	
  

Framtíð höfuðborgarsvæðisins:
Á að þétta byggðina?

apríl 2013
Hagfræðistofnun
Sigurður Jóhannesson

Titill
Undirtitill
Útgáfuár
Höfundur
Tungumál
Lykilorð
Keywords
ISBN
Teikningar
Forsíða

Betri borgarbragur
Framtíð höfuðborgarsvæðisins: Á að þétta byggðina?
2013
Björn Marteinsson (ritstj), Sigurður Jóhannesson
Íslenska
þétting, byggðar, framleiðni.
urban agglomeration, productivity.
978-9935-463-08-1
Betri borgarbragur, Den tætte by – danske eksempler, Combes, Duranton,
Gobillon og Roux
Betri borgarbragur

Heimilt er að gera útdrátt sé heimildar getið: Sigurður Jóhannesson, (2013). Framtíð
höfuðborgarsvæðisins: Á að þétta byggðina? Betri borgarbragur, Hagfræðistofnun.

BBB	
  /	
  Hagfræðistofnun	
  /	
  Sigurður	
  Jóhannesson

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Framtíð höfuðborgarsvæðisins:
Á að þétta byggðina?
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Betri borgarbragur
Hagfræðistofnun
Sigurður Jóhannesson
apríl 2013

ÚTDRÁTTUR
Í greininni er þétting byggðar skoðuð út frá sjónarhorni hagfræði. Er hagkvæmt að þétta
byggðina? Skoðað var hvernig fasteignaverð í hverfum Reykjavíkur hefur þróast frá 1994 til
2010. Sérstaklega var verð ,,gamals“ húsnæðis skoðað. Verðið var síðan borið saman við tölur
um fjölgun íbúða í hverju borgarhverfi. Líta má á verðbreytingar á því húsnæði sem fyrir er sem
vísbendingu um áhrif af þéttingu byggðar á vellíðan fyrri íbúa. Ef húsnæðið hækkar í verði vega
góð áhrif af þéttingu byggðar þyngra en gallarnir, annars ekki. Erlendis hafa menn fundið
samhengi milli þéttleika byggðar og framleiðni. Sagt er frá þessu og fleiri erlendum og
innlendum hagfraæðirannsóknum um efnið.
SUMMARY
This article takes a look at the economics of urban agglomeration. Development of house prices
in diverse quarters of Reykjavik is examined. It seems that in recent years prices have risen most
near the city center. The effect of adding new apartments on the price of older apartments in the
neighborhood is examined with the help of data for real estate transactions in Reykjavik in the
period from 1994 to 2010. Results of foreign studies on the effect of agglomeration on
productivity are surveyed.
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Betri borgarbragur- rannsóknarverkefni
Menn hafa byggt sér skýli í einhverri mynd í einhverja tugi árþúsunda, og á norðlægum slóðum hefur
húsaskjól verið ein af grunnþörfum manna. Allan þennan tíma hafa byggingarmenn þurft að finna lausn á því
hvernig heppilegast og hagkvæmast væri að ná góðum árangri með þeim efnum sem buðust hverju sinni.
Með vaxandi þéttbýlismyndun hefur flækjustig aukist og nú þarf ekki einungis að hugsa fyrir húsaskjóli einu
saman heldur hefur nábýli og feykihröð þörf fyrir aukin samskipti og flutninga sett nýjar kröfur á hið byggða
umhverfi. Kröfur til umhverfisins hafa stöðugt aukist og nú er í vaxandi mæli gerð krafa um að stefnt skuli í
átt að sjálfbærari þróun í byggingariðnaði sem öðrum starfssviðum í þjóðfélaginu. Verðmæti sem liggja í
hinu byggða umhverfi eru feikimikil, byggt er til langs tíma og því nauðsynlegt að fjárfestingin nýtist
ókomnum kynslóðum með lágmarksálagi á umhverfi.
Vorið 2009 tóku fulltrúar sjö aðila höndum saman um að skilgreina rannsóknarverkefni sem fjalla skyldi um
hið byggða umhverfi, með áherslu á hvernig gera mætti þéttbýli umhverfisvænna og sjálfbærara heldur en
verið hefur. Þar sem verkefnasviðið mjög umfangsmikið og snertir mjög ólík starfssvið og hagsmuni þá var
ákveðið að verkefnisstjórn skyldi vera skipuð einum aðila frá hverjum þátttakanda, en með öflugu tenglaneti
yrðu aðrir áhugaaðilar tengdir verkefninu. Verkefnið hlaut þriggja ára Öndvegisstyrk Tækniþróunarsjóðs
Rannís árin 2009-2012 og árið 2010 styrk frá Rannsóknasjóði Vegagerðarinnar.
Verkefnisstjórn skipuðu eftirtaldir aðilar;
−
Björn Marteinsson, arkitekt og verkfræðingur, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og dósent við
Háskóla Íslands-Umhverfis- og byggingarverkfræðideild, verkefnisstjóri
