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Ágrip 

Almenningssvæði borga og bæja hafa í gegnum tíðina verið samkomustaður íbúanna, þar 

sem fólk hittist, skiptist á fréttum og mætir á viðburði. Þar skipta gæði umhverfis og 

nærveður miklu máli í því að fá fólk til þess að dvelja úti. Sagt er að góð almenningssvæði 

séu m.a. með áhugavert útsýni, setumöguleika, í mannlegum skala, með gott aðgengi og 

þar sé afþreying fyrir fólk. Þeir veðurfarslegu þættir, sem taldir eru hafa áhrif á þægindi 

fólks, eru m.a. staðbundinn vindhraði, hiti, sólskin og úrkoma. Þá hafa margir tilhneigingu 

til að líta á svalt loftslag sem takmörkun frekar en möguleika. Byggingar og gróður geta 

haft áhrif á staðbundið veðurfar og með hönnun er hægt að bæta það nærveður sem skapast 

á svæðunum. 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að auka þekkingu á notkun torga í þéttbýli hér á landi 

með því að kanna hvernig umhverfi og nærveður hafa áhrif á notkun svæða og athafnir 

fólks. Valin voru tvö svæði, í tveimur bæjum með svipaðan íbúafjölda. Rannsóknin fór 

fram fimm daga á hvoru svæði og voru dagar valdir með fjölbreytni í veðurfari. 

Framkvæmd athugunar var upptökubrot á rannsóknarsvæðunum milli klukkan 10:00 og 

19:00 með ákveðnu millibili til þess að safna saman upplýsingum um atferli fólks. Athafnir 

voru flokkaðar eftir líkamsstöðu (liggja, sitja, standa og ganga) og eftir auðsýnilegri 

afþreyingu (borða, horfa, tala/hlusta, lesa og annað). Eins voru gerðar greiningar á 

miðbæjunum  (afþreying, staðsetning setusvæði, göngumöguleikar og framhliðar húsa) og 

skrásett hvaða svæði innan rannsóknarsvæðisins væru mest notuð. Þá var safnað saman 

upplýsingum um veðurfar (hita, vindhraða og skýjafar). 

Niðurstöður þessa verkefnis benda til þess að séreinkenni svæðanna og hlutverk þeirra í 

stærra samhengi hafi áhrif á fólk. Veðurfarslegir þættir þurfa að vera innan ákveðinna 

marka, þá dvelur fólk á svæðunum. Svæðið á Egilsstöðum var mest notað til þess að setjast 

niður og fá sér eitthvað að borða og síðan að spjalla við samferðafólk sitt. Svæðið á 

Húsavík var mest notað til þess að njóta útsýnisins og þá stóð fólk mikið við steinvegginn. 

Mikið var um félagslegar athafnir á báðum svæðunum. Hitastigið hafði áhrif á fjölda fólks 

á báðum svæðunum, þó lítil í flestum tilvikum. Vindhraðinn hafði töluverð áhrif á fjölda 

fólks á svæðinu á Egilsstöðum en ekki var marktækur munur á svæðinu á Húsavík. Eflaust 

hefðu veðurfarslegu þættirnir komið sterkar fram hefði verið breiðara svið hita og 

vindhraða.  

Lykilorð: Umhverfi, nærveður, atferli, afþreying, Egilsstaðir og Húsavík.  
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Abstract  

 

Public spaces in cities and towns have traditionally been meeting places for inhabitants, 

where people can meet, exchange news and attend events. The environment and weather 

are important for getting people to stay outdoors. It has been said that good public places 

provide interesting views, seats, human scale and entertainment for people. The climatic 

factors that are believed to affect outdoor human comfort are e.g. local wind speed, 

temperature, sunshine and rainfall. Many people tend to look at cold climate as limitation 

rather than possibility. Buildings and vegetations can affect the microclimate. 

