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Yfirlýsing höfundar 

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

og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

_________________________________________________________ 

Ragnheiður Svala Káradóttir 
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Ágrip 

Í þessu verkefni er viðfangsefnið, vetrarnotkun almenningsgarða. Skoðaðir voru tveir garðar, 

Miklatún og Seljatjörn, tilurð þeirra og hönnun. Íbúar í nágrenni við garðana voru spurðir og 

leitast  við að kanna hver notkunin er á veturna. Viðhorf íbúanna til garðana var kannað og 

hvað mætti betur fara. Könnunin var tvíþætt.  Annarsvegar var lögð fyrir íbúa hverfana við 

Miklatún netkönnun, en farið í dvalarheimili fyrir aldraða, Seljahlíð við Seljatjörn, og rætt við 

starfsfólk og íbúa þar.  Niðurstaðan kom ef til vill ekki á óvart, en hún er sú að notkunin er 

ekki mikil á vetrum. Ástæðan fyrir þessari litlu notkun er hins vegar áhugaverð, en segja má 

að grundvallar þættir eins og sæti, stígar og lýsing er ábótavant. Ennfremur vantar í garðana 

eitthvað við að vera. Og allir voru sammála um að garðarnir eru mjög mikilvægir í 

umhverfinu og að það þurfi að huga mun betur að þeim en nú er gert. Úrtakið var ekki stórt, 

þ.a.l. eru niðurstöður ekki marktækar sem slíkar. Þær eru þó ákveðin vísbending um þetta 

málefni sem vert er að skoða enn frekar.  
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Þakkir 

Að þessu verkefni komu fjölmargir aðilar. Ég vil fyrst og fremst þakka leiðbeinanda mínum, 

Einari E.Sæmundsen landslagsarkitekt,  fyrir alveg hreint frábæra leiðsögn og óþrjótandi 

þolinmæði. Kolbrún Oddsdóttur fyrir alla aðstoðina með að afla upplýsinga um Seljatjörn og 

hönnun hennar. Þá vil ég þakka félögum í íbúasamtökum 3.hverfis- Hlíðar, Holt og 

Norðurmýri fyrir að gefa sér tíma til að taka þátt í könnuninni, því án þátttöku þeirra hefði 

lítið orðið úr þessu verkefni. Og ennfremur íbúum og starfsfólki Seljahlíðar fyrir 

skemmtilegar samverustundir og gott spjall. Kristínu Þorleifsdóttur landslagsarkitekt vil ég 

þakka fyrir hjálpin með uppsetningu könnunarinnar og spurningar. Samnemendum mínu og 

vinum  fyrir að aðstoða mig við að prufukeyra könnunina og koma með ábendingar.  

Ennfremur starfsfólki Landmótunar, þó einkum Þórhildur Þórhallsdóttir  landslagsarkitekt 

fyrir góðar athugasemdir. Þórunni Káradóttur við þakka fyrir ómetanlega aðstoð við að þýða 

nokkrar greina.   Starfsfólk Reykjavíkurborgar vil ég þakka aðstoðina einkum Þórólfi Jónsson, 

garðyrkjustjóra og landslagsarkitekt og Gunnsteini Olgeirssyni. Örnu Gunnarsdóttur vil þakka 

fyrir það vandasama verk að prófarkalesa verkefnið. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni 

fyrir þolinmæðina, umburðarlyndið og hvatninguna á meðan á þessari vinnu stóð, einkum 

eiginmanni mínum, Pálma Þór Ívarssyni. 
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1. Inngangur 

Almenningsgarða er að finna í flestum borgum heims. Þeir teljast vera hluti af þeim 

almenningsrýmum sem eru í borgum og bæjum, ásamt, torgum og götum. Gildi þessara svæða 

er af mörgum talið verðmæt sem byggingarland, en gildi þeirra eru þó ekkert minni ef horft er 

á samfélagsleg atriði eins og heilbrigði. Rannsóknir hafa sýnt að græn svæði hafa verulega 

jákvæð áhrif á andlegt og líkamlegt heilbrigði fólks. Margir telja að þessi svæði séu lítið sem 

ekkert notaðir af almenningi. Nokkrar kannanir hérlendis hafa verið gerðar sem tengjast 

útivistarsvæðum virðast styðja þessa fullyrðingu (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 2007; 

IMG-Gallup 2005). Ein könnun gefur þó til kynna, að þeir sem fara á svæðin, nota þau mikið 

(Halldór Jón Björgvinsson 2006). Sú könnun var gerð um sumar en rannsóknir sýna að 

notkun almenningsgarða eftir árstíðum, a.m.k. hér á norðurslóðum, er mun meiri á sumrin 

heldur en á veturna. Margir þættir geta komið þar að, en ætla mætti að veðráttan væri helsta 

orsökin sem og myrkrið. Notkun er ennfremur samspili  á milli innihald svæðanna  eða gæða 

(Grahn 1995, 2005) og því atferli sem þar fer fram, einkum ganga, sitja og standa (Gehl 

2001). Þeim mun fjölbreyttari sem svæðin eru og um leið fleiri þörfum sinnt, eykst fjöldi 

þeirra sem geta notað svæðin. 

 Í þessu verkefni verður leitast við að skoða vetrarnotkun almenningsgarða og m.a. velt fyrir 

sér þessu samspili. Leitast verður við að kanna hver notkunin sé, hvað hindrar hana og hvað 

má bæta.  

Í öðrum kafla  verður byrjað á því að rýna í fræðin. Fyrst verður tekin fyrir þróun 

almenningsrýma í borgum, með því að skoða kenningar arkitektsins Jan Gehl. Þá verður 

almenningsgarðurinn tekin fyrir og þróun hans m.a. út frá greiningu prófessor Galen Cranz. Í 

framhaldi af því verða kenningar Patrik Grahn prófessors og landslagsarkitekts, um gæði og 

innihald grænna svæða skoðuð. Atferli í görðum og hvað stýrir þeim skv. kenningum Gehl 

eru þá tekin fyrir. 

Í þriðja kafla verða skoðaðar aðrar rannsóknir, erlendar og innlendar um notkun á 

almenningssvæðum og í framhaldi af því er notkunin greind og skoðuð. 

Í fjórða kafla verður síðan Reykjavík skoðuð í ljósi þessara kenninga og rannsókna.  
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Í fimmta kafla verður síðan gert grein fyrir þeim almenningsgörðum sem teknir eru fyrir í 

þessu verkefni, Miklatún og Seljatjörn. Gert grein fyrir sögu þeirra og stöðu þeirra í dag. 

Í sjötta kafla verður gert grein fyrir könnunum sem gerð var um vetrarnotkun þessara garða, 

hjá íbúum í nágreni við garðana.  

Í sjöunda kafla eru niðurstöður greindar og túlkaðar, með fyrrnefndar kenningar í huga og 

komið með tillögur að úrbótum. 

2. Fræðin 

Almenningsgarðar er að finna í flestum borgum heims. Þeir teljast vera hluti af þeim 

almenningsrýmum sem eru í borginni ásamt, torgum og götum. Almenningsgarðar komu mun 

síðar til sögunar en þau síðarnefndu, en hafa þó gengið í gegnum sína þróun eins og borgirnar 

sjálfar. Vert er þó að líta á almennt á þróun almenningsrýma í borginni og skoða 

almenningsgarða í ljósi þeirrar þróunar. 

 

1.1 Borgin og almenningsrými.  
Ein leið til að skoða þróun borga er að skoða umferð borgaranna og almenningsrými. 

Gangandi umferð einkenndi elstu borgir Grikkja og Rómverja, en vagnar dregnir af hestum 

eða ösnum voru þó notaðir við vöruflutninga og við heldri manna vagna. Göturnar eru 

þröngar, opin svæði miðast við torg og grænu svæðin liggja fyrir utan borgina. Göturnar eru 

iðandi af mannlífi og samskipti íbúana náin. Í gengum aldirnar er umferðin meira og minna á 

fótinn þó hestvagnar og kerrur verða meira áberandi þegar á líður (LBHÍ 2005-2008). Það er 

þó ekki fyrr en með tilkomu bílsins, að það verður stórkostleg breyting í borgarþróuninni. 

 

Mynd 2  Torg í Róm. 
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Borgir og hverfi eru hönnuð með bílinn í huga og gangandi umferð fer víkjandi. Þetta 

tímabiler oft kennt við módernisma með hugmyndafræði hönnuða eins og Le Corbusier í 

fararbroddi (LBHÍ 2005-2008; Pétur Ármannsson 2001). Með bílnum þenst borgin út og við 

förum að sjá úthverfaþróun. Torg og götur eru iðandi af bílum í stað fólks, nálægð á milli 

borgaranna minnkar verulega. Þessi tvístrun og borgarþróun leiddi til ýmissa samfélaglegra 

vandamála sem fræðimenn nútímans hafa verið að rýna í og leggja 

 fram leiðir til úrbóta, eins og hvernig hægt er að glæða borgirnar aftur lífi, mannlífi (Gehl &  

Gemøze 2006). Ein þeirra sem á mikinn hljómgrun í dag er afturhvarf til fortíðar( urban 

renaissance) sem í stuttu máli felst í að leggja áherslu á gangandi umferð, minnka notkun 

bílsins og auka þannig samskipti borgaranna. Hér er ekki verið að banna akandi umferð 

heldur að setja aðra umferð í forgang.  Almenningsvæði eins og göngugötur, garðar og torg er 

gert hátt undir höfði á ný. Einn þeirra sem hefur rannsakað þetta er danski arkitektinn Jan 

Gehl.  

1.1.1 Jan Gehl: Borgin og mannlífið 

Lífið í hinni evrópsku borg hefur tekið miklum breytingum. Jan Gehl  og samstarfsmenn hans 

tala um í bók sinni „Det nye byliv“ (Gehl, Gemøze, Kirknæs & Söndergaard, 2006) að 

þróunin hafi verið frá nauðsynlegu borgarlífi götunnar  þar sem nauðsynleg samskipti á milli 

manna var á götum og torgum borgarinnar, yfir í valfrjálst borgarlíf götunnar  þar sem að 

íbúarnir hafa val um það hvort þeir eiga þessi nauðsynlegu samskipti á götunum eða annars 

staðar. Gróflega má flokka þetta borgarlífi gatna og torga í þrennt: samkomustaður íbúanna 

 

Mynd 3 Framtíðarsýn Le Corbusier (http://www.ecosensual.net/drm/ideas/LeCorbusier1.jpg) 
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þar sem upplýsingum um samfélagið og meðborgara er miðlað manna á milli; verslun á vöru 

og þjónustu og að lokum tengslanet á milli ólíkra hverfa borgarinnar. Hér áður fyrr þurfti 

fólkið að fara á torgin og/eða göturnar til að versla eða selja vörur. Í dag er það ekki 

nauðsynlegt, heldur höfum við val um það hvort að við förum eða ekki; Kringlur, netverslun 

o.s.frv. eru dæmi um aðrar leiðir í dag. Fréttamiðlun, tilkynningar og ýmis samskipti manna á 

milli fór fram á götunum en í dag er formið annað og við höfum valfrelsi um hvar við hittum 

fólk, hvernig við fáum upplýsingar o.s.frv. Götur sem tengslanet er þó óbreytt einungis 

ferðamátinn hefur breyst, frá gangandi umferð yfir í meira akandi.  Þungamiðja í kenningum 

Gehl er mannlíf. Án þess eru borgirnar dauðar og líflausar. Með það í huga greinir hann fjórar 

gerðir borga. Í fyrsta lagi hin hefðbundna borg,  þar sem fyrrgreindir þrír þættir, verslun, 

samkomur og umferð vinna saman í tiltölulega góðu jafnvægi og mannlífið blómstrar. Í öðru 

lagi hertekna borgin (invaded), þar sem ein notkun, oftast bílsins, hefur hertekið borgina á 

kostnað annarrar notkunar, mannlífið lítt sjáanlegt og í lágmarki. Í þriðja lagi yfirgefna 

borgin, þar sem almenningsrými og mannlífið er horfið og að lokum í fjórða lagi 

endurreisnar borgin, þar sem reynt er að finna nýja leið til að koma aftur á jafnvægi í notkun 

almenningsrýma sem samkomustaðar, verslunarstaðar og umferðatenginga.  

Gehl gengur út frá þeirri meginhugmynd, að fólk sækir í félagsskap annarrar, annað hvort 

beint, með beinum samskiptum eða óbeint, með því að fylgjast með og horfa á. Þessi 

samskipti, bein eða óbein geta verið af ýmsum toga. Verslun er eitt dæmi um bein samskipti, 

á meðan að horfa á götulistamenn er dæmi um óbeina. Hvoru tveggja kallar á mannlíf í 

þessum almenningsrýmum. Og skiptir einu hvað árstíð er hverju sinni, fólk sækir í samneyti 

við annað fólk. Um leið og þú takmarkar þennan þátt eða þrengir að aðgengi fólks að svæðinu 

hverfur mannlífið og við horfum upp á yfirgefna borg. Þess vegna verða almenningsrýmin að 

bjóða upp á þessi samskipti, bein eða óbein (Gehl &  Gemøze, 2006). 

Eitt þessara almenningsrýma er almenningsgarðurinn og má segja að hann sé í raun mjög 

sérstakt afbrigði. Hann er yngsta afbrigði almenningsrýma og er að öllu jafnan hannaður fyrir 

Mynd 4 Þróun mannlífs í borgum (Gehl, J., Gemøze, L.,  Kirknæs S. & Söndergaard, 2006) 
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gangandi umferð og þannig staður til að upplifa mannlífið í borginni. Hann hefur ekki þróast 

útfrá ferðamáta borgarana heldur frekar útfrá breyttri samfélagsskipan. 

1.2 Almenningsgarðurinn 
Almenningsgarðar sem staður fyrir almenning er ekki nema rúmlega tveggja alda fyrirbæri.  

Hér áður fyrr voru garðar í einkaeigu, tengdir híbýlum heldir manna, margir hverjir stórir og 

mikilfenglegir og hafa á síðari tímum fengið það hlutverk að verða almenningsgarðar. 

Hannaðir garðar með almenningsnotkun í huga er 19.aldar fyrirbæri og er Birkenhead Park 

við Liverpool, opnaður árið 1847, talin vera fyrsti garðurinn sem hannaður er fyrir almenning 

eða a.m.k. fyrir almannafé (Rogers, 2001; Jellicoe & Jellicoe, 1995). Þekktasti 

almenningsgarðurinn er eflaust Central Park í New York,  hönnun Fredric Law Olmsted en 

heimsókn hans í Birkenhead Park varð einmitt innblástur þeirri hönnun (Jellicoe, 1995).  

Í kjölfar iðnbyltingarinnar verður fólksfjölgun í borgum 

gríðarleg og samfara því aukin heilbrigðis- og samfélagleg 

vandamála og umræða um græn lungu í borgum verður æ 

háværari. Á þessum tíma fara að koma áhugaverðar 

kenningar, eins og Garðborgastefna Ebenezer Howard 

(1850-1928), Vistkerfisborg Patrick Geddes (1854- 1932) 

o.fl.  Athafnamenn  eins og bræðurnir Georg og Richard 

Cadbury sem áttu hina rómuðu Cadbury´s súkkulaði-

verksmiðju, byggðu úthverfið Bourneville í Birmingham. 

Þetta voru hús með görðum fyrir verkamennina í hæfilegri 

fjarlægð frá verksmiðjunni, þannig að þeir gætu lifað við 

hreinna loft og betri skilyrði, en voru í borginni.  Allir þessir 

aðilar leitast við að finna leið til að bæta mannlíf og auka 

þannig lífsgæði íbúanna (Rogers, 2001). 

1.2.1 Danmörk: Fingerplan - Sten Eiler Rasmussen 

 

Í Danmörku verður vakning gagnvart grænum svæðum um og eftir seinni heimsstyrjöldina. 