−
Hans-Olav Andersen, arkitekt, Teiknistofan Tröð
−
Harpa Stefánsdóttir, arkitekt, Akitektúra
−
Hildigunnur Haraldsdóttir, arkitekt, Hús og skipulag
−
Helgi B. Thóroddsen, arkitekt, Kanon arkitektar
−
Páll Gunnlaugsson, arkitekt, ASK arkitektar
−
Sigbjörn Kjartansson, arkitekt, Gláma-Kím arkitektar
Að verkefninu hefur, auk verkefnisstjórnar, komið fjöldi aðila og skulu þeir helstu nafngreindir:
−
Anna Sóley Þorsteinsdóttir, arkitekt, Kanon arkitektar
−
Bjarni Reynarsson, land- og skipulagsfræðingur , Landráð
−
Brynhildur Davíðsdóttir dósent HÍ í Umhverfis- og auðlindafræðum,
umsjónarmaður framhaldsnáms
−
Gunnar Örn Sigurðsson, arkitekt, ASK arkitektar
−
Helga Bragadóttir, arkitekt, Kanon arkitektar
−
Helgi Þór Ingason, Háskólanum í Reykjavík
−
Ólafur Tr. Mathíesen, arkitekt, Gláma-Kím arkitektar
−
Ragnhildur Kristjánsdóttir, arkitekt, Teiknistofan Tröð
−
Sigurður Jóhannesson, hagfræðingur, Hagfræðistofnun
−
Sverrir Ásgeirsson, Hús og skipulag
−
Þórður Steingrímsson, arkitekt, Kanon arkitektar
−
Þorsteinn Helgason, arkitekt, ASK arkitektar
−
Þorsteinn Hermannsson, verkfræðingur, Mannvit
−
Vilborg Guðjónsdóttir, arkitekt ASK, arkitektar
Í verkefninu var talað við fjölda aðila; hönnuði, stjórnmálamenn, embættismenn hjá ríki og sveitarfélögum
auk háskólafólks, sem ekki verða nafngreindir fjöldans vegna.
Verkefnisstjórn kann þátttakendum í verkefninu og viðmælendum bestu þakkir fyrir þeirra liðsinni, og
rannsóknasjóðunum báðum fyrir fjármögnunina - án ykkar þátttöku hefði þessi úttekt ekki orðið að
veruleika. Verkefnið hefur verið kynnt fjölda aðila á fundum og ráðstefnum, og einnig skrifaður fjöldi erinda
sem birst hafa innanlands og erlendis.
Árangur verkefnisins er birtur í yfirlitsskýrslunni „Betri borgarbragur“ og að auki í mörgum skýrslum um
ólíka málaflokka sem snerta verkefnissviðið.
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Framtíð höfuðborgarsvæðisins: Á að þétta byggðina?
Í borgum á meginlandi Evrópu er þrengra um íbúana en í Reykjavík og amerískum borgum.
Ýmislegt veldur því, en einkum það að meginlandsborgir eru eldri og að almennt er þéttbýlla í
gamla heiminum en annars staðar á Vesturlöndum. Fyrir daga bíla og lesta fóru flestir ferða sinna
fótgangandi í borgum. Þeir sem einhvers máttu sín notuðu hestvagna. Þá skipti miklu að ekki væri
löng leið til vinnu, verslana og veitingahúsa, svo að ekki sé minnst á fjarlægðina til vina og
ættingja. Þar sem menn búa þétt er land dýrt og mikilvægt að nýta það sem best. Bifreiðar gáfu
mönnum færi á að flytjast frá þéttsetnum miðborgum, eignast hús með garði og komast þannig nær
náttúrunni. Þetta átti einkum við þar sem land var ódýrt, eins og hér á landi og í Ameríku. Stór
óbyggð svæði í Reykjavík og grannbæjum hennar gerðu það að verkum að víða var stutt í lítt
snortna náttúru. Fæstir Reykvíkingar þurfa að leita langt til þess að stunda göngur eða hjólreiðar á
óbyggðu landi. Í útbæjum Reykjavíkur geta hesthús jafnvel verið skammt undan. Þetta er mikils
metið nú sem fyrr. En eftir að konur fóru meira út á vinnumarkaðinn og börn fóru að eyða meiri
tíma á stofnunum virðist sem minna sé lagt upp úr stórum görðum en áður. Sá kostur dreifðrar
byggðar er ekki eins mikils metinn og fyrir nokkrum áratugum. Þá hefur fjölgun bíla og stækkun
borgarinnar gert það að verkum að ferðir taka lengri tíma en áður. Umferðahnútar og vaxandi
fjarlægðir verða til þess að fólk eyðir óþægilega löngum tíma í bíl. Því virðist áhugi hafa aukist á
því að eiga heima í miðborgum, ekki síst meðal ungs fólks. Það er raunar ekki óþekkt fyrirbæri
erlendis (samanber ,,café latte effekten“). Þessi viðhorfsbreyting endurspeglast í því að
húsnæðisverð hefur hækkað meira í miðbæ og vesturbæ Reykjavíkur undanfarin 10-15 ár en í
öðrum hlutum borgarinnar. Því hefur verið kastað fram hvort auka megi velferð borgarbúa með því
að reisa íbúðarhús á auðum svæðum í miðbænum og vesturbænum fremur en að teygja borgina yfir
stærra svæði.
Mynd 1. Nýtingarhlutfall Reykjavík/Kópavogur/Kaupmannahöfn.

