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Ágrip

Ritgerð þessi er til BS. prófs við Landbúnaðarháskóla Íslands vorið 2010. Skoðuð var 
framfylgd stefnu Reykjavíkurborgar um þéttingu byggðar sem mörkuð er í Aðalskipulagi 
Reykjavíkur 2001-2024 og hvort greinanleg séu jákvæð áhrif af framkvæmdum 
á tímabilinu. Jafnframt var reynt að varpa ljósi á þá þætti sem standa í vegi fyrir 
uppbyggingu á fyrirhuguðum þéttingarsvæðum í borginni. Notast var að mestu við 
áður útgefið efni úr ýmsum áttum ásamt upplýsingum frá Skipulags- og byggingarsviði 
Reykjavíkurborgar. Helstu niðurstöður ritgerðinnar eru þær að stefnu um þéttingu 
byggðar hefur verið framfylgt að takmörkuðu leyti, þéttleiki byggðar árið 2009 er 
áþekkur því sem hann var í upphafi skipulagstímabils og jákvæð áhrif framkvæmda á 
tímabilinu eru vart merkjanleg. Að auki voru talin til nokkur atriði sem mögulega geta 
tafið eða komið í veg fyrir uppbyggingu á þéttingarsvæðum svo framkvæmdir beinast 
frekar að jaðri borgarinnar.
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1.  innGAnGUr

Reykvíkingum hefur farið fjölgandi síðan fyrstu húsin byggðust í Kvosinni, samhliða því 

hefur íbúðum fjölgað og borgin vaxið. Lengi vel var byggðin að mestu innan svæðis sem í 

dag markast af Hringbraut, Snorrabraut og Ánanaustum. Í kringum þriðja áratug síðustu aldar 

tók byggð svo að rísa í ríkari mæli utan þess ramma sem Hringbrautin myndaði áður. Það 

má segja að mörk þéttbýlis Reykjavíkur hafi þá færst að Elliðaánum, þar sem þau voru allt 

þar til bygging Árbæjarhverfis hófst á sjöunda áratugi sömu aldar (Trausti Valsson, 2002). 

Síðan þá hefur Reykjavík stækkað ört. Borgin hefur þanist út og teygir anga sína sífellt lengra í 

austur. Ný úthverfi hafa sprottið upp á jaðri borgarinnar á landi sem áður var að mestu óbyygt. 

Byggðaþróun síðustu ára má kalla útþenslu (e. urban sprawl). En það hugtak er gjarnan 

notað til að lýsa tiltölulega ótakmörkuðum borgarvexti þegar borgir breiða úr sér og óbyggð 

landsvæði eru tekin undir nýja byggð í miklum mæli. Slíkur vöxtur leiðir oft af sér dreifða 

byggð með hlutfallslega fáa íbúa á flatarmál (Squires, 2002). Útþensla Reykjavíkur er ekkert 

einsdæmi. Víða í Evrópu og Bandaríkjunum hefur þróun borga verið áþekk því sem hér hefur 

verið (Richardson & Bae, 2004). Umræður um loftslagsbreytingar og sjálfbæra þróun ásamt 

aukinni meðvitund um hið manngerða umhverfi hafa leitt til vangaveltna um hvað mætti fara 

betur í skipulagi borga og bæja. Í því samhengi er oft minnst á þéttingu byggðar sem lausn á 

umhverfis- og samfélagslegum þáttum. Þétting byggðar er því orðið að hugtaki sem yfirvöld og 

aðrir stefnumótunaraðilar nefna sem eins konar töfralausn sem leysa eigi mörg þau vandamál 

sem borgir standa frammi fyrir. Skipulagsfagfólk er almennt á þeirri skoðun í dag að dreifð 

byggð sé ekki heppilegt borgarmynstur og að útþenslu fylgi ýmis vandamál, en sem dæmi má 

nefna auknar vegalengdir, aukna notkun einkabílsins, aukna mengun og lélega landnýtingu 

(Squires, 2002). Því hefur víða verið brugðið á það ráð að þétta byggð (Williams, 2004), en 

það felst í að bæta landnýtingu, fjölga íbúum á hverjum ferkílómetra af byggðu landi og stytta 

vegalengdir á milli starfa og heimila. Í núgildandi aðalskipulagi Reykjavíkur má finna nokkuð 

skýr dæmi þess að borgaryfirvöld ætli að reyna að stemma stigu við útþenslu borgarinnar. Þar 

er m.a. mörkuð stefna sem miðar að því að þétta byggð og sporna gegn útþenslu borgarinnar til 

austurs. Í Greinargerð II með Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 eru ástæður sem byggja að 

baki stefnu um þéttingu byggðar skýrðar: 
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Þétting byggðar er ríkjandi stefna í sjálfbærri þróun borgarumhverfisins og er í eðli sínu sú 
aðgerð að fjölga íbúum og/eða störfum á einstökum svæðum eða reitum innan núverandi 
byggðar. Takmarkið er að stuðla að hagkvæmari landnýtingu og takmarka útþenslu byggðar og 
þar af leiðandi nýta grunnkerfi borgarinnar betur. Þannig má stytta fjarlægðir á milli íbúa, starfa 
og þjónustu og styrkja almenningssamgöngur (Reykjavíkurborg, 2002c, 1).

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er þróun byggðar í Reykjavík með tilliti til áðurnefndra 

þéttingaráforma núgildandi aðalskipulags. Gert verður grein fyrir þeirri uppbyggingu íbúða 

sem átt hefur sér stað í Reykjavík á skipulagstímabilinu 2001-2024 og skoðað hvort hún sé í 

samræmi við markaða stefnu. Nauðsynlegt er í ljósi umfjöllunarefnis ritgerðarinnar að fjalla um 

ástæður þess að þétta byggð, þ.e. möguleg jákvæð áhrif, aðferðir við að þétta byggð og hvar þær 

framkvæmdir fara að jafnaði fram. Að auki verður fjallað um útreikninga á þéttleika en þeir geta 

vafist fyrir fólki. Við greiningu á þróun borgarlandslagsins er samkvæmt Sigríði Kristjánsdóttur 

(2003; 2007) mikilvægt að huga að náttúrufarslegum, samfélagslegum og hagrænum þáttum. 

Í ritgerðinni verður sjónum beint að náttúrufarslegum og samfélagslegum þáttum, svo betur 

megi skilja þau öfl sem stýrt hafa vexti borgarinnar.  Af samfélagslegum þáttum er sögu 

skipulagsgerðar veitt hvað mest athygli í ritgerðinni. Ástæða þess er að skipulagsáætlanir eru, 

með einum eða öðrum hætti, afleiðing fyrri skipulagsáætlana og þess umhverfis sem þær verða 

til í. Því hvort sem skipulagsáætlanir marki sömu stefnu og fyrri áætlanir eða fari allt aðra leið, 

þá fjalla þær um það umhverfi sem fyrri áætlanir mótuðu.

1.1  Markmið

Markmið ritgerðarinnar er að greina stefnu Aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024 um þéttingu 

byggðar og framfylgd þeirrar stefnu. Greiningin felst í því að leita svara við eftirfarandi 

spurningum:

1. Hvernig og hvar hefur áætlun um þéttingu verið framfylgt.

2. Er ljóst hvaða þættir koma í veg fyrir eða tefja uppbyggingu á þéttingarsvæðum.

3. Eru greinanleg jákvæð áhrif af framkvæmd áætlunarinnar.

4. Hefur þéttleiki borgarinnar aukist.
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1.2  fyrri rannsóknir

Þó að mikið hafi verið rætt um þéttingu byggðar á Íslandi á undanförnum árum, hefur tiltölulega 

lítið verið um fræðilegar rannsóknir á efninu hérlendis. Þó ber að nefna greinargerð Bjarna 

Reynarssonar (1999) Þétting byggðar, landfyllingar og Reykjavíkurflugvöllur - Sögulegt 

yfirlit, sem unnin var fyrir Þróunarsvið Reykjavíkurborgar. Einnig hefur Hildur Kristjánsdóttir 

(2004) fjallað um nýjan borgarbrag (e. New urbanism) og tengsl þeirrar stefnu við aðalskipulag 

Reykjavíkur 2001-2024.

Þá hefur Trausti Valsson skrifað töluvert um byggð í Reykjavík og má þar nefna bækurnar 

Skipulag byggðar á Íslandi -frá landnámi til líðandi stundar (2002) og Borg og náttúra (1999). 

Þétting byggðar er ekki aðalumfjöllunarefnið í bókum Trausta en fjallað er um hugtakið og 

m.a. er bent á þéttingarmöguleika. Sigríður Kristjánsdóttir hefur fjallað nokkuð um skipulag 

Reykjavíkur, m.a. í Þróun byggðar út frá náttúrufarslegum forsendum (2005) ásamt því að hafa 

rannsakað borgarform Reykjavíkur í doktorsritgerð sinni (2007).

Í íslenskum fagtímaritum og bókum á sviði skipulags hafa verið birtar stuttar greinar um 

þéttingu byggðar í Reykjavík. Má þar nefna greinar eftir Pétur H. Ármannsson (2006), Salvöru 

Jónsdóttur (2003 og 2004) og Trausta Valsson (2006).
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 2  Efni OG AðfErðir

2.1  Efni

Stuðst er við fyrri rannsóknir og umfjallanir um efnið að miklu leyti. Grunnrit greiningarinnar 

er Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024 og fylgiskjöl þess, ásamt deiliskipulagsáætlunum sem 

byggja á aðalskipulagi. Tölulegar upplýsingar koma víða að, en mikilvægustu gagnasöfnin  

voru:

Byggðar íbúðir í Reykjavík á árunum 2001-2009, tölur frá Skipulags-og • 

byggingarsviði Reykjavíkurborgar (óútgefið).

Íbúafjöldi í Reykjavík, tölur fengnar úr gagnagrunni Hagstofunnar.• 

Íbúðafjöldi í Reykjavík 2000 og 2001, tölur fengnar úr Ársskýrslu Fateignamats • 

ríkisins (2000 og 2001).

Umferðartölur, fengnar af vefsíðu Vegagerðarinnar (á.á.).• 

Rannsóknir á ferðavenjum, fengnar úr skýrslum frá Bjarna Reynarssyni (2008a, • 

2008b og 2009)og Haraldi Sigurðssyni (2004). 

Áætlanir um losun CO• 2, fengnar úr greinargerðum unnum af Alta (2008) og 

Hjalta J. Guðmundssyni (2006).

Einnig var stuðst við skipulagstölur úr Borgarvefsjá og Skipulagssjá. Ásamt tölulegum 

upplýsingum af vef Reykjavíkurborgar.

2.2  Aðferðir

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar kölluðu á ólíkar nálganir. Töluverður hluti vinnunnar 

fólst í  söfnun áður útgefinna heimilda, sem svo voru settar í samhengi við umfjöllunarefni 

ritgerðarinnar. Þróun byggðar í Reykjavík með tilliti til útþenslu var greind út frá forsendum 

sem Sigríður Kristjánsdóttir  (2007) hefur áður fjallað um. Við greiningu á þéttleikahugtakinu 

voru ólíkar skilgreiningar á þéttleika skoðaðar og athugað hvernig mismunandi aðferðir við 

mælingar á þéttleika hafa áhrif á útkomu mælinganna. Við athugun við framfylgd markmiða 
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aðalskipulags um þéttingu byggðar var notast við tölur um breytingar á íbúða-og íbúafjölda á 

einstökum svæðum í Reykjavík frá mismunandi tímabilum og þær bornar saman.

Við greiningu á merkjanlegum áhrifum þéttingar er stuðst við mælanlegar tölur s.s. umferðartölur, 

kannanir á ferðavenjum, bílaeign, losun koltvísýrings og voru þær notaðar sem vísar sem ætlað 

er að sýna mælanlegan samanburð á milli ára.

Við athugun á þeim þáttum sem tefja fyrir uppbyggingu á þéttingarreitum er fimm fyrirhuguð 

þéttingarsvæði og tveir deiliskipulagsreitir teknir fyrir og staða uppbyggingar á þeim metin og 

reynt að bera kennsl á þá þætti sem tefja fyrir uppbyggingu. 

2.3  Mörk athugunarsvæðis

Líkt og fram hefur komið er þétting byggðar í Reykjavík umfjöllunarefni ritgerðarinnar. 

Athugunarsvæðið er því land Reykjavíkurborgar innan sveitarfélagsmarka Seltjarnarnesbæjar, 

Mosfellsbæjar og Kópavogs (sjá mynd 1). Land Reykjavíkur norðan Mosfellsbæjar er 

undanskilið, þ.e. Kjalarnes. Athugunarsvæðið er afmarkað á þennan hátt þar sem Reykjavík 

norðan Mosfellsbæjar telst vart til þéttbýlis borgarinnar.

Mynd 1. Mörk Athugunarsvæðis (Kort: Borgarvefsjá, á.á.).
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3  þéttinG byGGðAr

3.1  þéttleiki

3.1.1  þéttleiki borga

Þéttleiki er nokkuð loðið hugtak og ólærðir geta átt í nokkrum erfiðleikum með að átta sig á 

umræðum um þéttleika. Í skipulags- og byggingarlögum er þéttleiki byggðar skilgreindur sem 

„landnýting innan þéttbýlis miðað við brúttóflatarmál lands sem m.a. er lýst með hlutfalli á milli 

samanlagðs gólfflatar á tilteknu svæði og flatarmáls svæðisins eða reikningsstærðum eins og 

íbúar/ha eða íbúðir/ha“ (Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, 2. gr.). Við fyrstu sýn virðast 

útreikningar á þéttleika byggðar því vera nokkuð einfaldir. Hér á landi eru upplýsingar um 

fjölda íbúa og íbúða nokkuð nákvæmar svo áætlun íbúða eða íbúa á tiltekið svæði er ekki flókin. 

Hins vegar vandast málið þegar kemur að svæðinu sem miða skal við. Ekki er hægt að notast 

við sveitarfélagsmörk (sjá mynd 2) þar sem flest sveitarfélög á Íslandi eiga töluvert af óbyggðu 

landi. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 er því bæði notast við byggt land (sjá mynd 3) 

eða þéttbýlissvæði borgarinnar (sjá myndir 2 og 3), sem afmarkast af strandlínu Reykjavíkur, 

sveitarfélagsmörkum og Græna treflinum (sjá mynd 4). 

Mynd 2. Land innan sveitarfélagsmarka Reykjavíkur (ljósgrátt) og þéttbýlissvæði Reykjavíkur 
(dökkgrátt), stærðarmunur er mikill (Mynd 1: Reykjavíkurborg, 2002b).
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Þar sem stór hluti af skilgreindu þéttbýlissvæði borgarinnar er óbyggður er þéttleiki borgarinnar 

miðað við þéttbýlissvæði töluvert lægri en raunverulegur þéttleiki byggðar. Því er eðlilegra að 

miða við byggt land, en oft á tíðum eru ákveðnar landgerðir ekki teknar með í útreikningana. Til 

að mynda segir í skilgreiningu AR 2001-2024 á byggðu landi: „hér er átt við heildarlandnotkun 

miðað við núverandi ástand að undanskildum opnum svæðum til sérstakra nota og óbyggðum 

svæðum “ (Reykjavíkurborg, 2002c). Opin svæði til sérstakra nota eru skilgreind sem: 

svæði með útivistargildi á einn eða annan hátt þar sem gert er ráð fyrir mannvirkjagerð í tengslum 
við þá starfsemi sem þar er stunduð, s.s. tjald- og hjólhýsasvæði, skrúðgarðar, kirkjugarðar, 
leiksvæði, íþróttasvæði, golfvellir, sleða- og skíðasvæði, skautasvæði, siglingaaðstaða, hesthús 
og reiðvellir, rallýbrautir og skotvellir. Einnig garðlönd og trjáræktarsvæði (skipulagsreglugerð 
nr. 400/1998).

Mynd 3. Þéttbýli Reykjavíkur skv. þéttbýlismörkum. Líkt og sjá má er töluvert af óbyggðu landi 
innan þéttbýlismarka (Loftmynd: Borgarvefsjá, myndvinnsla: Egill Þórarinsson).

Mynd 4: Hluti af sveitarfélagsuppdrátti Reykjavíkur. Græn lína sýnir mörk Græna trefilsins 
(Mynd: Reykjavíkurborg, 2002).
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Óbyggð svæði eru skilgreind sem: „opin svæði til almennrar útiveru eða takmarkaðrar umferðar 

fólks og þar sem ekki er gert ráð fyrir mannvirkjagerð, þ.m.t. skógræktarsvæði önnur en 

nytjaskógrækt á bújörðum og landgræðslusvæði“ (skipulagsreglugerð nr. 400/1998). En með 

þessari aðferð við útreikninga á byggðu landi verður þéttleikinn því meiri en raunverulegur 

þéttleiki ef mikið er um opin eða óbyggð svæði innan borga. Til að útskýra þetta frekar má sjá 

á mynd 5 tvær borgir með sama íbúafjölda. Þéttleiki borganna miðað við byggt land er sá sami 

þrátt fyrir að önnur borgin virðist dreifðari en hin. Ástæðan fyrir því er að í borg A eru hverfi 

borgarinnar aðskilin með stórum opnum og óbyggðum svæðum, sem flokkast ekki sem byggt 

land. Í borg B er hins vegar lítið af opnu eða óbyggðu svæði á milli hverfa. Borg B þekur því 

minna flatarmál lands og vegalengdir innan þéttbýlis eru töluvert styttri en í borg A.

Mynd 5. Tvær borgir með sama þéttleika (Mynd: Egill Þórarinsson).

