 Dvalarsvæðin 

 

Mynd 48.. Dvalarsvæðin við Skógarbæ, litur á punktum gefur til kynna hvaðan er horft 
(Google Earth á.á., Ljósmyndir Hrefna Sigurðardóttir). 

 

Dvalarsvæðið er aðallega fyrir aftan húsið og snýr í suður, þar er mjög skjólsamt og 

mikil veðurblíða á sumrin. Til að komast að dvalarsvæðinu er gengið úr 

föndurherbergi það er að vísu ókostur því herbergið er oft lokað. Einnig eru lítil og 

lokuð svæðið upp við húsið fyrir heilabilaða aldraða. Að austan verðu er líka gott 

dvalarsvæði meðfram göngustígnum. Félagsmiðstöðin við Árskóga 4 er alveg við 

hliðin á suður dvalarsvæðinu og renna þessi tvö svæði saman. Þar er lár trépallur og 

hellulagt og eitt upphækkað beð sem hjólastólar komast að. Ekki finnst mikið af 

bekkjum á svæðinu, en borð og stólar eru settir út á sumrin. Handrið á svæðinu eru 

engin og skjólveggur sem afmarkar rýmið þrengir að því og skyggir á útsýni. Miðað 

við hvað það er fallegur gróður fyrir framan húsið og austan megin er lítill gróður upp 

við húsið og engin gróður á litlu rýmunum sem eru gerð fyrir heilabilaða aldraða. 

Þau svæði virka mjög kuldaleg og óaðlaðandi á höfund, allt hellulagt og varla sæti. 

Upplifunin af dvalarsvæðum er því mjög misjöfn. Aðalsvæðið er alveg í hásuður og 

það er skoðun höfundar að auðveldlega væri hægt að hafa það hlýlegra og meiri 

góður. 
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5.4.5 Tengingar 

 

Mynd 49. Helstu tengingar við Skógarbæ, litur á punktum gefur til kynna hvaðan er horft 
(Google Earth á.á.). 

 

Göngustígakerfi er mjög gott og gott flæði á svæðinu. Stígarnir eru allir malbikaðir, 

vel breiðir og liggja út um allt. Það vantar að vísu kanta meðfram og betri lýsingu. 

Helstu tengingar við svæðið eru undirgöng yfir í verslunarmiðstöðina, Mjóddina en 

þessi tenging er mest notuð af starfsmönnum því heimilismenn eru flestir of lasburða 

til að fara svo langa leið (Hrefna Sigurðardóttir, munnleg heimild, 12 mars 2008).  

Það sem heimilisfólk og starfsmenn telja jákvætt við svæðið er góðar samgöngur, 

rólegt miðað við staðsetning, mjög gott aðgengi á lóð og nokkuð góð dvalarsvæði. 

Til bóta væri að fá meira af bekkjum, bæta útsýni og koma upp gróðurskála (Hrefna 

Sigurðardóttir, munnleg heimild, 12 mars 2008 ). 
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5.4.6 Skipulag 

    

Mynd 50. Sýnir lóðarteiknigu síðan 1995 og tillögur af nýju deiliskipulagi (Skipulags og 
byggingarsvið Reykjavíkurborgar). 

Pétur Jónson landslagsarkitekt vann lóðina í samstarfi við arkitekt hússins Halldór 

Guðmundsson. Fyrirhugað er að byggja fjögurra hæða viðbyggingu við húsið að 

sunnan og það á líka að byggja fleiri hús sunnan megin. Með þessu skerðist 

dvalarsvæðið, skuggamyndun verður meiri og útsýni minnkar. Lóðin er hönnuð með 

ólíkar þarfir í huga. Þar eru sér dvalarsvæði fyrir heilabilaða aldraða og aðal 

dvalarsvæði er sunnan megin við húsið. Miðað við lóðateikningu sem var gerð 1995 

hefur flest allt orðið að veruleika nema á dvalarsvæðunum. Sem dæmi átti að vera 

meiri gróður, vatn og fleiri bekkir við svæði heilabilunardeildarinnar en í dag er þar 

einungis allt hellulagt. Á suður dvalarsvæðinu átti að vera skjólveggur úr gleri og 

meira af gróðri inni á svæðinu. En þar er nú er tréskjólveggur sem lokar svæðið 

mikið inni og skyggir á útsýni. Á teikningunni er líka meiri gróður en er á svæðinu í 

dag.  

 

               

Mynd 49. Suðurdvalarsvæði við Skógarbæ (Pétur Jónson 1995).  
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Mynd 52 Útisvæði við Skógarbæ, atriði úr gátlista. 
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Mynd 53. Dæmi um gott aðgengi við 
Skógabæ.

