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Í þessu hefti eru settar fram almennar ábendingar og fróð leikur  
um sjálf bærar áherslur í skipulagi og fjallað um hvað gerir skipu lag 
vistvænt í helstu grund vallar atriðum. Óhætt er að full yrða að áhugi 
og þekking á vist vænu skipulagi hefur aukist hér lendis ár frá ári,  
en lítið fræðslu efni er enn sem komið er að gengi legt á íslensku.  
Til að bregðast við því hefur Vist byggðar ráð í samstarfi við Arkís 
arki tekta, Háskólann í Reykjavík og Skipu lags stofnun tekið saman 
þennan bækling um vist vænt skipu lag. Bæklingurinn byggir að  
hluta til á vinnu nemenda í meistara námi í byggingar verk fræði og 
skipu lags fræði við Háskólann í Reykja vík vorið 2012, sem rit stjórn 
bæklingsins vann síðan áfram til útgáfu. Stuðst var að hluta við 
við mið í al þjóð lega umhverfis vottunar kerfinu BREEAM Communities 
en það er eitt þeirra kerfa sem notuð eru við mat á visthæfi skipulags.

Vinna að bæklingnum hefur notið styrkja frá um hverfis- og auð linda-
ráðu neytinu og Skipu lags stofnun. Vist byggðar ráð þakkar rit stjórn  
og sam starfs aðilum, nemendum HR sem unnu að þessu verkefni og 
styrktar aðilum kærlega fyrir þeirra framlag.
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Hvað er vistvænt skipulag?

Vistvænt skipulag felst í að lág marka nei kvæð 
áhrif byggðar á umhverfið í anda sjálf bærrar 
þróunar, tvinnað saman við hefð bundið 
verk lag og nálgun um mótun og út færslu 
vandaðs byggðs umhverfis. Mark miðið er  
að skapa byggð þar sem neikvæð um hverfis-
áhrif eru lágmörkuð og íbúum tryggt fjöl-
breytt, sveigjanlegt, öruggt og gott um - 
hverfi auk þess að skapa aðstæður fyrir  
öflugt at vinnu líf.

Þegar unnið er að vistvænu skipulagi, hvort 
sem um er að ræða skipulag nýrrar byggðar 
eða endur skoðun fyrir liggjandi áætlana, er 
lögð áhersla á þver fag lega nálgun, verndun 
vist kerfis, orku nýtni, vist vænar ofan vatns-
lausnir, fjöl breytt framboð hús næðis, úr gangs-
stjórnun, endur hönnun eldri byggðar svæða  
og notkun vist væns byggingar efnis. Vandað er 
til út tektar á um hverfi og náttúru og áætlanir 
gerðar um verndun náttúru- og menningar-
minja auk þess sem áhersla er lögð á góðar og 
fjöl breyttar sam göngur og samspil og sam-
hengi bygginga. Rík áhersla er einnig lögð á 
að komu íbúa og annarra hags munaaðila að 
skipulagsvinnunni. 

,,Sjálfbær þróun mætir þörfum 
nútímans án þess að ganga á getu 
framtíðarkynslóða til að mæta 
sínum þörfum“
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Eitt af mark miðum skipu lags laga er ,,að stuðla 
að skyn samlegri og hag kvæmri nýtingu lands 
og land gæða, tryggja vernd lands lags, náttúru 
og menningar verðmæta og koma í veg fyrir 
um hverfis spjöll og of nýtingu“. Vist vænt skipu
lag upp fyllir vel þessi grunn mark mið sem sett 
eru fram af hálfu lög gjafans.

7



Gæði byggðar og bæjarmynd

Þegar unnið er að skipu lagi er mikil vægt  
að huga að gæðum byggðar og bæjar myndinni  
og hvernig hægt er að styrkja sérstöðu og 
sér kenni við komandi staðar. Þetta er gert  
með því að greina eftir talda þætti

Sérkenni staðarins
Hvað einkennir svæðið varðandi landslag, 
sögu, minjar, lýðfræði og atvinnuvegi? 

Hvernig er byggða mynstur svæðisins, svo sem 
húsagerðir eða hæð og fyrirkomulag bygginga?

Hvernig má styrkja stað bundna þætti með 
skipulagi og hönnunar fyrir mælum og nýta 
sem innblástur við hönnun nýrrar byggðar  
eða breytinga á fyrirliggjandi byggð?

Samgöngur og tengingar við umhverfið 
Hvernig er samgöngukerfið og hvernig tengist 
svæðið við nærliggjandi svæði?

Hvernig má hanna samgöngukerfið þannig að 
það henti fyrir ólíka ferðamáta? 

Notkun almenningsrýma
Hvernig eru bæjarrými á milli húsa  
og hvernig má nýta þau á sem bestan hátt  
og gera aðlaðandi?

Hvernig er aðgengi íbúa að grænum svæðum, 
skipulögðum sem óskipulögðum og hvernig  
má bæta það?

Veðurfar og loftslag
Hvert er samspil byggðar og veðurfars? 

Hvernig er hægt að tryggja sólrík svæði  
og skjólsæl með fyrirkomulagi bygginga  
og gróðurs?  

Byggingar þurfa ekki að líkjast hver 
annarri til að mynda samstæða heild. 
Til að gæta samhengis milli bygginga 
þarf meðal annars að hafa í huga

Fjarlægð bygginga frá götu (byggingarlínu) 
og innbyrðis afstöðu bygginga 

Hlutföll í byggingum, svo sem hæðar-
setningu og samspil hæðar og breiddar 
einstakra byggingarhluta og bygginga  
í heild, sem og stærðir dyra og glugga

Hæð aðlægra bygginga og form húsþaka

Byggingarefni , áferð og liti 
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Þétt og blönduð byggð

Byggð með nægilegum þéttleika og blandaðri 
land notkun íbúða, atvinnu, verslunar og 
þjónustu stuðlar að sjálf bærni. Aukinn 
þétt leiki og blöndun eru einnig líkleg til að 
hafa já kvæð áhrif á efna hag og sam félag auk 
þess sem nýting á landi, orku og inn viðum 
getur verið hag kvæmari og sveigjan legri. Þétt 
byggð dregur úr stofn- og við halds kostnaði 
inn viða, svo sem lagna kerfis, gatna, sorp hirðu 
og neyðar þjónustu.

Með blöndun byggðar og fjöl breyttu fram boði 
af húsnæði er dregið úr ferða þörf íbúa.  
Hægt er að sam nýta svæði eins og bíla stæði,  
líf verður í hverfinu allan daginn auk þess 
sem íbúar hafa val um mis munandi íbúðar-
húsnæði. Það stuðlar að jafnvægi og stöðug-
leika á hús næðis markaði svæðisins til  
langs tíma.

Í leið beiningum um skipu lag þéttrar og 
blandaðrar byggðar er gjarnan mælt með  
því að stað setja þjónustu kjarna mið lægt  
í hverfum, með byggð í 400–800 metra  
radíus umhverfis. Það sam svarar um 5–10 
mínútna göngu fjarlægð. Þannig styður 
byggða mynstrið við mögu leika íbúa á að  
ganga eða hjóla milli heimilis, verslunar, 
vinnu staðar eða annarrar þjónustu.