The main goal of this study is to increase knowledge of how people use of squares in 

towns in Iceland by examining how the environment and microclimate affect the use of the 

areas and activities of people. For this study two areas were selected in separate towns with 

similar population. The study took place in five days in each area and the days where 

selected by the variety of weather conditions. The study was conducted by recording of the 

study area between 10:00 and 19:00 o'clock with predefined interval in order to collect 

information on the behavior of people. Activities were classified by posture (lying, sitting, 

standing and walking) and by activities (eating, watching, talking/listening, reading and 

more). Also there factors like views, leisure activities in the local area and location of 

seating areas sere analysed. Then data was collected on weather conditions (temperature, 

wind speed and cloud coverage). 

The results of this study point at some characteristic features of the areas that attract people 

and their role in a larger context. The climatic factors must be within certain limits, then 

people will dwell on the areas. The area in Egilsstaðir was commonly used to sit down and 

have something to eat and chat with friends. The area in Húsavík was commonly used to 

enjoy the view and then generally stood near to the concrete wall. There were social 

activities in both areas. The temperature appears to have insignificant effect on the number 

of people. Local wind speed appears to have significant effect on the number of people in 

the area in Egilsstaðir but there was no significant effect on the number of people and 

activity in the area in Húsavík. Undoubtedly climatic factors would have had more effect 

with a wider range of temperature and wind speed in this study. 

Keywords: Environment, local climate, behaviour, activities, Egilsstaðir and Húsavík.   



iv 
 

Þakkir  

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinendum mínum, Dr. Bjarka Jóhannessyni og Einari 

Sveinbjörnssyni, fyrir þann tíma sem þeir hafa veitt mér. Einnig vil ég þakka starfsfólki 

Fljótsdalshéraðs og Norðurþings fyrir að veita mér aðgang að gögnum þeirra. Þá vil ég 

þakka starfsfólki Landbúnaðarháskóla Íslands fyrir hjálp við öflun heimilda, aðgang að 

tækjabúnaði, uppsetningu og notkun forrita. Þá sérstaklega Erlu Sturludóttur fyrir kennslu 

á SAS 9.2. 

  



v 
 

Töflulisti  

Tafla 1: Athafnir fólks í Chicago (Marcus & Francis, 1998). ............................................. 10 

Tafla 2: Breytingar á athöfnum við mismunandi vindhraða (Outdoor Human Comfort and 

its Assessment, 2003). ......................................................................................................... 13 

Tafla 3: Skynjun fólks miðuð við vindhraða (Penwarden, 1973). ...................................... 13 

Tafla 4: Þægindi vinds (Koss, 2006). .................................................................................. 14 

Tafla 5: Veðurfar á Egilsstöðum, gögn frá Egilsstaðaflugvelli,  sumarið 2011 (Veðurstofa 

Íslands, 2012). ..................................................................................................................... 21 

Tafla 6: Veðurfar á Húsavík, gögn frá Húsavíkur veðurstöð, sumarið 2011 (Veðurstofa 

Íslands, 2012). ..................................................................................................................... 27 

Tafla 7:  Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda fólks og hita. ................... 66 

Tafla 8: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda sitjandi og hita. ................. 67 

Tafla 9: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda standandi og hita. ............. 67 

Tafla 10: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda gangandi og hita. ............ 68 

Tafla 11: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda sitjandi í sólskini og hita. 70 

Tafla 12: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda í sólskini og hita (án 

mælinga þegar skýjað var). .................................................................................................. 70 

Tafla 13: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda fólks og vindhraða. ........ 75 

Tafla 14: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda sitjandi fólks og vindhraða.

