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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 til né í heild verið lögð fram 
áður til hærri prófgráðu.

____________________________________
Magnús Halldórsson
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Ágrip

Bakkahverfið er hluti af Breiðholti sem er úthverfi Reykjavíkurborgar. Tilurð þessa lokaverkefnis má rekja til 
þess að höfundur er fæddur og uppalinn í Bakkahverfinu og hefur mikinn áhuga á því að sjá hverfið sitt bætt. 
Höfundur telur að með því að styrkja grænt svæði sem staðsett er í miðju hverfisins er aukið við þau gæði sem 
felast í Bökkunum. Spurningin sem ritgerðinni er ætlað að svara er því eftirfarandi: Hvaða þætti þarf að bæta og 
styrkja svo Bakkahverfið í Breiðholti verði aðlaðandi og eftirsóknarvert?

Til að leita svara við spurningunni voru framkvæmdar greiningar á athugunarsvæðinu. Til þess að fá mynd af 
svæðinu hvernig það er uppbyggt og skipulagt er byggðarmynstur, umferðarmynstur og svæðisnotkun tilgreind 
með kortauppdráttum. Græna miðsvæðið er greint nokkuð nákvæmlega og eru þær greiningar sem unnar voru 
fyrir það ætlaðar sem grunnur að þeim breytingartillögum sem lagðar eru fram með uppdrætti í viðauka 
verkefnisins. Saga hverfisins, tilurð og erlendar fyrirmyndir eru skoðaðar ásamt því sem viðtal við Reyni 
Vilhjálmsson, höfund skipulags á græna svæðinu, er nýtt til þess að varpa ljósi á þær hugmyndir sem liggja að 
baki Bakkahverfinu. Gagnrýni á hverfið er skoðuð enda telur höfundur að með því að skoða þá gagnrýni sem 
hverfið hefur hlotið er hægt að draga fram þá galla sem felast í svæðinu og þarf að bæta svo gæði hverfisins 
aukist.

Breytingartillögum að hverfinu er ætlað að vera svar við spurningunni sem lagt var af stað með. Umræðu og 
ályktunarkafli ritgerðarinnar er ætlað að varpa ljósi á hvað felst í svarinu en höfundur telur að græna svæðið sé 
lykillinn að því að bæta og styrkja hverfið svo það verði aðlaðandi og eftirsóknarvert.
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Fyrst vil ég þakka Einari E. Sæmundsen fyrir leiðsögn við gerð þessa verkefnis.  Reynir Vilhjálmsson á þakkir 
skilið fyrir frábæran samstarfsvilja, og þau gögn sem hann færði mér hjálpuðu mér mikið við hönnunarhluta 
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1.1 Tilurð verkefnis
Ástæðan fyrir því að höfundur valdi sér það verkefni að hanna miðsvæðið í Bakkahverfinu er sú að úr samfélaginu 
berst nú krafa um styrkingu á þeim hverfum sem eru fyrir í borginni, en ekki að vera að ráðast í byggingu nýrra 
hverfa. Sem íbúi í hverfinu taldi höfundur það vera gráupplagt að velja sér þetta svæði, bæði af því að hann er því 
mjög kunnugur og einnig af þeirri ástæðu að hann telur sig vita hvað vantar svo að hverfið verði meira aðlaðandi. 
Það tímabil sem samfélag okkar hefur gengið í gegnum á undanförnum árum kallar á nýjan hugsunarhátt. 
Þurfum við endalaust á nýjum hverfum að halda, er ekki kominn tími til að styrkja það sem fyrir er? Styrkjum 
innviðina fyrst, áður en við blásum út. 

1.2 Markmið
Spurningin sem höfundur lagði af stað með í byrjun er eftirfarandi: Hvaða þætti þarf að bæta og styrkja svo 
Bakkahverfið verði aðlaðandi og eftirsóknarvert? Einnig ætlar hann  að svara þeirri gagnrýni sem hverfið 
hefur fengið á sig í gegnum tíðina, það hefur verið kallað svefnhverfi og skipulagsfræðilegt klúður. Með því 
að svara spurningunni og gagnrýninni fæst markmiðið með ritgerðinni, en það er að styrkja græna svæðið í 
miðju Bakkahverfisins í Breiðholti ásamt því að bæta útlit og virkni þjónustu og verslunarhúss sem einnig eru 
í miðju hverfisins. Hönnunartillagan ásamt ritgerðinni sjálfri sýna svo hvernig markmiðin verða framkvæmd. 
Breytingartillögurnar snúa að því að skapa kunnugleika á milli íbúa en að mati höfundar skapar kunnugleiki 
samstöðu og með samstöðu íbúanna batnar andi hverfisins og félagsleg staða þess styrkist.

1.Inngangur

1.3 Fyrri rannsóknir
Höfundur veit ekki til þess að sambærilegt verkefni hafi verið gert um Bakkahverfið í Breiðholti. Sambærilegt 
verkefni hefur þó verið gert um Breiðholtið í heild sinni en það er skýrsla sem gefin var út af Reykjavíkurborg frá 
árinu 2010, unnin af Birni Inga Edvardssyni og Braga Bergssyni, og ber heitið Ástandsskoðun hverfa; Breiðholt 
(Björn Ingi Edvardsson og Bragi Bergsson, 2010). Í þeirri skýrslu er ástand hverfanna í Breiðholti skoðað og er 
einskonar greiningarskýrsla. Annað sambærilegt verkefni var unnið um Breiðholt af Listaháskóla Íslands gefinð 
út haustið 2010 og nefnist Hús í borg; rannsóknarvinna (Listaháskóli Íslands, 2010)

1.4 Efnistök
Til að leita svara við spurningunni sem lögð er fram ætlar höfundur að vinna greiningar á athugunarsvæðinu og 
með þessum greiningum er grunnur lagður að breytingartillögum á grænu miðsvæði Bakkahverfisins sem er svar 
við rannsóknarspurningu ritgerðarinnar.



10

2.1 Vinnuferli
Vinnuferli þessa lokaverkefnis spannar um eitt ár þar sem undirbúningur hófst í maí byrjun 2010. Ferlið hófst með 
því að höfundur nefndi tillögu að verkefni við Auði Sveinsdóttur, kennara og brautarstjóra í Landbúnaðarháskóla 
Íslands. Í kjölfarið hafði höfundur, eftir samráð við Auði, samband við leiðbeinanda sinn, Einar E. Sæmundsen 
og kynnti fyrir honum hugmyndir sínar. Um sumarið hófust svo fyrstu drög að verkefninu þar sem teknar voru 
myndir af athugunarsvæðinu. Verkefnið fór svo í biðstöðu vegna annara skólatengdra verkefna haustið 2010, þó 
svo að höfundur hafi alltaf haft það á bakvið eyrað. 

Í lok janúar hófst svo vinnan við verkefnið aftur af krafti enda var fyrsta kynning á því lögð fyrir kennara 
og samnemendur í þeim mánuði. Eftir þá kynningu voru markmið verkefnisins skerpt og undirbúningur að 
greiningarvinnu hófst. Greiningarvinnu lauk um miðjan mars og þá var hafist handa við sögukafla ritgerðarinnar 
sem inniheldur lengstan samfelldan texta í henni. Í byrjun apríl hófst höfundur svo handa við gerð breytingar- 
tillögu athugunarsvæðisins. Á meðan á þessu ferli stóð var gögnum skilað til leiðbeinanda sem fór yfir og skilaði 
til baka með athugasemdum. Lokadrögum að ritgerðinni var svo skilað til yfirferðar fyrir páska. Höfundur hafði 
svo rúmar tvær vikur til þess að fínpússa ritgerðina og skilaði henni svo fullbúinni 5.maí 2011.

2.2 Aðferðir
Þær aðferðir sem ritgerðin byggir á eru þónokkrar. Fyrst ber að nefna APA kerfið, sem er heimildarnotkunar- 
kerfi og heldur utan um allar þær heimildir sem koma fyrir í ritgerðinni. Við tölvuvinnslu, uppsetningu, kortagerð 
og breytingartillögu voru notuð ýmis forrit til að mynda Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
Microstation, Microsoft Word og Google sketch up. 

