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Samantekt
Umræður í rýnihópunum voru líflegar og ljóst að mikill áhugi var fyrir svæðinu og uppbyggingu
Vogahverfis.
Þátttakendur sáu fyrir sér hverfi sem iðaði af mannlífi. Í hverfinu skuli vera bæjarbragur og sterk
hverfisvitund á meðal íbúa. Hverfisvitund verður til í hverfi þar sem íbúar hafa allt til alls í hverfinu.
Þangað þarf að vera hægt að sækja hverskonar þjónustu og íbúar hittast í litlum hverfisbúðum, kaffiog veitingahúsum. Mannlífið
myndi auðgast ef í hverfinu væri
skemmtileg afþreying í boði og
verslanir eða veitingahús sem
löðuðu að gesti úr öðrum
hverfum.
Óttast var að íbúðir í hverfinu
verði
of
dýrar
fyrir
barnafjölskyldur og að íbúar
hverfisins verði að stærstum hluta
eldra fólk og hátekjufólk.
Þátttakendur lögðu mikla áherslu
á að hverfið þyrfti að höfða til
þarfa og fjárhags barnafjölskyldna
og að best væri að hverfið
byggðist af sem fjölbreyttustum Mynd 1: Tillaga Rakel Karls AsP.
íbúum.
Ánægja var með að nota endurvinnanleg og umhverfisvæn efni í klæðningar íbúðarbygginga en
mörgum fannst þurfa að ganga lengra og vildu sjá heildræna hugsum fyrir húsin í þessum málum.
Leitast þurfi við að koma upp vistvænni tækni inni í húsunum s.s. í hita- og orkustýringu. Rafmagnsbílar
eru framtíðin og því nauðsyn að gera ráð fyrir hleðslustaurum við bílastæði.
Þátttakendur höfðu misjafna sýn
á bílastæðamál. Sumir voru harðir
á því að vilja bílastæði í bílakjallara
þrátt fyrir aukinn kostnað en aðrir
opnari fyrir öðrum leiðum. Mikil
jákvæðni var gagnvart því íbúar
gætu sjálfir stjórnað sínum
bílastæðakosti með því að kaupa
eða leigja stæði, ýmist í
bílakjallara,
útistæði
eða
bílastæðahúsi eftir því sem hentar
þeirra aðstæðum og fjárhag.
Mikil hrifning var af þeim
möguleika að geta tekið niður eða
sett upp veggi eftir þörfum. Þá
Mynd 2: Tillaga Jvantspijker.
vildu sumir taka þá hugmynd
ennþá lengra og geta stúkað af rými í íbúðum eftir þörfum og hentisemi. Gera þarf ráð fyrir rúmu
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geymsluplássi og skápum fyrir allt
það dót sem fylgir óhjákvæmilega
fólki, allt frá sængum upp í
skíðabúnað og bíladekk.
Ánægja var með græn svæði en
vanda þarf valið á gróðri. Bent var
á að stuðla þurfi að því að íbúum
líði eins og það eigi eitthvað í
garðinum en missi ekki tilfinningu
fyrir eignarhaldi á garðinum og
finnist það þannig ekki bera
ábyrgð á umhirðu hans. Ánægja
var með sameiginleg svæði og
vonuðust þátttakendur eftir því
að Ísendingar verði félagslegri og Mynd 3: Inngarður í tillögu Jvantspijker.
læri betur að nýta slík svæði.
Þátttakendur vildu sjá góðar
samgöngur í Vogabyggð sem
henta nútímafólki. Í dag blandar
fólk í auknum mæli saman
fjölbreyttum samgönguleiðum,
bílum, strætó og hjólum.
Samgöngur þurfa að henta öllum
þessum fararskjótum og tengja
þarf stíga og götur vel við önnur
hverfi. Jafnframt komu fram
hugmyndir um strætóbát yfir í
miðbæinn
í Reykjavík og
hverfisstrætó eða skutlu innan
Vogabyggðar. Þegar kemur að
samgöngum þarf að hanna þær
sérstaklega með öryggi barna í Mynd 4: Séð yfir inngarð í tillögu Rakel Karls ApS.
huga. Gönguleiðir barna í skóla,
framhjá sjónum, þurfa að vera eins öruggar og kostur er.
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Formáli
Þann 26. september 2017 stóð fasteignaþróunarfélagið Festir ehf. í samvinnu við MMR, fyrir
rýnihópum um Vogabyggð 1, Gelgjutanga.
Auglýst var eftir þátttakendum og bárust 66 umsóknir um þátttöku. Af þeim var 46 einstaklingum boðið
til þátttöku í rýnihópavinnunni og var þeim skipt niður í 6 hópa. Í hverjum hóp voru 6-8 þátttakendur
ásamt borðstjóra á vegum MMR. Leitast var við að raða í hópa þannig að þeir yrðu sem fjölbreyttastir
með tilliti til kyns, aldurs, áhugasviðs og starfsvettvangs þátttakenda. Hlutverk borðstjóra var að skrá
niður það sem þátttakendum fór á milli ásamt því að passa tímamörk og stýra umræðum inn á 6
meginþemu. Meginþemu voru: visthæfni, lóð/inngangur, bílastæðamál, hverfið, íbúðarými og
tillögurnar í heild.
Arkitektastofurnar Jvantspijker og Rakel Karls ApS. kynntu forhönnun að tveimur byggingum í upphafi
fundar og í kjölfarið ræddu hóparnir um hönnunina sín á milli.

