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Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin 

athugunum, er samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild 

verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

_______________________________ 
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Ágrip 

Markmiðið með þessu verkefni er þríþætt: 

 Að athuga með hvaða hætti má  nýta þann  strúktúr sem fyrir er 

í miðbæ Egilsstaða til að byggja upp líflegan  miðbæ sem tekur 

tillit til anda staðar og rýmismyndunar. 

Að athuga hverjir eru styrkleikar og veikleikar strúktúrs 

miðbæjarins á Egilsstöðum. 

Að skoða hverjir eru mikilvægustu þættir í miðbænum  með 

tilliti til anda staðar. 

Farið er yfir fordæmi þar sem unnið er með þjóðveg inn í 

þéttbýli. Einnig var fræðilegt efni um  mikilvægi 

almenningsrýma skoðað.  

Unnið var að hönnunartillögu sem felur í sér þéttingu byggðar 

og bætir aðgengi gangandi- og hjólandi vegfarenda.  

Greiningar voru gerðar á svæðinu og hönnunarforsendur unnar 

út frá þeim. Þar var helst skoðað hver er strúktúr og starfsemi 

húsanna, stærð þess svæðis sem fer undir umferðarmannvirki, 

veðurfar og gildandi skipulagsáætlanir.  

Við hönnun á tillögunni var sérstaklega unnið með  rýmið sem 

myndast á milli húsanna með tilliti til mannlegs skala.  

Götutrjám er bætt inn á svæðið og íbúðum fjölgað.  

 

Lykilorð eru: Egilsstaðir, miðbær, almenningrými, lýðheilsa, 

umferð í þéttbýli 
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1 Inngangur  
Bíllinn er orðinn allt of stór hluti af samfélagi Íslendinga. Hann 

tekur mikið pláss, er dýr í rekstri og hefur neikvæð áhrif á 

líkamlega líðan okkar. Hægt er að draga úr neikvæðum áhrifum 

bílsins með aðgerðum í skipulagi umhverfis okkar. Allt í kring 

um landið eru þéttbýlisstaðir sem eru skipulagðir með þarfir 

akandi vegfarenda í huga, í stað þess að leggja áherslu á 

gangandi og hjólandi vegfarendur. Þetta kemur niður á gæðum 

almenningsrýma bæjanna því að þau eru oftar en ekki nýtt undir 

bílastæði. Egilsstaðir er einn af þessum þéttbýlisstöðum. Bærinn 

byggðist upp við krossgötur og er umferð því upphaf 

byggðarinnar. Hann er klofinn í tvennt af Fagradalsbraut, sem er 

stofnbraut og tengir þjóðveg eitt við sunnanverða Austfirði. 

Aðgengi gangandi vegfarenda yfir brautina er ábótavant og 

umferðarhraði er mikill.  

Á Íslandi er mikil áhersla lögð á að ferðalagið frá stað A til B 

gangi eins hratt fyrir sig og hægt er, hvort sem það er innan eða 

utan þéttbýlisstaða. Þetta hefur mikil áhrif þegar stórar 

stofnbrautir, eða jafnvel þjóðvegur eitt liggur í gegnum 

þéttbýlisstaði því að mikill umferðarhraði hefur áhrif á nánasta 

umhverfi vegarins. Þessar áherslur virðast ekki vera í sama mæli 

í nágrannalöndum okkar, þar er reynt að draga úr notkun 

einkabíla, og jafvel hægja á umferð í gegnum þéttbýli.  

Egilsstaðir urðu fyrir valinu vegna persónulegra tengsla minna 

við staðinn, en afi minn og amma voru meðal frumbyggja 

bæjarins. Eftir að hafa unnið verkefni í skipulagsfræði um 

gildandi deiliskipulag miðbæjarins fór fljótlega að kvikna áhugi 

á því svæði og því sem betur mætti fara. Miðbærinn á 

Egilsstöðum hefur að mínu mati alla þá starfsemi sem þarf fyrir 

góðan miðbæ, t.d verslanir, kaffihús, menningarhús og bari. Það 

vantar hinsvegar mikið uppá líf miðbæjarins því að þar er lítið 

Mynd 1-Þarfasti þjónninn? 
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um gangandi vegfarendur og lifandi umhverfi vegna mikillar 

bílvæðingar. 

1.1 Markmið 
Markmið þessa verkefnis er: Að búa til hönnunartillögu fyrir 

miðbæinn á Egilsstöðum þar sem er unnið með anda staðar, 

rýmismyndun og hlutföll. Að styrkja þann miðbæ sem er til 

staðar og gera umhverfi hans og ásýnd meira aðlaðandi. Einnig 

að tengja saman miðbæjarhluta með áherslu á að styrkja 

göngutengingar og auka flæði gangandi vegfarenda í gegnum 

miðbæinn.   

1.2  Rannsóknarspurning  
Með hvaða hætti má á nýta þann strúktúr sem fyrir er í miðbæ 

Egilsstaða til að byggja upp líflegan miðbæ sem tekur tillit til 

anda staðar og rýmismyndunar? 

a) Hverjir eru styrkleikar og veikleikar strúktúrsins í 

miðbænum á Egilsstöðum? 

b) Hverjir eru mikilvægustu þættir í miðbænum með tilliti 

til anda staðar?  

c) Hvernig er hægt að byggja upp miðbæ Egilsstaða 

þannig að hann verði vettvangur iðandi mannlífs?  

 

1.3 Efnistök 
Í öðrum kafla er farið yfir aðferðarfræði og gögn sem notuð eru 

við vinnslu verkefnisins. 

Í þriðja kafla er farið yfir fordæmi og þann fræðilega bakgrunn 

sem er notaður  

Í fjórða kafla er svæðið sem á að vinna með afmarkað og í 

fimmta kafla er farið yfir greiningar sem gerðar voru. 

Í sjötta og sjöunda kafla er farið yfir hönnunarforsendur og 

hönnunartillögu. 

 

Mynd 2-Uppbygging ritgerðar. 

Aðferðarfræði 

Fordæmi og fræðilegur grunnur 

Afmörkun svæðis 

Greining á svæði 

Hönnunartillaga-Niðurstöður 
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Hönnunartillaga 

Vettvangs 
ferð 

Hönnunar 
forsendur 

Greiningar 

Upplýsinga 
öflun 

2 Gögn og aðferðir 
Mikilvægt er að afla sér gagna og fylgja ákveðnum vinnuferlum 

við vinnslu verkefna. Við vinnslu þessa verkefnis voru notuð 

forritin Microsoft Word 2010, Adobe Photoshop CS5, ArcGis 

og  Microstation V8i. 

2.1 Gögn 
Grunngögn: 

 Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs. 

 Miðbær Egilsstaða-Tillaga að deiliskipulagi. 

 Egilsstaðabók-frá býli til bæjar. 

 Vector grunnur frá Fljótsdalshéraði. 