Viðtal var tekið við Reyni Vilhjálmsson og tilgreinir höfundur það hér sem eina af aðferðum við gerð verkefnisins 
því hann telur að viðtalsformið sé góð leið til þess að fá þær hugmyndir sem Reynir hafi haft  um skipulag græna 
svæðisins á sínum tíma, beint í æð. Það er mat höfundar að viðtalið auki á trúverðugleika ritgerðarinnar.
Greiningaraðferðir sem nýttar eru í verkefninu eru þær aðferðir sem höfundur hefur lært í námi sínu við 
Landbúnaðarháskóla Íslands. Fyrst ber að nefna s.v.o.t greiningaraðferðina, en hún miðar að því að tilgreina 
styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri sem felast í athugunarsvæðinu. Með aðferðinni fær hönnuðurinn í 
hendurnar tæki til að koma með lausnir á skipulagi og stjórnun sem viðhalda eiginleikum svæðisins á sem 
bestan máta (Bell, 1997). Gróðurgreining þar sem gróðri er skipt upp í rýmiseindir og skífueindir er byggt á 
greiningaraðferðum Ib Asger Olsen og koma fram í bókinni Planter í miljøet. Þessi aðferð er notuð til þess að 
sjá hverskonar rými gróður myndar á athugunarsvæðinu (Olsen, 1999). Einnig ber að nefna greiningaraðferðir 
Kevin Lynch, en í bók hans Image of the city nefnir hann aðferðir til að draga fram auðkenni í landslagi. 
Aðferðin felst í að flokka og skilgreina ákveðnar eindir í landslaginu svo sem kennileiti og leiðir (Lynch, 1960).  
Gönguleiðagreining nefnist sú aðferð sem notuð er til þess að greina þær leiðir sem fólk velur sér en fylgja ekki 
endilega merktum göngustígum. Þessa greiningu notaði ég til hliðsjónar við gerð nýrra göngustíga á græna 
miðsvæði Bakkahverfisins og er hún úr smiðju Simon Bell (Bell, 1997).

2. Gögn og aðferðir
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3.1 Lýsing á svæðinu

Breiðholt er fjölmennasta hverfi Reykjavíkurborgar 
með rétt rúmlega 20.000 íbúa (Bragi Bergsson 
& Björn Ingi Edvardsson, 2010). Fjöldi íbúa var 
mestur um miðbik níunda áratugarins um 25.000 
íbúar. Árið 2010 bjuggu um 18% borgarbúa í 
Breiðholti, alls um 20.600 íbúar. Ef íbúaskipting 
innan hverfisins er skoðuð þá búa flestir íbúar í 
Efra-Breiðholti eða 8.961, næst er Seljahverfið með 
7.928 íbúa, fæstir búa hinsvegar í Bakkahverfi eða 
3.491. Fjöldi íbúða í hverfinu eru 7.700 og eru þær 
flestar í Efra-Breiðholti, skýrist það af því að flest 
fjölbýlishúsin í hverfinu eru þar. (Bragi Bergsson & 
Björn Ingi Edvardsson, 2010)

3. Athugunarsvæði

Mynd 3.1 Byggðarmynstur Breiðholts

Mynd 3.2 Hverfahlutar Breiðholts

Athugunarsvæði



12

Mynd 3.4 Grænlitaða svæðið er Bakkahverfið í Breiðholti

Stærð = 530.000m2

Íbúar = 3.491
Fermetrar sem hver einstaklingur fær ef heildar-
svæði hverfisisns væri óbyggt = 157m2

(Listaháskóli Íslands, 2010)

Mynd 3.5 Bakkahverfið afmörkun Mynd 3.6 Bakkahverfið aldursdreifing 

Mynd 3.3. Reykjavík

Bakkarnir í Breiðholti er sá hluti Breiðholtsins sem fyrstur var byggður. Hverfið einkennist af U-laga blokkum, 
einbýlis- og raðhúsum. Svæðið afmarkast af stofnbrautunum Arnarbakka, Stekkjarbakka og Álfabakka. Innan 
hverfisins er að finna stórt grænt svæði, grunn- og leikskóla ásamt verslunar- og þjónustusvæði. Göngustígakerfi 
hverfisins er þannig uppbyggt að það tengist miðsvæðinu á þann hátt að nánast hvergi þarf að fara yfir stórar 
umferðargötur (Bragi Bergsson & Björn Ingi Edvardsson, 2010). Götuheiti innan hverfisins eru eftir-
farandi:

Arnarbakki, Álfabakki, Blöndubakki, Dvergabakki, Eyjabakki, Fálkabakki, Ferjubakki, Grýtubakki, Hjaltabakki, 
Írabakki, Jörfabakki, Kóngsbakki, Leirubakki, Maríubakki, Núpabakki, Ósabakki, Prestbakki, Réttarbakki, 
Staðarbakki, Stekkjarbakki, Tungubakki, Urðarbakki, Víkurbakki, Geitarstekkur, Gilsárstekkur, Brúnastekkur, 
Fremristekkur, Fornistekkur, Urðarstekkur, Hólastekkur og Skriðustekkur.
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4.1 Saga Breiðholts

Mynd 4.1.1 Uppbygging Bakkahverfisins

Fyrstu heimildir um byggð í Breiðholti eru frá 1325 og þá er risin þar kirkja og bænahús. Árið 1395 er jörðin 
talin til eigna Viðeyjarklausturs og hún varð konungseign við siðaskipti. Í Jarðabók Árna Magnússonar og 
Páls Vidalín (1990) frá árinu 1703 segir að Breiðholt sé „lénsjörð prestinum til uppeldis lögð, sem þjónar 
kirkjum á Seltjarnarnesi.“ Breiðholtsjörðin varð lögð undir lögsagnarumdæmi Reykjavíkur árið 1906. 
Bærinn hafði lagst í mikil landarkaup á þessum tíma sem lagði grunn að framtíðarbyggð bæjarins  (Guðjón 
Friðriksson, 1991-1994).

Miklar breytingar á samfélagsgerð hafa oftar en ekki í för með sér skipulags- og umhverfis umbreytingu (Trausti 
Valsson, 1986). Frá lokum seinna stríðs til ársins 1960 fjölgaði íbúum Reykjavíkur úr 46.578 í 72.270 (Eggert 
Þór Bernharðsson, 1998). Fólk bjó víða í heilsuspillandi húsnæði og háværar kröfur voru úr samfélaginu um 
úrbætur. Borgaryfirvöld mættu þessum kröfum með því að hefja skipulagsvinnu sem hófst á árunum fyrir 1960 
og náði hámarki með útkomu Aðalskipulags Reykjavíkur 1962-83, árið 1966 (Ágústa Kristófersdóttir, 2002). 
Í Aðalskipulagi Reykjavíkur frá árinu 1966 voru fyrstu drög að uppbygginu í Breiðholti lögð fram. 

4. Greining
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Gömlu lágreistu borgarhverfin verða leyst af 
hólmi og í stað þeirra koma 
skýjakljúfar sem hin nýja steinsteyputækni hefur 
gert mögulega. Þannig verður hæfilegt rúm fyrir 
alla. Tvöþúsund og sjöhundruð manns munu 
nota einar og sömu útidyrnar.
(Hjörleifur Stefánsson, 2008, 146)

Mynd 4.1.2 Le Corbusier

Árbær og Neðra-Breiðholt (Bakkahverfi) eru fyrstu raunverulegu 
úthverfi Reykjavíkurborgar, skipulögð eftir hugmyndafræði 
aðalskipulagsins, The garden city movement og módernisma.

Til ráðgjafar við skipulagið voru fengnir danskir sérfræðingar, Peter Bredsdorff, arkitekt og Anders Nyvig, 
verkfræðingur. Ákveðin hugmyndafræði einkenndi skipulag Dananna en horfið var frá samfelldri borgarbyggð 
og í stað hennar voru skipulögð úthverfi, hin fyrstu sinnar tegundar hér á landi  (Páll Líndal, 1986). Úthverfin 
voru tengd saman með miklum umferðarmannvirkjum. Íbúabyggð og atvinnuhverfi voru aðskilin og áhersla 
lögð á að aðgreina umferð gangandi og akandi vegfarenda. Önnur merk nýjung sem fram kom í þessu skipulagi 
var sú að byggð var greind í nytjaflokka (iðnaður, íbúðir, stofnanir og svo framvegis) og var þeim ætluð ákveðin 
aðgreind svæði. Er það kallað landnýtingarskipulag (Trausti Valsson, 1986). 