Gamli Vesturbærinn og Þingholtin í Reykja vík 
eru góð dæmi um þétta byggð, en þar er 
þétt leikinn á bilinu 80–120 íbúðir/hektara.  
Til samanburðar þá er þétt leiki í úthverfum  
á höfuð borgar svæðinu almennt mun minni 
eða rúmlega 12 íbúðir/hektara

Samanburður á Vesturbænum og Grafarvogshverfi  
í Reykjavík og 400 og 800 metra fjarlægð frá miðju 
hverfisins. Í Vesturbænum voru um 16 þúsund íbúar 
árið 2013, á meðan íbúar Grafarvogs (Folda, Hamra  
og Bryggja) voru um 5.500.
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Sveigjanlega notkun
Byggingar og bæjarrými sem eru hönnuð  
fyrir fjöl breytta notkun og hægt er að að laga 
að breyti legum þörfum eru lík legri til að hafa 
lengri líf tíma. Stærð og lögun bygginga skiptir 
þar máli. Dýpt bygginga hefur áhrif á hvernig 
dags birtu nýtur innan dyra og eykur mögu-
leika á náttúru legri loft ræstingu. Í leið bein-
ingum um skipu lag þéttrar og blandaðrar 
byggðar er gjarnan miðað við að hafa bygg-
ingar þrjár til fjórar hæðir. Það býður upp  
á þétta byggð án þess að bæjar rými þurfi  
að verða þröng eða byggingar yfir þyrmandi. 
Ein stakar hærri byggingar geta þó gengt 
mikil vægu hlut verki sem kenni leiti.

Staðbundið veðurfar
Þegar ákveðið er hve háar byggingar skuli vera 
og hvar þær eru stað settar þarf að hafa í huga 
hvaða áhrif þær hafa á stað bundið veður far.  
Á Íslandi getur verið vinda samt, sól er lágt  
á lofti stóran hluta ársins og meðal lofthiti 
lágur. Í vist vænu skipu lagi er reynt að nýta 
bygg ingar til þess að móta bæjar rými sem  
eru skjól sæl og sól rík. 

Fjölbreytt húsnæði
Tryggja þarf nægt fram boð hús næðis á 
við ráðan legu verði. Við skipu lag hverfa  
er einnig ástæða til að hugsa fyrir fjöl-
breyttum gerðum og stærðum af íbúðum  
svo fólk hafi kost á að búa áfram í hverfinu 
þrátt fyrir að fjöl skyldu stærð eða fjár hags-
aðstæður breytist. Það tryggir hag kvæma 
nýtingu sam félags legra inn viða og jafna 
nýtingu opin berra þjónustu stofnana.

Við skipulag þéttrar og blandaðrar byggðar þarf meðal annars að hafa í huga
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Við skipulag þéttrar og blandaðrar byggðar þarf meðal annars að hafa í huga

Þétt byggð þarf ekki endilega að þýða háar 
byggingar með litlum íbúðum. Útfæra má 
þétta byggðakjarna með ýmsum hætti. 
Myndin sýnir ólíkar útfærslur bygginga 
með sama þéttleika eða 75 íbúðir á hektara
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Rýmismyndun 
Mikilvægt er að huga að svæðum um hverfis 
byggingar. Með því að láta byggingar mynda 
um gjörð um götur og úti svæði og huga mark-
visst að tengslum þeirra við nær svæði með 
inn göngum og gluggum, geta þær undir strikað 
ásýnd og hlut verk úti svæða og stuðlað að virkri 
notkun þeirra og lifandi bæjar umhverfi. 
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Hér er dæmi um það hvernig 4–5 hæða 
fjöl býlis hús,með veitinga rekstur á jarð -
hæð, myndar góða tenginu og veitir 
skjól við opið svæði.



Vistvænar byggingar

Huga þarf að því að ein stakar bygg ingar séu 
hannaðar, reistar og reknar með sjálf bærni  
að leiðar ljósi. Það getur jafnt átt við nýbygg-
ingar sem og endur gerð eldri mann virkja og 
rekstur bygginga almennt. Mikil vægt er að  
í skipu lags áætlunum séu settar fram leið-
beiningar og skil yrði um vist vænar áherslur 
við mann virkja gerð. Einnig þarf að taka tillit 
til þróunar í vist vænni byggingar tækni  
og mann virkja gerð.

Hægt er að afla um hverfis vottunar fyrir 
byggingar, en einnig er hægt að vinna að 
um hverfis vænum byggingum án form legrar 
vottunar og nýta hug mynda fræði um vist-
vænar byggingar, meðal annars úr viður-
kenndum vottunar kerfum. Mikil vægt  
er að aðlaga vist væna hönnun bygginga  
að stað bundnum að stæðum hverju sinni.

Ekki hafa enn sem komið er verið út færð sér - 
stök um hverfis vottunar kerfi fyrir bygg ingar  
á Íslandi, en þess í stað hafa byggingar aðilar 
hér lendis leitað eftir vottun frá viður kenndum 
erlendum vottunar kerfum  og er þá helst horft 
til BREEAM vottunar kerfisins. Auk BREEAM 
eru fleiri leiðandi kerfi í boði í heiminum í  
dag og þarf að horfa til stað bundinna að stæðna  
og mark miða þegar valið er á milli þeirra 
hverju sinni.
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Snæfellsstofa Vatnajökulsþjóðgarði. 
BREEAM vottuð bygging



Nokkur helstu umhverfisvottunarkerfi sem 
hentað gætu hérlendis eru

BREEAM, http://www.breeam.org 

DGNB, http://www.dgnb-system.de 

LEED, http://www.usgbc.org/leed 

Miljöbyggnad, http://www.sgbc.se/
certifieringssystem/miljoebyggnad

Einnig er hægt að fá Svansvottun fyrir 
bygg ingar. Auk þess hafa verið þróuð tvö 
vottunar kerfi á vegum Evrópu sam bandsins, 
Open House fyrir byggingar og vottunar kerfið 
Green Building þar sem sérstaklega er horft  
á orku nýtni bygginga. Þá hefur Vist byggðar - 
ráð gefið út ein faldan gát lista fyrir vist vænar 
bygg ingar sem hægt er að nálgast á www.vbr.is
 
Við mat á vist hæfi bygginga er einnig stuðst 
við vist ferils greiningar (Life Cycle Assess ment, 
LCA) þar sem hrá efna notkun bygg ingar er 
greind og skráð með kerfis bundum hætti. 
Einnig er hægt að reikna út vist ferils kostnað 
bygginga (Life Cycle Cost, LCC) með því að 
halda bók hald yfir allan kostnað frá upp hafi 
fram kvæmdar til niður rifs.

Vottunarkerfin BREEAM, DGNB og LEED bjóða 
einnig upp á mat á vist hæfi og vottun skipu-
lags. Það eru vottunar kerfin BREEAM 
Communities, DGNB for Urban Districts og 
LEED for Neigh bor hood Develop ment. 

Þær byggingar hér á landi sem nú þegar hafa 
fengið um hverfis vottun eru  vottaðar sam-
kvæmt BREEAM kerfinu. 

Hús Náttúrufræðistofnunnar Íslands.
BREEAM vottuð bygging.
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Að lofthæð á jarðhæð sé 3 metrar eða meiri 

Að rými séu opin og mögulegt að aðlaga að 
breyttri notkun 

Að mögulegt sé að breyta fyrirkomulagi dyra 
og glugga 

Að sveigjanlegt sé hvort rými eru lokuð af eða 
höfð opin og aðgengileg 

BoO1, vistvænt hverfi  
í Malmö, Svíþjóð. 