Árið 1947 leggja skipulagsfræðingarnir Sten Eiler Rasmussen og Elias Bredsdorff fram 

metnaðarfulla skipulagsáætlun í tengslum við útþenslu Kaupmannahafnar, sem fékk nafnið 

Fingraskipulagið (Fingerplanen). Það átt sér enga lagastoð og var í raun aldrei samþykkt en 

 

Mynd 5 Hugmyndir Ebenezer Howard 

http://history.sandiego.edu/GEN/filmnot

es/images2/howard3b.jpg 
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hafði samt mikil áhrif á 

skipulag og þróun borgar-

innar. Hugmynd þeirra 

félaga byggðist á því að 

leggja hendi yfir borgina. 

Lófinn var yfir mið-

borginni, þar sem innst 

var miðbæjarkjarni með 

stjórnsýslunni og utan um 

þann kjarna, hverfin 

Vesterbro, Nørrebro, 

Østerbro og Sydhavnen.  

Fingurnir yrðu síðan þessi nýju úthverfi borgarinnar, borgarhlutar þar sem hvert svæði 

innihélt auk íbúabyggðar, verslun, iðnað og miðbæ. Grunnhugmyndin var þó að á milli 

fingranna skyldu vera græn lungu eða frísvæði þar sem ekki mátti byggja. Þar skyldu vera 

græn svæði, m.a. ræktun hvers konar, skógur  og útivistarsvæði. Miðborgin og fingurnir, 

Køge, Roskilde, Frederikssund, Hillerød og Helsingør, væru síðan tengdir með stofnvegum 

og almenningssamgöngum eins og lestakerfinu. Þó ýmislegt hafi þróast öðruvísi en ætlað var, 

má þó greina þessi hendi í skipulaginu og þessir grænu gangar eru enn ósnertir í dag  

(Vejdirektoratet (2002). 

1.2.2 Bandaríkin: Þróun almenningsgarða - Galen Cranz 

Eins og áður segir eru almenningsgarðar nýlegir þættir í almenningsrýmum fólks. Upphaf 

þeirra er nátengd þeirri samfélagslegu þróun sem á sér stað í borgum á þeim tíma. Galen 

Cranz prófessor í arkitektúr, nefnir 4 þrep í þróun almenningsgarða í Bandaríkjunum, útfrá 

félagsfræðilegum og pólitískum þáttum; Skemmtigarður (pleasure ground), endurbótagarður 

(reform park), útvistargarður (recreation facility) og græna kerfið (open space system) 

Tímabilið 1850-1900 er tímabil skemmtigarðsins (pleasure ground) og markar upphaf 

almenningsgarða. Eins og áður segir var iðnbyltingin í hámarki, offjölgun í borgum og 

lífsgæði fólks slæm. Þessir garðar voru staðsettir í jaðri borgana. Skemmtigarðurinn var 

þannig hugsaður sem afdrep verkafólks á frídögum, sunnudögum, þar sem að þeir gætu hugað 

betur að heilsunni í heilnæmu umhverfi.  

  

Mynd 6 Fingraskipulag Kaupmannahafnar 

http://www.vejdirektoratet.dk/publikationer/VDrap309/html/chapter05.ht
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Frá 1900 – 1930 er tímabil endurbóta garðsins (reform park) og er ávöxtur þeirrar félagslegu 

umbóta sem alráðandi eru í samfélaginu. Garðurinn er núna staðsettur innan borgarinnar, 

einskonar hverfisgarður. Notendurnir eru fjölskyldur í nágreni garðsins, einkum þó börn og 

hér er leikvöllur mikilvægur þáttur í garðinum. Functionalisminn er kominn til sögunar og 

hönnun einkennist af steyptu undirlag og symmetrískum formum  með beinum línum. 

Upp úr 1930 er upphaf úthverfastefnunnar og bíllinn verður ráðandi í skipulaginu. 

Samfélagsumbætur eru nú orðin rótgróinn þáttur í skipulagi en áherslan frekar sú, að stuðla að 

góðum mórölskum anda á erfiðum tímum umróts og upplausnar. Útvistargarður (recreation 

facility)  þar sem líkamleg hreyfing og útivist er talin vera ráðandi þáttur og iðkun hópíþrótta 

gerð möguleg. Stórir garðar með útivist og líkamlega iðkun að leiðarljósi fer að líta dagsins 

ljós. Í ljósi mikilla umbyltinga, stríða og annarra ráðandi afla í samfélaginu verður 

líkamsþjálfun hluti af mórölsku uppeldi þjóðarinnar.  

Frá 1965 koma fram  kenningar um endurreisn borgana (urban renaissance), þar sem menn 

reyna m.a. að sjá fyrir sér og kortleggja græna kerfið (open space system) innan grá kerfisins. 

Almenningssvæði eins og torg, garðar og  göngugötur, opin svæði, leikvellir o.s.frv. eru 

kortlögð í eitthvert heildstætt kerfi, gangandi og hjólandi umferðar (Marcus & Francis, 1998). 

1.2.3 Gæði grænna svæða - Patrik Grahn 

Margir horfa á verðmæti þessara grænu svæða sem verðmætt byggingarland og  reynist 

auðvelt að setja einhvern verðmiða á þau, ígildi peninga. Margar rannsóknir hafa hins vegar 

sýnt fram á að samfélagslegt gildi þess, einkum þegar kemur að heilbrigði, er líka verulegt. 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á, að græn svæði hafa veruleg jákvæð áhrif á andlegt og 

líkamlegt heilbrigði fólks (Hansen & Nielsen, 2005). Fólk nær að afstressast, upplifir hugarró, 

fær hreyfingu o.fl. sem skilar sér í sparnaði fyrir heilbrigðiskerfið, sem er einn kostnaðar-

samasti gjaldaliður innan stjórnsýslunnar (Fjárlagavefur fjármálaráðuneytisins, 2008).  Eðli 

grænna svæða og gæði skipta hér sköpum. Landslagsarkitektinn Patrik Grahn (2005) hefur 

m.a. kannað sambandið á milli heilsufarslegra þátta og hönnunar grænna svæða. Hann hefur 

velt fyrir sér gæðum, hvað þurfa græn svæði að hafa til að bera, til að virka fyrir notandann? 

Hvers vegna eru ákveðin svæði meira notuð og vinsælli en önnur? Grahn og samstarfsfélagar 

hans við háskólann í  Alnarp, í Svíþjóð, telja að ólíkar þarfir og langanir til að gera eitthvað sé 

undirliggjandi þáttur í notkuninni og það er nátengt þeim gæðum sem garðarnir hafa að bjóða, 

hvort þeir svali þessum löngunum og þörfum. 
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Grahn (Grahn & Berggren-Bärring 1995; Grahn 2005; Thorén, A.K.H. & Nyhus, S 1994). 

flokkar útivistarsvæði í átta flokka, eftir hvað upplifunarþáttum fólk er að leita eftir hverju 

sinni. Þessi svæði eru hið villta, hið innihaldsríka, hið stóra og óendalega, hið rólega sem taka 

yfir stór svæði og minni svæði sem eru afþreyingar- og skemmtisvæði, leikgleði, hið 

menningarlega og að lokum flötin.  

Hið villta: Tré og fjölbreytt flóra einkennir þetta svæði og ásyndin ber ekki með sér að vera 

manngerð heldur sjálfssprottin. Stígarnir virðast hafa orðið til af sjálfu sér og svæðið er 

sveipað dulúð og ævintýrablæ, sem eykur á ímyndunaraflið og þörfina fyrir hið óþekkta. 

Önnur ríkjandi element eru t.d. tjarnir og stórir steinar. 

Hið innihaldríka: Þetta svæði er vistfræðilega fjölbreytt og hér er hægt að skoða dýr, fugla, 

gróður, skordýr o.fl. með vísi að fjölbreyttu menningarlegu ívafi. Tilfinningin er að vera í 

umhverfi þar sem þú getur lifað af. Hér týnir fólk ber, blóm og nýtur fjölbreytileikans í 

náttúrunni. 

 Hið stóra og óendalega: Stórt svæði þar sem ekki sér fyrir endann á honum. Þéttur, gamall 

skógur, með góðum stígum. Hér er hægt að hreyfa sig og rölta um í frið og ró án einhverja 

leiðbeininga og upplýsinga. Notandinn einhvern veginn bara flæðir  um svæðið og skóginn á 

að upplifa eins og að hann sé endalaus. 

 Hið rólega: Hér er svæðið gróðurvin í borg, nálægt hýbýlum fólks, þar sem hægt er að fara 

og finna kyrrð, vel varið fyrir hávaða borgarinnar. Algjör kyrrð og ekkert sem getur truflað 

einhvern ljúfan samhljóm svæðisins. Hér gefst fólki tækifæri á að íhuga og velta fyrir sér 

hlutunum og umhverfið er hlutlaust, upprunalegt, með ákveðna sögu án þess að trufla 

notandann.  

Mynd 7 Stór svæði t.f.v: Vilta, innihaldsríka, stóra og endalausa og rólega ( Thorén, A.K.H. & Nyhus, 

S(1994) 



Landbúnaðarháskóli Íslands 9 Ragnheiður Svala Káradóttir 
Apríl 2008  

 

Mynd 8  Minni svæði t.f.v.: Afreyingar, leikgleði, menningarlega og flötin (Thorén, A.K.H. & Nyhus, 

S(1994) 

 
 Afþreyingar- og skemmtisvæði: Hér er skemmtimenningin í hávegum höfð og fólk kemur 

hér til að slaka á og njóta mannlífsins. Umhverfið er heillandi og falleg kvöldlýsing mikilvæg. 

Veitingastaðir, tónlistauppákomur, litlar búðir, götulistamenn o.s.frv. einkenna svæðið. 

Þungamiðjan er í raun staður þar sem fólk vill hittast og skemmta sér með öðrum.  

Leikgleði: Hér er leikur aðalatriðið. Svæði verður að þola breytingar og að verða fyrir 

einhverjum áhrifum, þar sem að það er í raun leiktæki í sjálfu sér. Þessi svæði þurfa að hafa 

gott skjól og vera örugg. Leiksvæði þurfa helst að vera aðskilin frá öðrum svæðum til að 

koma í veg fyrir árekstra. Eins er mikilvægt að nágrenið hafi ekki truflandi áhrif, eins og 

bílaumferð. Þetta er lítið svæði þar sem er að finna, vatn, dýr, blóm, skóg o.fl. Reynsluheimur, 

þar sem uppgötvunarþörfin er í fyrirrúmi.  

Hið menningarlega: Menningarlegt umhverfi þar sem garðmenning er í hávegum höfð. Innan 

þess eru svæði þar sem fólk hittist á torgum eða opnum skreyttum rýmum. Hér finnum við 

listaverk af ýmsum gerðum, styttur, gosbrunna og falleg blómabeð. 

Flötin: Þetta svæði er opið og býður upp á að fólk hittist og skemmti sér saman. Hér geta 

margvísleg mannamót farið fram í notalegu grænu umhverfi, eins og tónleikar, sirkus, 

íþróttaviðburðir í staðin fyrir á svæðum eins og  íþróttaleikvangi. Einkennandi fyrir þetta 

svæði er stórar, opnar flatir umgirt af gróðri, háum trjám. 

Með þessari flokkun er hægt að meta gæði almenningsrýma og útivistarsvæða. Þau geta haft 

eitt eða fleiri af þessum þáttum og aukast þá gæði svæðisins um leið, þar sem svæðið þjónar 

þannig ólíkum þörfum ólíkra hópa. Og þessi flokkun er óháð árstíðum. Öll svæðin eiga að 

geta þjónað þörfum fólks, á hvaða árstíma sem er, notkunin breytist bara.  
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Mynd 9  Hjólað í gegnum Miklatún 

 



Landbúnaðarháskóli Íslands 11 Ragnheiður Svala Káradóttir 
Apríl 2008  

1.3 Atferli  og  almenningsrými 
Jan Gehl nefnir í bók sinni „Life between buildings“  (Gehl, 2001) að í almenningsrýmum sé 

um þrennskonar meginatferli að ræða; ganga, standa og sitja.  

Ganga. Er aðallega leið til að ferðast en líka leið til að vera viðstaddur í almenningsrýminu. 

Fólk gengur til að gera eitthvað, til að skoða sig um eða bara til að fá hreyfingu, oft allt í einu. 

Nokkrir þættir hafa áhrif á það hvort og hvernig gangandi umferð er. Rými. Fyrst ber að nefna 

rýmið til að ganga en það getur verið misjafnt eftir einstaklingum. Gangandi umferð er líka á 

hjólum, þ.e. fólk með barnavagna, í hjólastólum, með göngugrindur o.fl. og mikilvægt að 

tekið sé tillit til þess þegar rými fyrir gangandi umferð er metin. Yfirborð er annar mikilvægur 

þáttur. Möl, steinar og ójafnt yfirborð er óþægilegt að ganga á og oft ómögulegt fyrir 

hreyfihamlaða. Eins er bleyta, hálka, snjór og drulla, hindrandi þáttur. Fjarlægð. Það er 

krefjandi að labba og fjarlægð getur því verið hamlandi þáttur. Rannsóknir hafa sýnt að fólk 

labbar ekki mikið lengra en um 500 metra, börn og aldraðir ennþá styttra (Thorén, A.K.H. & 

Nyhus, S., 1994). Gehl gerir greinarmun á raunverulegri fjarlægð og upplifaðri fjarlægð. 

Þannig upplifir fólk leið sem er bein og tilbreytingarlaus, að hún sé lengri en sama fjarlægð í 

bogadregnum og /eða fjölbreyttri leið, sem brotin er upp. Stytta sér leið. Gönguatferli fólk er 

að stytta sér leið, menn fara stystu leið þó svo að göngustígur liggi annað. Hafa ber þetta í 

huga þegar göngustígar eru lagðir. Þegar að búið er að finna bestu leiðina er mikilvægt að 

hanna hana þannig að hún sé aðlaðandi, t.d. ekki bein þannig að þú upplifir mikla fjarlægð. 

Gott er að brjóta leiðina upp t.d. með torgum eða einhverju slíku þannig að leiðin leiðir þig fá 

einum punkti að þeim næsta. Hæðamismunur. Fólk er ekki hrifið af því að ganga í mismikilli 

hæð og fólki finnst betra að byrja að fara niður og síðan upp, frekar en öfugt. Rampar. Fólk 

notar frekar rampa heldur en tröppu, er líka betra fyrir gangandi umferð með hjól.  

Standa. Fólk stendur af því að það þarf þess; bíða eftir rauðu ljósi, horfa á eitthvað, tala við 

einhvern. Kannanir leiða í ljós að fólk kýs að standa á jaðrinum, þar er það ekki fyrir neinum, 

geta séð en sjást ekki sjálf. Ef horft er á atferli fólks í almenningsrýmum, þá leitar fólk inna á 

við í rýminu, frá jöðrunum. „Ef jaðarinn bregst, verður aldrei líf í rýminu“ (Gehl, 2001 

bls.152) Einn  mikilvægur þáttur í sambandi við stöðu, er að hafa eitthvað til að standa upp 

við, vegg, tré, grindverk, styttu, skilti eða stöpla (bollards). Mikilvægt er því í hönnun að huga 

vel að smáatriðum í umhverfinu, þannig að fólk geti „stoppað við eitthvað“ og það brýtur um 

leið, upp umhverfið þannig að það er áhugavert að dvelja þar.   
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Sitja. Sæti eru til marks um gæði, því með þeim eykst fjölbreytni athafna. Fólk les, teflir, talar 

saman, málar o.fl. Til að bæta gæði svæðis er oft nóg að bæta við sætum. Ef tilgangurinn með 

svæðinu er að fá fólk til að dvelja þar, í a.m.k langan tíma, þá eru sæti nauðsynleg. 

Staðsetning og nærumhverfi er því mikilvægt, að svæðið sé þannig að þig langir að sitja þar. 