Mynd 5: Rýnifundurinn mæltist vel fyrir og var vel sóttur.
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1. Visthæfni
1.1 Sorpflokkun
Sorpflokkun er mikilvæg í augum fólks í dag og brýnt að fyrirkomulag á sorpmálum sé þannig að auðvelt
sé fyrir fólk að flokka og aðgengi að sorptunnum sé gott. Mikilvægt er að hafa frammúrstefnulega sýn
í sorpmálum og gera ráð fyrir plássi og aðstöðu þannig að hægt sé að flokka sem mest. Taka mætti
Akureyri til fyrirmyndar í þessum málum en þar er einnig flokkaður lífrænn úrgangur sem farið er svo
með í moltu.
Þátttakendur voru með hugmyndir um hvernig hægt væri að haga
sorpflokkun. Það gæti verið hentugt að koma upp flokkunaraðstöðu
innanhús í sameiginlegu rými þannig að íbúar þurfi ekki að sitja uppi
með mikið magn sorps í eigin rými. Sem dæmi væri hægt að hafa
sérstakt flokkunarherbergi fyrir hvert hús eða stigagang.

„Nútímaleg hugsun
þegar kemur að
flokkun sorps“

Margir nefndu að djúpgámar fyrir sorp neðanjarðar fyrir utan hús
væru ákjósanlegir þar sem sorpið taki þannig lítið pláss og sé úr augsýn íbúa og annarra vegfarenda.
Slíkir gámar séu þegar notaðir meðal annars á Norðurbakkanum í Hafnarfirði.

1.2 Efnisval
Talið var mikilvægt að allt efnisval sé vandað og valið sérstaklega með það í huga að efnin sem notuð
eru hafi ekki heilsuskaðandi áhrif. Samfara aukinni þekkingu og vitund almennings um myglu í húsnæði
var það nauðsynlegt að valin séu efni sem mygla er ólíkleg til að festa sig í og að efni séu valin með raka
og loftun í huga.
Margir voru á því að nota eigi viðhaldsfrí, vistvæn og endurunnin efni eins og hægt væri. Aðrir höfðu
áhyggjur af því að áherslan á endurunnin efni myndu koma niður á gæðum. Þeir sem vildu nota
umhverfisvænni efni töldu þau aftur á móti ekki þurfa að vera verri eða dýrari en önnur efni. Þá þurfi
efnin ekki endilega að vera umhverfisvottuð en áherslu skuli leggja á að velja minna skaðleg efni fram
yfir skaðlegri efni.
Efni í klæðningu utanhúss þarf að vera sterkt, viðhaldslítið eða viðhaldsfrítt efni sem hentar íslensku
veðurfari. Ef áhersla á að vera á visthæfni þarf að velja gler í glugga sem temprar hita vel. Slík gler eru
dýrari en sparar orku og skapar betra vistrými.
Hönnuðir þurfa að vera samkvæmir sjálfum sér ef markmiðið er að hafa húsin vistvæn. Ef nota á
umhverfisvænni efni í klæðningar húsanna þarf líka að huga að því að hafa vistvæna tækni inni í
húsunum s.s. í hita- og orkustýringu. Í því sambandi væri hægt að hafa hitatemprandi gler í gluggum og
hreyfiskynjara fyrir ljós ásamt því að nota led ljósaperur. Hægt væri að koma fyrir sólarsellum á þökum
til að sækja orku og göngustíga væri hægt að hita upp með því að nýta frárennslishita frá byggingunum.
Óskað var eftir heildrænni hugsun í hönnun hvað varðar vistvænleika.
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1.3 Deilihagkerfi
1.3.1 Bílar og hjól
Í einhverjum tilfellum sýndu þátttakendur því áhuga að geta leigt bíla og nýtt með öðrum í hverfinu.
Upp kom sú hugmynd að hvert hús gæti átt nokkur hjól sem íbúar gætu svo tekið á leigu eða pantað.
Önnur hugmynd var að hafa aðstöðu Í jaðri hverfisins fyrir deilihjól eða deilibíla, sambærilegt við
bandaríska fyrirtækið Zipcar. Samgönguhættir fólks í dag eru að breytast og kýs fólk í auknum mæli að
nota hjól, strætó og bíl í bland. Deilihagkerfi fyrir hjól og bíla gæti því sérstaklega verið gagnlegt fyrir
það fólk.

