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Yfirlýsing	  höfundar	  
Hér	  með	  lýsi	  ég	  því	  yfir	  að	  verkefni	  þetta	  er	  byggt	  á	  mínum	  eigin	  athugunum,	  er	  samið	  af	  mér	  og	  að	  það	  
hefur	  hvorki	  að	  hluta	  né	  í	  heild	  verið	  lagt	  fram	  áður	  til	  hærri	  prófgráðu.	  
	  

	  
	   	  



 ii 

Ágrip	  
Markmið þessa verkefnis er að hanna fallegan almenningsgarð á ónotuðu svæði sem er um 1 

ha að stærð, í hjarta Siglufjarðar. Með tímanum hefur starfsemi þessa svæðis sem áður var 

fótboltavöllur Knattspyrnufélags Siglufjarðar, lagst niður og er svæðið ekkert nýtt í dag. 

Samhliða verður skoðuð uppbygging íbúðarhúsnæðis á svæðinu og hvernig það getur styrkt 

fyrirhugaðan almenningsgarð. Ýmis gögn voru notuð til að kynnast sögu staðarins og hvers 

vegna hann er eins og hann er. Greiningar eru notaðar til að sjá hvað ber að hafa í huga í 

hönnun vallarins en þær voru svo teknar saman og notaðar áfram í niðurstöðum og 

hönnunartillögu sem er lögð fram í síðasta hluta verkefnisins. 

 
 
Lykilorð: Siglufjörður, almenningsgarður, hönnunarforsendur, hönnunartillaga.  	  
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Þakkir	  og	  tileinkun	  
Sérstakar þakkir fyrir yfirlestur, hvatningu og ómetanlega aðstoð við gerð þessa verkefnis fá 

Ína Sif Stefánsdóttir og Ásta Margrét Jónsdóttir. Einnig vil ég þakka fjölskyldunni minni fyrir 

að standa við bakið á mér og aðstoða mig með barnapössun þegar á þurfti að halda. Guðmann 

Sveinsson og sonur minn Dagur Nói Guðmannsson fá bestu þakkir fyrir umburðalyndið og 

fyrir að vera ljósið mitt í lok hvers skóladags. Síðast en ekki síst vil ég þakka leiðbeinanda 

mínum, Birki Einarssyni fyrir aðstoðina. 
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1 Inngangur	  

1.1 Tilurð	  

Þegar hugað var að verkefni fyrir BS ritgerð kom fátt annað til greina en verkefni sem snýr að 

gamla heimabænum, Siglufirði. Höfundur þekkir skipulagssvæðið vel og stendur það honum 

nærri að vel takist til við skipulag þessa svæðis. Í minningunni tengist völlurinn ýmsum 

uppákomum í lífi mínu, fyrsta fótboltaæfingin, ófáu fótboltaleikirnir þar sem KS-ingar voru 

hvattir til dáða, sirkus sýning, útileikfimi þegar vel viðraði o.fl. Sú hugmynd að útbúa fallegan 

almenningsgarð varð fljótlega til. Starfsemin á vellinum hefur horfið smátt og smátt í gegnum 

tíðina og í dag minnir hann einna helst á eyðimörk í hjarta bæjarins. Mikil umferð bæði  

 

gangandi og akandi á þarna leið hjá svo svæðið hefur alla burði til að vera mikið notað og 

vinsæll samkomustaður bæjarbúa. Ég tel mikilvægt að hanna þennan garð með bæði sumar- 

og vetrarnotkun í huga þar sem vetur er þar stóran hluta ársins.  

Mynd 1. Horft yfir svæðið frá Hvanneyrarbraut 

Kort 1. Staðsetning skipulagssvæðis í hjarta bæjarins 
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Í dag er mikil uppbygging á Siglufirði í 

anda síldaráranna sem Siglufjörður er hvað 

þekktastur fyrir og mikið gert til að laða að 

ferðamenn og vekja áhuga á bænum 

hérlendis sem og erlendis. 

Síldarminjasafnið og Þjóðlagasafn sr. 

Bjarna Þorsteinssonar skapa sérstöðu í 

bænum sem trekkir að mikinn fjölda 

ferðamanna ár hvert. Rauðka ehf. vinnur í 

nánu samstarfi við þessi tvö söfn og hafa 

undanfarin ár byggt upp aðstöðu sína við smábátahöfnina á Siglufirði og gjörbreytt ásýnd 

svæðisis til hins betra eins og sést á mynd 1. Síldarminjasafnið er eitt stærsta sjóminja- og 

iðnaðarsafn landins og með fjölda gesta 

á safnið ár hvert sýnir það og sannar hve 

mikilvægt er fyrir lítil bæjarfélög sem 

þetta að skapa sér sérstöðu og bjóða upp 

á eitthvað sem ekki er að finna 

annarsstaðar. Árið 2010 voru um 12.000 

gestir sem heimsóttu safnið og þ.a.l. 

bæinn heim (Síldarminjasafn Íslands, 

2011) . Önnur bæjarfélög á landinu hafa 

farið þá leið að skapa sérstöðu. Þar má sem dæmi nefna Stykkishólm þar sem miðbærinn er 

einskonar safn gamalla húsa og skapar áhugaverða stemmingu í bænum. En átak hefur verið í 

bænum í varðveislu gamalla húsa svo komandi kynslóðir geti notið þess sem áður var. Í dag 

er Stykkishólmur með vinsælli stöðum á landinu meðal ferðamanna. En allt helst þetta í 

hendur, ferðamannaiðnaðurinn er atvinnuskapandi fyrir bæjarfélagið og um leið ákjósanlegri 

staður til að búa á. En atvinnulíf og atvinnurekstur er mikilvæg undirstaða byggðar. 

Undanfarin ár hefur íbúum Siglufjarðar farið fækkandi og má rekja það til færri 

atvinnutækifæra en áður var. Skv. tölum hagstofunnar fer meðalaldur íbúa bæjarins hækkandi, 

barnafjölskyldur flytja burt og meðalaldur íbúa hækkar. Í uppbyggingu ferðamannaiðnaðar 

má ekki gleyma fólkinu sem býr og byggir bæinn. Í þessu verkefni mun ég snúa að þeim hóp. 

Íbúum Siglufjarðar. 

 	  

Mynd 2. Síldarminjasafnið (Norðurland, á.á.) 

Mynd 3. Gömul hús í miðbæ Stykkishólms (Stykkishólmur, 2009) 
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1.2 Markmið	  

Megin markmið verkefnisins er að efla 

mannlíf á svæðinu og glæða þannig 

völlinn aftur því lífi sem einkenndi 

hann hér áður fyrr eins og sjá má á 

mynd 4. Lögð verður fram áætlun um 

endurbætt bæjarrými í formi 

almenningsgarðs þar sem  þarfir íbúa 

bæjarins eru hafðar að leiðarljósi. 

Einnig verður kannað með hvaða hætti 

uppbygging íbúðarhúsnæðis gæti 

styrkt áðurnefnd markmið.  

Staðsetning vallarins eru krossgötur fólks sem á leið milli þriggja hverfa bæjarins: suðurbæ, 

miðbæs og norðurbæjar, en malarvöllurinn er staðsettur í miðbæjarhlutanum.  Í upphafi 

skipulags bæjarins var völlurinn skilinn eftir þegar byggð tók að þéttast smátt og smátt á 

eyrinni. Tilgangur vallarins átti að vera afdrep fyrir íbúa bæjarins til að gera sér glaðan dag og 

njóta þess að vera til. Hugmyndir bæjarins fólu í sér að þarna skyldi rísa tennisvöllur og 

einhverskonar leikvöllur fyrir börnin í bænum. Bil milli húsa og falleg götumynd var 

mikilvægt atriði við gerð skipulags á Siglufirði þegar bærinn varð skipulagsskyldur árið 1921. 

Ef skoðað er skipulag miðbæjarins kemur fljótlega í ljós að einkenni þess er þétt byggð þar 

sem hús standa upp við gangstéttar sem er rýmismyndandi og karakterskapandi fyrir 

heildarmynd þessa hluta bæjarins. Í gegnum árin hafa þó sum húsin verið dæmd ónýt og rifin. 