Að notuð séu vistvæn og vottuð byggingarefni 
sem eru almennt endingarbetri og þurfa 
minna viðhald, auk þess sem það gefur kost  
á endurnýtingu

Byggingar þarf að staðsetja með tilliti til

Ráðandi vindátta 

Birtuskilyrða 

Skuggavarps 

Byggingar sem eru hannaðar fyrir fjölbreytilega notkun eru líklegri til að hafa lengri 
líf tíma. Við hönnun slíkra bygginga ætti að hafa eftirfarandi atriði í huga 
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Þar sem hitastig er almennt fremur lágt  
á Íslandi, skiptir sól skin máli fyrir óbeina 
upp hitun bæði innan dyra og á úti svæðum. 
Dags birta og sólar ljós hafa einnig jákvæð 
áhrif á líðan fólks, hvort sem það er  
á heimili eða á vinnustað. 

Þá þarf að huga að afstöðu bygginga gagn -
vart ríkjandi vindáttum og leitast við að 
mynda skjól á helstu íverusvæðum fyrir  
utan byggingar.
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Samgöngur í vistvænni byggð

Með vistvænum samgöngum er fyrst og fremst átt 
við almennings sam göngur og um ferð hjól andi og 
gang andi veg farenda. Hanna þarf götur með alla 
ferða máta í huga og gera íbúum þannig kleift að 
velja hvort þeir ferðast fót gangandi, hjól andi, með 
almennings sam göngum eða á einka bíl. Með því 
verður auð veldara að móta bæjar mynd sem er 
aðlaðandi og áhuga verð. 

Gangandi umferð
Í vist vænu skipu lagi er við hönnun götu rýmis  
lögð áhersla á gangandi veg farendur. Tryggja  
þarf öryggi þeirra og gera þeim kleift að komast 
ferða sinna á öruggan og ánægju legan hátt.  
Það er hægt að gera til dæmis með því að útfæra 
vist götur á svæðum þar sem mikið er um gang-
andi umferð, sem hefur þá for gang á akandi 
umferð. Hönnun vist gatna felur í sér áherslu 
á við eigandi yfir borðs efni og götu gögn eins  
og set bekki, gróður og lýsingu. 

Umferðartákn fyrir vist götu. Hug takið 
vist gata er skil greint í umferðar lögum  
sem svæði þar sem umferð gangandi 
veg farenda og hæg fara farar tækja hefur 
for gang fram yfir umferð bíla og öku hraði 
er tak markaður við 15 km á klst. Heimilt  
er að dveljast og vera að leik á vistgötu.
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Gatnakerfi
Við skipu lag sam gangna þarf að hugsa fyrir 
þörfum ólíkra ferða máta og mis mun andi hlut-
verkum gatna og götu rýma. Útfærsla gatna-
kerfisins og hönnun ein stakra gatna hefur áhrif  
á dreifingu umferðar og val á ferða mátum, svo 
sem hvort fólk velur að ganga, hjóla eða taka 
strætó í stað þess að nota bílinn. Ástæða getur 
verið til að gera ráð fyrir forgangs reinum fyrir 
almennings sam göngur í gatna kerfinu.

1. Götur eru líf æðar 
byggðarinnar. Gata 
sem liggur í gegnum 
byggð skapar líf.
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2. Ef lögð er megin áhersla 
á afkasta getu götunnar 
sem um ferðar æðar fyrir 
bíla getur hún skorið 
byggðina í sundur og 
skert gæði hennar.

3. Með því að taka mið af 
gangandi og hjólandi veg -
far endum við hönnun og 
útfærslu götunnar fæst 
betri nýting og tenging 
hennar við byggðina 
umhverfis.

4. Ef mjög þung um ferð 
fer um götuna getur verið 
ástæða til að gera jafn  
framt ráð fyrir hjá leið 
fram hjá byggðinni/
hverfinu.



Þrátt fyrir að megin hlutverk gatna sé að 
mynda leiðir á milli staða, þá eru þær jafn-
framt staðir til að dvelja á. Þessu þarf að huga 
að við skipu lag og hönnun gatna og byggðar.

Bílastæði
Aðgengi og fram boð á bíla stæðum við áfanga-
staði, svo sem verslanir og vinnu staði, hafa 
áhrif á val fólks á ferða máta. Rétt eins og  
gott aðgengi að bíla stæðum hvetur til not-
kunar einka bíls, einkum ef þau eru gjald -
frjáls, þá getur gott aðgengi að hjóla stígum  
og vönduðum og öruggum hjóla stæðum og 
hjóla geymslum hvatt til notkunar á reið -
hjólum sem sam göngu máta. 

Minnka má svæði sem fara undir bíla stæði  
í þétt býli með því að sam nýta bíla stæði, til 
dæmis með því að stað setja og útfæra þau 
þannig að þau nýtist íbúum og afþreyingar-
starfsemi utan hefð bundins vinnu tíma  
en almennri atvinnu-og þjónustu starfsemi  
á vinnu tíma. Með því sparast land rými, 
byggingar og rekstrar kostnaður bíla stæða 
lækkar og um leið og dregið er úr áhrifum 
bíla stæða á ásýnd byggðarinnar. 
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Almennt tengist þörf fyrir bíla stæði þétt - 
leika og blöndun byggðar. Því meiri sem 
þétt leiki byggðar er og þar sem blandað er 
saman íbúðar byggð og atvinnu starfsemi, því 
minni hlut falls lega er þörf fyrir bíla stæði.

Þá má draga úr áhrifum bíla stæða á ásýnd 
svæða með því að hafa bíla stæði fremur  
aftan en framan við byggingar, stað setja  
þau neðan jarðar eða nota gegn dræp efni  
eins og gras hellur í stað malbiks. 

Hér má sjá dæmi um útfærslu bíla stæða þar sem 
fjöl breytt og náttúru legt yfirborð ein kennir 
hönnun og frá gang.
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Hjólandi umferð 
Hópur hjólandi veg farenda er fjöl breyttur  
og með ólíkar þarfir. Hjóla stígar um útivistar-
svæði, almennings garða og meðfram strand-
lengju geta hentað vel fyrir þá sem stunda 
hjól reiðar í frí stundum. Fyrir samgöngu hjól-
reiðar þarf hins vegar fremur að huga að því  
að leiðir séu greiðar og fljót farið á milli 
áfanga staða. 

Gangstéttir og göngu stígar henta almennt ekki 
vel fyrir umferð hjól reiðafólks. Þær eru yfir - 
leitt ekki nægi lega breiðar til að bera bæði 
umferð gangandi veg farenda og umferð hjól - 
andi, sem er hraðari og krefst ákveðins rýmis. 

Á götum þar sem hraðinn er 30 km eða lægri 
er hægara um vik að blanda saman hjól andi 
um ferð og bíla umferð. Á fjöl förnum götum og 
þar sem hraðinn er meiri er æskilegt að útbúa 
sér merkta hjólastíga eða reinar og sér merktar 
þveranir fyrir hjólreiðamenn við gatnamót.

Frakkastígurinn í Reykjavík. 
Hjólandi og gangandi umferð 
aðgreind með afgerandi hætti. 
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Samfélag

Við mótun skipulags er mikilvægt að íbúar og 
aðrir hags munaaðilar séu hafðir með í ráðum 
strax frá upp hafi. Þá gefst fólki betra ráð rúm 
til að hug leiða til lögur og leggja til upp lýsingar 
og hug myndir byggðar á eigin reynslu, þekk -
ingu og upp lifun á nær um hverfinu. 

Standa má að samráði og virku sam tali við 
íbúa og aðra hags munaaðila með ýmsum 
hætti, til dæmis með við horfs könnunum,  
opnu húsi, með vinnu stofum, í rýni hópum,  
í gegnum hverfa ráð, með göngu ferðum, 
sýningum, gerð fræðslu efnis og með fyrir-
lestrum um skipu lagsmál. Auk þess má nota 
raf ræna sam félagsmiðla á fjöl breyttan og 
skapandi hátt. Þá er æskilegt að ná til sem 
flestra aldur shópa og nálgast við fangs efnið  
á þver faglegan hátt.