 Loftmyndir af kortasjá Loftmynda: 

www.loftmyndir.is/. 

 Þjóðskrá Íslands, fasteignaupplýsingar á 

www.skra.is. 

Fræðileg gögn: 

 Hagstæð hlutföll. Fyrirlestur Páls Líndals 

umhverfissálfræðings. 

 Fra rikisveg til gate, skýrsla frá norsku vegagerðinni.  

 

 Graphics for Urban Design eftir Bally Meeda, Neil 

Parkyn og David Stuart Walton. 

 Life Between Buildings eftir Jan Gehl. 

 

2.2  Vinnuferill 
Verkefnið var unnið eftir hefðbundnu vinnuferli við 

skipulagshönnun. Ferlið samanstendur af greiningum 

vettvangsferðum, upplýsingaöflun, hönnunarforsendum og 

hönnun. Það er ekki línulegt og niðurstaða þess er 

hönnunartillaga fyrir svæðið.  

  

Mynd 3-Uppbygging vinnuferilsins. 

http://www.skra.is/
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3 Fordæmi og fræðilegt efni 
Við vinnslu verkefnisins var leitað að fordæmum og 

fræðilegum grunni til að vinna eftir og styrkja þær 

hönnunarforsendur sem leiddu að niðurstöðu.  

3.1 Þjóðvegur í gegnum þéttbýli 
Það getur verið erfitt að samræma þarfir þjóðvegar og þéttbýlis. 

Þjóðvegur kallar á mikinn umferðarhraða og pláss, á meðan 

þéttbýlið þarf minni hraða og hver fermetri skiptir máli því að‘  

hann er verðmætt byggingarland. Það er því ljóst að þarfir 

þessara tveggja þátta hljóta að skarast. Það má hinsvegar spyrja 

sig að því hvort þjóðvegurinn þurfi að hafa réttinn þegar hann 

liggur í gegnum þéttbýli. Þó að umferðarhraði sé minnkaður 

tefur það ferðalagið einungis um nokkrar mínútur. Óþægindi af 

þjóðveginum hafa hinsvegar áhrif á íbúa þéttbýlisins að 

staðaldri. (Yeang, á.á) 

Í Noregi voru 16 bæjarfélög tekin fyrir og áhrif þjóðvegar sem 

liggur í gegnum þau athuguð (Statens vegvesen, 2001). 

Vegurinn liggur í gegnum þorpin. Markmiðið með rannsókninni 

var að minnka umferðarhraða, bæta skilyrði fyrir gangandi og 

hjólandi vegfarendur og gera ásýnd gatnanna ákjósanlegri. 

Vegir voru mjókkaðir og gang- og hjólastígakerfi meðfram 

þeim styrkt. Einnig var bætt við gróðri og gatan gerð fallegri. 

Þessi athugun var unnin af arkitektum, landslagsarkitektum og 

umhverfissálfræðingum. Þeir tóku út þorpin og komu með 

lausnir sem síðan voru framkvæmdar. Þegar framkvæmdum var 

lokið fylgdust þeir með þorpunum og mátu þær breytingar sem 

áttu sér stað. Samkvæmt þessari athugun var mikill 

samfélagslegur ávinningur af þessum breytingum sem fólst m.a 

í:  

 Meira öryggi vegna minni umferðarhraða. 

 Betri skilyrðum fyrir gangandi og hjólandi. 

 Ánægjulegri upplifun notenda varð vegna bættrar 

ásýndar. (Statens vegvesen, 2001) 

Mynd 4-Hér má sjá tvö dæmi um breytingu á götum í norsku athuguninni. Efri 
mynd til hægri og neðri mynd til vinstri sýna göturnar eftir breytingar. 
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3.2 Miðbæjarskipulag Húsavíkur 
Í aðalskipulagi Norðurþings er skipulagstillaga fyrir miðbæinn á 

Húsavík. Markmið með því skipulagi er að halda góðum 

staðaranda, byggja upp lifandi miðbæ, styrkja göngusvæði, 

halda í sérkenni og byggja upp langlífa byggð. Leiðarljósið er 

að auka starfsemi og líf í miðbænum og gera hann meira 

aðlaðandi fyrir gesti og bæjarbúa. Skipulaginu er skipt upp í 

einingar og hver eining tekin fyrir og sýnt hvernig markmið 

skipulagsins koma fram í hönnun hennar. (Alta, Aðalskipulag 

Norðurþings, 2010). Með þessu móti eru Húsvíkingar að reyna 

að styrkja þann miðbæ sem fyrir er, því að mörgu leyti er hann 

nú þegar góður og laðar að sér ferðamenn. Andi staðarins má 

ekki tapast.  

3.3 Tengsl skipulagsgerðar og lýðheilsu 
Margir þættir hafa áhrif á heilsufar fólks. Rannsóknir hafa sýnt 

tengsl á milli skipulags þéttbýlisstaða og tíðni offitu á meðal 

íbúa þeirra. Mikil notkun einkabíls er einn orsakavaldur offitu. Í 

rannsókn sem James F. Sallis og Karen Glanz gerðu árið 2009 

mátti sjá greinileg áhrif nærumhverfis á heilbrigði. Íbúar í 

hverfum þar sem þjónusta var í göngufæri hreyfðu sig meira, 

óháð tekjum. Í úthverfum var tíðni ofþyngdar lægri þar sem 

þjónusta var í göngufæri (Sallis & Glanz, 2009). 

Árið 2007 gerði Wanda Wendel-‐Vos ásamt fleirum rannsókn á 

hvata að hreyfingu. Hún sýndi fram á að aðgengi gangandi 

vegfarenda skipti miklu máli (mynd 3) (Wendel-Vos, Droomers, 

Kremers, Brug, & van Lenthe, 2007)  

Lawrence D. Frank gerði ásamt fleirum rannsókn árið 2005 á 

tengingum á milli hreyfingar og hvernig byggð einstaklingar 

höfðu valið sér (Frank, Sallis, Conway, Chapman, Saelens, & 

Bachman, 2006). Hreyfimælar voru notaðir í tvo daga og mælt 

hversu mikið einstaklingarnir hreyfðu sig. Þar sem umhverfi var 

gönguvænt, byggð blönduð og þétt, og gatnakerfi var heppilegt 

Þættir sem 
tengjast 
aukinni 

hreyfingu 

Aðgengi að gangstéttum 
eða göngustígum 

Tengingar  
göngustíga 

Þjálfunarfélagi 

Nálægð við 
tómstundaaðstöðu 

Mynd 5-Þeir þættir sem hvetja fólk til hreyfingar samkvæmt rannsóknum 
W.Wendel-Vos 2007. 



6 
 

var hreyfing meiri og auknar líkur á að íbúar uppfylltu 

ráðleggingar um 30 mínútna daglega hreyfingu á 

miðlungshraða. Þessi rannsókn var gerð á fólki sem hafði valið 

sér búsetu með þetta í huga. Fólk sem vildi búa og bjó í 

gönguvænu umhverfi: 

 Gekk meira (34% vs 3%). 