Afleiðingarnar eru skörð í þessa ákveðnu götumynd sem er vert að fylla upp í svo 

heildarmyndin tapist ekki. Mótvægisaðgerðir hafa verið framkvæmdar sem fela í sér 

upphalningu og endurgerð gamalla húsa og hafa þær aðgerðir tekist vel og þau hús mikið 

prýði fyrir bæinn. Næsta skref væri þá e.t.v. að fylla upp í þær lóðir sem standa auðar með 

húsum í sama stíl og húsin í kring.  

Ástæða fyrir markmiðum þessa verkefnis eru ofantalin atriði. Skipulagsmál á Siglufirði voru 

mönnum mikið hjartans mál hér á árum áður og eru vonandi enn. Því verður haldið áfram 

með hugmyndir manna hér áður fyrr sem sáu fyrir sér völlinn sem bæjarprýði og afdrep fyrir 

íbúa. Höfundur mun upphefja fyrra skipulag með þéttingu byggðar og rýmisskapandi 

götumynd.   

Mynd 4. Pokahlaup á malarvellinum snemma á 20.öld 
(Kristfinnur Guðjónsson, á.á.) 
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1.3 Efnistök	  

Ritgerðin skiptist í sjö kafla en fjóra megin hluta. Í fyrsta hlutanum verður fjallað um 

skipulagssvæðið og hönnunarforsendur. Fjallað verður um afmörkun skipulagssvæðisins, 

núverandi skipulagsstöðu og aðliggjandi byggð. Settar verða fram helstu forsendur fyrir nýtt 

deiliskipulag svæðisins. Þessar forsendur eru sá grunnur sem hönnunartillagan byggir á og 

gerð er ítarleg grein fyrir í fjórða og síðasta kafla þessa verkefnis. Annar hluti verkefnisins 

fjallar um staðhætti á Siglufirði og hvernig byggðin hefur mótast í gegnum tíðina. Einnig 

verður fjallað almennt um veðurfar, íbúaþróun, umferð, byggingar o.fl. Almenningsgarðar, 

þróun þeirra og mikilvægi í borgum og bæjum, er efni þriðja hluta verkefnisins. Fjórði og 

jafnframt síðasti hluti verður eins og áður sagði, hönnunartillaga fyrir skipulagssvæði 

verkefnisins. 
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2 Efni	  og	  aðferðir	  

2.1 Vinnuferill	  

Byrjað var á vettvangsferð sumarið 2011, aðstæður kannaðar og myndir teknar. Í janúar 2012 

byrjaði svo vinnan við verkefnið. Eftir fund með leiðbeinanda þar sem rædd voru markmið 

verkefnisins, var farið af stað í heimildaöflun. Þegar upplýsingar um tilurð vallarins og allt 

sem tengdist því lá fyrir, var hafist handa við að skrifa. Því næst færði höfundur sig nær og 

nánasta umhverfi vallarins var skoðað. Dymbilvikuna 2012 heimsótti höfundur Siglufjörð 

aftur og skoðaði betur og tók myndir af þeim svæðum sem athyglin hafði beinst að við skrif 

verkefnisins. Jafnframt kynnti höfundur sér hlutverk og eðli almenningsgarða hérlendis og 

erlendis til að auka skilning á notkun og tilgang þeirra.  

2.2 Gögn	  og	  aðferðir	  
Haft var samband við nokkra starfsmenn Fjallabyggðar,  Ingibjörgu Magnúsdóttur 

tæknifulltrúa,  Val Þór Hilmarsson garðyrkju- og umhverfisfulltrúa og Sigurð V. 

Ásbjarnarson bæjarstjóra. Þau útveguðu tölvugrunna (grunnmynd, loftmynd og 

hæðarlínugrunn) sem notast var við í verkefninu og svöruðu spurningum höfundar. Bækur 

sem notast var við komu úr ýmsum áttum og má þar nefna Síldarævintýrið á Siglufirði, Borg 

og náttúra eftir Trausta Valsson, Bæirnir byggjast eftir Pál Líndal, Siglufjörður 1918-1988, 

With People in Mind eftir Kaplan og Kaplan, Design for fun: playgrounds o.fl. 

Tímaritsgreinar voru einnig skoðaðar eins og Defining the Sustainable Park eftir Galen Cranz, 

íslenski skrautgarðurinn eftir 

Einar E. Sæmundssen, The Park 

and the People: history of Central 

Park eftir Roy Rosenzweig og 

Elizabeth Blackmar. 
Aðalskipulag Fjallabyggðar frá 

2008-2028 var einnig 

grandskoðað.  

Tafla 1. Uppbygging verkefnis 
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3 Skipulagssvæðið	  og	  hönnunarforsendur	  

3.1 Mörk	  skipulagssvæðis	  

Malarvöllurinn á Siglufirði nær yfir svæði sem afmarkast af Þormóðsgötu til norðurs, 

Túngötu til austurs, Eyrargötu til Suðurs og Hvanneyrarbraut til vesturs. Stærð svæðisins er 

um 1 ha sem jafnast á við tvo Austurvelli eins og sjá má á korti 2. 

Í kringum skipulagssvæðið er aðallega 

íbúðarhverfi en stutt er í leikskóla og 

grunnskóla eldri deildar þar  í bæ. Við 

leikskólann er stórt leiksvæði sem er opið 

almenningi þegar leikskólinn er ekki opinn. 

Mikil umferð nemenda í eldri deild 

grunnskólans, á leið hjá skipulagssvæðinu á 

leið sinni niður í bæ (sjá staðsetningu á korti 

2). Alþýðuhúsið á sér mikla sögu í bænum 

og hefur jafnan verið samkomuhús 

Siglfirðinga í gegnum tíðina. Þetta hús stendur við skipulagssvæðið en Aðalheiður 

Eysteinsdóttir listakona hefur fest kaup á því og hyggst opna þar vinnustofu fyrir listamenn, 

listaverk hennar munu svo prýða lóðina við hliðina á húsinu (sjá staðsetningu á korti 2).  

Kort 2. Afmörkun skipulagssvæðis (Samsýn, á.á.) 

Kort 3. Helsta þjónusta og starfsemi í kringum skipulagssvæðið 
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3.2 Aðliggjandi	  svæði	  

Nærliggjandi hús eru flest byggð á tímabilinu 1923 – 1934  (Fasteignaskrá Íslands, 2011). Þau 

endurspegla þá byggingagerð sem var algeng á þeim tíma. Lítil og einföld bárujárnshús þar 

sem allur frágangur er einfaldur og látlaus, kölluð húsagerð alþýðunnar. Þau hús eru flest 

einlyft á kjallara og með lágu risi. Fleiri tegundir húsa eru einnig þarna í kring og má þar 

nefna hús í norskum sveitserstíl, nokkuð frábrugðið litlu bárujárnshúsunum. Sveitserhúsin er 

að finna víða á Eyrinni, elsta hluta bæjarins. Þau einkennast af háum sökkli, meiri lofthæð, 

stærri gluggum og meiri þakhalla en á klassískum húsum (Jon Nordsteien og Magnús 

Skúlason, 2007)  

 

Mynd 5. Eyrargata horft til suðurs 

 

Mynd 6. Túngata horft til austurs 

 

Mynd 7. Þormóðsgata horft til norðurs  

 

Mynd 8. Hvanneyrarbraut horft til vesturs 
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Eftir að hafa skoðað nærumhverfi skipulagssvæðisins, sem einkennist af gömlum húsum, er 

áhugavert að líta til uppbyggingar gamalla húsa á Siglufirði en undanfarin ár hefur verið 

mikill áhugi fyrir því að endurvekja upprunalegt útlit þeirra og skapa þannig sérstöðu í 

bænum. Undanfarið hefur verið mikið um það að rífa gömul hús sem eru komin til ára sinna 

og dæmd ónýt. Tómar lóðir þar sem áður stóðu gömul hús, minna einna helst á gatasigti í 

þessum elsta hluta bæjarins og því er mikið gleðiefni þegar þeirri þróun er snúið við og 

þéttleiki byggðarinnar fær að halda sér.  Í þeim tilvikum sem hús hafa verið gerð upp og færð 

í upprunalegt horf sitt hefur yfirleitt tekist vel til eins og sjá má á mynd 9. Byggð á 

malarvellinum er liður í þéttleika og heildarmynd bæjarins. Með útlit þessara húsa í huga er 

hægt að skapa þar fallega götumynd sem fellur vel að umhverfi sínu.  