A B

Á myndum 6 og 7 má sjá ólíkar niðurstöður úr útreikningum á þéttleika höfuðborgarsvæðisins í 

samanburði við aðrar borgir. Fyrri taflan er fengin úr fyrirlestri Stefáns Ólafssonar (2003, apríl), 

þáverandi forstöðumanns Borgarfræðaseturs. Hún sýnir íbúa á ferkólametra árið 1998.  Síðari 

taflan er fengin úr skýrslu sem unnin var fyrir Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkurborgar 

og nefnist Greining á stöðu og stefnu samgönguskipulags Reykjavíkur (Hönnun, 2007). Hún 

sýnir íbúa borgarsvæða á hektara. Tölurnar fyrir erlendu borgirnar eru fengnar frá fjölþjóðlegum 

samtökum staðsettum í Brussel, sem nefnast Union Internationale des Transports Publics 

(UITP) og eru frá árinu 2001. Við útreikninga á þéttleika fyrir Reykjavíkursvæðið var eftir 

bestu getu reynt að nota sömu skilgreiningar á stærðum og UITP. Hafa ber í huga að myndirnar 

sýna þéttleika borgarsvæða en ekki þéttleika borganna sjálfra.
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3.1.2  þéttleiki hverfa

Við áætlanir á þéttleika einstakra hverfa er notast við aðrar aðferðir en þegar þéttleiki heilla 

borga er áætlaður. Algengt er að notast við brúttó þéttleika en í greinargerð II með Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 2001-2024 má sjá eftirfrandi skilgreiningu á brúttó þéttleika: 

þegar fjöldi íbúða á brúttó ha er reiknaður er tekið heildarsvæði hverfis, þ.e. íbúðalóðir, 
þjónustulóðir fyrir íbúðahverfið, vegakerfi og opin svæði og fjöldi íbúa áætlaður á allt svæðið. 
Brúttó þéttleiki er yfirleitt notaður þegar borinn er saman þéttleiki hverfa og stærri svæða. Hafa 
verður í huga að mismunandi aðstæður geta haft áhrif á þéttleikahlutfall. Til að samanburður 
milli einstakra hverfa gefi sem réttasta mynd er því nauðsynlegt að bera saman svipaðar aðstæður 
eins og t.d. að reikna ekki inn í atvinnusvæði sem ekki eru bein hverfisþjónusta, s.s. skólar og 
hverfisverslun (Reykjavíkurborg, 2002b, 2).

Mynd 6. Samanburður á þéttleika 1998. Hér má sjá töluverðan mun á þéttleika 
Reykjavíkursvæðisins og svo borgarsvæða Kaupmannahafnar og Stokkhólms (Mynd: Stefán 
Ólafsson, 2003).

Mynd 7. Samanburður á þéttleika 2001. Athygli vekur að hér er þéttleiki Reykjavíkursvæðisins 
áþekkur þéttleika Kaupmannahafnar og Stokkhólms. Dreifð úthverfi og nágrannasveitarfélög 
valda því að þéttleiki norrænu höfuðborganna minnkar (Mynd: Hönnun, 2007).
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Ólíkt útreikningum á þéttleika borga, eru opin svæði tekin með í útreikningana, en aftur á 

móti er atvinnustarfsemi sem ekki flokkast sem hverfisþjónusta, þ.e. hverfisverslun og skólar, 

undanskilin. Brúttó þéttleiki einstaka hverfa gefa því ekki réttar upplýsingar um  það hversu 

margir íbúar búa á hverri flatareiningu hverfis ef atvinnustarfsemi í hverfinu er einhver. Á mynd 

8 má sjá tvö hverfi. Hverfin eru jafn stór, hafa sama íbúafjölda og sama gatnafyrirkomulag. Í 

hverfi A er mikið um atvinnustarfsemi sem ekki flokkast sem hverfisþjónusta en í hverfi B er 

mikil þjónusta í boði fyrir íbúa hverfisins. Íbúaþéttleiki hverfana er sá sami ef engin landnotkun 

er undanskilin en brúttó þéttleiki hverfis A er töluvert hærri en brúttó þéttleiki hverfis B, þar sem 

hverfisþjónusta er tekin með í útreikningana en ekki atvinnusvæði. Hverfi B með lægri brúttó 

þéttleika er þó líklegra til að ýta undir aðra ferðamáta en einkabílinn þar sem flest öll þjónusta 

er í göngufæri innan hverfis.

Á myndum 9 og 10 má aftur sjá tvö hverfi. Hverfin eru jafn stór að flatarmáli en íbúar í 

hverfinu á mynd 9 eru töluvert færri en íbúar hverfis á mynd 10. Í hverfinu á fyrri myndinni 

eru íbúðir í stórum fjölbýlishúsum. Lítið er um þjónustu fyrir íbúa en töluvert er um landfreka 

atvinnustarfsemi, t.d. bílasölur, heildsölur og vörugeymslur. Gatnakerfið er umfangsmikið og 

nokkuð er um vannýtt svæði. Í hverfinu á mynd 10 eru íbúðir í minni fjölbýlishúsum og sérbýli. 

Töluverð þjónusta er í boði fyrir íbúa hverfisins og nokkuð er um atvinnustarfsemi sem krefst 

ekki mikils landrýmis, s.s. skrifstofur og minni verslanir. Gatnakerfið er ekki umfangsmikið og 

lítið er um vannýtt svæði.

Mynd 8. Tvö jafnstór hverfi með sama íbúafjölda. Brúttó þéttleiki hverfis A er meiri en hverfis B 
þar sem atvinnusvæði eru ekki tekin með í reikninginn (Mynd: Egill Þórarinsson).
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Mynd 10. Hverfi með minni brúttó þéttleika en fleiri íbúa. Íbúðir eru í minni fjölbýlis- og 
sérbýlishúsum. Mikil þjónusta er í boði fyrir íbúa hverfisins og töluvert er um atvinnustarfsemi 
á litlum lóðum og á neðstu hæðum fjölbýlishús. Gatnakerfi er ekki umfangsmikið og lítið er um 
vannýtt svæði (Mynd: Egill Þórarinsson).

Mynd 9. Hverfi með meiri brúttó þéttleika en færri íbúa. Töluvert land innan hverfisins fer 
undir atvinnustarfsemi. íbúar búa þétt í stórum fjölbýlishúsum en umferðaræðar skera hverfið 
í sundur og töluvert er um vannýtt svæði (Mynd: Egill Þórarinsson).
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Einnig er stundum notast við hugtakið nettó þéttleika sem er fjöldi íbúða á samanlagt flatarmál 

lóða innan hverfis. Slíkir útreikningar gefa því eingöngu til kynna hversu vel nýttar eða hversu 

stórar lóðir húsa eru. Til að mynda getur hverfi haft mjög mikinn nettóþéttleika ef lóðir eru 

almennt mjög litlar en samt sem áður haft lítinn brúttó þéttleika ef mikið er um vannýtt svæði 

og umfang gatnakerfis er mikið (sjá mynd 11).

Mynd 11. Samanburður á nettó þéttleika og brúttó þéttleika hverfis. Nettó þéttleiki er fjöldi 
íbúða á samanlagt flatarmál lóða (appelsínugulir rammar) og er fjórfalt meiri en brúttó þéttleiki 
(miðaður við fjölubláan ramma) í þessu tilviki. Í þessu hverfi er ekkert um atvinnustarfsemi og 
því miðast brúttó þéttleiki við allt land innan hverfis (Mynd: Egill Þórarinsson).

Þéttleiki einn og sér endurspeglar því ekki eðli byggðar eða gæði umhverfis. Þétt byggð 

getur verið ósamfelld og ómanneskjuleg ásamt því að ýta undir bílnotkun á kostnað annarra 

ferðamáta. Á mynd 12 má sjá þrjár mismunandi útfærslur á byggð með sama þéttleika, háreist 

íbúðablokk með stórum garði og bílastæðaplani innan lóðar, lágreistar húsalengjur meðfram 

götu og meðalhá randbyggð með blandaðri notkun. Í öllum tilvikum er þéttleikinn 75 íbúðir á 

hektara en útkoman er gjörólík (Urban Task Force, 1999).

Mynd 12. Þrjár útfærslur byggða með sama þéttleika (Mynd: Andrew Wright Accociates, 
1999).
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3.1.3  nýtingarhlutfall lóða

Í skipulagsáætlunum er kveðið á um nýtingarhlutfall lóða sem er „hlutfall milli heildargólfflatar 

á lóð eða reit og flatarmál lóðar eða reits“ (skipulagsreglugerð nr. 400/1998). Nýtingarhlutfall 

lóða segir því til um hversu mikið byggingarmagn er á lóð (sjá mynd 13). Nýtingarhlutfall 

segir ekki beint til um þéttleika en gefur ákveðna vísbendingu um hann, þar sem lóðir með hátt 

nýtingarhlutfall eru líklegri til að hafa margar íbúðir heldur en lóðir með lágt nýtingarhlutfall. 

Mynd 13. Samanburður á nýtingarhlutfalli þriggja 100 m2 lóða. Nýtingarhlutfall er fengið með 
því að deila heildargólffleti á flatarmál lóðar (Mynd: Egill Þórarinsson).

3.2  Af hverju að þétta byggð?

Aukinn þéttleiki (e. inceased density) er ekki markmið í sjálfu sér, heldur er markmiðið 

möguleg jákvæð áhrif þéttrar byggðar. Þó er ekki þar með sagt að þéttari borg jafngildi betri 

borg. Fjölmargir aðrir þættir þurfa að vera til staðar, en þétt byggð skapar aðstæður sem byggja 

má góða borg á. Í kafla 1 var vitnað í ástæður stefnu stjórnvalda um að þétta byggð, nú verður 

fjallað nánar um ástæður þeirrar stefnu og mögulega kosti þess að byggja borg þétt.

3.2.1  Hagkvæmni

Margir ólíkir þættir gera það að verkum að hagkvæmara er að byggja borg þétt heldur en dreift. 

Trausti Valsson (2006) skiptir ástæðunum fyrir aukinni hagkvæmni í þrennt: 
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Kostnaður við uppbyggingu borgar. Stofnkostnaður við byggingu dreifðrar • 

borgar er hærri en ef byggt er þétt. Sem má m.a. rekja til þess að leggja þarf 

lengri veitu-, skólp- og vegakerfi fyrir hlutfallslega færri íbúa en í þéttari 

byggð. Kostnaðurinn við grunnþjónustunna verður því hærri á hvern íbúa í 

dreifðri byggð (Trausti Valsson, 2006).

Rekstrarkostnaður borgar sem er borinn af sveitarfélaginu. Allur rektrar- • 

og viðhaldskostnaður lagna og vega verður meiri í dreifðri borg. Einnig 

er kostnaðarsamara að halda úti almenningssamgöngum á stóru svæði 

með lítinn þéttleika þar sem fjöldi kílómetra á hvern farþega verðum meiri 

(Trausti Valsson, 2006).

Rekstrarkostnaður fyrirtækja og einstaklinga í borg. Dreifðri byggð fylgja • 

lengri vegalengdir. Ferðatími og kostnaður við ferðalög aukast sem og allur 

flutningskostnaður verður meiri (Trausti Valsson, 2006).

3.2.2    Umhverfisvænni byggð 

Dreifðri byggð fylgir mikið landbruðl. Náttúra og landbúnaðarsvæði umhverfis borgir eru tekin 

undir nýja byggð og vistkerfum í nágrenni borga er raskað með meiri hraða. Landbruðli fylgir 

hætta á minni vatnsgæðum þar sem auknar líkur eru á að ár, lækir og vötn mengist, m.a. vegna 

meiri veglagninga. Lengri vegalengdir kalla svo á aukna bílnotkun svo orkunotkun verður meiri 

og loftmengun eykst (Cieslewicz, 2002).

3.2.3  Heilbrigðisvandamál

Gott skipulag er öflugt vopn í baráttunni við mörg heilbrigðisvandamál samtímans. Má þar nefna 

ofþynd en rannsóknir hafa sýnt að íbúar í hverfum með háum þéttleika séu síður í ofþyngd en 

íbúar hverfa með lægri þéttleika (Saelens, Sallis, Black og Chen, 2003) og að tengsl séu á milli 

ofþyngdar og þess tíma sem fólk eyðir að meðaltali í bíl (Frank, Andersen & Schmid, 2004). Þá 

sýndi rannsókn Friedman o.fl. (2001) að astmatilfellum meðal barna fækkaði í kjölfar aðgerða 

til að minnka bílaumferð í Atlanta í Bandaríkjunum í tengslum við ólympíuleikana 1996. 
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3.2.4  félagslegur jöfnuður

Félagsfræðingar og sálfræðingar hafa í síauknum mæli veitt umhverfi fólks meiri athygli í 

rannsóknum sínum. Margt bendir til þess að þétt, blönduð byggð ýti frekar undir jöfnuð en 

dreifð byggð. Þó svo þéttleiki og blönduð landnotkun séu ekki ávísun á jafnræði þá virðist staða 

þeirra efnaminni, í samanburði við þá efnameiri, batna með auknum þéttleika (Burton, 2000).

3.2.5    Gott borgarumhverfi

Þó nokkuð er um kenningar innan skipuglagsfræðinnar sem hvetja til þéttingar byggðar til að 

skapa betra borgarumhverfi og stuðla að sjálfbærri þróun.  Nýr borgarbragur (e.New Urbanism) 

er ein þeirra kenninga, en hún kom fram á áttunda áratugi síðustu aldar, og fól í sér mikla gagnrýni 

á ríkjandi skipulagshefðir og úþenslu úthverfa. Fylgismenn Nýs borgarbrags halda því fram að 

dreifð byggð þar sem mikil áhersla er lögð á einkabílinn stuðli að slæmu umhverfi. Má þar sem 

dæmi nefna mengun, umferðarvandamál, félagslega aðgreiningu, einangrun þjóðfélagshópa og 

hnignun miðborga. Jafnframt getur slík byggð valdið því að íbúar einangrist á heimili sínu og 

tengjast síður umhverfinu sem þeir búa í (Hildur Kristjánsdóttir, 2004). Nýr borgarbragur miðar 

m.a. að því að þétta byggð, takmarka aðgreiningu landnotkunnar og blanda saman ólíkum 

íbúðagerðum og búsetumöguleikum (Salvör Jónsdóttir, 2003). Með slíku byggðamynstri 

má skapa heildræn hverfi sem þó eru í góðum tengslum við aðra hluta borgarinnar. Góðar 

almenningssamgöngur eru mikilvægar og mikilvægt er einnig að borgin sé gönguvæn (e. 

walkable), þ.e. að atvinna og þjónusta séu í göngufæri fyrir íbúa. Íbúar þurfa þá ekki að treysta á 

einkabílinn í jafn miklum mæli og hlutur umhverfisvænni samgöngumáta verður meiri. Einnig 

er mikil áhersla lögð á að stuðla að aukinni samfélagskennd, skapa blómlegt mannlíf og auka 

samskipti á milli fólks (Hildur Kristjánsdóttir, 2004).

3.3  Hvar er hægt að þétta byggð?

3.3.1  Endurnýtt land

Þegar rætt er um þróun byggðar koma upp ýmis hugtök sem lýsa því landi sem uppbyggingin 

fer fram á. Erlendis er gjarnan talað um svokölluð brownfield svæði (allt byggt land, hér er 

notast við skilgreiningu Urban Task Force, 1999) og greenfield svæði (óbyggt land). Þá er litið 

á þær framkvæmdir sem eiga sér stað á áður byggðu landi sem þéttingu en nýframkvæmdir 

á óbyggðum svæðum myndu flokkast sem útþensla þéttbýlis. Þar sem reynt er að stemma 
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stigu við útþenslu hafa yfirvöld gjarnan reynt að beina framkvæmdum inn á land sem áður var 

byggt og meðal annars má nefna að bresk yfirvöld hafa haft það að markmiði undanfarin ár að 

tiltekið hlutfall af nýjum íbúðum rísi á áður byggðu landi (Urban Task Force, 1999). Í dag er í 

gildi Plannig Policy Statement 3: Housing (PPS3), sem gerir ráð fyrir að a.m.k. 60% af nýjum 

íbúðum verði byggð á endurnýttu landi (Communities and Local Government, 2006; Sigríður 

Kristjánsdóttir, 2005).

3.3.2  innfylling

Innfylling eða þétting byggðar innan núverandi borgarmarka (e. urban infill, infill development) 

er aðferðarfræði sem hefur á undanförnum árum fengið aukið vægi í áætlanagerð. Hugtakið 

innfylling hefur verið skilgreint á fjölda vegu:

Innfylling er uppbygging innan eldri byggðar á svæðum sem eru að einhverju leyti auð eða 
vannýtt en veitukerfi og vegir eru til staðar. Innfylling er ólík því að gera upp gömul hús að því 
leyti að innfylling krefst niðurrifs á þeim byggingum sem eru til staðar svo hægt sé að byggja 
upp á nýtt. Að mati flestra þeirra er koma að endurnýjun hverfa (e. community development 
practitioners) á innfylling við um framkvæmdir sem eru smáar í skala og magni og kostnaður á 
hverja einingu er hár (Felt, 2007,4). 

Innfylling á við um þegar ákveðið er að fjárfesta í óverðmætum lóðum eða skikum sem 
markaðurinn hefur litið framhjá (Meyer, 1999, 1).

Hagkvæm nýting á auðu landi innan þéttbýlis þar sem lagnir, veitukerfi og önnur grunnþjónusta 
er þegar til staðar (Hudnut, 2001, 31, vísun í skilgreiningu The Real Estate Corporation frá 
1979).

Innfylling á við framkvæmdir á auðum eða vannýttum skikum innan þéttbýlissvæða sem eru 
byggð að mestu ( Municipal Research & Services Center of Washington, 1997, 1)

Innfylling á sér stað þar sem nýframkvæmdir eru mögulegar á einstaka skikum innan byggðra 
hverfa. Innfylling felur ekki í sér miklar breytingar á hverfum þar sem nýju byggingarnar eru 
staðsettar á milli eldri bygginga og taka mið af skipulagi þeirra (Ryan og Weber, 2007, 101). 