1.3.2 Þvottahús
Flestir kjósa að hafa sér þvottaaðstöðu en talið var þó mikilvægt að til staðar væri sameiginlegt
þvottahús og þurrkaðstaða, sér í lagi fyrir minnstu íbúðirnar (30-50m2) þar sem erfitt er að koma
þvottavél og þurrkara fyrir inni í íbúðinni. Þá gæti verið sniðugt að hafa þvottavélasjálfsala í
sameiginlegu þvottahúsi fyrir þá sem vildu nýta sér sameiginlega þvottavél. Íbúar þurfi helst að hafa
val milli þess að nýta sér þvottaaðstöðu inni í íbúð eða í sameiginlegu rými.

1.4 Hleðslustaurar fyrir bíla
Hleðslustaurar eru nauðsynlegir og í takt við framtíðarþróun í samgöngumálum. Gera þarf ráð fyrir
hleðslustaurum og horfa til framtíðar í þessum málum.

1.5 Vistvænt umhverfi – græn svæði
Almennt séð var það talin falleg hugmynd að hafa nóg af grænum svæðum. Bent var á að græn svæði
þurfi ekki alltaf að vera gras heldur væri hægt að nota mosa og annan gróður eða tré. Tré og gróður
veita kærkomið skjól á jafn vindasömu landi og Íslandi en þó þarf að hafa það í huga að tré munu stækka
og þá þarf að passa að þau skyggi ekki á útsýni neðstu íbúðanna.
Græn svæði eru falleg og veita gleði en ekki má gleymast að hafa líka palla, stíga og möl í bland við
grænu svæðin. Skemmtileg hugmynd kom upp varðandi ræktunarmöguleika á þökum húsanna. Þar
væri til dæmis hægt að hafa samvinnuverkefni íbúa varðandi grænmetisrækt eða annars konar ræktun.
Áhyggjur voru viðraðar vegna umhirðu grænu svæðanna. Huga þarf að því hver og hvernig eigi að hirða
um gróðurinn og velja gróðurtegundir í takt við það. Fólk í dag vill sjaldnast þurfa að eyða miklum tíma
í grassláttur, sérstaklega ekki á sameiginlegum svæðum. Hættan við sameiginlega garða er sú að fólk
missi tilfinningu fyrir einkaheimi í garðinum. Það upplifi ekkert eignarhald yfir garðinum né að það beri
ábyrgð á umhirðu hans.

1.6 Hljóðvist
Helsta áhyggjuefni varðandi hljóðvist var nálægð Sæbrautar við hverfið. Umferðarþungi um Sæbraut
er mikill og honum fylgi hávaði. Einnig geti verið hávaði frá hafnar- og iðnaðarsvæði. Gæta þarf því að
hljóðdempun í íbúðum, sérstaklega með tilliti til Sæbrautar og hafnar- og iðnaðarsvæðisins.
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1.7 Samgöngur
Lögð var áhersla á mikilvægi þess að huga að göngu- og hjólastígum um
hverfið og tengingu þeirra við önnur hverfi. Koma þarf fyrir stokkum
undir Sæbrautina fyrir fótgangandi vegfarendur og hjólafólk. Eins þurfa
strætósamgöngur að vera góðar og gæti verið hentugt að hafa
hverfisstrætó eða skutlu innan hverfisins. Hverfisstrætó væri sérlega
sniðugur ef farin yrði sú leið að byggja sameiginleg bílastæðahús fyrir
nokkrar íbúðabyggingar sem væri þá staðsett svolítinn spöl frá
byggingunum. Einnig væri hverfisstrætó góður kostur ef bæjarlínan verði
illa staðsett miðað við hverfið.

„Mikilvægt að hafa
góða göngu- og
hjólastíga í hverfinu og
tengja við önnur
hverfi“

Þá kom upp nýstárleg hugmynd um bátastrætó sem myndi sigla frá smábátahöfninni inn í miðbæ
Reykjavíkur. Þannig væri auðvelt fyrir íbúa Vogabyggðar að komast í miðbæinn en jafnframt væri
auðvelt fyrir fólk í miðbænum að heimsækja Vogabyggð og nálgast þá þjónustu sem þangað verður að
sækja. Strætóbátur væri þannig vel til þess fallinn að auðga mannlífið í hverfinu.
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2. Lóð/inngangur
2.1 Tenging lóðar við hverfið
Vanda þarf aðkomu upp að húsunum úr hverfinu og áhersla var á að samgöngur yrðu góðar út frá
fjölbreyttum fararskjótum. Taka þurfi tillit til bíla, fótgangandi, hjólafólks og Strætó.
Lóðin þarf að vera aðgengileg með góðum göngustígum með aðgengi fyrir hjólastóla. Gott væri að hafa
bekki og drykkjarfonta á lóðinni eða í kring en ekki er æskilegt að íþróttasvæði s.s. körfubolta- eða
fótboltavöllur sé inni á lóðinni. Slíkt skapar of mikinn hávaða.

