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Vonlaust getur það verið.
Þú átt að vernda og verja,
Þótt virðist það ekki fært,
Allt sem er hug þínum heilagt
og hjarta þínu kært
Vonlaust getur það verið,
þótt vörn þín sé djörf og traust.
En afrek í ósigrum lífsins
er aldrei tilgangslaust.
(Guðmundur Ingi Kristjánsson f. 1907, Skólaljóð)
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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.

_________________________________________________
Berglind Ragnarsdóttir.
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Ágrip
Tilgangur þessarar ritgerðar var að kanna almenna hönnun og ástand á lóðum fimm
framhaldskóla í Reykjavík. Skólarnir sem valdir voru eru: Borgarholtsskóli, Menntaskólinn
við Ármúla, Menntaskólinn við Hamrahlíð, Menntaskólinn í Reykjavík og Menntaskólinn við
Sund. Skólarnir voru að hluta til valdir af handahófi en MR vegna staðsetningar í miðbæ
Reykjavíkur og BHS sem úthverfaskóli
Uppbygging ritgerðarinnar er í megin dráttum þrískipt; fræðileg umfjöllun, greiningarvinna
og hugmyndir að úrbótum. Töluverð vakning hefur verið undanfarið um vandaða lóðahönnun
í leikskólum og grunnskólum en lítið virðist hafa verið gert til þess að huga að eldri börnum
og unglingum. Markmiðið með ritgerðinni er að vekja fólk til umhugsunar um umhverfi
nemenda í framhaldsskólum og um umhverfið í heild.
Grunnniðurstaðan er að lítil áhersla er lögð á hlutverk skólalóðanna hvort sem litið er til
Aðalnámsskrár framhaldsskólanna, laga eða reglugerða. Hönnun flestra þeirra skólalóða sem
athugaðar voru eru að mörgu leiti í ósamræmi við stefnu Aðalskipulags Reykjavíkur
sérstaklega þegar kemur að hlutverki bílsins innan lóðamarka.
Helstu lykilorð:

Framhaldsskólalóðir, hönnun, úrbætur, greining, SVOT, ljósmyndir,

unglingar, gróður, bílastæði, græn svæði, grá svæði,
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Þakkir og tileinkun
Mig langar að þakka öllum þeim sem veittu mér aðstoð við gerð ritgerðarinnar. Sérstakar
þakkir fær Auður Sveinsdóttir, leiðbeinandi minn, fyrir góða leiðsögn, hvatningu, innblástur
og stuðning. Að lokum langar mig að þakka fjölskyldunni minni fyrir mikla aðstoð og
þolinmæði síðustu ár og fyrir að hvetja mig áfram til náms.
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1. Inngangur
1.2 Forsendur verkefnis
Tilurð ritgerðarinnar er tilkomin vegna ábendingar Helenar Guttormsdóttur, eins af kennurum
mínum við Landbúnaðarháskóla Íslands, þegar höfundur stóð frammi fyrir vali á Bs.
ritgerðarefni árið 2010. Við fyrstu sýn var ekki mikla möguleika að sjá við verkefni af þessu
tagi enda ekki margt áhugavert að sjá við lóðir þeirra framhaldsskóla sem litið var á í upphafi.
Nokkru síðar var það einmitt það sem vakti upp áhuga höfundar, það var eins og það vantaði
að tengja skólalóðirnar við fólkið/nemendurna sem áttu að nota þær. Hvernig gat staðið á því?
Og hvernig er hægt að bæta úr því? Það var ekki síður áfangi í skólanum um lýðheilsumál og
fyrirlestrar honum tengdir sem vísuðu veginn við vinnu þessa.

1.2 Markmið og spurningar
Markmið ritgerðarinnar er að komast að því hvaða forsendur liggja að baki hönnunar á lóðum
framhaldsskóla. Horft var sérstaklega til laga og reglugerða. Einnig að skoða, út frá ýmsum
rannsóknum, hvaða forsendur ættu að liggja að baki hönnun skólalóða framhaldsskólanna
þ.e. hvað felst í góðri umhverfishönnun skólalóða framhaldsskóla? Hvernig getur höfundur
komið með tillögur að úrbótum í tengslum við þarfir nemenda? Til þess að afmarka verkefnið
frekar eru settar fram nánari rannsóknarspurningar og tilgáta sem ætlunin er að svara og eru
þær eftirfarandi:
•

Hvaða þættir og áherslur eru við hönnun og frágang skólalóða framhaldsskóla?

•

Hvaða þættir eru mikilvægir við hönnun skólalóða fyrir framhaldskólanema?

Í tengslum við ofangreindar spurningar og forsendur ritgerðar er lagt upp með þá tilgátu að
lítið sé lagt upp úr að hanna skólalóðir framhaldsskóla í tengslum við þarfir og störf/nám
nemenda skólanna.
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1.3 Efni og aðferðir
Aðferðafræðin sem notuð var til hliðsjónar við þessa vinnu á upphaf sitt að rekja til
bókarinnar People Places (1990) en var útfærð af höfundi þessarar ritgerðar til þess að þjóna
betur áætluðum markmiðum hennar. Aðferðafræðin (POE) er þekkt og nýtt víða í háskólum í
Bandaríkjunum og víðar. Megin markmið hennar er að skoða hvernig ákveðnir staðir þjóna
fólki og hvort eða hvernig fólk og staðir tengjast í umhverfinu. Einnig er gott að nota þessa
aðferð til þess að bera saman staði sem eiga að þjóna sama eða svipuðum tilgangi í lífi fólks.
Einn helsti kosturinn við þessa aðferð er að hún getur gefið, á tiltölulega skömmum tíma,
góða innsýn inn í ofangreinda þætti og niðurstöður er hægt að draga af vettvangsferðum,
ljósmyndum og fl. fyrir aðra að sjá og dæma (Clare Cooper Marcus, Trudy Wischemann,
1998). Einnig voru grófunnar kökumyndir út frá sumarloftmyndum af Borgarvefsjá þar sem
helstu eðlisþættir lóða voru grófflokkaðir til þess að fá skýrari heildarmynd.
Niðurstöður eru settar fram í SVÓT-greiningu. SVÓT-greining er afar einfalt tæki sem oft er
beitt á fyrirtæki, stofnanir, landsvæði og fl. Greiningin hér felst í því að kortleggja hverjir eru
helstu styrkleikar skólalóðar, hverjir eru veikleikarnir, hvaða ógnanir steðja að lóðinni og
hvaða sóknarfæri hún hefur. Í sinni einföldustu mynd felst greiningin í því að búa til töflur
með þessum fjórum þáttum fyrir hvern skóla (Wikipedia, SWOT analysis, 2011) SVÓTgreining er stefnumótunaraðferð þar sem einni eða fleiri af neðangreindum spurningum er
velt upp: (Wikipedia, Strategic planning, 2011).
•

Hvernig stöndum við?

•

Fyrir hverja/hvað stöndum við?

•

Hvernig er æskilegast að þróast?

Í lokin verða útfærðar grófar tillögur að úrbótum, en hugmyndir að þeim spruttu út frá
fræðilega hlutanum og veikleika þætti SVÓT-greiningarinnar. Við vinnsluna á þeim verður
aðallega notast við forritið Adobe Photoshop. Í framhaldinu eru niðurstöður dregnar saman.
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2. Þróun umhverfis í þéttbýli
Undanfarin ár eða áratugi hefur aðaláherslan í samgöngumálum snúist um bílinn. Borgir og
bæir eru mörkuð af gríðarmiklum mannvirkjum sem þjóna þessum riddurum götunnar og það
eru einmitt götur og bílastæði sem setja hvað mestan svip á þéttbýli. Vissulega er gott að
komast fljótt og örugglega á milli staða, en það er engu að síður ljóst að þessi mannvirki eru
farin að valda okkur mönnunum vandræðum. Myndast hefur einskonar stríð á milli grárra og
grænna svæða og þá um leið vaknað upp barátta mannsins við áðurnefnda riddara. Þessi
samlíking hér á undan er vissulega rétt en auðvitað er það maðurinn sjálfur sem er sinn versti
óvinur með því að taka ákvarðanir sem eru honum sjálfum í óhag. Hugmyndir um samræmi
hafa þó vakið athygli að undanförnu. Um er að ræða nýstárlegar hugmyndir um jafnræði í
rýminu, enginn tiltekinn hópur vegfarenda á þar meiri rétt en annar. Sem dæmi um þetta eru
tilraunir sem felast í að fjarlægja götuvita af gatnamótum og setja blóm eða tré í staðinn í
þeim tilgangi að gera umhverfið aðlaðandi fyrir þá sem ekki ferðast á bílum.

Eða að

merkingar á götum séu ekki gerðar sérstaklega fyrir akandi vegfarendur heldur þurfi allir að
sýna hver öðrum tillitsemi og aðgát (Hamilton Baillie, 2008). Það er kominn tími á nýja
hugsun í þessum efnum eða öllu heldur að endurvekja áhuga fólks á umhverfi sínu. Við
þurfum að taka nokkur skref aftur á bak til þess að komast áfram með hugsjónir okkar um
umhverfisvænt og sjálfbært umhverfi. „Á tæknin að stjórna framkvæmdum okkar og setja
okkur mark og mið eða eigum við að nýta tæknina sem tæki okkar til þess að ná þeim
markmiðum sem við setjum okkur“ (Páll Skúlason, 1998)? Verkframkvæmd þarf að fylgja
fögrum orðum.