 

Mynd 54. Dæmi um aðbúnað við Skógarbæ. 
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5.5 Samantekt niðurstað gátlista 
Tafla 4. Samantekt úr gátlista. 

Við samanburð á þessum fjórum stöðum var notuð samanburðartafla sem tók 

saman ástand á hverjum stað fyrir sig.  

Notaðir voru þrír ástandslitir og hver litur gefur vist 

mörg stig, rauður er 1 stig og þýðir að atriðið er ekki til 

staðar eða er ábótarvant, gulur gefur 2 stig fyrir að 

ástand er í lagi, grænn gefur 3 stig fyrir mjög gott 

ástand.  

 

5.6 Samanburður úttektarstaða  

Eftir að samanburður er gerður er reiknað út hvað hvert 

heimili fær mörg stig og stjörnur gefnar út frá því. 20-30 

stig jafngildir einni stjörnu, þá er aðgengi, ástand og 

upplifun mjög ábótarvant og krefst verulegra úrbóta á 

svæðinu til þessa að auka notkun og gæði. 30-40 stig 

gefa tvær stjörnur. Þá er aðgengi, ástand og upplifun í 

lagi og lítið þarf að laga til að auka notkunina og koma 

aðgengi í gott horf. 40-50 stig eru 3 stjörnur, þá er 

aðgengi, ástand og upplifun mjög góð, svæðið er mikið 

notað og uppfyllir flest atriði 

Tafla 5. Stiga- og 
skýringartafla. 

 

Tafla 6. Stjörnutafla 
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Dvalarheimili aldraða í Borgarnesi fékk 25 stig, eina stjörnu og er lægsta einkunnin í 

úttektinni. Greinilegt er að svæðinu er illa við haldið og aðgengi ekki hjólastólafært. 

Jákvæðast fyrir svæðið er aðkoman sem er upplýst með handrið og yfirborð 

malbikað. Landhalli er í lagi, gróður er góður og myndar lítil rými sem væri hægt að 

nýta betur. Yfirborð er þó víða slæmt, engin sérmerkt bílastæði, engin litaskil, skjól 

lítið, kantar illa farnir, bara einn bekkur, hljóðstig hátt. Tengingar við svæðið eru í lagi 

og útsýni ágætt. Upplifun af svæðinu er frekar sorgleg og svæðið er greinileg ekki í 

mikilli notkun. 

 

Dvalarheimilið Höfði Akranesi fékk 44 stig, þrjár stjörnur og bestu einkunnina. 

Svæðið er vel hannað og allt hjólastólafært. Flest atriði komu vel út eins og 

aðkoman sem er vel aðgengileg, landhalli er alls staðar í lagi sem og yfirborð, 

sérmerkt bílastæði eru til fyrirmyndar, gróður er mjög góður, kantar í lagi, bekkir 

margir og þægilegir, útsýni einstaklega gott, göngustígar og flæðið á þeim er gott, 

fallegt upphækkað beð, lýsing og skjól ágætt. Upplifun af svæðinu er mjög jákvæð 

og greinilegt að svæðið er mikið notað og því vel viðhaldið. 

 

 

Grund dvalar- og hjúkrunarheimili fékk 32 stig, 2 stjörnur og næst lægstu 

einkunnina. Svæðið er svo til hjólastólafært. Bekkir eru þægilegir, margir og stutt á 

milli þeirra. Góð handrið meðfram húsinu og göngustígar hringinn í kringum húsið. 

Lýsing og upphækkuð beð á nýja dvalarsvæðinu eru góð og kantar, skábrautir og 

hvíldarpallar eru í lagi. Það sem er sæmilegt er yfirborð, landhallinn á sumum 

stöðum er of mikill, aðkoman er komin til ára sinna , ekkert sérmerkt bílastæði hjá 

Hringbraut en eitt fyrir aftan Hringbraut. Útsýni er ekki mikið enda er þetta í miklu 

þéttbýli, hljóðstig frekar hátt, gróður sumstaðar illa farinn og vantar meiri gróður á 

nýtt dvalarsvæði. Upplifun af svæðinu er ágæt og greinilegt að svæðið er notað og 

ágætleg viðhaldið. 
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Skógarbær dvalar og hjúkrunarheimili fékk 41 stig, 3 stjörnur og næst hæstu 

einkunnina. Svæðið er vel hjólastólafært. Flest öll atriði voru í lagi eins og aðkoman 

er til fyrirmyndar hún er vel aðgengileg og sérmerkt bílastæði góð. Engin verulegur 

landhalli, yfirborð mjög gott, fallegur gróður, tengingar góðar, göngustígar og annað 

stígakerfi til fyrirmyndar. Skjól, kantar, útsýni, lýsing í lagi og litarskil eru ágæt. Á 

svæðinu eru of fáir bekkir en þeir eru fallegir, þægilegir og rými fyrir hjólastóla við 

hlið þeirra.  