 ............................................................................................................................................. 76 

Tafla 15: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda gangandi fólks og 

vindhraða. ............................................................................................................................ 76 

Tafla 16: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda standandi fólks og 

vindhraða. ............................................................................................................................ 76 

  



vi 
 

Myndalisti  

Mynd 1: Dæmi um truflun/hik á gönguleið. .......................................................................... 3 

Mynd 2: Dæmi um gangbraut sem er í sömu hæð og gangstéttin. ........................................ 3 

Mynd 3: Framhliðar bygginga (Gehl, J., 2010). .................................................................... 5 

Mynd 4: Skúlptúrinn „Four Trees“ á Manhattan (Lori Zimmer, 2011). ............................... 8 

Mynd 5: Efnisleg gæði umhverfis (Gehl, J., 1971 og 2010). ................................................ 9 

Mynd 6: Flæði vinds breytist með þakhalla (Brown og DeKay, 2001). ............................. 15 

Mynd 7: Flæði vinds breytist með hæð bygginga (Brown og DeKay, 2001). .................... 15 

Mynd 8: Vindmynstur eftir lögun og afstöðu bygginga (Brown og DeKay, 2001). ........... 16 

Mynd 9: Skjól við byggingar eftir vindáttum (Brown og DeKay, 2001). ........................... 17 

Mynd 10: Vindrós fyrir Egilsstaðaflugvöll sumarið 2011 (Grunnkort: Landmælingar 

Íslands á,á og vindrós:Veðurstofa Íslands, 2013). ............................................................... 21 

Mynd 11: Staðsetning rannsóknarsvæðis innan miðbæjar Egilsstaða. ................................ 22 

Mynd 12: Loftmynd af miðbæ Egilsstaða (Kortagrunnur: Loftmyndir ehf., 2009). ........... 23 

Mynd 13: Hönnunarteikning, ásamt útlínum rannsóknarsvæðisins á Egilsstöðum 

(Grunnkort: Arkís arkitektar og ráðgjafar, 2010). ............................................................... 24 

Mynd 14: Ljósmynd af rannsóknarsvæðinu á Egilsstöðum sumarið 2012. ........................ 25 

Mynd 15: Ljósmynd af hafnarsvæði/miðbæjarsvæði Húsavíkur. ....................................... 26 

Mynd 16: Vindrós fyrir Húsavík sumarið 2011 (Grunnkort: Landmælingar Íslands, á,á og 

vindrós: Veðurstofa Íslands, 2013). ..................................................................................... 27 

Mynd 17: Staðsetning rannsóknarsvæðis innan miðbæjar Húsavíkur. ............................... 28 

Mynd 18: Loftmynd af miðbæjarsvæði Húsavíkur, ásamt útlínum rannsóknarsvæðis 

(Grunnkort: Loftmyndir ehf., 2009). ................................................................................... 29 

Mynd 19: Loftmynd af rannsóknarsvæðinu á Húsavík (Loftmyndir ehf., 2009). ............... 30 

Mynd 20: Rannsóknarsvæðið á Húsavík, hér sést að svæðið er uppi á þaki 

iðnaðarhúsnæðis. ................................................................................................................. 31 

Mynd 21: Græni hringurinn vísar til þess hvar upptökuvélinni var komið fyrir í Miðvangi 

2–4. ...................................................................................................................................... 32 

Mynd 22: Hér sést hvernig upptökuvélarnar voru festar á Vitann á Húsavík. .................... 32 

Mynd 23: Hér sést hitamælirinn á svæðinu á Egilsstöðum. ................................................ 33 

Mynd 24: Vindmælingarnar fóru fram með handvindmæli sem rannsakandi hélt á í u.þ.b. 

tveggja metra hæð. ............................................................................................................... 34 

Mynd 25: Hér sést hvar hitamælinum var komið fyrir á rannsóknarsvæðinu á Húsavík. ... 34 



vii 
 

Mynd 26: Hér sést hvar mælingar á vindi og hita fóru að jafnaði fram á svæðinu á 

Egilsstöðum. Einnig hvar upptökubúnaðurinn var staðsettur. (Grunnkort: Arkís arkitektar 

og ráðgjafar, 2010). ............................................................................................................. 35 

Mynd 27: Hér sést hvar mælingar á vindi og hita fóru að jafnaði fram á svæðinu á Húsavík. 