3. Mótandi þættir í umhverfi framhaldsskóla
Við ástundun náms í framhaldsskólum mótast nemendur ekki aðeins af því sem þeir eru að
læra heldur líka af því sem fyrir þeim er haft. Vellíðan unglinga er ein af undirstöðum þess að
ná árangri í námi. Það er því mikilvægt að skólastofnanir skapi jákvæða og uppbyggjandi
fyrirmynd jafnt innan dyra sem utan. Landslag er hluti af okkar lífsgæðum og heilbrigði,
hvort sem á við sál eða líkama, ekki síst okkar nánasta hversdagslandslag. Í umræðunni um
þéttingu byggðar, mengun og vaxandi álag á umhverfið gegna lóðirnar sjálfar innan þéttbýlis
veigamiklu hlutverki fyrir íbúana.
Skólastofnanir bera ekki síður ábyrgð á þeirri heildarsýn sem unglingarnir hafa á umhverfinu
og þeirri sýn sem þeir taka með sér sem fararnesti út í fullorðinsárin. Niðurstöður bandarískar
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langtímarannsóknar frá árinu 2009 sem unnin var upp úr gögnum sem safnað var á árunum
1976-2005 benda til þess að áhugi 17-18 ára unglinga á málefnum sem snerta umhverfið fari
hnignandi. Unglingarnir virtust álíta að umhverfisvandamál væru á ábyrgð stjórnvalda og
neytenda fremur en hjá þeim sjálfum. Þessar niðurstöður valda áhyggjum ef þetta viðhorf
komandi kynslóða hefur ekki breyst síðan rannsóknin var gerð. Þetta eru kynslóðirnar sem
munu bera ábyrgðina í umhverfismálum framtíðarinnar (Wray Lake, Laura Flanagan,
Constance Osgood, D Wayne, 2010).
Til þess að skoða nánar hvaða þættir hafa hvaða mestu áhrif á stefnuna í málum umhverfis
framhaldsskólanna er nauðsynlegt að rýna nánar í skipulög, lög og reglugerðir. Í fyrstu var
Aðalskipulag Reykjavíkur skoðað, ásamt ýmsum greinagerðum því tengdu, en þar kemur
fram stefna Reykjavíkur um landnotkun, samgöngur, þjónustukerfi, þróun byggðar og
umhverfismál til minnst 12 ára.

Skipulagið er um leið forsendan fyrir stefnumótun í

deiliskipulagi, þ.e. innbyrðis samræmis þarf að gæta.
Aðalskipulag Reykjavíkur
Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur (2001-2024) er markmiðið að skipuleggja byggðina og
umhverfið þannig að það stuðli að sjálfbærri þróun þar sem bætt lífsgæði borgarbúa og
fjölbreytt mannlíf verði í fyrirrúmi í sátt við land og lífríki. ...Leitast skal við að lágmarka
sjónræn áhrif, hávaðamengun og þá landnýtingu sem bílarnir taka undir sig (Aðalskipulag
Reykjavíkur, 2001-2024). Þannig er meðal annars það markmiðið að setja stefnu sem mun
hafa áhrif á ferðavenjur fólks svo að notkun einkabílsins minnki (AR16-Bílastæði, 20012024). Einnig er ætlunin að auka alhliða gæði byggðar. ...Umhverfis- og búsetugæði munu
ná bæði til manngerðs og náttúrulegs umhverfis [letri breytt hér], íbúalýðræðis og möguleika
íbúa til þátttöku í ákvörðunum um umhverfi sitt (AR3-Gæði byggðar, 2001-2024)
Bent er á að mikilvægt atriði í að skapa betri rekstrarskilyrði almenningssamganga er að bæta
almennt umhverfi og aðbúnað fótgangandi vegfarenda ekki síst innan þjónustu og
athafnahverfa. Margir íbúar hverfanna og starfsmenn eru notendur strætisvagna og yfirleitt
gangandi vegfarendur, bæði við upphaf og enda ferðar. ...Góðar almenningssamgöngur stuðla
að auknu ferðafrelsi þeirra félagshópa sem ekki geta ekið einkabíl eða hafa hann ekki til
umráða.

Almenningssamgöngur krefjast minna landrýmis undir umferðarmannvirki en

einkabílar. Þetta er ekki síst athugandi varðandi bílastæði í miðhverfum. Borg, sem stefnir að
vistvænni og alþjóðlegri ímynd, þarf óhjákvæmilega að efla almenningssamgöngur (AR14Lbhí 2011
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Almenningssamgöngur,, 2001-2024). Aðgerðir, sem miða að því að bæta umhverfi gangandi
og hjólandi, hafa einnig áhrif á aðrar almenningssamgöngur því notendur strætisvagna eru
gangandi og í sumum tilvikum hjólandi (AR15-Göngu- hjóla- og reiðleiðir, 2001-2024).
Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum þarf nú að vinna umhverfismat fyrir
skipulagsáætlanir. Umhverfismat er fremur ung aðferðafræði á skipulagsþætti sem ætlaðir eru
til að stuðla að sjálfbærri þróun og betri umfjöllun um umhverfisáhrif líkt og gert er við mat á
öðrum umhverfisáhrifum við tilteknar framkvæmdir, aðeins gerð frá öðru sjónarhorni.
Markmið þess er einnig að auka þátttöku almennings við ákvörðunartöku og reyna að tryggja
að fjallað sé um umhverfisáhrif fyrr í ákvörðunartökuferlinu en áður hefur verið gert.
...Talsverður hluti umhverfismatsvinnu er í eðli sínu huglægur og byggður á mati þeirra aðila
sem tóku þátt í vinnunni en með henni er kominn grunnur að verklagi við umhverfismat fyrir
skipulagsáætlanir á aðal- og deiliskipulagsstigi og við mat á áhrifum framkvæmda á
skipulagsstigi (AR23-Umhverfismat á aðalskipulaginu, 2001-2024). Það að hafa huglægt mat
við greiningarvinnu er alls ekki rangt heldur upphaf að því að nálgast betur mannlega þáttinn í
mannvirkjagerð. Með vel ígrunduðum greiningaraðferðum þarf ekki að vera svo flókið að
bæta umhverfið, hvort sem um er að ræða stór svæði eða lítil. Það væri hægt að nýta sér
Evrópska landslagssáttmálann sem öflugt verkfæri í þessum efnum en í honum er fjallað um
allt landslag jafnt utan sem innan byggðar og samkvæmt honum er lögð áhersla á: Skipulag,
stjórnun, verndun og þátttöku íbúa (European Landscape Convention, 2000).
Lög, skipulags- og byggingareglugerðir
Í (Skipulagsreglugerð nr.400/1998) í kafla 4.2.3 um svæði fyrir þjónustustofnanir í
skipulagsáætlunum kemur fram að: í deiliskipulagi skuli gera grein fyrir byggingarmagni og
nánar skilgreindri landnotkun á einstökum lóðum. Gera skal grein fyrir nýtingu útisvæða og
öðru því sem þurfa þykir“. Þetta orðalag er afar almenns eðlis og opið sérstaklega þegar haft
er í huga að um er að ræða þjónustustofnanir. Í Byggingareglugerð nr. 441/1998 kafla 22.2 er
fjallað um að gera skuli grein fyrir gróðri, girðingum, gámastæðum, leiksvæðum,
göngusvæðum og stígum, en svo er haldið áfram og sagt að fyrirkomulag lóðar skuli vera í
eðlilegu samhengi við þá starfssemi sem fram fer í viðkomandi byggingu og næsta nágrenni.
Hér væri hægt að varpa upp spurningunni hvort lóðahönnun við framhaldsskóla sé í eðlilegu
samhengi við starfsemi skólanna?

Í sömu byggingareglugerð er tekið fram að á

lóðauppdráttum skuli sýna eftir því sem við á bílastæði, aðkomu fólks, aðkomu vöru-, sjúkra-,
slökkviliðs- og sorphreinsunarbíla ásamt aðgengi hreyfihamlaðra. Þetta virðist vera það sem
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talið er lágmark á uppdrætti en ofan á það hlýtur að bætast setningin sem segir að
fyrirkomulag lóðar eigi að vera í eðlilegu samhengi við starfsemi byggingar. Í kafla 30.1 er
talað um að við mannvirkjagerð skuli gera þarfagreiningu þannig að óskir byggjanda og
tilgangur með ákveðnu mannvirki liggi fyrir áður en hönnun hefst (Byggingareglugerð nr.
441/1998).

Hér hlýtur sú spurning að vakna hvað sé mannvirki. Er það ekki sérhvert

manngert fyrirbæri? Er hönnuð lóð ekki manngert fyrirbæri?
Í lögum nr. 92/2008 segir að hlutverk framhaldsskóla samkvæmt lögum sé að stuðla að
alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi, það skal gera með
því að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi (Lög um framhaldsskóla nr 92/2008).
Aðalnámskrá framhaldsskóla, er ráðherra setur, kveður á um markmið og fyrirkomulag
skólastarfs á framhaldsskólastigi.