 Ók færri km á dag á bíl (42 vs 69 km/dag). 

 Hafði lægri offitutíðni (12 vs 22%). 

Yngra fólk með takmarkaðan aðgang að faratækum gengur 

mest. Þeir sem kjósa helst ekki gönguvænt umhverfi ganga samt 

meira ef þeir búa í slíku hverfi heldur en ekki (ganga samt 

minnst allra að jafnaði). Af þeim sem bjuggu í bílaháðasta 

umhverfinu vildi þriðjungur búa í gönguvænna umhverfi 

(Frank, Sallis, Conway, Chapman, Saelens, & Bachman, 2006). 

Offita á Íslandi er alltaf að aukast. Árið 2007 voru 67% karla og 

54% kvenna yfir kjörþyngd (Margrét Valdimarsdóttir, 2009). 

Stór hluti Íslendinga stundar enga þjálfun eða um 24% karla og 

19% kvenna (Sigríður Lára Guðmundsdóttir, 2004). Árið 2002 

voru 76% allra ferða íbúa Reykjavíkur farnar á einkabílum. 

Ferðir sem farnar voru gangandi eða hjólandi voru 19% (Hjalti J 

Guðmundsson, 2004). 

Miðað við þessar rannsóknir virðumst við Íslendingar vera á 

villigötum með því að setja einkabílinn í fyrsta sæti. Það er 

mikilvægara fyrir lýðheilsu íbúa þéttbýlisstaða að hafa greiðan 

aðgang að göngu og hjólastígum en að hámarkshraði 

einkabílsins sé sem mestur. 
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3.4 Örlítið um anda staðar 
Flestir kannast við þá tilfinningu að líða betur á einum stað en 

öðrum, til dæmis á þeim stað sem menn ólust upp eða léku sér 

mest sem börn. Staðurinn þarf ekki að vera merkilegur til að 

kalla fram þessa tilfinningu, heldur tengja minningarnar fólkið 

við staðinn. (Simon Bell, 2004)  

Andi staðar er mjög huglægt fyrirbæri. Fólk upplifir oft visst 

andrúmsloft, hvort sem það er á mannamótum, fundum eða á 

tilteknum stöðum. Á hverju heimili skiptir andinn gríðarlega 

miklu máli fyrir líðan fjölskyldunnar sem þar býr. Við berum 

miklar tilfinningar til heimilis okkar, það er oft límið sem bindur 

fjölskylduna saman. Fjölskyldur heimilanna, íbúar bæjarins, 

eiga sér sameiginlegan stað sem er miðbærinn. Eins og 

heimilisandi skiptir miklu máli fyrir hamingju heimilis, skiptir 

miðbæjarandi miklu máli fyrir anda samfélagsins í bænum 

(Hjörleifur Stefánsson, 2008).  

Andi staða er mjög mismunandi og margir hlutir sem hafa áhrif 

á hann. Umgjörð og útlit staðar hafa áhrif á það hvernig fólk 

upplifir hann, hvort sem um er að ræða náttúrulegt eða manngert 

umhverfi. Til dæmis hafa byggingar í miðbæ Reykjavíkur, 

ásamt fjallahringnum sem umlykur borgina mikil áhrif á 

upplifunargildi hennar. Ásýnd staðarins hefur áhrif. Annað 

atriði, og ekki síður mikilvægt er söguleg tenging staðar. Það að 

geta séð hvernig byggingarlist og búnaðarhættir samfélagsins 

hafa þróast hefur visst upplifunargildi. Andi staðarins er sterkari 

þegar hann á sér einhverja sögu. Ef staðurinn hefur verið 

vettvangur stórkostlegra viðburða í mannkynssögunni þykir 

hann mjög merkilegur og sérstök upplifun fylgir því að 

heimsækja hann. Þingvellir eru gott dæmi um þetta. Andi staðar 

er vel þekktur úr menningarsögunni, hann þekkist úr sögum og 

frásögnum um allan heim. (Hjörleifur Stefánsson, 2008).  

Mynd 6-Kýr Egilsstaðabænda á beit. 
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Þegar á að endurskipuleggja þéttbýlisstaði er mikilvægt að vera 

meðvitaður um anda staðar, ekki síst þegar um ung bæjarfélög 

er að ræða þar sem sögulegar byggingar eru af skornum 

skammti. Á Egilsstöðum er ekki mikið af gömlum húsum, enda 

er bærinn einungis 65 ára gamall. Samkvæmt núgildandi 

deiliskipulagi á að rífa mörg hús, þar á meðal Kaupvang 2 

(gömlu símstöðina) og byggja þar nýtt hús. Í dag þykir húsið 

kannski ekki merkilegt, en engu að síður er það eitt af fyrstu 

húsum þorpsins og hefur mikið sögulegt gildi. Með því að halda 

húsinu, helst viss staðarandi og með því að byggja nýrri hús við 

hlið þess má sjá hvernig byggingarstíll hefur þróast með tíð og 

tíma.  

Til að setja þetta í samhengi, má benda á það þegar átti að rífa 

Bernhöftstorfuna í miðbæ Reykjavíkur. Í dag efast enginn um 

að niðurrif á þeim húsum hefði verið mistök og hefði haft 

stórkostleg áhrif á götumyndina. Húsin hafa verið löguð að 

þeirri starfsemi sem þau þurfa að bera (Hjörleifur Stefánsson, 

2008). Það sama væri hægt að gera við Kaupvang 2, laga hann 

að þeirri starfsemi sem er eftirsóknarverð á þessum stað. Þetta 

hefur verið gert í gamla sláturhúsi Kaupfélags Héraðsbúa. 

Sveitarfélagið keypti húsið og þar er fjölbreytt starfsemi 

menninga og lista fyrir alla aldurshópa. Húsið hefur mjög 

sérstakan anda og býður upp á fjölbreytt rými. Með því að rífa 

húsið og byggja nýtt menningarhús hefði þessi andi ekki náðst. Í 

svona litlum og ungum bæ þarf að taka mjög meðvitaðar 

ákvarðanir um það hvort eigi að rífa eða halda húsum. Sá litli 

andi staðar sem hefur myndast nú þegar má ekki tapast.  

  

Mynd 7-Horft í átt að Kaupfélaginu (til hægri) og gömlu símstöðinni (til vinstri) á 
sjötta áratugnum. 



9 
 

3.5 Gagn og gaman almenningsrýma 
Almenningsrými sem eru vel hönnuð og virka eru mikið notuð. 

Það má til dæmis vel sjá á Austurvelli. Þangað flykkist fólk um 

leið og fer að hlýna í veðri, situr úti með kaffi, sest í grasið, 

spjallar, sýnir sig og sér aðra. Mikilvægi og tilgangur 

almenningsrýma hefur verið kannað af arkitektinum og 

skipulagsfræðingnum Jan Gehl.  