Ef niðurstöðurnar eru dregnar saman sést að Dvalarheimilið í Borgarnesi kemur 

áberandi verst út, aðgengi og aðstaða þar utan dyra er mjög léleg. Þá kemur Grund 

með misgóða aðstöðu, Skógarbær er síðan næst með gott aðgengi en 

nærdvalarsvæði misgóð og sláandi er hvað dvalarsvæði fyrir heilabilunardeildina er 

kuldalegt. Höfði kemur best út úr þessari úttekt og aðgengi og aðstaða til fyrirmyndar 

og svæðið í kring og dvalarsvæðið vel nýtt (Sjá gátlista í viðauka 3). 
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6 Umræður 

 

Í niðurstöðum kom fram hvernig valin dvalarheimili voru greind og borin saman út frá 

forsendum gátlista. Þar kom einnig fram hver helsti styrkur og veikleiki valinna 

svæða. Á þeim svæðum sem eru vel heppnuð er nýtingin góð nánast allt árið og er 

eðlilegur hluti af daglegri rútínu heimilismanna. Þá skiptir miklu máli að íbúar og 

starfsmenn eru stolt af sínu svæði. 

Þrjár lóðanna eru teiknaðar af landslagsarkitektum og er Grund eina heimilið þar 

sem lóðin er teiknuð af arkitekt. Höfundur telur að það sjáist í ákveðnum lausnum til 

að mynda kassalaga formum, beinum flötum og einföldum trjágróðri. Einnig sést 

þetta í áberandi grátóna yfirborðslausnum, s.s. hellum og malbiki. 

Ekki er sýnilegt að þættir eins og byggingartími, rekstrarform og staðsetning 

heimilanna hafi afgerandi áhrif á niðurstöður. Minnsta heimilið kemur þó verst út og 

e.t.v. má segja að væri heimilið stærra og/eða staðsett á höfuðborgarsvæðinu yrði 

erfitt að komast upp með svo lélegt aðgengi. 

Þau heimili sem komu best og verst út úr úttektinni eru byggð á svipuðum tíma. 

Höfði var byggður árið 1975 og DAB byggt árið 1970. Fyrsta lóðarskipulag af DAB 

kemur 1978 og er hannað af einum besta landslagsarkitekt landsins, Reyni 

Vilhjálmssyni. Hönnun hans varð bara að hluta að veruleika og svæðið hefur 

hreinlega drabbast niður með árunum. Sé nýja skipulagið af svæðinu skoðað þá eru 

þetta bara orðin að stærstum hluta bílastæði og búið að setja hringtorg inn 

dvalarsvæðið sem nú er til staðar.  

Þegar skipulagið er skoðað er mjög athyglisvert að á þremur af þessum fjórum 

stöðum er verið að stækka dvalarheimilin og flest allar viðbyggingarnar eru áætlaðar 

fjórar til sjö hæðir. Þær stækkanir sem gerðar hafa verið á Grund eru allar í stíl og 

samræmi við fyrstu bygginguna sem lofsvert. Þau dvalarheimili sem á að stækka er 

Höfði, Skógabær og DAB. Með þessum stækkunum er í öllum tilfellum verið að 

skerða dvalarsvæðin, minnka útsýni, auka skuggamyndun, rjúfa tengingar við 

svæðið og það er hreinlega að vera að byggja inn á vel hönnuð útivistarsvæði eins 

og á Höfða og Skógabæ. Þessi tvö heimili koma verst út ef tekið er tillit til þeirra 
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framkvæmda fyrirhugaðar eru á og við þau, bæði er verið að skerða útisvæðin og 

byggja háhýsi í næsta nágrenni þeirra. Þegar þessar byggingar verða allar komnar 

upp, eiga þær eftir að loka svæðin mikið af og mynda einskonar veggi og spilla að 

mati höfundar fallegum stöðum líkt og við sjóinn þar sem Höfði stendur. Eins og 

Sigurður Harðarson (2008) arkitekt hefur bent á er líkt og fólk hafi ekki áttað sig á 

hversu miklu meiri skuggamyndun er af byggingum á Íslandi en annars staðar út frá 

landfræðilegri legu t.a.m. þrisvar sinnum meiri en í London. 