Einnig hvar upptökubúnaðurinn var staðsettur (Kortagrunnur: Loftmyndir ehf., 2009). ... 36 

Mynd 28: Svæðisskipting á svæðinu á Egilsstöðum (Grunnkort: Arkís arkitektar og 

ráðgjafar, 2010). .................................................................................................................. 42 

Mynd 29: Svæðisskipting á svæðinu á Húsavík (Kortagrunnur: Loftmyndir ehf., 2009). .. 43 

Mynd 30: Heildarfjöldi fólks á rannsóknarsvæðunum eftir staðsetningu og dagsetningu. . 44 

Mynd 31: Meðaltalsfjöldi fólks í hverri athugun eftir staðsetningu og dagsetningu........... 44 

Mynd 32: Dreifing fólks yfir daginn á rannsóknarsvæðinu á Egilsstöðum. ........................ 45 

Mynd 33: Dreifing fólks yfir daginn á rannsóknarsvæðinu á Húsavík. .............................. 45 

Mynd 34: Athafnir fólks á rannsóknarsvæðinu á Egilsstöðum. .......................................... 46 

Mynd 35: Athafnir fólks á rannsóknarsvæðinu á Húsavík. ................................................. 46 

Mynd 36: Afþreyingarmöguleikar á miðsvæði Egilsstaða. ................................................. 47 

Mynd 37: Afþreying í nágrenni rannsóknarsvæðisins á Húsavík........................................ 48 

Mynd 38: Afþreying fólks á rannsóknarsvæðinu á Egilsstöðum eftir dögum. .................... 49 

Mynd 39: Afþreying fólks á rannsóknarsvæðinu á Húsavík eftir dögum. .......................... 49 

Mynd 40: 100 metra radíus út frá rannsóknarsvæðinu á Egilsstöðum. ............................... 50 

Mynd 41: Útsýni til suðurs, horft upp með Fagradalsbraut. ................................................ 51 

Mynd 42: Útsýni til vesturs. ................................................................................................ 51 

Mynd 43: 100 metra radíus út frá rannsóknarsvæðinu á Húsavík. ...................................... 52 

Mynd 44: Kaffi Skuld sem er við norðurenda rannsóknarsvæðisins á Húsavík. ................ 52 

Mynd 45: Útsýni frá vesturhlið rannsóknarsvæðisins yfir höfnina og fjöllin á Húsavík. ... 53 

Mynd 46: Framboð sæta í miðbæ Egilsstaða. ..................................................................... 54 

Mynd 47: Framboð sæta í miðbæ Húsavíkur. ..................................................................... 55 

Mynd 48: Gangstígar, gangbrautir og hik á gönguleið í miðbæ Egilsstaða. ....................... 56 

Mynd 49: Gangstígar, gangbrautir og hik á gönguleið i miðbæ Húsavíkur. ....................... 57 

Mynd 50: Framhliðar húsa í miðbæ Egilsstaða. .................................................................. 58 

Mynd 51: Framhliðar húsa í miðbæ Húsavíkur. .................................................................. 59 

Mynd 52: Verslunarhúsnæði við Garðarsbraut Húsavík, dæmi um virka framhlið. ........... 59 

Mynd 53: Iðnaðarhúsnæði við Garðarsbraut Húsavík, dæmi um óvirka framhlið. ............. 60 

Mynd 54: Samantekt á virkum og óvirkum framhliðum í miðbæ Egilsstaða. .................... 61 

Mynd 55: Samantekt á virkum og óvirkum framhliðum húsa í miðbæ Húsavíkur. ............ 62 



viii 
 

Mynd 56: Samanlögð svæðanotkun alla rannsóknardaga á Egilsstöðum. .......................... 63 

Mynd 57: Samanlögð svæðanotkun alla rannsóknardaga á Egilsstöðum, myndræn 

framsetning. ......................................................................................................................... 63 

Mynd 58: Samanlögð svæðanotkun alla rannsóknardaga á Húsavík. ................................. 64 

Mynd 59: Samanlögð svæðanotkun alla rannsóknardaga á Húsavík, myndræn framsetning.