Að ofangreindu er ljóst að skilgreiningar á innfyllingum eru mis ítarlegar. Sumar skilgreiningarnar 

eru mjög almennar og geta átt við nánast allar nýframkvæmdir innan byggðar, sama hversu 

umfangsmiklar þær eru. Aðrar skilgreiningar eru nákvæmari og samkvæmt þeim eru innfyllingar 

smáar í sniðum á einstaka lóðum. Í þessari ritgerð er notast við skilgreiningu Emily Felt (2007) 

hér að ofan.
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Emily Felt (2007) skiptir hugsanlegum innfyllingarskikum í þrennt:

Auðar lóðir (e. vacant lots) 

Í þennan flokk falla allar lóðir eða skikar sem af einhverjum ástæðum voru skildar eftir þegar 

uppbygging hverfis átti sér stað. Slíkar lóðir verða gjarnan að eins konar ólöglegum ruslahaugum 

og þær geta verið hættulegar og heilsuspillandi (Felt, 2007). 

Yfirgefnar byggingar (e. abandoned properties)

Auð hús og verslunarrými eru þekkt vandamál í miðborg Reykjavíkur. Líkt og auðar lóðir geta 

yfirgefin hús skapað hættu. Jafnframt fylgja slíkum byggingum tap á verðmætum þar sem  borgir 

verða af umtalsverðum skatttekjum (Felt, 2007). Jafnframt sýndi rannsókn á borgarhnignun í 

Fíladelfíuborg í Bandaríkjunum fram á að samband var á milli söluverðs íbúða og nálægðar við 

yfirgefnar byggingar (Eastern Pennsylvania Organizing Project & Temple University Center for 

Public Policy, 2001) (sjá mynd 14).

Vannýttar lóðir (e. underutilized sites)

Hér er átt við lóðir þar sem fyrir eru byggingar, hvort sem þær eru í notkun eða ekki, en 

verðmæti landsins er meira en verðmæti bygginganna eða þeirrar starfssemi sem fram fer á 

lóðunum. Verslunarrými sem skila litlum hagnaði og ýmis landfrek starfsemi á dýrmætu landi, 

s.s. bílasölur, eru dæmi um vannýttar lóðir.

Mynd 18. Áhrif yfirgefinna bygginga á söluverð í Fíladelfíu. Að jafnaði seldust íbúðir sem 
voru innan við 150 fet frá yfirgefinni byggingu á 7.627 dollara lægra verði en sambærilegar 
íbúðir þar sem engin yfirgefin bygging var nálægt. Íbúðir sem voru í 150 til 300 feta fjarlægð 
frá yfirgefinni byggingu seldust að jafnaði á 6819 dollara lægra verði en sambærilegar íbúðir 
og íbúðir í 300 til 450 feta fjarlægð seldust á 3542 dollara lægra verði að jafnaði (Eastern 
Pennsylvania Organizing Project & Temple University Center for Public Policy, 2001) (Mynd: 
Egill Þórarinsson).
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Víða um heim berjast borgaryfirvöld við hnignun borgarhluta. Hverfi drabbast niður og stór 

hluti íbúa flytur burt. Mikilvægt vopn í þeirri baráttu er uppbygging innan byggðra hverfa (The 

Urban Land Institute, 2001). Á stórum skala geta innfyllingar endurlífgað heilu borgirnar svo 

að íbúum og störfum fjölgar og hagsæld eykst og svo mætti áfram telja. Á smærri skala geta 

einstakar götur og hverfi orðið meira aðlaðandi og íbúavænni.

Stefnumörkun Aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024 um þéttingu byggðar tekur eingöngu til 

þéttingarsvæða fyrir 50 íbúðir eða fleiri. Því er ekki sérstaklega fjallað um innfyllingar en nefnt 

er að fyrirhugað er að byggja 380 nýjar íbúðir á ótilgreindum stöðum í miðborginni, sem verður 

að teljast sem innfylling (sjá kafla 5.2.3). 

3.3.3  jaðarbelti

Þýski landfræðingurinn Herbert Lois var fyrstur til að nota hugtakið jaðarbelti (þ. Stadtrandzone) 

árið 1936 (Sigríður Kristjánsdóttir, 2003). Lois notaði hugtakið yfir stór landsvæði í útjaðri 

Berlínarborgar sem byggðust upp þegar vöxtur borgarinnar var hægur. Á jaðarbeltunum  risu 

byggingar sem hýstu landfreka starfssemi, sem síðar, er vöxtur borgarinnar færðist aftur í aukana, 

mörkuðu skýr skil á milli eldri byggðar og nýrri byggðar (Whitehand og Morton, 2004). Í 

Berlín voru jaðarbeltin skýrust fyrir utan gömlu borgarmúrana, sem áður höfðu takmarkað vöxt 

borgarinnar (Sigríður Kristjánsdóttir, 2003).

Í kjölfar rannsóknar Herbert Lois á Berlín, vaknaði áhugi annarra fræðimanna á 

jaðarbeltishugtakinu (Whitehand og Morton, 2004). Þar ber helst að nefna landfræðinginn 

M.R.G. Conzen (Sigríður Kristjánsdóttir, 2003) sem skilgreindi jaðarbelti sem „a belt-like 

zone originating from the temporary stationary or very slowly advancing fringe of a town and 

composed of a characteristic mixture of land-use units initially seeking peripheral location“ 

(Conzen, 1969, 125), eða „beltislöguð svæði sem eiga rætur sínar að rekja til tímabundinnar 

kyrrstöðu eða mjög hægrar framsóknar útjaðars borgarinnar og einkennast af blandaðri 

landnotkun sem leitar eftir jaðarstaðsetningu“ (Sigríður Kristjánsdóttir, 2003, bls. 107). Á 

jaðarbeltum er því oft að finna rýmisfreka landnotkun sem leitar að ódýru landi eða á síður 

heima í miðjum borgum (Sigríður Kristjánsdóttir, 2003) s.s. ýmis konar iðnað, hesthúsabyggðir, 

sorphauga, vöruskemmur o.s.frv. Með tíð og tíma vaxa borgir út fyrir jaðarbeltin sem eru þá 
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ekki lengur í jaðrinum heldur inni í miðri byggð. Lóðarverð getur þá gjarnan hækkað sem leiðir 

til þess að starfssemin á umlukta jaðarbeltinu flyst á nýtt jaðarbelti sem myndast hefur í nýjum 

útjaðri borgarinnar (Sigríður Kristjánsdóttir, 2003). 

Í kafla 5.2.3 er fjallað um fyrirhugaða þéttingu byggðar skv. Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-

2024. Mörg hinna fyrirhuguðu þéttingasvæða eiga það sameiginlegt að vera á jaðarbeltum, en 

flest stærri svæðin eru á nokkuð samfelldu belti á norðurströnd borgarinnar. Skýringu á umfangi 

jaðarbeltisins og staðsetningu má að hluta rekja til ákvörðunar um að taka alla norðurströnd 

Reykjavíkur undir iðnað og athafnastarfsemi (sjá kafla 4.3.3). Landfræðilegar annmarkanir, 

þ.e. sjórinn, hafa komið í veg fyrir að borgin vaxi út fyrir jaðarbeltin. Þau eru því ennþá á jaðri 

borgarinnar, en sökum lögunar Seltjarnarness og vestlægrar staðsetningar miðborgarinnar á 

nesinu, teljast jaðarbeltin eftirsóknarvert byggingarland í dag.

3.3.4  landfyllingar

Auka má þéttleika byggðar með því að byggja á nýjum landfyllingum.  Sú aðferð hefur  sérstaklega 

verið notuð þar sem landrými er takmarkað en með landfyllingum má stækka byggjanlegt 

land borga umtalsvert. Landfyllingar eiga sér langa sögu í Reykjavík. Stór hluti borgarinnar 

í dag er á fyllingum og má þar m.a. nefna alla norðurströnd borgarinnar að Laugarnestanga 

undanskyldum, en Sæbraut, Skúlagata og Borgartún, svo dæmi sé tekið, eru að stórum hluta 

á fyllingum. Einnig var Tjörnin töluvert stærri hér áður fyrr og er Hljómskálagarðurinn m.a. á 

gömlum sorpfyllingum (Bjarni Reynarsson, 1999b).

Helsti kostur landfyllinga er að með þeim má staðsetja ný hverfi nálægt miðborgum þar 

sem er að jafnaði lítið eftir af byggjanlegu landi. Hins vegar fylgja landfyllingum mikil 

inngrip í náttúruna og því eru landfyllingar vandasamar og varhugaverðar. Þá hafa lög um 

umhverfismat framkvæmda, útgáfa Brundtlandskýrslunnar 1987 og Staðardagskrár 21, aukið 

umhverfismeðvitund fagfólks í skipulagsgeiranum (Bjarni Reynarsson, 1999b). Landfyllingar 

geta því vart talist jafn ákjósanlegur kostur og þær voru taldar á árum áður.

Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024 gerir ráð fyrir umtalsverðri uppbyggingu á landfyllingum 

við Ánanaust og í Gufunesi (sjá kafla 5.2.4). Borgin eignast þannig nýtt og nokkuð stórt 

byggingarland, vestanlega í borginni.
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3.3.5  Ólíkar aðferðir við þéttingu byggðar

Ryan og Weber (2007) gera greinarmun á ólíkum aðferðum við uppbyggingu innan þéttbýlis. 

Þau skipta aðferðunum í þrennt eftir eðli og stærð: innfyllingar, hefðbundna hverfisuppbyggingu 

(e. traditional neighborhood development) og uppbyggingu innskotshverfa (e. enclaves). 

Samkvæmt Ryan og Weber eru innfyllingar smáar í skala og  á einstökum lóðum, en hefðbundin 

hverfisuppbygging og uppbygging innskotshverfa á sér stað þar sem finna má auðar eða 

vannýttar lóðir í svo miklu magni að umfangsmiklar og samfelldar nýframkvæmdir verði 

mögulegar. Hefbundin hverfi taka mið af umhverfi sínu og eru fléttuð saman við eldri byggð 

þar sem fyrirkomulag nýbygginga er það sama og eldri bygginga í kring og góðar tengingar eru 

við gatnakerfið. Aftur á móti taka innskotshverfi ekki mið af umhverfinu þar sem staðsetning og 

fyrirkomulag nýbygginga og gatnakerfis afmarka og einangra ný hverfi frá fyrri byggð (Ryan & 

Weber, 2007). Kenningu Ryan og Weber um hefðbundna hverfisuppbyggingu og innskotshverfi 

má einnig yfirfæra á uppbyggingu á jaðri borga, þó orðið innskotshverfi sé óheppilegt í því 

samhengi. Þannig myndu flest úthverfi Reykjavíkur flokkast sem „innskotshverfi“ þar sem þau 

taka lítið mið af eldri byggð og eru sjálfhverf (e. inward-focused), ef svo má að orði komast.

Erfitt er að leggja mat á hvort áætluð ný hverfi innan borgarinnar séu hefðbundin hverfi eða 

innskotshverfi, fyrr en þau hafa risið. Því verður ekki reynt að spá fyrir um það hvort einstaka 

fyrirhuguð þéttingarsvæði verði að innskotshverfum eða ekki. Einnig verður að segjast að 

skilgreining Ryan & Weber á innskotshverfum er nokkuð þröng sem gerir það að verkum að 

t.d. Skuggahverfið fellur í hvorugan flokkinn. Nýbyggingar í Skuggahverfi taka ekki mið af 

umhverfi sínu en það er varla hægt að segja að þau séu einangruð frá eldri byggð eða að gatnakerfi 

þeirra afmarki þau sérstaklega. Þó er víst að bygging Skuggahverfis getur ekki flokkast sem 

hefðbundin hverfisuppbygging.

3.3.6  tengsl hugtaka

Þétting byggðar með því að endurnýta áður byggt land, umbreyta jaðarbeltum eða með 

innfyllingum eru oft einn og sami hluturinn. Líkt og fram hefur komið myndast jaðarbelti á 

útjaðri borga og á þeim byggist upp landfrek starfsemi. Byggðin vex svo út fyrir jaðarbeltið 

og þá gefst kostur á að endurnýta landið. Því má segja að jaðarbeltiskenningar leitist við að 

útskýra ákveðið ferli í uppbyggingu borga og að sama skapa útskýra kenningarnar að hluta 

af hverju þétting byggðar er möguleg á tilteknum svæðum. Stór hluti endurnýtanlegs lands 
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(e. brownfields) er því á jaðarbeltum. Að sama skapi getur innfylling farið fram á gömlum 

jaðarbeltum sem hafa gengið í gegnum endurnýjun að hluta, en einstaka lóðir eða byggingar 

hafa verið skildar eftir.

Endurnýtanlegt land takmarkast þó ekki eingöngu við jaðarbelti, þar sem uppbygging á áður 

byggðu landi (e. brownfield development) getur einnig átt sér stað í gömlum íbúðahverfum. Til 

að mynda hefur slík þétting byggðar átt sér stað á Norðurlöndunum á undanförnum árum, en 

yfirvöld þar hafa unnið að endurbótum og betri nýtingu á landi innan fjölbýlishúsahverfa sem 

byggð voru á árunum 1940-1960 (Bjarni Reynarsson, 1999b).

3.4  fyrirstöður þéttingar

Calavita, Caves og Ferrier (2005), Felt (2007), Farris (2001) og Porter (1995) hafa öll fjallað 

um þá þætti sem mögulega geta gert uppbyggingu á þéttingarsvæðum erfiða. Rauði þráðurinn í 

umfjöllun þeirra er sá sami en þau kalla vandamálin misjöfnum nöfnun og flokka fyrirstöðurnar 

á ólíkan máta. Hér á eftir fylgir samantekt á niðurstöðum þeirra á þeim þáttum sem geta átt við 

í Reykjavík.

3.4.1  samfélagslegar hindranir

Ólíkt framkvæmdum á nýbyggingarsvæðum á þétting sér að jafnaði stað í nálægð við eða innan 

eldri íbúahverfa þar sem fyrir eru fjöldi ólíkra hagsmunaaðila, s.s. íbúar, fyrirtæki og ýmis 

konar félaga- og hagsmunasamtök. Þeir íbúar sem fyrir eru geta verið mótfallnir fyrirhugaðri 

uppbyggingu (Farris, 2001; Felt, 2007; Calavita, Caves & Ferrier (2005).  Í mörgum tilvikum 

mótmæla íbúar þéttingaráformum þar sem þeir eru hræddir við að aukinn þéttleiki rýri verðgildi 

eigna þeirra, auki umferð í hverfinu eða stuðli að auknum hávaða, sér í lagi ef hún felur í sér 

byggingu fjölbýlishúss í sérbýlis- eða raðhúsahverfi með lítinn íbúðaþéttleika (Felt, 2007).

Einnig hefur smekkur almennings og búsetuóskir mikið að segja og geta gert það að verkum 

að lítill markaður sé fyrir nýjar íbúðir á þéttingarsvæðum. Calavita, Caves og Ferrier (2005) 

vitna í Gordon og Richardson (1998) sem segja „að erfitt sé að komast að annarri niðurstöðu 

en að dreifð byggð (e. sprawl), sé sá lífstíll sem flest fólk kýs sér“ (Gordon & Richardson, 
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1998, fyrsta málsgrein). Könnun Bjarna Reynarssonar (2007) á húsnæðis og búsetuóskum 

Reykvíkinga rennir stoðum undir þá fullyrðingu, en um helmingur þátttakenda í könnun Bjarna 

sögðust helst vilja búa í einbýlishúsi.

3.4.2  Efnahagslegar hindranir

Þó mikið sé af auðu landi innan borga er einungis hluti af því hentugt til uppbyggingar fyrir 

framkvæmdaaðila sökum kostnaðar. Ólíkt því sem venjan er á landi á jaðri borga getur eignarhald 

á landi innan borga verið í höndum margra aðila, sem gerir að verkum að það verður tímafrekt og 

kostnaðarsamt að safna saman nógu mörgum lóðaskikum (e. land assembly) til að hagkvæmni 

við stærð náist og að framkvæmdir borgi sig (Farris, 2001). Þar að auki getur fylgt umtalsverður 

undirbúningskostnaður við niðurrif á eldri byggingum (Farris, 2001; Porter, 1995) ásamt því 

að líklegra er að ýmiss óvæntur kostnaður eða tafir komi upp eins og til að mynda uppgötvun 

fornminja (Farris, 2001). Við framkvæmdir á stóru og samfelldu endurnýtanlegu landi (e. 

brownfield development) getur verið hægt að komast hjá þeim kostnaði sem fylgir kaupum á 

mörgum litlum lóðum, en þess í stað er algengt að ráðast þurfi í kostnaðarsamt hreinsunarstarf 

vegna fyrri landnotkunar (Farris, 2001).

Farris (2001) nefnir að vandamál geti skapast þegar tvær vannýttar eða niðurníddar lóðir á sama 

svæði (s.s. götu eða deiliskipulagsreit) eru í eigu mismunandi aðila (e. prisoner’s dilemma). 

Eigendurnir eru hvor um sig bundnir af áformum hins aðilans, þ.e. ef annar ræðst í uppbyggingu 

en hinn ekki, mun söluverð nýju byggingarinnar líða fyrir nálægðina við niðurníddu lóðina/

bygginguna. Slíkar aðstæður geta leitt til þess að báðir aðilar verði tregir til framkvæmda, þar 

sem hvorugur vill taka áhættuna á að hinn aðilinn framkvæmi ekki. Vissulega gætu eigendurnir 

haft samráð um að byggja báðir og þannig notið góðs af framkvæmdum hvors annars en 

raunveruleikinn er flóknari en dæmið sem hér var nefnt og óvissuþættirnir fleiri.

Farris (2001) nefnir einnig tregðu lóðarhafa til að selja lóðir á sanngjörnu verði ef þeir frétta 

af fyrirhuguðum framkvæmdum (e. holdouts). En vegna áætlana um framkvæmdir á tilteknu 

svæði eykst verðmæti lóða og eigendur geta dregið á langinn að selja í von um að fá betra verð. 