Litir standa fyrir þéttleika, dökkur litur sýnir hæsta nýtingarhlutfall.
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Mynd 1 sýnir þéttbýli í Reykjavík og miðborg Kaupmannahafnar. Nýtingarhlutfall sýnir fermetra
húsnæðis á hverjum fermetra lands. Þegar nýtingarhlutfall í Reykjavík er borið saman við
nýtingarhlutfall í Kaupmannahöfn sést að í Reykjavík er aðeins lítill hverfishluti milli Aðalstrætis
og Lækjartorgs jafnsetinn af húsnæði og algengast er í Kaupmannahöfn. Næstþéttasta byggðin í
Reykjavík er að mestu takmörkuð við bæinn innan Hringbrautar og Snorrabrautar. Að hluta til
liggja sögulegar ástæður fyrir því hvað byggð er þétt í Kaupmannahöfn. Stór hluti hennar er frá því
fyrir bílaöld. En í nýjum byggðarlögum á Sjálandi er byggð einnig miklu þéttari en í Reykjavík. Að
sumu leyti er að vísu ólíku saman að jafna. Miklu fleiri íbúar eru á hverjum ferkílómetra í
Danmörku en á Íslandi. Land er því dýrara í Danmörku. En velta má fyrir sér hvort fleira skýri
þennan mun.
Á fyrri hluta 20. aldar bjuggu menn þrengra í Reykjavík en síðar varð. Árið 1935, þegar byrjað var
á fyrsta skipulagða hverfi utan Hringbrautar, voru Reykvíkingar 34 þúsund, flestir innan
Hringbrautar. Árið 2012 áttu 15.700 manns heima í póstnúmeri 101, sem nær yfir gamla miðbæinn
og hluta af Skerjafirði. Frá aldamótum hefur fólki á aldrinum 27-36 ára fjölgað mikið í þessu hverfi,
en fólk á öðrum aldri er álíka margt og áður. Breytinguna má að hluta með breytingum á
fjölskyldugerð. Á þeim þrem aldarfjórðungum sem liðnir eru frá 1935 hefur fólki í meðalheimili
fækkað mikið. Fólk á færri börn og minna er um að aldraðir eigi heima hjá afkomendum sínum. Þá
búa miklu fleiri einir en áður. Þess vegna eru að jafnaði miklu færri í hverju húsi en áður var. Ef
íbúum ætti að fjölga í miðbænum verður þess vegna að fjölga íbúðum. Á nýliðnum áratugum hafa
háhýsi risið við Skúlagötu og upp af henni, en íbúðum á svæðinu innan við Hringbraut og
Snorrabraut fjölgaði þó ekki á árunum 1994 til 2010. Samkvæmt upplýsingum úr Fasteignaskrá
voru þær 6.535 árið 1994, en 6.488 árið 2010. Áhugi virðist vera töluverður á að flytja á þetta svæði
hjá ungu fólki sem lokið hefur námi, ef marka má mannfjöldatölur. Tölur um húsnæðisverð benda
líka til þess að áhugi fari vaxandi á húsnæði á svæðinu.
Í áratugi hefur byggð á höfuðborgarsvæðinu breiðst til austurs og suðurs. Ætti að halda áfram að
þenja borgina út eða ætti að reyna fremur að ,,fylla í eyður“ vestan Elliðaáa? Ýmsir gallar eru við
þann kost að stækka borgina. Þegar fjarlægðir aukast þurfa fleiri að eiga bíl. Fjölskyldur, sem áður
létu einn bíl nægja, bæta einum við. Þegar bílum fjölgar verður meira um umferðartafir. Bensínverð
hefur líka hækkað á nýliðnum árum. Almenningssamgöngur eru dýrari í strálum borgum en þéttum.
Á hinn bóginn hefur strjál byggð ýmsa kosti. Þar eru menn að mestu lausir við hávaða og mengun
mesta þéttbýlisins. Hver maður hefur gott rými út af fyrir sig. Pláss er fyrir garða kringum hús, börn
hafa rúmt leiksvæði fjarri umferð og stutt er út í lítt spillta náttúru. Með breyttum þjóðfélagsháttum
hefur áhugi á stórum görðum sennilega minnkað, eins og fyrr segir. Karlar og konur vinna oftast
nær utan heimilis og börn eyða meiri tíma í skólum og í skipulegum íþróttum en fyrir nokkrum
áratugum. Á hinn bóginn hefur aðgengi að óskipulögðu landi líklega sjaldan verið eftirsóttara en á
seinni árum.
Lesa má hvernig sókn eftir búsetu í hinum ýmsu borgarhverfum hefur breyst undanfarin ár með því
að skoða hvernig húsnæðisverð hefur breyst. Hér á eftir er því lýst á myndum. Stuðst er við gögn
þjóðskrár um fasteignaviðskipti á höfuðborgarsvæðinu og leiðrétt fyrir gerð húss (einbýli, raðhús,
fjölbýli) og aldri þess.
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Mynd 2. Fasteignaverð í Reykjavík árið 1994. Verð í Fossvogi=1.