Þar stendur að sérhver framhaldsskóli skuli gefa út

skólanámskrá. Skólanámskrá skiptist í tvo hluta, almennan hluta og námsbrautarlýsingar
(Lög um framhaldsskóla nr 92/2008). Í almennum hluta skólanámskrár skal gerð grein fyrir
starfsemi skólans, þar skulu koma fram meðal annars helstu áherslur og stefnumörkun,
stjórnskipan, og skipulag náms, kennsluhættir, réttindi nemenda, sjálfsmat og gæðastjórnun
og annað sem skóli kýs að kveða á um í skólanámskrá.
Aðalnámsskrá framhaldsskóla
Samkvæmt almennum hluta Aðalnámsskrár þurfa:
Kennsluaðferðir að taka mið af breyttu umhverfi og breyttum áherslum á hverjum
tíma[letri breytt hér]. Góðir kennsluhættir vekja áhuga nemenda til náms en gera
þá ekki að óvirkum þiggjendum. Kennsluhættir mega ekki vera einhæfir og
samræmi verður að vera á milli þeirra og skólastefnunnar sem skólinn leitast við
að framfylgja (Aðalnámskrá framhaldsskóla, Almennur hluti, 2004).
Hér vaknar upp sú spurning hvort samræmi sé í áherslum á milli Aðalskipulags Reykjavíkur
og Aðalnámsskrár framhaldsskóla?
Í skólanámskrá skulu skólar gera grein fyrir því með hvaða hætti þeir hyggjast
gegna hlutverki sínu Þar skal einnig gerð grein fyrir áherslum í starfi skólans,
kennsluháttum, námsmati og stjórnunarháttum, náms- og starfsráðgjöf, svo og
gæðastjórnun. Í skólanámskrá skulu settar fram meginhugmyndir og viðmið við
val kennslu- og námsmatsaðferða og skipulagshátta, val námsefnis o.fl. Við gerð
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skólanámskrár skal einnig tekið mið af lögum, reglugerðum og reglum eftir því
sem efni standa til og nauðsyn krefur, meðal annars um jafnan rétt allra til náms
(Aðalnámskrá framhaldsskóla, Almennur hluti, 2004).
Auk þess skulu birtar í skólanámskrá upplýsingar um ýmsa aðra veigamikla þætti
skólastarfsins, s.s. skóladagatal, samskipti heimila og skóla, félagslíf, heilsugæslu,
aðbúnað og aðstöðu, samskipti við aðra skóla hérlendis og erlendis og samstarf
við aðila á vinnumarkaði eftir því sem við á. Skólar skulu leitast við að koma
upplýsingum um nám og skólastarf á framfæri með aðgengilegum hætti, t.d. með
birtingu upplýsinga á heimasíðu (Aðalnámskrá framhaldsskóla, Almennur hluti,
2004).
Eina skiptið sem minnst er á lóð skólanna í almenna hluta Aðalnámskrár er til að ítreka
að reykingar séu óheimilar í húsnæði og á lóð þeirra.
Námsbrautarlýsingar í Aðalnámsskrá eru margþættar eftir brautum og gefa innsýn inn í það
gríðarmikla starf sem fer fram innan skólanna. Ekki er þar að finna neina sértaka lýsingu á
því hvaða hlutverki lóð skólanna á að gegna í tengslum við ólíkar greinar. Engu að síður er
auðvelt að sjá hvernig hæglega mætti tengja margar þessar greinar skólalóðinni. Þar má nefna
greinar eins og íþróttir, náttúrufræði, listir og fleira. Ef gripið er inn í inngangskafla listgreina
má strax sjá tenginguna. Inngangurinn hefst á:
Listir hafa fylgt manninum frá örófi alda og eru ein aðferða hans til að skilgreina
reynslu sína og skilning. Með hjálp listanna hefur hann tjáð tilgang og merkingu
mannlegrar tilveru og mótað umhverfi sitt [letri breytt hér]. Í listiðkun öðlast
maðurinn lífsfyllingu og finnur tilfinningum sínum og hugmyndum farveg
(Aðalnámsskrá framhaldsskóla, Listir, 1999).
Eins mætti grípa inn í Aðalnámsskrá íþrótta þar sem talað er um að eitt af markmiðum hennar
sé að: „Auka vægi heilbrigðissjónarmiða innan skólasamfélagsins samhliða því að auka
tengsl greinarinnar við sögu, þjóðmenningu og umgengni einstaklingsins við náttúru
landsins“ [letri breytt hér] (Aðalnámsskrá framhaldsskóla, Íþróttir, 1999). Svona mætti víst
lengi halda áfram því mikið er af háleitum markmiðum og stefnum innan Aðalnámskrár
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framhaldsskólanna sem tengjast náttúru og umhverfi jafnvel þó erfitt sé að sjá þess merki í
nánasta umhverfi margra skóla.

4. Hönnun skólalóða framtíðar
Ýmsar breytingar eru handan við hornið, sem gætu haft umtalsverð áhrif í för með sér fyrir
framhaldsskólana og nemendur þeirra. Í Reykjavík eru 12 skólar á framhaldskólastigi en á
Íslandi öllu eru 35 framhaldsskólar. Árið 2007 voru 25.090 nemendur í dagskóla, kvöldskóla
og fjarnámi, um 40% þeirra voru það ár yfir þeim 16–20 ára aldursmörkum sem
framhaldsskólastig miðaðist almennt við árið 2007, sem hlýtur að teljast nokkuð hátt hlutfall
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010-2011). Þá var almennt bílpróf miðað við 17 ára
aldur. Nýleg drög að frumvarpi til lagabreytinga um hækkun bílprófsaldurs úr 17 árum í 18 ár
gæti kallað á töluvert minni þörf á bílastæðum við framhaldsskóla á næstu árum ef það verður
samþykkt hjá Alþingi (Innanríkisráðuneytið, 2008).
Ísland er á meðal þeirra landa í Evrópu sem hafa hvað styst skólaár og fæstar kennslustundir.
Fyrir vikið eru íslensk skólabörn að meðaltali tveimur árum lengur að ljúka stúdentsprófi en
börn í öðrum Evrópulöndum. Það hefur því legið lengi í umræðunni að með því að fækka
skólaárum og fjölga kennslustundum geta Íslendingar gert námið sambærilegra við það sem
gengur og gerist í samkeppnislöndum okkar. Ný lög um framhaldsskóla nr.92 sem samþykkt
voru 2008 gefa svigrúm til að breyta þessu nú þegar og er skóli eins og Menntaskólinn
Hraðbraut að vinna eftir þessu. Líklegast er það bara tímaspursmál hvenær þessu verður
breytt hjá öðrum skólum. Eins og staðan er í dag liggur þetta að mestu í höndum skólanna
sjálfra og kennurum þeirra. Ef þetta gengur í gegn þá mun það um leið ýta undir þörfina á að
nýta skólalóðir betur þar sem skólaárið mun hefjast fyrr á árinu og ekki ljúka fyrr en komið er
lengra fram á sumar en áður hefur verið. Þá væri einnig einungis einn árgangur eftir (strangt
tiltekið) sem væri á bílprófsaldri. Enn einn þáttur í að minnka þörfina á bílastæðum á lóðum
framhaldsskólanna.
Þegar horft er á loftmyndir af þeim skólalóðum sem hér verða teknar fyrir verður öllum ljóst
að mjög stór hluti þeirra er nýttur undir bílastæði. Ekki er hægt að sjá að lóðir skólanna hafi
verið hannaðar með notendur þeirra í huga nema þá helst hvað varðar bílanotkun. Vart þarf
að undirstrika mikilvægi þekkingar á mannlegu atferli, þörfum fólks og löngunum en án þess
er nánast ógerlegt að vita með vissu hvaða áherslur ber að leggja við hönnun umhverfisins.
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Hver er skilgreiningin á góðri lóðahönnun? Er það að gæta þess að aðkoma fyrir bíla og fólk
sé góð að byggingum innan lóðar og að fjöldi bílastæða sé fullnægjandi? Hver er munurinn á
grunn frágangi lóða og lóðahönnun? Samkvæmt íslensku alfræðibókinni er hönnun „mótun
eða skipulag hluta, mannvirkja eða umhverfis til framleiðslu eða byggingar þar sem sameinað
er fagurfræðilegt og hagkvæmt gildi“ (Íslenska alfræðiorðabókin A-Ö, 1990). Orðið
hagkvæmt hefur líka ólíka merkingu í hugum fólks. Í huga höfundar merkir það að fara
skynsamlegustu leiðina að takmarkinu þó hún reynist ekki endilega sú ódýrasta. Góðri
hönnun hlýtur því að vera ætlað að taka tillit til þarfa og væntinga notenda hönnunar.
Nauðsynlegt er að huga meira að uppruna og fá aftur fegurð og notagildi í hönnun.
Umhverfissálfræði er sú grein innan sálfræði sem fæst við samspil fólks og hins efnislega
umhverfis, hvort sem um er að ræða náttúruna eða hið manngerða umhverfi. Þetta samspil
getur virkað í báðar áttir, þannig að fólk hefur áhrif á umhverfi sitt og umhverfið hefur áhrif á
fólk, hegðun þess og reynslu. Hinar þrjár megin víddir í faginu eru, einstaklingurinn, athafnir
hans og staðir. Frá umhverfissálfræði hafa sprottið ýmsar kenningar, rannsóknir og reynsla
við að gera byggingar mannlegri og bæta tengslin við umhverfið (Gifford, 2007). Megin
hættan er að ákveðin gjá getur myndast á milli hönnunar arkitekta og notenda hönnunar.
Margir arkitektar eru að leita eftir viðurkenningu, einskonar rós í hnappagatið, en gleyma að
taka tillit til mannlegra þátta og þarfa fólksins til þess að tengjast náttúrunni.
Hvað þarf skólalóð framhaldsskóla að uppfylla til þess að geta talist vel hönnuð? Það er hægt
að finna töluvert um það á heimasíðu Lýðheilsustöðvar.