Ákveðin atriði þarf að hafa í huga. Atriði eins og nærveður (microclima), útsýni, og 

stuðningur. Eins og með að standa, þá kýs fólk að sitja meðfram jöðrunum og með eitthvað 

bakland sem eykur öryggistilfinningu. Sætið sjálft skiptir líka máli, því þó að ungt fólk geti 

setið nánast hvar sem er, á grasi, styttum, steinum o.s.frv. þá gera eldri borgara kröfu um 

þægindi, eins og bekki með góða sethæð og með stuðningi. Gehl talar um aðalsæti sem eru 

bekkir og stólar sem nauðsynlegt að séu og aukasæti sem eru t.d. tröppur, stórir steinar, lágir 

veggir eða hvað eina í umhverfi sem hægt er að setjast á þegar þörf er á því. Rými þarf að 

bjóða upp á hvorutveggja.  

3. Aðrar rannsóknir 

1.4 Danmörk 
Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að upplifun á grænum svæðum hafi jákvæð áhrif á heilsu og 

geð. Mönnum er tíðrætt um svokallaða lífsstílssjúkdóma, í tengslum við aukna kyrrsetu. 

Minni líkamleg áreynsla hefur í för með sér aukna hættu á krónískum sjúkdómum eins og 

sykursýki teg.2, kransæðasjúkdóma, þunglyndi o.fl. Hér verður skoðuð sambærileg dönsk 

könnun og gerð verður í þessu verkefni en áhugaverðar niðurstöður komu úr henni (Hansen  

og Nielsen.2005). 

Talið er að 4 af hverjum 10 Dönum upplifi stress reglulega og eykst sá fjöldi ár frá ári. 

Fyrirbyggjandi þáttur er talin vera að stunda hvers konar líkamlega hreyfingu t.d. útivist. 

Skóga- og landslagsdeildinni við Kaupmannahafnarháskóla gerði viðfangsmikla könnun þar 

sem könnuð voru viðhorf og notkun Dana á grænum svæðunum og skoðuð tengsl þess við 

heilsu, einkum stress. Rannsakendur telja að niðurstöðurnar geti skapað góðan grunn, að nota 

náttúruna og græn svæði til að fyrirbyggja heilsufarsleg vandamál. Hér verða nefndar nokkrar 

af þessum niðurstöðum.  

Vinsælasta útiveran eru göngu- og hjólaferðir, auk útiveru sem er í nálægð við hýbýli fólks, 

eins og garðvinna, sólbað og hvíld. Oftast er notkun tengd svæðum sem eru nálægt hýbýlum 
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fólks en stórir almenningsgarðar, strönd og skógur er eitthvað sem fólk fer í um helgar, nema 

ef fólk býr í nálægð við slíka staði.  

Það sem hindrar fólk helst í að fara út, er vont veður, vinnan og of lítill tími. Fólk var spurt 

hvers vegna það færi á græn svæði og var náttúru upplifunin mikilvægur þáttur, auk samveru 

við fjölskylduna og leit eftir frið og hvíld. Einkennandi er að fólk líður best á grænu svæði 

sem er í nánd við heimilið. Það að fólk nefni ekki almenningsgarða oftar, telja rannsakendur 

að e.t.v. eru þeir ekki nógu spennandi og uppfylli ekki þarfir fólks. 

 Langflestir voru á því að græn svæði hefðu góð áhrif á heilsu og geð þeirra og að það væri 

góður staður til að afstressa sig. Fylgni var á milli aukins stress og langra vegalengda að 

grænum svæðum annars vegar, og hins vegar stress og fjölda heimsókna á græn svæði. 

Ennfremur var fylgni á milli vegalengda og fjölda heimsókna, þ.e. fólk fór sjaldnar ef langt 

var á næsta græna svæði.  

Þegar fólk var spurt hvað þau vildu að svæðin myndu innihalda töldu flestir upp plöntu- og 

dýralíf, fjöldi trjáa og útsýni var mikilvægur þáttur, ennfremur hreinleiki, lýsing og merkingar 

(skilti). Það sem flestir vildu upplifa var fegurð, ró, öryggi, engan hávaða, gamalgróið 

umhverfi og frið. Á nálægum svæðum vildu flestir hafa grasflatir, blóm, leiktæki og 

vatnaelement. Þá var greinilegt að fólk notaði svæðin mun meira á sumrin en á vetrum.   

Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar í heild sinni þá er það gegnum gangandi að það er 

einkum nálægð við græn svæði og að upplifa náttúruna í sjálfu sér sem fólk metur mest og 

telur að hafi mjög jákvæð áhrif á andlegan líðan og heilsu. Leggja þeir til að skipuleggjendur 

og stjórnmálamenn hafi það í huga þegar kemur að skipulagsmálum og vinni með 

heilbrigðiskerfinu, íbúunum, íþróttafélögum o.fl. að þeim málum. 
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Mynd 10 Einar Ben í næturhúmi 
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1.5 Reykjavík 
Almenningsgarðar hafa verið ákveðin þáttur í borgarmynd Reykjavíkur. Í sífellt stækkandi 

borg og í umræðunni um þéttingu byggðar er hættan á að gengið sé á þessi grænu svæði og 

maður heyrir iðulega því slegið fram að þau eru hvort sem ekki notuð.er  

Nokkrar kannanir hérlendis hafa verið gerðar sem tengjast útivistarsvæðum virðast styðja 

þessa fullyrðingu.  

1.5.1 Viðhorfskönnun félagsvísindastofnunar 2007 fyrir Reykjavíkurborg 

Í þessari símakönnun var m.a. kannað hversu oft á ári, fólk færi í Öskjuhlíð og í Grasagarðinn 

í Laugardalnum. Þar kom fram að 49% fara þrisvar eða oftar á ári í Öskjuhlíðina, en 25% 

þátttakenda fara aldrei. Um 42% fara þrisvar eða oftar ári í Laugardalinn en 27% aldrei. Þá 

fóru þeir sem bjuggu nálægt svæðunum oftar en þeir sem bjuggu fjær (Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands, 2007). 

1.5.2 Gallup 2005 fyrir Reykjavíkurborg 

Hér voru heimsóknir í Heiðmörk, Rauðavatn og Elliðaárdal kannaðar. Um 32% íbúa fara 

þrisvar eða oftar á ári í Heiðmörk en um 33% fara aldrei. Um 11%. fara þrisvar eða oftar á ári 

að Rauðavatni en um 73% fara aldrei. Um 45% þátttakenda fóru í Elliðaárdalinn þrisvar eða 

oftar á ári en um 30% aldrei. Meiri notkun var á svæðunum af þeim sem búa nálægt svæðinu 

(IMG-Gallup, 2005). 

1.5.3 BA ritgerð 2006.  

Halldór Jón Björgvinsson (2006) athugaði notkun á útivistarsvæðum við Tjörnina, í 

Fossvoginum og Miklatún í BA verkefni sínu í ferðamála- og landafræð. Hann var á 

svæðunum yfir sumarið og spurði þátttakendur sem komu í garðinn. Þar kemur fram 

eftirfarandi:      

daglega  1-5*í viku 1-3 í mán  sjaldnar 

Hljómskálagarð 10,9%  35%   22.6%   28,4% 

Miklatún  17,5%  39,4%  14,8%  25,5%       

Fossvogur  21,9%  52,2%  14,9%  9,9%    
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1.6 Notkun 
Þessar rannsóknir gefa ákveðna vísbendingu um notkun. Rannsóknir félagsvísindastofnunar 

og Gallup gef til kynna að höfuðborgarbúar nota e.t.v. ekki almenningsgarðana mikið en 

könnun Halldórs gefur þó til kynna að þeir sem fara á svæðin, nota þau mikið.  

Vert er að skoða betur niðurstöður úr könnun Halldórs af Miklatúni, þar sem það er til 

umfjöllunar í þessu verkefni. 

1.6.1 Algengasta notkun á svæðunum. 

Göngutúrar eru vinsælastir, eins að fólk ætti bara leið um svæðið og einnig kom það til að 

slappa af. Að vera í sólbaði, borða nesti og fara í leiktæki var einnig vinsælt en síst kom fólk 

til að stunda einhverskonar íþróttaiðkun. Yfir 70% voru að koma frá daglega upp í einu sinni í  

mánuði. 

1.6.2 Hvað er mikilvægt. 

Útiveran skipti fólki mestu máli, eins að njóta náttúrurnar. Þá nefndi fólk að mikilvægt væri 

að vera laus við umferð og njóta kyrrðarinnar. Bekkir og göngustígar voru líka ofarlega í 

hugum svarenda. Þegar spurt var um veitingasölu og /eða grillaðstöðu kom skýrt fram að það 

skipti gestina litlu eða engu máli. Eins virtist það ekki skipta miklu máli að hitta annað fólk. 

Helst vekur athygli að íþróttaiðkun skipti gesti litlu máli en á svæðinu er bæði fótbolta og 

körfuboltavöllur, eins flatir til að stunda aðrar íþróttir.   

1.6.3 Hvað má bæta. 

Af þeim sem svöruðu kom m.a. fram að flestir vildu láta bæta leiktækin og göngustígana. Þá 

nefndi fólk atriði eins og fleiri bekki, salernisaðstöðu, veitingasölu, aukið hreinlæti o.fl.  

Mynd 11 Bekkir á Miklatúni 
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1.7 Notkun eftir árstíðum. 
Eins og kom fram í dönsku rannsókninni, var greinilegt að notkun almenningsgarða eftir 

árstíðum, a.m.k. hér á norðurslóðum, er mun meiri á sumrin heldur en á veturna en nokkurn 

vegin sú sama á vorin og haustin (Hansen & Nielsen, (2005). Margir þættir geta komið þar að, 

en ætla mætti að veðráttan væri helsta orsökin. Skörp skil eru á milli vetur og sumars hér á 

landi, bæði í umhverfinu og í veðurfari. Á sumrin laufgast trén, blómin blómstra og 

umhverfið fær annan lit og annan blæ. Þetta lokkar flesta til að vera meira úti og þegar að 

sólskininu er bætt við, þá er en meiri ástæða til að vera úti. Veðráttan er því mjög sterkt afl 

þegar að kemur að útiveru almennings hér á landi, enda ekki víða í heiminum þar sem 

fyrirtækjum er lokað vegna góðs veðurs eins og dæmin sanna. Þó vissulega skiptir veðráttan 

ákveðin hóp fólks, sem stundar reglulega útivist að einhverju ráði, ekki eins miklu máli. Vert 

er að minnast á, að hér á landi er hægt að sitja úti, tiltölulega léttklæddur, í  5° svo framarlega 

að það er í sól og í skjóli (Sigurður Harðarson arkitekt, munnleg heimild 2008)  

Myrkrið er annar þáttur og tengist óhjákvæmilega umræðunni um öryggi. Hér á landi eru 

aðstæður nokkuð aðrar en víðast hvar í nágranalöndum okkar, þar sem kvöld og næturmyrkrið 

er fastur liður, óháð árstíðum og lýsing því nauðsynleg líka á sumrin. Notkun okkar á 

görðunum er mest á sumrin, að mestu á þeim tíma þegar að bjart er nánast allan sólarhringinn 

og þörf á lýsingu er óveruleg. Velt má fyrir sér hvort að slæm lýsing í görðum yfir 

vetrartímann megi rekja til þessarar staðreyndar.  

Í hugum flestra tengist útivera og notkun á almenningsrýmum eins og almenningsgörðum, vor 

og sumri, sem er um fjórir til fimm mánuðir á ári. Með það í huga er kannski ekki skrítið að 

fólk haldi því fram að þessi svæði eru ekkert notuð, þar sem sjö til átta mánuði á ári horfum 

við upp á þau „auð og tóm“. Myrkrið hellist yfir, trén eru strípuð, blómin horfin og umhverfið 

missir allan lit, hvað tekur þá við? Hvað laðar fólk inn í garðana þegar svo er ástatt? Fer fólk í 

garðana á vetrum? Eins og kom fram hjá Grahn þá er gæði svæðanna háð því hvað þau geta 

boðið uppá, óháð árstíð. Að þau séu að sinna þörfum fólksins. Gehl (2001) bendir á að 

veðurfar á norðurslóðum, einkum nærveður, er mikilvægur þáttur í allri hönnun og skipulagi 

almenningssvæða, til að ýta undir notkun, einkum á veturna. Spurningin er hvort að 

almenningsgarðar bjóði upp á slíka vetrarnotkun. 



Landbúnaðarháskóli Íslands 18 Ragnheiður Svala Káradóttir 
Apríl 2008  

4. Reykjavík í ljósi kenninga og rannsókna 

Þegar horft er til Reykjavíkur með þessar kenningar og rannsóknir í huga má glögglega sjá að 

Reykjavík sker sig þar úr á mörgum sviðum. Á meðan að allar helstu borgir státa af gríðarlega 

gamalli sögu sem má lesa úr byggingum og skipulagi, er ljóst að Reykjavik er ung borg byggð 

á tæpum þriggja alda grunni. Eiginleg borgarmyndun Reykjavíkur verður þó ekki til fyrr en 

um miðbik 19.aldar á meðan að borgir á borð við Róm, London, París bera sögulegar menjar 

allt fyrir daga Krists. Reykjavík hefur því þróast á öðrum forsendum en margar aðrar borgir 

og er í raun en að slíta barnsskónum þó að hún hafi nánast allt til að bera til að kallast borg 

(Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkur, 2008) 

Ljóst er að þróunin hér var og er mun seinni á ferðinni. Tímabil skemmtigarðsins 1850-1900 

skv. Cranz og markar upphaf almenningsgarða, var í hinni hefðbundnu borg Gehl‘s. Hér var 

farið að vinna í fyrsta útivistarsvæði borgarinnar, Austurvelli 1875 og það opnað að 

takmörkuðu leiti fyrir almenning (Einar E.Sæmundsen & Samson B.Harðarson, 2006). 

Frá 1900 – 1930 er tímabil endurbótagarðsins, á upphafsárum garðborgastefnunnar. Garðar 

eins og Hljómskálagarðinn 1915, Hellisgerði 1922 og Hallargarðurinn 1955 voru gerðir með 

fegrun og umbætur í huga. Þeir fyrrnefndu af einstaklingum en sá síðari var gerður af 

borginni.  

Tímabil útvistargarðsins 1930-65 er annars vegar tími herteknu borgarinnar (invaded), þar 

sem bílsins hefur hertekið borgina á kostnað annarrar notkunar og hins vegar yfirgefnu 

borgarinnar, þar sem mannlífið er horfið úr almenningsrýminu. Garðar eins og 

Laugardalurinn, Heiðmörk, Öskjuhlíð eru dæmi um þá. Þegar að  kenningar um endurreisn 

borgana og hugmyndir um græna netið komu fram um 1965, höfðu Danir komið með 

hugmyndina af Fingerplan tveimur áratugum áður eins og áður var sagt frá. Hér kemur 

hugtakið Græni trefilinn upp á yfirborðið um 1990, sem er heiti yfir skógræktar- og 

útivistarsvæði höfuðborgarinnar og byggir á svipuðum hugmyndum (Skógræktarfélag Íslands 

2006).  

Undanfarið hefur verið mikil umræða um skipulagsmál, m.a. í tengslum við framtíð 

miðborgarinnar. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson skipulagshagfræðingur hefur bent á að það 

sem aðrar þjóðir eru að reyna að hætta að gera og reyna að laga, erum við að gera í dag,  



Landbúnaðarháskóli Íslands 19 Ragnheiður Svala Káradóttir 
Apríl 2008  

 

 

Mynd 12 Göngustígur á Miklatúni 
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sannfærð um (eins og aðrar þjóðir á undan okkur) sé það eina rétta. „Það sem aðrir 

samnemendur mínir eru að lesa í bókum er ég að upplifa í reynd hér heima“  (Sigmundur 

Davíð Gunnlaugsson, munnleg heimild 2008, mars,). Þó erum við farin að sjá vísi að 

breytingum á götulíf miðborgarinnar núna síðustu árin. Sjá má stóla og borð út við kaffihús 

og veitingastaði á góðum dögum. Ennfremur má sjá við endurgerð gatna, meira tillit er tekið 

til gangandi umferða, eins og t.d. í kringum Austurvöll. Þar hefur umferð verið takmörkuð á 

tveimur götum, Vallarstræti og Thorvaldsenstræti. Enda hefur mannlífið blómstrað þar.     