Heimild: Þjóðskrá, eigin útreikningar. Staðgreiðsluverð á fermetra. Leiðrétt er fyrir húsgerð
(einbýli, raðhús, fjölbýli) og aldri húsa.
Árið 1994 var húsnæði í miðbæ Reykjavíkur nokkrum prósentum dýrara en sambærilegt húsnæði í
öðrum borgarhverfum. Munurinn er meiri þegar borið er saman húsnæðisverð í miðbænum og í
Breiðholti, en annars staðar í borginni virðist húsnæðisverð vera svipað.
Þegar leið að aldamótum hafði heldur dregið í sundur með hverfum borgarinnar. Íbúðir voru þá 1015% dýrari í miðbæ og vesturbæ en í öðrum borgarhverfum.
Mynd 3. Fasteignaverð í Reykjavík árið 2000. Verð í Fossvogi=1.

Heimild: Þjóðskrá, eigin útreikningar. Staðgreiðsluverð á fermetra. Leiðrétt er fyrir húsgerð
(einbýli, raðhús, fjölbýli) og aldri húsa.
Árið 2007 telst seint venjulegt á hagfræðilega mælikvarða. Þetta ár náðu eignabólur hámarki.
Hlutabréfaverð náði hámarki um mitt ár og fasteignaverð í lok árs. En árið er ekki ólíkt næstu árum
á undan og á eftir þegar húsnæðisverð í hinum ýmsu borgarhverfum er borið saman. Breytingin sem
greina mátti milli 1994 og 2000 heldur áfram. Áfram skilur milli borgarhverfa. Íbúðir í vesturhluta
borgarinnar eru nú 20-30% dýrari en íbúðir í öðrum hverfum.
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Mynd 4. Fasteignaverð í Reykjavík árið 2007. Verð í Fossvogi=1.

Heimild: Þjóðskrá, eigin útreikningar. Staðgreiðsluverð á fermetra. Leiðrétt er fyrir húsgerð
(einbýli, raðhús, fjölbýli) og aldri húsa.
Enn virðist hafa orðið breyting í sömu átt árið 2010. Markaður með íbúðir víða um land féll þegar
bankarnir hrundu árið 2008. Í sumum hverfum á höfuðborgarsvæðinu stóðu íbúðir auðar misserum
saman. En það gilti ekki um íbúðir í vesturhluta borgarinnar. Að vísu stafar mjög hátt íbúðaverð í
miðbænum árið 2010 að hluta til af því að þar voru þá seldar dýrar íbúðir við Skúlagötu. Tölurnar
eru því að ekki að öllu leyti sambærilegar. En engu að síður er svo að sjá að enn hafi skilið með
borgarhverfum frá 2007. Íbúðir í Grafarvogi og Árbæ og Grafarholti, sem árið 2007 voru 10%
ódýrari en íbúðir í Fossvoginum, eða rúmlega það, eru nú 25-30% ódýrari. Að hluta til gæti þetta
verið framhald á þeim breytingum sem staðið hafa lengi, en einnig kann að vera að fjármálakreppan
hafi hér áhrif. Þegar hætta steðji að halli menn sér að ,,öruggum“ hverfum vestan Elliðaáa, þar sem
lítil hætta sé á að eftirspurn bregðist.
Mynd 5. Fasteignaverð í Reykjavík árið 2010. Verð í Fossvogi=1.