Þá eykst kostnaður framkvæmdaaðila og ferlið verður enn tímafrekara.
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3.4.3  pólitískar hindranir

Þrátt fyrir að stór hluti fólks geri sér grein fyrir þeim vandamálum sem fylgja dreifðri byggð og 

auknum samfélags- og umhverfislegum kostnaði, er ekki þar með sagt að sama fólk sé tilbúið 

að breyta um lífstíl, þ.e. búa í umverfi með hærri þéttleika. Áform um þéttingu byggðar mæta 

því oft mikilli mótstöðu innan þeirra samfélaga sem þétting er áætluð (Farris, 2001; Felt 2007; 

Calavata, Caves & Ferrier, 2005). Í þessu samhengi er oft rætt um NIMBY-isma (e. Not In My 

Back Yard), sem felst í því að vera mótfallinn framkvæmdum eða breytingum á sínu eigin 

hverfi. Áform um þéttingu geta því verið mjög eldfim í pólitískum skilningi og stjórnmálafólk 

getur verið tregt til að taka óvinsælar ákvarðanir sem þó eru samfélaginu í heild til hagsbóta 

(Calavita, Caves & Ferrier, 2005). 

Porter (1995) segir að meira sé um hamlandi reglugerðir og að skriffinska sé almennt meiri 

á byggðum svæðum innan borga heldur en á jaðri þeirra. Því fylgi aukinn kostnaður við 

uppbyggingu innan borga, en stærra vandamál sé þó óvissan sem reglugerðirnar og skriffinskan 

skapa fyrir framkvæmaaðila og sá mikli tími sem það tekur að fá leyfi og samþykktir áður en 

hefja má framkvæmdir. Framkvæmdaaðilar eigi því erfitt með að útbúa fjárhagsáætlanir fyrir 

slík verkefni sem getur leitt til þess að þeir byggi frekar í úthverfum þar sem óvissuþátturinn er 

minni (Porter, 1995).

Pólitískur stuðningur er mjög mikilvægur þegar kemur að þéttingu byggðar og getur 

skipt sköpum um hvort markmið um þéttingu nái fram að ganga. Felt (2007) nefnir þrjá 

þætti sem eru einkennandi fyrir borgir þar sem opinber stuðningur við innfyllingar er lítill: 

„landnotkunaráætlanir skilgreina ekki sérstaklega innfyllingar, framkvæmdaraðilar sem 

hyggja á uppbyggingu húsnæðis á viðráðanlegu verði (e. affordable housing) fá ekki afslátt 

af landkaupum og þeir aðilar sem hyggja á byggingu húsnæðis á viðráðanlegu verði fá enga 

fyrirgreiðslu í formi styrkja, skattaafsláttar eða annars slíks“ (Felt, 2007, 34).

3.4.4    Afleiðingar

Að ofangreindu er ljóst að kostnaður við uppbyggingu innan borga getur í mörgum tilfellum verið 

töluvert hærri en í úthverfum á jaðri þeirra. Því verður það mikilvægt fyrir framkvæmdaraðila 

að fá sem besta nýtingu út úr lóðunum og sækjast þar af leiðandi eftir því að fá leyfi fyrir auknu 
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byggingarmagni á lóðum svo að framkvæmdir borgi sig. Þá getur farið í gang tímafrekt ferli 

umsókna um breytingar á skipulagsáætlunum þar sem framkvæmdaraðilar og borgaryfirvöld 

reyna að ná sáttum um umfang framkvæmda. Ef hvorugur aðilinn er tilbúinn að gefa eftir í 

kröfum sínum gerist það jafnvel að framkvæmdaraðili fresti framkvæmdum um óákveðinn tíma 

eða þar til leyfi hefur fengist fyrir auknu byggingarmagni. Á meðan standa lóðirnar auðar eða 

húsin tóm og borgarumhverfið líður fyrir það.



25

4  ÚtþEnslA rEykjAvíkUr

Ástæða þess að byggð Reykjavíkur þróaðist á þann veg sem hún gerði er samspil nokkurra 

ólíkra þátta. Samkvæmt Sigríði Kristjánsdóttur (2007) eru það  náttúrufarslegar, hagrænar 

og manngerðar forsendur sem móta þróun borgarlandslagsins. Hér er athyglinni beint að 

náttúrufarslegum forsendum ásamt því að skoða sögu skipulags í Reykjavík fram að gerð 

Aðalskipulags 2001-2024.

4.1  náttúrufarslegar ástæður

Umhverfi Reykjavíkur hefur átt stóran þátt í þróun byggðarinnar. Strandlínan takmarkar vöxt 

borgarinnar til norðurs, suðurs og vesturs og náttúrufarslegar aðstæður á nesinu sjálfu hafa stýrt 

vexti byggðarinnar innan þess ramma er hafið myndar. Sigríður Kristjánsdóttir (2005) lýsir vexti 

Reykjavíkur á þann hátt að í upphafi stækkaði byggðin fyrst í Kvosinni, innan þess svæðis sem 

rammað er inn af hafinu, Tjörninni og Læknum. Síðar, er þörf var á nýju byggingarlandi, var 

Lækurinn brúaður og byggð hófst í Þingholtunum. Með brúun Lækjarins var hinn náttúrufarslegi 

rammi þéttbýlisins stækkaður og vöxtur byggðar takmarkaðist þá af hafinu og mýrlendi. Síðar 

varð þörf á frekara byggingarlandi og stökk byggðin þá yfir rammann og elti gott byggingarland 

til vesturs og austurs. Náttúrufarslegar aðstæður gerðu því það að verkum að byggðin myndaði 

eins konar hring á holtum og hæðum meðfram sjónum í austur og svo á Bústaðarholtinu til 

vesturs. Náttúrufarslegur rammi byggðarinnar var þá Elliðaárnar og Fossvogsmýrin og stökk 

byggðin ekki yfir þær takmarkanir fyrr en stærstur hluti landsins innan Elliðaáa var byggður 

(Sigríður Kristjánsdóttir, 2005).

Hið flókna ferli sem samspil byggðar og náttúrufarslegra aðstæðna er má útskýra á eftirfarandi 

hátt:

Byggðin þenst út þar til hún kemur að náttúrufarslegri hindrun [t.d. mýrlendi] sem heftir 
útbreiðslu hennar. Það verður til þess að byggðin þéttist innan þess ramma sem hindranirnar 
móta, uns þörfin fyrir nýtt byggingarland er orðin svo mikil að byggðin stekkur yfir hindrunina 
og heldur áfram vexti sínum þar sem byggingarland er gott. Þannig myndast óbyggðar eyður í 
borgarlandslagið (Sigríður Kristjánsdóttir, 2005, 215).



26

Sigríður (2005) segir jafnframt að frekar hafi verið byggt á landi þar sem auðvelt og ódýrt hafi 

verið að koma upp fráveitu. Þannig óx byggðin til austurs meðfram sjónum þar sem auðvelt 

var að leggja holræsi og nálægðin við sjóinn og góður landhalli gerðu það að verkum að dælur 

voru óþarfar.

4.2  Manngerðar forsendur

Þessi flokkur inniheldur alla þá þætti er viðkoma manninum, að hagrænum ástæðum 

undanskildum, sem hafa áhrif á þróun byggðar. Manngerðar forsendur eiga því við 

menningarlegar, samfélagslegar og tæknilegar ástæður ásamt gildandi viðhorfum og stefnum í 

skipulagsgerð.

Í bók sinni Skipulag byggðar á Íslandi rekur Trausti Valsson (2002) þróun byggðar í Reykjavík 

nokkuð ítarlega. Úthverfaþróunin er Trausta nokkuð ofarlega í huga og útskýrir hann þær 

aðstæður og öfl er stýrðu henni. Vert er að renna yfir nokkur atriði í skipulagssögu borgarinnar  

sem höfðu mikil áhrif á þróun borgarinnar.

4.2.1  skipulagsuppdráttur 1927

Vinnu við fyrsta skipulagsuppdráttinn af Reykjavík lauk árið 1927 (Páll Líndal, 1982). 

Uppdrátturinn fékk þó aldrei staðfestingu en hafði engu að síður áhrif á þróun borgarinnar 

og verður að teljast merkur viðburður í íslenskri skipulagssögu. Uppdrátturinn náði yfir 

land Reykjavíkur innan Hringbrautar og var í senn aðalskipulag og deiliskipulag þar sem á 

honum má sjá ýmis smáatriði, eins og t.d. öll hús (Trausti Valsson, 2002). Samkvæmt Trausta 

Valssyni er „megineinkenni uppdráttarins [...] að lítill munur er gerður á umferðargötum og 

húsagötum. Gert er ráð fyrir húsaröðum meðfram flestum götum“ (Trausti Valsson, 2002, 122). 

Lega Hringbrautarinnar sem og áætlanir um lagninu járnbrautar umhverfis byggðina verða að 

teljast önnur megineinkenni uppdráttarins. Upphaf hugmynda um Hringbrautina má rekja til 

óformlegs uppdráttar sem Knud Zimsen bæjarverkfræðingur og síðar borgarstjóri, hafði rissað 

upp nokkrum árum fyrir gerð skipulagsins 1927 (Páll Líndal, 1982). 

Eins og fram hefur komið náði skipulagsuppdrátturinn bara yfir Reykjavík innan Hringbrautar.  

Áður en uppdrátturinn var gerður hafði verið töluverð umræða um skipulagsleysi í borginni. 

Meðal annars birtist grein árið 1925 í blaðinu Dagblað, en þar stóð m.a.: „En það er ekki nóg 
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að hugsa um þennan eina blett [Skólavörðuholt]. Borgin stækkar óðfluga og þenst út á allar 

hliðar — miklu meira en góðu hófi gegnir. Heil svæði byggjast á fáum árum, þar sem engin 

byggð var áður“ (Páll Líndal, 1982, 191). Fram til 1927 hafði byggð í landi Reykjavíkur utan 

Hringbrautar að mestu verið sveitabýli. Á nokkrum stöðum var þó tekin að myndast íbúabyggð 

utan Hringbrautar, og má sem dæmi nefna Pólana við Öskjuhlíð sem risu á árunum 1916-1918 

(Páll Líndal, 1982) og byggð á Laugarnesi sem reis í tengslum við fiskverkun á Kirkjusandi 

í kringum 1920 (Þorgrímur Gestsson, 1998). Það verður því að teljast býsna sérstakt að 

uppdrátturinn hafði ekki náð yfir stærra svæði og í raun verið stór galli á skipulaginu. Enda kom 

það í ljós fljótlega eftir að uppdrátturinn var gerður að hann annaði ekki uppbyggingu næstu 

ára eða þeirri bílaumferð er bílvæðingin hafði í för með sér (Trausti Valsson, 2002). Því fór það 

svo að uppdrátturinn féll úr gildi sumarið 1933 og útskýrir borgarstjóri afstöðu bæjarráðs í bréfi 

árið 1934. Þar segir m.a.:

„Þær [skipulagstillögurnar] voru frumsmíði á þessu sviði, að því leyti, sem þær fólu í sér 
skipulag fyrir bæjarhluta, sem þegar var byggður... Af höfuðgöllum þessara skipulagstillagna 
skal ég aðeins nefna tvo. Hinn fyrri, sem einn út af fyrir sig er svo mikilvægur, að hans vegna er 
óhjákvæmilegt að gjöra stórfelldar breytingar á uppástungunum, er sá, að alls ekki er séð fyrir 
umferðarþörfinni, eins og hún er nú orðin [...] Hinn aðalgallinn á skipulagstillögunum innan 
Hringbrautar er sá, að ekkert tillit er tekið til þess, að bærinn er að vaxa út fyrir Hringbraut og 
að eðlilegt samband þarf að fást milli bæjarhluta utan og innan Hringbrautar“ (Páll Líndal, 1982, 
199-200).

4.2.2  bílvæðing

Fyrsti bíllinn kom til landsins árið 1904, en bifreiðar tóku ekki að setja mark sitt á borgina fyrr 

en árið 1913 þegar hafinn var atvinnurekstur með fólksflutninga. Í kjölfarið fjölgaði bílum ört og 

voru þeir orðnir 130 talsins árið 1920 og 800 árið 1930 (Trausti Valsson, 2002). Hins vegar voru 

flestar götur borgarinnar of þröngar fyrir bíla. Skipulagið frá 1927 var einmitt gagnrýnt hvað 

mest fyrir „vöntun á götum og svæðum nægilega rúmgóðum fyrir bílaumferð“ (Páll Líndal, 

1982, 197).

4.2.3  Uppdráttur af reykjavík frá 1948

Skipulagið frá 1948 endurspeglaði ríkjandi viðhorf þess tíma sem það var unnið á. Reykvíkingar 

efnuðust mjög á stríðsárunum sem leiddi til tæknivæðingar iðnaðar og annarra atvinnugreina. 

Nútímavæðing var borgarbúum ofarlega í huga, en náttúrunni og gömlu atvinnuvegunum var 

veitt minni athygli. Uppdrátturinn var aldrei samþykktur formlega af borgaryfirvöldum en hann 
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markaði að einhverju leyti framtíðartefnu Reykjavíkur (Trausti Valsson, 2002). Helstu einkenni 

skipulagsins frá 1948, og þau sem áttu eftir að hafa töluverð áhrif á þróun borgarinnar, voru að 

mati Trausta Valssonar:

Öll norðurströnd borgarinnar frá Gróttu að botni Elliðavogar var tekin undir • 

iðnaðarstarfsemi.

Götum borgarinnar var skipt í þrjá flokka eftir umferðarálagi, sem markaði upphaf • 

lagningu hraðbrauta í gegnum borgina.  

Aðgreining landnotkunar. Á uppdrættinum má sjá landnotkun skipt í: iðnaðarsvæði, • 

íbúðarsvæði, háhýsasvæði, miðbæjarsvæði, stofnanasvæði og opin svæði.

Stór hluti lands í austurhluta borgarinnar var skipulagður sem opið svæði. Má þar • 

nefna stórt svæði í Laugardal, Háaleitishrygg, Bústaðaháls, Öskjuhlíð, stækkað 

Klambratún o.fl.

Atriðin hér að ofan eiga það sameiginlegt að stuðla að aðskilnaði innan borgarinnar, bæði 

aðgreiningu landnotkunar, ásamt því að að aðskilja borgarhluta og hverfi með hraðbrautum og 

stórum opnum svæðum. Jafnframt er þrengt verulega að mögulegum vexti borgarinnar innan 

Elliðaáa. Hin stóru opnu svæði takmarka vöxt byggðar í átt að suðurströndinni og iðnaðarsvæðið 

frá Gróttu að Elliðavogi koma í veg fyrir íbúðarbyggð á norðurströnd borgarinnar. Það má 

því segja að uppdrátturinn hafi verið upphafið að aftengingu Reykjavíkur frá strandlengjunni. 

Líkt og fram hefur komið var uppdrátturinn aldrei samþykktur opinberlega en áhrif hans á 

skipulagsáætlanir næstu áratuga á eftir eru greinileg (Trausti Valsson, 2002).

4.2.4  danska skipulagið 

Í kringum 1960 var Reykjavík innan Elliðaáa nærri byggð að fullu. Því var ráðist í gerð nýs 

skipulags sem átti að stýra framtíðaruppbyggingu borgarinnar. Til verksins voru fengnir danskir 

sérfræðingar en afrakstur vinnu þeirra hefur gjarnan verið kallaður danska skipulagið. Vinnan fór 

fram á árunum 1960 til 1965 en gildistími skipulagsins var frá 1962-1983 (Bjarni Reynarsson,  

1999a). Með skipulaginu var mörkuð sú stefna að framtíðaruppbygging Reykjavíkur skyldi vera 

á heiðunum austur af Elliðaánum (sjá mynd 19). Danska skipulagið var mjög umferðarmiðað 

og gerði ráð fyrir miklum og breiðum hraðbrautum víða um borgina. Jafnframt lagði tillagan 

áherslu á aðskilnað ólíkrar landnotkunar og því voru svefnhverfi skipulögð uppi á heiðunum í 
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útjaðri borgarinnar fjarri vinnustöðum. Aðskilnaður heimilis og vinnu kallaði svo á enn frekari 

umferðartengingar sem sökum stærðar sinnar juku enn á fjarlægðir í borginni og skáru í sundur 

borgarhluta (Trausti Valsson, 2002).

Mynd 19. Íbúðahverfi austan Elliðaáa 1971 (rauðir flákar). Árbær og Breiðholt, fyrstu úthverfi 
danska skipulagsins frá 1967 hafa byrjað að byggjast. Þróunarstofnun var stofnuð ári síðar 
(Loftmynd: Borgarvefsjá, á.á.).

4.2.5  skipulagsáætlanir 1977-1997

Árið 1972 tók Þróunarstofnun til starfa. Var henni ætlað að sjá um framkvæmd skipulagsáætlana 

í borginni. Á þeim tíma sáu borgaryfirvöld fram á mikinn lóðaskort í framtíðinni. Má það rekja 

til þess að skipulagið frá 1965 hafði ekki gert ráð fyrir þeirri breytingu á búsetuháttum sem síðar 

varð, en íbúum á hvern fermetra húsnæðis tók að fækka verulega. Svo eftirspurn eftir nýjum 

íbúðum jókst umtalsvert. Við borgaryfirvöldum blasti því við töluverður íbúðaskortur eftir 1980. 

Þróunarstofnun gerði nýjan uppdrátt af Reykjavík árið 1977 (Trausti Valsson, 2002).  Einkenni 

hans voru m.a. byggð í Úlfárdal, miðbær við Korpu, byggð í Geldinganesi, ásamt því að í 

fyrsta skipti var gert ráð fyrir Sundabraut. Þróunarstofnun gerði töluvert af breytingum á fyrri 

skipulagsáætlunum og má þar helst nefna að víða voru felldar niður tengibrautir og hraðbrautir. 
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Helstu áhersluatriði skipulags Þróunarstofnunar voru þó endurbygging við Skúlagötu, bygging 

verslunarkjarna í Kringlumýri og ný íbúðarhverfi í Grafarvogi (Trausti Valsson, 2002).

Uppdráttur Þróunarstofnunar fékk þó aldrei endanlega staðfestingu þar sem breytingar urðu í 

borgarstjórn 1978. Í kjölfarið fylgdi tímabil tíðra stefnubreytinga í skipulagsmálum borgarinnar. 