Miðborgarumræðan undanfarið hefur þó mikið til einskorðast við byggingarreiti og einstaka 

hús en minna um lífið á milli bygginganna, á götunni, í almenningsrýmunum. Fyrir um 40 

árum var tekin sú stefna í Kaupmanahöfn að endurvekja mannlífið á götum, togum og öðrum 

almenningsrýmum. Það var m.a. gert með því að loka á bílaumferð á ákveðnum lykilgötum 

og torgum, gera göngugötur og betrumbæta þannig aðgengi almennings að þessum 

almenningsrýmum, eins og görðum. Umræðan og efasemdarraddirnar í Kaupmannahöfn á 

þeim tíma, er sú sama og hefur verið og er í gangi hér. „Íslendingar labba ekki, veðrið er svo 

vont, það vantar hjólabrautir, o.s.frv.“ er viðkvæðið. Við verðlaunaveitingu á verðlaunatillögu 

Vatnsmýrarinnar er t.a.m. gert ráð fyrir að stækka Hljómskálagarðinn töluvert og búa til nýja 

tjörn. Hönnuðirnir, tveir Skotar, fengu að heyra að þetta væri ómögulegt, Íslendingar notuðu 

ekki almenningsgarða, þeir löbbuðu hvorki né hjóluðu. Svara hönnuðanna var einfalt: Þið 

þurfið bara að læra það. (Hanna Birna Kristjánsdóttir, munnleg heimild 2008, febrúar,) 

Mynd 13  Þróun Striksins í Kaupmannahöfn (Gehl, J., Gemøze, L.,  Kirknæs S. & Söndergaard, 2006) 
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5. Tveir almenningsgarðar 

Hér verður litið á tvo almenningsgarða sem eru mjög ólíkir, Miklatún og Seljatjörn. 

Miklatúnið er stór hverfisgarður, frá 6.áratugnum, formfastur, hannaður í raun fyrir alla 

Reykvíkinga og var aldrei kláraður.  Seljatjörnin er lítill hverfisgarður, frá níunda áratugnum, 

hefur lífrænar línur og er hannaður með ákveðna notendur í hug og var kláraður. Þeir eiga þó 

eitt sameiginlegt, að vera hannaðir frá upphafi.  

1.8 Miklatún 

1.8.1 Hugmyndasamkeppni 

Saga Miklatúns sem almenningsgarðs hefst árið 1957 þegar að borgin efnir til 

hugmyndasamkeppni á svæðinu sem þá hafði lengst af gengið undir nafninu Klambratún, 

dregið af býlinu Klambrar sem þar stóð. Svæðið komst í hendur borgarinnar árið 1954 og auk 

bæjarins Klambrar voru þar að auki svínasláturhús og reykhús. Ræktuð tún einkenndi svæðið, 

sem áður voru mýrar og móar (Um garð gengið, 1988). 

 

Í tilkynningu um samkeppnina segir „að tilgangur með henni sé að ákveða hvort byggja skuli 

á svæðinu að einhverju leyti eða því haldið óbyggðu með öllu og það gert að 

almenningsgarði. Eru skoðanir mjög skiptar um þetta" (Tímarit verkfræðingafélags Íslands 

1957, bls.71).  Ennfremur segir  „ að keppendum er bent á, að lauslega hefur verið rætt, að 

eftirtöldum byggingum yrði ætlaður staður á Klambratúni, ef byggingar yrðu leyfðar á 

svæðinu: kirkju, barnaskóla (100 nemendur) eða leikhús (ca.4-500 sæti)“ (Tímarit 

verkfræðingafélags Íslands 1957, bls.71). 

Mynd 14 Klambratún með bæinn Klambrar fyrir miðri mynd ( Anna Fjóla Gísladóttir, 1995) 
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Við mat sitt hefur dómnefndin einkum í huga að Klambratún verði aðlaðandi og fjölbreytt 

garðsvæði, þar sem almenningur geti notið hvíldar og skemmtunar í rólegu og fögru 

umhverfi. Skipulag garðsins sé þannig, að gott yfirlit fáist um allan garðinn og gott samræmi 

sé á milli opnu svæðanna og gróðursins. Þýðingarmikið atriði er einnig, að göngustígar séu 

þannig lagðir, að þeir skipti garðfletinum fallega og liggi eðlilega með tilliti til umferðar um 

garðinn (Tímarit verkfræðingafélags Íslands 1957).  

Tíu tillögur voru bárust og fyrstu verðlaun hlaut verkfræðingurinn Sigurður Thoroddsen. 

Önnur verðlaun hlaut Jón H. Björnsson, landslagsarkitekt ásamt Hrólfi Sigurðssyni listmálara  

og þriðju verðlaun hlaut Reynir Vilhjálmsson sem þá var við nám í landslagsarkitektúr í 

Kaupmannahöfn. Allar tillögurnar gerðu ráð fyrir almenningsgarði sem tillöguhöfundar töldu 

mikilvægan þátt í uppbyggingu hverfisins og ört stækkandi borgar. Dómnefndin taldi þó að 

engin tillaga hefði sýnt á viðunandi hátt hvernig megi koma byggingum fyrir á svæðinu 

(Tímarit verkfræðingafélags Íslands 1957). Hvort að það hafi verið ástæða þessa að engar 

framkvæmdir fóru í gang með garðinn, skal ósagt látið en það er ekki fyrr en 1964, tæpum 10 

árum síðar, að boltinn fer aftur af stað með svæðið.  

1.8.2 Garður verður til. 

Tilurð þess var 100 ára afmæli Einari Benediktssonar skálds og var ákveðið var að koma fyrir 

styttu af því tilefni. Reynir Vilhjálmsson landslagsarkitekt var fenginn til að hanna garðinn en 

hann var þá nýkominn heim til Íslands eftir nám (Einar E.Sæmundsen & Samson 

B.Harðarson, 2006). 

Skipulagssvæðið var um 10 hektarar og framkvæmdir hefjast síðan árið 1965 og áætlað að 

þeim skyldi verða  lokið á fimm árum. Það má telja það garðinum til happs að á sama tíma var 

Mynd 15 Samkeppni um Klambratún og verðlaunatillögur (Tímarit verkfræðingafélagsins, 1957) 
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verið að hefja uppbyggingu í Fossvogi og varð garðyrkjustöð Sigurbjörns Björnssonar sem 

þar var, að víkja. Gróðurinn þaðan fór að mestu upp á Miklatún og tegundarval garðsins réðst 

því af því úrvali sem var til á gróðrarstöðinni (Stór garðyrkjustöð...., 1966). Ekki eru þó allir á 

því að það hafi verið garðinum til góðs að fá þennan gróður. Í samtali við Reynir segir hann 

að sjálfur hefði hann ekki valið þennan gróður, t.a.m. ekki plantað svo miklu af greni í 

garðinn (Reynir Vilhjálmsson munnleg heimild, 2008 janúar).  

1.8.3 Hönnun. 

Garðurinn er módernískur að gerð og gætir áhrifa frá C.Th.Sörensen landslagshönnuðar og 

kennara Reynis í Kaupmannahöfn.  Hann er m.a. þekkur fyrir geómetríska hönnun og hrein 

form. Svæðið sjálft er ferhyrnt, rammað inn af trjágróðri og runnum, ætlað að verja garðinn 

fyrir áhrifum frá umferðinni sem er á alla kanta. Stórar grasflatir þar sem tveir beinir ásar 

ganga í gegnum garðinn, frá norðri til suðurs og suðaustri til norðvesturs. Sexhyrningslaga 

horn í limgerðum er áberandi, bæði í heild eða brotin upp. Hringlaga skeifa , sem var ætluð 

sem áhorfendabrekka fyrir viðburði í miðri skálinni, einskonar hringleikhús 

(amphitheater)(Einar E.Sæmundsen & Samson B.Harðarson, 2006).  

1.8.4 Kjarvalsstaðir 

Sama ár 1965, er ákveðið hvaða bygging skuli rísa á svæðinu, en þá greinir borgarráð frá 

ákvörðun sinni um byggingu Kjarvalsstaða, sýningarsal sem ætlað er að halda sýningar á 

verkum listamannsins, Kjarvals sem og annarra listamanna. Ári síðar tekur Kjarval svo fyrstu 

skóflustunguna að staðnum. Hannes Kr. Davíðsson hannaði húsið og var það opnað 1973 

Mynd 16 Miklatún í dag og hönnun Reynis Vilhjálmssonar. Skyggðu svæðin eru svæði sem búið er að 

gera, að fullu eða hálfu leiti. ( Borgarvefsjá 2008, LbhÍ ) 

 



Landbúnaðarháskóli Íslands 24 Ragnheiður Svala Káradóttir 
Apríl 2008  

(Þorri Hringsson, 1993). Í framhaldi af því eða 1974 er Reynir fengin til að gera enn eina 

útfærslu á garðinum. Hún er í megindráttum eins og sú upphaflega, helstu breytingar eru á 

miðsvæðinu fyrir framan bygginguna og í N-V horni garðsins þar sem að upphaflega átti að 

vera svæði fyrir blinda ( Um garð gengið, 1988). 

1.8.5 Núverandi ástand. 

Garðurinn var þó ekki kláraður og er staðan þannig enn í dag. Einkum eru það þessi svæði 

sem að framan greinir sem eru ókláruð og önnur einungis kláruð að hluta. Helstu göngustígar 

eru þó komnir og skipting svæðisins nokkurn vegin eins og kemur fram á teikningu. Settir 

hafa verið niður hjólabrettapallur og körfuboltavöllur en þeir voru ekki á skipulaginu. Eins 

sjást ummerki eftir tónleikahald sem haldnir hafa verið um sumarið og voru afar 

velheppnaðir, en eftir standa tveir malarstígar sem liggja ekkert. 

Hver ástæðan er fyrir því að garðurinn hefur ekki verið kláraður, er fátt um svör í 

borgarkerfinu, önnur en þau að ekki hafi verið til fjármagn til að klára hann sem skyldi og það 

að menn eru ekki ennþá búnir að ákveða í eitt skipti fyrir öll hvað á að gera við garðinn. Þegar 

litið er í gamlar blaðagreinar og önnur skrif má sjá að margar hugmyndir hafa komið upp. 

Hugmyndin um Kjarvalssafn gekk þó hvað lengst, Guðmundur Jónsson arkitekt var fengin til 

að hanna safnið sem hann hugsaði neðanjarðar( Kjarvalssafn reist... 1989). Ekki varð af þessu, 

frekar en öðrum hönnunar hugmyndum. Eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar var sett á 

laggirnar nefnd sem á að fjalla um framtíð garðsins. Hefur hún ekki skilað neinum tillögum, 

en sem komið er.  

Garðurinn samkvæmt Patrik Grahn. 

Ef flokka ætti garðinn eftir flokkunarkerfi Grahn þá er hann aðallega flöt, með örlitillri 

leikgleði og menningu skv. skilgreiningu hans. Garðurinn hefur þó alla burði til að vera enn 

menningarlegri, og jafnframt „afþreyingar- og skemmtisvæði“ (sjá lýsingu á flokkunum á 

bls.8-9). 

Garðurinn samkvæmt Jan Gehl. 

Gehl fjallar um þrjá  atferlisþætti; ganga, standa og sitja.  

Mynd 17 Svæði skv. flokkun Grahn´s 
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Ganga. Stígakerfið liggur ágætlega í garðinum og er umferðaflæðið gott. Flestir þeirra beinir, 

í gegnum opin svæði og ekki mikið sem að brýtur upp leiðina nema við Skeifuna. Yfirborðið 

er ábótavant, mikil bleyta og snjór, erfitt að ganga með t.d. barnavagna og göngugrindur. 

Maður verður ekki var við neinn hæðarmun í garðinum þó að hann sé einhver, helst við 

Kjarvalsstaði en engar tröppur eru á stígunum. Standa. Ekki er mikið um eiginlega staði til að 

standa við í garðinum, nema þá helst upp við Kjarvalsstaði. Eins og kom fram vil fólk standa í 

jöðrum á svæðum. Fá afmörkuð svæði eru í garðinum, helst leiksvæði, Skeifan og 

boltavellirnir og er ekki góð aðstaða fyrir fólk að standa þar.  

Jaðarinn kemur líka til sögu við atferlið að sitja.  Fólk kýs að sitja meðfram jaðrinum. 

Einungis 20 bekkir voru taldir eitt skiptið á svæðinu, á þessum 10 ha og tveir að auki við 

Kjarvalsstaði. Flestir eru með eitthvað bakland en samt einhvern vegin berskjaldaðir og á 

óspennandi stöðum. Afar fáir bekkir eru meðfram göngustígum, við langflesta þurfti að fara 

yfir gras til að komast að þeim. Nokkrir voru staðsettir upp við trjálundi en staðsetning 

undarleg, þar sem ekkert var að sjá eða upplifa á staðnum. Nokkrir voru ansi berskjaldaðir, 

einkum þeir sem staðsettir eru við suð-austari enda svæðisins. Þar var eitt sinn fallegt, klippt 

víðilimgerði sem eru nú farið og í staðin komið limgerði með alparifsi sem er einungis um 30 

sm að hæð. Bekkirnir þar, eru núna algjörlega opnir fyrir veðri og vindum, og umhverfið ekki 

með þann sjarma sem það hafði. Engin göngustígur liggur að þeim. Gehl talar jafnframt um 

aðalsæti, bekki og stóla, og aukasæti sem eru t.d. tröppur, stórir steinar, lágir veggir eða hvað 

eina í umhverfi sem hægt er að setjast á þegar þörf er á því. Í garðinum eru þessir 22 bekkir en 

engin aukasæti. 

 

Mynd 18 Göngustígar á Miklatúni 

Mynd 19 Bekkir á Miklatúni 
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Mynd 20 Hönnunarferli Kolbrúnar 

1.9 Seljatjörn (1990) 
Árið 1976 er deiliskipulag Seljahverfis samþykkt og byggðist hverfið upp tiltölulega hratt á 

næstu árum (Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkurborg, apríl 2008). Garðurinn í kringum 

Seljatjörn er gerður upp úr 1990 en þar var þá holt með mýrarflákum á milli. Árið 1990 er 

Kolbrún Þóra Oddsdóttir landslagsarkitekt hjá Reykjavíkurborg fengin til að hanna garð með 

tjörn, sem tæki við affallsvatni úr hverfinu fyrir ofan. Er þetta í raun fyrsta settjörnin í 

Reykjavík (Gunnsteinn Olgeirsson, munnleg heimild, febrúar 2008) en það var aldrei 

hugmynd Kolbrúnar, þar sem settjörn samrýmist ekki beint leik barna.  

1.9.1 Hönnunarforsendur 

Kolbrún segir  hún hafði á þessum tíma verið mjög hrifin af hugmyndum 

landslagsarkitektsins Jacques Simone. Hugmyndir hans einkenndust einkum af sterkri rýmis-

myndun en að innan hennar væri það sem mætti kalla fljótandi rými eða  færanleg form.  Þetta 

gætu verið spýtur, steinar eða hvaðeina sem hægt væri að byggja eða móta eitthvað skapandi 

með. Samfara þessu var Kolbrún líka upptekin af þeirri iðu sem kvennahreyfingar víða um 
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heim hristu upp í. Einkum var umræðan um gleymdu notendurna, þ.e. börn og eldra fólk 

ofarlega á baugi. Garðar væru hannaðir undir þeim formerkjum að ekki mætti ganga á grasinu 

hvað þá leika sér á því o.fl. Kolbrún hannaði því garðinn einkum með þarfir elstu og yngstu 

íbúanna í huga en dvalar- og þjónustuheimili fyrir eldri borgara, Seljahlíð var þá komið 

nokkrum árum áður.  

1.9.2 Hönnun 

Kolbrún segir að hugmyndin hafi verið að íbúar dvalarheimilisins gætu gegnið um garðinn og 

sest niður með jöfnu millibili. Umhverfið var hannað til að gleðja eldra fólkið og að það gæti 

notið samvista við aðra, bæði eldri og yngri m.a. horft á leik barnanna.  Sett  var upp lystihús 

með bekkjum þar sem hægt væri að setjast niður ef einhver væta væri. Einhver umræða var 

um að slíkt garðaumhverfi myndi minnka lyfjagjafir og auka á almenna hreysti. 