Heimild: Þjóðskrá, eigin útreikningar. Staðgreiðsluverð á fermetra. Leiðrétt er fyrir húsgerð
(einbýli, raðhús, fjölbýli) og aldri húsa.
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Varast ber að gera mikið úr niðurstöðum fyrir einstök hverfi og einstök ár. Viðskipti eru ekki alltaf
mikil og aðstæður stundum sérstakar, til dæmis vegna nýbygginga. En meginbreytingin á þessum
16 árum er augljós. Íbúðir í vesturhluta borgarinnar hafa hækkað töluvert í verði miðað við önnur
borgarhverfi. Á þessu eru sjálfsagt margar skýringar. Bensínverð hefur hækkað miðað við annað
verðlag eftir hrun. Umferð tefst þegar borgin þenst út og bílum fjölgar. Tískusveiflur hafa sitt að
segja. Ungt fólk vill vera í göngufjarlægð frá kaffihúsum og skemmtistöðum. En ljóst er að á seinni
árum meta Reykvíkingar það meira að vera í grennd við þjónustu í miðborginni, en að hafa rúmt um
sig í úthverfunum.
Hvernig á almennt að túlka mismun á húsnæðisverði eftir hverfum? Hér hefur verið reynt að hreinsa
út önnur einkenni á húsnæðinu en staðinn, en það tekst aldrei alveg. Það sem eftir stendur er þá
sjálft lóðaverðið, greiðsla fyrir það hvar húsið er. Eins og fyrr var nefnt ræður tíska nokkru um það
hvar fólk vill eiga heima, en meðal annars sem kemur við sögu er fjarlægðin frá þeim stöðum sem
menn eiga að jafnaði erindi til: Vinnu, verslana, kvikmyndahúsa, veitingahúsa og annarrar þjónustu.
Útsýni getur haft áhrif og það hvort hverfið er snyrtilegt og nágrannar eru nokkurn veginn í lagi.
Einnig má nefna aðgang að garði, leiksvæði fyrir börn í grenndinni, ama af umferð og hvort góð
útivistarsvæði eru í grennd. Þegar allt þetta hefur verið lagt saman kemur út sú fjárhæð sem menn
vilja greiða fyrir að eiga heima á tilteknum stað.
Mynd 6. Bílaeign eftir hverfum í Reykjavík 2011.
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Eins og fram hefur komið er fermetraverð að öðru jöfnu hærra þegar nær dregur miðbæ
Reykjavíkur en í öðrum hverfum. Húsnæðiskostnaður á fermetra er því meiri þar en annars staðar.
En á móti kemur að kostnaður við ferðir er minni í miðborginni. Þó að miklu minna kosti að flytja
vörur og boð milli manna en fyrir fáum áratugum er enn dýrt að flytja fólk. Þeir sem eru miðsvæðis
eyða minni tíma og peningum í ferðir en aðrir. Miðbærinn er nær ýmissi þjónustu en úthverfin og
styttra er að jafnaði í vinnu þaðan. Þeir sem þar eiga heima geta sparað sér flutningstæki. Að jafnaði
eru rúmlega 10% færri bílar á þúsund íbúa í hverfum 101-107 en í hverfum 108 til 113 (hvert hverfi
vegur jafnt í þessum meðaltalsreikningum). Margir íbúar í miðbæ og vesturbæ Reykjavíkur eru ekki
með bíl, en meira skiptir sennilega að þar er algengt að fjölskyldur láti einn bíl á heimili nægja.
Þar sem húsnæði er dýrt hafa íbúarnir að öðru jöfnu góðar tekjur. Ýmislegt dregur hátekjufólk að
miðborgum, en einnig verður þeim oft hreinlega meira úr verki sem eiga heima þar. Þeir eyða að
minnsta kosti minni tíma í ferðir en þeir sem búa í úthverfum. Almennt fylgja ýmsir kostir því, bæði
fyrir fyrirtæki og neytendur, að vera þar sem er margt fólk. Þess vegna búa langflestir íbúar þróaðra
landa í þéttbýli. Farið verður stuttlega yfir þessa kosti hér á eftir. Síðan má skoða hvað yfirburðir
þéttbýlisins ná langt. Er alltaf hægt að auka afköst og velferð með því að þétta byggðina?
Adam Smith benti fyrstur á það 1776 að framleiðni er jafnan mikil í borgum. Afköst ykjust með
öðrum orðum við tiltekna fyrirhöfn (til dæmis á vinnutíma) þegar byggð þéttist. Mikil framleiðni
endurspeglast í háum launum.1 Árið 1920 benti Alfred Marshall á þrjár skýringar á mikilli
framleiðni í þéttbýli: a) Þar væri gott aðgengi að aðföngum, b) þar væri stór vinnumarkaður og c)
þar væri gott aðgengi að upplýsingum. Skoðum þetta nánar. Þegar fyrirtæki hefur störf í þéttbýli
þarf það að kaupa ýmsar vörur og þjónustu. Líklegt er að hvort tveggja sé þegar í boði, því að
fyrirtæki sem starfi nú þegar þurfi á þeim að halda. Vinnumarkaður er fjölbreyttari í borgum en þar
sem byggð er dreifð. Bæði eiga atvinnurekendur kost á fjölbreyttara vinnuafli og launþegar eiga úr
fjölbreyttara úrvali af vinnustöðum að velja. Þá er í þéttbýli jafnan kostur á meiri menntun og
þekkingu en á fámennum stöðum. Þekking safnast fyrir í fyrirtækjum, en þau njóta hennar ekki ein,
heldur smitast hún til annarra. Þetta eru góð úthrif af starfsemi fyrirtækjanna (úthrif eru áhrif, góð
eða slæm, sem ekki er borgað fyrir á markaði).2 Þá hefur nýlega verið bent á að þar sem byggð er
fyrir er kominn heimamarkaður fyrir ný fyrirtæki. Auðveldara sé því að koma nýjum vörum á
framfæri en í fámenni. Einnig má nefna að í þéttbýli er jafnan í boði fjölbreytt þjónusta fyrir fólk.
Þar eru kvikmyndahús, leikhús og fjölbreytt veitingahús. Að þessu leyti eru lífskjör betri en í
strjálbýli. Þá hefur því verið haldið fram að fyrirtæki keppi harðar hvert við annað í þéttbýli en þar
sem byggðin er strjálli. Þar séu þau því fljótari að taka upp nýjungar í framleiðslu. Borgamyndun
getur líka haft slæm áhrif. Því hefur verið haldið fram að í borgum safnist saman fólk sem vilji njóta
mola af borðum valdhafanna. Þess vegna séu stjórnarsetur oft fjölmenn í löndum þar sem ekki er
lýðræði.3