Vinstri fólk og Sjálfstæðisfólk skiptust á að mynda meirihluta og greindi flokkunum nokkuð á 

um þróun borgarinnar. Sjálfstæðisflokkurinn fór með völd þegar uppdráttur Þróunarstofnunar 

var gerður en vinstri flokkar tóku við 1978 og stefna þeirra birtist á uppdrætti sem kom út 

1982. Helstu breytingarnar frá uppdrættinum 1977 voru þær að íbúabyggðir í norðausturhluta 

borgarinnar  voru felldar niður að miklu leyti. Í staðinn var mörkuð stefna um að byggðin 

skyldi þróast í suðaustur meðfram Suðurlandsvegi, um Hólmsheiði í kringum Rauðavatn og 

í Norðlingaholti. Einnig var mörkuð stefna um þéttingu byggðar á nokkrum svæðum vestan 

Elliðaáa, meðal annars í Suðurhlíðum, Sogamýri, Eyrarlandi og Laugarási. Sjálfstæðisflokkurinn 

komst svo aftur til valda árið 1982 og í aðalskipulagsuppdrætti frá 1986 er að miklu leyti horfið 

aftur til skipulags Þróunarstofnunar frá 1977, þ.e. að ný byggð skyldi rísa á láglendari svæðum 

í nágrenni Korpúlfsstaða, jafnframt var þar dregið úr þéttingaráformum vinstriflokkanna. 

Mynd 20. Íbúahverfi austan Elliðaáa 1990. Byggingu Breiðholtshverfis lokið, byggð tekin að 
myndast í Seláshverfi sem og fyrstu hverfi í Grafarvogi (Loftmynd: Borgarvefsjá, á.á.).
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Árið 1992 var svo staðfestur annar skipulagsuppdráttur í valdatíð Sjálfstæðisflokksins. Helstu 

einkenni hans voru mikill fjöldi mislægra gatnamóta og endurnýjun fyrri hugmynda um 

íbúðarbyggð á Geldinganesi. Á næsta kjörtímabili komust vinstri flokkarnir aftur til valda og 

var nýtt aðalskipulag samþykkt 1997 (Trausti Valsson, 2002). Á árunum sem fjallað er um 

hér að undan var lokið við að byggja Breiðholt og Seljahverfi en megin uppbyggingarsvæði 

tímabilsins var í Grafarvoginum. Fyrst byggðust upp Folda- og Hamrahverfi á árunum 1984-94, 

svo Húsahverfi 1989-1997 og loks Rimahverfi 1990-1999 (Skipulagssjá, á.á.).

4.2.6  Aðalskipulag reykjavíkur 1996-2016

Skipulagið frá 1997 fékk nýbyggingarsvæði í Borgarholti í arf frá fyrra skipulagstímabili. 

Uppbygging var hafin í Borgar- og Víkurhverfi og undirbúningsvinna fyrir Staðahverfi var 

langt komin. Í skipulaginu var mörkuð skýr stefna um að framtíðarbyggð Reykjavíkur yrði 

austan Vesturlandsvegar (sjá mynd 21). Gert var ráð fyrir nýjum hverfum í Grafarholti, austan 

Reynisvatns við Langavatn og í suður- og vesturhlíðum Úlfarsfells. Einnig voru aftur komin inn í 

aðalskipulag íbúðasvæði austur með Suðurlandsvegi, austan við Rauðavatn og í Norðlingaholti. 

Þá var jafnframt fyrirhuguð blönduð landnotkun með hafnar- og athafnastarfsemi ásamt 

íbúabyggð í Geldinganesi (Reykjavíkurborg, 1997).

Mynd 21. Nýtt byggingarland skv. Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-1916 (fjólubláir flákar) 
og nýbyggingasvæði frá fyrra skipulagstímabili (bláir flákar), en þar var uppbygging hafin af 
einhverju leyti við gildistöku skipulagsáætluninnar (Loftmynd:Borgarvefsjá, á.á.).
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4.2.7  Aðalskipulag reykjavíkur 2001-2024

Í núgildandi aðalskipulagi er horfið töluvert frá þeirri stefnu sem mótuð var í skipulagsáætluninni 

á undan. Meginbreytingin verður að teljast aukin áhersla á þéttingu byggðar og endurnýtingu 

lands innan þéttbýlis. Fyrirhuguð er byggð í Vatnsmýri og landfyllingar við Ánanaust og 

Gufunes. Hætt hefur verið við íbúabyggð austan við Rauðavatn og við Langavatn. Byggð Í 

Hamrahlíðarlöndum og hlíðum Úlfarsfells er enn fyrirhuguð en áætlað byggingarsvæði hefur 

stækkað til austurs, inn Úlfárdal. Líkt og við síðustu endurskoðun aðalskipulags fylgdu nokkur 

nýbyggingarsvæði með frá fyrra skipulagstímabili. Bygging í Grafarholti var þegar hafin og 

undirbúningur fyrir blandaða byggð í Norðlingaholti var langt kominn.

Mynd 22. Íbúahverfi austan Elliðaáa 2000. Frá 1990-2000 var nýbyggingasvæði Reykjavíkur 
í Borgarholtshverfi, einnig má sjá að Bryggjuhverfið hefur tekið að myndast (Loftmynd: 
Borgarvefsjá, á.á.).
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4.3  Ólík hugmyndafræði í skipulagsgerð og erlend áhrif

4.3.1  þrjú tímabil ólíkrar hugmyndafræði

Sigríður Kristjánsdóttir (2007) skiptir uppbyggingu Reykjavíkur í þrjú tímabil þar sem ólík 

hugmyndafræði liggur að baki þróun borgarlandslagsins:

1. Hefðbundin evrópsk borgaruppbygging (e. traditional European city growth) átti sér stað 

í Reykjavík fram til 1927 (sjá kafli 4.2.1). Á þeim tíma myndaðist samfelld byggð umhverfis 

þéttan kjarna þó svo hús byggðust upp eitt af öðru í stað skipulegrar hverfisuppbyggingar 

(Sigríður Kristjánsdóttir, 2007).

Mynd 22. Íbúahverfi austan Elliðaáa 2009. Á skipulagstímabili Aðalskipulags Reykjavíkur 
2001-2024 hefur mest verið byggt í Grafarholti og Norðlingaholti en þau hverfi fylgdu með úr 
skipulaginu frá 1997. Einnig er byrjað að byggja í Úlfársdal og á myndinni má jafnframt sjá að 
vegagerð er hafin við Reynisvatnsás (Loftmynd: Borgarvefsjá, á.á.).
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2. Hraður vöxtur (e. rapid growth) var í borginni frá 1927 til 1966. Hann má rekja til aukinnar 

efnahagslegrar hagsældar og hraðrar fjölgunnar íbúa. Tímabilið endurspeglar erlendar áherslur 

í skipulagi, sérstaklega þær sem voru ríkjandi í öðrum norrænum borgum. Í stað þess að hús 

byggðust upp hvert fyrir sig var hafið að skipuleggja  og byggja upp heilu hverfin (Sigríður 

Kristjánsdóttir, 2007).

3. Skipulagður bæjarvöxtur (e. designed and planned town growth) einkenndi þróun Reykjavíkur 

eftir 1966 (sjá kafla 4.2.4). Í Evrópu kom skipulagsgerðin fram við enduruppbyggingu borga 

eftir síðari heimstyrjöldina. Einkenni skipulagðs bæjarvaxtar voru mikil stýring yfirvalda og 

framkvæmdaraðila á uppbyggingu. Í Reykjavík risu heilu úthverfin í einu, nokkuð aðskilin frá 

eldri byggð og þar áttu íbúar að geta sótt sér alla nauðsynlega þjónustu (Sigríður Kristjánsdóttir, 

2007). 

4.3.2  Erlend áhrif í skipulagsgerð

Í gegnum tíðina hafa erlendar skipulagskenningar haft áhrif á mótun borgarinnar með einum eða 

öðrum hætti. Á fyrri hluta tuttugustu aldar hófu að berast hingað til lands skipulagskenningar 

sem komu  fram sem mótvægisaðgerðir gegn heilsuspillandi og ómanneskjulegum borgum 

iðnvæðingarinnar. Þær voru því svar skipulagsfræðinga við óæskilegri borgarþróun erlendra 

stórborga (Trausti Valsson, 2002). Að mati Trausta Valssonar (2002) sköpuðust vandamál 

hérlendis við notkun erlendra kenninga í skipulagsgerð, þar sem skalinn var ekki sá sami og 

erlendis. Trausti nefnir sérstaklega uppbyggingu hverfa með svokölluðu fylgihnattaskipulagi 

eða hverfiseiningaskipulagi sem rekja má allt aftur til garðborgarstefnunnar. Slík hverfi áttu 

að vera sjálfstæðar einingar þar sem þrifist gæti íbúabyggð, verslun og atvinnustarfsemi. 

Skipulagning slíkra hverfa hérlendis var þó vanhugsuð að því leyti að einingarnar voru of smáar 

til að geta haldið uppi þjónustu og atvinnustarfsemi. Hér á landi voru hverfin með 10 til 20 

þúsund íbúa í stað um 60 þúsund sem var algengt í fylgihnattahverfum erlendis. Afraksturinn 

varð nokkuð einangruð hverfi aðskilin frá eldri byggð þar sem verslun og þjónusta þrífst illa 

(Trausti Valsson, 2002).

Bjarni Reynarsson (1999a) nefnir þrjár bylgjur erlendrar hugmyndafræði á skipulag Reykjavíkur 

á tuttugustu öldinni. Sú fyrsta var garðborgarstefnan sem barst hingað til lands í kringum 1910.

Önnur bylgjan,  kerfisbundið samgönguskipulag (e. systematic transportation approach) barst 
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hingað í kringum 1960. Af þeim áherslum í skipulagsgerð sem borist hafa hingað til lands eru 

áhrif kerfisbundna samgönguskipulagsins einna greinilegust og endurspeglast í  skipulaginu frá 

1967, sem gjarnan er nefnt danska skipulagið (sjá kafla 4.2.4).  Þriðja bylgjan sem Bjarni nefnir 

byggir á hugmyndafræði um sjálfbært umhverfi (e. sustainable environment) eða sjálfbæra 

þróun. Sú hugmyndafræði barst hingað til lands í kringum 1990 og lagði áherslu á hagkvæma 

nýtingu lands og að draga úr notkun einkabílsins og leggja meiri áherslu á umhverfisvænni 

samgöngumöguleika (Bjarni Reynarsson, 1999a). Skipulagsgerð í dag er undir áhrifum þessarar 

þriðju bylgju. Stefnumörkun í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 ber þess greinileg merki 

og eru markmiðin um þéttingu byggðar í anda hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar.
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5  AðAlskipUlAG rEykjAvíkUr 2001-2024

5.1  Markmið Aðalskipulags 2001-2024 um þéttingu byggðar

Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024 var staðfest þann 20. desember 2002 og tók gildi 10. janúar 

2003. Þá féllu úr gildi Aðalskipulag Reykjavíkur 1996-2016 og Aðalskipulag Kjalarneshrepps 

1990-2010. Á vef Reykjavíkurborgar má sjá stutta lýsingu á áherslum skipulagsins:

Í aðalskipulaginu er lögð áhersla á að takmarka útþenslu byggðar í Reykjavík með því að skilgreina 
vaxtarmörk þéttbýlis, þétta núverandi byggð, blanda saman íbúðum og atvinnutækifærum á sama 
svæði og þar með draga úr ferðaþörf, með því að auka þéttleika, það er fjölda íbúða á hektara, á 
uppbyggingarsvæðum og auka áherslur á vistvænar samgöngur, svo sem almenningssamgöngur 
og aukin gæði byggðar (Reykjavíkurborg, á.á., Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024).

Aðalskipulagið er sett fram á þéttbýlisuppdrætti, sveitarfélagsuppdrætti og í greinargerð. 

Greinargerð aðalskipulagsins er skipt í þrjá hluta:

I) Stefnumörkun

II) Lýsing aðstæðna, forsendur, skýringar og rökstuðningur með stefnumörkun

III) Þróunaráætlun miðborgar, landnotkun  

Greinargerð I lýsir því stefnu yfirvalda Reykjavíkurborgar varðandi þróun byggðarinnar. Þar 

eru markmið áætlunarinnar birt ásamt hvernig stefnt er að því að framfylgja þeim. Sérstaklega 

er fjallað um þéttingu byggðar í markmiði þrjú:

Markmið 3. Að leggja áherslu á hagkvæma nýtingu lands og þjónustukerfa með því að:
a) takmarka útþenslu þéttbýlis�
Sjá vaxtarmörk þéttbýlis á þéttbýlisuppdrætti.
b) Mynda samfellda byggð. 
Byggt verði á Gufunesi og Norðlingaholti, í landi Keldna, Höllum, Hamrahlíðarlöndum og 
hlíðum Úlfarsfells [...] Byggt á Álfsnesi eftir 2024.
c) þétta núverandi byggð.
Gera ráð fyrir að byggðar verði um 2015 íbúðir vestan Elliðaáa og 570 íbúðir austan Elliðaáa 
auk þéttingar innan atvinnusvæða.
d) Endurskipuleggja vannýtt svæði.
Blönduð byggð íbúða og atvinnustarfsemi rísi í Vatnsmýrinni [...] í Elliðaárvogi og Gufunesi.
e) Auka þéttleika byggðar.
Á nýjum íbúðarsvæðum í útjaðri byggðar verði þéttleiki byggðar að jafnaði um 25 íbúðir/ha í 
stað stefnu um 15-20 íbúðir/ha í Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016 (Reykjavíkurborg, 2007, 
5-6).
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5.2  framfylgd markmiða

Skoðum nú nánar hvering tekist hefur að framfylgja fyrrgreindum markmiðum.

5.2.1  Markmið 3. a) takmarka útþenslu þéttbýlis

Vaxtarmörk þéttbýlis Reykjavíkur miðast við strandlengju borgarinnar til vesturs, 

sveitarfélagsmörk til norðurs og suðurs og svo Græna trefilinn til austurs. Vaxtamörkin ramma 

inn þéttbýlissvæði borgarinnar sem er um 63 km2. Reyndar er hér um nýja skilgreiningu á 

þéttbýli Reykavíkur að ræða, frá því sem var í Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016, en þá var 

þéttbýlissvæðið miðað við 40 km2 (Reykjavíkurborg, 2002b). Núgildandi aðalskipulag stækkar 

því þéttbýlissvæði  borgarinnar um 57,5%. Einnig hefur vaxtarmörkum verið breytt (sjá mynd 

23), en má það rekja til breytinga á sveitarfélagsmörkum Mosfellsbæjar og Reykjavíkur sem 

gerði það að verkum að Úlfárdalur varð hluti af Reykjavíkurborg.

Árið 2001 var þéttbýlissvæði borgarinnar 63 km2 að stærð en byggt land var 34 km2 

(Reykjavíkurborg, 2002b). Því voru einungis 54% af þéttbýlissvæði borgarinnar byggt land 

árið 2001 sem gerir töluverða uppbyggingu á útmörkum borgarinnar mögulega. Byggt land 

borgarinnar hefur stækkað, má þar nefna hverfi í Norðlingaholti, Úlfarsárdal (sjá mynd 24). 

Þéttbýli borgarinnar hefur því þanist nokkuð lengra út til austurs á skipulagstímabilinu. 

Mynd 23. Breytt vaxtarmörk þéttbýlis (Mynd: Reykjavíkurborg, 2002b).
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Ef miðað er við ystu mörk þéttbýlis Reykjavíkur, þ.e. ekki fyrirframákveðin þéttbýlismörk 

heldur raunveruleg ytri mörk byggðar, þandist borgin út um það sem nemur 3,5  km2 (varlega 

áætlað, sjá mynd 24).

Sérstaka athygli vekur að uppbygging er hafin á nýju hverfi í Reynisvatnsási, sem er að hluta fyrir 

utan skilgreind þéttbýlismörk borgarinnar (sjá mynd 25). Hverfið var ekki inni á Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 2001-2004 og kallaði þess vegna á breytingu á aðalskipulagi.

Mynd 25. Nýtt hverfi í Reynisvatnsási (Loftmynd: Samsýn, á.á.)

Mynd 24. Færsla á ystu mörkum þéttbýlis á skipulagstímabilinu (Loftmynd: Borgarvefsjá, 
á.á.).
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5.2.2  Markmið 3. b) Mynda samfellda byggð

Byggt hefur verið í Norðlingaholti og framkvæmdir eru hafnar í hlíðum Úlfarsfells. Þó er 

erfitt að færa rök fyrir því að sú uppbygging stuðli að samfelldri byggð þar sem hverfin eru á 

útmörkum borgarinnar og nokkuð einangruð hvað varðar staðsetningu. Þann 26. ágúst 2002 

var haldinn borgarafundur í Selásskóla þar sem deiliskipulagstillögur fyrir Norðlingaholt voru 

kynntar. Í umfjöllun Morgunblaðsins um borgarafundinn er haft eftir þáverandi formanni 

skipulags- og byggingarnefndar Reykjavíkur: „að hverfið [Norðlingaholt] eigi að vera sjálfu 

sér nægt, sjálfbærni, og að hverfið ætti að byggjast upp sem heildstætt hverfi sjálfu sér nægt 

um þjónustu og annað“ (Mbl.is, 2002). Í nóvember árið 2009 hafði 861 íbúð verið byggð í 

Norðlingaholti (Skipulagssjá, á.á.) og íbúar voru 1358. Ef miðað er við að stærð hverfisins 

sé 49,1 ha (Skipulagssjá, á.á.) var íbúaþéttleiki 2009 um 28 íbúar/ha og íbúðaþéttleiki er um 

18 íbúðir/ha. Samkvæmt Urban Task Force (1999) í Bretlandi er þörf á a.m.k. 7500 íbúum 

til að góð hverfisþjónusta beri sig og 100 íbúum á hektara svo hægt sé að halda uppi góðum 

almenningssamgöngum. Tölurnar frá Urban Task Force eru nokkuð háar miðað við íslensk 

viðmið en gefa til kynna hversu ólíklegt það er að Norðlingaholt verði sjálfu sér nægt hvað 

varðar þjónustu. Enda er raunveruleikinn sá að í Norðlingaholti er eina verslunin bensínstöð 

Olís við Suðurlandsveg en nokkuð langt er í næstu matvöruverslun (sjá mynd 26).