Skipulag úthverfa og þar á meðal Breiðholts á rætur sínar að rekja til The Garden city movement sem var stofnuð 
af Ebenezar Howard á seinni hluta 18.aldar. Fólk bjó í borgum sem voru mettaðar mengun, enda var þetta á 
tímum iðnbyltingarinnar. Hugmynd Ebenezar Howard var að gera bæi fjarri borginni og hafa þá sem grænasta 
og blómlegasta (Hall, 1996). Upp úr hugmyndum Ebenezar Howard spruttu upp fleiri hreyfingar eins og The 
New town movement, markmið hennar var að gera bæi með takmarkaðan fjölda íbúa. Íbúar áttu að geta sótt 
alla þá þjónustu sem þeir þurftu í þessum bæjum, en áttu svo aftur á móti að geta sótt vinnu sína í stórborginni 
(Steuer, 2000). Þessar hugmyndir Ebenezar Howard ásamt hugsjónum módernistans Le Corbusiers höfðu að 
viti höfundar mikil áhrif á gerð Aðalskipulags Reykjavíkur 1966-1983.  Fyrstu úthverfi Reykjavíkurborgar voru 
skipulögð, og þar á meðal  Breiðholt, með það í huga að þar ætti fólk að geta dvalið ásamt því að geta sótt alla 
þá þjónustu sem það þurfti. 

Á sjötta áratugnum réð módernisminn ríkjum og einn helsti áhrifamaður á borgarskipulag var svissnesk-franskur 
arkitekt að nafni Charles Edouard Jeanneret, betur þekktur undir nafninu Le Corbusier  (Halldór Gíslason, 2003). 
Skipulagsvinna þeirra Peter Bredsdorff og Anders Nyvig bar keim af þeim hugsanagangi sem Le Corbusier stóð 
fyrir og í bók Hjörleifs Stefánssonar, Andi Reykjavíkur, kemur skýrt fram hvaða hugmyndir hann hafði: 
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Breiðholtið er í hugum margra tengt miklum framkvæmdum á vegum hins opinbera til lausnar á húsnæðisvanda 

láglaunafólks í Reykjavík. Ákveðið var að Breiðholtið skyldi byggt upp í þremur áföngum. Fyrst hófust framkvæmdir 

í Neðra-Breiðholti eða Bakkahverfi, sem reis á árunum 1966-1973. Því næst hófst uppbygging í Efra Breiðholti, sem 

einnig er kallað Fella- og Hólahverfi. Vinna við skipulag þar hófst 1966 og var framkvæmdum að mestu lokið 1980. 

Bygging Seljahverfis hófst síðast. Þar hófust framkvæmdir um 1970 og var lokið um 1985  (Ingi Valur Jóhannsson & 

Jón Rúnar Sverrisson, 1986). Í aðalskipulagi var gert ráð fyrir að Efra-Breiðholtið yrði gert að framtíðar byggingarlandi 

Reykjavíkurborgar. Uppbygging þar átti ekki að hefjast fyrr en uppbyggingu í Seljahverfi og Bakkahverfi væri lokið. 

Hins vegar fór það þannig að framkvæmdir í Efra-Breiðholti fóru mun fyrr af stað en áætlað var  (Ágústa Kristófersdót-

tir, 2002).

Mynd 4.1.3 Aðalskipulagsuppdráttur af Breiðholti 
úr Aðalskipulagi Reykjavíkur 1962-83

Höfundar skipulags í Bakkahverfi voru þeir Stefán Jónsson, arkitekt og Reynir Vilhjálmsson, landslagsarkitekt. Hver-

fið er skipulagt þannig að í því eru þrjár mismunandi húsagerðir, raðhús, einbýlishús og fjölbýlishús. Skipulag fjöl-

býlishúsahverfisins var algjört nýmæli á Íslandi (Ágústa Kristófersdóttir, 2002). Hver blokk myndar U utan um garð 

sem snýr að opnu grænu svæði sem allar blokkirnar deila saman. Þar er að finna leiksvæði, skóla, leikskóla ásamt 

verslunar og þjónustusvæði. Bílaumferð á aðeins aðgang úr vestri og aðkoma að bílastæðum fyrir íbúa blokkanna er 

um stuttar götur á jaðri fjölbýlishúsabyggðar. Einbýlishúsahverfið er ekki tengt með umferðargötu við fjölbýlishúsa-

hverfið, sem gerir það nokkuð einangrað. Miðað var við að frá efri hæð raðhúsanna væri ávallt útsýni yfir næsta hús 

fyrir neðan og út yfir Fossvogsdal og Kópavog (Ágústa Kristófersdóttir, 2002). Í upphaflegum tillögum sem kynntar 

voru í Aðalskipulagi Reykjavíkur 1962-1983 var gert ráð fyrir tuttugu og fimm fjölbýlishúsum og áttu þau sem stóðu í 

jöðrunum að vera tveggja hæða lokaðir ferningar  (Aðalskipulag Reykjavíkur, 1962-83, 1966).
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Blokkirnar mynda einskonar múr utan um græna svæðið í miðjunni og því má segja að hverfið sé innhverft. 

Skipulagshöfundar lögðu ríka áherslu á að gönguleiðir innan hverfisins væru sem stystar og að börn kæmust 

í skóla án þess að fara yfir götu á leið sinni. Sú er raunin  í fjölbýlishúsahverfinu en börn sem búa í einbýlis- 

eða raðhúsahverfunum þurfa að fara yfir götu á leið sinni í skóla (Ágústa Kristófersdóttir, 2002). Þessar 

hugmyndir sóttu Stefán Jónsson og Reynir Vilhjálmsson í smiðju Guðjóns Samúelssonar, en hugmyndir hans 

um verkamannabústaði við Hringbraut heilluðu þá Stefán og Reyni (Ágústa Kristófersdóttir, 2002). Skipulag 

fjölbýlishúsahverfisins snýst um að skapa góð almenningsrými.

4.2 Gagnrýni á hverfið

Breiðholtið, og þar af leiðandi Bakkahverfið, hefur oft á tíðum mátt sæta harðri gagnrýni. Á upphafsárum sínum 
heyrðust þessar gagnrýnisraddir ansi hátt og stundum var kveðið afar fast að orði og sleggjudómar felldir. Árið 
1972 var t.d ritað í Þjóðviljann:

Það sem þessi ágæti einstaklingur ritaði var vel þekkt viðhorf gagnvart hverfinu á þeim tíma sem það var að 

byggjast upp. Fólk taldi að Breiðholtið væri hálfgerð afgangsstærð í Reykjavik þar byggi misyndis fólk og hefur 

maður oft heyrt því fleygt fram að Breiðholtið sé „Ghetto” Reykjavíkur. Upphaf „Ghetto” stimpilsins á rætur 

sínar að rekja til Viðreisnarstjórnar Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokksins. Ákvörðunin var sú að byggja þyrfti 

1000 íbúðir í Reykjavík fyrir láglaunafólk og hófust byggingarframkvæmdir félagsíbúða í Breiðholti 6. apríl 

1967 (Eggert Þór Bernharðsson, 2002). Fjölmiðlar áttu sinn þátt í að kynda undir fordóma og einn íbúi

Mynd 4.1.4 Teikning af fyrirhuguðu útliti fjöl-
býlishúsa í jaðri Bakkahverfis

Mynd 4.1.5 Teikning af fyrirhuguðu útliti fjöl-
býlishúsa innan hverfis

Breiðholt er eins konar borg í borginni, bæði steingeld og ljót, umhverfið fjandsamlegt íbúunum. 
Ferhyrnd, feikistór steinhús, breiðar götur, þjónustumiðstöðvar, grjót og einangrun frá öllu 
bæjarlífi eru einkenni hverfisins. Það breytir engu þótt reynt verði að flikka upp á umhverfið 
með grænu grasi, blómabeðum eða myndastyttum, sjálf hugmyndin, skipulagningin og 
hverfamyndunin er ófær með öllu. (Þjóðviljinn, 1972,11)
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hverfisins komst svo að orði: „Það er eins og blöðin taki sérstaklega eftir því ef eitthvað gerist hér“ (Ágústa 
Kristófersdóttir, 2002). Af þessum orðum má ætla það að á upphafsárum Breiðholtsins hafi fólk haft ansi sterkar 
skoðanir á hverfinu og fjölmiðlar velt sér upp úr málinu og blásið það upp. 