Jan Gehl (2001) talar um að veggir og margar hæðir eru ekki góð hönnun upp á 

félagsleg samskipti og að svæðin séu notuð. Kaplan o.fl. (1998) leggja mikið upp úr 

upplifunarþáttunum og að sjónrænar tengingar séu mjög mikilvægar fyrir fólk, það 

eigi að gera rými sem eru þægileg og mannleg ekki að byggingar loki svæðin inni 

það vekur óöryggi hjá notendum. Úttektin sýndi að ekki er tekið nógu mikið tillit til 

þessara þátta og má segja að það sé einkennilegt á tímum velmegunar og má draga 

þá ályktun að hagrænir og pólitískir þættir sem ráði mestu við skipulag 

dvalarheimila. Einnig er ljóst að viðhaldsþörf og umhirða er oft vanmetin. Höfundur 

hefur áttað sig á að það er sannarlega verk að vinna fyrir fólk af 

umhverfisskipulagsbraut. 
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7 Lokaorð 

 

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um útisvæða fjögurra dvalarheimila á Íslandi. 

Nokkrar erlendar rannsóknir sem fjalla um hvaða áhrif útisvæði og góð hönnun hefur 

á félagslega, líkamlega og andlega heilsu kynntar.  Einnig hvaða þýðingu það hefur 

fyrir aldraða að geta ferðast um hindrunarlaust og hvaða réttur er tryggður þessum 

málaflokki í lögum hér á landi. 

Markmiðið með þessu verkefni var að svara spurningunni: Hvernig er aðgengi og 

aðstaða aldraða á útisvæðum við dvalar- og hjúkrunarheimili? Það má segja eftir 

úttektina að aðgengi og aðstaða er misgóð.  Á þremur af þessum fjórum stöðum var 

aðgegni almennt í lagi en á einum staðnum er það mjög lélegt. 

Þeir þættir sem einkenna gott útisvæði eru; gott aðgengi, skjól, gróður, 

rýmismyndun, lýsing, bekkir, tengingar við svæðið, útsýni, góð upplifun og svæðin 

sé samkomu- staður fólks. Jan Gehl (2001) talar einnig um að svæði verða að 

uppfylla grundvallar atriði eins og ganga, sitja og standa. 

Það er ljóst að aðgengi, skipulag og upplifun aldraða hefur áhrif á notkun svæðanna 

og þau sem voru með lélegasta aðgengið voru með minnstu notkunina.  Ekki er 

sýnilegt að þættir eins og byggingartími, rekstrarform og staðsetning heimilanna hafi 

afgerandi áhrif á niðurstöður. Besta dæmið um þetta er Dvalarheimilið Höfði á 

Akranesi sem er næst elsta dvalarheimilið og með besta aðgengið.  Rekstarform og 

staðsetning virðist ekki hafa áhrif þegar gæði útsvæða eru skoðuð. 

Framtíðarskipulag þeirra svæða sem skoðuð voru í þessu verkefni sýndu að á 

þremur af  þessum fjórum stöðum er verið að stækka dvalarheimilin og flest allar 

viðbyggingarnar eru áætlaðar fjórar til sjö hæðir.  Það er hreinlega að vera að 

byggja inn á vel hönnuð útisvæði og með þessum stækkunum er í öllum tilfellum 

verið að skerða dvalarsvæðin, minnka útsýni, auka skuggamyndun og rjúfa 

tengingar við svæðið 

Það er mikilvægt fyrir framtíðina að efla rannsóknir á því hvernig aðgengi og 

skipulagi er háttað við dvalarheimil landsins því með auknum rannsóknum gætu 

hönnuðir og skipuleggjendur nýtt sér þá þekkingu á skipulagstiginu. 
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Meginhugsun höfundar var að verkefnið ætti að vekja athygli á málefninu út frá 

fræðilegum forsendum, vera greinandi og auðvelda lesendum að átta sig á hvaða 

þættir einkenna gott nærsvæði fyrir eldri borgara, þannig að næst þegar farið væri í 

heimsókn til gamallar frænku eða frænda hugsuðu lesendur á annan hátt þegar 

keyrt væri inn á aðkomusvæði. Þá er a.m.k. einhverjum tilgangi náð. Meðalaldur 

fólks verður sífellt hærri og meirihluti fólks eyðir síðustu árunum á dvalar- eða 

hjúkrunarheimili. Í lokin stendur þó efst spurningin; verða Íslendingar framtíðarinnar 

ánægðir með þær áherslur sem verið er að gera í þeim stækkunum sem komu 

fram?  

Fyrir höfund hefur verkefnið og vinnan verið afar lærdómrík. Að átta sig á ákveðinni 

heildarsýn, halda utan um öll gögn, að því er virðist endalaus frágangsvinna og svo 

gleði að verkinu er að ljúka.  
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Viðauki 2 
 

 

Spurningarlisti fyrir dvalarheimili 

 

Nafn –  

Starf-  

Fjöldi heimilismanna- 

Deildir-  

Aldur-  

Árstíð sem er helst farið út-  

Hvaða svæði er helst notað-  

Hvað er langt í næstu þjónustu-  

Er leitað eitthvað út fyrir svæðið-  

Hvað vantar á dvalarsvæðið-  

Hvað er gott við svæðið-  
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