Mynd 26. Matvöruverslanir í nálægð við Norðlingaholt, Grafarholt og Úlfárdal. Listinn er 
ekki tæmandi en tekur til stærstu verslanakeðjanna. Í flokki lágvöruverslana eru verslanir 
Bónus, Krónunnar og Nettó. Í flokki annarra matvöruverslana eru Hagkaup og Nóatún. Í flokku 
klukkubúða eru 10-11 og 11-11 (Loftmynd Borgarvefsjá, á.á.).
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5.2.3  Markmið 3. c) þétta núverandi byggð

Fyrirhuguð þétting á skipulagstímabilinu er 4.630 íbúðir (sjá mynd 27), og er hér eingöngu átt 

við fjölda á þéttingarsvæðum með 50 íbúðum eða fleiri, þó eru 380 íbúðir á ótilgreindum stöðum 

í miðborginni teknar með. Fyrirhuguðum íbúðum á þéttingarsvæðum hefur fjölgað nokkuð eftir 

að líða fór á skipulagstímabilið, en í upphafi voru þær um 2600 (Reykjavíkurborg, 2002c). 

Mynd 27. Fyrirhuguð þéttingarsvæði Reykjavíkur 2001-2024 (Mynd: Reykjavíkurborg, 
2010).

Á tímabilinu 2001 til ársloka 2009 voru teknar í notkun eða lokið við 4.965 íbúðir í nýbyggingum 

eða viðbyggingum samkvæmt gögnum frá Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkurborgar. Þar 

af voru 87 á Kjalarnesi sem gerir 4.878 nýjar íbúðir innan Reykjavíkur vestan Mosfellsbæjar 

(hér eftir verður eingöngu miðað við íbúðir vestan Mosfellsbæjar). Vestan Elliðaáa voru 

byggðar 1112 íbúðir en 3766 austan Elliðaáa (sjá mynd 28). Af nýjum íbúðum geta 2085 talist 

til þéttingar eða tæp 43% af heildar uppbyggingu (sjá mynd 29), hafa ber í huga að hér er 

átt við alla uppbyggingu sem getur talist sem þétting en ekki einungis þétting á svokölluðum 

þéttingarsvæðum.   
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Fyrirhuguð þétting vestan Elliðaáa er 3790 íbúðir (á svæðum með 50 íbúðum eða fleiri) en 

austan Elliðaáa var stefnt að því að byggja 840 íbúðir á þéttingarsvæðum. Lokið hefur verið við 

1112 íbúðir vestan Elliðaáa og 973 austan Elliðaáa (sjá mynd 30 og 31). 

Þess má geta að á tímabilinu 2001-2010 var fyrir hugað að byggja eða hefja uppbyggingu á 

11.580 íbúðum í Reykjavík að Kjalarnesi undanskildu (Reykjavíkurborg, 2007). Þar af áttu 

6810 íbúðir að rísa á þéttingarsvæðum og endurnýttu landi (sjá mynd 32). 

Mynd 28. Nýjar íbúðir 2001-2009 (Heimild: Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkurborgar).

Mynd 29. Samanburður á uppbyggingu á þéttingarsvæðum og nýbyggingarsvæðum 2001-2009 
(Heilmild: Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkurborgar).
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Mynd 30. Þétting vestan Elliðaáa og austan Elliðaáa á tímabilinu 2001-2009 (Heimild: 
Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkurborgar).

Mynd 31. Áætluð þétting og byggðar íbúðir. Ástæðan fyrir þéttingu umfram áætlun austan 
Elliðaáa er sú að áætlun nær bara til svæða með 50 íbúðir eða fleiri (Heimild: Skipulags- og 
byggingarsvið Reykjavíkurborgar).
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5.2.4  Markmið 3. d) Endurskipuleggja vannýtt svæði.

Efnt var til kosninga um framtíð flugvallarins í Vatnsmýri árið 2001 þar sem naumur meirihluti 

samþykkti að flugvöllurinn hyrfi á brott. Í AR 2001-2024 er gerð nokkuð ítarlega grein fyrir 

uppbyggingu blandaðar byggðar í Vatnsmýri. Fyrirhugað var að framkvæmdir við fyrsta áfanga 

myndu hefjast árið 2005 og að þeim yrði lokið 2008.  Annar áfangi átti að hefjast 2006, sá þriðji 

2010 og sá fjórði 2016. Borgaryfirvöld efndu til samkeppni um heildarskipulag Vatnsmýrar 

og starf stýrihóps um samkeppnina hófst 2004. Ýmis vandamál komu upp á meðan keppninni 

stóð svo úrslit voru ekki kunngjörð fyrr en 2007 (Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur, 

2008).  Þrátt fyrir alla þá fyrirhöfn sem farið hefur í undirbúning byggðar í Vatnsmýri er framtíð 

flugvallarins enn óljós, svo ómögulegt er að segja til um hvort uppbygging muni verða á 

núverandi skipulagstímabili eða því næsta.

Lokið hefur verið við umhverfismat vegna landfyllinga í tengslum við fyrirhugaða uppbyggingu 

í Gufunesi. Landið hefur verið í eigu Faxaflóahafna síðan þær voru stofnaðar 2005, en 

Reykjavíkurborg er handhafi lóðaleigusamnings. Þann 24. október 2006 samþykkti stjórn 

Faxaflóahafna að efna til viðræðna við skipulagsyfirvöld í Reykjavík um gerð atvinnulóða á 

Gufunesi (Faxaflóahafnir, á.á.). Í viðtali við Morgunblaðið sagði Gísli Gíslason, hafnarstjóri 

Faxaflóahafna að „mikil ásókn væri í að reisa þar [Geldinganesi] lager- og vöruhúsnæði“ (Úr 

Mynd 32. Áætluð uppbygging og byggðar íbúðir. Um 30,6 % af áætluðum íbúðum á 
þéttingarsvæðum og endurnýtanlegu landi hafa verið byggðar, en um 58,5% af áætluðum 
íbúðum á nýbyggingasvæðum. Hér er átt við þá áætlaða uppbyggingu sem átti að hefjast fyrir 
árið 2010 (Heimild: Skipulags- og byggingarsvið).
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grunnum og af sjávarbotni, 2006, 26. október). Reykjavíkurborg hefur skoðað þann möguleika, 

að á Gufunesi rísi vöruhús og athafnastarfsemi (Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar, 2008). 

Telja má víst að deilur um lagningu Sundabrautar hafi tafið fyrir ákvörðun um uppbyggingu í 

Gufunesi. En borgarfulltrúi Samfylkingarinnar skrifaði grein á vef flokksins í lok mars 2006 þar 

sem segir m.a.: „um leið og hún kemur [Sundabraut] (en fyrr ekki) verður hægt að reisa glæsta 

íbúðabyggð í Gufunesi/Geldinganesi“ (Stefán Jón Hafstein, 2006).

Í AR 2001-2024 var stefnt að því að uppbygging á svæði sem kallast Elliðaárvogur I, hæfist 2002 

og yrði lokið 2008. Gert var ráð fyrir að íbúðum myndi fjölga um 464 á svæðinu en árið 2009 

hafði þeim einungis fjölgað um 19 síðan 2001. Stofnaður var stýrihópur um rammaskipulag 

Ártúnshöfða/Elliðaárvogs í maí 2005. Kanon arkitektar ásamt VSÓ ráðgjöf hafa unnið að gerð 

rammaskipulagssins en þeirri vinnu er ekki lokið þegar þetta er skrifað.  

5.2.5  Markmið 3. e) Auka þéttleika byggðar

Í kafla 4.3 var fjallað um þéttingarsvæði mögulegar aðferðir við þéttingu byggðar. Kynnt voru til 

sögunar nokkur hugtök er tengjst þéttingu byggðar en þau hugtök sem kannski er mikilvægast 

að minnast á í þessum kafla eru endurnýting lands (e. brownfield development) og uppbygging á 

óbyggðum svæðum (e. greenfield development). Það má segja að þessi tvö hugtök séu kjarninn 

í hugmyndum erlendis um að þétta byggð til að stuðla að hagkvæmari landnýtingu (Urban 

Task Force, 1999), þ.e. að beina framkvæmdum inn á land sem áður var byggt (e. brownfields). 

Í greinargerð Aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024 segir „á nýjum íbúðarsvæðum í útjaðri 

byggðar verði þéttleiki byggðar að jafnaði um 25 íbúðir/ha í stað stefnu um 15-20 íbúðir/ha í 

Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016“. 

Þessi nálgun á þéttingu byggðar er áhugaverð, þar sem hér er um að ræða framkvæmdir á áður 

óbyggðu landi (e. greenfields) á jaðri borgarinnar.  Í sjálfu sér er markmið um þéttari byggð 

í nýjum hverfum gott og gilt og er hagkvæmari nýting á landi og þjónustukerfum en dreifð 

byggð. Hins vegar má draga það í efa hvort uppbygging þéttra hverfa á jaðrinum nái fram 

öðrum jákvæðum áhrifum aukins þéttleika (sjá kafla 3.2). Til að mynda er erfitt að ímynda sér 

annað en að þétt íbúahverfi á útmörkum borgarinnar kalli á aukna bílaumferð þar sem fleiri 

íbúar þurfa að fara langt til að sækja vinnu og þjónustu (sjá mynd 33).
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5.3  þéttingarsvæði
Í kafla 5.2.3 var fjallað um markmið Aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024 um að þétta núverandi 

byggð. Í ljós kom að vestan Elliðaáa, hafa einungis tæp 30% af íbúðum á þéttingarsvæðum 

verið byggðar. Í ljósi þess er áhugavert að skoða nánar nokkur fyrirhuguð þéttingarsvæði, til að 

reyna að varpa ljósi á þróun mála. Til nánari umfjöllunar eru fimm þéttingarsvæði í vesturhluta 

borgarinnar þar sem framkvæmdir eða undirbúningur framkvæmda er kominn mislangt. Einnig 

verða teknir til skoðunar tveir deiliskipulagsreitir í miðborginni þar sem áformuð er innfylling 

en eru ekki tilgreindir sem sérstök þéttingarsvæði í aðalskipulagi, en flokkast til þéttingar í 

miðborg.

Mynd 33. Þétting á jaðrinum. Leiða má að því líkur að mikil íbúaaukning á jaðrinum 
fjarri þjónustumiðju, líkt og hefur átt sér stað í Reykjavík, auki umferðarálag (Mynd: Egill 
Þórarinsson).

Mynd 34. Þéttingarsvæði til nánari umfjöllunnar (Mynd: Reykjavíkurborg, 2010)

1. Lóð Lýsis
2. Lóð Landhelgisgæslu v/Seljaveg
3. Lóð BYKO
4. Mýrargata - Slippur
5. Eimskipsreitur
6. Önnur þétting í miðborg
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5.3.1  lóð lýsis 

Áætlaður fjöldi íbúða: 120

Byggt 2009: 0

Líkt og nafnið gefur til kynna stóð verksmiðja Lýsis áður á lóðinni. Árið 2006 undirrituðu 

heilbrigðisráðuneyti, Reykjavíkurborg og Seltjarnarnesbær viljayfirlýsingu um byggingu 

hjúkrunarheimilis á lóðinni (Borgarráð, 2007). Miðað var við að uppbygging hæfist í byrjun 

árs 2008 og yrði lokið fyrir 2010 (Samið um byggingu hjúkrunarheimilis á Lýsislóð, 2006). 

Deiliskipulag (Gláma - Kím, 2006) fyrir svæðið var samþykkt árið 2007 og gerði ráð fyrir 

hjúkrunarheimili fyrir u.þ.b. 90 vistmenn og fjölbýlishúsi með u.þ.b. 100 íbúðum. Árið 2008 

breytti bæjarstjórn Seltjarnarness um stefnu með því að samþykkja tillögu um að stefnt yrði 

að byggingu hjúkrunarheimilis á Seltjarnarnesi.  Ástæður þessarar áherslubreytingar voru  

m.a. sagðar vera seinagangur við undirbúning hjúkrunarheimils á Lýsislóð (Bæjarstjórn vill 

hjúkrunarheimili, 2008). Starfsmaður Skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar taldi 

að byggingu hjúkrunarheimilis hafi verið frestað en vissi ekki ástæðu þess (Margrét Þormar, 

tölvupóstur, 13. apríl 2010). Frá Félagsmálaráðuneyti fengust þau svör að ekki væri áformað að 

byggja hjúkrunarheimili á lóðinni (Rún Knútsdóttir, tölvupóstur, 20. apríl 2010).

Mynd 35 (til vinstri). Lóð Lýsis í dag (Mynd: Egill Þórarinsson, 2010).

Mynd 36 (til hægri). Deiliskipulag fyrir Lýsisreit, samþykkt 15. febrúar 2007 (Mynd: Gláma - 
Kím, 2006)
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5.3.2  lóð landhelgisgæslu við seljaveg

Áætlaður fjöldi íbúða: 50

Byggt 2009: 0

Landhelgisgæslan flutti starfsemi sína af lóðinni í byrjun árs 2006. Til er gamalt deiliskipulag 

fyrir lóðina sem til stóð að endurskoða (Margrét Þormar, tölvupóstur, 13. apríl 2010). Að beiðni 

skipulagsfulltrúa unnu Drífa Kristín Þrastardóttir og Guðný Gerður Gunnarsdóttir (2007) 

húsakönnun vegna fyrirhugaðar deiliskipulagsvinnu en henni hefur verið frestað af óljósum 

ástæðum (Margrét Þormar, tölvupóstur, 13. apríl 2010). 

Mynd 37 (til vinstri). Lóð Landhelgisgæslu í dag (Mynd: Egill Þórarinsson, 2010).

Mynd 38 (til hægri). Lóð Landhelgisgæslu, Byko-reitur og Sólvallagata (Loftmynd: Borgarvefsjá, 
á.á.). 

BYKO

Sólvallagata

Lóð Landhelgisgæslu
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5.3.3  bykO-reitur - sólvallagata

Áætlaður fjöldi íbúða á BYKO-reit: 50

Áætlaður fjöldi íbúða á Sólvallagötureit: 40

Byggt á Sólvallagötureit: 39

Byggt á BYKO-reit: 0

Íbúðir við Sólvallagötu 80-84 voru byggðar árið 2003. Lóð Byko er í einkaeign og taldi 

starfsmaður Skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar mögulegt að eigendur hafi ekki 

treyst sér til uppbyggingar eða ekki getað selt lóðirnar fyrir viðunandi verð (Margrét Þormar, 

tölvupóstur, 13. apríl 2010). Lóðin er nú til sölu sem styður þá tilgátu, en verslun BYKO flutti 

úr byggingunni í apríl 2008.

Lögð voru fram drög að deiliskipulagstillögu fyrir lóð BYKO í október 2004. Nokkur fjöldi 

athugasemda barst frá hagsmunaaðilum í kjölfar þess að deiliskipulagstillagan var kynnt.  Þá 

þurfti einnig að fá heimild frá umhverfis- og heilbrigðisnefnd vegna fráviks frá hljóðvistarkröfum. 

Deiliskipulag  fyrir reitinn var samþykkt í desember 2006 en samþykktin var kærð í febrúar 

2007 þar sem farið var fram á ógildingu deiliskipulagsins. Svo virðist sem nokkur tími hafi farið 

í að vinna úr kærunni þar sem henni var ekki hafnað fyrr en í desember 2008 (Reykjavíkurborg, 

2008).

Mynd 39 (til vinstri). Bygging sem áður hýsti verslun BYKO við Hringbraut (Mynd: Egill 
Þórarinsson, 2010).

Mynd 40 (til hægri). Hugmynd að fyrirkomulagi bygginga á BYKO-reit, fengin úr deiliskipulagi 
fyrir reitinn (Mynd: Gláma - Kím, 2004).
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5.3.4  Mýrargata/slippur

Áætlaður fjöldi íbúða: 700

Byggt: 0

Afmörkun skipulagssvæðisins er Ánanaust og Grandagarður í vestri, Ægisgarður til norðurs, 

Verbúðarbryggjum og Hafnarbúðir til austur. Suðurmörk svæðisins markast af Vesturgötu 

frá Ánanaustum að Seljavegi og lóðamörkum Nýlendugötu og Vesturgötu að Ægisgötu. Árið 

2003 var haldin samkeppni um rammaskipulag fyrir svæðið og í framhaldi af því kom út 

deiliskipulagsforsögn 2005. Skipulagssvæðinu var skipt í fjóra deiliskipulagsreiti: Slippareit, 

Ellingsenreit, Héðinsreit og Nýlendureit, en Slippareiturinn og Ellingsensreiturinn voru síðar 

sameinaðir í einn reit. Árið 2007 voru samþykkt deiliskipulög fyrir alla reitina en  ekki er til 

samþykkt deiliskipulag fyrir Mýrargötuna sjálfa. Ýmis atriði hafa komið upp við undirbúning 

uppbyggingar á svæðinu. Má þar t.d. nefna hugmyndir um varðveislu Daníelsslipps, fyrirhugaða 

lagningu Mýrargötu í stokk og svo ákvörðun 2008 um sameiningu Mýrargötu og Geirsgötu í 

einn stokk (Mýrargata og Geirsgata í lokaðan stokk, 2008).

Vorið 2008 samþykkti stjórn Faxaflóahafna að efna til hugmyndasamkeppni um skipulag og 

þróun gömlu hafnarinnar í Reykjavík. Úrslit voru kunngjörð í lok árs 2009 en tillaga skosku 

arkitektanna Graeme Massie Architects hlaut fyrstu verðlaun (Faxaflóahafnir, á.á.). Hið nýja 

heildarskipulag hafnarinnar breytti stöðu mála á Slippareitnum. Deiliskipulagið frá 2007 er enn 

í gildi en með tilkomu heildarskipulags fyrir höfnina varð það úrelt og búast má við að því verði 

breytt á næstu árum (Margrét Þormar, tölvupóstur, 13. apríl, 2010).

