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Verkefni 4 - Umhverfi, skipulag og lýðheilsa
Steinunn Baldursdóttir

Núverandi ástand gatnamóta Týsgötu og Skólavörðustígs.
Þrátt fyrir fjölda gangandi vegfarenda er hraði bíla um 
gatnamótin töluverður og fólk staldrar sjaldan við.

Svæðið sem tekið er fyrir í þessari hönnunartillögu eru gatnamót Skólavörðustígs og Týsgötu í miðborg Reykjavíkur. Húsin eru númer 16-21. Skólavörðustígur er að 
mestum hluta umferðargata með töluverðri umferð í báðar áttir og bílastæðum til hliðar. Byggingar eru margar sjarmerandi og gatan hefur möguleika á að verða 
notaleg og full af mannlífi með minni bílaumferð og rýmum í mannlegum skala.
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Skólavörðustíg í heild og einstökum nærliggjandi götum er breytt í göngugötur. Votlendi og lækur kemur í stað 
bílaumferðar og rennur rólega niður Skólavörðuholtið. Votlendið er blágræn lausn sem tekur við ofanvatni og 
er því misgrunnt eftir árstíðum og veðri. Gróðurinn og vatnið gefa notandanum tilfinningu fyrir að vera í villtri 
náttúru og ýta undir sálfræðilega endurheimt.  
Lækkaður tré eða stálpallur í nálægð við stráin og vatnsyfirborðið hvetur til leiks og myndar dvalarsvæði.
Gangstéttir eru hellulagðar í mismunandi munstri og lit eftir svæðum til þess að ýta undir fjölbreytileika og 
fleiri götutré gróðursett. Græn svæði til að leika, borða, hvíla sig, setjast, hittast. Götunni er skipt upp með 
grænu svæðunum til að mynda minni rými sem halda utan um fólk og bjóða upp á mismunandi athafnir. 
Hæðamismunur á brú, stéttum, pöllum og tröppum ýtir einnig undir rýmismyndun og skapar óhefðbundin sæti. 

Rannsóknir sýna að fjölbreytileiki húsa og gróður í 
manngerðu umhverfi eykur líkur á sálfræðilegri endurheimt. 
Gönguvænt umhverfi hvetur til hreyfingar og stuðlar að 
bættri lýðheilsu. 

Eftirfarandi er tékklisti Jan Gehl fyrir góð almenningsrými: 

Vernd frá um umferð og hávaða, glæpum og hvers kyns veðri.
Möguleikinn á að ganga, standa, sitja, tala, sjá, heyra og leika
Mannlegur skali á byggingum og rýnum þeirra á milli.
Möguleikinn á að njóta mismunandi veðurs.
Góð og falleg hönnun með smáatriðum og gróðri. 

Hugmyndir Gehls voru hafðar í huga við hönnun svæðisins
með sérstaka áherslu á dvalarsvæði, mannlegan skala og 
“edge effect”. 