Mikilvægt er að sam ráð við skipulags gerð  
sé gagn sætt, að íbúar séu upp lýstir um ferlið  
og sjái raun verulegan tilgang í að taka þátt  
í mótun nær umhverfisins. 

Ávinningurinn af þátt töku almennings og 
annarra hags muna aðila í mótun skipu lags-
tillagna getur meðal annars verið sá að betri 
yfir sýn fæst um aðstæður og þarfir við-
komandi sam félags, meiri sátt getur orðið  
um skipu lag svæðisins og almenn þekking 
íbúa og skilningur á skipu lagsmálum eykst. 
Þannig getur þátt taka íbúa í skipu lags vinnu 
styrkt félags auð svæðisins – nágrannar hittast 
og skiptast á skoðunum og ræða sam eiginleg 
hagsmunamál.

Íbúasamráð á að vera órjúfanlegur hluti skipu -
lags vinnunnar og þarf að gera áætlun strax í 
upphafi skipu lagsvinnu um hvernig því skuli 
háttað hverju sinni.
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Sýning/vinnustofa um skipulagsmál 
í Hafnarborg 2013.
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Lýðheilsa

Skipulag byggðar getur haft áhrif á heilsu 
fólks og aukið eða dregið úr lífstíls tengdum 
sjúk dómum. Með fjöl breyttum og öruggum 
göngu- og hjóla leiðum er til dæmis hvatt til 
úti vistar og heilsu samlegra ferða venja, um  
leið og dregið er úr loft mengun og hávaða 
vegna minni bílaumferðar.

Hægt er að stuðla að góðri heilsu með ýmsum 
aðgerðum tengdum bíla umferð og sam göngum 
sem tryggja góða hljóð vist og betri loft gæði, 

auk þess að auka umferðar öryggi til dæmis 
með hraða lækkandi aðgerðum. 

Með því að tryggja aðlaðandi og aðgengi leg 
almanna rými, eins og torg og almennings-
garða, er einnig stuðlað að úti veru og auknum 
félags legum sam skiptum. Nota má trjá gróður 
til að bæta loft gæði og skapa kyrrlát og skjól- 
 góð svæði og aðstaða til mat jurta ræktunar 
getur aukið neyslu á ferskum og hollum 
mat vælum.
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19360

IN
N

G
AN

G
U

R O
G

 M
ARKM

IÐ
Það er einstakt tæ

kifæ
ri til uppbyggingar borgarum

hverfis í sam
spili við strandsvæ

ðið hjá ósum
 Elliðaáa. 

Hverfið m
un einkennast af m

arkvissri landnotkun, þéttri byggð, góðri hönnun, m
eðvitaðari notkun 

byggingarefna út frá líftím
a, vist- og sótspori og vandaðri útfæ

rslu m
annvirkja og um

hverfis. M
örkuð verði 

sam
göngustefna og gerðar kröfur um

 orku- og vatnsnotkun ásam
t úrgangslosun á fram

kvæ
m

datím
a og til 

fram
tíðar.

Um
hverfisleg og sam

félagsleg gæ
ði endurspeglast í vandaðri og góðri hönnun m

annvirkja, gatna og opinna 
rým

a ásam
t áhugaverðri og fjölbreyttri blöndu atvinnu- og íbúðarhúsnæ

ðis. 

SAM
FÉLAG 

G
runnstefið í skipulagshugm

ynd Vogabyggðar er að hverfið sé heildstæ
ð og sjálfbæ

r eining sem
 einkennist 

af m
ikilli blöndu íbúðar- og atvinnuhúsnæ

ðis sem
 ram

m
ar inn fjölskrúðugt m

annlíf, m
ism

unandi aldurs- og 
þjóðfélagshópa. Skipulag Vogabyggðar m

yndar m
anneskjulega um

gjörð og aðlaðandi staði og stuðlar að 
m

eiri notkun alm
enningsrým

a og auknum
 sam

skiptum
 fólks. Fjölbreytt sm

ávöruverslun og þjónusta eykur 
sam

félagsleg gæ
ði hverfisins. Kaupm

aðurinn á horninu er einn af hornsteinum
 næ

rsam
félags. M

ötuneyti í 
atvnnuhúsnæ

ði er ávallt á götuhæ
ð og opið alm

enningi. G
runnþjónusta í Vogahverfi þjónar íbúum 

Vogabyggðar, þar eru grunn- og fram
haldsskóli auk leikskóla, heilsugæ

slu ofl. G
öngubrú yfir Sæ

braut við 
Tranavog og Snekkjuvog eflir vistvæ

nar sam
göngur m

illi hverfanna og eykur öryggi gangandi vegfarenda.

Núverandi húsnæ
ði á svæ

ðinu hefur m
arga áhugaverða m

öguleika til skem
m

ri eða lengri tím
a. Sem

 dæ
m

i 
væ

ri áhugavert að kom
ar þar upp gallerýhverfi m

eð svipuðu sniði og þekkist víða erlendis td. Chelsea í New 
York.

G
Æ
Ð

I BYG
G
Ð

AR, SKIPU
LAG 

Svæ
ðið skiptist í byggðarsvæ

ði og strandsvæ
ði, þar er gott sam

spil  alm
enningsrým

a, bygginga og 
næ

rum
hverfis. Stígakerfi strandsvæ

ða og aðliggjandi hverfa tengist gatnakerfi, útirým
um

 og görðum 
byggðasvæ

ðisins. 

Horft er til þess að fjárfestar og fram
kvæ

m
daaðilar hafi m

ism
unandi m

arkm
ið og tilgang m

eð aðkom
u að 

uppbyggingu Vogabyggðar. Fjölbreytileiki og gæ
ði hverfisins byggir á því að skipulagið hentar sm

áum
 sem 

stórum
 fjárfestum

. Þar er boðið upp á m
isstórar lóðir og byggingarreiti. Einstaklingar og örfyrirtæ

ki fá 
tæ

kifæ
ri til að kom

a sér upp húsnæ
ði til eigin nota, ásam

t aðilum
 sem

 hyggjast fjárfesta í stæ
rra húsnæ

ði til 
útleigu á fyrirtæ

kja- og íbúðam
arkaði.

Deiliskipulag fyrir svæ
ðið m

á útfæ
ra í tveim

ur eða fleiri hlutum
, svæ

ðið skiptist í tvennt um
 Tranavog. 

Deiliskipulag fyrir strandsvæ
ðið m

á taka í einni heild eða skipta í einingar. 

B
YG

G
Ð

AR
SVÆ

Ð
I

Skipulagstillagan gerir ráð fyrir fjölbreyttum
 húsakosti íbúðar- og atvinnuhúsnæ

ðis í 3-5 hæ
ða randbyggð, 

sem
 m

yndar heildstæ
ðar götum

yndir í borgarm
iðuðu gatnakerfi. Núverandi gatnakerfi er lagt til grundvallar 

nýrri skipulagshugm
ynd fyrir svæ

ðið. Dugguvogur er fram
lengdur í eðlilegu fram

haldi af núverandi götu. 
Þvergötur eru lagðar þannig að allar betri byggingar við Súðavog geti staðið áfram

, óbreyttar eða þæ
r 

stæ
kkaðar og endurbyggðar.