2.2 Garðurinn
Fjölbreyttar hugmyndir komu fram í tengslum við notkun garðsins á milli anga bygginganna.
Matjurtagarðar fyrir íbúana var ein hugmynd, mini-golfvöllur, frisbígolfvöllur eða sundlaug með
upphituðu sjávarvatni og saltþolnum gróðri í kring.
Fyrir minnstu börnin væri gott að hafa rólur og önnur leiktæki inni á lóðinni. Í það minnsta þyrfti að
vera leiksvæði fyrir börn á öllum aldri innan hverfisins. Gott væri að hafa leikaðstöðu í garðinum, svipað
og þekkist víða í Breiðholti, þar sem byggt er í hring og garður með leiktækjum í miðjunni. Þannig eru
börnin í skjóli af byggingunum og auðvelt að fylgjast með þeim frá íbúðunum eða svölum. Í kringum
leiksvæði barna þarf að hafa bekki fyrir foreldra til að sitja á meðan þau fylgjast með börnunum.
Spurningamerki var sett við það hvort eldra fólk væri hrifið af því að hafa leiksvæði fyrir börn í miðjum
garðinum. Því hugnist oft ekki lætin sem fylgi börnum að leik. Þá væri kannski betra að hafa leikvöll í
hverfinu og í nánd við húsin í staðinn.

2.3 Sameiginleg rými
Íslendingar eru í eðli sínu heldur prívat og þurfa að læra að nýta sameiginleg svæði betur. Upp komu
hugmyndir um sameiginlegt grillsvæði í garðinum eða á sameiginlegum svölum sem myndi skapa
skemmtilega stemmningu á meðal nágrannanna.

„Íslendingar þurfa að
læra að nýta
sameiginleg svæði
betur“

Sameiginlegar stórar svalir eru góð hugmynd og féll vel í kramið.
Sérstaklega þóttu þær sniðugar fyrir íbúa lítilla íbúða. Helsta
áhyggjuefnið varðandi sameiginlegar svalir var að nágrannar fari að
bítast um notkun á þeim.
Upp kom hugmynd um að gera ráð fyrir veislusal í húsunum sem
íbúar gætu pantað eða leigt til afnota fyrir veislur. Einnig voru uppi
hugmyndir um að koma upp sameiginlegum líkamsræktarsal í
húsunum.

2.4 Inngangur og útlit
Mikil fagurfræðileg ánægja var með inngang Jvantspijker þar sem horft er gegnum gler og inn í garðinn.
Spurningar kviknuðu þó varðandi hitatemprun í rýminu sem og varðandi þrif á öllu glerinu. Skiptar
skoðanir voru um múrsteinsflísarnar í klæðningu á hönnun Rakel Karls ApS. sem voru álitnar kuldalegar.
Mikilvægt er að hafa gott aðgengi fyrir hjólastóla bæði á lóð að inngangi og upp á hæðir.

2.5 Svæðið
Staðsetning hverfisins er spennandi en öryggi barnanna er nokkuð áhyggjuefni. Til dæmis gætu verið
ýmsar faldar hættur í kringum bryggjuna. Byggingarnar eru staðsettar við sjóinn og þyrfti því að gera
einhverjar ráðstafanir varðandi börn að leik sem gætu ráfað úr garðinum niður að sjó.
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Gaman væri að sjá sögu gamla Vogahverfisins endurspeglast í skipulagi nýja hverfisins og að hverfið
væri hannað í kringum söguleg kennileiti.
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3. Bílastæðamál
3.1 Bílakjallari
Bílakjallari er talinn mikilvægur fyrir fjölskyldufólk þar sem veðurfar á Íslandi getur verið slæmt og oft
þarf að rogast inn með börn og þunga innkaupapoka. Bílakjallarinn fer jafnframt vel með bílinn og er
alltaf heitur.