 ............................................................................................................................................. 64 

Mynd 60: Athafnir á rannsóknarsvæðinu á Egilsstöðum eftir flokkunarkerfi Jan Gehl. .... 65 

Mynd 61: Athafnir á rannsóknarsvæðinu á Húsavík eftir flokkunarkerfi Jan Gehl. ........... 65 

Mynd 62:  Línulegt samband milli fjölda fólks og hita. ...................................................... 66 

Mynd 63: Línulegt samband milli fjölda sitjandi og hita. ................................................... 67 

Mynd 64:  Línulegt samband milli fjölda gangandi og hita. ............................................... 68 

Mynd 65: Skuggamyndun á svæðinu á Egilsstöðum (Grunnkort: Arkís arkitektar og 

ráðgjafar, 2010). .................................................................................................................. 69 

Mynd 66: Línulegt samband milli fjölda sitjandi í sólskini og hita. ................................... 70 

Mynd 67: Línulegt samband milli fjölda í sólskini og hita (án mælinga þegar skýjað var).

 ............................................................................................................................................. 70 

Mynd 68: Meðaltals vindhraði eftir svæðum, þann 13. júlí á svæðinu á Egilsstöðum. ...... 71 

Mynd 69: Svæðisskipting  eftir vindhraða á svæðinu á Egilsstöðum (Grunnkort: Arkís 

arkitektar og ráðgjafar, 2010). ............................................................................................. 72 

Mynd 70: Vindsvæði á svæðinu á Egilsstöðum. ................................................................. 73 

Mynd 71: Dreifing fólks yfir daginn á vindsvæði 1 (án mælinga þegar skýjað var). ......... 73 

Mynd 72: Dreifing fólks yfir daginn á vindsvæði 2 (án mælinga þegar skýjað var). ......... 74 

Mynd 73: Dreifing fólks yfir daginn á vindsvæði 3 (án mælinga þegar skýjað var). ......... 74 

Mynd 74: Línulegt samband milli fjölda fólks og vindhraða. ............................................. 75 

Mynd 75: Línulegt samband milli fjölda sitjandi fólks og vindhraða. ................................ 76 

Mynd 76: Flokkun samkvæmt Koss á svæðinu á Egilsstöðum. .......................................... 77 

Mynd 77: Flokkun samkvæmt Koss á svæðinu á Húsavík. ................................................. 77 

Mynd 78: Gróður við Miðvang 2–4. ................................................................................... 84 

Mynd 79: Framtíðarsýn, þar sem gróðurinn hefur tekið við sér. ......................................... 85 

Mynd 80: Meðal- til lágvaxnar gróðurtegundir við Miðvang 2–4. ..................................... 85 

Mynd 81: Borð og bekkir við Miðvang 2–4. ....................................................................... 86 

Mynd 82: Hugmynd að samræmdu útliti borða og bekkja. ................................................. 86 

Mynd 83: Dæmi af framhliðum, vinstra megin mætti vel opna eða setja útstillingu í glugga 

og hægra megin er ágætis dæmi um opna framhlið. ........................................................... 87 



ix 
 

Mynd 84: Lokuð framhlið Vínbúðarinnar. .......................................................................... 87 

Mynd 85: Hugmynd að bekk sem hefur skírskotun í Lagarfljótsorminn. ........................... 88 

Mynd 86: Hugmynd að kolli sem hægt væri að sitja á og njóta útsýnisins. ........................ 89 

Mynd 87: Hugmynd að gróðurkassa. .................................................................................. 90 

Mynd 88: Tillaga að endurbótum ........................................................................................ 90 

Mynd 89: Skýringarmyndir með tillögu (mynd 88). ........................................................... 91 

 

  



x 
 

Efnisyfirlit  

 

Yfirlýsing höfundar ................................................................................................................ i 

Ágrip ...................................................................................................................................... ii 

Abstract ................................................................................................................................. iii 

Þakkir .................................................................................................................................... iv 

Töflulisti ................................................................................................................................ v 

Myndalisti ............................................................................................................................. vi 

1. Inngangur ................................................................................................................ 1 