Maðurinn er félagsvera. Hann sækir í félagsskap við annað fólk. 

Þrátt fyrir að það skipti manninn mestu máli að eiga náin 

samskipti við annað fólk, má ekki vanmeta þau samskipti sem 

eru ekki eins náin og vinaböndin. Þessi óbeinu og ópersónulegu 

samskipti einstaklinga geta verið forsenda einhvers meira, 

tækifæri til að hitta, sjá og heyra í öðru fólki. Þau eru ekki 

skipulögð, heldur óvænt og skyndileg. Með því að skoða 

samskipti barna kemur í ljós að með því að vera á réttum tíma á 

réttum stað þróast samskipti út í leik. Vissulega eru skipulagðir 

viðburðir líkt og barnaafmæli og  leikhópar einnig til staðar, en 

leikurinn sjálfur stendur ekki og fellur með skipulögðum 

stefnumótum eða fyrri tengslum. Leikurinn verður til þegar 

börnin hittast (Jan Gehl, 2010).  

Þetta má alveg heimfæra upp á samskipti fullorðinna. 

Almenningssvæði eru mjög  mikilvæg fyrir þessi samskipti og 

því mikilvægt að fólk sæki þau og dvelji þar.  

  

Óbein 
samskipti 

Tækifæri til 
samskipta 

Samskipti við 
kunningja 

Vinátta 
Náin 
vinátta 

Mynd 8-Mikilvægi samskipta mannsins. 
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Beint samhengi er á milli gæða almenningssvæða og notkunar 

þeirra. Þetta hefur verið skoðað í mörgum borgum. Í ítölskum 

borgum var munurinn á fjölda gangandi vegfarenda í 

misþungum umferðargötum skoðaður. Gangandi vegfarendur 

voru mun meira áberandi þar sem var létt umferð eða þar sem 

hún var bönnuð. Samkvæmt könnun sem gerð var í San 

Francisco skiptir magn umferðar miklu máli. Þar sem umferðin 

fór ekki yfir 2000 bíla á dag var virkni fólks utandyra mjög 

mikil. Hún fór svo minnkandi með aukinni umferð (Jan Gehl, 

2010). 

Umhverfissálfræðingar hafa rannsakað mismunandi áhrif 

rýmismyndunar á manninn. Til þess að manninum líði vel þarf 

hann að finna fyrir umlykingu, sem má þó ekki þrengja að 

honum um of. Samkvæmt rannsóknum í umhverfissálfræði, sem 

fóru þannig fram að fólki voru sýndar myndir af mismunandi 

rýmum og látið velja það sem þeim fannst ákjósanlegast, finnst 

fólki yfirleitt best að vera í skalanum 1:1-1:4. Þannig að lárétti 

flöturinn má ekki vera breiðari en sem nemur 4x hæð húsanna 

sem standa við hann og ekki vera mjórri en sem nemur 1x hæð 

húsanna sem standa við hann. (Páll Líndal, 2011).  

  

2000 bílar 
á dag 

• Mikil virkni utandyra 
• Börn að leik, fólk dvaldi utandyra 
• Mikil samskipti við nágranna 

8000 bílar 
á dag 

• Töluverð virkni utandyra 
• Einhver samskipti við nágranna 

16000 bílar 
á dag 

• Nánast engin virkni utandyra 
• Mjög lítil samskipti við nágranna 

Mynd 9-Gæði almenningssvæða miðað við þá umferð bíla sem fer um þau. 

Mynd 10-Umlyking, hlutföll hæðar bygginga og breiddar gatna. 
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4  Athugunarsvæði 
Egilsstaðir er þorp á Austurlandi sem stendur við Lagarfljót. 

Það er alveg landlukt. Egilsstaðir eru hluti af sveitarfélaginu 

Fljótsdalshéraði sem varð til árið 2004 við sameiningu 

sveitarfélaga. Íbúar Austurlands sækja þangað ýmsa þjónustu, 

t.d eru þar allar helstu verslanir ásamt flugvelli. Bærinn stendur 

við krossgötur tveggja þjóðvega. Helstu atvinnugreinar eru 

verslunar og þjónustutengdar greinar ásamt iðnaðar- og 

verkamannavinnu. (Alta, Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-

2028, 2009) 

4.1 Mörk athugunarsvæðis  
Í gildandi deiliskipulagi fyrir miðbæ Egilsstaða segir um 

hlutverk  miðbæjar:  „Miðbæir  bæja  og  borga gegna fjölbreyttu 

hlutverki og þar þrífst ýmiskonarstarfsemi. Hann er óformlegur 

samkomustaður bæjarins og nærsveita og er gjarnan upphafs- og 

endapunktur ferðamannsins á heimsókn hans. Þá er miðbær 

gjarnan miðstöð viðskipta, þjónustu og stjórnsýslu. Því má segja 

að  miðbær  sé  andlit  bæja  útávið  og  þar  slái  hjarta  hans.“  (Arkís, 

2005, bls. 18)  

Samkvæmt  skipulagsuppdrætti aðalskipulags Fljótsdalshéraðs 

er miðbærinn umlukinn íbúðar-, verslunar- og athafnasvæðum. 

Við val á athugunarsvæði var ákveðið að taka ekki allt svæðið 

sem er skilgreint sem miðsvæði, því að leggja átti áherslu á að 

styrkja þau svæði þar sem æskileg miðbæjarstarfsemi er til 

staðar.  

 

  

Mynd 12-Ísland-Fljótsdalshérað-Egilsstaðir. 

Mynd 11-Afmörkun svæðis. 
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4.2 Saga 
Egilsstaðir byggðust upp við krossgötur. Þar mætast þjóðvegur 

1 og Fagradalsbraut, sem tengir syðri Austfirðina við 

þjóðveginn. Á Egilsstöðum hefur byggst upp rúmlega 2600 

manna samfélag á síðustu 65 árum. (Fljótsdalshérað, 2008-

2012). Bærinn er því ekki mjög gamall. Sú ákvörðun að byggja 

kaupfélag og sjúkraskýli átti stóran þátt í því að Egilsstaðir 

byggðust upp. Mikil starfsemi þróaðist í kringum kaupfélagið 

og það sá mörgum fyrir atvinnu og þjónustu. Þrátt fyrir ungan 

aldur  er  bærinn  mjög  gróinn  og  segir  í  Egilsstaðabók:  „Ef  finna 

ætti eitt einkunnarorð fyrir Egilsstaðabæ, eins og hann kemur 

nú  fyrir  sjónir,  væri  það  garðbær.“  (Björn Vigfússon, 1997, bls. 

181). Hinsvegar er helsta kennileiti bæjarins Egilsstaðabýlið 

sjálft, það blasir við þegar keyrt er inn í bæinn frá þjóðvegi 1, 

einnig þegar keyrt er niður Fagradalsbraut. Algengt er að sjá 

kýr á beit þegar maður keyrir inn í bæinn eða fá mykju 

„ilminn“  beint  í  æð  þegar  nýbúið  er  að  bera  á  túnin.  