Þar er t.d. að finna verkefnið

„Heilsueflandi framhaldsskóli“ þar sem hugað er að andlegri og líkamlegri velferð allra í
skólasamfélaginu, enda hafa rannsóknir sýnt að heilsueflandi umhverfi bætir líðan nemenda
og stuðlar að betri námsárangri. Höfuðáhersla verkefnisins er á fjögur viðfangsefni, þ.e.
næringu, hreyfingu, geðrækt og lífsstíl (Heilsueflandi framhaldsskóli, 2011) . Alla þessa þætti
væri vel hægt að útfæra inn á skólalóðir framhaldsskólanna. Það væri t.d. vel hægt að setja
upp matjurtagarða á skólalóð í tengslum við næringarfræði, almenn aðstaða til íþrótta á lóð
gæti komið til móts við þörfina á hreyfingu og í tengslum við geðrækt og lífstíl væri hægt að
efla dvalarsvæði á lóð til þess að auka félagsleg tengsl. Einnig væri hægt að hanna lýsingu á
lóð þannig að hún verði til yndisauka með það í huga að minnka neikvæð áhrif
skammdegisins á líðan unglinga (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 2006). Vel hönnuð svæði
með miklum og fallegum gróðri á lóðum framhaldsskóla

geta gefið tilfinningu fyrir

náttúrunni og haft gríðarleg áhrif á líðan.
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Umhverfissálfræðingar og aðrir hafa reynt að skilgreina á fræðilegan hátt hvað fólk á við
þegar það talar um að fara út í náttúruna og „hlaða batteríin“. Margar mismunandi
rannsóknaraðferðir hafa verið notaðar til að varpa ljósi á þetta en tekin hafa verið saman
nokkrir megin þættir sem nefndir hafa verið í þessu samhengi. Fimm þeirra eru: „Hugrænt
frelsi, flótti, náttúruupplifun, áskorun og heilsa“ (Gifford, 2007).
Leiðandi aðilar í Danmörku eru í auknu mæli farnir að viðurkenna þann heilsuauka sem fylgir
grænum svæðum innan skipulags og notkun þeirra. Könnun var gerð á 11.238 fullorðnum
Dönum um þetta efni. Þátttakendur voru spurðir um fjarlægðir til fjögurra ólíkra grænna
svæða, hversu oft þeir nota þau og helstu ástæður þess að þeir sóttu þangað. Megin ástæður
þess að þeir sóttu svæðin var til þess að njóta góða veðursins og fá ferskt loft. Önnur ástæða
var stresslosun og slökun. Sú þriðja var líkamsþjálfun. Og sú fjórða félagsleg samskipti við
vini eða ættingja. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að aðal notendur grænu svæðanna búa í
innan við 300m. fjarlægð við þau eða um 81,1% og að notkun svæðanna minnkar mikið ef
fjarlægðin við þau eykst. Aðeins 2.8-8.5% þeirra sem búa í um 1km. fjarlægð nota svæðin
(Schipperijn, 2010).
Ýmsar aðrar rannsóknir á þessu sviði eru til, þær leitast við að svara spurningum eins og:
Getur það, að vera úti í náttúrunni, endurnært okkur? Getur náttúran nýst þeim sem eru inni í
byggingum og hafa útsýni yfir hana?
Rannsókn Clare C. Marcus og Marni Barnes (1998) sýnir fram á að fólk velur eitthvað úr
náttúrunni þegar það reynir að nálgast stresslaust umhverfi svo sem stað utandyra, plöntur,
vatn, dýr og svo ýmsa skynjun eins og hljóð, ró, liti og ilm (Clare Cooper Marcus, Marni
Barnes, 1999).
Rannsókn Ulrich, R (1984) sýnir fram á að sjúklingar sem höfðu útsýni yfir náttúruna frá
spítalastofnun, jöfnuðu sig fyrr en þeir sem horfðu á múrsteinsbyggingu. Þeir voru einnig
meðfærilegri sjúklingar og þurftu minna af verkjalyfjum heldur en hinir (Ulrich, 1984). Þetta
mætti vel útfæra þannig fyrir unglinga að það að hafa útsýni yfir fallegt grænt svæði og
gróður, í stað bílastæða og stétta, muni að öllum líkindum auka lífsgæði þeirra og námsgetu.
Í bókinni Open Space (2007) kemur fram að unglingar vilja fá staði utandyra þar sem þeim
líður vel með vinum sínum, staði sem þeir telja að geti leyft þeim að vera þeir sjálfir.
Staðirnir þurfa því að vera rýmismyndandi þannig að þeir veiti næði frá forvitnum augum. Í
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bókinni kemur einnig fram að fyrir unglinga eldri en 14 ára eru félagsleg samskipti við
jafnaldra afar mikilvæg og að hluti af þeim stöðum sem þeir velja sér til að styrkja slík tengsl
séu í tengslum við kaffihús, veitingastaði, verslunarmiðstöðvar og fleira (Travlou, 2007). Með
því að efla skjólgóð og gróðurvæn dvalarsvæði við framhaldsskóla væri vel hægt að ná fram
hluta af þessari upplifun þegar veður leyfir. Í vindasömu veðurfari eins og er á Íslandi skiptir
skjól afar miklu máli. Gott skjól getur hækkað hitastig dvalarsvæða töluvert.
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5. Greining á umhverfi 5 framhaldsskóla í Reykjavík

Mynd 1 Staðsetning skóla sem teknir verða fyrir í greiningu (Borgarvefsjá).

Eins og áður hefur komið fram er ætlunin hér að greina umhverfi fimm framhaldsskóla í
Reykjavík. Þeir eru Borgarholtsskóli, Fjölbraut við Ármúla, Menntaskólinn við Hamrahlíða,
Menntaskólinn í Reykjavík og Menntaskólinn við Sund. Skólarnir eru valdir að hluta til með
staðsetningu þeirra í huga þ.e. BHS-úthverfi, FÁ, MH og MS eru nokkuð dreifðir um
raunmiðju borgarinnar og MR vegna nálægðar við miðbæ borgarinnar.
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5.1 Borgarholtsskóli
Borgarholtsskóli er einn af yngri framhaldsskólum
landsins og er staðsettur við Mosaveg í Grafarvogi.
Um 1120 nemendur eru við skólann og um 151
síðdegis/kvöld og framhaldsnemar grunnskóla.
Einnig eru um 115 nemendur í fjarnámi. Bygging
Borgarholtsskóla hófst árið 1995. Húsnæðið var
unnið í áföngum og skiptist í tvö verknámshús,
þriggja hæða bóknámshús og þriggja hæða
stjórnunarálmu fyrir skrifstofu, bókasafn og matsal.
Starfsemi skólans hófst haustið 1996 en þá voru
fyrstu þrír áfangar hússins tilbúnir til notkunar.

Mynd 2 Umhverfi skólans í um 300m. radíus
(Borgarvefsjá)

Fjórða áfanga var lokið í árslok 1999 og var húsið þá fullbyggt (Borgarholtsskóli). Skólinn er
í einu af úthverfum borgarinnar og er töluvert af grænum svæðum umhverfis hann. Hann
liggur einnig rétt við eitt af megin veitinga- og verslunarsvæðum Grafarvogs, Spöngina, en
þar er margt að sækja.

Mynd 3 Þróun lóðar frá 1990-2010, unnið eftir loftmyndum af: (Borgarvefsjá).
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5.1.1 Greining ljósmynda úr vettvangsferð

Mynd 4 Loftmynd af skólalóð (Borgarvefsjá)

Mynd 6 Séð frá bílastæði.

Mynd 5 Framhlið byggingar.

Aðkoma og nánast öll lóð .þessarar
.þessa hliðar við skólann einkennast af flennistórum
lennistórum steyptum
bílastæðum og vegum þeirra á milli. Kuldaleg upplifun, iðnaðarlóð? Fjórar fánastangir fyrir
framan bogadreginn vegg sem geta gefið hátíðlegt yfirbragð á tryllidögum.
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Mynd 8 Aðalinngangur.

Mynd 9 Bílastæði hreyfihamlaða.

Þrjú sérmerkt bílastæði eru andspænis aðalinngangi. Fyrir framan hefur verið lagt töluvert í
hringmyndandi hellulögn, eilítið upphækkaðri í götu. Tilgangur þess er óljós en mögulega til
þess að hægja á umferð og undirstrika staðsetningu aðalinngangs.

Mynd 7 Bekkur við aðalinngang.

Mynd 10 Ruslatunna.

Við aðalinngang hefur verið staðsettur bekkur öðru megin, bekkurinn er að hluta í skjóli.
Upplifun lita og forma töluverð en frekar kuldalegt og gróðursnautt, fyrir utan lítið
gróðurbeð/steinabeð sem lokar veginn af að hluta.. Engin ummerki um aðstöðu fyrir reiðhjól
eða fyrir fólk að hópast saman og setjast niður og spjalla. Hinumegin við inngang er búið að
staðsetja ruslatunnu.
Útillistaverkið Demanturinn. Illa frágengið við
verkið og staðarval afskaplega undarlegt.
Verkið afmarkast að hluta til við runnabeð og
hinsvegar við hlið bílastæðis og götu. Verkið
sjálft er úr stáli og hefur kuldalegt yfirbragð en
gæti þó vel notið sín í öðru umhverfi.

Mynd 11 Útilistaverk.
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Mynd 13 Trjálundur.

Stígur meðfram framhlið húss gróðursnauður
og kuldalegur, þar er ekkert að finna. Í
fjarlægð má sjá stór tré sem mýkja ásýnd
hans aðeins. Þegar nær dregur trjálundi, er
þar að finna áberandi merkt svæði með gulri
vegamálingu

sem

dregur

fram

ímynd

iðnaðarlóðar og úr jákvæðri upplifun af
trjálundi.

Mynd 12 Stígur.

Mynd 16 Þrep.

Mynd 15 Bogadreginn stígur.

Við einn af hliðarinngöngum skólans er að
finna stíg sem er tekin niður með þrepum. Við
hlið þrepanna er grasblettur sem væri betur
nýttur með öðrum gróðri. Við tjálundinn
liggur stígur í fallegum boga inn á bílastæði.

Mynd 14 Grasblettur.
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Hluti af norðurhlið byggingar er nýttur sem
vinnusvæði sem er að hluta afgirt. Fyrir hornið á
norðvesturhlið sjást fleiri bílastæði og þar er
einnig vörumóttaka. Við suðvestur horn lóðar
er afgirt svæði sem er nánast allt malbikað.
Örlitlir grasblettir eru inni á svæði en engan
annan gróður er þar að sjá. Suðurhlið skólans
Mynd 17 Malarsvæði.

einkennist af löngum stíg sem liggur einnig við
fallega klöpp. Frekar gróðurlítið og kuldalegt.

Mynd 19 Vírgirðing.

Mynd 21 Langur stígur.

Lbhí 2011

Mynd 18 Innkeyrsla/vinnusvæði.