Það er ekki einungis almenningur sem hefur haft skoðun á skipulagi hverfisins heldur líka sérfræðingar á borð 
við Trausta Valsson, skipulagsarkitekt. Hann nefnir í bók sinni; Reykjavíku vaxtabroddur, að eitt helsta einkenni 
á tillögum Dananna var hve skarplega þeir greindu á milli svæða eftir notkun. Þannig hafi þeir ákveðið stofnun 
svefnhverfabyggðar í Breiðholti fjarri flestum atvinnustöðum. Óhjákvæmileg afleiðing slíks skipulags séu 
gríðarlegar umferðaræðar sem ýti undir notkun einkabílsins. Í nútíma samfélagi er mikil vakning um að draga úr 
notkun einkabílsins. Trausti talar þó um að skipulag Dananna hafi að ýmsu leyti verið barn síns tíma og á þeim 
tíma sem þetta skipulag tók gildi höfðu nágrannaþjóðir okkar verið að brenna sig illa á bíla- og svefnhverfa- 
skipulaginu, það hafi í rauninni löngu verið úrelt. Trausti er hins vegar ekki bara neikvæður gagnvart skipulaginu 
í Breiðholti, hann talar um að það jákvæðasta við skipulagið sé aðgreining bílaumferðar frá umferð fótgangandi 
sem hafi tekist best í Bakkahverfinu (Trausti Valsson, 1986). 
Skýrsla sem unnin var af nokkrum velunnurum Breiðholtsins, Breiðholtsskýrslan; Umfjöllun um stöðu fjögurra 
hverfa í máli og myndum, var gefin út 15. júní 2010. Í henni fara nokkrir fyrrum íbúar Breiðholtsins í gegnum sitt 
hverfi, lýsa aðstæðum og skora á borgaryfirvöld að beita sér fyrir úrbótum á ástandi hverfanna. Hverfin sem tekin 
voru fyrir eru Seljahverfi, Bakkahverfi, Hólahverfi og Fellahverfi. Þar kemur fram í úttektinni á Bakkahverfinu 
að verslunarkjarninn í miðju hverfisins hafi mátt muna fífil sinn fegurri. 
Í dag er þar matvöruverslun, bakarí, fískbúð, hárgreiðslustofa og vinnustofa Margrétar Brynjólfsdóttur, listmálara. 
Á sínum tíma var mun meira líf í kjarnanum þar var verslun, bakarí, tveir söluturnar, íþróttavöruverslun, 
videoleiga, bókabúð, apótek, banki, fiskbúð og hamborgarastaður (Bjarni Fritzon, Tryggvi Haraldsson, 
Guðmundur Jóhannson, Bjarni Þór Pétursson og Jóhann Jökull Ásmundsson, 2010). Sem sagt mun meiri þjónusta 
áður fyrr en nú. Þróunin virðist vera sú að þjónustan hafi horfið úr hverfinu á kostnað verslunarkjarnans í Mjódd. 
Það sem stingur samt mest í augun er ástand verslunarhússins, sem er vægast sagt ömurlegt, þar er byrgt fyrir 
glugga og gæti útlitið ekki verið meira óaðlaðandi (Bjarni Fritzon, o.fl, 2010). 

4.2.1 Núverandi útlit verslunarhúss í Bakkahverfinu
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Eins og orðið gagnrýni felur í sér er tilgangurinn að rýna í eitthvað til gagns. Ástæðan fyrir því að hér eru talin 
upp dæmi um þá gagnrýni sem Bakkahverfið hefur fengið á sig er sú að höfundur telur sig geta notað hana til 
þess að styrkja hugmyndir og tillögur sínar að úrbótum í hverfinu. Með gagnrýninni fæst séð hvaða hlutir hafa 
setið á hakanum og hvað fólk sem lætur sér annt um umhverfi sitt vill fá bætt. Trausti Valsson benti á að það 
jákvæðasta við skipulagið í Breiðholti væri aðgreining bílaumferðar og fótgangandi í Bakkahverfi. Má þá ekki 
ætla að ef grænt miðsvæði hverfisins sé gert meira aðlaðandi og spennandi, ásamt því að styrkja verslunar- og 
þjónustukjarnann, náist markmið mitt með verkefninu sem er einmitt að bæta þessa hluti. Það þarf ekki eingöngu 
að laga það neikvæða heldur þarf einnig að styrkja það jákvæða. 

4.3 Umferðarmynstur

4.3.1 Bílaumferð

Á mynd 4.3.1.1 má sjá helstu umferðaræðar sem liggja umhverfis Bakkahverfið. Svörtu línurnar tákna stærri 
götur, rauðu línurnar tákna göturnar sem eru innan hverfisins. Örvarnar tákna svo helstu tengingar við svæði 
sem liggja að hverfinu. Dökkbláa örin efst til hægri liggur um götuna Fálkabakka, hún sýnir tengingu á milli 
Bakkahverfis og Efra-Breiðholts nánar tiltekið Hólahverfi. Gula örin liggur á Arnarbakka og táknar tenginguna 
á milli Seljahverfis, Bakkahverfis og upp í Fellahverfið. Ljósbláa örin liggur líka á Arnarbakka og táknar 
tenginguna á milli Bakkahverfisins og Mjóddarinnar, bleika örin sýnir einnig tenginguna um Arnarbakka á milli 
Mjóddarinnar og Bakkahverfisins.

Mynd 4.3.1.1 Greining á umferðarmynstri, í Bakkahverfinu og umhverfis það

Mjódd

Seljahverfi

Fellahverfi

Hólahverfi

Bakkahverfið
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4.3.2 Umferð gangandi vegfarenda

Elliðarárdalur

Seljahverfi

Mjódd

Bakkahverfi

Efra-Breiðholt

Mynd 4.3.2.1 Greining á helstu gönguleiðum í og við Bakkahverfið

Mynd 4.3.2.1 sýnir helstu gönguleiðir innan og utan Bakkahverfisins. Bláu línurnar gefa til kynna núverandi 
göngustíga innan hverfisins og rauðu línurnar helstu göngustíga utan þess. Helstu gönguleiðatengingar eru 
á milli Bakkahverfis og Seljahverfis, Bakkahverfis og Efra-Breiðholts, Bakkahverfis og Mjóddar og á milli 
Elliðarárdals og Bakkahverfis. Að mati höfundar er ekki mikið hægt að setja út á göngustígana á milli hverfanna 
og niður í Elliðarárdal, þær eru skilvirkar og tengja svæðin vel saman. Hinsvegar gerir hann athugasemdir við 
gönguleiðirnar innan Bakkahverfisins, þær tengjast ekki nógu vel græna svæðinu sem er í miðju hverfisins. Þær 
liggja á jaðri svæðisins sem heftir flæðið innan hverfisins. 
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4.4 Byggðarmynstur Bakkahverfis

Mynd 4.4.1 Greining á byggðarmynstri Bakkahverfisins

Opinber stofnanir
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4.4.1 Opin svæði til sérstakra nota

Mynd 4.4.1.1 Greining á opnum svæðum Bakkahverfisins

Ræktun í ósnortnu landi
Grænt miðsvæði Bakkahverfisins
Græn svæði meðfram umferðaræðum
Einkalóðir íbúa
Svæði til sérstakra nota
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4.5 Greiningar á grænu svæði Bakkahverfisins

Á meðfylgjandi korti má sjá þær greiningar sem unnar hafa verið fyrir græna svæðið í miðju Bakkahverfinu. 
Greind voru kennileiti, göngustígar og þær gönguleiðir sem fólk velur sér, það er að segja þær leiðir sem fólk 
velur sér að fara en fylgja ekki göngustígum. Ásamt þessu var unnin gróðurgreining þar sem gróðri var skipt 
upp í rýmiseindir, hávaxin tré, ýmist sígræn eða lauftré, og skífueindir, lágvaxnir runnar eða runnaþyrpingar sem 
mynda fína veggi eins og til að mynda í görðum.