 

 
        Mynd 9. Gömul uppgerð hús á Siglufirði 
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3.3 Aðalskipulag	  og	  umhverfismál	  

Við upphaf skipulags var malarvöllurinn skilgreindur 

sem bæjarvöllur, með möguleika á því að setja þar niður 

leikvelli t.d. tennisvöll og leikvöll fyrir börn, þar sem 

eini leikvöllurinn á eyrinni var leikvöllur barnaskólans 

(Páll Líndal, 1982). Völlurinn hefur því þrátt fyrir 

staðsetningu sína aldrei haft hlutverk byggingalóðar ef 

frá er talið hús sem stóð á horni Þormóðsgötu og 

Túngötu snemma á 20. öld. Í dag heyrir skipulagssvæðið 

undir miðsvæði bæjarins eins og sjá má á korti 4 en 

miðsvæði er svæði fyrir verslunar- og þjónustustarfsemi 

og stjórnsýslu sem þjónar heilu landsvæði, þéttbýlisstað 

eða fleiri en einu bæjarhverfi, s.s. verslunum, skrifstofum, 

þjónustustofnunum, veitinga- og gistihúsum, menningarstofnunum og hreinlegum iðnaði. 

Í núverandi aðalskipulagi Fjallabyggðar 2008-2028, er stutt umfjöllun um framtíð 

malarvallarinns: 

Á Siglufirði er gert ráð fyrir að núverandi malarvöllur verði byggður upp sem miðsvæði 

og áhersla lögð á að blanda saman íbúðum, verslunum og grænu svæði á skynsamlegan 

hátt. Sérvöruverslanir, skrifstofur, veitingahús og þjónustustofnanir eiga meðal annars 

að skipa lykilhlutverk á svæðinu. Einnig má gera ráð fyrir að byggð verði íbúðarhús 

með því yfirbragði sem einkennir gamla bæinn á miðsvæðinu, s.s. steypt tví- eða þrílyft 

hús með risi og kvistum. 

3.4 Deiliskipulag	  
Ekki liggur fyrir staðfest deiliskipulag af svæðinu. Hönnunartillaga höfundar er í raun blanda 

af deiliskipulaginu og fullnaðar hönnun bæjarrýmis. Þannig gefst færi á því að kanna kosti og 

galla tillögunnar. Leitast verður við að húsagerð og þéttleiki endurspegli skipulagssögu og 

núverandi ásýnd bæjarins. 

3.5 Núverandi	  útivistarsvæði	  

Núverandi útivistarsvæði bæjarins eru fjögur talsins. Skarðið er skíðasvæði Siglfirðinga í 

Skarðsdal. Hóll er íþróttamiðstöð og geymir núverandi aðstöðu knattspyrnufélags Siglufjarðar 

auk þess er þar aðstaða fyrir golf og hestamennsku og þar er rudd gönguskíðabraut á veturna. 

Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir frekari uppbyggingu tjaldsvæðis þar í tengslum við 

Kort 4. Afmörkun miðsvæðis 
skv.aðalskipulagi (Teikn-ráðgjöf og 
hönnun, 2011) 
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íþróttamiðstöðina. Skógræktin er staðsett á milli Hóls og Skarðsins, en þar hefur á síðustu 

árum verið eitt helsta útivistarsvæði Siglfirðinga. Gert er ráð fyrir að það svæði stækki og 

samþættist við útivistar- og frístundasvæði í Hólsdal og Skarðsdal. Nýjasta viðbótin í 

útivistarsvæði bæjarins er snjóflóðavarnargarðurinn sem staðsettur er í fjallshlíðinni fyrir ofan 

bæinn og er hin fínasta gönguleið með útsýnispöllum á nokkrum stöðum (Teikn-ráðgjöf og 

hönnun, 2010). Þegar skoðuð er staðsetning þessara útivistarsvæða bæjarins kemur í ljós að 

öll eru þau staðsett í útjaðri byggðarinnar og ekki í alfaraleið. Þetta sýnir mikilvægi þess að fá 

útivistarsvæði nær íbúum bæjarins svo það verði hluti af daglegu lífi þess og ekki þurfi að fara 

út fyrir þéttbýlið til að upplifa fallega náttúru. 

 

	  

3.6 Gagnstyrkni	  

Andstæður eru sagðar styrkja hvora aðra, hvort sem um ræðir tvo ólíka einstaklinga í 

hjónabandi, andstæða liti í litahringnum eins og t.d rauður og grænn eða borg og náttúra. Þetta 

lögmál nefnist gagnstyrkni (e. complementarity) (Trausti Valsson, 1999). Ef gagnstyrkni er 

höfð í huga við hönnun á almenningsrými er hægt að stuðla að þvi að andstæðurnar náttúra og 

þéttbýli upphefji hvora aðra og styrki þannig heildarmynd hönnunarinnar.  Í þessu tilviki er 

um að ræða samspil húsa umhverfis skipulagssvæðið og garðinn sem áætlaður er í miðjunni. 

Með þessar andsæður í huga, hús og garður, mun höfundur leitast við í hönnun sinni að þær 

upphefji hvora aðra til að fá sterkari heildarmynd af svæðinu. Þetta er hægt að gera með því 

að láta hönnun garðsins ná inn að húsunum og hönnun húsana endurspeglast að einhverjum 

hluta í garðinum sjálfum. 

Kort 5. Staðsetning útivistarsvæða bæjarins 
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3.7 Eiginleikar	  svæðisins	  

Styrkur svæðisins er staðsetningin. Svæðið er við jaðar miðbæjarins sem iðar af mannlífi á 

hverjum degi. Gott væri því að staldra við á svæðinu til að njóta náttúrunar sem það gæti haft 

upp á að bjóða. Svæðið markar ákveðin skil milli tveggja hverfa bæjarins, norðurbæjar og 

miðbæjar. Norðurbærinn hefur að geyma innkomu í bæinn gegnum Strákagöng, 

sundhöll/íþróttahús bæjarins, sjúkrahús og elliheimili. Þannig á fólk úr suðurbænum og 

miðbænum mikið erindi í norðurhluta bæjarins, ákveðin hringrás á sér stað.  

Veikleikinn er undirlendi og það hversu opið svæðið er fyrir veðri og vindum. Norðanáttin á 

greiðan aðgang á svæðið og undirlendið er þurr malarvöllur.  

Ógnir eru þær að svæðið stendur lágt gagnvart sjávarstöðu þannig að ef sjávarhæð fer 

hækkandi er hætta á flóði inn á svæðið. Einnig getur svæðinu stafað ógn af mikilli snjósöfnun 

þar sem mikill snjór fellur á svæðið og í dag er snjó rutt af vegum bæjarinn inn á völlinn. Lítið 

er af fjölbýlum í bænum og því mikið um einkagarða. Fyrirhuguðum almenningsgarði gæti 

stafað ógn af þeirri staðreynd þar sem fólk gæti kosið að dvelja frekar í einkagarðinum. 

Tækifærin eru mikil á þessum stað. Með tilkomu Héðinsfjarðargangna breytist flæði umferðar 

inn í bæinn, umferð gæti minnkað framhjá athugunarsvæðinu sem veitir því meiri frið. 

Tilkoma almenningsgarðs mun efla félagsleg tengsl meðal bæjarbúa og staðurinn getur orðið 

ákveðinn staður þar sem fólk mælir sér mót (e. meeting point). Með réttum áherslum er hægt 

að stuðla að meiri gæðum vallarins ef höfð eru í huga veikleikar og ógnir svæðisins. Með 

réttu skipulagi og hönnun getur svæðið orðið aðdráttarafl fyrir ungt fólk að setjast að í 

bænum.  	  
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4 Staðháttagreining	  

4.1 Staðsetning	  

Siglufjörður er nyrsti kaupstaður Íslands. Bærinn er hluti af sveitarfélaginu Fjallabyggð sem 

er sameinað sveitarfélag Siglufjarðar og Ólafsfjarðar. Fjörðurinn gengur til suðvesturs inn í 

Tröllaskaga og er umlukinn 600-900 metra háum fjöllum á þrjá vegu. Lítið undirlendi er við 

fjörðinn nema í botni fjarðarinns. Eyrin, þar sem miðbærinn er staðsettur er mjög lág og blaut. 