Byggingarm
agn og fjöldi íbúða getur orðið um

talsvert m
eiri en kveðið er á í tillögum

 að aðalskipulagi. M
iðað 

er við að jafnaði fjögurra hæ
ða byggð vestan Súðavogar og þriggja hæ

ða byggð austan Súðavogar verði 
um

 115.000m
2 viðbótarbyggingarm

agn íbúðar- og atvinnuhúsnæ
ðis. Auka eða m

innka m
á 

byggingarm
agn m

eð því að hæ
kka eða læ

kka húsin. Endanlegur fjöldi íbúða og m
agn atvinnuhúsnæ

ðis er 
háð aðgengi að grunnþjónustu, arðsem

iskröfum
 fjárfesta og kröfum

 um
 bílastæ

ði. Sam
nýting bílastæ

ða er 
hagkvæ

m
ur og vistvæ

nn kostur og dregur verulega úr heildarfjölda þeirra.

Á byggðasvæ
ðinu að Sæ

braut er atvinnuhúsnæ
ði, sem

 m
yndar hljóðskjöld fyrir hverfið. Reitirnir m

illi 
Súðavogs og Dugguvogs einkennast af m

jög blandaðri byggð atvinnu- og íbúðarhúsnæ
ðis. íbúðarbyggð er 

að strandsvæ
ðinu.

Fjölbreytt íbúðarhúsnæ
ði, stórar og sm

áar íbúðir: 
• sérbýli/raðhús, hæ

ðir, efri hæ
ðir atvinnuhúsnæ

ðis, fjölbýli 
• félagslegt húsnæ

ði, leiguhúsnæ
ði, séreign

Fjölbreytt atvinnuhúsnæ
ði, skrifstofustarfsem

i, verslun, þjónusta og léttur iðnaður:
• sm

áfyrirtæ
ki, stórfyrirtæ

ki
• einkafyrirtæ

ki, opinber fyrirtæ
ki, stofnanir

• verslanir, veitingastaðir, þjónusta, sm
áiðnaður, skrifstofur

Ú
TIRÝM

I
Útirým

i og opin svæ
ði auka gæ

ði Vogabyggðar. Þau eru m
örg og fjölbreytt; áhugaverðir og sérstæ

ðir 
dvalarstaðir, strandsvæ

ði, Elliðaárdalur og skjólgóðir garðar í tengslum
 við íbúðarbyggð ásam

t aðlaðandi 
göturým

um
, m

eð áherslu á sól og skjól. Allstaðar er gott aðgengi gangandi og hjólandi vegfarenda. 

Þéttleiki byggðar skapar skjól í næ
rum

hverfinu. Hugað er sérstaklega að skjólm
yndun í görðum

 íbúðarreita 
og þvergötum

, gagnvart norðanáttum
, sem

 ríkja gjarnan á sólríkum
 dögum

 í Reykjavík. G
arðarnir eru leik- 

græ
nm

etisræ
ktunar- og dvalarsvæ

ði íbúa og þvergöturnar aðlaðandi alm
enningsrým

i. Trjágróður í götum 
hefur m

argþæ
ttan tilgang; gerir um

hverfið vistlegra, brýtur niður vindstrengi og eykur kolefnisbindingu.

STR
AN

D
SVÆ

Ð
I

Áhersluatriði strandsvæ
ðis er náttúupplifun, alm

enn útivist og friðlýsing náttúrum
inja. Strandsvæ

ðið er í 
m

jög góðum
 tengslum

 við byggðasvæ
ðið og útsýni er frá flestum

 íbúðum
. G

arðar íbúðabyggðar austan við 
Súðavog opnast að strandsvæ

ðinu, sem
 afm

arkast af göngustígnum
 við Háubakka. G

óðar göngu- og 
hjólastígatengingar eru við útivistarsvæ

ðið í Elliðaárdal og aðliggjandi hverfi.

Lögð er áhersla að þróa útivistarm
öguleika strandsvæ

ðisins ásam
t því að hlúa að náttúru, fuglalífi og 

friðlýstum
 svæ

ðum
. Endurheim

t Elliðaárvogar er liður í þeirri þróun. M
ikil um

hverfisspjöll voru unnin í 
Elliðaárvogi á sínum

 tím
a þegar vogurinn var gerður að urðunarstað og tipp fyrir jarðefni. Ljóst er að 

óraunhæ
ft er að endurheim

ta Elliðaárvog m
eð því fjölskrúðuga lífríki sem

 þar var, hinsvegar m
á þróa þar 

útivistarsvæ
ðið þannig að fjölskrúðugri flóra og fána fái þrifist og þá er sérstaklega horft til fuglalífs. Þetta er 

langtím
averkefni og hentar vel jarðvinnuverktökum

 á sam
dráttartím

um
, arðsem

in er m
æ

ld í ánæ
gju  og 

gleði.

Lagt er til að landfyllingarnar í Elliðaárvogi verði endurm
ótaðar þannig að þæ

r m
yndi eyjar. Lögð er áhersla 

á að jarðefni verði ekki flutt af svæ
ðinu, heldur notað til að m

óta eyjarnar. Hver eyja fæ
r sín sérkenni. Syðsti 

hluti G
eirsnefs verður áfram

 landfastur tangi m
eð bæ

ttri aðstöðu fyrir hundaeigendur. Þar fyrir norðan verði 
friðland fugla en yst er útivistareyja tengd göngu- og hjólabrúm

. 

Lagt er til að tanginn við Háubakka verði rofinn frá landi þannig að sjávarstraum
ar flæ

ði um
 strandsvæ

ðið. 
Brúartenging vega og hjólastíga verði við land. Sm

ábátahöfnin er eftir sem
 áður á sínum

 stað. G
ert er ráð 

fyrir uppbyggingu verbúða og þjónustuhúsnæ
ðis fyrir sm

ábátahöfnina. G
era m

á ráð fyrir að starfsem
i við 

sm
ábátahöfnina m

uni aukast í fram
tíðinni og verða fjölbreyttari, td. kajaksiglingar og annað vatnasport. 

Einföld brú tengir sm
ábátahafnarsvæ

ðið við göngustíga við Háubakka. 

Sunnan sm
ábátahafnarinnar er óráðstafað svæ

ði. Þar er lagt til að gerð verði aðstaða fyrir 
hjólabrettaiðkendur og ým

sar hjólaíþróttir ásam
t bolta- og sparkvöllum

. 

SAM
G

Ö
N

G
U

R 
Sam

göngustefna hverfisins m
un leggja m

egináherslu á vistvæ
nar sam

göngur, þar sem
 um

ferð gangandi 
og hjólandi ásam

t alm
enningssam

göngum
 er sett í forgang, aðgengi einkabíla m

æ
tir afgangi þegar við á. 

Blöndun atvinnu- og íbúðarhúsnæ
ðis eykur m

öguleika íbúa að sæ
kja vinnu og þjónustu í næ

sta nágrenni. 
Þannig er dregið verulega úr bílaum

ferð innan hverfisins og til annarra borgarhluta. 

Borgarm
iðað gatnakerfi Vogabyggðar einkennist af einni aðalgötu, Súðavogi, hliðargötunni Dugguvogi og 

þvergötum
, sem

 afm
arka hverfisreitina. Ö

ll um
ferð hverfisins fer um

 Súðavog, þar m
unu alm

enningsvagnar 
eiga leið. Hjólareinar ásam

t gangstétt eru beggja vegna götu. M
eð því að draga úr um

ferðarhraða og leggja 
áherslu á vistvæ

na sam
göngum

áta verða göturnar aðlaðandi og eftirsóttar fyrir verslun og þjónustu.