1.1. Umhverfi og athafnir .............................................................................................. 1 

Staðsetning ..................................................................................................................... 1 

Aðgengi .......................................................................................................................... 2 

Vegalengdir .................................................................................................................... 2 

Skali umhverfis .............................................................................................................. 3 

Framhliðar húsa .............................................................................................................. 4 

Samskipti fólks ............................................................................................................... 6 

Útsýni ............................................................................................................................. 6 

Öryggi............................................................................................................................. 7 

Setumöguleikar og aðdráttarafl ...................................................................................... 7 

Gæði umhverfis .............................................................................................................. 7 

Athafnir í almenningsrýmum ......................................................................................... 9 

1.2. Nærveður og athafnir ............................................................................................ 10 

Hiti ................................................................................................................................ 12 

Vindhraði ...................................................................................................................... 12 

Þægindi vinds ............................................................................................................... 13 

Rigning ......................................................................................................................... 14 

Vindur og byggingar .................................................................................................... 14 

Hönnun svæða .............................................................................................................. 17 

1.3. Markmið rannsóknar ............................................................................................. 18 

1.4. Rannsóknarspurningar og tilgátur ......................................................................... 18 

2. Gögn og aðferðir ................................................................................................... 20 

2.1. Val á rannsóknarsvæðum ...................................................................................... 20 

2.2. Lýsing á svæðum .................................................................................................. 20 



xi 
 

Egilsstaðir ..................................................................................................................... 20 

Rannsóknarsvæðið á Egilsstöðum ................................................................................ 22 

Húsavík......................................................................................................................... 25 

Rannsóknarsvæðið á Húsavík ...................................................................................... 27 

2.3. Framkvæmd .......................................................................................................... 31 

Fjöldi, tími og athafnir ................................................................................................. 33 

Nærveðursgreiningar .................................................................................................... 33 

Umhverfisgreiningar .................................................................................................... 40 

3. Niðurstöður ........................................................................................................... 44 

3.1. Fjöldi, tími og athafnir .......................................................................................... 44 

3.2. Umhverfi og athafnir ............................................................................................ 50 

Útsýni ........................................................................................................................... 50 

Framboð sæta ............................................................................................................... 54 

Aðgengi gangandi ........................................................................................................ 56 

Framhliðar .................................................................................................................... 58 

Svæðagreining .............................................................................................................. 62 

Athafnir ........................................................................................................................ 65 

3.3. Nærveður og athafnir ............................................................................................ 66 

Hiti og athafnir ............................................................................................................. 66 

Skýjafar og athafnir ...................................................................................................... 68 

Vindur og athafnir ........................................................................................................ 71 

4. Umræður og ályktanir ........................................................................................... 78 

4.1. Fjöldi, tími og athafnir .......................................................................................... 78 

4.2. Umhverfi og athafnir ............................................................................................ 78 

4.3. Nærveður og athafnir ............................................................................................ 80 

4.4. Samantekt .............................................................................................................. 81 

4.5. Óvissuþættir og ágallar ......................................................................................... 82 

4.6. Frekari rannsóknir og hugleiðingar ....................................................................... 82 

5. Tillögur ................................................................................................................. 84 

5.1. Tillögur að endurbótum á svæðinu á Egilsstöðum ............................................... 84 

5.2. Tillögur að endurbótum á svæðinu á Húsavík ...................................................... 88 

6. Heimildir ............................................................................................................... 92 

 



1 
 

1. Inngangur  

1.1. Umhverfi og athafnir 

Almenningssvæði borga og bæja hafa í áranna rás verið samkomustaðir íbúanna, þar sem 

fólk hittist, skiptist á fréttum og mætir á viðburði. Enn í dag eru borgarsvæði mikilvægir 

samkomustaðir og það sem gerir borgir líflegar er gott aðgengi, sem býður fólk velkomið, 

og hæfilegan fjölda fólks, en það er ekki endilega nauðsynlegt að hafa háar byggingar, 

mikinn þéttleika, mikinn íbúafjölda og marga vinnustaði (Gehl, J., 2010). Hér á landi voru 

aðeins byggð lágreist hús fram til ársins 1960 en þá kom til landsins ný tækni við 

uppsteypu húsa (Háhýsi og hin nýrri byggð, 1999, 2. febrúar). Þá hefur einnig ásýnd 