Hún gengur 400 m út á sjóinn og er um 600 m breið. Miðbærinn er því berskjaldaður fyrir 

norðan áttinni sem er mikilvægur þáttur þegar kemur að skipulagi á staðnum (Teikn-ráðgjöf 

og hönnun, 2010). 

  
   Kort 6. Sveitarfélagið Fjallabyggð (Teikn-ráðgjöf og hönnun, 2011) 
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4.2 Saga	  	  

Siglufjörður einkennist af stórbrotinni náttúru. Fjörðurinn er eins og áður sagði umlukinn 

bröttum og háum fjöllum sem í gegnum tíðina hefur gert búsetu þar erfiða. Áður fyrr var 

aðeins hægt að komast að bænum siglandi eða fótgangandi yfir þessi miklu fjöll, 

snjóflóðahætta var mikil og í rúma tvo mánuði á ári sást sólin ekki fyrir þeim. Þrátt fyrir þetta 

hafði fjörðurinn mikið aðdráttarafl fyrir norska sjómenn sem áttu þarna leið hjá. Fjörðurinn 

hefur góða höfn frá náttúrunnar hendi sem hefur gert bæinn að því sem hann er í dag. Allt til 

ársins 1911 var Eyrin við Siglufjörð kennd við fyrsta landnámsmanninn, Þormóð hinn ramma. 

Þormóðseyri nefndi hann eyrina eftir að hafa siglt inn fjörðinn sem hann nefndi Siglufjörð. 

Lítið nes er við op fjarðarins en þar tók Þormóður sér bólfestu og nefndi það Siglunes. Þar var 

gott land fyrir búfénað og stutt að sækja sjóinn. Verslun hófst árið 1818 á Þormóðseyri og var 

þar aðeins ein verslun til aldamóta 1900. Uppúr aldamótum tók kaupstaðurinn á sig nýja 

mynd, stækkaði og smám saman hvarf Þormóðseyri úr mæltu máli og Eyri tók við, þá 

Siglufjarðareyri og þann 20.maí 1918 öðlaðist Siglufjörður kaupstaðarréttindi. Þannig 

þróaðist svo áfram stækkun bæjarins þegar byggingum tók að fjölga í kringum þorpið á 

Eyrinni og árið 1918 voru þar risin um 200 hús og aðrar fasteignir (Björn Dúason, 1988).  

Í sögubókum eru nefnd tvö landnám norðmanna á Siglufirði. Það fyrra mun vera kennt við 

Þormóð ramma á landnámsöld í kringum 900 og það síðara upp úr aldamótunum 1900 þegar 

norskir sjómenn fóru að setjast að á Siglufirði og síldveiðar fóru að gera vart við sig. En 

stærsti hlutinn í sögu Siglufjarðar snýst um síldina. Síldin breytti miklu fyrir fólk sem hafði 

þegar búsetu í kaupstaðnum. Bæjarbúar 

fleygðu fyrri störfum frá sér og soguðust inn 

í athafnalíf hins nýja tíma. Þegar 

aðkomumenn tóku að streyma til bæjarins 

fóru bryggjur að rísa, hver á fætur annarri. 

Hús voru byggð og götur lagðar. Þess má 

geta að árið 1900 var aðeins ein gata í 

kaupstaðnum, Gránugata. Árið 1918, þegar 

Siglufjörður fékk kaupstaðaréttindi, voru 

göturnar orðnar 24 talsins. Þar á meðal voru 

göturnar sem afmarka athugunarsvæði þessa 

verkefnis, malarvöllinn (Ingólfur 

Kristjánsson, 1988).  
Mynd 10. Knattspyrnufélag Siglufjarðar hefur lengst af 
notast við malarvöllinn í gegnum tíðina (Kristfinnur 
Guðjónsson, á.á.) 
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Malarvöllurinn hafði áður fyrr verið beitarland fyrir búfénað (sjá mynd 11) en á 

lýðveldisárinu 1944 var völlurinn afhentur Knattspyrnufélagi Siglufjarðar til æfinga og 

keppnisleikja (sjá mynd 10). Fyrir þann tíma hafði félaginu verið úthlutað æfingasvæði á Hóli 

sem hentaði einkar illa þar sem það var mýrlent, blautt og mosavaxið. Haustið 1986 var svo 

hafist handa við að útbúa þar nýjan grasvöll og er nú öll æfingaraðstaða félagsins staðsett á 

Hóli (Ingólfur Kristjánsson, 1988). 

 
Mynd 11. Búfé á beit á malarvellinum (Ingólfur Kristjánsson, 1988) 

4.3 Þróun	  skipulags	  
Séra Bjarni Þorsteinsson setti mark sitt á sögu Siglufjarðar í 

upphafi 20.aldar og er því oft kallaður “faðir Siglufjarðar”. 

Bjarni var tónskáld mikið en hafði einnig mikinn áhuga á 

skipulagsmálum og talinn einn af fremstu áhugamönnum um 

skipulagsmál fyrr og síðar (Ingólfur Kristjánsson, 1988). Hann 

átti mikinn þátt í því að staðurinn fengi kaupstaðaréttindi árið 

1918 og teiknaði nokkra skipulagsuppdrætti af bænum. Árið 

1921 voru sett lög um skipulag kauptúna og sjávarþorpa. Í 

kjölfarið tók skipulagsnefnd til starfa með þeim Guðmundi 

Hannessyni lækni og Guðjóni Samúelssyni arkitekt í 

fararbroddi. Upp hófst mikil barátta um skipulag bæjarins sem 

var þá 6. fjölmennasti staður landsins (Páll Líndal, 1982). Sá 

fyrrnefndi bar skipulagi Siglufjarðar ekki góða söguna í riti sínu ,,Um skipulag bæja”. 

Mynd 12. Sr. Bjarni Þorsteinsson 
(Músík.is, á.á.)  
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Þar hafa flest hús þotið upp á síðustu árum, og var því frekar von til þess, að byggðin 
yrði lagleg og skipuleg. Viðleitni hefur og verið í þessa átt eftir uppdrættinum að 
dæma, götur vel lagðar og húsareitir afmarkaðir, en ekki verður sagt að skipulagið hafi 
tekist alls kostar vel. Nýju göturnar virðast gerðar með reglustiku, sumir húsareitir of 
litlir aðrir of stórir (Guðmundur Hannesson 1916: 29-30).  

Hann nefnir fleiri atriði og nefnir svo að ef til vill hafi hraður vöxtur bæjarins komið mönnum 

svo á óvart að skipulagið hafi farið svona. Ekki eru allir sammála þessum ummælum 

Guðmundar  og er skrifað í blaðið Fram á Siglufirði árið 1918: ,,Má óhætt að segja, að 

Siglufjarðarbær sé byggður samkvæmt nútíma skipulagi, og heiðurinn fyrir, að svo sé, ber 

séra Bjarna Þorsteinssyni, og hefur hann með því reist sér óafmáanlegan minnisvarða, svo 

lengi sem bærinn stendur.” (Páll Líndal, 1982). 

Helstu einkenni fyrsta skipulags bæjarins var net samsíða gatna sem Bjarni hafði teiknað, en 

eftir því var farið í framtíðarskipulaginu. Net þetta minnir einna helst á rúðustrikað blað. Þótti 

þetta nýstárleg hugmynd á Íslandi á sínum tíma, skipulag í anda nútímalegri stórborga. 

Nokkrum árum síðar, skv. skipulagi, var svæði malarvallarins  hugsað fyrir ýmiskonar 

afþreyingu bæjarbúa en þar átti að vera tennisvöllur og leiksvæði fyrir börn.   