G
öngu- og hjólastígakerfið tengist næ

rliggjandi hverfum
 og útivistarsvæ

ðum
. Auk um

ferðarljósa við 
Knarravog og Kleppsm

ýrarveg er gert ráð fyrir göngubrú yfir Sæ
braut. G

öngubrúin tengir Tranavog og 
Snekkjuvog, eflir vistvæ

nar sam
göngur m

illi hverfanna og eykur öryggi skólabarna og gangandi vegfarenda.

SAM
RÝM

I
Lagt er til að Dugguvogur og þvergöturnar verði útfæ

rðar skv. hugm
yndafræ

ði um
 sam

rým
i. Ö

llum 
ferðavenjum

 er gert jafn hátt undir höfði og án aðgreiningar. Erlendis hefur þetta fyrirkom
ulag gefið góða 

raun, stuðlað að m
eiri tillitsem

i og virðingu ásam
t auknum

 sam
skiptum

 vegfarenda. 

B
ÍLASTÆ

Ð
I

Vegna blöndun byggðar eru bílastæ
ði í þvergötum

 og við Dugguvog sam
nýtt. Ennfrem

ur m
á hafa 

bílakjallara þar sem
 aðstæ

ður og efni leyfa, td. í atvinnuhúsnæ
ðinu að Sæ

braut. Ef byggðir eru bílakjallarar 
undir atvinnuhúsnæ

ði gæ
tu íbúar í nágrenni haft afnot af stæ

ðum
 utan hefðbundins dagvinnutím

a. Ekki er 
gert ráð fyrir bílastæ

ðum
 í Súðavogi.

VISTVÆ
N

AR SAM
G
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N
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R
Hugað er að tengingum

 fyrir vistvæ
nar sam

göngur frá byggðarsvæ
ðum

 inn á fyrirhugaðan þróunar- og 
sam

gönguás, sem
 skilgreindur er í aðalskipulagi. M

argir valkostir eru við útfæ
rslu tengingar þróunar- og 

sam
gönguáss yfir Elliðaárnar, eðlilegt er að notast við þæ

r tengingar, vegi og stíga sem
 þegar hafa verið 

lagðir m
eð nauðsynlegum

 viðbótum
 og lagfæ

ringum
, það m

un valda m
innstri röskun á um

hverfi.

VISTKERFI O
G

 M
IN

JAR
M

erkustu náttúrum
injar svæ

ðisins eru friðlýst setlög á Háubökkum
. Huga þarf m

arkvisst að verndun og 
viðhaldi m

injanna, auka sýnileika þeirra og hreinsa rusl og fram
andi gróður af svæ

ðinu. G
öngustígur m

eð 
fjölda áningastaða er ofan við Háubakka. Stígurinn bæ

tir aðgengi alm
ennings og stuðlar jafnfram

t að bæ
ttri 

um
gengni sem

 sóm
ir friðlýsingu. Í fjörunni er gert ráð fyrir fræ

ðslustíg.

M
enningarm

injar eru þau m
annvirki sem

 fyrir eru á svæ
ðinu. Þau eru vitnisburður atvinnusögu Reykjavíkur á 

seinni hluti 20. aldar. Byggingar og götur eru m
isverðm

æ
t hvað varðar notkunarm

öguleika til fram
tíðar. 

Skipulagstillagan tekur m
ið af núverandi aðstæ

ðum
 og byggingum

 sem
 hafa þróunarm

öguleika og geta 
staðið til fram

tíðar. Sem
 dæ

m
i m

á hugsa sér að bragginn við Dugguvog standi áfram
 og fái nýtt hlutverk. 

Virðing er borin fyrir staðaranda Vogabyggðar sem
 m

un einkennast af m
eiri blöndun starfsem

i en þekkist í 
öðrum

 hverfum
 borgarinnar. M

æ
lt er til þess að lögð verði m

eiri áhersla á vandaða hönnun og sam
ræ

m
da 

efnisnotkun en þekkst hefur á liðnum
 áratugum

 og að byggðin fái heildstæ
tt yfirbragð. Byggðarm

ynstur og 
stæ

rðir reita á svæ
ðinu m

innir á það sem
 þekkist víða í Reykjavík þannig fæ

r svæ
ðið Reykvískt yfirbragð.

O
R

KA O
G

 AU
Ð

LIN
D

IR
Sjálfbæ

r nýting og virðing fyrir auðlindum
 felst í því að að takm

arka auðlindanotkun, nýta land sem
 best og 

byggja á þeim
 innviðum

 sem
 fyrir er. Leitast er við að nýta m

annvirki sem
 fyrir eru, þau endurbyggð og 

stæ
kkuð ef nauðsyn krefur. Þannig er stuðlað að því að ekki sé að óþörfu gengið á óendurnýjanlegar 

auðlindir ásam
t því að nýta það byggingarland sem

 þegar hefur verið brotið.

Í skipulagsskilm
álum

 verði ákvæ
ði sem

 kveða á um
 m

eðvitaða vatns- og raforkunotkun, m
eðhöndlun 

yfirborðsvatns, kolefnisbindingu, sótspor, og að dregið verði úr orkunotkun við húshitun og kæ
lingu ásam

t 
endurvinnslu og sorpflokkun. Lögð verði sérstök áhersla á góða hönnun og vistvæ

n byggingarefni út frá 
íslenskum

 aðstæ
ðum

. Fram
kvæ

m
daaðilum

 verði um
bunað fyrir aukin gæ

ði m
annvirkja. 

M
AN

N
VIRKI

Tekið verður tillit til fram
þróunar á vistvæ

nni byggingartæ
kni og m

annvirkjagerð í fram
kvæ

m
da- og 

byggingarskilm
álum

. Aldagöm
ul gildi byggingarlistar ending, fegurð og notagildi eru grundvöllur 

fram
þróunar á vistvæ

nni byggingartæ
kni. Leitast verði við að nýta vistvæ

n byggingarefni eins og kostur er í 
allar nýbyggingar. Það m

un hafa í för m
eð sér aukna notkun tim

burs en m
inni notkun hefðbundinnar 

steinsteypu. 

Á byggðarsvæ
ðinu m

unu rísa nýbyggingar auk þess m
un eitthvað af eldra húsnæ

ði standa áfram
, lítið eða 

m
ikið breytt. G

ert verði heildarm
at á ástandi og notkunarm

öguleikum
 bygginga sem

 eru á svæ
ðinu, þæ

r 
flokkaðar eftir gæ

ðum
 og endurnýtingam

öguleikum
. Í nýbyggingum

 er horft til sveigjanleika í notkun þannig 
þæ

r geti hýst m
argskonar starfsem

i á m
ism

unandi tím
um

. Alm
ennt verði m

iðað við aukna lofthæ
ð í 

íbúðarhúsnæ
ði og lofthæ

ð jarðhæ
ða verði þannig að þar m

egi kom
a fyrir verslun eða annarri 

atvinnustarfsem
i síðar, þó byggingin sé upphaflega hugsuð sem

 íbúðarhúsnæ
ði.