Hönnun tjarnarinnar var einkum með þarfir barna í huga. Út í tjörninni var eyja, ævintýraeyja 

sem hægt var að fara út í á steinstiklum. Við annan enda tjarnarinnar var þemað sjór, bryggja 

og strönd. Var þar stór sandkassi og tréstétt meðfram vatninu. Þá var gert ráð fyrir lausum 

rekviðadrumbum sem leiktæki, sem krakkarnir gætu flakkað með um svæðið og byggt með 

þeim kofa eða gert vegasalt o.s.frv. Hugmyndin er komin frá áðurnefndum Simone sem lagði 

áherslu á fljótandi form innan formsins (samtal við  Kolbrúni Oddsdóttur 2008). 

Hafist var handa við tjörnina sama sumar. Mikil vinna var lögð í að þétta botninn, en til þess 

var settur sérstakur leir og ofan á hann um 20 sm. grúslag. Var það gert með öryggi barnanna í 

Mynd 21 Vinnuteikning og loftmynd af Seljatjörn (Umhverfissvið Reykjavíkurborgar; Borgarvefsjá 

2008) 
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huga þannig að þau myndu ekki festast í leir eða drullu í botninum. Meðfram tjörninni var 

síðan gróðursett stör á afmörkuðum svæðum.  

1.9.3 Núverandi ástand 

Í viðtali við starfsmenn borgarinnar, í verkbækistöð II, kom í ljós að hönnunin væri að öllu 

jafnaði vel heppnuð. Þó þjónaði lysthúsið ekki hlutverki sínu sem skyldi þar sem sífelld 

skemmdarverk voru unnin á því; bekkir brotnir, kveikt í því og húsið út krotað. Að lokum var 

tekið á það ráð að taka bekkina og minnkuðu skemmdirnar fyrir vikið en um leið hvarf 

notkunargildið. Þá töldu þeir að sandkassinn væri lítið sem ekkert notaður, þó ekki lægju fyrir 

neinar kannanir á því, heldur bara tilfinning þeirra á ástandinu. Aftur á móti væri tjörnin 

mikið notuð, þá sérstaklega á sumrin. Þegar talið beindist að vetrarnotkun var tilfinning þeirra 

sú að hún væri ekki mikil (Gunnsteinn Olgeirsson, munnleg heimild, febrúar 2008) . 

Garðurinn samkvæmt Patrik Grahn. 

Ef flokka ætti garðinn eftir flokkunarkerfi Grahn þá er hann aðallega leiksvæði. Að hluta til er 

hægt að flokka hann undir rólegur þó hann sé umkringdur af umferðargötum, en það er ekki 

mikil umferð sem fer um þær. Á sumrin er garðurinn líka samblanda af flöt og afþreyingar- 

og skemmtisvæði, þ.e. að hann er notaður til að hópa íbúum saman t.d. á Sumardaginn fyrsta 

og í tengslum við aðrar uppákomur í hverfinu.   

Garðurinn samkvæmt Jan Gehl. 

Garðurinn er skoðaður útfrá þessum þremur atferlisþætti; ganga, standa og sitja. Ganga: 

Stígakerfið liggur ágætlega um garðinum og er umferðaflæðið einkum við aðalstíginn. 

Yfirborðið er ábótavant, malarstígur umlykur tjörnina með mikilli bleytu og snjó, erfitt að   

Mynd 22 Svæði skv.flokkurn Grahn´s 

 

Mynd 23 Göngustígar við Seljatjörn 
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ganga með t.d. barnavagna og göngugrindur. Maður verður ekki var við neinn hæðarmun í 

garðinum þó að hann sé einhver. Tröppur eru á stígunum frá aðalstígnum niður að tjörninni á 

einum stað, með malarfyllingu og ekki greiðfær fyrir hreyfihamlaða. Standa. Eini eiginlegi 

staðurinn til að standa er í lysthúsinu og er það mjög gott til þess. Tveir stórir steinar eru á 

flötinni sem hægt er að standa eða sitja við. Sitja.  Engir bekkir voru á svæðinu, en hægt er að 

nota kantinn á sandkassanum til sitja á, sem flokkast undir aukasæti.  

 

 

Mynd 24 Inngangur að Seljatjörn 
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6. Könnun á vetrarnotkun 

1.10 Rannsóknar spurningar 
Ákveðið var að spyrja íbúa sem búa í hverfum við garðana. Rannsóknir sýna að þeir sem búa í 

nágreni við græn svæði nota þau mest og því áhugavert að kanna hvort og hvernig notkun 

þeirra er.  

Þær spurningar sem lágu til grundvallar í könnuninni voru m.a. Er fólk að nota garðana á 

veturna? Hvernig? Hversu oft? Hve lengi? Og ef ekki, af hverju? Hver eru viðhorf fólks sem 

býr í nágrenni við garðana til garðsins? Eftir hverju er fólk að sækjast? Hvaða áhrif hefur 

garðurinn á viðkomandi? Og hverju myndi fólk vilja breyta? 

1.11 Gögn og aðferðir 

1.11.1 Aðferðir. 

Ákveðið var að gera spurningakönnun og eftir miklar bollaleggingar var ákveðið að hafa þetta 

netkönnun. Slíkt hefur ýmsa kosti í för með sér; sparar tíma, er ódýrt og  handægt og 

eftirvinnsla t.t.l. einföld. Ókosturinn er einkum sá, að það hafa ekki allir aðgang að netinu, 

einkum eldra fólk. Netforritið QuestionPro's surveys var notað. Spurningar voru unnar í 

samráði við leiðbeinanda. Alls voru þetta 12 spurningar, fjórar bakgrunns spurningar og átta 

efnislega tengdar, þar af voru 3 opnar spurningar ( sjá viðauka 1.) 

Það reyndist þrautin þyngri að komast yfir netfangalista íbúana, en höfundur komst að því, að 

upplýsingar um netföng liggja ekki á lausu. Haft var samband við alla þá sem sjá um að 

útvega úrtök í kannanir og í stuttu máli var engin sem gat útvegað slíkan lista. Í ljós kom að 

lagaumhverfið leyfir ekki að netföngum sé safnað nema það sé til eigin notkunar og 

viðkomandi hafi samþykkt að vera á listanum. Þá eru ávallt ákvæði um að ekki sé leyfilegt að 

afhenda hann þriðja aðila (Markvisst ehf. Tölvupóstur ). 

Haft var samband við fyrirtæki sem starfar við að senda út netkannanir og hefði verið hægt að 

notast við þjónustu þeirra og hægt að fá úrtak frá þeim, eftir póstnúmerum. Það hentaði ekki 

þar sem ekki var verið að sækjast eftir svörum frá öllum t.d. í póstnúmeri 109, sem nær yfir 

Seljahverfi og Bakkanna í Breiðholtinu. Markhópurinn voru íbúar Seljahverfisins. Sú þjónusta 

hefði hentað vel ef spurningakönnunin hefði náð til allra borgarbúa. Hún er þó takmörkuð þar 

sem ekki er um eiginlegt úrtak að ræða, þar sem skráir fólk sig á þessa lista. Þannig að ekki er 
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verið að velja úr hóp allra borgarbúar, heldur einungis þeirra sem hafa skráð sig reiðubúna til 

að taka þátt í spurningakönnunum.   

Þá var reynt var að leita til skólanna og sótt um að fá leyfi til að senda könnunina á 

forráðamenn barna í hverfisskólunum. Það hefði að vísu gert það að verkum, að ekki hefði 

verið náð í barnlaus einstaklinga og elstu borgararnir. Fyrrgreind ákvæði um þriðja aðila voru 

þar í gildi en jafnframt er verndunarákvæði tengt börnum (samtal við Persónuvernd). Þannig 

að illmögulegt reyndist að gera slíka könnun, eingöngu í gengum netið. Eina leiðin hefði verið 

að senda út póst, en leyfilegt er að fá heimilisföng, þar sem fólk er beðið um að taka þátt. Ekki 

reyndist nægur tími til að vinna í slíku og auk þess sem ekkert fjármagn var til að kosta slíka 

nálgun. Einu jákvæðu svörin komu frá formanni íbúasamtaka 3. hverfis- Hlíðar, Holt og 

Norðurmýri sem bauðst til að senda póst á sína félagsmenn og var það þegið með þökkum. 

Var því tekið á það ráð að gera eingöngu netkönnun í sambandi við Miklatún. Og í sambandi 

við Seljatjörn, var ákveðið að fara heimsækja dvalarheimilið Seljahlíð og leitast við að ræða 

þar við starfsfólk og íbúa, enda ein af forsendum hönnunarinnar við Seljatjörn að garðurinn 

væri fyrir íbúanna þar.  

1.11.2 Miklatún. 

Þessi könnun má líta á sem nokkurs konar forkönnun sem getur gefið vísbendingar um notkun 

og viðhorf fólks til garðsins. Könnunin var send út á u.þ.b. 30 manns til prófunar, til að athuga 

hvort fólk skildi spurningarnar, hvort að þær virkuðu sem skyldi og að tímasetja hve lengi tók 

að svara þeim. Nokkrar athugasemdir komu og var spurningum, bæði orðalagi og innihaldi 

breytt samfara því. Könnunin var síðan send út þann 6.apríl á félaga í íbúasamtökum 3. 

hverfis- Hlíðar, Holt og Norðurmýri á 157 netföng. 

1.11.3 Seljatjörn 

Talað var við starfsfólk í félagsstarfinu í Seljahlíð annars vegar og hins vegar við 10 íbúa, í 

tveimur heimsóknum. Spjallað var við þau út frá sömu spurningum. 

1.12 Úrvinnsla gagna. 

1.12.1 Miklatún 

Netforritið bauð upp á tiltölulega auðvelda úrvinnslu, þar sem það hélt utan um öll gögn og 

vann úr spurningunum. Töluverð vinna fór þó í að vinna úr opnu spurningunum.  
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Ein þeirra, spurning þrjú bað um heimilisfang þátttakenda en það var gert til að mæla 

vegalengd frá heimili í garðinn, þar sem að rannsóknir hafa sýnt að það sé einn þeirra þátta 

sem ráða þegar kemur að notkun garðsins eins og áður segir.  Var það gert með því að fara inn 

á Skipulagsskjáinn sem er inn á vefsíðu Reykjavíkurborgar og vegalengdir mældar þar.  

1.12.2 Seljatjörn 

Þar sem að þetta voru fáir einstaklingar sem spurðir voru, var ekki unnið með svörin útfrá 

einhverri tölfræðilegri greiningu. Heldur voru þau tekin saman og greint frá helstu atriðum 

sem þátttakendur greindu frá.  

 

 

 

Mynd 25 Kvölganga höfundar 
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7. Niðurstöður. 

1.13 Miklatún  
Könnunin var send á 157 netföng og af þeim fóru 78 inn á könnunina og 58 kláruðu hana.  

1.13.1 Spurning 1 og 2: Kyn og aldur 

 

Af þeim 58 sem svöruðu könnuninni, gáfu 48 upp kyn, 23 konur og 25 karlar. 

Aldursdreifingin var nokkuð góð, náði góðri normal kúrfu, en flestir voru á aldrinum 31-60 

eða um 81%.   

1.13.2 Spurning 3: Búseta 

Þátttakendur bjuggu víðsvegar um hverfið, allt frá nokkrum metrum upp í rúmlega kílómeter. 

Sá sem bjó lengst í burtu var í ca. 1,5 km í burtu. En flestir, yfir 90%, voru búsettir nær en 

500m í burtu frá garðinum. Ekki var hægt að greina að fjarlægð hefði einhver áhrif á 

notkunina. 

 

 

 

 

 

Graf 1  Aldur 
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1.13.3 Spurning4: Telur þú garðinn vera mikilvægan í umhverfinu? 

 

Graf 2. Mikilvægi garðsins 

Allir töldu garðinn vera frekar eða mjög mikilvægan í umhverfinu. Enginn taldi hann vera 

ómikilvægan. 

1.13.4 Spurning 5: Hefur þú gert eitthvað af eftirfarandi á síðustu 6 mánuðum í 
garðinum? 

 

Graf 3. Hvað er gert og hve oft. 

Þessi spurning kannaði bæði hve oft fólk fór í garðinn síðustu sex mánuðina og hvað fólk 

hefði gert. Ef litið er á tíðnina þá komu flestir í garðinn 1-3 sinnum  í mánuði, um 46%, þeir 

sem komu 1-3 sinnum í mánuði eða sjaldnar um 84%. 
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Það sem fólk nefnir oftast að það geri er; göngutúr, nota garðinn sem göngu-eða hjólaleið, 

vera úti með vinum eða fjölskyldu, setjast niður og vera úti með börnin á leiksvæðinu. Fæstir 

komu til ganga úti með dýr, að vera á skíðum eða hlaupa.  

1.13.5 Spurning 6: Ertu sammála eða ósammála því, að eftirfarandi ástæður hindra 
þig í að fara í garðinn? 

 

Graf 4. Hindranir 

Af þeim sem tóku afstöðu voru flestir frekar ósammála eða ósammála því að eitthvað hindraði 

þau að fara í garðinn eða um 62%. Það sem fólk taldi helst upp var slæm lýsing um 80%, 

vantar bekki 59%,  ómokaðir stígar 57% og myrkrið 54%. Helmingi fleiri konur en karlar 

nefndu myrkrið, hræðslu við ofbeldi og slæma lýsingu sem hindrun.  Slæmt veður, engin tími 

og slæmt aðgengi töldu þátttakendur ekki vera hindrandi í að nota garðinn. 
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1.13.6 Spurning 7:  Hve lengi ertu í garðinum? 

 

Enginn var lengur en 3 tíma í garðinum. Flestir voru innan við klukkutíma í garðinum eða um 

77% og um 21% voru 1-2 tíma í garðinum.  

1.13.7 Spurning 8:  Hver er ástæðan fyrir heimsókn þinni? 

 
Graf 6. Ástæða fyrir heimsókn í garðinn 

Af þeim sem tóku afstöðu fór fólk í garðinn til að gera flest það sem boðið var upp á í 

spurningunni, s.s. voru frekar sammála en ósammála í öllum atriðum. Þátttakendur völdu 

 

Graf 5 Hve lengi ertu í garðinum? 
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síður, að vera í kringum fólk eða vera með vinum, en voru þó frekar sammála en ósammála, 

að þau leituðu eftir því í garðinum.  

1.13.8 Spurning 9:  Garðurinn er í mínum huga... 

 

Graf 7. Upplifun 

 

Þátttakendur upplifðu flest af því sem í boði var í spurningunni, nema að það var ekki 

sammála því að hann væri fjölbreyttur, um 73% og 75% voru frekar ósamála eða óssamála að 

hann væri staður til að borða á. Fleiri konur en karlar nefndu hann vera stað til að vera með 

fjölskyldunni og fleiri karlar að hann væri traustur og öruggur. 
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1.13.9 Spurning 10:  Hversu mikilvægt er að eftirfarandi atriði eru í garðinum? 

 

Graf 8. Mikilvæg atfriði í garðinum 

 

Af þeim sem tóku afstöðu þá töldu þátttakendur allt vera mikilvægt eða frekar mikilvægt  í 

garðinum fremur en ómikilvægt. Nánast allir voru sammála um,  yfir 90%, að bekkir og sæti, 

afmörkuð svæði–lundir, hreinlæti, mikið af trjám, leiktæki, flatir, menningarumhverfi og 

listaverk væru mikilvæg. Þátttakendur völdu síður valkostina hjólabrettapallur, skilti og 

ómalbikaðir stígar en þeir voru þó mikilvægir. Nánast engin munur var á milli kvenna og 

karla en þó völdu ívið fleiri konur en karlar boltavelli, hjólabrettapallinn og ómalbikaða stíga. 
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1.13.10 Spurning 11: Hvernig finnst þér að það megi bæta garðinn?  