Egilsstaðabær er því í miklum tengslum við landbúnaðinn sem 

er mjög viðeigandi því að hann þjónustar sveitir sem liggja allt 

í kringum hann. 

  

Mynd 13-Hér má sjá hversu mikið bærinn hefur gróið. Myndin til vinstri er tekin 
1950 en myndin til hægri er tekin á níunda áratugnum. 

Mynd 14-Egilsstaðabýlið, eitt helsta kennileiti bæjarins. 
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5 Greiningar á athugunarsvæði 
Í þessum kafla er farið yfir þær greiningar sem unnar voru fyrir 
svæðið. 

5.1 Núgildandi aðalskipulag  
Í gildi er aðalskipulag Fljótsdalshéraðs fyrir árin 2008-2028. Þar 

segir um miðsvæði:   

“Heimilar eru nýbyggingar, viðbyggingar og stækkanir 
þannig að það falli að landi, yfirbragði byggðar sem fyrir 
er og hlutverki svæðisins sem miðkjarna. Leitast verði við 
að þétta byggðina þar sem tækifæri er til og að beina nýrri 
verslun og þjónustu á miðsvæði. Ásýnd byggðarinnar 
verði aðlaðandi og frágangur gatna og torgsvæða sé 
vandaður, s.s. hvað varðar yfirborðsefni, gróður og 
lýsingu. Leitast verði við að nota náttúruleg efni sem vísa 
til einkenna  byggðarinnar.“ 

 (Alta, Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028, 2009, 

bls. 38). 

Samkvæmt aðalskipulaginu eiga götur í þéttbýlinu að vera 

hannaðar þannig að verslun og þjónusta njóti umferðarinnar en 

öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda sé tryggt. Þar sem 

Egilsstaðir liggja við krossgötur þarf samgöngukerfið að vera 

sterkt og gatnakerfið hannað þannig að skilvirk samþætting sé á 

milli þeirra sem eru akandi, gangandi og hjólandi (Alta, 

Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028, 2009) .  

Mynd 15-Egilstorg, torgið í deiliskipulaginu 
sem er gata 

Mynd 16-Núgildandi deiliskipulag miðbæjarins. 
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5.2 Núgildandi deiliskipulag 
Deiliskipulagið sem í gildi núna var samþykkt árið 2005. 

Samkvæmt því á að rífa mörg af hús, byggja ný og bíllinn 

virðist ennþá vera í fyrsta sæti. Mikið er lagt upp úr götu sem er 

kölluð rauði dregillinn. Gatan er löng, bein og breið. Þar á 

umferð að vera takmörkuð og gangandi vegfarendur eiga 

réttinn. Umferðarmannvirki eru stækkuð og bílastæðum er 

fjölgað (Arkís, 2005). Þegar skipulagsuppdrátturinn er skoðaður 

fær maður þá tilfinningu að rauði dregillinn sé eitt rými sem 

byggt er meðfram (líkt og Laugavegurinn, eða Strikið). Við 

nánari athugun kemur í ljós að svo er ekki, því að hann er slitinn 

í sundur með mjög opnum rýmum, og innan hans má finna t.d 

bílastæði .  Rýmið sjálft er því miklu stærra og breiðara en 

dregillinn sjálfur sem er 500 metra langur. Til samanburðar má 

benda á að Laugavegurinn og Bankastræti er 1,4 km og Strikið í 

Kaupmannahöfn er 1,14 km. Þetta eru verslunargötur í mun 

stærri samfélögum. Göngugatan á Akureyri er líklega það sem 

Egilsstaðir geta horft til, en hún er einungis 260 m.  

Ríkjandi vindáttir eru norð-austur/suð-vestur. Rauði dregillinn 

liggur úr norð-austri í suð-vestur og má því gefa sér að þar verði 

ekki sérstaklega skjólsælt.     

 

  

Mynd 17-Rauði dregillinn fyrir ofan og Göngugatan á Akureyri fyrir 
neðan. Grái liturinn er það rými sem myndast á milli húsanna. 
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5.3 Starfsemi og strúktúr  
Mikið pláss er á milli húsa og strúktúrinn mjög gisinn. Helst er 

hægt að sjá einhverskonar rými myndast við Kaupvang,  á milli 

Nettó (Kaupfélagsins), Landsbankans og húsanna við hliðina á 

honum (Kaupvangur 6, 1, 3a, 3b og 5). Einnig myndast rými við 

Miðvang,  á milli Níunnar, Kleinunnar, Hótel Héraðs og blokkar 

(Miðvangur 2, 6, 1 og 5-7). Þar sem áður var tjaldstæði nær 

gróðurinn að ramma inn rými. Byggðin í miðbænum er frekar 

lágreist en einungis tvö hús fara yfir þrjár hæðir. Starfsemin 

einkennist af verslunum, veitingasölu og þjónustu. Ekki er 

mikið um íbúðir  í miðbænum. 
  

Mynd 18-Greining á hæð húsa. 

Mynd 20-Greining á starfssemi húsa. Mynd 19-Rýmisgreining. 



16 
 

 

 

5.4  Aldursgreining húsa 
Allar upplýsingar um húsin eru fengnar á www.skra.is 

(Þjóðskrá Íslands) og úr bókinni Egilsstaðir, frá býli til bæjar  

(Björn Vigfússon, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nettó (Kaupvangur 6), var KHB- byggt 1946. 2. Gamla símsstöðin (Kaupvangur 2), var Póstur&sími-byggt 1954. 

9. Nían (Miðvangur 1), verslunarmiðstöð-byggð 1999. 10. Kleinan (Miðvangur 2)verslunarmiðstöð-byggð 1990. 11. Hótel Hérað (Miðvangur 5-7)-byggt 1998. 

Mynd 21-Aldursgreining húsa. 
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3. Landsbankinn 
(Kaupvangur 1), 
byggt 1960. 

4. VST (Kaupvangur 
5), var mjólkurstöð-
byggt 1959. 

5. Kaffi Egilsstaðir 
(Kaupvangur 17), var 
trésmiðja KHB-byggt 1959. 

6. Sláturhúsið menningarhús 
(Kaupvangur 9), var 
sláturhús-byggt 1958. 

7. Bragginn (Kaupvangur 
11), var vörugeymsla-
byggður 1961. 

8. Söluskálinn (Kaupvangur 
4)sjoppa/verslun/bensínstöð-
byggður 1980. 

14. Skattstofan (Skjólvangur 2), skrifstofa-byggt 2010. 12. Miðvangur 6, þjónustuíbúðir og verslanir-byggt 2010. 
13. Kaupvangur 3a og 3b skrifstofur, verslun og 
þjónusta-byggt 2006. 