FR
AM

TÍÐ
AR

SÝN
Það bæ

ri vitni um
 m

etnaðarfulla fram
tíðarsýn og trú á íslenskan byggingariðnað að stefna að því að 

Vogabyggð verði fyrirm
yndarsvæ

ði hvað varðar vistvæ
nar byggingar og vönduð m

annvirki og gera hverfið 
að alþjóðlegu sýningarsvæ

ði. Þar yrðu sýnd dæ
m

i um
 helstu fram

farir í m
annvirkjagerð á norðurslóðum

 í 
byrjun 21. aldarinnar.
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U
G

M
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KEPPN
I U

M
 SKIPU

LAG

A

A
B

B
D

D
C

C

SN
EIÐ

IN
G

 A-A 1/2000

Núverandi byggð
Ný byggð

1 Íbúðir (fjölbýli)
2 Íbúðir (raðhús)
3 Blönduð byggð
4 Atvinnuhúsnæ

ði
5 Leiksvæ

ði
6 G

ræ
nm

etisgarður
7 Kaffihús
8 Kjörbúð
9 G

allerý / Listasm
iðja

10 Hjólaverkstæ
ði

11 Hjólabraut (fjallahjól)
12 Hjólabrettagarður
13 Hjólabrettabraut
14 Sparkvellir
15 Áhorfendasvæ

ði
16 Hjólastæ

ði
17 Áningastaður
18 Fræ

ðslustígur
19 Hundasvæ

ði
20 Friðland fugla
21 Sm

ábátahöfn
22 Verbúðir
23 Klúbbhús
24 Útsýnisturn

AFSTÖ
Ð

U
M

YN
D

 1/2000

SAM
G

Ö
N

G
U

R

S

Hjóla- og gönguleiðir
G

öngustígur
Fræ

ðslustígur
Alm

enningssam
göngur

Biðstöðvar Stræ
tó

LAN
D

N
O

TKU
N

Íbúðir
Blönduð byggð
Atvinnuhúsnæ

ði
Strandsvæ

ði - Útivist
Strandsvæ

ði - Sm
ábátahöfn

Strandsvæ
ði - Hundar

Strandsvæ
ði - Friðland 

SN
EIÐ

IN
G

 B-B 1/500
SN

EIÐ
IN

G
 C

-C
 1/500

SN
EIÐ

IN
G

 D
-D

 1/500
Dugguvogur

Súðavogur
Íbúagata

Íbúð
Skrifstofur

Verslun

Íbúð
Íbúð

Verslun

Íbúð
Íbúð

Íbúð
Íbúð
Íbúð

Bílakjallari

Íbúð

Atvinnulíf 

Við gerð skipu lags ætti ávallt að huga að 
hag rænum áhrifum, svo sem hvaða atvinnu-
starfsemi er á svæðinu, hvernig aðgengi  
að atvinnu húsnæði er háttað og tengslum  
þess við aðra byggð og bæjar rými. Æski legt  
er að í skipu lagi sé tryggð fjöl breytt sam-
setning atvinnu húsnæðis í góðum tengslum 
við íbúðar byggð.

Vel skipu lögð atvinnu svæði, og almennings-
rými í góðum tengslum við íbúðar byggð og 
almennings sam göngur geta aukið efna hags legt 
virði svæðis. Þau geta laðað að fjár festingar, 
aukið verslun, ferða manna straum, haft 
jákvæð áhrif á fast eigna verð og leigu tekjur  
og verið mikilvæg fyrir ímynd svæðisins.

Önnur tveggja verðlaunatillagna í hug mynda-
sam keppni um nýtt skipulag Voga byggðar í 
Reykjavík. Tillagan gerir ráð fyrir blönduðum 
húsakosti íbúðar– og atvinnuhúsnæðis með 
áherslu á vistvænar samgöngur.
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Græn svæði 

Græn svæði innan þétt býlis eru mikil væg  
til að við halda líf fræði legum fjöl breyti leika  
og jafn vægi í vist kerfinu. Græn svæði skapa 
jafn framt aðlaðandi umhverfi og aðstöðu til 
úti vistar, og stuðla þannig að aukinni vel - 
líðan og bættri lýð heilsu. Græn svæði innan 
þétt býlis marka geta einnig haft jákvæð sam - 
félags leg áhrif og aukið samskipti íbúa.

Trjágróður
Trjágróður hefur marg vísleg jákvæð áhrif. 
Hann veitir skjól fyrir vindum, dregur úr 
svif ryks mengun, bindur ofan vatn, er fallegur 
og getur verið heim kynni fugla. Við gerð 
skipu lags þarf að gera ráð fyrir trjá gróðri  
og tryggja góðan aðgang íbúa að úti vistar-
svæðum bæði innan bæjar marka og í næsta 
upplandi þéttbýlisins.  
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Hægt er að útbúa ýmis konar aðstöðu  
í þéttbýli til matjurtaræktunar, á svölum 
og þökum bygginga jafnt sem á ónýttum 
opnum svæðum

Grenndarskógar
Grenndarskógur er ræktað land í jaðri byggðar 
eða hverfis, sem er opið almenningi. Heið-
mörkin í nágrenni höfuð borgar svæðisins er 
gott dæmi um grenndar skóg þar sem íbúum 
gefst kostur á að koma saman og njóta úti vistar 
í fögru um hverfi í skjóli frá hávaða, vindi og 
ýmis konar áreiti. Víða eru grenndar skógar 
notaðir til úti kennslu fyrir grunn- og leik-
skóla börn og gegna þannig hlutverki í um-
hverfis menntun barna og unglinga.

Matjurtagarðar
Við skipu lag byggðar er æski legt að afmarka  
og útbúa svæði fyrir íbúa til matjurta rækt-
unar þar sem aðstæður leyfa. Slík svæði gefa 
íbúum, ungum sem öldnum, kost á útiveru  
og ræktun ferskra og hollra matvæla nærri 
heimili. Oft er tæki færi til að  nýta van nýtt 
svæði innan hverfa eða í jaðri hverfa í þessum 
til gangi, sem bætir þá um leið nýtingu og 
ásýnd svæða sem áður voru ef til vill í órækt. 
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Auðlindir

Með vist vænu skipu lagi er mark miðið að  
koma í veg fyrir röskun á náttúru legum 
vist kerfum eins og kostur er, tryggja líf fræði-
legan fjöl breyti leika, draga úr lofts lags breyt-
ingum af manna völdum og auka lífsgæði. 
 
Land, vatn og orka eru mikil vægar auð lindir 
sem við halda þarf fyrir komandi kyn slóðir. 
Með því að skipu leggja og hanna byggð út  
frá mark miðum um sjálf bærni má draga  
úr nei kvæðum umhverfis áhrifum. 

Land
Hér á landi hefur upp bygging nýrra hverfa 
aðal lega verið á svæðum sem ekki hafa verið 
byggð áður, en erlendis hefur færst mjög í  
vöxt að beina nýrri upp byggingu fremur  
á eldri byggða svæði sem eru af ein hverjum 
ástæðum van nýtt eða úrelt og þarfnast endur  
nýjunar. Þetta getur til dæmis átt við um 
gömul iðn aðar- og hafnar svæði. Þegar slík 
svæði eru tekin undir nýja byggð þarf þó  
að ganga úr skugga um hvort jarð vegur  
sé mengaður eftir fyrri starfsemi.

Dæmi um endurnýtingu á áður byggðu svæði er 
Norður bakkinn í Hafnar firði. Þar var áður athafna-
svæði tengt höfninni(efri mynd) en nú hefur risið 
þar ný íbúðar byggð sem nýtur nálægðar við sjóinn, 
miðbæinn og gróin hverfi(neðri mynd)
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Áður en óbyggt land er tekið undir byggð þarf  
að leggja mat á hvort það geti nýst betur t.d. sem 
landbúnaðarland, hvort um sé að ræða mikilvæg 
búsvæði dýra og plantna eða annað sem mælir 
gegn því að svæðið sé brotið undir byggð.