1

Adam Smith (1776): An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. London/hér er stuðst við P.-P.
Combes, G. Duranton, L. Gobillon og S. Roux (2010): Estimating Agglomeration Economies, í Edward Glaeser
(ritstj.), Agglomeration Economics, University of Chicago Press, bls. 15.
2 Sjá Marshall (1920): Principles of Economics, London, hér er stuðst við Rosenthal & Strange (2002): Evidence on
the Nature and Sources of Agglomeration Economies.
3
Rosenthal & Strange (2002): Evidence on the Nature and Sources of Agglomeration Economies. Fjallað er um þetta
og margt fleira þessu skylt í riti Axels Halls, Ásgeirs Jónssonar og Sveins Agnarssonar (2002): Byggðum og búsetu,
þéttbýlismyndun á Íslandi, 4. kafla: Stærðarhagkvæmni og ytri áhrifum. Útg. Hagfræðistofnun.
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Ekki er langt síðan menn tóku að mæla áhrif þéttbýlis á framleiðni. Á samkeppnismarkaði
endurspegla laun verðmæti jaðarframleiðslu vinnuafls (það er að segja virði eins tíma vinnu til
viðbótar). Þess vegna má túlka tímakaup sem vísbendingu um afköst starfsmanna, eða framleiðni, á
hverjum stað. Árið 1996 lögðu Ciccone og Hall fram niðurstöður rannsóknar, sem byggð var á
meðaltalstölum um framleiðni vinnuafls, þéttleika starfa og menntun í ríkjum Bandaríkjanna árið
1988. Gögnin bentu til þess að framleiðni vinnuafls ykist um 6% þegar störf þéttust um helming.
Skýra mátti meira en helming af breytileika í framleiðni vinnuafls í ríkjum Bandaríkjanna með
þéttleika efnahagsstarfseminnar.4 Þessi rannsókn vakti töluverða athygli og fleiri tóku að kanna
samhengi þéttbýlis og framleiðni. Ciccone komst síðar að þeirri niðurstöðu að áhrif þéttbýlis á
framleiðni væru einnig mikil í 5 Evrópulöndum, Frakklandi, Þýskalandi, Ítalíu, Spáni og Bretlandi.
Áhrifin væru þó heldur minni þar en í Bandaríkjunum.5 Combes, Duranton, Gobillon og Roux
(2010) könnuðu laun og framleiðni ásamt þéttleika byggðar í sýslum Frakklands á árunum 19761996. Athugun þeirra sýndi náið samhengi milli launa og framleiðni annars vegar og þéttleika starfa
hins vegar. Niðurstöðurnar hnigu því í sömu átt og þeirra kannan, sem fyrr voru nefndar, en hjá
Frökkunum virtist þéttbýli þó hafa enn meiri áhrif á framleiðni. Athuganirnar voru fleiri, en í
rannsókn Ciccones og Halls, því að fjölmargar sýslur eru í Frakklandi, auk þess sem horft var á
gögn frá tveim áratugum, en hjá Ciccone og Hall var aðeins ein athugun fyrir hvert ríki
Bandaríkjanna.
Mynd 7. Laun (lógariþmi, lóðr. ás) og þéttleiki byggðar (lógariþmi) í sýslum Frakklands 1976-1996