3.2 Bílastæðahús
Þeir sem hafa áhuga á að nýta sér bílastæðahús er umhugað um að aðgengi að íbúðahúsum frá
bílastæðahúsinu verði gott, annars muni líklega fáir vilja notfæra sér þennan valkost. Leiðinlegt er að
þurfa að burðast langa leið eftir stórinnkaup í matvöruverslun, jafnvel með börn í eftirdragi og í slæmu
veðri í þokkabót. Hugmynd kom upp að skutla gæti gengið milli bílastæðahúss og íbúðarhúsa ef
bílastæðahús er sameiginlegt með nokkrum íbúðarhúsum.
Ef séð er fram á að aðgengi milli bílastæðahúss og íbúðarhúsa verði erfitt og langt á milli væri ef til vill
betri kostur að hafa bílastæði fyrir utan íbúðarhúsin og þá með yfirbyggðu léttu skýli. Staðan er þannig
í dag að flestir vilja ekki þurfa að leggja langt frá húsinu sínu. Í slæmum veðrum vill fólk geta farið þurrt
inn í bílinn og þurrt út úr bílnum.
Að leggja í bílastæðahúsi þyrfti að vera frítt fyrir íbúa yfir nóttina hið minnsta. Hægt væri svo að rukka
þá sem vildu leggja þar yfir daginn, þá sér í lagi utanaðkomandi fólk sem starfaði í nærumhverfinu. Einn
af kostunum við bílastæðahús er að það gæti dregið úr umferð í kringum íbúðarhúsin. Þetta er þó ekki
talið vera eitthvað sem fólk er tilbúið til að borga háar upphæðir fyrir.

3.3 Bílakjallari eða aðrir kostir
Margir eru ákveðnir í því að vilja bílakjallara þrátt fyrir að það sé dýrara. Aðrir, og að því virðist sér í lagi
ungt fólk, eru opnari fyrir öðrum möguleikum en fólk vill þó gjarnan eiga þess kost að geta lagt í
bílakjallara. Þá var það títt nefnt að fólk vildi geta haft val um það hvort það keypti stæði í bílakjallara
eða gæti jafnvel leigt sér stæði.
Það gæti því verið ágæt leið að hafa lítinn bílakjallara þar sem hægt væri að hafa bílastæði fyrir hluta
íbúða. Í nokkrum hópum var sammælst um að það væri aðlaðandi hugmynd að geta ráðið hversu mörg
stæði væru keypt eða leigð með íbúðinni og hvort það væri í bílakjallara, fyrir utan hús eða í
bílastæðahúsi í nágrenninu. Þannig gæti hver og einn íbúi eða fjölskylda aðlagað þetta að sínum þörfum
og fjárhag. Ef fjölskylda á tvo bíla væri hægt að hafa einn í bílakjallara og hinn í útistæði eða í
bílastæðahúsi. Fyrir marga er það full mikill lúxus að hafa tvo bíla í bílakjallara og greiða fyrir það allt
að 8 milljónir króna. Ef til vill væri þá betra að fá eitt stæði í bílakjallara með kaupum á íbúðinni en hafa
svo val um útistæði eða bílastæðahús fyrir annan bíl ef einhver er.
Í bílastæðakjallara eða húsi væri gott að hafa aðstöðu til að þrífa eða gera við bíla.

3.4 Fjöldi bílastæða
Mjög skiptar skoðanir eru á því hversu mörg bílastæði eigi að fylgja hverri íbúð. Það þarf að gera ráð
fyrir að lágmarki einu stæði á minni íbúðir og allavega tveimur fyrir stærri íbúðir. Ef fá bílastæði eru í
boði er þeim mun mikilvægara að almenningssamgöngur séu góðar. Þegar áætluð eru of fá stæði á
íbúa fara þeir að leggja í gestastæðin og verður til vandamál þegar þau fyllast af bílum íbúanna. Eins og
er eru almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu ekki nægilega góðar og fólk notar því einkabílinn
enn talsvert mikið.
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Rafmagnsbílar eru framtíðin og þarf því að gera ráð fyrir hleðslustaurum við bílastæði. Hvort sem það
er í bílakjallara, bílastæðahúsi eða á útistæði þá þarf að gera ráð fyrir hleðslustaurum.
Ákjósanlegt er að stæði séu merkt, bæði fyrir íbúa og gesti.