 
Kort 7. Skipulagsuppdráttur Sr. Bjarna Þorsteinssonar frá 1918 (Bjarni Þorsteinsson, 1918) 
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4.4 Samgöngur	  

Strákagöng voru langþráð takmark í samgöngumálum bæjarins og þann 10.nóvember árið 

1967 voru þau vígð við hátíðlega athöfn. Áralöng einangrun bæjarbúa stóran hluta ársins var 

nú lokið við gerð þessara lengstu vegganga á Íslandi á sínum tíma (Þ. Ragnar Jónasson, 

1998). Árið 2010 voru vígð önnur jarðgöng í bænum, Héðinsfjarðargöng. Tilgangur þeirra er 

að bæta umferðaröryggi og tengja bæinn betur Eyjafjarðarsvæðinu og styrkja þannig byggð á 

svæðinu (Héðinsfjörður, 2010). Héðinsfjarðargöngin tengja Siglufjörð betur við hringveginn, 

hann er ekki lengur endastöð eins og hann hefur verið í gegnum tíðina. Umferðin í bæinn ætti 

því að breytast aðeins þar sem nú er fleiri en ein aðkoma inn í bæinn. Túngata sem liggur 

meðfram skipulagssvæðinu hefur hingað til verið mikil umferðargata þar sem ferðalangar á 

leið í miðbæ Siglufjarðar hafa keyrt þar um.  

Þessi þróun umferðar styrkir þá hugmynd að byggja á skipulagssvæðinu. Á korti 8 má sjá 

hvernig þjóðvegurinn liggur í gegnum bæinn. 

Einn tilgangur jarðganganna um Héðinsfjörð er að efla byggð á staðnum. Vegalengd milli 

Siglufjarðar og nágrannasveitarfélaga eins og Ólafsfjarðar, Dalvíkur og Akureyrar, styttist til 

muna og gerir þannig núverandi íbúum kleift að búa áfram í bænum sínum þrátt fyrir  

mögulegar sveiflur í atvinnulífinu. Miklar vangaveltur eru þó um hvort tilkoma ganganna gæti 

haft öfug áhrif, meiri fólksflótta úr bænum og fleiri hús notuð sem sumarhús fyrrverandi íbúa 

bæjarins. En tíminn einn getur leitt þá þróun í ljós. 

  

Kort 8. Rauða línan sýnir hvernig umferðin liggur gegnum bæinn milli jarðganganna tveggja 
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4.5 Markhópur	  
Samkvæmt tölum hagstofunnar hefur íbúum staðarins farið stöðugt fækkandi frá árinu 1998 – 

2009 en þeim hefur fjölgað örlítið frá 2010 þegar göngin voru vígð og verður spennandi að sjá 

hvort sú tala fari hækkandi þegar fram líða stundir. Eins og sést á íbúaþróuninni í töflu 2 hefur 

íbúum bæjarins farið talsvert fækkandi s.l. 14 ár en þó virðist línan leita aðeins upp á við 

síðustu misseri. Í dag eru íbúar Siglufjarðar 1217 talsins. 

Samhliða tölum um fjölda íbúa er áhugavert að sjá aldursskiptingu íbúa bæjarins, en þar eru 

eldri aldurshópar í meirihluta og meira um að yngra fólkið leiti annað til að koma undir sig 

fótunum. Ef skoðað er súlurit á töflu 3 sést að mikil fækkun hefur orðið á íbúum í 

aldursflokknum 0-15 ára eða úr 27% íbúa í 22%. Einnig er hægt að sjá fækkun í 

aldursflokknum 26-45 ára en þessir tveir flokkar haldast að miklu leiti í hendur. Aftur á móti 

er mikil aukning íbúa á aldrinum 46 ára og eldri. Meðalaldur íbúa Siglufjarðar fer 

hækkandi.Að þessu gefnu er hægt að sjá hvaða aldurshópur mun nýta sér garðinn mest og 

miða hönnunina út frá því, þó með það að markmiði að laða að barnafólk sem sér kosti þess 

að búa á stað sem uppfyllir þau skilyrði að græn svæði er að finna í hjarta bæjarins. 

	  
Tafla 4 Samanburður aldursdreifingar á landsvísu 

Aldursdreifing Siglfirðinga 2012 

Tafla 3 Hlutfall aldurshópa á Siglufirði	  

Tafla 2. Fjöldi íbúa á Siglufirði frá 1998-2012 (Hagstofa Íslands, á.á.) 



 18 

4.6 Veðurfar	  

Miklar öfgar geta verið í veðurfari, veturnir eru oft 

snjóþungir og er jörð alhvít að jafnaði frá nóvember 

til apríl. Há fjöllin skipa stórt hlutverk í veðurfari 

staðarins, en lygnara er á Siglufirði en víða á 

Tröllaskaganum. Algengustu vindáttir eru úr suðvestri 

og norðaustri, eins og sést á mynd 13, en á veturna 

vegur suðvestanáttin þyngra og er einnig sú hvassasta. 

Norðaustlægar áttir eru úrkomumiklar og á veturna 

fellur úrkoma nær eingöngu úr þeirri átt, þá sem 

slydda eða snjókoma. Mun meiri úrkoma mælist á 

Siglufirði en á næstu verðurstöðvum og eru snjóþyngsli með því mesta sem gerist í byggð á 

landinu (Hættumatsnefnd, 2011). Stór hluti byggðar á Siglufirði er á snjóflóðahættusvæði. 

Ekki hefur enn orðið mannskaði af völdum snjóflóða í þéttbýlinu Siglufirði en oft hefur þó 

hurð skollið nærri hælum. Síðustu ár hafa verið reistir varnargarðar og stoðvirki til að draga úr 

þessari hættu. Framkvæmdir við snjóflóðavarnargarða í fjallshlíðunum fyrir ofan bæinn 

hófust árið 2003 og uppbyggingu þeirra lauk haustið 2008 með vígslu sr. Sigurðar Ægissonar 

á görðunum (Reynir, 2005). Þess má þó geta að skv. núverandi aðalskipulagi 2008-2028, er 

talið nauðsynlegt að koma upp frekari snjóflóðavörnum þar sem stór hluti bæjarins er ennþá á 

hættusvæði. Á malarvellinum er eins og víða í firðinum mjög snjóþungt á veturna og því vert 

að hafa það í huga við hönnun á svæðinu, völlurinn er ekki á snjóflóðahættusvæði.	  

4.7 Jarðvegur/jarðfræði	  

Tröllaskagi, sem bærinn byggir á, er samsettur úr elstu jarðlögum landsins. Jarðlögin skiptast í 

basískt og ísúrt gosberg og setlög frá síð – tertíer tímabílinu í jarðvegssögunni. Elstu 

hraunlögin á utanverðum skaganum eru um 11 milljón ára gömul (Kristján Jónasson, 1998). 

Mikið er um jarðhræringar í formi gróthruns og aurskriða í fjallinu við Siglufjarðarveg en 

ekki þarf að hafa áhyggjur af slíkum fyrirbærum á athugunarsvæði verkefnisins þar sem það 

liggur mjög neðarlega við fjallsræturnar. Athugunarsvæðið sem er gamall malarvöllur er 

gerður úr næringarsnauðum jarðvegi sem þyrfti að skipta út svo hægt sé að planta í hann.  

4.8 Gróðurfar	  

Mikið ber á aðfluttum tegundum sem tengjast búsetu mannsins, þar má nefna; silfurhnapp, 

rauðsmára, alaskalúpínu, skuggasteinbrjót, dagstjörnu og spánarkerfli (Aðalsteinn Örn 

Snæþórsson, 1999). Að sögn Vals Þórs Hilmarssonar, garðyrkju- og umhverfisfulltrúa 

Mynd 13. Vindrós sýnir algengustu vindáttir 
(Veðurstofa Íslands, 2011) 
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Fjallabyggðar, þrífst gróður almennt vel á Siglufirði. Grenitré þó mun betur en lauftré sem 

þrífast ágætlega í skjóli. Reynitré reynast betur en birki en yfirleitt þrífast skrautrunnar 

ágætlega (munnleg heimild: Valur Þór Hilmarsson, 13.2.2012). Þegar gengið er um götur 

bæjarins er áhugavert að sjá að elstu og jafnframt hæstu tréin eru gróðursett sunnan við hús. 