 

Graf 9. Hvernig má bæta garðinn 

 

Það sem fólk taldi aðallega upp var fyrst og fremst hreinlæti, fleiri bekki og sæti, betra skjól, 

fleiri ruslatunnur, meiri lýsingu afmörkuð svæði-lundir, fleiri leiktæki, salernisaðstöðu og 

skautasvell. Síst nefndu þátttakendur ómalbikaða stíga, gervigrasvöll og skilti. Með þessari 

spurningu var opin spurning þar sem þátttakendum gafst tækifæri á að nefna önnur atriði. 

Grillaðstaða, bætt aðgengi eins og að setja Miklubraut í stokk, viðhald á leiktækjum og 

bekkjum, veitingasala og gosbrunnur er dæmi um aðrar tillögur. 

1.13.11 Spurning 12:  Annað sem þátttakendum lá á brjósti. 

Síðasta spurningin var opin þar sem þátttakendum gafst tækifæri á að koma með 

athugasemdir eða hvað eina sem þeim lá á brjósti um garðinn. Nokkrir höfðu hugann við 

Miklubraut bæði sem faratálm og hávaðavald, og vildu leggja hann í stokk. Leiksvæði og 

leiktæki var annað sem fólk minntist á, bæði viðhald og eins breytta staðsetningu. Ein kom 
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með tillögu að færa hverfisstöðina sem er á einum rólegasta staðnum í garðinum og nota það 

sem svæðið í garðinum fyrir börn. Þá komu tillögur, sem voru með og á móti fleirum 

byggingum á svæðinu. Margar tillögur um svæðið sjálft komu einnig, það væri vannýtt, of 

mikið af flötum, göngustígar slæmir o.fl. Ein lagði til að halda samkeppni um skipulag 

garðsins og einhverjir minntust á veitingasölu. Það sem nánast allar tillögurnar áttu sammerkt 

var að fá eitthvað í garðinn eða bæta það sem fyrir var, til að laða að fleira fólki í hann. 

1.13.12 Vettvangskönnun. 

Höfundur fór fjölmargar ferðir í garðinn, jafnt í vondum veðrum sem og góðum, flesta daga 

vikunnar. Verður að segjast eins og er að fáir voru á ferli og skipti engu hvort veður væri gott 

eða slæmt. Einkum voru þetta foreldrar með börn á snjóþotum, annað hvort á flötunum eða í 

Skeifunni. Að jafnaði voru þetta um 3-5 fjölskyldur sem sáust hverju sinni. Þau voru spurð 

um notkunina og sögðust þau aðallega nota brekkurnar í Skeifunni. Þegar að þau voru spurð 

út í aðra staði eins og leikvöllinn, sögðust þau ekki fara þangað yfir veturinn, þar sem 

leiktækin væru í svo slæmu ásigkomulagi en notuðu hann töluvert á sumrin.  

Aðrir notendur voru fólk á leið um garðinn. Göngustígar voru skoðaðir. Aðalgöngustígurinn 

var ætíð mokaður en stundum mjög blautur. Snjóruðningarnir til hliðanna mynduðu kant, 

þannig að vatn safnaðist saman til hliðanna og mynduðu „læk“. Aðrir stígar voru ekki alltaf 

greiðfærir. Göngustígurinn upp að Kjarvalsstöðum var aldrei ruddur, enda kemur á daginn að 

þetta er ekki göngustígur. Heldur hefur myndast gönguslóði frá göngustígnum frá Miklubraut 

og upp að Kjarvalsstöðum, eins og sjá má á loftmyndinni á bls. 30.  

Áður hefur verið minnst á bekki í garðinum og voru þeir taldir 20 í garðinum sjálfum og tveir 

upp við Kjarvalsstaði í einni vettvangsferðinni. Fáir voru við göngustígana, flestir í skjóli upp 

við trén en illmögulegt fyrir t.d. eldra fólk með göngugrindur eða hreyfihamlaða að komast að 

þeim þar sem fara þarf yfir snæviþakta flötina. Þá var setan iðulega þakin af snjó.  

Lýsing var bágborin. Hún er einungis bundin við stígana og á aðalstígnum var það langt á 

milli staura, að myrkir blettir mynduðust á milli þeirra.  Þegar að ofan á þetta bætist sprungin 

pera, minnkar lýsingin til mikilla muna á stígnum. Restin af garðinum var myrkvuð  og skapar 

það mikið óöryggi fyrir þá sem finnst óþægilegt að ganga um garðinn, í myrkrinu. Að minnsta 

kosti þurfti höfundur að telja í sig kjark til að ganga þessa leið í gegnum garðinn. 
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1.13.13 Túlkun 

Könnunin er frumkönnun. Þó að niðurstöðurnar séu ekki marktækar sökum þess hve lítið 

úrtakið er, þá gefa niðurstöðurnar ágætar vísbendingar um viðhorf og notkun íbúa við 

Miklatún á garðinum.  

Notkun er lítil yfir vetrartímann. 

Kynja og aldurshlutfallið var gott en flestir á aldrinum 31-60 svöruðu eða um 81%. Gott hefði 

verið að ná fleiri yngri og eldri þátttakendum en skýringu er e.t.v. að finna í því, að lítið sé um 

ungt fólk eru í samtökunum og netkönnun hentar ekki öllum eldri borgurum.  

Allir töldu garðinn vera frekar eða mjög mikilvægan í umhverfinu. Engin taldi hann vera 

ómikilvægan, það jafnvel þó að notkunin væri lítil. Könnunin sýndi að flestir komu í garðinn 

1-3 sinnum í mánuði eða sjaldnar, um 87%. Þetta er í samræmi við niðurstöður annarra 

rannsókna, þar sem skýr skil eru á milli sumar og vetrarnotkunar. Enginn var lengur en 3 tíma 

í garðinum. Flestir voru innan við klukkutíma í garðinum eða um 75% og um 21% voru 1-2 

tíma í garðinum.    

Notkun er ekki fjölbreytt. 

Þegar að spurt var um hvað garðurinn væri í hugum fólks kom fram að menn upplifðu flest af 

því sem í boði var í spurningunni. Flestir voru sammála um að hann væri, staður til að slaka á 

og hugsa, njóta menningar og náttúru, vera með fjölskyldu og vinum, hann væri fallegur, 

hljóðlátur og rólegur og tengibraut á milli staða. Flestir töldu hann ekki fjölbreyttan, ekki 

staður til að borða á og um 58% töldu hann traustan og öruggan. Fleiri konur en karlar nefndu 

hann vera stað til að vera með fjölskyldunni og fleiri karlar að hann væri traustur og öruggur. 

Fólk fer oftast í garðinn til að ganga og að nota garðinn sem gönguleið/hjólaleið. Athygli 

vekur að eiginleg vetrarnotkun er lítil, eins og að fara á skíði en einhverjir fóru með börnin í 

skíðabrekkuna um 46%. Örlítið fleiri fóru með þau á leiksvæðin eða 53%. Velta má því fyrir 

sér, hvort að snjóleysi undanfarinna ára, hafi máð í burt þann möguleika í hugum fólks, að 

nýta svæðið t.d. til að vera á gönguskíðum.  

Að vera úti með vinum eða fjölskyldu er vinsælt. Leiða má að því líkum, að hér sé frekar átt 

við fjölskylduna.  Í spurningunni um hver ástæðan væri að það færi í garðinn, svaraði fólk að 

það færi oftast í garðinn til að vera með fjölskyldunni en ekki að vera í kringum fólk eða vera  
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Mynd 26 Leiksvæði á Miklatúni 
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með vinum, s.s ekki í leit að félagsskap. Þetta er athyglisvert ef það er skoðað út frá 

kenningum Gehl, sem heldur því fram, að fólk sækir í almenningsrýmin til að vera innanum 

annað fólk þó ekki endilega til að vera í beinum samskiptum við það.  

Áhugavert er að skoða að niðurstöður úr þessum þremur spurningum, þ.e upplifunina,  

ástæðuna fyrir að það fer í garðinn og síðan hvað það gerir. Úr þeim má lesa að fólk kemur í 

garðinn til að hreyfa sig, breyta til í hversdagsleikanum og að  njóta staðarins og slaka á. Það 

gerir það með því að ganga, e.t.v. að njóta menningar og náttúru í leiðinni og gerir það með 

fjölskyldunni. Þannig að notkunin er ekki fjölbreytt 

Af hverju þessa ófjölbreytta notkun? 

Af þeim sem tóku afstöðu voru flestir frekar ósammála eða ósammála því að eitthvað hindraði 

þau að fara í garðinn eða um 62%. Það sem fólk taldi helst upp var slæm lýsing, myrkrið, 

vantar bekki og ómokaðir stígar. Slæmt veður, engin tími og slæmt aðgengi voru ekki 

hindrandi þættir, sem er á skjön við niðurstöður dönsku rannsóknarinnar, en Danir nefndu að 

slæmt veður og lítill tími sem helstu hindrun fyrir því að þeir notuð græn svæði.  Þó voru 

fleiri karlar en konur, sem nefndu engan tíma sem hindrun. Af þessu má leiða að fólk vill fara 

í garðinn en ef til vill er ekki mikið í hann að sækja, hann uppfyllir ekki þarfir þeirra eins og 

Grahn talar um. Helmingi fleiri konur en karlar nefndu myrkrið, hræðslu við ofbeldi og slæma 

lýsingu sem hindrun sem er í takt við niðurstöður annarra rannsókna. Eins og 

vettvangskönnun leiddi í ljós er lýsingin mjög bágborin, og óþægilegt að ganga í gegnum 

myrkvaðan garðinn. Lýsing inn á milli trjánna, við runnanna, styttur, leiksvæði og á fleiri 

stöðum myndi bæta garðinn verulega.  

Eru garðarnir að uppfylla þarfir fólks  

Niðurstöður við spurningunni um hvað væri mikilvægt, að væri í garðinum, sem er þar fyrir í 

dag, sýndu að allt væri mikilvægt. Hjólabrettapallurinn, skilti og ómalbikaðir stígar fengu fæst 

atkvæði en voru þó mikilvæg fremur en ómikilvæg.  Varhugavert er að taka niðurstöður um 

hjólabrettapallinn, sem einhverja vísbendingu þar sem hjólabrettaiðkun er einkum sport unga 

fólksins. Eins og fram hefur komið var enginn svörun frá þeim aldurshópi. Það sem nánast 

allir, yfir 90%, voru sammála um að væri mikilvægt, voru bekkir og sæti, hafa afmörkuð 

svæði eða lundi, hreinlæti, mikið af trjám, leiktæki, flatir, menningarumhverfi og listaverk. 

Nánast engin munur var á milli kvenna og karla en þó völdu ívið fleiri konur en karlar 
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boltavelli, hjólabrettapallinn og ómalbikaða stíga. Þannig fólk vill ekki missa það sem er nú 

þegar í garðinum en það vill umbætur. 

Þær umbætur sem fólk taldi aðallega upp, var fyrst og fremst hreinlæti, síðan fleiri bekki og 

sæti, betra skjól, fleiri ruslatunnur, meiri lýsingu og  afmörkuð svæði-lundir. Viðbætur nefndu 

flestir salernisaðstöðu og skautasvell. Annað sem fólk nefndi var grillaðstaða, sem er þó til 

staðar en spurning um hvort að hún sé rétt staðsett, en hún er inná leiksvæðinu. Þannig ef að 

þú átt ekki börn veistu e.t.v. ekki af þeirri aðstöðu. Nokkrir nefndu veitingasölu og gosbrunn. 

Sjá má þessar athugasemdir í viðauka 2. 

Áhugaverðar tillögur. 

Eins og áður segir gafst fólki tækifæri á að koma með athugasemdir og er hægt að líta á þær í 

heild sinni í viðauka 3. Hér verða nokkur atriði dregin saman. 

 

Notkun. 

Flestar athugasemdirnar beindust að því að bæta notkunina, auka við valmöguleikum til að 

hafa eitthvað við að vera í garðinum. Flest af því er óháð árstíðum en nokkrir lýstu ánægju 

sinni með tónleikahald í garðinum sem hingað til hefur verið síðsumars. Einn nefndi að 

börnin notuðu garðinn mikið á veturna, væru á sleða, skíðum og brettum í brekkunni í 

Skeifunni og neðan við Kjarvalsstaði.  

 

Miklabrautin væri faratálmi og hávaðavaldur  

 Nokkrir bentu á að Miklabrautin væri faratálmi og hávaðavaldur en athyglisvert er að við 

spurningu 11 þar sem spurt er um úrbætur nefna fáir að hávaði sé eitthvað sem þurfi að bæta.  

 

Leiksvæði og leiktæki 

Einn þátttakandi lagði til að færa hverfisstöðina sem staðsett er við Flókagötu og gera þetta 

svæði sem er eitt hið rólegast og gróðursælasta að leiksvæði fyrir börn. Hverfisstöðin 

þjónustar þar að  auki ekki þessi hverfi og ennfremur eru þeir sem eiga að sjá um garðinn, 

staðsettir niðrí Laugardal. Að auki er í raun ótrúlegt að hugsa til þess að leiksvæði barnanna 

skuli vera valin staður, nánast upp við Miklubraut og þar er jafnframt grillaðstaðan í 

garðinum. Einn benti á að leiksvæðið er of vel falið og verður fyrir vikið fyrir skemmdum. 

Enda bentu nokkrir á það, að taka þyrfti leiktækin í gegn og nokkrir sem höfundur hitti, í  
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fjölmörgum ferðum sínum í garðinn, sögðust ekki nota leiksvæðið því að búið væri að 

skemma leiktækin. 

 

Mynd 27 Líf á Miklatúni 

 

Aðrar byggingar 

Skiptar skoðanir eru á því að fjölga byggingum í garðinum. Tillögur komu um að vera með 

gömul hús þar sem væri selt handverk. Ennfremur umræða um veitingasölu í garðinum eða 

tengja veitingasöluna á Kjarvalsstöðum við garðinn. Hugmyndin er að sitja með veitingar og 

fylgjast með börnunum að leika sér. Aðrir voru á móti byggingum og einn nefndi að þetta 

væri eini staðurinn þar sem hægt væri að njóta náttúrurnar 

 

Öryggið. 

Nokkrir minntust á vöktun og umsjón með garðinum allan ársins hring. Það myndi bæta 

umgengni, auka öryggi og laða þannig fleiri í garðinn. Ein nefndi t.d. slæma lýsingu og ef 

pera færi líða margir mánuðir þar til ný væri sett í.   
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Stígar og flatir. 

Stígar voru umræðuefni hjá nokkrum. Þeir hefðu verið einstaklega slæmir í vetur þar sem 

annað hvort væri svellhált eða mikil aur. Aðrir nefndu að þörf væri að skipuleggja svæðið 

betur, flatirnar væru ekki að virka, það þyrfti að brjóta svæðið frekar upp.  

1.14 Seljatjörn 
Eins og áður segir var farið á dvalarheimiðið Seljahlíð og rætt þar við starfsfólk og íbúa. 

1.14.1 Viðtalskönnun. 

Starfsfólk 

Í samtali við deildarstjóra félagsstarfsins Arngunni Atladóttur kom fram að starfræktur væri 

gönguhópur sem færi, þegar að vel viðraði, út að ganga í nágreninu. Ef veður væri ekki gott 

væri erfitt fyrir íbúana að vera á ferli, þar sem kuldi færi mjög illa í þau. Færð setti þeim líka 

skorður. Þegar talið barst að garðinum, var hennar skoðun sú að notkun íbúa á garðinum væri 

mjög lítil og engin yfir vetrartímann. Ástæðuna taldi hún einkum vera göngustígarnir. Þetta 

væri malarstígur sem væri erfiður yfirferðar fyrir fólkið sem flest notaðist við göngugrindur 

eða væru í hjólastólum. Hann væri síðan algjörlega ófær ef einhver snjór væri á honum. Aðra 

ástæðu taldi hún vera, að það vantaði bekki í garðinn og að of langt væri á milli þeirra bekkja 

sem þar væru. Taldi hún að þessi skortur á bekkjum ætti í raun við um allt umhverfið í kring 

um dvalarheimilið og göngustíga þar í nágreninu.  Ekki var gefið mikið út á þætti eins og 

lýsingu og var höfundur spurður hvort að það væri einhver lýsing í garðinum. 