3.5 Geymslur og hjól
Fólk notar nú hjól sem samgöngumáta í auknum mæli og því þarf að
„Gott geymslupláss
huga vel að því hvar skuli geyma hjólin. Hjól í dag eru dýr og mikilvægt
að hægt sé að geyma þau á öruggum stað. Ýmist vill fólk geyma hjólin í fyrir allt það sem dót
sem fylgir
sérgeymslu í kjallara eða við hliðina á íbúðinni, eða þá í sameiginlegri
geymslu. Í sameiginlegri geymslu þyrfti að vera hægt að læsa hjólunum
fjölskyldum“
við eitthvað til að koma í veg fyrir stuld. Gera þarf ráð fyrir plássi fyrir
nóg af hjólum í hjólageymslu þar sem í dag eiga einstaklingar stundum fleiri en eitt hjól. Einnig væri
hægt að hafa yfirbyggt hjólreiðaskýli fyrir utan húsin og hafa þá jafnvel hjólapumpur við skýlið og
aðstöðu til að ditta að hjólunum.
Þörf er á að hafa bæði skítuga geymslu fyrir hjól og barnavagna og aðra hreina sérgeymslu sem væri
mögulega staðsett við hliðina á íbúð. Sniðugt væri líka að gera ráð fyrir dekkjageymslu í húsunum.
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4. Hverfið
4.1 Mannlíf
Íbúar hverfisins þurfa að geta sótt alla nauðsynlega þjónustu í hverfið sitt. Þar þarf að gera ráð fyrir öllu
þessu helsta, kaffi- og veitingahúsum, ísbúð, kjörbúð og bakaríi. Góða miðju þarf í hverfið þar sem hægt
er að sækja þjónustu og hitta vini eða fjölskyldu hvort sem er í kaffi, mat eða drykk. Kaffihús og litlar
hverfisbúðir eru vel til þess fallin að stuðla að aukinni hverfisvitund og stemningu í hverfinu.
Mjög mikilvægt er að reyna að fá sem allra mesta þjónustu í hverfið enda mikill samhugur um að í
hverfinu eigi að vera líf. Það væri sorglegt ef hverfið endaði sem ,,svefnbær‘‘ eins og bryggjuhverfið í
Reykjavík sem hefur ekki staðið undir svipuðum loforðum.

„Hverfi sem iðar af
mannlífi og íbúar geta
sótt alla helstu
þjónustu í hverfið“

Strætóbátur á milli hafnarinnar í hverfinu og miðbæjar Reykjavíkur
gæti verið góð leið til að auka mannlíf í hverfinu. Mögulega getur það
líka verið jákvætt að halda í léttan iðnað á svæðunum í kringum
hverfið eins og þekkist í kringum Fjölbautarskólann í Garðabæ. Það
skapar fjölbreytileika í hverfinu og líf.

Stúdentagarðar myndu lífga upp á hverfið en hótel eiga ekki heima
þar. Ef hótel þarf að vera í hverfinu væri best að staðsetja það við jaðar hverfisins.
Ákjósanlegt er að íbúar hverfisins séu á öllum aldri. Tilfinningin er þó sú að íbúðir í hverfinu verði dýrar
sem leiði til þess að lítið verði um ungt fólk og barnafjölskyldur. Frábært væri ef í hverfinu væru íbúðir
jafnt fyrir fatlaða, stúdenta, aldraða, ungt fólk og barnafjölskyldur.

4.2 Afþreying
Gaman væri að hafa ylströnd eða bryggju þar sem hægt væri að stunda sjósund. Einnig væri hægt að
koma fyrir heitum pottum við ströndina eins og í Nauthólsvík. Þá væri hægt að gera aðstöðu fyrir fólk
til að dorga við bryggjuna en mikilvægt er að hverfið verði lifandi og hvetji fólk til að eiga samskipti
hvort við annað. Þá væri hægt að búa til skautasvell á tjörninni á veturna og gæti það skapað
skemmtilega stemningu og dregið að gesti í hverfið.
Sundlaug og líkamsræktaraðstöðu þarf í hverfið. Það skiptir máli fyrir alla aldurshópa, allt frá börnum
sem eru að læra að synda upp í ellilífeyrisþega. Jafnframt þarf í skipulagi að gera ráð fyrir félagsheimili
eða menningarmiðstöð með aðstöðu fyrir hópa til að hittast, svo sem eldri borgara, foreldra- eða
mæðrahópa með börn.
Hægt væri að nýta hluta af skólanum sem fjölnotaaðstöðu. Til dæmis væri hægt að hafa bókasafn
sameiginlegt með skólanum og almenning.
Hundasvæðið á Geirsnefi mætti haldast sem hundasvæði.

4.3 Aðgengi
Staðsetning hverfisins er frábær en mikilvægt er að hugað sé að aðgengi inn og út úr hverfinu. Vegna
öryggissjónarmiða þarf að hafa fleiri en einn inn- og útgang í hverfið.
Svæðið er afar fallegt og þarf að útfæra skokk- og gönguleiðir innan hverfisins og vera hægt að setjast
á leiðinni og njóta svæðisins. Gott væri að einhvers staðar væri kort þar sem hægt væri að sjá merktar
gönguleiðir og merkja þar inn á svæði þar sem aðstaða er til líkamsræktar utandyra.
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4.4 Börn
Passa þarf aðgengi yfir í aðra skóla í nálægum hverfum, sér í lagi ef að skóli og leikskóli verða ekki
tilbúnir á sama tíma og íbúðarhúsin. Nauðsynlegt er að setja stokka undir götur og gera það öruggt og
auðvelt fyrir börnin að fara um hverfið og á milli hverfa. Jafnvel væri ráð að hafa skólabíl þar til
hverfisskólinn verði tilbúinn. Gera þarf ráð fyrir leiksvæðum um hverfið og sem öruggustum
gönguleiðum fyrir börn að leiksvæðunum.
Huga þarf að skjóli við skóla og leikskóla og að gönguleið barnanna framhjá sjó sé örugg. Einnig þarf að
vera félagsmiðstöð og aðstaða fyrir tómstundastarf fyrir börn og unglinga. Það gæti verið spennandi
að vera með vinnuhópa til að útfæra skólamál og hugsa út fyrir boxið í þeim málum.