Mynd 20 Suðurhlið skólans.
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5.1.2 Samantekt/ SVOT greining

Borgarholtsskóli
Óræktað/
möl, gras
20%

Byggingar
18%

Annar gróður
4%

Gras
8%
Bílast., stígar og
vegir.
50%
Mynd 22 Nýtingarhlutfall lóðar (Grófunnið eftir loftmynd frá Borgarvefsjá)

Lóð skólans er afar stór eða um 35þús. m2. Á kökunni hér að ofan sést að um 50% af
skólalóðinni fer undir grá svæði sem hlýtur að teljast gríðarlega mikið. Séu byggingarnar
teknar þar inní þá verða þetta tæp 70%. Gras tekur um 8% af lóðinni og var nánast allt
svæðið sunnan megin byggingar sett í sérflokk þar sem er lítill sem enginn gróður er en í
samanburði milli skóla var svæðinu skipt á milli grænna svæða og grárra svæða. Einungis 4%
af lóð er annar gróður eins og tré og runnar og fleirra.

Lbhí 2011
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•

Styrkleikar og veikleikar eru þættir í umhverfi skólans sem mögulega er hægt að breyta

•

Ógnanir og tækifæri eru í ytra umhverfi skólans og ekki er breytt á auðveldan hátt t.d. lög,
reglugerðir, staðsetning.

Tafla 1 Borgarholtsskóli SVÓT greining.

Sterkar hliðar

Veikar hliðar

1.
2.
3.
4.

Vel staðsettar fánastangir
Snyrtilegt heildaryfirbragð lóðar
Útilistaverk
Sterkir litir í byggingum og
andstæður
5. Trjágróður og runnar í nokkuð góðri
rækt að því er virðist
6. Falleg form í hellulögn
7. Falleg klöpp við stíg

1. Heildar yfirbragð lóðar kuldaleg,
bílastæði og hellulögð svæði
yfirgnæfandi.
2. Lítið um græn svæði
3. Ekkert samkomusvæði á lóð
4. Fá sæti utanhúss
5. Illa frágengið og slæm staðsetning
útilistaverks
6. Vantar reiðhjólastanda
7. Afmörkun vinnusvæða með
vírgirðingum ljót og kuldaleg
8. Ekkert sérhannað svæði til
íþróttaiðkunar utanhúss
9. Ónýtt svæði
10. Lýsing hvergi hönnuð til yndisauka

8.

Ógnanir úr umhverfi

Tækifæri í umhverfi (þróun,
vísbendingar)

1. Stækkun bygginga á kostnað
útvistarrýmis á lóð

Lbhí 2011

1. Stór lóð
2. Hækkun bílprófsaldurs, þörfin á
bílastæðum minnkar.
3. Lenging skólaárs og stytting
námstíma um eitt ár (drög liggja
fyrir), þörfin á bílastæðum minnkar.
Ástundun færist nær sumrinu
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5.1.3 Hugmyndir að úrbótum

Mynd 24 Hér er búið að færa útilistverkið að aðalinngangi og gera aðkomu
grænni og vistvænni með auknum gróðri og og grasi.

Mynd 23 Með því að færa vírgirðingu neðar væri hægt að setja aukinn gróður
og jafnvel bekk við stíginn.

Lbhí 2011
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5.2 Fjölbraut við Ármúla
Skólinn stendur við Ármúla 12 og er á hornlóð
sem liggur einnig við Síðumúla.

Um 800

nemendur eru við skólann og um 1400
fjarnemendur.

Ármúlaskóli

hefur

verið

framhaldsskóli síðan 1979, en formlega var
Fjölbrautaskólinn við Ármúla stofnaður haustið
1981

Saga

hans

er

þó

mun

lengri

(Fjölbrautaskólinn við Ármúla). Í dag er verið
að stækka skólann með mikilli viðbyggingu og
er því töluverður hluti af lóð hans undirlagður
vegna þessa Skólinn er inni í iðnaðar- og
verslunarhverfi en liggur að hluta til að

Mynd 25 Umhverfi skólans í um 300m. radíus
(Borgarvefsjá).

íbúðarhverfi.

Mynd 26 Þróun lóðar frá 1954-2010 , unnið eftir loftmyndum (Borgarvefsjá).
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5.2.1 Greining ljósmynda úr vettvangsferð

Mynd 27 Loftmynd af skólalóð (Borgarvefsjá).

Mynd 29 Malarsvæði.

Mynd 28 Framkvæmdasvæði.

Eins og áður hefur komið fram standa miklar framkvæmdir yfir við FÁ
FÁ og má geta þess að
stór hluti af norðvesturhlið
hlið lóðar mun samkvæmt lóðateikningum (viðauki ?) verða
ver tekin
undir bílastæði.. Ekki verður unnt að leggja djúpt mat á þennan hluta skólalóðar fyrr en
framkvæmdum líkur.
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Mynd 30 Tún við skólann.

Mynd 31 Horft upp að Síðumúlanum.

Lóð skólans liggur að hluta til í töluverðum bratta . Afar fallegar klettamyndanir eru við
skólann í norðaustri og er þar skemmtilegur hóll sem á stendur útilistaverkið Hljóðbylgja
(Vatnsflautan) eftir Hafstein Austmann. Ofan á hólnum er einnig að finna nokkuð stór og
falleg tré sem mynda skemmtilegt hálfhringsrými. Niður eftir brattanum frá Síðumúlanum
liggur fallegur bogadreginn stígur meðfram klettunum að skólanum. Búið er að gróðursetja
nokkur

smávaxin tré við hlið hans sem án efa mun ramma hann frekar inn. Upp við

Síðumúlann standa svo nokkur stærri grenitré í þyrpingu og skiptist stígurinn fallega í tvær
greinar þar. Sjónrænn styrkur er í þessari hönnun bæði fyrir skólann sjálfan og hverfið.

Mynd 35 Horft upp stíg, fallegir klettar.

Mynd 34 Stígur klofnar.

Mynd 33 Horft niður stíg, hóll í landslagi.
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Mynd 32 Fallegur gróðurlundur ofan á hól.
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Mynd 36 Reykingarskýli.

Mynd 37 Ruslatunnur við stíg.

Neðar við þennan annars fallega stíg er þó aðra sögu að segja. Þar taka á móti nemendum og
öðrum sem þar ganga um, til þess að komast að aðalinngangi, ruslatunnur og skýli fyrir
reykingafólk. Afskaplega einkennilegt að setja þetta niður á einn fallegasta stað lóðarinnar
svo ekki sé meira sagt. Ætli þetta sé hluti af forvarnarstarfi skólans? Nokkuð ljóst að þetta
skarast á við það eina sem kemur fram í almenna hluta Aðalnámsskrár framhaldsskóla þar
sem tekið er fram að reykingar eru ekki leyfðar á lóð. Væri ekki eðlilegra að sjá hér yfirbyggt
skýli fyrir hjól eins og þekkist víða erlendis eða einfaldlega fallegt gróðurrými með bekkjum?
Aðkoma að aðalinngangi einkennist af bílastæðum, en rétt við inngang er nokkuð stór
hellulögð aðkoma ásamt runnum, trjám og grasbletti sem mýkja ásýnd. Tvær ruslatunnur og
reiðhjólastandar minna á fólkið sem þarna fer um. Enginn aðstaða er til þess að setjast niður.

Mynd 38 Horft frá bílastæðum að aðalinngangi.

Lbhí 2011

Mynd 39 Aðalinngangur.
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Mynd 42 Fallegt gróðurrými á móts við aðalinngang.

Andspænis aðalinngangi er afar fallegt bogadregið gróðurbelti sem myndar lítið rými fyrir
framan. Lokar einnig sýn yfir hluta af bílastæðaflæminu.. Fánastöng á bakvið.

Mynd 41 Hlið hefur verið sett upp við bílastæði.

Mynd 40 Bílastæði hreyfihamlaða.

Sett hefur verið hlið við bílastæðin til þess að takmarka aðgang. Eitt sérmerkt bílastæði fyrir
hreyfihamlaða.
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5.2.2 Samantekt/ SVÓT greining

Fjölbraut við Ármúla
Byggingar
18%

Ófrágengið
bygggingasvæði
22%

Annar gróður
7%
Bílast., stígar og
vegir.
29%
Gras
24%

Mynd 43 Nýtingarhlutfall lóðar (Grófunnið eftir loftmynd frá Borgarvefsjá).

Lóð Fjölbrautaskólans við Ármúla er um 23þús. m2. Hér eru grá svæði um 29% og séu
byggingar taldar með þá eru þetta um 47%. Vegna framkvæmda á lóð er ekki tekin afstaða til
hluta lóðar en í samanburði skóla var þessum hluta skipt jafn á milli grænna og grárra svæða.
Þannig breytist hlutfallið töluvert og verða þá um 58% grá svæðið en um 42% græn svæði.
Ekki er tekin nein sérstök afstaða til nýjustu teikninga lóðar en samkvæmt henni er ætlunin að
fjarlæga að hluta hólinn sem er á lóðinni og leggja undir bílastæði. Ef af verður er ljóst að grá
svæði koma til með að aukast á kostnað grass og gróðurs. Og eitt fallegast landslagselement
lóðar mun skerðast verulega.

Mynd 44 Skipulagstillaga tekin af heimasíðu FÁ.

––
Lbhí 2011
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•

Styrkleikar og veikleikar eru þættir í umhverfi skólans sem mögulega er hægt að breyta

•

Ógnanir og tækifæri eru í ytra umhverfi skólans og ekki er breytt á auðveldan hátt t.d. lög,
reglugerðir, staðsetning.

Tafla 2 Fjölbrautaskólinn við Ármúla, SVÓT greining.