Að sögn bæjarbúa tíðkaðist það að gróðursetja á þessum stað við húsið þar sem mestar líkur 

voru á því að þau myndu vaxa og dafna. En þessi staðsetning er einmitt ákjósanlegust í 

nærumhverfi mannsins. Þarna vill fólk geta legið í sólbaði og notið dagsins þegar vel viðrar 

án þess að hafa þar há tré sem skyggja á sólina. Gæti þetta verið ein leið til að koma upp trjám 

á Siglufirði, gróðursetja þau í skjóli gegn vindum og veðrum og færa þau svo þegar þau eru 

komin á legg, á stað þar sem meiri þörf er fyrir þau. 

4.9 Andi	  staðar	  

Höfundur gekk um götur bæjarins á fallegum mánudagsmorgni í dymbilviku ársins 2012. 

Gengið var úr norðurbænum niður í miðbæ. Mikill friður og ró var ríkjandi í bænum og 

greinilegt að bæjarbúar voru önnum kafnir í sínu daglega amstri. Þeir sem voru þó á ferli 

heilsuðust og stöldruðu sumir við til að kasta stuttri kveðju á náungann. Falleg, gömul hús 

blöstu við hvert á fætur öðru og afrakstur uppgerðu húsanna greinilega stolt bæjarbúa. Hár 

aldur húsanna sem oftast nær var merktur þeim með fallegri járnplötu, fékk mann til að staldra 

við og láta hugann reika aftur í tímann, tímann þar sem allt var mögulegt þrátt fyrir að vera 

ómögulegt og dugnaður 

fólks var aðdáunarverður. 

Sagan kallar á mann þegar 

maður gengur upp 

Aðalgötuna í átt að 

kirkjunni, götubilið og hæð 

húsanna er merklega vel 

heppnað þrátt fyrir að hafa 

verið skipulagt fyrir um 

100 árum síðan. 

Norðanmegin götunnar 

standa há hús sem verja 

vegfarendur fyrir 

nístingsköldum norðanvindinum og taka á móti öllu sólskini opnum örmum. Á gatnamótum 

efst í þessari aðalgötu bæjarins byrjar svo byggðin að teygja sig upp með fjallshlíðinni, til 

Mynd 14. Horft upp Aðalgötuna að Siglufjarðarkirkju 
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norðurs og suðurs og göturnar fara úr fulkomnu grid skipulagi sr. Bjarna í það að fylgja 

náttúrulegum línum fjallanna. Siglufjarðarkirkja stendur svo tignarleg í fjallshlíðinni til móts 

við Aðalgötu eins og sjá má á mynd 14.  

4.10 Samantekt	  greininga	  

Í dag er malarvöllurinn í biðstöðu. Ekki er vitað hvað verður en mikið er velt vöngum yfir 

framtíðarhlutverki hans af íbúum og ráðamönnum bæjarins. Mikil saga sem gerst hefur á 

stuttum tíma einkennir Siglufjörð. Síldin kom og fór, sem og fólkið. Skipulagsmál voru 

mönnum mikið hugarefni hér á árum áður og var mjög mikilvægt að vel tækist til við 

uppbyggingu bæjarins. Með því að ganga um götur Siglufjarðar má sjá að sífellt er verið að 

gera betur. Sérstaklega ef litið er til uppbyggingu gamalla húsa og endurheimt síldaráranna, 

sérstöðu bæjarins með Síldarminjasafni og skipulag umhverfis í anda fyrri ára. Falleg 

götumynd sem tekur vel utan um mann og býður mann velkominn finnst mér einkenna 

skipulag á Siglufirði. Þungamiðja verlsunar og þjónustu raðast upp á Aðalgötunni sem er 

einstefnugata í beinum ás frá kirkjutröppunum. Mikil umferð bíla, þrátt fyrir íbúafjölda og 

stuttar vegalengdir eru áberandi í bænum. En hámarkshraðinn er lágur og götubreidd lítil sem 

dregur einnig úr hraða umferðar. Hafa þarf sérstaklega í huga veðurfar og helstu vindáttir 

þegar kemur að nýju skipulagi. Norðaustan og suðvestanáttin kasta á milli sín miklum vindum 

og úrkomu. Gömul hús í norskum sveitserstíl eru áberandi í bænum og mikil vakning fyrir 

varðveislu og uppbyggingu þessara húsa. Græn svæði er ekki að finna innan hverfa bæjarins 

sem undirstrikar markmið verkefnisins, að hanna almenningsgarð. Bærinn er að eldast og 

hlutfall ungs fólks miðað við landsvísu, lítið. Þar sem verkefni þetta snýr að íbúum bæjarins 

verður aldursskipting bæjarins tekin til greina en á sama tíma með það að markmiði að laða að 

alla aldurshópa svo allir eigi erindi í garðinn. Grenitré þrífast ágætlega og henta því vel á 

vindamestu svæðin þar sem þau veita skjól allan ársins hring. Skrauttré á borð við reyni 

virðast líka eiga auðvelt uppdráttar og verður það einnig haft í huga við hönnun svæðisins.  
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5 Bæjarrýmin	  

5.1 Almenningsgarðurinn	  

 Almenningsgarðar hafa í gegnum tíðina skipað 

stórt hlutverk fyrir íbúa þéttbýlis. Fyrstu 

garðarnir á tímum iðnbyltingarinnar komu fólki 

í snertingu við náttúruna, en vegna mikillar 

uppbygginar iðnaðarhverfa og þéttingu byggðar 

tók náttúran að fjarlægjast og aðgengi að henni 

ekki eins og verið hafði. Í almenningsgarðinum 

gat fólk andað að sér fersku lofti og stundað 

heilbrigðan lífstíl. Frumkvöðull á þessu sviði 

var landslagsarkitektinn Frederick Law Olmsted, hönnuður Central Park í New York (sjá 

mynd 16). Sá garður einkennist af manngerðum svæðum sem voru höfð sem náttúrulegust í 

útliti. Bugðóttir stígar, útsýni og stór opin svæði fyrir fólk til að slaka á varð einskonar  

vörumerki Olmstead (Rosenzweig, 1992). Almenningsgarðar á Íslandi koma til sögunnar í 

byrjun 20.aldar. Líkt og í Central Park voru þeir gerðir til þess að fólk gæti stundað útivist og 

notið fallegrar náttúru í þéttbýlinu. Margir voru þó aðallega ætlaðir til hátíðarbrigða (Einar E. 

Sæmundsen, 1998) og má þar t.d. nefna Austurvöll sem átti verða fallegur almenningsgarður 

Reykvíkinga en á tímabili fengu bæjarbúar ekki frjálsan aðgang að garðinum sem var afgirtur 

með háu járnhliði. Eftir að járnhliðið fékk að víkja bar garðurinn fljótlega fleiri einkenni 

miðbæjartorgs þar sem fólk á förnum vegi stytti sér leið gegnum torgið án þess að staldra þar 

við. Erfitt var að yfirfæra gróður sem þekktist í löndunum í kring í íslenska 

almenningsgarðinn þar sem sumrin voru mun styttri en gerðist í N-Evrópu. Plöntuvalið fór 

líklega eftir því og voru garðar afmarkaðir með trjá- eða runnaröðum til að mynda sem best 

skjól (Einar E. Sæmundsen & Samson B. Harðarson, 2006). Hlutverkabreyting Austurvallar 

úr almenningsgarði yfir í miðbæjartorg stafar líklega af öðrum kröfum til náttúrulandslags hér 

en í löndunum í kringum okkur. Þar er háum trjám plantað til að mynda skuggsæla staði en 

við sem búum í svalara loftslagi viljum geta notið sólarinnar og hitans sem henni fylgir til 

hins ítrasta. Þar að leiðandi kemur það sér vel á Austurvelli að hafa ekki mikið að háum trjám 

eins og raun ber vitni. Stórt hlutverk byggingana í kring er að veita skjól og er skipulag þeirra 

þannig að sólin kemst auðveldlega að vellinum. 