4.5 Til hverra höfðar hverfið mest
Almennt er það tilfinning fólks að íbúðir í hverfinu verði dýrar og því
„Fjölbreyttur
muni ganga illa að fá ungt fólk og barnafjölskyldur í hverfið. Þetta er
bakgrunnur íbúa í
eitt helsta áhyggjuefnið varðandi hverfið. Mögulega gæti það verið háð
hverfinu“
hlutfalli sölu- og leiguíbúða hversu mikið verði um ungt fólk og
fjölskyldur í hverfinu. Byggðin þarf að vera með sem fjölbreyttasta íbúa og mikið af fjölskyldufólki en
hættan er sú að verðið á íbúðum muni fæla ungt fólk frá.
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5. Íbúðarými
5.1 Rými
Ánægja var með hugmyndir um það að geta hólfað íbúð niður eftir þörfum líkt og í hönnun Rakelar
Karls ApS. Upp komu hugmyndir um að taka þá hugmynd lengra og hafa renniveggi í íbúðunum. Þannig
væri hægt að stúka af rými eftir þörfum. Einn fjölskyldufaðir nefndi dæmi um það hvernig teiknimyndir
barnanna glymja um allt hús þar sem að sjónvarpið er staðsett í alrými. Í því tilfelli hefði verið gott að
hafa möguleika á því að geta stúkað af sjónvarpsherbergið.
Renniveggir myndu líka henta vel hinu nýja fjölskylduformi þar sem skilnaðarbörn búa í eina viku í senn
hjá hvoru foreldri. Þá væri hægt að stúka af aðstöðu fyrir barnið þegar það er hjá foreldrinu. Þá væri
einnig gott að geta stúkað af eldhús með renniveggjum eftir þörfum.
Eldra fólk sem er að minnka við sig leitar helst að íbúð þar sem eru tvö lítil svefnherbergi og rúmgott
rými til að taka á móti fjölskyldu og vinum. Þá var það talinn kostur að hafa opið milli eldhúss og stofu
líkt og hugmyndir arkitektanna gerðu ráð fyrir sem kynntar voru í upphafi fundar.
Svefnherbergi þurfa ekki að vera stór, þó ekki minni en 8 m2, og nýta ætti fermetrana frekar í
sameiginlega rýmið. Haft var á orði að stórir gluggar í svefnherbergjum væru líklega óþarfir og gætu
mögulega hleypt út miklum hita á veturna og hækkað orkureikning. Sérstaklega ef gluggarnir snúa í
norður. Stórir gluggar ættu frekar að vera í sameiginlegu rými heldur en svefnherbergjum.
Svalir þurfa að vera skjólgóðar og svalalokanir eru spennandi kostur.
Litið er á svalalokanir sem ákveðna framlengingu á íbúðinni og gerir
fólki kleift að nýta svalirnar lengur. Í svalalokunum þarf að vera
tvöfalt gler og einnig í sameiginlegum vetrargörðum. Einfalt gler er
ekki góður kostur á Íslandi þar sem það temprar hita ekki nægilega
vel. Ef aðeins er notað einfalt gler í vetrargarð verður þar of kalt á veturna og íbúar geta ekki notið
rýmisins. Vetrargarður þarf að vera almennilega einangraður og hitaður til að íbúar njóti hans. Svipaðar
áhyggjur kviknuðu vegna stórra glugga í íbúðum, sérstaklega þeirra sem vísa til norðurs. Ef gluggarnir
tempra hita ekki vel eykst orkunotkun og reikningar.

„Jákvætt að geta
hólfað íbúð niður eftir
þörfum“

Svala- og útidyrahurðar þurfa að vera þéttar þannig að ekki hvíni í þeim og passa að íbúðirnar séu vel
hljóðeinangraðar. Afar mikilvægt er að hljóðvist í íbúðunum sé góð.
Skiptar skoðanir voru á því hvort það þurfi baðkar inn á baðherbergið. Meirihluti fundargesta kváðust
ekki þurfa á baðkari að halda en talið var þó gott fyrir barnafjölskyldur að hafa baðkar.
Birta í aðalrými skiptir máli og var því almennt mikil ánægja með hugmynd Rakelar Karls Aps. um að
snúa íbúðunum um einhverjar gráður til að hámarka birtu.
Hluti af öryggi að hafa dyrabjöllu með myndavél og góða lýsingu í stigagangi og útigarði.