Sterkar hliðar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Veikar hliðar

Fallegir klettar
Hóll
Útilistaverk
Töluvert um stór og falleg tré
Fallegur stígur upp brekkur
Töluverður gróður við aðalinngang
Hjólreiðastandar
Fánastöng

1. Afleit staðsetning ruslatunna við stíg
ásamt reykingarskýli
2. Engir bekkir til þess að setjast niður
3. Bílastæði liggja nokkuð þétt að
aðalinngangi
4. Ekkert samkomusvæði á lóð
5. Ekkert sérhannað svæði til
íþróttaiðkunar utanhúss
6. Lýsing hvergi hönnuð til yndisauka

Ógnanir úr umhverfi

Tækifæri í umhverfi (þróun,
vísbendingar)

1. Stækkun bygginga á kostnað
útvistarrýmis á lóð
2. Fjölgun bílastæða ógna eldri gróðri
og landslagselementum./hóll.
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1. Nokkuð stór lóð
2. Hækkun bílprófsaldur , þörfin á
bílastæðum minnkar.
3. Lenging skólaárs og stytting
námstíma um eitt ár (drög liggja
fyrir), þörfin á bílastæðum minnkar.
Ástundun færist nær sumrinu
4. Stækkun skólabyggingar og
framkvæmdir við hana gætu kallað
fram jákvæð áhrif á útisvæði.
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5.2.3 Hugmyndir að úrbótum

Mynd 45 Fallegt gróðurrými á móts við aðalinngang mætti styrkja með
einföldum hlutum eins og bekkjum, vatnselementum, styttum og bættri
aðstöðu fyrir hjólreiðar.

Mynd 46 Svæði sem eru illa nýtt mætti hugsa sem stað fyrir ýmsa
gjörninga og listsköpun.

–
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5.3 Menntaskólinn við Hamrahlíð
Menntaskólinn við Hamrahlíð var stofnaður 1966
og voru fyrstu stúdentarnir brautskráðir 1970
Fyrstu árin starfaði skólinn samkvæmt bekkjakerfi
en 1972 var áfangakerfið tekið upp en það var þá
alger nýjung hér á landi. Skólinn var lengi vel
skilgreindur sem tilraunaskóli og fékk heimild til
að fara ótroðnar slóðir á ýmsum sviðum. Má þar
nefna stofnun félagsfræðabrautar og síðar
tónlistarbrautar til stúdentsprófs, mikla fjölbreytni
valáfanga og kennslu ýmissa námsgreina sem ekki
voru fyrir í námskrá. Nemendafjöldi er um 1150-

Mynd 47 Umhverfi skólans í um 300m. radíus
(Borgarvefsjá).

1200 í dagsskóla. (Menntaskólinn við Hamrahlíð). Skólinn er staðsettur í íbúðarhverfi og er
það helst verslunarkjarninn Suðurveri sem er innan þægilegs göngufæris.

Mynd 48 Þróun lóðar frá 1954-2010 , unnið eftir loftmyndum: (Borgarvefsjár).
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5.3.1 Greining ljósmynda úr vettvangsferð

Mynd 50 Loftmynd af skólalóð (Borgarvefsjá).

Mynd 51 Séð frá bílastæðum.

Mynd 49 Stígur liggur ofar en bílastæði.
ílastæði.

Þegar horft er frá bílastæðum norðvestur af skólanum sést aflíðandi
aflíðandi grasbletturinn sem
rammar skólann inn frá þessari hlið. Þráðbeinn stígur liggur þarna
þarna ofan á með litlum
skemmtilegum gönguljósum. Grasið beggja vegna við stíg og trjálundur í fjarska skapar
fallega og snyrtilega upplifun. Hæðamismunur
Hæða
á stíg og bílastæðum veitir aukna
öryggiskennd og fjarlægðartilfinningu frá bílum.Tröppur liggja niður á tveimur stöðum ásamt
rennum fyrir reiðhjól. Vel er hægt að hugsa sér að tylla sér niður á þrepin en ekki væri verra
að hafa eins og einn bekk við stíginn eða aukinn gróður í brekkunni, t.d. blómstrandi runna.
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Mynd 54 Hálf villt svæði.

Mynd 55 Illgresi á túni.

Mynd 53 Unnið að frágangi.

Mynd 52 Svæði á milli bygginga.

Suðausturhluti lóðarinnar inniheldur stórt grænt svæði sem á er nokkur trjárækt en stór hluti
svæðisins er í órækt og vex þar nokkuð af illgresi. Lítið skot við nýbyggingu hússins lofar
góðu um fallegan frágang og er þar búið að setja upp nokkra gróðurpalla og virðist vera gert
ráð fyrir fallegri lýsingu í tröppur og á neðsta svæði. Unnið er að lagfæringu og tengingu
stíga. Erfitt að átta sig á
fyrir hverja skábrautir
eru?Kannski barnavagna
eða sorphirðu því ekki
henta þær hjólastólum.

Mynd 56 Fallegur frágangur. Fyrir hverja eru skábrautirnar? Gróður kemur vonandi
síðar.
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Mynd 60 Handrið vantar á tröppur.

Mynd 59 Malarsvæði.

Á tröppur við suðurhlið byggingar má sjá hvar unnið er að lagfæringu stígs. Nauðsynlegt er
að setja handrið þarna við þrepin svo ekki skapist hætta. Ófrágengið malarsvæði er einnig
þarna og aftan við það uppi á grasi má sjá reiðhjólastanda sem líklegast hafa verið settir þar til
hliðar tímabundið vegna framkvæmda? Við suðurhlið skólans eru tvö sérmerkt bílastæði fyrir
hreyfihamlaða, rétt við hliðarinngang. Norðausturhlið skólans innheldur inngang fyrir
vöruafgreiðslu og stór tún með töluverðum gróðri. Þar fyrir framan er stórt bílastæðaplan.

Mynd 58 Bílastæði hreyfihamlaða.

Mynd 57 Aðgengi hreyfihamlaða.

Mynd 62 Tún.

Mynd 61 Tún við norðausturhlið skólans.
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Mynd 64 Aðalinngangur skólans.

Mynd 63 Stígur sem liggur að aðalinngangi, töluvert af gróðri við enda hans.
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Mynd 66 Stígur sem liggur að aðalinngangi, trjágöng.

Mynd 65 Aðkoma frá bílastæðum.

Við norðaustur horn byggingar er aðalinngangur skóla. Aðkoma að inngangi er mjög góð úr
fjórum megin áttum. Aðalaðkoman sem nú er verið að leggja loka frágang á hefur yfir að státa
trjágöngum að hluta sem setja mjög fallegt yfirbragð að skólanum. Þarna verður breiður stígur
með stuttum þrepum. Gróður og græn svæði eru einkennandi við upplifunina af aðalinngangi.
Enginn bekkur eða borð sjáanlegt né annað sem gæti bent til þess að ýtt sé undir nemendur að
njóta útivistar. Í inngarði er útilistaverkið Öldugjálfur eftir Ásmund Sveinsson.
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5.3.2 Samantekt/ SVÓT greining

Menntaskólinn við Hamrahlíð
Annar gróður
12%

Byggingar
15%

Bílast., stígar og
vegir.
27%
Gras
46%

Mynd 67 Nýtingarhlutfall lóðar (Grófunnið eftir loftmynd frá Borgarvefsjá).

Lóð Menntaskólans við Hamrahlíð er gríðarlega stór, rétt rúmlega 42þús. m2., sem er stærsta
lóðin af þeim sem hér verða teknar fyrir. Græn svæði lóðar eru tæp 60% lóðar sem er mjög
gott. Þar af er annar gróður eins og tré og runnar um 12% sem er nokkuð hátt hlutfall og er
töluvert af gróðrinum nokkuð há tré sem setja fallegan svip á lóðina. Gæði lóðarinnar er ekki
endilega í samræmi við stærðina þ.e. á lóðinni væri auðvelt að skapa ýmiskonar rými í
tengslum við nám og þarfir nemenda t.d. íþróttir en það er ekki gert. Á lóðinni væri ekki þörf
á að ganga á núverandi bílastæði til þess að ná fram betri nýtingu með tilliti til nemenda, en
það er einmitt meinið hjá mörgum öðrum skólum. Grá svæði eru rétt rúm 40%.
Menntaskólinn við Hamrahlíð er eini skólinn, af þeim fimm sem hér verða teknir fyrir, sem
hefur inngarð sem einungis er komist í innan úr húsi.
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•

Styrkleikar og veikleikar eru þættir í umhverfi skólans sem mögulega er hægt að breyta

•

Ógnanir og tækifæri eru í ytra umhverfi skólans og ekki er breytt á auðveldan hátt t.d. lög,
reglugerðir, staðsetning.

Tafla 3 Menntaskólinn við Hamrahlíð, SVÓT greining.

Sterkar hliðar

Veikar hliðar

1. Gönguljós til yndisauka
2. Allir stígar rammaðir að einhverju
leiti af grasi eða gróðri
3. Stór lóð
4. Nokkuð mikill gróður á lóð
5. Græn svæði aðskilja bílastæði frá
byggingu á flestum stöðum
6. Vandaðar útfærslu/frágangur á
þrepum og rennum á nokkrum
stöðum
7. Villt yfirbragð af hluta lóðar
8. Skemmtilegt rými á milli bygginga
9. Inngarður
10. Listaverk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ógnanir úr umhverfi

Tækifæri í umhverfi (þróun,
vísbendingar)

1. Stækkun bygginga á kostnað
útvistarrýmis á lóð
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Ófrágengið malarsvæði
Engir bekkir
Reiðhjólastandar langt í burtu
Ekkert sérhannað samkomusvæði
Ekkert sérhannað íþróttasvæði
Engin fánastöng
Vantar rýmismyndandi gróðursvæði
t.d. með bekkjum

1. Yfirstandandi framkvæmdir á stígum
lofa góðu.
2. Stærð lóðar býður upp á marga
möguleika til þess að auka gæði
útvistasvæða.
3. Hækkun bílprófsaldur , þörfin á
bílastæðum minnkar.
4. Lenging skólaárs og stytting
námstíma um eitt ár (drög liggja
fyrir), þörfin á bílastæðum minnkar.
Ástundun færist nær sumrinu
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5.3.3 Hugmyndir að úrbótum

Mynd 68 Við aðalinngang eða annarstaðar á lóð væri unnt að hanna
dvalarsvæði fyrir nemendur skólans sem væri umlukið gróðri að
einhverju leyti sem gæfi unglingunum ákveðna öryggis- og
næðistilfinningu.