Mynd 15. Central Park (Ball, á. á.) 
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Dæmi um garða sem eru stolt bæjarbúa á 

landsbyggðinni er Skallagrímsgarður í Borgarnesi 

og Lystigarðurinn á Akureyri. En þeir voru 

framtak kvennfélagskvenna sem höfðu mikinn 

áhuga á garðrækt í byrjun 20.aldar. Garðar þessir 

einkenndust af sterkum ás sem lá um þá miðja og 

skiptu þeim upp. Þar sem þeir hafa verið unnir í 

áföngum og stækkað eftir því sem árin liðu hefur 

þessi áberandi ás aðeins færst til. Áhugaverð leið 

kvennfélagskvenna í Skallagrímsgarði var að selja 

blóm sem ræktuð voru á svæðinu í 

fjáröflunarskyni til að geta haldið áfram með 

framkvæmdir í garðinum (Einar E. Sæmundsen & 

Samson B. Harðarson, 2006). Upphaflega þjónuðu almenningsgarðar líkt og Central Park í 

New York hlutverki einkagarðs, þar sem stór hluti borgarbúa bjó í fjölbýli þar sem ekki var 

aðgangur að slíkum garði. Megin munur almenningsgarða hérlendis og erlendis má því segja 

að sé fólgin í því að erlendis sækir fólkið í garðinn sem það ekki hefur við heimili sín en hér 

heima er hlutfall þeirra sem hafa aðgang að einkagarði við heimili sín mun hærri. Notkunin er 

eftir því öðruvísi. Erlendis fer fólk í þessa garða til að njóta sín í heitu og góðu veðri og eyðir 

oft deginum í almenningsgörðum en hér heima staldrar fólk styttra við og garðarnir verða sutt 

afdrep frá hraða samfélagsins sem er svo einkennandi hér á landi. 

5.2 Mikilvægi	  grænna	  svæða	  
„Með hugtakinu græn svæði er átt við öll þau svæði sem gróður er berandi þáttur eða skipar 

veigamikið hlutverk.“ (Samson B. Harðarson, 2007). Mikilvægt er að hafa í huga þegar þétta 

á byggð að þétting felur ekki einungis í sér að byggja þétt. Græn svæði inni í byggð stuðla að 

ákveðnum þéttleika þar sem fólk leitar þangað til að sýna sig og sjá aðra en samkvæmt tilgátu 

Edward O. Wilson eru tengsl milli manna og náttúru eðlislæg. Hann telur náttúruna vera 

manninum jafn mikilvæga og félagsleg samskipti og því sé mikil þörf fyrir náttúru í umhverfi 

mannsins  (Kellert, S. R., 1993).  

Því hefur lengi verið haldið fram að náttúran hafi jákvæð áhrif á líðan hvort sem hún er í 

formi útsýnis, mynda eða garða (Anna Björg Aradóttir, 2006). Skv. könnun sem gerð var í 

Hollandi kom í ljós að íbúar sem höfðu aðgang að grænum svæðum nálægt heimilum sínum 

var almennt við betri heilsu en þeir sem höfðu ekki svo greiðan aðgang að þeim. Græn svæði í 

Mynd 16. Lystigarðurinn á Akureyri (Eyþór 
Árnason, á.á.) 
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í þéttbýli stuðla því að heilbrigðum lífstíl og mikilvægt að þau séu staðsett í hæfilegri fjarlægð 

en staðsetning er mikilvægur áhrifaþáttur þegar kemur að notkun þessara svæða. Niðurstöður 

úr athugun í Danmörku leiddi í ljós að græn svæði í minni sniðum og innan við 300 metra frá 

heimilum voru heimsótt oftar og var megin ástæðan fyrir heimsóknunum sögð vera vegna 

ferska loftsins og til þess að losna undan stressi og slaka á (Schipperijn o.fl., 2010).  

5.3 5	  flokkar	  almenningsgarða	  
Galen Cranz, félagsfræðingur og prófessor við University of California at Berkeley kennir þar 

arkitektúr með félagsfræðilegum og menningarlegum áherslum. Árið 1982 gaf hún út bók þar 

sem hún skipti görðum í bandaríkjunum niður í 4 flokka eftir ákveðnum tímabilum. Allir hafa 

þessir garðar sín einkenni en eiga það sameiginlegt að leysa ákveðin félagsleg vandamál. 

Þessir 4 flokkar eru the pleasure ground (1850-1900), the reform park (1900-1930), the 

recreational facility (1930 -1965) og the open space system (1965-?) (Cranz, 1982). Árið 2004 

kom út grein eftir hana og Michael Boland landslagsarkitekt þar sem 5.flokkurinn bættist við, 

sjálfbæri garðurinn (Galen Cranz, 2004). 

5.4 Sjálfbæri	  garðurinn	  

Eins og fram kom hér á undan hafa almenningsgarðar aðallega haft það hlutverk að leysa 

félagsleg vandamál en í dag eru vistfræðileg vandamál eitt af okkar stærstu félagslegu 

vandamálum og því við hæfi að bæta við fimmta flokknum sem hefur að geyma félagslegar 

lausnir á þessum vistfræðilegum vandamálum. Að mati Cranz og Boland þarf garður að hafa 

eftirtalin einkenni til að geta talist sjálfbær: 

o Sjálfum sér nógur með aðföng 

o Hluti af heildarmynd þéttbýlis 

o Útlistar fagurfræði á nýjan hátt 

Garður sem er sjálfum sér nógur með aðföng er garður sem þarf ekki stöðugt á afskiptum 

mannsins að halda, hlutir eins og sláttur, klippingar, tilfærsla garðaúrgangs er haldið í 

lágmarki. Með þessum inngripum, þarf garðurinn á stöðugt meira viðhaldi að halda sem kosta 

sveitarfélagið oft mun meira fjármagn en lagt var upp með við hönnun hans. Eins konar 

vítahringur myndast oft í ósjálfbærum görðum, framandi tegundir og viðhaldsmiklar grasflatir 

kallar á mikið viðhald, sem með tímanum verður kostnaðarsamt og erfitt verður fyrir þéttbýlið 

að halda því við. Þegar fjármagnið minnkar, dregur úr þessu viðhaldi sem verður til þess að 
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garðurinn missir upprunalegt útlit sitt og sjarma og fólk hættir að heimsækja hann (Galen 

Cranz, 2004). 

Mikilvægt er að nota óágengar tegundir í sjálfbæran garð og/eða innlendar til að viðhalda 

vistfræðilegum ferlum. Einnig er gott að nota blóm, fjölær, innlend eða erlend þar sem blóm 

eru heimkynni ýmissa skordýra sem eru einnig hluti af vistkerfi garðsins. Vanda þarf val á 

grasi en sláttur á grasflötum getur orðið stór hluti af umhirðukostnaði garðsins. Ein lausn sem 

Granz og Boland nefna í grein sinni er að breyta lítið notuðum grasflötum í engi. Þau taka 

betur við regnvatni, spara slátt og mynda sérstaka stemningu innan garðsins. 

5.5 Samantekt	  

Bæjarrými birtast í ýmsum myndum, almenningsgörðum á borð við Skallagrímsgarð og 

Central Park eða miðbæjartorg eins og Austurvöll eða Torgið á Siglufirði. Þrátt fyrir 

stærðarmun þessara svæða eiga þau það sameiginlegt að vera samkomusvæði íbúa til að 

skipta um umhverfi, njóta fallegrar náttúru og njóta félagslegra samskipta við aðra. Græn 

svæði í þéttbýli eru mikilvægur þáttur í að bæta lífsgæði íbúa og er ávinningur sveitarfélagsins 

falinn í bættri lýðheilsu íbúa sem skilar sér margfalt til baka í samfélagið. Því er mikilvægt að 

skoða möguleika uppbygginu grænna svæða innan marka gamla malarvallarins. Ef sjálfbærni 

er höfð í huga við hönnun garðsins getur það skilað sér í minna viðhaldi og minni kostnað 

fyrir sveitarfélagið í rekstur garðisins. 
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6 Hönnunartillaga	  
Mjög snemma í hönnunarferlinu var 

ákveðið að uppröðun húsanna skyldi vera 

eins og meðfylgjandi myndir sína. Með 

þessu er götumyndin styrkt og garðurinn 

afmarkaður. Húsin skulu vera í anda 

þeirra sem fyrir eru á Eyrinni og falla 

þannig sem best í umhverfi sitt. 

Lóðamörkin skulu afmörkuð með girðingu 

sem endurspeglar útlínur fjallanna í kring. 

Fjöllin munu því umlykja völlinn líkt og þau umlykja fjörðinn  sjálfan. 