þéttbýlisstaða hér á landi breyst þar sem áður fyrr báru aðeins byggingar við himin en núna 

eru komin hávaxin tré og annar skjólgróður á bæði einkalóðum og á landi í eigu 

sveitarfélaganna, sem hefur breytt veðurfari bæjanna til hins betra (Bjarni Diðrik 

Sigurðsson og Valgerður Jónsdóttir, 2011). Landnotkun borga og bæja hefur líka breyst 

með bílvæðingu þar sem bílastæði og bílageymslur verða oft ráðandi í landnotkun, oft 

meira en 50% af miðbænum, þá þarf oft að nota bílinn til að komast á milli staða, jafnvel 

stuttar vegalengdir (Whyte, 1980). Í skilgreiningu skipulagsreglugerðar frá árinu 1998 

kemur fram að miðsvæði sé fyrst og fremst 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 hreinum iðnaði (skipulagsreglugerð nr. 400/1998). Í rannsókn um orsök 

búferlaflutninga á Íslandi kom í ljós að þeir þættir, sem skipta landsbyggðarfólk máli fyrir 

val á búsetustað og það sem fólk hefur áhuga á, eru nútímalegir lífshættir á borð við 

fjölbreytt atvinnutækifæri, aðgang að verslun og þjónustu, fjölþætta aðstöðu til 

menningarneyslu og afþreyingar, góðar húsnæðisaðstæður og samgöngur (Stefán Ólafsson, 

1997). 

 

Staðsetning 

Góð staðsetning á almenningssvæðum dregur að fjölbreyttan notendahóp og vel heppnað 

svæði hvetur fólk til að dvelja þar án þess að útiloka gegnumflæðið (Marcus & Francis, 

1998).  
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Aðgengi 

Aðgengi lýtur að tilgangi ferðarinnar, upphafs- og endapunkti, hve auðvelt er að komast  á 

áfangastað (tími og fyrirhöfn), fjöldi áfangastaða og fjöldi ferðamáta til að ná 

áfangastöðunum. Til þess að bæta aðgengi er hægt að stytta vegalengdir milli upphafs- og 

endapunkts, t.d. með blandaðri landnotkun og þéttri byggð. Einnig er hægt að bæta við 

hjólastígum, gönguleiðum og almenningssamgöngum (þótt þær bæti ekki flæði 

gatnakerfisins fyrir bíla). Aftur á móti getur lélegt aðgengi verið vegna aðskilnaðar 

landnotkunar til íbúðar og þjónustu eða skorts á grunngerð til hjólreiða og göngu (Berke, 

Godschalk, Kaiser og Rodriguez, 2006). Þá hefur Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins 

gefið út handbók um aðgengismál með það að leiðarljósi að hönnun og framkvæmdir 

bygginga og umhverfi þeirra verði aðgengilegt öllum, einnig þeim sem eru fatlaðir (Jón 

Ólafur Ólafsson o.fl., 2002).  

Vegalengdir 

Fólk ferðast stuttar vegalengdir gangandi, frá 500 metrum upp að 5 km og þær vegalengdir, 

sem farnar eru á reiðhjóli dags daglega, eru á milli 2–25 km langar (Schiller, Bruun og 

Kenworthy, 2010). Þá er misjafnt hve fólk gengur eða hjólar hratt, t.d. gengur eldra fólk og 

börn mun styttri vegalengd á sama tíma og fullfrísk, fullorðin manneskja (Thorén og 

Nyhuss, 1994). Um 500 metrar er vegalengd sem flestum gangandi finnst viðunandi en er 