Mynd 4.5.1 Greiningar sem unnar voru á grænu miðsvæði Bakkahverfisins

Kennileiti

Gönguleiðir

Rýmiseindir

Skífueindir
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4.5.1 Kennileiti

Breiðholtsskóli

Róluvöllur

Hóllinn

Verslunar  og 
þjónustusvæði

Mynd 4.5.1.1 Breiðholtsskóli

Mynd 4.5.1.2 Girðingin við 
róluvöllin

Mynd 4.5.1.4 Verslunar- 
og þjónustusvæði

Mynd 4.5.1.3 Svæðið við Hólinn
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4.5.2 Gönguleiðagreining

Mynd 4.5.2.1 Greining á gönguleiðum

Á þessu korti má sjá þær leiðir sem fólk notar til þess að stytta sér leið yfir græna miðsvæðið. Gulu punktalínurnar 
tákna þær leiðir sem fólk velur sér en svörtu línurnar tákna þær gönguleiðir sem eru nú innan hverfisins. Þessi 
greining var gerð 5.mars 2011 klukkan 10:00, 14:00 og 16:00  en þá valdi höfundur sér stað fyrir hvert svæði 
innan græna svæðisins og fylgdist með hvernig fólk hagaði gönguleiðum sínum. 
Höfundur dvaldi á hverjum stað í u.þ.b. hálftíma. Þessa aðferð notaði hann til að sjá hvar koma mætti fyrir 
nýjum göngustígum því honum finnst göngustígarnir umhverfis miðsvæðið ekki vera nógu markvissir. Þeir 
liggja umhverfis svæðið en einhverjir mættu liggja inn á það, bæði til þæginda fyrir þá sem ganga um svæðið og 
ekki síst til þess að skapa rými innan græna svæðisins.
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4.5.3 Gróðurgreining

Á þessu greiningarkorti má sjá rýmiseindir og skífueindir. Rýmiseindir eru appelsínugular og skífueindir 
eru bláar. Þegar átt er við rýmiseindir eru þær sú gerð trjáa sem mynda rými innan svæða, hávaxin tré annað 
hvort sígræn eða lauftré. Hins vegar þegar talað er um skífueindir eru það runnar eða runnaþyrpingar eins og 
maður kannast við úr heimagörðum fólks. Að mati höfundar má nota gróður mun meira innan græna svæðisins, 
sumstaðar eins og mynd 4.5.3.2 sýnir er hægt að skapa skemmtilegt rými með réttri notkun á gróðri. 

Mynd 4.5.3.2 Svæði við róluvöll

Mynd 4.5.3.1 Gróðurgreining

Mynd 4.5.3.3 Svæði við verslunar 
og þjónusutubyggingu

Mynd 4.5.3.5 Svæði við HólinnMynd 4.5.3.4 Svæði á milli Jörfa-
bakka og Maríubakka
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4.5.4 S.v.o.t. greining

Eftirfarandi þættir eru greindir:

Styrkleikar sem stuðla að fyrirfram greindu markmiði sé náð.
Veikleikar sem gætu haldið aftur af framkvæmd markmiðsins.
Ógnir sem gætu skaðað framkvæmd markmiðsins.
Tækifæri sem hjálpa við að ná markmiðinu.

Styrkleikar Veikleikar
-Lítil bílaumferð.

-Barnvænt umhverfi.

-Stórt svæði sem bíður upp á mikla möguleika.

-Sólríkt.

-Skjólgott.

-Nálægð við skóla er kostur.

-Svæðið er í göngufæri fyrir íbúa hverfisins.

-Snjósleðabrekka.

-Íþróttasvæði.

-Fábreytileiki innan græna svæðisins. 

-Verslunar/þjónustukjarni stendur að mestu leyti  
auður.

-Sóðaskapur við verslunarkjarna.

-Vantar bekki.

-Fátækleg nýting á gróðri. 

-Strætisvagnar ganga ekki inn að verslunar- og 
þjónustusvæði eins og þeir gerðu áður.

S.v.o.t. er greiningaraðferð sem hefur verið beitt til dæmis á fyrirtæki og felur í sér að finna styrkleika, veikleika, 
ógnanir og tækifæri (Gylfi Magnússon, 2003). Hér verður hún notuð til þess að greina þá möguleika sem 
miðsvæði Bakkahverfisins hefur. Tilgangurinn er að byggja á styrkleikum svæðisins, lágmarka veikleikana, 
koma auga á tækifærin og forðast ógnanir. Þegar s.v.o.t. greining er gerð er ákveðið markmið sett og svæðið 
greint með tilliti til þess að ná því markmiði.
Markmið höfundar er að bæta/styrkja Bakkahverfið í Breiðholti svo það verði aðlaðandi og eftirsóknarvert. Því 
markmiði ætlar höfundur að ná með því að endurhanna grænt svæði í miðju hverfisins, ásamt því að koma með 
tillögu að breyttri starfsemi og útliti verslunar- og þjónusturkjarna hverfisins.
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Með því að byggja á þeim styrkleikum og tækifærum sem að framan eru greind ýtir höfundur undir það að 
markmiðið með verkefninu náist.  Það að græna miðsvæðið er barnvænt, skjólgott, sólríkt og lítil sem enginn 
bílaumferð fari þar um hvetur mann til þess að vilja hanna eftirsóknarvert og aðlaðandi umhverfi. Tækifærin 
sem felast í svæðinu eru sterk og ýta undir að það sé betur nýtt. Ef verslunarkjarninn er styrktur með fjölbreyttri 
þjónustu hjálpar það til við að styrkja hverfið í heild sinni. Með aukinni þjónustu við íbúa hverfisins eykst ásókn 
í kjarnann. Sé skólasvæðið tengt græna svæðinu bíður það til dæmis upp á þann möguleika fyrir skólann að nýta 
svæðið fyrir útikennslu og í leiðinni færist meira líf inn á græna svæðið. Með margbreytilegri notkun á græna 
svæðinu er hægt að fá fólk sem býr í hverfinu til þess að nota svæðið í meira mæli en það gerir nú. Ef strætisvagn 
myndi ganga alla leið inn að verslunar- og þjónustukjarna er strax búið að auka umferð gangandi vegfarenda inn 
á græna miðsvæðið, einnig myndi það að mati höfundar auka aðsókn í verslunar- og þjónustukjarnann.

Ógnanir Tækifæri
-Mjóddin þurrki út þjónustu í hverfiskjarnanum.

-Göngustígar innan hverfisins, umhverfis græna
  svæðið eru ómarkvissir og illa viðhaldið.

-Niðurníðsla á verslunar, og þjónustukjarna gerir
  það að verkum að græna svæðið er ekki nýtt sem
  skildi.

-Lítið viðhald á græna svæðinu.

-Með því að koma með tillögur að auknum fjöl-
  breytileika í þjónustu- og verslunarkjarnanum
  styrkist félagsleg staða hverfisins.

-Fegra umhverfi við þjónustu- og verslunarkjarna
 Gerð nýrra, markvissra göngustíga sem eru í takt
  við þær leiðir sem fólk velur sér.

-Skólalóð tengd grænu svæði.

-Fjölbreyttari notkunar möguleikar á græna
 svæðinu.

-Bæta við fjölbreytileika og notkun gróðurs 
  á græna svæðinu.

-Koma umferð strætisvagna inn að verslunar- og
  þjónustukjarna.
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4.6 Viðtal við Reyni Vilhjálmsson

Reynir Vilhjálmsson hóf nám í Garðyrkjuskóla ríkisins að Reykjum í 
garðyrkjufræðum, og útskrifaðist þaðan 1953. Þá lá leiðin í Det Kg. 
Danske Haveselskabs Anlægsgartnerskole og síðan í Kunstakademiets 
Arkitektskole í Kaupmannahöfn, og lauk Reynir námi árið 1961. Árið 1956 
vann hann hjá Agnete Musfelt og Erik Mygind landslagsarkitektum en 
árið 1963 opnaði hann sína eigin stofu, Teiknistofu Reynis Vilhjálmssonar. 
Þráinn Hauksson kom inn í reksturinn með Reyni árið 1989 og árið 1999 
var Landslag ehf sett á laggirnar með innkomu Dagnýjar Bjarnadóttur og 
Finns Kristinssonar. Reynir var einn af 5 stofnfélögum Félags íslenskra 
landslagsarkitekta árið 1978 og var hann jafnframt fyrsti formaður
þess (Stefán Örn Stefánsson 2004).

Reynir Vilhjálmsson var einn af skipulagshöfundum Bakkahverfisins á sínum tíma og á stóran þátt í þeirri 
hugmyndavinnu sem liggur að baki hverfinu

Hver var aðdragandi skipulagsins og hvar komst þú inn í ferlið?
Árið 1962 var Bárði Daníelssyni og Stefáni Jónssyni falið það verkefni að gera áætlun um byggðarþróun austan 
Kópavogs og Elliðaráa í tengslum við nýtt aðalskipulag Reykjavíkur sem unnið var að um þær mundir og var 
feiknar mikið verk á sínum tíma. Ég kom inn í þetta verkefni í upphafi skipulagsvinnunnar en Bárður hvarf frá 
verkinu til annara starfa.
Verkefnið var í fyrstu fólgið að skoða landið og afmarka byggðarsvæðin og helstu umferðarleiðir. Var það allt 
gert í náinni samvinnu við hina dönsku ráðgjafa og skipulagsstjóra Reykjavíkur. Þá tengdumst við einnig ýmsum 
fleiri þáttum aðalskipulagsins. Síðar kom til að skipuleggja hina einstöku nýju bæjarhluta og kom þá í hlut 
okkar Stefáns að skipuleggja Árbæjarhverfi, iðnaðarsvæðið í Ártúnsholti, Breiðholt 1 og Seljahverfi. Þegar þar 
var komið við sögu hafði okkur bæst liðsauki í Guðrúnu Jónsdóttur og Knúti Jeppesen sem eiga drjúgan þátt í 
skipulagi byggðarinnar í Seljahverfi.
Með aðalskipulaginu árið 1962 var mótað nýtt umferðarkerfi fyrir Reykjavík þar sem götur voru flokkaðar í 
hraðbrautir, tengibrautir og húsgötur eins og enn tíðkast. Gert var ráð fyrir byggð á hæðunum en lægðirnar yrðu 
sem græn lungu innan byggðarinnar. Um lægðirnar er gert ráð fyrir samhangandi göngustíganeti um borgina og 
upp í útmörkin ofan byggðarinnar.