Mynd 41 (til vinstri). Slippasvæðið í dag (Mynd: Egill Þórarinsson, 2010).
Mynd 42 (til hægri). Hugmynd að uppbyggingu á Slippavæði. Framtíðarsýn vinningshafa 
samkeppni um heildarskipulag gömlu hafnarinnar (Mynd: Graeme Massie Architects, 2009).
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Héðinsreitur er í eigu einkaaðila. Í lok árs 2007 tilkynntu eigendur áform sín um að byggja 

fjölbýlishús með ríflega 180 lúxusíbúðum á lóðinni. Til stóð að uppbygging hæfist skömmu 

eftir það og að fyrsta áfanga yrði lokið um mitt ár 2009 (Lúxusíbúðir rísa á Héðinsreit..., 2007). 

Þegar þetta er skrifað hafa framkvæmdir ekki hafist. Starfsmaður Skipulags- og byggingarsviðs 

Reykjavíkurborgar taldi að um eigendaskipti hafi verið að ræða (Margrét Þormar, tölvupóstur, 

14. apríl 2010) og því hafi uppbygging ekki hafist á reitnum.

Mynd 45 (til vinstri). Skuggahverfi í dag. Lokið hefur verið við 79 íbúðir (Mynd: Egill 
Þórarinsson, 2010).
Mynd 46 (til hægri). Skuggahverfi, framtíðarsýn (Mynd: 101 Skuggahverfi, á.á.).

Mynd 43 (til vinstri). Héðinsreitur í dag (Mynd: Egill Þórarinsson, 2010).
Mynd 44 (til hægri). Tillaga að lúxusíbúðum á Héðinsreit (Mynd: Héðinsreitur ehf., 2007).

5.3.5    Eimskipsreitur - Skuggahverfi

Áætlaður fjöldi íbúða: 250

Fjölgun íbúða 2002-2009: 79

Framkvæmdir á reitnum eru  hafnar og eru enn í gangi. Lokið hefur verið við fyrsta áfanga sem 

taldi 79 íbúðir. Telja má víst að slæmt efnahagsástand hafi haft áhrif á framgang uppbyggingar 

Skuggahverfis, þar sem eigendur sóttu um að breyta hluta íbúða í hótel árið 2009, vegna dræmrar 

sölu á íbúðum (Pressan, 2009).
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5.3.6  norðurstígsreitur

Byggt 2001-2009: 21

Deiliskipulagsreiturinn markast af Vesturgötu, Ægisgötu, Tryggvagötu og Norðurstíg. Á reitnum, 

sem er tæpir 0,7 h, er gert ráð fyrir niðurrifi á þremur byggingum; húsi á horni Tryggvagötu og 

Ægisgötu, skúr við Nýlendugötu og geymsluhúsnæði á Norðurstíg. Í stað fjarlægðra bygginga 

var gert ráð fyrir að íbúðarhúsum. Einnig var gert ráð fyrir að flutningshús/nýbygging rísi á 

auðri lóð við Vesturgötu 24. 

Þegar þetta er skrifað hefur hús á horni Ægisgötu og Tryggvagötu verið rifið og í stað þess 

komið fjölbýlishús með 20 íbúðum. Skúrinn við Nýlendugötu 5a hefur einnig verið fjarlægður 

og á lóðinni hefur risið flutningshús. Geymsluhúsnæði stendur enn við Norðurstíg en eigandi 

þess lagði fram tillögu að uppbyggingu. Á lóðinni eru hins vegar fleiri eigendur, sem voru 

ósamþykkir tillögu að nýbyggingu. Þar sem samþykki meðlóðarhafa er áskilið til þess að byggja 

megi á lóð, hafa framkvæmdir ekki hafist (Margrét Þormar, tölvupóstur, 14. apríl, 2010).

Skipulagsráð samþykkti deiliskipulagsbreytingu fyrir lóð 24 við Vesturgötu í júlí 2006. Hins 

vegar var sú ákvörðun kærð í apríl 2007. Kæruferlið var nokkuð tímafrekt en ekki fékkst 

niðurstaða í málið fyrr en árið 2009 og var kæran þá felld úr gildi (Reykjavíkurborg, 2009).

Mynd 47. Deiliskipulag Norðurstígsreits (Mynd: Guðrún Jónsdóttir, 2003).
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Mynd 48 (til vinstri). Lóð Vesturgötu 24 í dag (Mynd: Egill Þórarinsson, 2010).
Mynd 49 (til hægri). Vesturgata 24 skv. deiliskipulagi fyrir lóðina (Mynd: Arkitektastofa 
Þorgeirs, 2005).

Mynd 50 (til vinstri). Geymsluhúsnæði við Norðurstíg 5 í dag (Mynd: Egill Þórarinsson, 
2010).
Mynd 51 (til hægri). Leyfileg uppbygging á lóð við Norðurstíg 5 skv. deiliskipulagi fyrir 
Norðurstígsreit (Mynd: Guðrún Jónsdóttir, 2003).

Mynd 52 (til vinstri). Nýtt íbúðarhús við Nýlendugötu 5a (Mynd: Egill Þórarinsson, 2010).

Mynd 53 (til hægri). Nýtt fjölbýlishús á horni Tryggvagötu og Ægisgötu (Mynd: Egill 
Þórarinsson, 2010).
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5.3.7  naustareitur

Byggt 2001-2009: 2/26

Naustareitur er næsti deiliskipulagsreitur austan við Norðurstígreit og markast af Norðurstíg, 

Vesturgötu, Tryggvagötu og Grófinni (sjá mynd 54). Á reitnum er gert ráð fyrir umtalsverðri 

uppbyggingu á lóð sem tilheyrir Vesturgötu 18 og lóð sem tilheyrir Tryggvagötu 18, ásamt 

minniháttar viðbyggingum og flutningi á Gröndalshúsi á baklóð við Vesturgötu 16b. 

Við Tryggvagötu 18 hefur risið nokkuð stórt fjölbýlishús (sjá mynd 55) þar sem áður var 

bílastæði. Á heimasíðu eigenda hússins (T18, á.á.) kemur fram að húsið hafi verið byggt 2008 

og í því séu 24 íbúðir. Hins vegar er ekki að finna neinar tölur yfir nýjar íbúðir í göngum frá 

Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkur yfir nýjar íbúðir 2002-2009. 

Mynd 54. Deiliskipulag Naustareits (Mynd: Guðrún Jónsdóttir, 2003).
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Gert er ráð fyrir niðurrifi á iðnaðarhúsnæði á lóð við Vesturgötu 18 (sjá mynd 60) og þess í 

stað rísi þar nýtt fjölbýlishús (sjá mynd 58). Deiliskipulagsreiturinn hefur gengið í gegnum 

deiliskipulagsbreytingar en verktakar hafa verið að kaupa upp lóðir á reitnum og óska eftir 

breytingum á deiliskipulagi, sem getur verið nokkuð tímafrekt ferli (Margrét Þormar, tölvupóstur, 

14. apríl, 2010). 

Sú fjölgun íbúða sem átt hefur sér stað á reitnum og kemur fram í gögnum frá Skipulags- og 

byggingarsviði Reykjavíkurborgar eru breytingar á húsi við Vesturgötu 14.

Mynd 55 (til vinstri). Nýtt fjölbýlishús við Tryggvagötu 18 (Mynd: Egill Þórarinsson, 2010).

Mynd 56 (til hægri). Gröndalshús hefur verið flutt af baklóð Vesturgötu 16 (Mynd: Egill 
Þórarinsson, 2010).

Mynd 57. Breytt deiliskipulag fyrir Naustareit. Þar er gert ráð fyrir auknu  byggingarmagni 
(Mynd: Gláma - Kím, 2003).
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Mynd 60 (til vinstri). Vesturgata 18 í dag. Horft niður Norðurstíg. Lóðin er stór og nær frá 
Vesturgötu, niður Norðurstíg að byggingu við Tryggvagötu 10 (Mynd: Egill Þórarinsson, 
2010).

Mynd 58 (til vinstri). Samþykkt byggingarmagn við Vesturgötu 18 eftir breytingu á deiliskipulagi. 
Götumynd við Norðurstíg (Mynd: Gláma - Kím, 2003).

Mynd 59 (til hægri). Samþykktar breytingar við Tryggvagötu 10-14 (Mynd: Gláma - Kím, 
2003).

Mynd 61 (til hægri). Tillögur arkitekta að uppbyggingu við Vesturgötu 18 (Mynd: Gláma - Kím, 
2008).

Mynd 62. Tryggvagata 10-14 í dag (Mynd: Egill Þórarinsson, 2010).

Mynd 63. Tillögur arkitekta að uppbyggingu á Tryggvagötu 10-14. Nýtt fjölbýlishús við 
Tryggvagötu 14, Tryggvagata 12 hækkuð um eina hæð og turn bætt við Tryggvagötu 10 (Mynd: 
Gláma - Kím, 2008).
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5.4  fyrirstöður uppbyggingar á þéttingarsvæðum í reykjavík

Þéttingarsvæðin fimm sem voru til umfjöllunnar hér á undan eru einungis hluti af áætlaðri  

þéttingu á skipulagstímabilinu 2001-2024. Umfjöllunin varpar þó, að einhverju leyti,  ljósi á 

framkvæmdaumhverfi innan borgarinnar og erfiðleika við uppbyggingu á þéttingarsvæðum. 

Telja má að mörg þeirra atriða sem komu fram í kafla 3.4 um fyrirstöður þéttingar eigi við hér 

í Reykjavík. 

5.4.1  Efnahagslegar hindranir

Svo virðist sem kostnaður við uppbyggingu innan borgarinnar sé nokkuð hár og tefji framkvæmdir 

verulega eða komi jafnvel í veg fyrir þær. Sú uppbygging sem átt hefur sér stað á svæðunum gefur 

til kynna að til þess að framkvæmdir skili hagnaði leitast framkvæmdaraðilar við að hámarka 

nýtingarhlutfall á byggingarreitum og byggja dýrar íbúðir, þ.e. svokallaðar lúxusíbúðir. En 

framkvæmdir eru komnar einna lengst á Eimskipsreit í Skuggahverfi þar sem nýtingarhlutfall 

er hátt og íbúðir dýrar. Það sama má segja um fjölbýlishús sem risið hefur við Tryggvagötu 18 

en þar er nýtingarhlutfall einnig nokkuð hátt og íbúðir markaðssettar sem lúxusíbúðir. Einnig 

má benda á fjölbýlishús með 180 lúxusíbúðum sem til stóð að reisa á Héðinsreit.

Lóðasöfnun (e. land assembly) verktaka á Naustareit og breytingar á deiliskupulagi reitsins 

þar sem byggingarmagn er aukið og lóðir sameinaðar, bendir til þess sama, þ.e. að mikið 

byggingarmagn sé forsenda framkvæmda á þéttingarsvæðum auk þess að mikilvægt sé fyrir 

framkvæmdaraðila að byggingarsvæði sé nokkuð stórt og samfellt svo ná megi fram aukinni 

hagkvæmni við stærð.

5.4.2  samfélagslegar hindranir

Sem dæmi um samfélagslegar hindranir við uppbyggingu á þeim reitum sem til umfjöllunar 

eru má nefna kæru vegna fyrirhugaðra framkvæmda á lóð við Vesturgötu 24 og andstöðu 

samlóðarhafa að Norðurstíg 5 við byggingu íbúðahúss í stað núverandi geymsluhúsnæðis. 

Telja má að í fyrra tilvikinu hafi kæran tafið fyrir framkvæmdum og í síðara tilvikinu geri 

mótstaða samlóðarhafa uppbyggingu ómögulega í einhvern tíma. Einnig virðist undirbúningur 

framkvæmda á Bykoreit hafa tafist sökum athugasemda hagsmunaaðila og kæru á samþykktu 

deiliskipulagi.
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Athugasemdir frá hagsmunaaðilum vegna fyrirhugaðra framkvæmda eru eðlilegar í öllu 

skipulagsferli og taka ber tillit til þeirra. Í raun ber undirbúningur á Bykoreit vott um samráð 

við íbúa í skipulagsgerð sem er í takt við áherslur um aukið íbúalýðræði og góða stjórnhætti. 

Hér er því ekki verið að deila á þann tíma sem undirbúningur á þéttingasvæðum tekur heldur 

einungis verið að benda á þá þætti er tefja framgang þéttingar.

5.4.3  pólitískar hindranir

Í kafla 5.4.1 kom fram að svo virðist sem tilhneiging sé meðal vertaka til að sækjast eftir auknu 

byggingarmagni á þéttingarreitum og byggja á þeim lúxusíbúðir.  Dregin var sú ályktun að það 

sé gert til að gera framkvæmdir á þéttingarsvæðum hagkvæmar. Bendir það til þess að opinber 

stuðningur við framkvæmdir sé ekki nægilega mikill en Felt (2007) nefnir skort á fyrirgreiðslum 

og lóðaafslætti til þeirra sem vilja byggja húsnæði á viðráðanlegu verði (e. affordable housing), 

sem eitt af einkennum borga þar sem stuðningur við innfyllingar er lítill. 

5.4.5  þýðing hindrana

Gott dæmi um hátt flækjustig uppbyggingar á þéttingarsvæðum er að finna í umfjöllun 

kafla 5.3.4 um Mýrargötu - Slippasvæði. Haldnar hafa verið tvær samkeppnir um skipulag 

svæðisins, sú fyrri um rammaskipulag Mýrargötusvæðis og sú síðari um heildarskipulag gömlu 

hafnarinnar.  Síðari samkeppnin ógilti í raun niðurstöðu fyrri keppninnar þó svo deiliskipulag 

byggt á útkomu rammaskipulagsins sé enn í gildi. Þar að auki hafa framkvæmdir í nágrenni 

Slippasvæðisins haft áhrif á undirbúning framkvæmda, s.s. hugmyndir um lagningu Geirsgötu 

í stokk og hugmyndir um varðveislu Daníelsslipps. Undirbúningstími framkvæmkvæmdanna 

hefur því verið æði langur.                                                    

Þétting á sér oft stað á viðkvæmum stöðum sem geta haft sögulegt- og/eða tilfinningalegt 

gildi fyrir íbúa borgarinnar. Því getur framkvæmdum á þéttingarsvæðum fylgt töluvert meira 

formvafstur og skriffinska, ásamt því að vekja meira umtal og jafnvel mæta meiri andstöðu 

en framkvæmdir á jaðri borgarinnar. Það, ásamt auknum kostnaði, hærra flækjustigi og fleiri 

óvissuþáttum leiðir ef til vill til þess að verktakar kjósi frekar að byggja á nýbyggingasvæðum. 

Sú staðreynd að tæp 59% af þeim íbúðum sem áætlað var að byggja eða hefja uppbyggingu  á 

á tímabilinu 2001-2010 af fyrirhuguðum íbúðum á nýbyggingasvæðum hafa verið byggðar en 

einungis um rúm 30% af fyrirhuguðum íbúðum á þéttingarsvæðum bendir til þess að svo sé (sjá 

kafla 4.2.3).
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5.5  Ávinningur þéttingar á skipulagstímabilinu

Til að leggja mat á hvort framkvæmdir á tímabilinu 2001-2024 hafi skilað tilætluðum árangri, 

þ.e. mögulegum jákvæðum áhrifum af þéttingu byggðar (sjá kafla 3.2), er stuðst við mælanlega 

vísa. Stór hluti hugmynda um jákvæð áhrif aukins þéttleika eru þess eðlis að þær kalla á 

umfangsmiklar rannsóknir. Hér er einungis stuðst við fyrri rannsóknir þar sem samanburður 

milli ára er mögulegur. 

5.5.1  ferðavenjur

Á myndum 64, 65 og 66 má sjá samanburð á niðurstöðum rannsókna sem gerðar voru á ferðavenjum 

Reykvíkinga árin 2002 og 2008. Fyrir ferðavenjur árið 2002 er stuðst við skýrslu eftir Harald 

Sigurðsson (2004) sem gefin var út af Borgarfræðasetri og byggir á niðurstöðum könnunar sem 

Gallup gerði. Fyrir ferðavenjur árið 2008 er stuðst við könnun sem Bjarni Reynarsson (2008) 

gerði fyrir samgönguráð. Hafa ber í huga að kannanirnar voru framkvæmdar af ólíkum aðilum 

og  ólíkum aðferðum beitt við að afla upplýsinga. Til að mynda var hverfisskipting ólík, og í 

könnuninni frá árinu 2008 var tekið tillit til notkunar reiðhjóla en ekki í könnuninni frá árinu 

2002. Reynt var að leiðrétta fyrir mismunandi áherslum í könnununum en ekki er hægt að 

fullyrða að samanburðurinn sé fullkomlega marktækur.

Mynd 64. Hlutfall ferða með einkabíl, allar ferðir. Samanburður á milli ára. Vestan Elliðaáa 
hefur hlutur ferða með einkabíl aukist úr um 72% í 83% og úr 73% í 90% austan Elliðaáa 
(Heimild: Haraldur Sigurðsson, 2004; Bjarni Reynarsson, 2008).
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5.5.2  Umferðarálag

Við athugun á breyttu umferðarálagi var horft til árdagsumferðar, þ.e. meðalfjölda bíla á alla 

daga árs, á Nesbraut (Hringbraut og Miklabraut að Hringvegi). 

Mynd 65. Hlutfall ferða farnar gangandi (allar ferðir). Hlutfall lækkaði úr 21% í 6% vestan 
Elliðaáa og úr 19% í 1% austan Elliðaáa (Heimild: Haraldur Sigurðsson, 2004; Bjarni 
Reynarsson, 2008).  

Mynd 66. Hlutfall ferða með strætó (allar ferðir). Hlutfall ferða með strætó virðist hafa hækkað 
úr 5% í 7% í allri Reykjavík (Heimild: Haraldur Sigurðsson, 2004; Bjarni Reynarsson, 2008).