Mynd 22-Götukort. Númerin 
tákna húsin á myndunum fyrir 
ofan og neðan 
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5.5 Umferð og umferðarmannvirki 
Mjög stór hluti miðbæjarins fer undir umferðarmannvirki, ekki 

síst bílastæði. Gríðarlegt flæmi er af bílastæðum við öll hús en 

gróflega áætlað eru rúmlega 400 bílastæði á þessu svæði.   

Gatnastrúktúrinn er frekar einfaldur, aðal umferðaræðarnar eru 

Fagradalsbraut (Norðfjarðarvegur) og hringvegurinn. 

Samkvæmt umferðarskýrslu Vegagerðarinnar er árdagsumferð 

um Fagradalsbraut (hringvegur-Miðás) 4577 bílar, 

sumardagsumferð 5440 bílar og vetrardagsumferð 4019 bílar 

(Vegagerðin umferðardeild, 2011). Miðað við mynd 23 virðist 

þessi umferð vera að miklu leyti innanbæjarumferð. Með því að 

fækka bílastæðum upp við hús, draga úr umferðarhraða í 

gegnum miðbæinn ásamt því að styrkja göngu og hjólatengingar 

mætti byggja upp almenningsrými sem auka líf í miðbænum. 

Samkvæmt korterskorti fyrir Egilsstaði, (kort sem sýnir þá 

vegalengd sem hægt er að ganga á 15 mínútum) tekur það innan 

við 15 mín að ganga í miðbæinn, sama hvar þú býrð í þorpinu. 

Þá tekur það einungis sex mín að hjóla. Því er augljóst að það 

eru forsendur fyrir því að íbúar dragi verulega úr notkun 

einkabílsins. Göturýmin ætti að vera hægt að glæða lífi, miðað 

við könnun á umferðarþunga í San Francisco (mynd 9).  

  
Mynd 24-Korterskort. 

Mynd 23-Sumardagsumferð um helstu vegi og götur. 
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Mynd 28-Götur. 

Mynd 25-Bílastæðii 

Mynd 27-Horft inn með Kaupvangi. 

Mynd 26-Bílastæði fyrir framan Miðvang 6. 
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5.6 Landslag, gróður og karakter miðbæjarins  
Egilsstaðir byggðust upp á landi þar sem eru einkennandi 

klettaásar og votlendisdrög. Ákveðin skil eru á milli þéttbýlis og 

dreifbýlis, þar sem hringvegurinn er skurðlínan. Þar mætast 

ræktarland Egilsstaðabænda og þorpið Egilsstaðir. Norðan við 

þorpið er Egilsstaðanes. Það er að mestu ræktuð tún ásamt 

flugvallarsvæði.  

Egilsstaðabúar hafa verið duglegir að planta trjágróðri og er 

gróður eitt af helstu einkennum þorpsins. Á langflestum 

einkalóðum er mikið af háum trjám, því að aðstæður til 

trjáræktar eru einkar hagstæðar á svæðinu. Birkikjarr vex á því 

landi sem friðað er fyrir beit og töluvert hefur verið plantað í 

nágrenni þorpsins (Arkís, 2005). Þrátt fyrir mikinn trjágróður á 

Egilsstöðum er lítið um tré í miðbænum. Helsti gróður 

miðbæjarins eru afgangssvæði sem hafa verið þökulögð. Lítið er 

af götutrjám en þau sem eru til staðar þrífast vel. Myndarlegt 

trjábelti er sunnan við Fagradalsbraut og mest áberandi götutrén 

eru við Kleinuna (Miðvang 2-4). Svæðið sem áður var 

tjaldsvæði (sunnan við Söluskálann/N1 bensínstöð) er mjög 

gróið, bæði trjá- og runnagróðri ásamt grasblettum.     

  

Mynd 29-Loftmynd af íbúðahverfi á Egilsstöðum. Mjög gróðursælt. 
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Mynd 31-Loftmynd af miðbænum. Ekki mikið af gróðri þar. Mynd 30-Iðnaðarsvæði á Egilsstöðum. Nánast enginn gróður. 
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5.7 Veður 
Samkvæmt vindrósum er ríkjandi vindátt allan ársins hring 

norð-austanátt. Yfir vetrartímann er suð-vestanáttin alveg 

jafnvíg norðanáttinni. Á sumrin er algengast að fá norð-

austanátt, en á hlýjum sumardögum er algengt að fá sólfarsvinda 

úr suð-vestri seinnipartinn (Arkís, 2005). 

Helstu einkenni vindáttanna eru þessi: 

 NV átt: Skúrir. 

 N og NA áttir: Þoka og/eða slagviðri. 

 A átt: Skúrir. Ekki hvöss. 

 S átt: Björt og hæg. 

 SV átt: Sólfarsvindur. 

 V átt: Bjart. 

 NV átt: Björt og köld. 

 SA átt:Skýjað. Ekki hvöss. 

(Arkís, 2005) 

Mikilvægast er því að mynda skjól fyrir norðaustan/suðvestan-

áttum. Norðanáttin er leiðinlegust, hún virðist vera hvössust. 

Hinar áttirnar virðast meinlausari, en vissulega mikilvægt að 

mynda skjól fyrir þeim líka, sérstaklega á dvalarsvæðum.  

 
  

Mynd 32-Vindrósir fyrir Egilsstaði. 
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5.8 Samantekt 
Styrkleikar miðbæjarins eru hversu fjölbreytt og sterk starfsemi 

er þar til staðar, ásamt því hversu greiðar samgöngur eru fyrir 

akandi vegfarendur. Mikil tækifæri eru í þéttingu byggðar þar 

sem byggðin er mjög gisin. Veikleikar hans eru slæmt aðgengi 

gangandi- og hjólandi vegfarenda, skortur á almenningsrýmum, 

lítið af gróðri og forgangur einkabílsins. Íbúar miðbæjarins eru 

ekki margir. Umferðarhraði er helsta ógn svæðisins. 

Mikilvægt er að halda í elstu hús bæjarins til þess að andi 

staðar glatist ekki. Þar sem nóg er af plássi fyrir nýbyggingar er 

niðurrif gamalla húsa óþarft.  

Miðað við áherslur í Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs er 

mikilvægt að þétta byggðina og tryggja öryggi gangandi og 

hjólandi vegfarenda. Augljóst er að of mikið pláss fer undir 

umferðarmannvirki og mikilvægt er að minnka vægi þeirra. 

Umferðargreining sýnir greinilega að umferðarþungi er ekki 

mikill og því ekki nauðsynlegt að hafa akandi umferð í 

algjörum forgangi. Mjög lítið er um almenningsrými og 

mikilvægt að ráða á því bót. Gróður er af mjög skornum 

skammti, þrátt fyrir að tré þrífist vel í þorpinu.  

Mynd 33-Fjölbreytt starfsemi er í miðbænum. 