Heimild: Combes, Duranton, Gobillon og Roux (2010).
Á myndum 7 og 8 má sjá niðurstöður Combes og félaga. Fyrri myndin sýnir laun og þéttleika starfa,
en á hinni myndinni er þéttleiki starfa borinn saman við heildarþáttaframleiðni. Myndirnar sýna
lógariþma stærðanna sem skoðaðar eru. Það sem virðist vera línulegt samhengi á myndunum er því
hlutfallslegt samband. Með öðrum orðum breytast laun og framleiðni um tiltekinn fjölda prósenta
þegar störf þéttast um eitt prósent. Heildarþáttaframleiðni sýnir framleiðslu í hverri sýslu deilt með
veginni summu af vinnutímum og fjármagni (vog hvors liðar í nefnaranum ræðst af framlagi
vinnuafls og fjármagns til framleiðslunnar). Heildarþáttaframleiðnin er nákvæmari mælikvarði á
afköst miðað við fyrirhöfn en laun. En báðar myndirnar segja svipaða sögu. Náið samhengi virðist
4 Ciccone og Hall (1996) Productivity and the Density of Economic Activity, American Economic Review, 86. árg. 1.
tbl.
5
Ciccone (1999): Agglomeration-Effects in Europe, European Economic Review, febrúar, s. 213-227.
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vera milli þéttleika byggðar og afkasta í sýslum Frakklands. Ekki er að sjá að samhengið sé annað í
efri enda skalans en í neðri endanum. Með öðrum orðum er í fljótu bragði ekki að sjá að nein efri
mörk séu á samhengi afkasta og þéttleika byggðar. Niðurstaða Combes og félaga var að laun
hækkuðu um 5% þegar byggð þéttist um 1%. En þetta segir ekkert um orsakarsamhengi. Vel getur
verið að þéttleiki og laun eigi sér einhverjar sameiginlegar skýringar. Sú er líka raunin. Fólk með
langa skólagöngu að baki vill vera í námunda við stjórnsýslu og þjónustu, söfn og hljómleikahús.
Þegar leiðrétt hefur verið fyrir aðdráttarafli hálaunastaða fyrir efnafólk og fleiri þáttum stendur eftir
að laun hækka um 2% þegar byggð þéttist um 1%.6 Þar sem leiðrétt hefur verið fyrir aðdráttarafli
þéttbýlis á hálaunafólk má túlka þessar niðurstöður þannig að þéttleiki byggðar einn og sér lyfti
afköstum manna um sem þessu nemur. Þetta sannar auðvitað ekkert um orsakarsamhengi þéttleika
og afkasta, en taka má það sem vísbendingu um slíkt samhengi.
Mynd 8. Heildarþáttaframleiðni (lógariþmi, lóðréttur ás) og þéttleiki (lógariþmi) í sýslum
Frakklands 1976-1996.

	
  
Heimild:
Combes, Duranton, Gobillon og Roux (2010).

Hér hefur samhengi þéttbýlis og framleiðni verið skoðuð. En einnig eru vísbendingar um að
framleiðsla vaxi meira í þéttbýli en annars staðar. Svo er að minnsta kosti að sjá að húsnæðisverð
hafi hækkað óvenjumikið á árunum 1980 til 2006 í þeim borgum Bandaríkjanna þar sem byggð var
hvað þéttust. Þetta gæti bent til þess að framleiðni aukist meira þar sem þéttbýlast er en annars
staðar á þessum tíma.7
Ein rannsókn hefur verið gerð á áhrifum þess á hagsæld Reykvíkinga að þétta byggðina. ParX
kannaði árið 2007 efnahagsleg áhrif þess að flytja flugvöllinn úr Vatnsmýrinni og reisa þar
íbúðahverfi, sem næði yfir 60 hektara. Meðal höfunda voru bæði danskir og íslenskir sérfræðingar.
Borinn var saman ferðakostnaður Vatnsmýrarbúa og íbúa hverfis sem ella myndi byggjast á
Geldinganesi. Vatnsmýrin er nær miðju höfuðborgarsvæðisins og þaðan er styttra í vinnu og
þjónustu. Töluverður ferðatími sparast ef byggð rís þar. Mat skýrsluhöfunda var að núvirtur ábati
vegna lægri ferðakostnaðar úr Vatnsmýrinni væri á bilinu 33 til 37 milljarða króna. Þetta væri þá
samanlagður (einsskiptis-) hagnaður af því að byggja þar fremur en á Geldinganesi. Önnur
vísbending um hag af því að eiga heima í Vatnsmýri fremur en á Geldinganesi fæst með því að
6 P.-P. Combes, G. Duranton, L. Gobillon og S. Roux (2010): Estimating Agglomeration Economies, í Edward
Glaeser (ritstj.), Agglomeration Economics, University of Chicago Press, bls. 16.
7 Edward Glaeser (2010), Agglomeration Economics, University of Chicago Press, bls. 4-5.
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skoða lóðaverð í grennd við þessi tvö svæði. Ef horft var á líklegt markaðsverð lóða í Vatnsmýrinni
fékkst útkoma sem var ekki langt frá þessum niðurstöðum.8
Freistandi er að nota líta á flugvallarkönnunina og tölur sem nefndar voru hér að framan um
mismun á lóðarverði eftir hverfum sem vísbendingu um þann ávinning sem hafa má af því að
byggja á auðum svæðum í vesturhluta borgarinnar í stað þess að þenja byggðina út. En dæmið er
ekki svo einfalt, því að hér er ekki reiknað með þeim áhrifum sem ný hús hafa á þá byggð sem fyrir
er. Þau eru einkum tvenns konar. Í fyrsta lagi fækkar auðum svæðum sem börn nota fyrir leiksvæði
og fullorðnir til gönguferða. Útsýni breytist einnig þegar byggðin þéttist. Á hinn bóginn er líklegt að
grundvöllur verði traustari fyrir nærþjónustu. Verslunum fjölgi í grenndinni. Líta má á verð þess
húsnæðis sem fyrir er sem vísbendingu um áhrif af þéttingu byggðar á vellíðan fyrri íbúa. Ef það
húsnæði sem fyrir er hækkar í verði þegar fjölgar í hverfinu vega góð áhrif af þéttingu byggðar
þyngra en gallarnir, annars ekki. Sett var upp margvíð þversniðsrannsókn (e. panel study) þar sem
verð ,,gamals“ húsnæðis var skoðað í hverfum Reykjavíkur á árunum 1994 til 2010 og það borið
saman við tölur um fjölgun íbúða í hverju hverfi. Hverfaskiptinguna má sjá á myndum 2 til 5. Byggt
var á tölum um öll þinglýst fasteignaviðskipti á þessum árum úr gagnasafni Þjóðskrár (áður
Fasteignamats). Hér er gert ráð fyrir að fjöldi íbúða í hverfi hafi áhrif á fasteignaverð en ekki öfugt.
Ef gert er ráð fyrir að íbúðabyggingar séu ákveðnar af skipulagsyfirvöldum, sem taki lítið tillit til
ásóknar í að byggja á hverjum stað, virðist það vera skynsamleg forsenda. Jafnan sem skoðuð var
lítur einhvern veginn þannig út:
𝑑𝑙𝑜𝑔