Mynd 69 Gríðarstór lóð skólans býður uppá að hanna ýmiskonar svæði
t.d. tengd íþróttum til þess að efla og styrkja þátt útvistar í lífi og námi
unglinganna.
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5.4 Menntaskólinn í Reykjavík
Skólinn er í miðborg Reykjavíkur á reit sem afmarkast
af Lækjargötu, Amtmannsstíg, Þingholtsstræti og
Bókhlöðustíg.

Um 840 nemendur stunda þar nám

Menntaskólinn í Reykjavík (áður fyrr kallaður
Reykjavíkurskóli, Lærði skólinn eða Latínuskólinn) er
elsta íslenska menntastofnunin. Hann á rætur sínar að
rekja til ársins 1056 en hefur ekki alltaf verið á þeim
stað sem hann er í dag. Í dag hefur starfsemi skólans
færst út í margar byggingar og myndar einskonar
smáþorp inni í heilum götureit, með mörgum minni
rýmum á milli (Menntaskólinn í Reykjavík).

Frá

Mynd 70 Umhverfi skólans í um 300m. radíus
(Borgarvefsjá).

skólanum er afar stutt að sækja kaffi- og veitingarhús af ýmsum toga og er skólinn einstaklega
vel staðsettur hvað þetta varðar svo og allt annað sem miðbærinn hefur uppá að bjóða.

Mynd 71 Þróun lóðar frá 1902-2010, unnið eftir loftmyndum (Borgarvefsjár).
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5.4.1 Greining ljósmynda úr vettvangsferð

Mynd 72 Loftmynd af skólalóð (Borgarvefsjá).

Mynd 73 Gamla skólahús Menntaskólans í Reykjavík.
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Mynd 75 Útilistaverkið Andlit sólar.

Mynd 74 Styttan Myron (grískur 500 f. Kr.).

Aðalbygging Menntaskólansi í Reykjavík hefur virðulegt yfirbragð. Þetta er ekki síst að
þakka stórum grasbletti sem liggur í halla niður að Lækjargötu. Breiður og mikill stígur með
þrepum þvert yfir blettinn undirstrikar þetta einnig. Lítill gróður annar en grasið sjálft er að
finna þarna fyrir framan, þó stöku tré, en mikilfenglegt útilistaverk eftir Ásmund Sveinsson
setur mikinn svip. Neðan við blettinn endilangan er að finna gróðurbeð. Efst við húsið eru
steyptir stólpar með keðju á milli sem afmarka byggingar frá grasbletti.Þessi tegund af
girðingu endurspeglar vel tíðarandann sem einkennir þessar gömlu byggingar. Svæðið fyrir
framan húsin er að mestu malbikað. Settir hafa verið niður stórir ljóskastarar sem lýsa húsið
fallega upp er dimma tekur. Þarna fyrir framan er einnig að finna annað mun látlausara
listaverk (Myron, Pallas Aþena). Fánastöng trónir uppúr kvisti aðalbyggingar

Mynd 78 Grasblettur.

Mynd 77 Á milli húsa.

Mynd 76 Á milli húsa.

Mynd 81 Séð niður að gamla
skólahúsi.

Mynd 80 Frágangur afleitur.

Mynd 79 Tröppur.
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Við hornið á íþróttahúsinu við Bókhlöðustíginn er lítill grasbleðill sem virðist hafa verið í
fyrstu hugsaður sem gróðurstallur. Það eru mörg rými á milli þeirra bygginga sem
Menntaskólans í Reykjavík.hefur undir stafsemi sína. Á myndum hér að neðan má sjá að þessi
rými hafa flest verið malbikuð frá einum veggi til annars. Flest þeirra eru því alveg gróðurlaus
en einstaka ruslatunnur og nokkrir bekkir er til þess að minna mann á að þarna fari fólk um.
Hluti af þessum rýmum er einnig nýttur fyrir bílastæði starfsmanna. Í öðrum endanum á
bakrými aðalskólahúss hefur einnig verið komið fyrir reiðhjólastandi.

Mynd 82 Baksvæði á milli húsa.

Mynd 83 Horft að íþróttahúsi.

Mynd 84 Reiðhjólastandar.
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5.4.2 Samantekt/SVÓT greining

Menntaskólinn í Reykjavík
Annar gróður
5%
Byggingar
33%

Gras
27%

Bílast., stígar og
vegir.
35%

Mynd 85 Nýtingarhlutfall lóðar (Grófunnið eftir loftmynd frá Borgarvefsjá).

Skólasvæði Menntaskólans í Reykjavík telur tæpa 10þús. m2. og einkennist af stóru hallandi
grassvæði Lækjargötu megin lóðar sem er um 30% af svæði skólans. Þannig gefur þessi
prósenta villandi mynd af heildar svæði. Húsnæði skólans er í mörgum byggingum sem taka
rétt rúm 30% af svæði. Skólinn hefur ekkert sérlega mörg bílastæði og eru þau helst ætluð
starfsfólki og hreyfihömluðum. Hins vegar er nánast ekkert um gróður á milli húsa á þessum
sögulega stað. Í heildina ná grá svæði yfir um tæp 70% lóðar sem ekki kemur mikið á óvart
þegar staðsetning skólans er höfð í huga. Það væri vel hægt að bæta rými á milli húsa með
auknum gróðri til þess að mýkja heildar yfirbragð skólasvæðisins.
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•

Styrkleikar og veikleikar eru þættir í umhverfi skólans sem mögulega er hægt að breyta

•

Ógnanir og tækifæri eru í ytra umhverfi skólans og ekki er breytt á auðveldan hátt t.d. lög,
reglugerðir, staðsetning.

Tafla 4 Menntaskólinn í Reykjavík, SVÓT greining.

Sterkar hliðar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Veikar hliðar

Stórt framlóð
Útilistaverk
Upplýst framhlið hús er til yndisauka
Tilkomu mikill stígur og aðkoma að
framhlið húss
Fánastöng
Reiðhjólastandur
Þrír bekkir
Hlutföll húsa og rýma þeirra á milli
halda vel utan um fólk, öryggiskennd.
Skemmtilegur sögulegur andi yfir
byggingum, smáþorparbragur

Ógnanir úr umhverfi

Tækifæri í umhverfi (þróun,
vísbendingar)

1. Stækkun bygginga á kostnað
útvistarrýmis á lóð
2. Fleiri smárými tekin undir bílastæði.
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1. Nánast enginn gróður í bakgarði og á
milli bygginga
2. Malbik og möl á milli flestra
bygginga, kuldaleg upplifun
3. Engin sérhönnuð íþróttasvæði
4. Engin sérhönnuð dvalarsvæði

1. Hækkun bílprófsaldur , þörfin á
bílastæðum minnkar
2. Lenging skólaárs og stytting
námstíma um eitt ár (drög liggja
fyrir), þörfin á bílastæðum minnkar.
Ástundun færist nær sumrinu.
3. Hægt að mynda aðlaðandi, skjólgóð
smárými milli bygginga.
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5.4.3 Hugmyndir að úrbótum

Mynd 86 Aukinn gróður milli smárýma og fleiri bekkir ásamt
blómabeðum hjálpa til við að mýkja yfirbragð grárra svæða og
gera þau aðlaðandi fyrir nemendur jafnt sem starfsfólk.

Mynd 87 Ekki þarf alltaf að vera svo flókið að gera rými
aðlaðandi. Einföld blómaker geta gert mikið og auðvelt er að
velja gróður sem hentar mismunandi árstímum.
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5.5 Menntaskólinn við Sund
Þegar skólinn var stofnsettur árið 1969 voru einungis
fjórir framhaldsskólar fyrir á höfuðborgarsvæðinu, MR,
MH, Verslunarskólinn og Iðnskólinn í Reykjavík.

Í

fyrstu var skólinn starfandi í húsnæði Miðbæjarskólans
við Fríkirkjuveg (Menntaskólinn við Tjörnina). Fyrsta
árið var skólinn eins konar útibú frá MR. Árið 1974 var
honum útvegað húsnæði í Vogaskóla. Um haustið fékkst
hluti hans til afnota. Hélst sú skipan allt til vorsins 1976
að skólinn var starfræktur á tveimur stöðum, en þá var
gamli Miðbæjarskólinn endanlega kvaddur og öll

Mynd 88 Umhverfi skólans í um 300m. radíus
(Borgarvefsjá).

starfsemin flutt í núverandi húsnæði (Menntaskólinn við Sund). Undanfarin misseri hefur
verið nokkuð rætt um úrbætur í húsnæðismálum skólans, fyrst og fremst með viðbyggingu
sem auka myndi umferðarrými verulega en einnig skapa forsendur fyrir breyttri nýtingu
húsnæðis til hagsbóta nemendum, kennurum og öðru starfsfólki. Enn er þó óvíst hvenær af
framkvæmdum verður

Mynd 89 Þróun lóðar frá 1945-2010 (Unnið eftir loftmyndum Borgarvefsjár).
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5.5.1 Greining ljósmynda úr vettvangsferð

Mynd 90 Loftmynd af skólalóð (Borgarvefsjá).

Mynd 91 Aðalinngangur Menntaskólans við Sund.
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Aðkoma skólans er mót vestri og er keyrt inn á bílaplan og þegar nær dregur inngangi skólans
hefur verið sett upp lítið hringtorg og á því miðju stendur listaverkið Blómgun eftir XXX.
Fyrir framan innganginn er hellulögð stétt og nokkrir bekkir. Þar hefur einnig nýlega verið
komið fyrir upphækkuðum beðum sem innihalda tré og runna.. Inn af því eru fleiri bekkir og
hefur þeim verið raðað í tvo hringi og geta á þessu litla svæði setið eitthvað um 30-40manns í
einu sem hlýtur að teljast mjög gott. Einnig er við aðalinngang skólans að finna
reiðhjólastanda.