Hér sést svæði vestan Elliðavatns sem tekið 
hefur verið undir byggð. Vinstra megin sést 
svæðið eins og það var um aldamótin 2000. 
Hægra megin nokkrum árum síðar, þegar 
það hefur verið tekið undir byggð.
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Sem dæmi um vistvænt skipulag má nefna 
heildarskipulag fyrir Urriðaholt í Garðabæ, 
en sér stök áhersla hefur verið lögð á sjálf-
bærar ofan vatns lausnir fyrir svæðið. Lagðar 
voru vist vænar áherslur strax í ramma skipu-
lagi árið 2006 og hafa þessar áherslur haldist  
í deili skipulagi hverfisins.

Vatn
Loftslags breytingar og hnattræn hlýnun valda 
hækkun sjávarborðs og bráðnun jökla og auka 
flóðahættu. Taka þarf tillit til þessa við gerð 
skipu lags. Vatn er jafn framt mikil væg auð lind 
sem þarf að fara vel með, jafnt á Íslandi sem 
annars staðar í heiminum. 

Mikil vægt er að huga að vatna fari og vatns-
vernd við skipu lags gerð. Upp bygging byggðar 
hefur í för með sér að ógegn dræpt yfir borð 
eykst, svo sem með mal biki og byggingum. 
Jafn framt er því ofan vatni sem fellur á 
svæðinu (regn og snjór) og áður átti greiða  
leið niður í jarð veginn veitt burt af svæðinu 
eftir veitu kerfum. Við það getur grunn vatns-
borð lækkað og rennsli til tjarna og lækja  
á svæðinu minnkað og þeir jafn vel þurrkast  
upp. Meiri hætta getur orðið á flóðum, ef 
veitu kerfi hafa ekki undan í aftaka veðrum  
eða asa hláku. Þegar unnið er að skipu lagi  
er því mikil vægt að greina vatna far þeirra 
svæða sem tekin eru undir byggð og bregðast 
við með við eigandi hönnunar  lausnum.
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Hægt er að draga úr nei kvæðum áhrifum 
byggðar á vatns búskap með ýmsum leiðum,  
til dæmis með svokölluðum sjálfbærum ofan -
vatns lausnum. Þá er með mark vissri hönnun 
reynt að draga úr því að ofan vatn renni um 
lagnir burt af við komandi svæði. Til þess er 
beitt ýmsum aðgerðum. Dæmi um það eru

Ofanvatnsrásir ofanjarðar, til dæmis sem 
grassvelgir eða lækir

Settjarnir

Gegndræpt yfirborð á opnum svæðum og 
bílastæðum

Torfþök á byggingum

Orka
Mikilvægt er að nýta orku með skyn samlegum 
hætti, þrátt fyrir að við Íslendingar höfum 
aðgang að endur nýjan legum orkugjöfum. Við 
skipu lag byggðar og hönnun bygginga þarf  
að taka mið af veður fari, sólar hæð o.fl. sem 
hefur áhrif á orkunotkun.

Í umhverfisvottunarkerfum fyrir byggingar  
er lögð áhersla á að lágmarka orkunotkun með 
ýmsum aðgerðum. 

Í vistvænu skipulagi má draga úr orku notkun  
í byggingum til að mynda með stað setningu 
bygginga m.t.t. sólar ljóss og þar með hitunar 
og með því að nota gróður til þess að skýla  
eða draga úr vind kælingu. Þá er hægt að  
setja fram við mið um orku notkun og losun 
gróður húsa loft tegunda fyrir við komandi 
svæði. Síðast en ekki síst getur fyrir komulag 
byggðar haft áhrif á ferða þörf fólks og þar 
 með orku notkun vegna samgangna.

Dæmi um ofanvatnslausnir 
í íbúðagötu í þéttbýli
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Úrgangur, flokkun og endurvinnsla

Í vistvænu skipu lagi er lögð áhersla á góð 
skil yrði til flokkunar og endur nýtingar á 
úrgangi. Lykil atriði endur vinnslu er flokkun 
úrgangs nærri upps prettu, þ.e. á heimilum  
og í fyrir tækjum. Gera þarf ráð fyrir flokkun 
og endur vinnslu í skipu lags áætlunum og við 
hönnun lóða og bygginga til mismunandi nota. 
Einnig þarf að inn leiða nýjar lausnir fyrir 
sorp flokkun í eldri hverfum og byggingum. 

Við með höndlun úrgangs ætti fyrst að skoða 
leiðir til að draga úr úrgangi. Hér eru nokkur 
dæmi um aðgerðir sem sveitar félög geta  
beitt til að minnka úrgang og auka flokkun  
og endurnýtingu

Taka upp úrgangsstjórnun sem dregur úr 
sorpframleiðslu og urðun sorps. 

Úthluta svæðum þar sem hægt er að hýsa 
sorpflokkunaraðstöðu. 

Tryggja að gert sé ráð fyrir aðstöðu fyrir 
flokkun og geymslu úrgangs í nýju skipulagi og 
byggingum. 

Setja markmið um endurnýtingu, 
endurvinnslu og urðun úrgans. 

Aðstoða fyrirtæki og heimili við að draga úr og 
endurvinna úrgang. 

Styðja við rekstur nytjamarkaða. 

Styðja orkuframleiðslu með lífmassa frá sorpi. 
Með því að draga úr urðun og endurnota og 
-nýta úrgang þar með talið byggingarefni, má 
draga verulega úr mengun og þörf fyrir 
urðunarstaði og rekstur í kringum þá.

Mikilvægt er að flokka vel allan 
byggingarúrgang og endurnýta 
það sem hægt er.
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Vistvænt skipulag er ávallt unnið í sam ræmi við skipu lags lög og 
skipulags reglu gerð með áherslu á sjálf bæra og um hverfis væna hugsun. 
Mörg sveitar félög á Íslandi leggja nú meiri áherslu á vist væna nálgun 
skipu lags í þétt býli. Sem dæmi um vist vænar áherslur í skipu lagi 
þétt býlis má nefna stefnu mótandi þætti í ný sam þykktu aðal skipu lag 
Reykjavíkur 2010-2030.  Þá er víða verið að vinna að endur hönnun 
eldri hverfa með sjálf bærni að leiðar ljósi. 

Með sjálf bærum lausnum og vistvænni hugsun í skipu lags málum  
er kröfum sam tímans mætt um leið og unnið er á ábyrgan hátt  
að því að tryggja hag komandi kynslóða. 

Með útgáfu bæklingsins vill Vistbyggðarráð hvetja alla þá sem koma 
að skipulagsgerð að taka ákveðin skref í átt til aukinnar sjálfbærni.
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Myndaskrá

Myndasafn Skipulagsstofnunar: Yfirlitsmynd, Vesturbær og Grafarvogur. Bls. 9.

Myndasafn Vistbyggðarráðs: Ljósmyndir. Bls. 12, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 27, 32.

Myndasafn Arkís: Ljósmyndir. Bls. 13, 14.

Myndasafn Þráinn Hauksson/Landslag ehf: Ljósmyndir. Bls. 20.

Reykjavíkurborg. hönnunargögn hugmyndasamkeppni um Vogabyggð. Bls 25 (efri mynd).

Borgarvefsjá. Bls 25 (neðri mynd).

Byggðasafn Hafnarfjarðar. Bls 28 (efri mynd).

Myndasafn Morgunblaðsins. Bls. 28 (neðri mynd).

Kortavefur Kópavogsbæjar. Bls 29.

Urriðaholt.is, vefsíða, skipulagsgögn. Bls. 30.