Hverjar voru forsendurnar fyrir byggðinni í Bakkahverfi?
Forsendurnar voru þær að byggja heilt skólahverfi með íbúafjölda í kringum 6000 manns. Landslaginu var 
þannig háttað að þar var staðsett flöt mýri undir brattri brekku á móti norðri sem endaði í bröttum stalli. 
Þéttasta byggðin var lögð á flata mýri undir vestanverðu Breiðholtshvarfi, enda auðveldara að leysa hin ýmsu 

Mynd 4.6.1 Reynir Vilhjálmsson
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skipulagsmál sem fylgja þéttari byggð á flötu landi. Fjölbýlishúsabyggðin var staðsett þar. Raðhúsabyggðin var 
sett í vesturhallann og leitast við að koma byggðinni þannig fyrir að útsýni væri yfir næstu hús, kvaðir voru því 
settar  um þakform. Einbýlishúsin voru sett í norður brekkuna, þar sem auðveldara var að aðlaga hús og garða 
miðað við aðstæður í bratta, og útsýni á móti norðri og sólarátt. Þjónustustaðir eins og hverfisverslun, skóli, 
leikskólar, strætisvagnastöð og stærri leikvellir voru sett inn í mitt hverfið og voru þannig í beinum tengslum við 
þéttustu íbúðarbyggðina og gönguleiðir.

Hvert var markmiðið með hverfinu?
Eins og í Árbæjarhverfi vildum við byggja hverfi sem tæki sérstaklega mið að þörfum fjölskyldunnar allrar 
og skapa sem öruggast umhverfi fyrir börnin í hverfinu og þar með stuðla að vellíðan bæði foreldra og barna. 
Skipulag einbýlishúsahverfis og raðhúsa er hefðbundið, stuttar lokaðar íbúðargötur, lítil leiksvæði og tengsl við 
stígakerfið. Þéttasta byggðin var í fjölbýlishúsum og þar var unnið markvisst að því að byggðin væri heildstæð 
og myndaði skjólgóðan ramma fyrir lífið í byggðinni.

Um þessar mundir voru að birtast sænskar rannsóknir, um hegðunarmynstur barna og hreyfiþarfir þeirra. Þar 
kom meðal annars fram að yngstu börnin finna ekki til öryggis ef fjarlægðin verður meiri en 50m frá útidyrum. 
Í Breiðholtinu var fyrirmyndin verkamannabústaðirnir í Vesturbænum sem byggðust um lokuð útivistarsvæði. 
Við byrjuðum með mynstur af blokkum sem lokuðust um heimasvæði. Fljótlega breyttist mynstrið í tvær raðir af 
U-laga blokkum sem opnuðust inn að stærra miðsvæði þar sem öll þjónusta við hverfið var staðsett. Inngangarnir 
eru einungis innan úr U-inu, stuttur gangur er af bílastæðum annað hvort um undirgöng eða beint inn í U-ið.

Með skipulaginu töldum við okkur vera að byggja utan um þarfir fjölskyldunnar. Innan U-sins var heimasvæði og 
leiksvæði fyrir yngstu börnin. Litlir garðar fyrir neðstu hæðirnar tryggðu gróður við húsin og lítinn útivistargarð 
fyrir fólkið á fyrstu hæð í stað svala á efri hæðum. Við töldum líka að slík bein tengsl einhverra íbúða í húsinu út 
í garðinn yki enn á öryggistilfinningu innan U-sins. Utar voru gæsluvellir og leikskólar. Unglingar áttu öruggar 
leiðir að skólanum, stærri leiksvæðum og sparkvöllum. Öll fjölskyldan hafði aðgengi að miðsvæði þar sem 
staðsett var skóli, verslun, íþróttasvæði, félagsmiðstöð og endastöð strætisvagns. Aðgengi að Elliðarárdalnum 
var einnig tryggt með gönguleiðum.

Hvað finnst þér um höfundarverk þitt rúmum 30 árum eftir upphaf framkvæmda?
Sonur minn og tengdadóttir bjuggu í Bakkahverfinu í allmörg ár með tvö börn sín svo ég kom þar oft og sá hvernig 
hverfið virkaði. Börnin í blokkinni héldu mikið til heima á leiksvæðinu í U-inu og höfðu nógan félagsskap og 
foreldrarnir voru örugg um þau þar. Eftir því sem börnin þroskuðust héldu þau út í almenningin í boltaleiki, 
sleðaferðir og svo framvegis. Þegar skólagangan hófst var stutt og örugg leið þangað. Ég er sannfærður um að 
gott og öruggt umhverfi stuðli að meiri útivist og félagsskap og ekki má gleyma hversu góð áhrif það hefur á 
vellíðan foreldranna að geta fylgst svo náið með börnum sínum. Svo má benda á gott aðgengi fyrir afann og 
ömmuna. Jú, ég get verið ánægður með að hverfið virkar eins og væntingar stóðu til.

Hverfið byggðist hratt upp og þá tíðkaðist ekki að sameiginlegri lóð væri skilað frágenginni eins og nú er. 
Það leiddi til þess að íbúar sameinuðust um lóðargerðina og höfðu metnað til að skapa sem best umhverfi. 
Byggingaraðilar í dag eyða oftast ekki meiru í umhverfið en unnt er að komast af með. 
Íbúarnir sjálfir hafa mun meiri metnað en erfitt reynist þó að ná samstöðu um úrbætur þegar lóðin er frágengin. 
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Nú um stundir er allt of mikið um að umhverfi fjölbýlishúsa er frágengið snyrtilega en án markmiða um gott 
umhverfi. Á sama hátt er mikilvægt að opinber svæði séu útfærð af  kostgæfni og í takt við uppbyggingu 
hverfanna. Skipulagið er samofið mörgum hlekkjum og virkar ekki nema að hver hlekkur skili sínu hlutverki á 
sama hátt og góð íbúð er einskis virði án húsgagna. 
(Reynir Vilhjálmsson, 2011).

Hvaða þætti þarf að bæta og styrkja svo Bakkahverfið verði aðlaðandi og eftirsóknarvert? Það er spurningin 
sem höfundur spurði sig þegar vinna við þetta verkefni hófst. Græna svæðið inni í miðju Bakkahverfinu er án 
efa einn af styrkleikum hverfisins, staðsetningin gerir það að verkum að þarna felast möguleikar til þess að 
gera umhverfið skemmtilegt. Markmið höfundar var að styrkja svæðið, því verður náð með því að gera nýja 
göngustíga um svæðið. Með tilkomu þeirra breytast gönguleiðir á svæðinu og fá þeir nú að flæða í gegnum 
svæðið í stað þess að vera umhverfis það eins og áður. Það gerir það að verkum að svæðið verður nýtt meira 
en gert er nú. Einnig ætlar höfundur að leggja til að trjám, runnum og blómum verði plantað í auknum mæli 
til að skapa skemmtileg rými inn á svæðinu. Rýmin sem myndast skapa þann möguleika að hafa sameiginleg 
grillsvæði á völdum stöðum, þar getur fólk úr hverfinu komið saman á góðviðrisdögum og haft það náðugt 
með fjölskyldu, vinum og nágrönnum. Það skapar félagsleg tengsl á milli fólks enda er kunnugleiki hvati fyrir 
sterkara samfélagi að mati höfundar. Lagt verður til að strandblaksvellir verði staðsettir á svæðinu enda hefur 
það sýnt sig í Reykjavík að þannig vellir eru vinsælir (Guðrún Hulda Pálsdóttir, 2008). 