 
Mynd 18. Útlínur fjallanna færðar í grindverkin umhverfis garðinn 

	  
Aðal útgangspunktur hönnunarinnar eru fjöllin og hringur sem er tákn gamalla tíma. 

Hringurinn er gömul miðja fótboltavallarins sem hefur verið hlutverk svæðisins í gegnum 

tíðina. Miðja þessi mun geyma fjölær blóm eða grös í miklu magni eins og t.d. túlípana sem 

eru allir eins að lit. Miðjan mun einnig geyma vatn sem hefur það hlutverk á heitum 

sumardögum að hægt er að börn geta buslað í því berfætt og á veturna verður það nýtt sem 

skautasvell. En það verður ekki djúpt svo það ætti ekki að vera slysahætta fyrir börn að leik. 

Meðfram miðjunni við jaðarinn munu svo vera bekkir með jöfnu millibili allan hringinn sem 

fólk getur tillt sér á. Bekkir verða víðar á svæðinu fyrir fólk með ca 10 m. millibili. 

Hringformið út frá miðjunni verður svo endurtekið með uppröðun gróðurs þar í kring og í 

hellulögn (sjá endurtekið hringform á mynd 17). Göngustígur liggur í beinum ás þverrt í 

gegnum svæðið og svo annar stígur þverrt á hann svo ákveðið “T” myndast og skiptir 

svæðinu upp í þrjá hluta:  

Mynd 17. Endurtekið hringform (Doni, 2010) 
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Stærsti hluti garðsins verður þakinn grasi og gefur notendum garðsins frjálsar hendur með 

athafnir á því svæði. Í suðvestur horni þessa svæðist verða svo bekkir og rifsberjarunnar á 

pöllum sem myndast úr hæðarmismuninum sem er til staðar. Þar er skjólsælt og sólríkt og því 

tilvalin staðsetning fyrir berjarunna. Þegar hausta tekur er gert ráð fyrir að íbúar tíni ber af 

runnunum til sultugerðar og því liggur mjór stígur út frá einu hvíldarþrepi til að auðvelda 

aðkomu að runnunum. Þægilegt er að tilla sér á bekkina í hallanum og hafa þannig góða 

yfirsýn yfir svæðið. Einn hluti garðsins fer undir miðjuna sem kom fram hér fyrir ofan og 

endurtekið hringform útfrá henni. Þar sem stór leikskólalóð er í næsta nágrenni verður ekki 

gert ráð fyrir hefðbundnum leiktækjum á svæðinu. Leikur einkennir þó þriðja hluta garðisins.  

Hugmyndin að þessum þriðja hluta kemur frá fjöllunum í kring. Tvær skálar sem myndast 

hafa og eru áberandi kennileiti bæjarins eru Hvanneyrarskál við vesturhlið fjarðarins og 

Skollaskál við austurhlið hans. Eins og sést á myndum 19 og 20 er skálarformið einkenni 

þessara jarðmyndana og verður það fært í hönnun þriðja svæðis vallarins. Þessar Leik-skálar 

munu örva ýmis skynfæri barna að leik og á milli þeirra verða stærri skálar á hvolfi sem 

mynda litla 1m. háa hóla með óreglulegu millibili (mynd 21).   

  

Mynd21. Börn að leik í hólunum og útfærsla leik-skálanna 

Mynd 19. Hvanneyrarskál (Hannes P. Baldvinsson, á. á.      Mynd 20. Skollaskál (Hannes P. Baldvinsson, á.á) 
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Þar sem mikill snjór fellur á veturna er mikilvægt að hafa snjóbræðslu í göngustígum 

svæðisins, þannig er hægt að ganga þar um allan ársins hring. Árstíðaskipt notkun garðsins 

var höfð í huga við hönnun hans með einingum eins og skautasvelli, tjörn, blómabeði, 

sígrænum gróðri og berjarunnum (sjá myndir nr.22 og 23). Gróður í garðinum einkennist af 

runnum og trjám sem þrífast vel á Siglufirði.  Sitkagreni mun vera staðsett í kringum miðjuna 

til að tryggja skjólmyndun allt árið í kring. Þar sem gatan breikkar við Hvanneyrarbrautina (til 

að auðvelda bílum að mætast) verða gróðursett reynitré sem eiga að skilja götu frá gangstíg 

sem liggur meðfram svæðinu og loka þannig á truflun umferðar. Reynitré hafa þann eiginleika 

að skarta fallegum vor, sumar og haustlitum með blómu sínum, berjum og rauðum 

laufblöðum að hausti og eykur það fjölbreytileika í ásýnd garðsins milli árstíða.  
 

Mynd 22. Miðjan í vetrarbúning 

 
Mynd 23. Miðjan að sumri 
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7 Niðurstöður	  og	  lokaorð	  
Markmið þessa verkefnis var að finna gamla malarvellinum á Siglufirði nýtt hlutverk, 

hlutverk almenningsgarðs. Niðurstaða verkefnisins er fyrst og fremst garður sem er ætlaður til 

að njóta fallegrar náttúru og stuðla að bættri lýðheilsu íbúa.  

Í upphafi velti ég því fyrir mér hvernig íbúðahverfi á vellinum gæti styrkt fyrirhugaðan 

almenningsgarð. Falleg götumynd er mikilvæg í uppbyggingu þessari þar sem túngatan liggur 

framhjá skipulagssvæðinu með hús beggja vegna við götuna nema þegar ferðast er framhjá 

malarvellinum sjálfum. Hálfgert skarð myndast í heildarmynd götunnar og því ákveðið að 

fylla þar upp í. Í greiningunum kom í ljós að miklar öfgar í veðri geta hvílt á bænum þar sem 

SV og NA áttir eru ríkjandi. Því var kjörið að staðsetja byggingar einnig norðanmegin á 

vellinum til að verja garðinn fyrir ríkjandi norðanvindum. Bil milli húsa var haft í huga við 

fyrsta skipulag bæjarins þar sem það spilar mikinn þátt í rýmissköpun og skuggamyndun, en 

mikilvægt er í skipulagi þessa bæjar að nýta dagsbirtuna sem best þar sem ekki sést til sólar 

hluta ársins og því mikilvægt að upphefja alla þá birtu sem bænum hlýst. Með þessum 

niðurstöðum er byggð meðfram vellinum góður kostur þar sem hún ver svæðið fyrir ríkjandi 

vindáttum og byggir upp fallega og heildstæða götumynd. Niðurstöður fólksfjölgunar sýnir að 

eftir að Héðinsfjarðargöng opnuðu, hefur íbúafjöldi staðið í stað en ekki farið minnkandi eins 

og undanfarin ár. Það sýnir vilja fólks að búa í bænum ef eitthvað er gert fyrir það, en með 

tilkomu ganganna og sameiningu sveitarfélaga verða til ný tækifæri, bæði atvinnu- og 

félagsleg. Því hef ég trú á því að tilkoma fallegs almenningsgarðs í bænum verði ásamt fleiri 

aðgerðum, þáttur í því að laða að íbúa til bæjarins og halda þeim sem fyrir er. Vandamál við 

gerð verkefnis voru ekki mikil. Ég rak mig þó á að reyna að koma öllu fyrir á svæðinu en 

þegar greiningarnar voru betur skoðaðar kom í ljós að svæðið þyrfti ekki að vera miðdepill 

viðburða og athafna í bænum. Hönnunin tók aðra stefnu. Nú þegar er til staðar Torgið í 

miðbænum sem uppfyllir hlutverk menningarlegra samkoma og því ekki þörf á öðrum slíkum 

stað. Leikskólinn Leikskálar er nokkrum metrum frá vellinum en þar er leikskólalóðin öllum 

opin eftir almennan opnunartíma leikskólans. Ágæt sleðabrekka er í brekkunni við hlið 

leikskólalóðarinnar sem hægt er að nýta á veturna.  

Tilkoma garðsins á að vera hvetjandi til að skilja bílinn eftir heima og ferðast fótgangandi eða 

hjólandi í gegnum grænt svæði á leið sinni til vinnu eða skóla. Í árstíðaskiptum mun svæðið 

breyta um lit bæði þegar litið er til gróðurs og notkun. Hugmyndafræði hönnunar er sótt í 

nærumhverfið og þannig látið endurspegla helstu einkenni Siglufjarðar. 
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