 

Íbúar 

Talað var við átta íbúa af þessum tíu. Tveir sögðust ekkert fara í garðinn sökum heilsu. Tvö 

þeirra höfðu flutt inn um veturinn og höfðu aldrei farið í garðinn. Aðrir  sem talað var við, fór 

engin þeirra í garðinn á veturna en þau höfðu farið í garðinn ein eða með gönguhópnum yfir 

sumartímann.  Öll voru þau sammála um að garðurinn væri mikilvægur í umhverfinu og vildu 

alls ekki að hann færi, þó þau gætu ekki notað hann á veturna. Bekkjarleysi var ein 

aðalástæðan fyrir því að þau notuðu ekki garðinn, þá slæmir stígar og loks skortur á 

félagsskap. Ein svaraði: „hvað á ég að gera í garðinum, stara á snjóinn?“ Nokkur sögðu að 

samskiptin við börnin væru mikilsvirði, þó að eldri borgarnir væru ósáttir við slæma umgegni 

barnanna við tjörnina, þar sem rusli og dóti væri hent í hana 

1.14.2 Vettvangskönnun. 

Farið var nokkrum sinnum á svæðið og var nánast aldrei nein í garðinum. Bekkir voru engir. 
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Enda þegar að höfundur fór að spyrjast fyrir, kom í ljós að búið var að taka alla bekki í hús, 

þar sem árlegt viðhald er um að ræða yfir vetrartímann. Malarstígar voru blautir og snjór á 

þeim. Þetta gerir það að verkum að illmögulegt er fyrir íbúa Seljahlíðar að nota garðinn. 

Þannig að í raun er a.m.k. ein forsenda fyrir garðinum brostin, hvað vetrarnotkun varðar.  

Hvað tjörnina varðar var hún oftast þakin snjó þannig að það var ókleyft að nýta hana til að 

fara á skauta, en á öðrum tíma sást í svell og sáust þá börn að leik við að reyna að brjóta 

svellið niður.  Þar sem ræsið er í tjörnina myndast vök sem þyrfti að girða af. 

1.14.3 Túlkun 

Eftir að hafa setið með þessu frábæra fólki í Seljahlíð og spjallað við þau er í raun sorglegt að 

komast að því, hvað umhverfið er þeim ekki vinveitt. Ekkert þeirra vildi þó kvarta, sögðu 

margoft hvað þau væru ánægð á Seljahlíð og hvað þeim leið vel, en að umhverfið mætti vera 

betra. 

Slæm færð og vont veður er erfitt að fást við, en mokstur og hreinsun göngustíga ætti að vera 

viðráðanlegt. Í viðtali við starfsfólk kom fram, að eldra fólk eru mjög viðkvæmt fyrir kulda og 

það setur þeim ákveðin mörk. Skjólmyndun er því mikilvæg í garðinum og er það ágætt. Þó 

myndast kaldur trekkur upp eftir aðal-göngustígnum, sem kemur upp á milli húsanna við 

Hólmasel. Hvað lysthúsið varðar er spurning um að setja þar upp lýsingu og athuga hvor að 

skemmdarverk minnkuðu ekki við það, þannig að hægt væri að setja bekkina upp aftur.  

Það var þó bekkjarleysið og slæm yfirborðsefni stíga sem var ofarlega í hugum fólks. Þessir 

þættir eru verulega hindrandi fyrir notkun á garðinum og umhverfi hans og eitthvað sem væri 

hægt er að laga. Bekkir eru nauðsynlegir í garðinum, á öllum árstímum og geta bætt gæði 

staðarins til muna yfir vetrartímann, eins og Gehl bendir á. Og bekkjarleysið og malarstígarnir 

hafa um leið takmarkandi áhrif á annan mikilvægan þátt í lífi íbúanna við Seljahlíð, 

félagsskapinn. Þar sem þeim eru takmörk sett að vera utandyra, minnkar mannlífið í garðinum 

og frekar sótt í félagsskapinn innandyra. 

1.14.4 Almennt um niðurstöður  og tillögur að úrbótum. 

Niðurstöður þessar forkannanna benda til að vetrarnotkun á almenningsgörðum er ekki mikil. 

Einkum er það gæði staðanna sem er ábótavant, þ.e. þeir eru ekki að bjóða uppá aðstæður til 

vetrarnotkunar. Grundvallar þættir eins og bekkir eða sæti, góðir stígar og góð lýsing verða að 

vera til staðar. Ef þá vantar, rýrir það verulega notkunargildi garðanna.  
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Mynd 28 Inngangar að Seljatjörn 
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 Ákveðnir áhrifavaldar eru í umhverfinu sem taka þarf tillit til, fyrst og fremst veðráttan og 

síðan myrkrið. Bekkir eru mikilvægir þættir í umhverfi garða og skjólmyndun er því 

mikilvæg, sbr. þá staðreynd að hægt er að sitja úti tiltölulega léttklæddur, í  5° í sól og í skjól.  

Það má spyrja sig hvort að garðar hér á landi þoli það veðurfarslega séð, að vera með mikið af 

stórum grasflötum. Stígar eru mikilvægir, því þeir stýra umferðarflæðinu í garðinum, ákvarða 

í raun hvort að hægt sé að komast í garðinn yfirhöfuð og nota hann, eins og aðstæður við 

Seljatjörn benda til. Góð lýsing er mikilvæg. Það eykur bæði öryggistilfinninguna og viðmót 

staðarins. Sé þessum þáttum sinnt sem skyldi er komin góður grunvöllur fyrir notkun en hann 

er þó ekki nægilegur.  

Staðirnir verða að hafa eitthvað að bjóða uppá, eitthvað sem lokkar fólk út úr hlýju húsanna 

og út í kuldann. Mannlífið og samveran við annað fólk, er einn þáttur segja fræðin okkur, þó 

að  niðurstöður í Miklatúnskönnunin hafi ekki bent til þess. Það má kannski frekar rekja til 

könnunarinnar sjálfrar og vert að kanna það frekar. Því það hefur sýnt sig að fólk sækir í fólk, 

meðvitað eða ómeðvitað. Fólk fer kannski „í“ garðinn til að vera í kringum fólk, en það sækir 

í þá staði þar sem fólk er. Skíðabrautir, sleðabrekkur, skautasvell eru dæmi um vetrariðkun, en 

gönguleiðir þar sem eitthvað spennandi er að sjá er líka valkostur. Skautasvell tel ég að sé 

eitthvað sem ætti að vera í báðum görðunum, ef fólk hefur heilsu til þess þá geta allir, ungir 

og aldnir stundað það. Og þeir sem ekki geta stundað það, geta haft ánægju af því að horfa á, 

á leið sinni um garðinn. Á Miklatúni væri torg, staðsett á flötinni fyrir framan Kjarvalsstaði 

sem breytt er í svell, í anda gamla skautasvellsins á Melavellinum, alveg kjörið. Og tengja 

þannig um leið húsið og garðinn, með mannlífi. Og skíðabrautir þarf að leggja, því að 

stundum þarf að sýna fram á notkunina svo hlutirnir fari fram.  

Eins og áður segir þá er til lítils að bjóða upp á eitthvað ef að grundvallarþáttum garðsins er 

ekki sinnt. Bekkjaleysi, slæmir stígar, léleg lýsing, slæmt skjól eru þættir sem þarf að bæta úr. 

Þegar leitað var svar við því, komu tveir samverkandi þættir ítrekað fram, hjá bæði 

starfsmönnum borgarinnar og fólki almennt. Eitt er að þetta sé svo dýrt og hitt að hlutir eru 

eyðilagðir og þeir ásamt viðhaldi kostar. 

Sú hugsun að hlutirnir eru eyðilagðir, gera það að verkum að ekkert er gert. Ekki hægt að vera 

með bekki, þeir eru eyðilagðir, ekki hægt að vera með tré, þau eru rifin upp, ekki hægt að vera 

þetta og hitt, það verður eyðilagt. Hræðslan við eyðileggingu stendur görðunum fyrir þrifum. 
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Þetta eru kannski gild rök en veik, því þau eru í raun uppgjöf.  Gehl ásamt fleiri 

fræðimönnum, halda því fram að  einn þáttur í að vinna gegn skemmdarverkum er að fjölga 

fólki á stöðunum (Gehl, 2001). Eyðilegging fer oftast fram í skjóli myrkurs og þegar að 

enginn sér. Ef garðarnir væru gerðir þannig að fólk vill vera í þeim og notkun eykst, má 

reikna með að eyðilegging minnki.  Ef að við ætlum að fela okkur á bak við eyðilegginguna 

og peningaleysi, þá eru forsendur fyrir görðunum brostnar. Þá er hætta á að sömu raddir og 

hafa verið hvað háværastar í dag,  í sambandi við niðurrif húsa, því þau séu útkrotuð, ónýt og 

eyðilögð, fari að beina sjónum sínum að þessum verðmætu svæðum sem grænu svæðin eru og 

allir segja að séu aldrei notuð. Það má líkja þessu við að byggja hús en ákveða að sleppa við 

hitaveituna eða kyndinguna, því það sé svo dýrt. Það má fastleg reikna með að nýting hússins 

minnki til muna, verði jafnvel engin við það. Málið er einfalt ef þau eru ekki gerð fyrir 

notkun, þá eru þau ekki notuð.  

Einar Sæmundsen landslagsarkitekt (2007) nefnir áhugaverðan punkt í þessu sambandi, að 

þegar að kemur að görðum þá er neytendahópurinn er ekki eins sjáanlegur eða skilgreindur 

eins og t.d. þeir sem tilheyra einhverjum íþróttafélögum. Og af þeim sökum fara peningarnir 

frekar til íþróttamannvirkja fyrir skilgreindan markhóp heldur en í kostnaðarsamt viðhald 

svæða, fyrir óskilgreindan hóp neytenda. Í þessu verkefni sem og í fyrri könnunum sem vitnað 

er til, hefur verið varpað ljósi á þennan neytendahóp og hverjar væntingar hans og vonir eru. 

Og þær væntingar verður að hlusta á og opna fyrir hitann í görðunum svo þeir fara að verð 

notaðir. Annað er slæm landnýting á góðu svæði. 
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Mynd 29 Laugardagur á Miklatúninu 
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8. Lokaorð 

Í þessu verkefni var viðfangsefnið vetrarnotkun almenningsgarða. Þegar að höfundur fór að 

huga að þessu efni var viðkvæði flestra: „Almenningsgarðar? Það notar þá engin“. Kannanir 

gefa oftar en ekki, einmitt það til kynna. Ein sýndi þó fram á að notkunin væri tiltölulega 

mikil af þeim sem notuðu garðana. Sú rannsókn var gerð um sumar og liggur forvitni á að 

spyrja sömu spurningar um vetrarnotkun.  

Almenningsgarðar hafa gegnið í gegnum ákveðna þróun eins og önnur almenningsrými. Frá 

því að vera svæði fyrir sunnudagsgöngutúra upp í alhliða útivistargarða. Fræðin sýna okkur að 

garðar þurfa að hafa ákveðna þætti að bera, til að þeir virki. Patrik Grahn landslagsarkitekt 

bendir á gæði svæðanna, þ.e. að innihald þeirra og fjölbreytni eykur notkun, þar sem að þeir 

sinna þá þörfum breiðari hóps og um leið fleiri. Jan Gehl arkitekt, hefur bent á mikilvægi 

þessara staða fyrir borgarlífið og að huga þarf að grundvallaratferlum eins og að ganga, standa 

og sitja. Allir þessir þættir spilla síðan saman að því að gæða garðana lífi.  

Skoðaðir voru tveir garðar,  Miklatún og Seljatjörn. Íbúar í hverfum, sem liggja að görðunum, 

voru spurðir. Netkönnun var gerð til að kanna notkun Miklatúns en spjallað við starfsfólk og 

íbúa dvalarheimilisins Seljahlíð, við Seljatjörn sem var m.a. hönnuð með notkun þeirra í huga. 

Úrtakið var lítið og niðurstöðurnar því ekki marktækar. Kannanirnar eru ágætis frumkönnun, 

enda gefa niðurstöðurnar ágætar vísbendingar um viðhorf og notkun íbúa á görðunum.  

Í stuttu máli er notkun  almennings á görðunum ekki mikil yfir vetrartímann. Niðurstöðurnar 

gefa þó til kynna að þátttakendur meta garðanna mikils og allir telja hann mikilvægan í 

umhverfinu. Upplifun þátttakendanna var mjög misjöfn, eftir görðum. 

Íbúar við Miklatún komu að jafnaði 1-3 í mánuði í garðinn. Einkum til að ganga eða nota 

garðinn sem leið á milli staða. Notkun er ekki fjölbreytt. Athygli vekur að eiginleg 

vetrariðkun var lítil, eins og að fara á skíði, þó sleðabrekkurnar í Skeifunni væru vinsælar. 

Fólk kemur í garðinn til að hreyfa sig, breyta til í hversdagsleikanum og að  njóta staðarins og 

slaka á. Og gerir það með því að ganga, e.t.v. að njóta menningar og náttúru um leið, og gerir 

það með fjölskyldunni. Athyglisvert er að fólk telur ekki, að eitthvað hindri það í að fara í 

garðinn. Helst var það slæm lýsing, myrkrið, skortur á bekkjum og ómokaðir stígar sem 

þátttakendur nefndu. Af þessu má álykta, að fólk vill fara í garðinn en hann uppfyllir ekki 
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þarfir þeirra eins og Grahn talar um. Vert er að geta þess, að helmingi fleiri konur en karlar 

nefndu myrkrið, hræðslu við ofbeldi og slæma lýsingu sem hindrun, sem er í takt við 

niðurstöður annarra rannsókna. Vettvangskönnun leiddi í ljós að lýsingin var mjög bágborin, 

og óþægilegt að ganga í gegnum myrkvaðan garðinn. Lýsing inn á milli trjánna, við runnanna, 

styttur, leiksvæði og á fleiri stöðum myndi bæta garðinn verulega. Ennfremur má velta fyrir 

sér staðsetningu svæðanna, eins og leikvallarins og grillsvæðisins, sem liggur upp við 

Miklubraut. Eins og einn þátttakandinn benti á þá væri því betur fyrir komið þar sem 

framkvæmdarsvið borgarinnar hefur aðsetur sitt í garðinum. 

Hvað Seljatjörn varðar þá er ljóst að ein forsendan fyrir hönnuninni sem var notkun íbúa 

Seljahlíðar er brostin, ef horft er til vetrarnotkunar. Bæði starfsfólk og íbúar töldu að 

garðurinn væri ekkert notaður yfir vetrartímann. Fór engin viðmælenda í garðinn yfir 

veturinn. Ekki vildu íbúarnir þó kvarta en nefndu það að umhverfið mætti vera betra. Slæm 

færð og vont veður er erfitt að fást við, en mokstur, hreinsun og upphitun göngustíga ætti að 

vera viðráðanlegt. Eldra fólk er viðkvæmt fyrir kulda og skjól því mikilvægt og er það nokkuð 

gott í garðinum. Það var þó bekkjarleysið og slæm yfirborðsefni stíga sem var ofarlega í 

hugum fólks og eru hindrandi þáttur og eitthvað sem væri hægt er að laga. Bekkir eru 

nauðsynlegir í garðinum, á öllum árstímum og geta bætt gæði staðarins til muna yfir 

vetrartímann, eins og Gehl bendir á. Og bekkjaleysið og malarstígarnir hafa um leið 

takmarkandi áhrif á annan mikilvægan þátt, félagsskapinn. Þar sem þeim eru takmörk sett að 

vera utandyra, minnkar mannlífið í garðinum og frekar sótt í félagsskapinn innandyra. 