Mynd 34-Fagradalsbrautin slítur miðbæinn í sundur og tekur mikið pláss. 
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6 Hönnunarforsendur:  
Við hönnun svæðisins verður lögð áhersla á eftirfarandi atriði: 

Þéttingu og blöndun byggðar. 

Betra aðgengi gangandi og hjólandi vegfarenda. 

Anda staðar. 

Gátlisti á næstu síðu er unninn útfrá kenningum Jan Gehl. 

Honum er skipt upp í þrjá megin þætti þ.e öryggi, þægindi og 

ánægju. Helstu atriði sem hafa áhrif á hvern þátt fyrir sig eru 

sett upp í þessa töflu (Gemzöe, 2006). 

  

Mynd 35-Hér má sjá hvernig akandi, hjólandi og gangandi umferð getur 
komist fyrir þrátt fyrir takmarkað pláss. 

Mynd 36-Götutré meðfram gangbraut. 
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Öryggi Vörn fyrir umferð og slysum 
-umferðarslys 
-hræðsla við umferð 
-annars konar slys 

Vörn gegn glæpum og ofbeldi 
(örugg upplifun á svæðinu) 
-íbúahverfi/notuð svæði 
-líf á götum 
-virkni borgarrýma allan 
sólahringinn 
-nágrannavarsla 

Vörn fyrir óánægjulegum upplifunum 
-vindur/gola 
-regn/snjór 
-kuldi/hiti 
-mengun 
-ryk, glampi, hávaði 

Þægindi Möguleikar fyrir gangandi 
vegfarendur: 
-pláss til að ganga 
-fjölbreytt og nærandi götuumhverfi 
-áhugaverðar framhliðar 
-engar hindranir 
-þægileg yfirborðsefni 

Möguleiki á að staldra við: 
-aðlaðandi/spennandi jaðrar 
-skilgreindir áningarstaðir 
-vel skipulagðir áningarstaðir 

Möguleiki á að setjast: 
-svæði til þess að setjast niður 
-möguleiki á að setjast niður í lengri eða 
skemmri tíma 
-bekkir til að hvílast 

 Útsýni 
-sjónlínur í mismikilli fjarlægð 
-óhindrað útsýni 
-áhugavert útsýni 
-lýsing (í myrkri) 

Samskipti 
-lágt hljóðstig 
-mismunandi uppröðun bekkja 

Möguleiki á leik, afslöppun eða 
afþreyingu 
-býður upp á líkamlega afþreyingu, leik, 
afslöppun  
  og skemmtun-dag&nótt , sumar&vetur 

Ánægja  Skali 
-byggingar og rými í mannlegum 
skala. 

Jákvæð upplifun af veðurfari 
-sól/skuggi 
-hiti/kuldi 
-gjóla/loftræsting 

Fagurfræðileg gæði 
-góð hönnun og áhugaverð smáatriði 
-útsýni/sjónlínur 
-tré, plöntur, vatn 
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7 Hönnunartillaga 
Niðustöður greiningarvinnu leiddu í ljós mikla bílvæðingu og 

gisna byggð. Mikilvægt er að minnka umferðarhraða á 

Fagradalsbraut. Umferðarhraði skiptir meira máli en 

umferðarþungi fyrir upplifun annarra vegfarenda. Til þess að 

minnka umferðarhraða á að mjókka götuna og ramma hana inn 

með götutrjám. Þá á einnig að bæta við hjólastígum beggja 

vegna við hana og breikka gangbrautir (samanber mynd 32). Á 

gangbrautunum yrði komið fyrir götutrjám. Gangbrautum yfir 

Fagradalsbraut verður fjölgað og bætt við byggingarmassa innan 

svæðisins til þess að auka rýmismyndun og þétta byggðina. 

Almenningsrýmum verður fjölgað og áhersla lögð á að fólk 

ferðist gangandi eða hjólandi um miðbæinn. Til að auka líf 

innan miðbæjarins verður komið fyrir íbúabyggð þar sem áður 

var tjaldstæði. Þar verða byggð fjölbýlishús sem verða mest 

þrjár hæðir. Mikilvægt er að möguleiki sé á verslunar og 

þjónustustarfsemi á neðstu hæðum í þeim húsum sem snúa að 

götunni til að auka líf gatnanna. Við hönnun á öllum 

almenningsrýmum er mikilvægt að aðgengi allra sé tryggt. Sú 

útfærsla sem hér er sýnd gefur hugmynd um hvernig byggja 

mætti upp líflegan miðbæ á Egilsstöðum. Ekki er um nákvæma 

hönnun að ræða heldur útfærslu á hugmynd.  Til að útskýra tillöguna verður svæðinu skipt upp í þrjá hluta.  

Mynd 37-Virkni í húsum. 

Mynd 38-Hæð húsa. 
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Mynd 39-Hönnunartillaga. 
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7.1 Svæði 1 
Hér verður að hluta til stuðst við núgildandi deiliskipulag. Við 

hliðina á Miðvangi 6 er bætt við húsi sem yrði mest fjórar 

hæðir og nýttist sem stjórnsýsluhús og mögulega undir íbúðir. 

Fyrir framan það myndast smá torg sem ætti að nýtast vel þar 

sem skjól er fyrir helstu vindáttum. 

Á móti Miðvangi 5-7 (Hótel Hérað) er bætt við húsi sem er 

ekki meira en ein hæð og væri hugsað fyrir verslun eða 

einhverskonar þjónustu. Það ætti að hafa svipaða ásýnd og 

verslanirnar sem eru á móti því og skapa götumynd beggja 

vegna við sig. Mikilvægt er að starfsemi þessa húss verði 

lifandi, þ.e að framhliðar þess verði ekki lokaðar af.  

Fyrir neðan Miðvang 5-7, við þjóðveg 

1 verður sett hús sem kallast á við 

Egilsstaðabýlið. Það á að vera í 

gömlum stíl, með svipaða framhlið og 

Korpúlfsstaðir (burstir).  Norðan við 

þetta hús er röð gróðurhúsa sem íbúar 

geta leigt.  

Á móti Miðvangi 1 og 2 verða sett 

lágreist hús, meðfram Fagradalsbraut. 

Þau verða mest tvær hæðir. Þau gætu nýst undir ýmsa 

verslunar- og skrifsstofu starfsemi. Við Miðvang 2 myndast 

stærra torg sem verður aðaltorg bæjarins. Þar væri tilvalið að 

setja inn sterka miðju sem dregur fólk til sín (t.d gosbrunn, eða 

listaverk).  

Allar götur við Miðvang verða gerðar að einstefnu þar sem 

bílastæði verða öðrum megin í götunni. Hægt verður að beygja 

inn Miðvang frá Fagradalsbraut og frá Lagarási.  

Götutré verða sett meðfram Miðvangi, frá Fagradalsbraut að 

Lagarási.  