Mynd 67. Samanburður á umferðarmagni um Nesbraut 2002 og 2008. Umferð hefur aukist á 
öllum mælingarstöðum, en mest austast í borginni á milli Hringvegar og Höfðabakka (Heimild: 
Vegagerðin, á.á.).
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5.5.3  fólksbílaeign í reykjavík

Tölur yfir bifreiðaeign Reykvíkinga og áætlaðan útblástur bifreiða í Reykjavík eru fengnar úr 

greinargerð sem Alta ehf. (2008) vann fyrir Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar.

Mynd 68. Fjóldi fólksbíla í Reykjavík. Bifreiðaeign borgarbúa hefur aukist undanfarin ár en 
telja má að bættur efnahagur fólks og breytt lánaumhverfi ráði þar miklu um (Mynd: Alta ehf., 
2008).

Mynd 69. Áætlaður útblástur farartækja í Reykjavík. Með aukinni umferð hefur útblástur frá 
bifreiðum aukist (Mynd: Alta ehf., 2008).
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5.6  Hefur þéttleiki byggðar aukist?

Líkt og fram kom í kafla 3.1.1 getur verið vandasamt að ákveða við hvaða svæði skal notast 

við í útreikningum á þéttleika fyrir heilar borgir. Hér er því notast við nokkrar ólíkar stærðir 

en hafa ber í huga að engin þeirra er hárrétt. Þær eru byggt land og þéttbýlissvæði Reykjavíkur 

samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024, en stærð fyrir byggt land árið 2001 er gefin 

upp í greinargerð aðalskipulags (Reykjavíkurborg, 2002b), stærð byggðs lands 2009 var áætluð 

með aðstoð upplýsinga af vef Reykjavíkurborgar (á.á.). Einnig var notast við mörk þéttbýlis 

Reykjavíkur 2001 og svo tvær mismunandi skilgreiningar á mörkum þéttbýlis 2009 sem sýnd 

eru á mynd 24 og mynd 70.

5.6.1  íbúðaþéttleiki

Árið 2001 var þéttleiki byggðar miðað við skilgreiningar í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 

um 13 íbúðir/ha á byggðu landi og um 7 íbúðir/ha á þéttbýlissvæði borgarinnar (Reykjavíkurborg, 

2002b). Ef notast er við sömu skilgreiningar var þéttleikinn árið 2009 tæpar 14 íbúðir/ha á 

byggðu landi og tæpar 8 íbúðir/ha á þéttbýlissvæði borgarinnar. Þéttleiki Reykjavíkur hefur því 

aukist ef miðað er við þær skilgreiningar sem hér eru nefndar.

Ef hins vegar er miðað við ystu mörk þéttbýlis Reykjavíkur eins og þau eru sýnd á mynd 24 þá 

var þéttleiki borgarinnar 983 íbúðir/km2 árið 2001 en um 1013 íbúðir/km2 2009. Þau ystu mörk 

Mynd 70. Þéttbýli Reykjavíkur (blá lína). Hér er miðað við ystu mörk þéttbýlis en ekki svokallað 
þéttbýlissvæði borgarinnar sem er töluvert stærra (Mynd: Skipulags- og byggingarsvið 
Reykjavíkurborgar, 2010).
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þéttbýlis sem notast er við fyrir árið 2009 eru ansi varlega áætluð og taka ekki tillit til óbyggðra 

og opinna svæða á milli nýju hverfana í austurhluta borgarinnar. Ef til vill væri eðlilegra að 

draga línu á milli ystu marka hverfa borgarinnar (sjá mynd 70), en þá hefur borgin stækkað um 

það sem nemur 5 km2 á skipulagstímabilinu og íbúðaþéttleiki var því um 983 íbúðir/km2 árið 

2009 eða sá sami og 2001.

5.6.2  íbúaþéttleiki

Ef miðað er við skilgreiningar Aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2024 var íbúaþéttleiki á byggðu 

landi árið 2001 32,8 íbúar/ha og 17,7 íbúar/ha á þéttbýlissvæði borgarinnar. Ef notast er við 

sömu skilgreiningar var íbúaþéttleiki á byggðu landi árið 2009 32,9 íbúar/ha en um 19 íbúar/ha 

á þéttbýlissvæði borgarinnar. Ef miðað er við svæðin sem sýnd eru á mynd 24 var íbúaþéttleiki 

árið 2001 2.463 íbúar/km2 en 2.446 íbúar/km2 árið 2009. Ef svo er miðað við svæði sem sýnt er 

á mynd 70 var íbúaþéttleiki 2.373 íbúar/km2 árið 2009.
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6  niðUrstöðUr

6.1  framfylgd markmiða

Við athugun á framfylgd markmiða um þéttingu byggðar á skipulagstímabilinu 2001-2024 kom 

í ljós að stefnunni hefur ekki verið fylgt nægilega vel eftir.

   Markmið: Takmarka útþenslu þéttbýlis

Byggt hefur verið utan þess ramma sem ætlað var að takmarka vöxt borgarinnar • 

til austurs (sjá mynd 25). 

Á skipulagstímabilinu hefur þéttbýli borgarinnar vaxið um það sem nemur 3,5 • 

til 5 km2 til austurs (sjá mynd 24).

   Markmið: Mynda samfellda byggð

Ný hverfi eru nokkuð einangruð og aðskilin eldri byggð og geta vart talist sjálfum • 

sér næg varðandi þjónustu (sjá mynd 26).

   Markmið: Þétta núverandi byggð

Áætlað var að byggja eða hefja uppbyggingu á 6.810 íbúðum á þéttingarsvæðum • 

eða endurnýtanlegu landi á tímabilinu 2001-2009. Af nýjum íbúðum sem 

byggðar voru á skipulagstímabilinu geta 2.085 talist til þéttingar eða um 31% 

því sem áætlað var. 

   Markmið: Endurskipuleggja vannýtt svæði

Framkvæmdir hafa ekki hafist á vannýttum svæðum þegar þetta er skrifað.• 

   Markmið: Auka þéttleika byggðar

Stefnt var að því að auka þéttleika byggðar með því að byggja þétt úthverfi á • 

jaðri borgarinnar. Telja má að það sé vafasöm aðferð við að þétta byggð og vinni 

í raun gegn tilgangi þéttingar að einhverju leyti, þ.m.t. minni notkun einkabílsins 

og minni útblástur (sjá mynd 33).  Í kafla 3.3 var fjallað um möguleg svæði til 
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þéttingar. Þar var gerður greinarmunur á uppbyggingu á áður byggðu landi (e. 

brownfield development), sem flokkast til þéttingar byggðar og framkvæmdum 

á áður óbyggðu landi eða nýbyggingasvæðum (e. greenfield development), sem 

flokkast að jafnaði ekki til þéttingar byggðar. Því telst markmið um að þétta 

byggð með því að byggja þétt úthverfi vart samræmast almennum hugmyndum 

um þéttingu byggðar.

Markmið

3. a) Takmarka útþenslu þéttbýlis Ekki framfylgt

3. b)  Mynda samfellda byggð  Ekki framfylgt

3. c) Þétta núverandi byggð  Framfylgt að hluta

3. d) Endurskipuleggja vannýtt svæði Ekki framfylgt

3. e) Auka þéttleika byggðar  Á ekki við

Tafla 1. Framfylgd markmiða

6.2    Erfiðleikar við uppbyggingu á þéttingarsvæðum

Í kafla 3.4 var fjallað um kenningar Calavita, Caves og Ferrier (2005), Felt (2007), Farris 

(2001) og Porter (1995) um mögulegar fyrirstöður uppbyggingar á þéttingarsvæðum. Skoðuð 

voru fimm fyrirhuguð þéttingarsvæði í vesturhluta Reykjavíkur og tveir deiliskipulagsreitir 

í miðborginni (sjá kafla 5.4). Á athugunarsvæðunum mátti finna dæmi um þrjá meginflokka 

hindrana, þ.e. samfélagslegar, efnahagslegar og pólitískar (sjá kafla 5.4) sem fjallað var um í 

kafla 3.4. Í flestum tilvikum var nokkuð erfitt að greina með mikilli vissu hvað standi helst í vegi 

fyrir uppbyggingu á þéttingarsvæðum. En telja má að almennt sé flóknara og kostnaðarsamara 

fyrir framkvæmdaaðila að byggja innan borgar en á útmörkum hennar og eru ástæðurnar fyrir 

því nokkuð margar, en sem dæmi má nefna hátt lóðaverð, fleiri óvissuþætti, litla hagkvæmni við 

stærð, aukna skriffinsku og formvafstur ásamt því að hagsmunaaðilar eru almennt fleiri.
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6.3  jákvæð/neikvæð áhrif af framkvæmdum á skipulagstímabilinu

Í kafla 3.2 var fjallað um möguleg jákvæð áhrif af þéttingu byggðar. Gerður var samanburður 

milli ára á sex þáttum sem tengjast ferðavenjum íbúa, en kenningar eru uppi um að þær séu að 

einhverju leyti í tengslum við þéttleika byggðar og aukinn þéttleiki stuðli að umhverfisvænni 

samgönguháttum. Notast var við eftirtalda vísa við samanburð á milli ára: hlutfall ferða með 

einkabíl, hlutfall ferða fótgangandi, hlutfall ferða með strætó, umferðarmagn á Nesbraut, 

bílaeign borgarbúa og útblástur bifreiða (sjá kafla 5.5).

Niðurstöður samanburðar:

Bílanotkun jókst á tímabilinu• 

Færri ferðir voru farnar fótgangandi• 

Fleiri ferðir voru farnar með strætó• 

Umferðarálag á megin stofnbraut borgarinnar jókst á tímabilinu• 

Bílaeign jókst• 

Útblástur koltvísýrings frá bifreiðum jókst á tímabilinu• 

Samgönguvísarnir gefa því til kynna að framkvæmdir á skipulagstímabilinu hafa ekki haft 

jákvæð áhrif á samgönguvenjur borgarbúa.
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6.4 þróun þéttleika borgarinnar

Í kafla 3.1 var fjallað um mælingar á þéttleika en þar kom fram að aðferðir við útreikninga eru 

misjafnar og vandasamt getur verið að ákveða stærð þess svæðis sem notast skal við. Í kafla 5.6 

var þéttleiki Reykjavíkur árin 2001 og 2009 borinn saman eftir mismunandi aðferðum og má 

sjá niðurstöðurnar á töflu 2 og 3 (fjallað er um skilgreiningar á þéttbýlissvæði og byggðu landi 

í kafla 3.1 og sjá má legu þéttbýlismarka á mynd 24).

Svæði      2001   2009

Þéttbýlissvæði     704   783

Byggt land     1305   1358

Mörk þéttbýlis (þrengri skilgreining)  983   1013

Mörk Þéttbýlis (víðari skilgreining)  983   983

Tafla 2. Samanburður á þéttleika 2001 og 2009, í íbúðum á km2.

Svæði      2001   2009

Þéttbýlissvæði     1.770   1.900

Byggt land     3.280   3.290

Mörk þéttbýlis (þrengri skilgreining)  2.463   2.446

Mörk Þéttbýlis (víðari skilgreining)  2.463   2.373

Tafla 3. Samanburður á þéttleika 2001 og 2009, í íbúum á km2.

Byggð Reykjavíkur hefur því ýmist orðið þéttari eða ekki, allt eftir því hvaða aðferð er notuð 

við útreikningana. En líkt og sjá má á töflum 2 og 3 er munur á milli ára vart merkjanlegur. 
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7  UMræðUr

Gerð var tilraun til að varpa ljósi á framfylgd stefnu stjórnvalda á skipulagstímabilinu 2001-

2024 um þéttingu byggðar og möguleg jákvæð áhrif þeirrar stefnu. Janframt var reynt að greina 

þá þætti sem tefja fyrir uppbyggingu á þéttingarsvæðum. 

Taka ber niðurstöðum úr samanburði á ferðavenjum milli ára með nokkrum fyrirvara, þar sem 

stuðst var við kannanir úr ólíkum áttum og framkvæmd þeirra var ekki sú sama. Einnig verða 

aðrir vísar sem notast var við að teljast nokkuð takmarkaðir, þar sem þeir voru fáir og ná ekki 

yfir allt skipulagstímabilið.

Engu að síður er hægt að draga þá ályktun að stefnu um þéttingu byggðar hafi ekki verið 

framfylgt af fullum mætti, en þéttleiki virðist ekki hafa aukist að neinu ráði á gildistíma 

áætluninnar og ekki eru merkjanlegar jákvæðar breytingar á samgönguvenjum fólks. Þvert á 

móti hefur notkun einkabílsins aukist á kostnað annarra samgöngumáta. Að mati höfundar á 

uppbygging úthverfa á útmörkum borgarinnar stóran þátt í aukinni bílnotkun, þó fleira komi 

einnig til. Þó ber að hafa í huga að nýbyggingasvæði í Norðlingaholti og Grafarholti fylgdu með 

frá síðasta skipulagstímabili en eru flokkuð til núgildandi skipulagstímabils í þessari ritgerð þar 

sem uppbygging þeirra fór að mestu fram á því tímabili.

Ekki er nóg að marka stefnu um þéttingu byggðar ef ekki er stutt við hana, en dæmi um lítinn 

stuðning við  stefnuna var ákvörðun um að byggja nýtt hverfi utan vaxtarmarka þéttbýlis 

borgarinnar. Því þarf að tilgreina raunveruleg vaxtarmörk þéttbýlis sem verða að minnsta kosti 

virt út skipulagstímabilið. 

Athugunin á þeim þáttum sem standa þéttingu fyrir þrifum náði einungis yfir einstaka reiti og 

ekki var kafað sérstaklega djúpt ofan í framkvæmdaferilinn. Þó má ef til vill draga nokkrar 

ályktanir af athuguninni.  Þar sem töluvert hærra hlutfall af áætluðum íbúðum hefur verið byggt 

á nýbyggingasvæðum en þéttingarsvæðum, virðist sem uppbygging gangi töluvert hraðar fyrir 
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sig á nýbyggingasvæðum eða að þau séu eftirsóknarverðara byggingarland í augum verktaka 

(sjá kafla 5.2.3). Því verður að teljast að þær hindranir sem nefndar hafa voru til sögunnar í kafla 

5.4 hafi töluverða þýðingu og áhrif á þróun byggðar.

Þar sem raunverulegur gildistími skipulagsáætlanna er nokkuð stuttur, eða í kringum 7 ár, er 

hætta á að ákveðinn vítahringur skapist sé framkvæmdum ekki stýrt með markvissum hætti 

inn á þéttingarsvæði eða endurnýtanlegt land. En líkt og kom fram í kafla 4.2 er algengt að 

aðalskipulagsáætlanir erfi nýbyggingasvæði frá skipulagstímabilinu á undan, líkt og núgildandi 

aðalskipulag erfði nýbyggingasvæði í Grafarholti og Norðlingaholti frá Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 1996-2016 og næsta skipulagstímabil kemur til með að erfa hverfi í Úlfársdal og 

í Reynisvatnsási. Því geta fyrstu ár skipulagstillagna að miklum hluta farið í uppbyggingu á 

svæðum frá fyrra skipulagstímabili. Þegar úthverfin frá fyrra skipulagstímabili eru svo að mestu 

fullbyggð verður eftirspurn eftir íbúðum meiri en uppbygging á þéttingarsvæðum getur annað 

sökum hindrana og tafa við framkvæmdir. Þá er hafið að byggja á nýju svæði á jaðrinum til 

að mæta íbúðaþörf sem svo er arfleitt næsta skipulagstímabili á eftir og ferlið byrjar aftur (sjá 

mynd 64).

Mynd 71. Mögulegur vítahringur ef stuðningur við þéttingu er ekki næganlegur. Ekki er 
hægt að fullyrða að ferlið eigi sér stað í Reykjavík en athuganir á einstaka þéttingarsvæðum 
og staðsetning byggðra íbúða á skipulagstímabilinu benda til þess að svo sé (Mynd: Egill 
Þórarinsson, 2010). 
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Ferlið er mjög einfaldað og vissulega getur átt sér stað uppbygging innan borga samtímis 

uppbyggingu á jaðrinum, þ.e. eldri byggð getur verið að þéttast á meðan útþensla á sér stað. 

En sú staðreynd að hlutfallslega meira hefur verið byggt á nýbyggingasvæðum heldur en á 

þéttingarsvæðum og endurnýttu landi bendir til þess að uppbyggingin sé hraðari á jaðrinum 

heldur en innan borgarinnar þrátt fyrir að áætlað sé að byggja meira innan byggðar en á jaðri 

hennar.

Má því slá því föstu að varasamt sé að ætla hinum frjálsa markaði að framfylgja stefnu um 

þéttingu byggðar og stuðningur stjórnvalda sé mikilvægur ef ná á árangri í að þétta byggð. 

Dæmi um stuðning stjórnvalda við þéttingu byggðar er skýr forgangsröðun framkvæmda sem 

ekki verður vikið frá nema af brýnni nauðsyn.

Svo virðist sem algengt sé að verktakar óski eftir auknu byggingarmagni og byggi lúxusíbúðir á 

þéttingarsvæðum til að mæta háum kostnaði. Eðlilegt er að elstu borgarhlutarnir gangi í gegnum 

einhverja endurnýjun og byggð þar þéttist með tímanum. Ef sú þróun heldur áfram að þar sé 

að stórum hluta byggðar lúxusíbúðir er hætt við að aðskilnaður fólks eftir fjárhag aukist með 

tímanum og einungis hinir efnameiri hafi ráð á því að búa í miðborginni eða í nálægð hennar. 

Því er mikilvægt að yfirvöld styðji við þéttingu á markvissan hátt, ekki einungis til að fyrirhuguð 

þétting eigi sér stað heldur einnig til að koma í veg fyrir aðskilnað þjóðfélagshópa og tryggja 

jafnræði. Það er hægt að gera með fyrirgreiðslu til framkvæmdaaðila sem hyggja á uppbyggingu 

íbúða á viðráðanlegu verði (e. affordable housing). Til dæmis í formi skattaafsláttar, afsláttar af 

lóðaverði eða af opinberum gjöldum.
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