Eftir að hafa skoðað staðina, talað við fólkið og heyrt sjónarmið og væntingar fólks til þessara 

tveggja garða er ljóst að fólk er t.t.l. ánægt með það sem að það hefur og vill ekki missa það 

úr görðunum, en það vill umbætur. Eftir samtal við starfsfólk borgarinnar er ástæðan einkum 

tvær, að hlutir eru eyðilagðir og þeir ásamt viðhaldi kostar. Þetta eru kannski gild rök en veik, 

því þau eru í raun uppgjöf. Eyðilegging fer oftast fram í skjóli myrkurs og þegar að enginn 

sér. Ef garðarnir væru gerðir þannig að fólk vill vera í þeim og notkun eykst má reikna með 

að eyðilegging minnki. Ef að við ætlum að fela okkur á bak við eyðilegginguna og 

peningaleysi, þá eru forsendur fyrir görðunum brostnar. Má líkja þessu við hús þar sem 

ákveðið væri að sleppa kyndingu. Miklar líkur eru á því að notkun hússins myndi vera minni 

á vetrum, en á sumrin. Og ef við slepptum öllum húsgögnum, gólfefnum, heimilistækjunum 

o.s.frv. væri hætta á því að hvorki við myndum vilja vera í húsinu, hvað þá að einhverjir 
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heimsóttu okkur. Málið er einfalt, ef hús og garðar, eru ekki gerð fyrir notkun, þá eru þau ekki 

notuð. „Almenningsgarðar? Það notar þá engin“. Já væri svarið. Eru menn sáttir við það? 
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Viðauki 2 :  Athugasemdir í spurningu 11 í netkönnun 
• Annað sem fólk nefndi var  

• Hálkuverja stíga á vetrum,  

• Grillaðstaða 

• veitingasala úti 

• Grafa Miklubraut niður 

• Betri aðstaða til hjómleikahalds; Bæta tengingu við Kjarvalsstaði. 

• grillaðstaða fyrir t.d. skóla- og íþróttahópa 

• Bætt aðgengi 

• Viðhald á leikvelli og bekkjum 

• Blómabeð; öryggisgæsla v. barna; púttvöllur f. börn; brunnur eða gosbrunnur  

• malargöngustígar eru leiðinlega blautir á veturna og erfitt að hjóla eða keyra 

barnavagna, Ef Miklabraut væri undir stokk væri garðurinn enn meira aðlaðandi 

• Girða garðinn af ein og erlendis með umsjón 

• Mætti vera blómareitur, eins og í Laugardalnum 

• Almennt hreinlæti og hreinsun 

• Aðgengi yfir Miklubraut 

• Gosbrunnur/Rósagarð með náttúru steinum 
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Viðauki 3 :  Athugasemdir í spurningu 12 í netkönnun 
 

• Miklabrautin er farartálmi hér. Börnin fara ekki ein út á tún vegna umferðarinnar þar 

(átta ára sonur minn fær ekki að fara einn yfir götuna). Vildi gjarnan senda þau ein út 

að renna og leika. Leiktækin þarf að taka í gegn og halda við. Garðurinn er algjör perla 

fjölbreyttur og yndislegur fyrir okkur sem búa hér í kring :) 

• Það er tilvalið að færa hverfisstöðina upp að Miklubraut og nota gróið og friðsælt 

stæðið við Flókagötu fyrir útivistarsvæði eða ævintýrasvæði fyrir börn.  Rólegasti 

bletturinn á túninu, afgirtur með nægum bílastæðum. 

• Ekki kalla þennan reit Miklatún. Klambratún heitir Klambratún. Það sem verst fer með 

Klambratúnið og allt nágrenni þess er bílaumferð og aftur bílaumferð. Ef túnið á að 

verða sælureitur í borg þá verður að koma bílaumferðinni niður í jörðina eða burt af 

svæðinu. Götur umhverfis túnið eiga að verða þröngar vistgötur, með aðgreindum 

gangstéttum og hjólreiðabrautum og leiðir bíla verða botnlangagötur....(þetta á svo 

sem við um alla borg) 

• Þegar við hjónin vorum að ala upp okkar börn fórum við oft með krakkana niður á 

Klambratún(niður á Klambró sögðu krakkarnir til að renna sér á sleða eða að fara á 

skíði.Á sumrin fór maður líka oft  í fótbolta .Það þarf að hlú miklu betur að þessum 

stað en gert hefur verið t.d mætti setja þarna 2 til 3 gömul hús þar sem væri selt 

handverk því ferðamenn eru mikið þarna í sambandi við Kjarvalstaði 

• Mikil þörf er á að skipuleggja svæðið betur og brjóta það frekar upp. Þær flatir sem 

eru nú á Miklatúni toga ekki í fólk að dvelja í garðinum nema þegar tónleikar hafa 

verið sem er auðvitað mjög gott framtak. Meira af tónleikum og gera Miklatún að 

aðlaðandi samverustað. 

• Gott framtak. Þarf að efna til samkeppni um skipulag 'garðsins', þetta er ennþá 'tún'.  

• Ef betri veitingaaðstaða væri í garðinum sem væri opin alla daga og jafnvel frameftir 

kvöldi þá myndi maður nota garðinn enn meira.  Á sumrin mætti svo sitja úti á meðan 

börnin lékju sér.  Þetta myndi laða miklu fleiri í garðinn. 

• Miklatún hét í gamladaga Klambratún því að á þessu túni stóð bóndabær sem hét 

Klambrar og bjó þar danskur maður að nafni Kristjansen.Synir hans reka Kjöthöllina. 

• Miklatún er mjög mikilvægur þáttur í lífi fjölskyldu minnar.  

• Sendi börnin mín aldrei ein í garðinn vegna Lönguhlíðar sem þau þurfa því miður að 

fara yfir.  Bý 400m frá garðinum. 
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• Laga viðhald á leiktækjum, taka til á svæði fyrir aftan leikvöll.   

• Börnin mín hafa gegnum árin notað garðinn mikið að vetri til. Þau notuðu brekkurnar í 

Skeifunni og neðan við Kjarvalsstaði til að renna sér á þotum þegar þau voru yngri, og 

í vetur hafa þau verið að æfa sig á skíðum og bretti í þessum brekkum.Annað atriði 

sem ég vil nefna (og hef án árangurs beðið umhverfissvið að lagfæra) er að það vantar 

gangbraut meðfram garðinum að norðanverðu, þ.e. við Flókagötu. -Ekki endilega 

malbikaða gangstétt, bara slóða til að ganga/hlaupa eftir. 

• Ef leiktæki sæjust frá kaffisölunni á Kjarvalstöðum og alltaf væri opnanlegar dyr þeim 

megin (sem snýr útí garð) þá væri strax orðið ákjósanlegra að skreppa á Kjarvalsstaði 

ekki bara til að njóta listar heldur til að leyfa börnunum að leika úti og sitja svo inni 

með kaffibolla og fylgjast með þeim. En geta auðveldlega skroppið út til að taka þátt í 

leiknum. Leikvölurinn þarf ekki að vera alveg ofaní Kjarvalstaði heldur bara vel 

sýnilegur úr suðurgluggunum á ganginum.Leikvöllurinn sem er inni í rjóðrinu er 

næstum of vel falinn og þess vegna mikið skemmdur en ef hann er vel hirtur og gerður 

upp á verður hann fínn. 

• Það þarf að gera garðinn að athafasvæði allan dagi eins og umsjón er með görðum 

bæði Kaupmannahöfn og London. Númer eitt dagleg umsjón með garðinum og koma 

starfsemi inn í garðinn sem myndi laða að fólk allan daginn. 

• Miklatún er afar óspennandi til útivistar vegna mikils umferðarhávaða og mengunar 

frá Miklubrautinni. Túnið er rammað inn af umferðargötum og tenging við aðliggjandi 

íbúðahverfi er ábótavatn. Til að túnið verði spennandi útivistar-valkostur fyrir 

borgarbúa verður Miklabrautin að fara í lokaðan stokk. 

• Stígarnir eru mjög slæmir á veturna. Sérstaklega ómalbikuðu stígarnir. Þeir ættu allir 

að vera malbikaðir með hitaelementi. Ég hef aldrei notað garðinn jafn lítið og í vetur 

því færðin hefur verið svo slæm um hann. Annaðhvort svellhált eða svo mikill aur að 

maður sekkur niður og skórnir verða aurugir upp á rist og ökkla.Lýsingin er 

sérstaklega slæm og ef pera fer líða margir mánuðir þar til ný pera er sett í.  Garðurinn 

er fáránlega stór miðað við hvað lítið er um að vera í honum. Þessar grasflatir, til hvers 

eru þær??? Í Laugardalnum er öllu haganlega fyrir komið og skrýtið að ekki skuli vera 

tekið mið af því á Miklatúni. Svo mætti líka bæta aðstöðuna í miðjum garðinum. Þetta 

forarsvæði í miðjum garðinum er til skammar. Þar mætti verulega bæta úr. Gera t.d. 

grillsvæði. Það er svo margt að á Miklatúni að það er ótrúlegt eftir allan þennan tíma 
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frá því hann var gerður. Svo er það alveg nauðsynlegt að fá stokk til að tengja hann 

betur Hlíðunum. Læt þetta dug. 

• Skipta út malarvellinum sem enginn notar og setja gervigrasvöll í staðinn 

• Frábært framtak að gera þessa könnun og hreyfa við fólki með alla möguleikana sem 

eru til staðar. Þessi staður er ekki fyrir fólk í dag, heldur reitur á skipulagi. 

• Ekki fleiri byggingar á Miklatún. 

• Vil ekki fleiri byggingar (veitingastaði eða aðra afþreyingu), þetta er einn af fáum 

stöðum þar sem hægt er að komast í snertingu við náttúruna í þessu hverfi. 

• Takk fyrir sýndan áhuga á garðinum 'okkar' ;-) 

• vantar brú yfir Miklubraut við Reykjahlíð 

• Garðskála Sem væru lokaðir að nóttu til.Stöðuga og stranga vörslu þarf í garðinn svo 

að allir séu þar öryggir og yndisauki sé að dvelja þar.Svo vil ég að nafninu verði breytt 

í hið upprunalega þ.e. Klambratún og byggingalist forfeðra okkar sé þar kynnt með 

veggjum og húsum úr klömbrum 

 



Viðauki 1. Netkönnun 

Ágæti íbúi. 
 
Ég er nemi í Umhverfisskipulagi við LBHÍ og er í lokaverkefni mínu að kanna vetrarnotkun á Miklatúni. Þátttakendur eru 
íbúar í hverfunum við Miklatún. Könnunin sem fer fram á netinu mun taka u.þ.b.5 mín.  
Algjörum trúnaði er heitið og verður ekki hægt að rekja svörin til þín á neinn hátt.  
 
Ég vona að þú gefir þér tíma til að taka þátt í þessari könnun, hvort sem að þú notar garðinn eða ekki en hafðu í huga 
að verið er að kanna VETRARNOTKUN á garðinum. Ef einhverjar spurningar koma upp í tengslum við þessa könnun 
eða framkvæmd hennar, er hægt að hafa samband við undirritaða í síma 896-4542 eða netfangið 
nem.ragnheidursk@lbhi.is.  
 
Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna. Vinsamlegast takið þátt í könnuninni með því að ýta á ÁFRAM hér að neðan 
 
Með bestu kveðju 
Ragna Káradóttir 

1. Kyn  

  Kvk 

  Kk 
 

2. Aldur    

  

20 og yngri   

21-30   

31-40   

41-50   

51-60   

61-70   

71-80   

81 og eldri   

3. Við hvaða götu býrð þú? ( þarft ekki að gefa upp hús númer) 

 

 

4. Telur þú garðinn vera mikilvægan í umhverfinu?  

 

  Mjög mikilvægan 

  Frekar mikilvægan 

  Hlutlaus 

  Frekar ómikilvægur 

  Ekkert mikilvægur  
 



 

5.Hefur þú gert eitthvað af eftirfarandi á síðustu 6 mánuðum í garðinum    

 

Daglega 1-3 í 

viku 

1-3 í 

mánuði 

Sjaldnar 

en 

mánaðarl. 

Aldrei 

a) Göngutúr              

b) Skíði (þegar snjór er)              

c) Setjast niður              

d) Úti með dýr              

e) Úti með börnin á snjóþotu              

f) Úti með börnin á leiksvæði              

g) Hlaupa              

h) Úti með vinum/fjölskyldu              

i) Horfa á annað fólk              

j) Göngu-/hjólaleið á milli hverfa               

6.Ertu sammála eða ósammála því,að eftirfarandi ástæður hindra þig í að fara í garðinn?    

 
Sammála Frekar 

sammála 

Hlutlaus Frekar 

ósammála 

Ósammála 

a) Slæmt veður                

b) Engin tími                

c) Myrkrið                

d) Hrædd (-ur) við ofbeldi                

e) Slæmt aðgengi að garðinum                

f) Garðurinn of langt í burtu                

g) Ekki áhugi                

h) Vantar bekki                

i) Slæm lýsing                

j) Ómokaðir stígar                

 

k) Engar hindranir                 

 

 



7. Hve lengi ertu í garðinum?   

 

  a) Lengur en 3 tíma 

  b) 2-3 tímar 

  c) 1-2 tímar 

  d) 30-60 min 

  e) 15-30 min 

  f) 0-15 min 

  g) Fer aldrei í garðinn  

8. Hver er ástæðan fyrir heimsókn þinni?    

 
Sammála Frekar 

sammála 

Hlutlaus Frekar 

ósammála 

Ekki 

sammála 

a) Njóta staðarins,                

b) Komast í snertingu við náttúruna                

c) Fjölskyldan gerir eitthvað saman                

d) Breyta til í hversdagsleikanum                

e) Vera með vinum                

f) Vera í kringum fólk-horfa á fólk                

g) Hreyfing                

h) Fara á Kjarlvalsstaði               

9. Garðurinn er í mínum huga......    

 
Sammála Frekar 

sammála 

Hlutlaus Frekar 

ósammála 

Ósammála 

a) Upplifun í sjálfu sér                

b) Góður staður til að slaka á og hugsa                

c) Staður sem ég er með fjölskyldu og vinum                

d) Halda mér í formi                

e) Staður til að borða                

f) Tengibraut á milli staða                

g) Staður til að njóta menningar                

h) Staður til að njóta náttúrunnar                

i) Fallegur                

j) Hljóðlátur og rólegur                

k) Traustur og öruggur                

l) Fjölbreyttur               



10. Hversu mikilvægt er að eftirfarandi atriði eru í garðinum?    

 
Mjög 

mikilvægt 

Frekar 

mikilvægt 

Hlutlaus Frekar 

ómiklivægt 

Ekki 

mikilvægt 

a) Mikið af trjám                

 

b) Flatir                

 

c) Afmörkuð svæði – lundir                

 

d) Leiktæki                

 

e) Boltavöllur                

 

f) Hjólabrettapallur                

 

g) Bekkir og sæti                

 

h) Malbikaðir göngustígar                

 

i) Ómalbikaðir göngustígar                

 

j) Menningarumhverfi                

 

k) Hreinlæti                

 

l) Lýsing á stígum                

 

m) Skilti                

 

n) Listaverk                

 

o) Sleðabrekka                 
 



 

11.Hvernig finnst þér að það megi bæta garðinn? (Merkið við allt það sem 

ykkur finnst eiga við)   

 

  a. Fleiri tré 

  b. Betra skjól 

  c. Vatn/tjörn 

  d. Skautasvell 

  e. Fleiri leiktæki 

  f. Fleiri bekki og sæti 

  g. Fleiri malbikaða göngustíga 

  h. Fleiri ómalbikaða göngustíga 

  i. Gervigrasvöll 

  j. Fleiri listaverk 

  k. Hreinlæti 

  l. Afmörkuð svæði - lundir 

  m. Meiri lýsingu 

  n. Skilti 

  o. Salernisaðstaða 

  p. Veitingasala 

  q. Minni hávaða 

  r. Fleiri ruslatunnur 

  s. Moka stíga 

  Annað( ef það eru fleiri en eitt atriði, setjið þá ; á milli        

12. Er eitthvað annað sem þú vilt taka fram? 

 

    
 