5.2 Innréttingar
Hægt væri að nota mismunandi efni í innréttingar eftir íbúðum. Þá væri hægt að nota ódýrara efni í
hluta íbúða en dýrara í aðrar. Þannig yrði verð á íbúðunum viðráðanlegra fyrir þá sem hafa minna á
milli handanna. Einnig var áhugi fyrir því að kaupendur gætu sjálfir valið efnið í innréttingar og gólfefni
í sinni íbúð.

5.3 Þvottahús
Best væri að hafa þvottahús inni í íbúðum en mikilvægt fyrir minnstu íbúðirnar að komast í sameiginlegt
þvottahús. Ef þvottahús er í kjallara er ekki víst að fólk á efri hæðum vilji nýta sér það, þá væri hentugra
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að hafa þvottahús á hverri hæð. Að hafa sér þvottahús er draumurinn fyrir flesta en helstu rök fyrir því
að hafa sameiginlegt þvottahús er plássleysi.
Lítill áhugi er fyrir því að hafa þvottavél inni í eldhúsinnréttingu. Ákjósanlegt var að hafa þvottavél og
þurrkara í stórum skáp á gangi sem hægt væri að loka, inni á baðherbergi eða í sér herbergi inn af
baðherbergi.
Hanna þarf þvottahús á þann hátt að mygla skapist ekki í rýminu vegna raka sem ekki nær að leita út.

5.4 Skápapláss og geymsla
Skápapláss þarf að vera gott en það vill oft gleymast í hönnunarferlinu. Kostur er að hafa innbyggða
skápa og að gert sé ráð fyrir góðum skáp fyrir hluti eins og rúmföt, sængur og teppi. Gera þarf líka ráð
fyrir góðum skáp í anddyri til að hengja upp útivistarföt og geyma skó. Ekki væri verra ef þar væri
þurrkskápur.
Fólki er umhugað um að nóg sé af geymslurými. Hver íbúð þarf að hafa sína geymslu og jafnframt
sameiginlegt geymslurými. Mikilvægt er að vanmeta ekki allt dótið sem fylgir fólki; skíðin, ferðatöskur,
jólaskraut, hjólin, barnavagnar, kerrur og leikföng.
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6. Tillögurnar
Ásýnd húsanna var talin aðlaðandi. Mikil ánægja var með hugmyndina um að snúa íbúðunum til að
hámarka birtu og einnig var mikil ánægja með útsýnisáherslur.
Meiri ánægja var með efnisval klæðninga í hönnun Jvantspijker og haft var á orði að tilvalið væri ef
hægt væri að sameina hönnun Rakelar þar sem íbúðunum var snúið til að hámarka ljós og útsýni en
nota efnisval Jvantspijker. Múrsteinn í hönnun Rakelar Karls ApS. var talið fráhrindandi klæðningarefni.
Nýting á rými er mjög ólík eftir tillögum. Tilfinningin er sú að Rakel Karls Aps. hafi verið meira að hugsa
um fjöldann í hönnun sinni en Jvantspijker um þá sem eru ríkir og eldri. Endurspeglast þessar áherslur
Jvantspijker í stórum svölum og annars konar nýtingu á íbúðum heldur en hjá Rakel Karls ApS. Hús
Jvantspijker virkar dýrt og flott en hönnun Rakelar Karls Aps. praktískari.
Þátttakendur voru hugsi yfir flötum þökum þar sem reynsla Íslendinga af þeim hefur hingað til ekki
reynst mjög góð. Einnig höfðu þátttakendur áhyggjur af hljóðvist og lögðu á það áherslu að lágmarka
þurfi hávaða frá umferðaræðum og iðnaðarsvæði.
Lögð var þung áhersla á að í boði væru ódýrar og dýrar íbúðir í bland til að fá sem fjölbreyttasta
samsetningu af íbúum í húsin. Einnig var talið eftirsóknarvert fyrir kaupendur að geta sjálfir valið
efnisvið í innréttingar og gólfefni í íbúðum sem og að hafa val um hversu mörg bílastæði eru keypt.
Þá var nefnt að hönnun Jvantspijker minnti á byggingar í Örestad í
Kaupmannahöfn. Byggingarnar eru fjarska fallegar en eru kallaðar
egóista íbúðirnar því þar býr eingöngu barnlaust hátekjufólk. Hið
sama má ekki gerast í Vogabyggð. Það er mikilvægt að gera ráð fyrir
börnum við hönnun húsa og hafa þær á viðráðanlegu verði til að
draga að fjölskyldur og ungt fólk. Hönnun Jvantspijker virkar ekki barnvæn þó hún sé einstaklega
glæsileg á að líta.

„Mikilvægt að bjóða
upp á bæði ódýrar og
dýrar íbúðir“

MMR//Markaðs- og miðlarannsóknir ehf.
Unnið fyrir Festir ehf.
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