5. Breytingartillögur

Mynd 5.1 Horft í norðurátt af Hólnum að
verslunarsvæði

Mynd 5.2 Horft í norðausturátt frá Seljahverfi yfir 
Bakkahverfið
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Bakkahverfið er eins og lítið þorp í Reykjavík. Þar búa rúmlega 3000 manns í innhverfu skipulagi sem er 
byggt í kringum miðsvæðið. Verslunar- og þjónustusvæði sem staðsett er í kjarnanum hefur undafarin ár verið í 
mikilli niðurníðslu. Með því að styrkja þennan verslunarkjarna og koma með nýja þjónustu inn styrkist hverfið. 
Hugmyndir höfundar í sambandi við kjarnann eru þær að þarna væri hægt að hafa bókakaffihús sem er tengt 
starfsemi þjónustumiðstöðvar Bakkahverfisins. Í þjónustumiðstöðinni verður hægt að leigja sal undir veislur, 
heilli hæð verður bætt ofan á húsið og þar getur hann verið staðsettur. Á neðri hæðinni verður bókakaffihúsið 
sem gæti að hluta til verið rekið með hjálp ungmenna úr Breiðholtsskóla enda gæti húsið nýst sem félagsmiðstöð 
fyrir krakkana, en sárlega vantar félagsmiðstöð fyrir unglingana í Breiðholtsskóla.  
Listagallerí er í húsinu núna og er það vel. Tengja mætti þetta listagallerí við þjónustumiðstöðina, þar væri hægt 
að halda listasýningar Einnig væri hægt að halda þar tónleika, bæði í salnum og á bókakaffihúsinu. Fyrir eldra 
fólkið í hverfinu væri möguleiki á að hafa einskonar miðstöð í húsinu, þar gæti eldra fólk komið saman  og 
spilað, dansað, prjónað, spjallað, teflt, sungið og hvað sem því dettur í hug. Þær verslanir sem fyrir eru fengju 
ennþá að halda sínu plássi, enda er nóg rými í þessum húsum fyrir alla þessa starfsemi. Þessar hugmyndir ættu 
að geta nýst til styrkingar á verslunarkjarnasvæðinu. Eignarhald í húsunum í dag er misskipt en átta manns eiga 
hlutdeild í húsunum (Lárus Rögnvaldur Haraldsson, 2011). Stjórnvöld Reykjavíkurborgar gætu beitt sér fyrir því 
að kaupa upp hlut þessara aðila svo hægt væri að hrinda hugmyndum höfundar í framkvæmd.

Mynd 5.3 Horft í vesturátt, Maríubakki á vinstri hönd og lóð Breiðholtsskóla á hægri hönd
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Mynd 5.4 Verslunar- og þjónustusvæði

Mynd 5.5 Breiðholtsskóli
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Mynd 5.6 Loftmynd af grænu svæði Bakkahverfisins fyrir breytingartillögu
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Mynd 5.7 Breytingartillaga smækkuð mynd af uppdrætti. (Stór uppdráttur í réttum skala fylgir með ritgerð í 
viðauka)
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Mynd 5.8 Útlit Kóngatúns fyrir breytingu

Mynd 5.10 Útlit Kóngatúns í dag

Mynd 5.9 Útlit Kóngatúns eftir breytingu

Mynd 5.11 Skuggamyndun 24. júlí 
kl. 12:00

Mynd 5.12 Skuggamyndun 24. júlí 
kl. 19:00

Hér gefur að líta breytingartillögu mína á  grænu svæði á milli 
Kóngsbakka og Leirubakka. Á mynd 5.11 má sjá skuggamyndun fyrir 
svæðið 24.júlí klukkan tólf á hádegi og mynd 5.12 sýnir skuggamyndun 
sömu dagsetningar klukkan 19:00. Höfundur hefur gefið svæðinu 
nafnið Kóngatún, á því verða staðsett upphækkuð beð og sameiginlegt 
útigrillsvæði. Upphækkuð beð eru auðveld í viðhaldi og fegra umhverfi 
sitt og gefa því skemmtilegt yfirbragð.
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Mynd 5.13 Stemmningsmynd af útliti Kóngatúns, horft í norðaustur

Mynd 5.14 Stemmningsmynd af grillsvæði Kóngatúns, horft í norðaustur
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Mynd 5.15 Útlit Maríulautar fyrir breytingu

Mynd 5.16 Útlit Maríulautar eftir breytingu

Mynd 5.17 Maríulaut í dag

Mynd 5.18 Skuggamyndun 
á hádegi 24. júlí

Mynd 5.19 Skuggamyndun 
kl. 19:00 24. júlí

Þessu svæði sem staðsett er á milli Jörfabakka og Maríubakka hefur 
höfundur gefið nafnið Maríulaut. Þar er sameiginlegt grillsvæði og 
lítill kofi sem er ætlaður fyrir börn að leika sér í. Syðst á mynd 5.16 má 
sjá lítinn hól sem ekki var staðsettur á svæðinu áður. Hann er ætlaður 
til að skapa svæðinu aukið skjól og bæta upp flatneskjuna sem áður var 
á svæðinu. Mynd 5.18 sýnir skuggamyndun 24. júlí á hádegi og mynd 
5.19 sýnir skuggamyndunina sama dag klukkan 19:00. 
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Mynd 5.20 Stemmningsmynd af Maríulaut og nýja hólnum, horft í suður

Mynd 5.21 Stemmningsmynd af Maríulaut, horft í norðvestur
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Mynd 5.22 Loftmynd af Hólnum fyrir breytingar

Mynd 5.24 Svæðið við Hólinn í dag

Mynd 5.23 Hóllinn eftir breytingar

Mynd 5.25 Skuggamyndun við Hóllinn, 
kl. 12:00 24. júlí

Mynd 5.26 Skuggamyndun við Hóllinn, 
kl. 19:00 24.júlí

Hóllinn, eins og hann er kallaður af heimamönnum, er skíða- og 
snjósleðasvæði Bakkabúa. Tveir nýir göngustígar munu skipta upp 
svæðinu en þeir voru staðsettir þarna eftir gönguleiðagreiningu . Á 
mynd 5.23 má líka sjá að bætt hefur verið við kofa fyrir börnin til 
að leika sér í, en hann er vel falinn og rammaður inn af trjágróðri. 
Einhverjum trjám hefur verið plantað inn á svæðið en annars fær 
trjágróður að mestu leyti að halda sér í óbreyttri mynd.
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Mynd 5.27 Stemmningsmynd hjá Hólnum, horft í suður eftir göngustíg

Mynd 5.28 Stemmningsmynd af svæði við Hólinn, horft í suðuvestur



42

Mynd 5.31 Horft í suður 
frá verlunarsvæði

Mynd 5.32 Horft í norðaustur 
að verlunarsvæði

Mynd 5.30 Útlit hringtorgs og bílastæðis eftir breytingu

Mynd 5.33 Skuggamyndun Verslunarsvæði
kl. 12:00 24.júlí

Mynd 5.34 Skuggamyndun verslunarsvæði 
kl. 19:00 24.júlí

Mynd 5.29 Verslunar- og þjónstusvæði fyrir breytingu

Við verslunar- og þjónustusvæðið verða gerðar nokkuð miklar 
breytingar á bílastæðum og aðkomunni að svæðinu breytt. Höfundur 
geri ráð fyrir að strætó byrji að ganga aftur á svæðið og útlit á 
hringtorgi verður annað, það verður fært inn á græna svæðið. Við enda 
hringtorgsins verða flokkunargámar (plast, pappi o.sv.frv). Græna 
svæðið verður fært nær versluninni og þar verður gerður garður með 
tjörn og bekkjum, þar getur fólk sest niður með kaffibollann sinn úr 
bókakaffinu og notið fallegs umhverfis.
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Mynd 5.35 Verslunar- og þjónustusvæði eftir breytingar Mynd 5.38 Torg við stoppistöðina, horft
í suður.