𝑓
= 𝑐 + 𝑎 𝑑𝑙𝑜𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑚
𝑙

+ 𝑡𝑎𝑓𝑖𝑛𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 + b(log 𝑓𝑒𝑟𝑚 −4 ) + 𝑐 𝑑𝑙𝑜𝑔
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𝑙
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) + 𝑒 ∗ 𝑔𝑒𝑟𝑣𝑖𝑏𝑟𝑒𝑦𝑡𝑎  𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟  𝑟𝑎ðℎú𝑠 + 𝑔
𝑙 −4
∗ 𝑔𝑒𝑟𝑣𝑖𝑏𝑟𝑒𝑦𝑡𝑎  𝑓𝑦𝑟𝑖𝑟  𝑒𝑖𝑛𝑏ý𝑙𝑖𝑠ℎú𝑠 + 𝜉
+ 𝑡𝑎𝑓𝑖𝑛  𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 + 𝑑(log

Hér er f fermetraverð húsa sem reist voru fyrir 1990 í hverju hverfi fyrir hvert ár frá 1994 til 2010, l
er launavísitala fyrir allt landið á hverjum tíma, ferm er fjöldi fermetra af íbúðarhúsum í hverju
hverfi á hverju ári, en a, b, c, d, e og g eru stuðlar jöfnunnar, sem metin er með aðfallsgreiningu.
Háða breytan er breyting í fermetraverði miðað við laun í hverju hverfi. Meðal skýribreytna eru
tafin gildi allt að þremur árum aftur í tímann. Samhengi fjölgunar íbúða og verðs á því húsnæði sem
fyrir var reyndist ekki mælanlegt (stuðullinn a í jöfnunni hér fyrir ofan sýnir þetta samhengi). Með
öðrum orðum var samhengið ekki marktækt frábrugðið núlli á hefðbundna mælikvarða. Óvíst er
hvernig túlka á þessa niðurstöðu, en tvennt kemur helst til greina. Í fyrsta lagi getur verið að úthrif
af nýju húsnæði í gömlum hverfum séu lítil. Hinn kosturinn er að góð úthrif í formi aukinnar
þjónustu sem fylgir nýrri byggð jafni nokkurn veginn út neikvæð úthrif af byggðinni á umhverfið.
Ef önnur hvor af þessum túlkunum er rétt eru hrein úthrif af nýrri byggð á verðmæti annarra íbúða í
sama hverfi lítil og rétt að líta fram hjá þeim. Ef þessar ályktanir eru réttar er nóg að horfa á
húsnæðisverð til þess að mæla velferðaráhrif af nýbyggingum á mismunandi stöðum, eða þá að
skoða niðurstöður ParX um hvað sparist í ferðatíma af því að byggja nærri miðbænum í stað þess að
reisa ný hverfi í útjaðri borgarinnar. Ef þessi túlkun er rétt má auka velferð borgarbúa með því að
bæta við íbúðum þar sem fasteignaverð er hæst núna.
8

Samráðsnefnd samgönguráðuneytisins og Reykjavíkurborgar (2007): Reykjavíkurflugvöllur-úttekt á
framtíðarstaðsetningu. Útg. Samgönguráðuneytið, Reykjavíkurborg.
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