Mynd 95 Reiðhjólastandar.

Mynd 94 Bekkir.

Mynd 92 Hringtorg/Útilistaverk.

Mynd 93 Dvalarsvæði með upphækkuðum gróðurbeðum og bekkjum rétt til hliðar við aðalinngang.
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Mynd 97 Bílastæði við suðvestur hlið skóla.

Mynd 100 Hrörleg þrep.

Mynd 96 Horft frá bílastæðum að U-laga garði með
timburhúsum.

Mynd 98 U-laga garður.

Mynd 99 Bakinngangur.

Á suðvesturhlið skóla er löng og lágreist bygging eða röð bygginga með mörgum útgöngum
og við þá eru þrep í frekar lélegu ásigkomulagi. Fyrir framan svæðið er stórt malbikað
bílaplan. Á austurhluta lóðar bak við fyrrnefndar byggingar liggur lítill U-laga garður. Í
garðinum standa nú tvö timburhús. Inni í garðinum er nokkuð stór grasblettur og töluvert af
gróðri áamt mjóum stíg. Í einu horninu er auka inngangur og fyrir framan hann er hellulagt
plan og frá því liggur ágætur hellulagður sígur.

Mynd 101 Stígur í bakgarði.

Mynd 102 Stígur að timburhúsum.
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Mynd 103 Fallegir gluggar.

Austur- og norðausturhluti lóðarinnar einkennist af stórum bílaplönum. Við eina af innstu
byggingu skólans á hlið sem snýr móti norðaustri er að finna afar fallega glugga og reyndar
má segja að margt í ólíkum og fjölbreyttum gluggaformum skólans veki áhuga höfundar
ritgerðar.Innsti hluti þessa svæðis er frekar fráhrindandi. Brotið upp úr hellum, ruslagámar við
bakinngang og augljós ummerki reykinga. Þarna er smá grasblettur sem mýkir þó ásýnd að
einhverju leyti.

Mynd 106 Þörf á lagfæringum.
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Mynd 104 Bakinngangur, gróðurlítið.
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Mynd 105 Ruslagámar við
bakinngang.

Berglind Ragnarsdóttir

5.5.2 Samantekt/ SVÓT greining

Menntaskólinn við Sund
Annar gróður
2%
Gras
21%

Byggingar
32%

Bílast., stígar og
vegir.
45%
Mynd 107 Nýtingarhlutfall lóðar (Grófunnið eftir loftmynd frá Borgarvefsjá).

Lóð Menntaskólans við Sund er frekar lítil miðað við hina skólana sem teknir voru fyrir eða
um 13þús. m2. Lóðin er þó örlítið stærri en skólasvæði Menntaskólans í Reykjavík. Tæp 80%
lóðarinnar fara undir grá svæði. Gríðarlegt hlutfall af því fer undir bílastæði en þar af eru
byggingar einungis 32%. Því er ljóst að grænu svæðin eru einungis um 23%. Gróður annar
en gras er afar lítill á skólalóðinni
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•

Styrkleikar og veikleikar eru þættir í umhverfi skólans sem mögulega er hægt að breyta

•

Ógnanir og tækifæri eru í ytra umhverfi skólans og ekki er breytt á auðveldan hátt t.d. lög,
reglugerðir, staðsetning.

Tafla 5 Menntaskólinn við Sund, SVÓT greining.

Sterkar hliðar

Veikar hliðar

1. Útilistaverk vel staðsett á hringtorgi
2. Reiðhjólastandar
3. Sértaklega hannað dvalarsvæði rétt
við aðalinngang, gróður og bekkir
sem geta nýst 30-40 manns
4. Baklóð U-laga með mikla möguleika
5. Fallegir gluggar og arkitektúr vekja
áhuga.
6. Liggur við hlið grunnskólans sem
hefur sérhannað íþróttasvæði.

Ógnanir úr umhverfi

Tækifæri í umhverfi (þróun,
vísbendingar)

1. Stækkun bygginga á kostnað
útvistarrýmis á lóð
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1. Ýmisleg farið að láta á sjá
2. Timburhús taka af baklóð
3. Stærsti hluti lóðar tekin undir
malbikuð svæði og bílastæði
4. Lítið um gróður í heildina
5. Frekar sóðalegt á bak við hús
6. Engin sérhönnuð íþróttasvæði
7. Bekkir eingöngu við inngang
8. Lýsing hvergi til yndisauka
9. Engin sérhönnuð íþróttasvæði.

1. Hækkun bílprófsaldurs, þörfin á
bílastæðum minnkar.
2. Lenging skólaárs og stytting
námstíma um eitt ár (drög liggja
fyrir), þörfin á bílastæðum minnkar.
Ástundun færist nær sumrinu
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5.5.3 Hugmyndir að úrbótum

Mynd 108 U-laga bakgarður hefur mikla möguleika. Þar væri
t.d. hægt að hanna svæði með villtu yfirbragð t.d. hólum og
klettum. Mögulegt er að loka honum af með vegg eða girðingu.

Mynd 109 Bak- eða hliðar inngangar þurfa ekki að vera
afgangssvæði. Með því að auka við gróður og vanda frágang og
umhirðu svæðis minnka líkurnar á slæmri umgengni eins og af
reykingum eða öðru slíku.
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6. Niðurstöður-samanburður skóla
50000

40000

30000
Byggingar
Grá

20000
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FÁ

MS

MH

MR

Mynd 110 Dregur saman greiningu á svæðum eftir myndum: Mynd 22, Mynd 43, Mynd 67, Mynd 85 og Mynd 107.

Fjöldi nemenda í dagskóla við Borgarholtsskóla og Menntaskólanum við Hamrahlíða er
nokkuð svipaður eða á milli 1100-1200 nemendur. Hinir skólarnir þrír eru með um 800
nemendur í dagskóla. Ekki er hægt að tala um að mismunur á fjölda nemenda milli skóla sé
afgerandi ráðandi þáttur í lóðastærð þeirra.
Súluritið

sem,

táknar

stærð

lóðar,

dregur

saman

grófa

skiptingu

(unnið

eftir

sumarloftmyndum) á milli bygginga, gráa og grænna svæða. Þar sést að Menntaskólinn við
Hamrahlíð hefur stærstu lóðina og þar á eftir kemur Borgarholtsskóli. Borgarholtsskóli hefur
miklu meira af gráum svæðum en aðrir skólar jafnvel meira en Menntaskólinn við Hamrahlíð
sem þó hefur mun stærri lóð. Áhugavert er að skoða að lóð Fjölbrautaskólans við Ármúla,
sem er umtalsvert minni en lóð Borgarholtsskóla, hefur mun meira af grænum svæðum.
Menntaskólinn við Sund og Menntaskólinn í Reykjavík koma svipað út og má segja að það
rými sem MS hefur umfram MR á lóð sé tekið undir grá svæði og að hluta til byggingar.
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7. Lokaorð
Rannsóknir á gildi og þýðingu græna svæða hafa aukist á síðustu árum í þeim tilgangi að
skilgreina hversu mikið og hverskonar græn svæði henta best fyrir íbúa þéttbýlissvæða. Er
þessum rannsóknum ætlað að vekja athygli á andlegu og líkamlegri heilsu íbúa þeirra. Þessari
ritgerð var ætlað að huga sérstaklega að hvaða þarfir unglingar hafa í þessum efnum.
Unglingar meta græn svæði á annan hátt en fullorðnir þ.e. þeirra þarfir eru öðruvísi en
fullorðinna eins og hefur verið bent á framar í ritgerðinni. Grænu svæðin við þá skóla sem
athugaðir voru eru ekki nægjanlega vel hönnuð til þess að þjóna nemendum/unglingum. Þau
virðast frekar vera hönnuð til þess að ramma skólabyggingarnar sjálfar inn í umhverfið eða að
fullnægja lámarkskröfum um frágang við þær, með skipulags og byggingareglugerðir í huga.
Þar með er hægt að segja að tilgátan sem lagt var upp með í upphafi sé rétt að mörgu leyti.
Niðurstaða þessi kemur ekki algerlega á óvart. Bíllinn og bílastæðin virðast vera sett í efsta
sæti í hönnun skólalóða. Ekki er endilega alltaf spurning um þörf fyrir fjölda bílstæða heldur
fremur að stór eða stærsti hluti kostnaðar við hönnun lóða fer í einhverja óskilgreind þörf til
að þjóna bílnum. Það er hvorki jafnræði í rými á skólalóðunum né í kostnaðarþáttum við
hönnun þeirra. Vegfarendur hvort heldur gangandi eða hjólandi, og ef það má tala um
spjallandi (samskipti), njóta ekki jafnræðis við riddara götunnar, bílinn.
Sjálfsagt má að segja að ein ástæða þess að hönnun útisvæða á skólalóðum hafi þróast í þá átt
sem nú er, sé vegna þess að íþróttaiðkun nemenda hafi að mestu flust innandyra. Það er
hinsvegar alkunna að offita og hreyfingarleysi er eitt af algengustu heilsufarslegum
vandamálum vestrænna þjóða, ekki síst hjá yngri kynslóðinni. Kveikjan að almennum áhuga
unglinga á lífsstíl sem byggir á útivist, hreyfingu og umhverfisvitund verður ekki einungis
tendruð innandyra heldur fyrst og fremst í öllu nánasta umhverfi þeirra. Nám á hvaða
skólastig sem er, sérstaklega hjá börnum og unglingum hlýtur að þurfa að taka mið af þeim
gildum sem í samfélaginu eru varðandi umhverfismál. Það er ákveðið ósamræmi í hönnun
þeirra framhaldsskólalóða, sem hér hefur verið gerð grein fyrir, við þá stefnu sem
Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024 setur. Samkvæmt niðurstöðu ritgerðarinnar má augljóst
vera að úrbóta er þörf.
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