 

Mynd 40-Miðvangur, horft inn götu á milli Miðvangs 2-4 og Miðvangs 6. 
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Mynd 41-Svæði 1. 
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7.2 Svæði 2 
Hér verður bætt við húsum við hliðina á Kaupvangi 2 (gömlu 

símstöðinni). Þau verða höfð meðfram Fagradalsbraut og 

Kaupvangi til að styrkja götumyndir þeirra. Á milli húsanna 

myndast skemmtilegt rými og þar er hægt að hanna svæði sem 

getur nýst starfsfólki húsanna og öðrum notendum þeirra. Þessi 

hús eiga að vera í svipuðum hlutföllum og Kaupvangur 2 (mest 

þrjár hæðir).  

Kaupvangur 6 (Nettó) er mjög langt hús og sú hlið þess sem 

snýr að Kaupvangi er alveg óvirk (aðallega vörumóttaka). Með 

því að byggja við suðurenda hússins og hafa þar lifandi 

starfsemi sem jafnvel tengist því sem nú þegar er í húsinu, 

dregur það úr neikvæðum áhrifum þessarar lokuðu hliðar.  

Kaupvangur er gerður að einstefnugötu að Fénaðarklöpp 

(gatnamótum við Sláturhúsið) og bílastæði höfð öðrum megin í 

götunni. Bílastæði við Kaupvang 3a verða minnkuð.  

Trjám verður plantað meðfram götunni.  

Ekki verður neitt hreyft við Söluskála N1. 

  

Mynd 42-Horft niður Fagradalsbraut. 
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Mynd 43-Svæði 2. 
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7.3 Svæði 3 
Á þessu svæði verður komið fyrir íbúðaahverfi neðan við 

Kaupvang. Þar verður komið fyrir U-laga húsum sem eru með 

garð í suður. Meðfram Kaupvangi er æskilegt að hafa starfsemi 

á neðstu hæðunum en íbúðir á efri hæðum. Annars nýtast húsin 

bara undir íbúðir. Þessi hús verða ekki meira en þrjár hæðir og 

hluti þeirra ekki hærri en tvær hæðir. Rífa 

þarf eitt hús til að koma þessum húsum 

fyrir. Það var byggt sem 

upplýsingamiðstöð til að þjónusta 

tjaldsvæðið sem áður var staðsett þarna.  

Á móti Kaupvangi 17 á að bæta við 

þremur húsum sem hafa svipaða ásýnd 

og Skjólvangur (Skattstofan) sem var 

byggður 2010. Þessi hús styrkja 

götumyndina og mynda vissa heild. Þau 

styrkja líka rýmið við veitingastaðinn 

sem er starfræktur í Kaupvangi 17.  

Við Sláturhúsið á að vera torg sem 

styrkir þá starfsemi sem þar er, þ.e þar á 

að innrétta torgið með það í huga að í 

húsinu sé starfrækt Menningar- og ungmennahús. Til dæmis 

væri hægt að koma upp afþreyingu fyrir ungmenni 

(körfuboltakörfu, brettaramp o.þ.h) ásamt svæði þar sem ýmsir 

viðburðir gætu farið fram, s.s leiksýningar eða tónleikar.  

Mynd 44-Ungmennatorg við Sláturhúsið. 
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Mynd 45-Svæði 3. 
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8 Umræður og lokaorð 
Ástand miðbæjarins á Egilsstöðum í dag er slæmt en ljóst er að 

tækifæri til umbóta eru mikil. 

Markmið þessa verkefnis var að greina ástand  miðbæjarins og 

vinna út frá þvíhönnunartillögu sem heldur í anda staðar og 

styrkir aðgengi gangandi- og hjólandi vegfarenda. 

Fagradalsbrautin slítur miðbæinn í tvo hluta og til að tengja 

hann saman þarf að minnka umferðarhraða á götunni og bæta 

við gangbrautum yfir hana.  Ég tel að hægt sé að upplifa iðandi 

mannlíf  með því að ná fólki út úr bílunum, fjölga íbúum í 

miðbænum og koma fyrir almenningsrýmum þar sem hægt er 

að mætast og hittast. Það sem er jákvætt við þann strúktúr sem 

er til staðar er að mikið pláss er fyrir nýbyggingar og miklir 

möguleikar í þéttingu á byggðinni. Sú starfsemi sem er til 

staðar í miðbænum þrífst ágætlega og því allar forsendur fyrir 

blómlegum miðbæ.  

Með hönnunartillögunni sem unnin var fyrir þetta verkefni er 

reynt að draga úr bílvæðingu eins og hægt er, án þess þó að 

útiloka akandi umferð. Íbúum miðbæjarins er einnig fjölgað og 

það eykur á líf innan hans. Meiri gróður gerir ásýnd bæjarins 

hlýlegri.  

Samkvæmt þessari hönnunartillögu á einungis að rífa eitt hús. 

Ég tel mjög mikilvægt að í svona ungum bæ sé haldið í eins 

mikið af gömlum húsum og hægt er. Það eru þau sem segja 

söguna, skapa staðarandann 

Það sem vakti mesta athygli mína við gerð þessa verkefnis er 

hversu gríðarleg bílvæðing er til staðar á Egilsstöðum. Þrátt 

fyrir að hafa alist þar upp með annan fótinn, gerði ég mér ekki 

grein fyrir þessu fyrr en það var skoðað sérstaklega í 

greiningarvinnunni. Í þorpi sem tekur um 15 mínútur að ganga 

þvert og endilangt keyrir meirihluti íbúa á milli staða. Þessi 

staðreynd finnst mér mjög áhugaverð og væri þarft að koma 

betur til skila, ekki bara á Egilsstöðum heldur víðsvegar um 

landið. Ef hægt væri að setja upp sem hreinan og beinan kostnað 

hvað það kostar að keyra á milli staða í stað þess að ganga væri 

mögulega hægt að ná betur til fólks og hvetja það til breyttra 

lífshátta.  

Við sækjum flest í miðbæjarstemningu sem við upplifum 

erlendis eða í Reykjavík. Það er mikilvægt að við gerum okkur 

grein fyrir því að þessa stemningu er hægt að búa til á 

langflestum þéttbýlisstöðum. Hún þarf að vera í tengslum við 

stærð staðanna og íbúafjölda þeirra, þ.e rýmið sem henni er 
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ætlað má ekki vera of stórt. Lítið upplifunargildi er í stórum og 

tómum almenningsrýmum. Þar þarf margt fólk til að 

einstaklingar upplifi mannlíf. Ég tel að þessi hönnunartillaga 

myndi efla mannlífið þar sem hún stuðlar að þéttingu byggðar, 

bætir aðgengi í miðbæinn og fjölgar íbúum hans. Skali hennar er 

einnig í samræmi við stærð þorpsins.  

Með því að styrkja miðbæinn á Egilsstöðum eflist staðurinn sem 

helsti þjónustustaður Austurlands. Því er mikilvægt að svæðið 

hafi aðdráttarafl og fólk úr næstu sveitum og byggðarlögum 

sæki í að fara þangað.  
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