Mynd 5.37 Horft frá Breiðholtsskóla í 
átt að verslunarsvæði

Mynd 5.39 Yfirlitsmynd af torgi

Mynd 5.36 Ný aðkoma strætisvagna og ruslflokkunarsvæði

Mynd 5.40 Hvammurinn Mynd 5.41 Völundarhús við verslun

Einnig má finna á þessu svæði skeifulaga hól einskonar hvamm sem snýr á 
móti suðri. Austan við verslunina verða svo strandblaksvellir og sameiginlegt 
grillsvæði. Hægra megin við verslun (mynd 5.41) verður völundarhús, en við 
hönnunin á því sótti höfundur innblástur í U-laga form Blokkana í hverfinu. 
Túnið hægra megin við verslunina er nú róluvöllur, hann fær að halda sér í 
upprunalegri mynd enda er hann eitt af kennileitum hverfisins. Einnig má sjá 
á myndunum hvernig útlit þjónustumiðstöðvarinnar breytist, þar hefur verið 
bætt við heillri hæð með glergluggum allan hringinn. Á þessari hæð verður 
veislusalur með frábæru útsýni yfir græna svæðið.
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Mynd 5.42 Ferjutún fyrir breytingar

Mynd 5.43 Ferjutún eftir breytingar

Mynd 5.45 Skuggamyndun Ferjutún 
kl. 12:00 24. júlí

Mynd 5.46 Skuggamyndun Ferjutún 
kl. 19:00 24.júlí

Ferjutún (hugmynd höfundar) er eitt af þeim túnum sem fá að halda 
sér í upprunalegri mynd. Inn á svæðinu er að finna sameiginlegt grills-
væði og tvö upphækkuð blómabeð. Aðeins einn stígur er á svæðinu og 
er hann staðsettur þar í dag, Taldi höfundur ekki nauðsynlegt að setja 
fleiri stíga á þetta svæði enda er það í útjaðri Bakkahverfisins, nánar 
tiltekið í norðaustur horni. 

Mynd 5.44 Ferjutún í dag
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Mynd 5.47 Grillsvæði á Ferjutúni, horft í norðaustur

Mynd 5.48 Ferjutún, horft í suður
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Mynd 5.49 Blöndutún fyrir breytingar

Mynd 5.52 Skuggamyndun Blöndutún 
kl.12:00 24. júlí

Mynd 5.53  Skuggamyndun Blöndutún 
kl. 19:00 24. júlí

Mynd 5.50 Blöndutún eftir breytingar

Hér gefur að líta svæði sem höfundur hefur gefið nafnið Blöndutún. Á Blöndutúni er skautasvell Bakkahverfisins, 
en höfundur telur það vera nauðsynlegan þátt af umhverfinu, þar sem á svæðinu í heild sinni á að vera hægt að 
stunda útivist allan ársins hring, á sumrin verður þarna tjörn í stað skautasvells. Þegar höfundur var ungur og 
að alast upp í hverfinu man hann eftir því að á þessu svæði var á veturna gert skautasvell af Reykjvíkurborg 
en því var svo hætt af ókunnunm ástæðum. Í dag er lítill sem enginn gróður á Blöndutúni heldur malbikaður 
íþróttavöllur. Gróðri hefur því verið bætt inn á svæðið í miklum mæli og er hann hugsaður til þess að bæta fyrir 
flatneskjuna sem fyrir var á Blöndutúni.

Mynd 5.51 Blöndutún í dag
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Mynd 5.54 Skautasvellið/tjörnin á Blöndutúni

Mynd 5.55 Séð yfir Blöndutún í suðaustur
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6. Umræður og ályktanir

Bakkahverfið er barnvænt og miklir möguleikar felast í því að bæta virknina á græna svæðinu. Með því að fegra 
umhverfið losnar hverfið hugsanlega við gettó stimpilinn, hann er því síst til framdráttar og með öllu óréttlátur 
að mati höfundar. Hverfið hefur einnig verið kallað svefnhverfi, enda er þetta úthverfi þar sem fólk býr en starfar 
ekki. Með þeim breytingartillögum sem lagðar eru fram færist aukið líf í hverfið og eftirsóknarvert verður að 
nýta svæðið til útivistar í meiri mæli, en gert er nú, ekki verður lengur hægt að kalla svæðið líflaust svefnhverfi. 
Með þeim breytingartillögum sem gerðar hafa verið á svæðinu hefur gróður verið stóraukin. Til þess að sú 
framkvæmd skili árangri og viðhaldist þarf að hlúa vel að svæðinu og því leggur höfundur til að skipaður verði 
garðyrkjustjóri undir stjórn hverfisráðs Breiðholts. Honum er ætlað að tryggja gæði svæðisins. Landslagsarkitekt 
yrði fenginn til að gera gróðurplan til 15 ára og garðyrkjustjórinn myndi svo sjá um að því sé framfylgt og að 
svæðið sé snyrtilegt og vel viðhaldið. Svæðið verði ekki látið í hendurnar á Vinnuskóla Reykjavíkur heldur 
myndu unglingarnir starfa undir stjórn garðyrkjustjórans í smærri verkefnum, til að mynda beðahreinsun og 
ruslatínslu. Til þess að sjá um jafn stórt og fjölbreytilegt svæði þarf fagmann í verkið svo gæðin séu tryggð til 
framtíðar enda telur höfundur að þetta fyrirkomulag stuðli að sjálfbærni græna miðsvæðisins. 

Tilkoma skautasvells, strandblaksvallar, útigrillsvæða, leikvalla og fjölgun bekkja gerir það að verkum að 
Bakkasvæðið býður upp á mýmarga möguleika til útivistar og leikja allan ársins hring, fyrir alla aldurshópa. 
Fjölbreytnin gerir svæðið spennandi og ýtir undir það að fólkið í hverfinu kynnist, en að mati höfundar skapar 
kunnugleiki samstöðu eins og áður hefur komið fram. Hverfið ætti því að styrkjast félagslega vegna þess að með 
þeim tillögum sem lagðar hafa verið fram telur höfundur að fólk eigi í auknum mæli eftir að nýta sér þá hluti 
sem í boði eru á svæðinu. Þjónustumiðstöðin bætir þjónustu við íbúa og gerir það að verkum að fólk úr hverfinu 
sækir þangað í auknum mæli, enda er hún þungamiðja hverfsins. Hún myndi vera einskonar félagsmiðstöð, með 
kaffihúsi, listagallerí og veislusal þar sem hægt er að halda tónleika og aðrar uppákomur.  Ef strætisvagn yrði 
látinn ganga inn í hverfið líkt og hann gerði áður telur höfundur að þjónustu við íbúa Bakkahverfisins bætist. Þess 
konar þjónusta er mikilvæg fyrir fjöldan allan af fólki sem á ekki bifreið og stuttar gönguleiðir í strætisvagna eru 
nauðsynlegar svo vagnarnir og gönguleiðirnar séu nýttar. Sú staðreynd að hverfið er byggt á flatri mýri gerir allt 
aðgengi á svæðinu mjög auðvelt, enda þarf ekki mikið að hugsa um hvaða gönguleiðir henta hverjum hópi, allir 
eiga að geta nýtt svæðið jafnvel þótt þeir séu hreyfihamlaðir.

Breytingartillögur á grænu miðsvæði Bakkahverfisins eru svar við rannsóknarspurningu verkefnisins eins og áður 
hefur komið fram. Einnig eru þær hugsaðar sem svar við þeirri gagnrýni sem tilgreind er í ritgerðinni, gagnrýninni 
er sem sagt svarað með því að styrkja og bæta græna miðsvæðið, og þjónustu- og verslunarkjarnann. Það er trú 
höfundar að vel hafi gengið í verkefninu að njörva niður þá þætti sem bæta þarf og styrkja í Bakkahverfinu. Ef 
þessar tillögur hljóta hljómgrunn hjá yfirvöldum jafnvel þótt að framkvæmdin geti verið dýr er búið að tryggja 
það að eftirsóknarvert verði að setjast að í hverfinu.
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Mynd 5.47. Bls: 45. Grillsvæði á Ferjutúni horft í norðaustur. (Mynd: Magnús Halldórsson).

Mynd 5.48. Bls: 45. Ferjutún horft í suður. (Mynd: Magnús Halldórsson).

Mynd 5.49. Bls: 46. Blöndutún fyrir breytingar. (Mynd: Magnús Halldórsson).

Mynd 5.50. Bls: 46. Blöndutún eftir breytingar. (Mynd: Magnús Halldórsson).

Mynd 5.51. Bls: 46. Blöndutún í dag. (Mynd: Magnús Halldórsson).

Mynd 5.52. Bls: 46 Skuggamyndun Blöndutún kl. 12:00, 24. júlí. (Mynd: Magnús Halldórsson).

Mynd 5.53. Bls: 46 Skuggamyndun Blöndutún kl. 12:00, 24. júlí. (Mynd: Magnús Halldórsson).

Mynd 5.54. Bls: 47. Skautasvellið/tjörnin á Blöndutúni. (Mynd: Magnús Halldórsson).

Mynd 5.55. Bls: 47. Séð yfir Blöndutún í suðaustur. (Mynd: Magnús Halldórsson).