þó alltaf sambland af gæðum leiðarinnar og vegalengd. Ef þægindin eru lítil verður gangan 

að vera stutt en á meðan þægindi eru mikil gleyma gangandi vegfarendur vegalengdinni og 

njóta upplifunar (Gehl, J., 2010). Óþarfa truflanir á gönguleið valda því að gangan verður 

ekki eins ánægjuleg og hefur þar af leiðandi lítil þægindi, slíkar truflanir geta verið staðir 

þar sem göngustígar hefðu átt að halda áfram en hafa verið klipptir í sundur með 

þverunum, t.d. með umferð að bílastæðum, heimkeyrslum, bensínstöðvum og minni 

götum. Einnig með skiltum eða staurum sem komið hefur verið fyrir á gangstéttum (Gehl, 

J., 2010; Gehl, J. og Søholt, 2002), sjá mynd 1. Þetta er óheppilegt fyrir gangandi 

vegfarendur sem neyðast til að ganga í mishæðum sem eru fyrirstaða fyrir eldra fólk, börn 

og fatlað fólk. Þá þarf fólk að fara sérstaklega varlega á göngu sinni. Þá geta verið 

hindranir á gangstéttum við gatnamót til að halda gangandi vegfarendum frá hornum og 

lengja leiðina sem veldur óþarfa krók og gremju. Góðar aðstæður fyrir gangandi 

vegfarendur með möguleikum til að dvalar, hvíldar og upplifunar eru lykilaðdráttaröfl 

borga sem gera þær líflegar (Gehl, J., 2010; Gehl, J. og Søholt, 2002). 
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Mynd 1: Dæmi um truflun/hik á gönguleið. 

Gangstéttir ættu að vera óslitnar fram hjá innkeyrslum og hliðargötum til þess að hvetja til 

gangandi umferðar (Gehl, J., 2010; Gehl, J. og Søholt, 2002), sjá mynd 2. 

 

Mynd 2: Dæmi um gangbraut sem er í sömu hæð og gangstéttin. 

Skali umhverfis 

Skali umhverfis snýr að stærðarhlutföllum og hvernig manneskjan upplifir sig í 

umhverfinu. Fólk gengur yfirleitt á hraðanum fjórum til fimm km/klst., þá hefur það tíma 

til að sjá hvað er að gerast fyrir framan sig, hvar það kemur niður fæti á gangstígnum. 

Þegar manneskjur nálgast hvor aðra, sjá þær hvor aðra úr 100 m fjarlægð og það líða 

yfirleitt um 60–70 sek. þangað til þær hittast. Þegar við hlaupum á hraðanum 10–12 

km/klst. höfum við ennþá tíma til að vinna úr skynjunum. Síðan hjólum við á hraðanum 
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15–20km/klst. og höfum ennþá gott skynjunar samband við umhverfi okkar og annað fólk. 

Við akstur á 50, 80 eða 100km/klst. missum við út tækifærin til að sjá smáatriði og fólk. Á 

þeim hraða þurfa svæði að vera stór og auðskiljanleg, vegir breiðir, öll skilti þurfa að vera 

einföld og stór til þess að ökumenn og farþegar geti meðtekið upplýsingarnar. Byggingar 

eru séðar úr fjarlægð og aðeins almenn gildi eru skynjuð. Smáatriði og margþætt upplifun 

hverfur og frá sjónarhorni gangandi eru öll skilti og aðrar upplýsingar hræðilega 

stækkaðar. Aftur á móti við hraðann 5 km/klst. sjáum við fólk vel, svæði geta verið smá, 

skilti lítil og mannvirki með smáatriðum (Gehl, J., 2010). 

Framhliðar húsa 

Það sem afmarkar sjónsvið og einstök rými er jaðar, í borgarumhverfi er þessi jaðar oftast 

jarðhæðir bygginga eða framhliðar húsa sem þú upplifir á ferð þinni um borgina (Gehl, J., 

2010). Framhliðar húsa, sem snúa að götum og torgum, hafa mikið að segja um gæði 

svæðisins og er stór þáttur í upplifun gangandi vegfarenda. Þá geta áhugaverðar framhliðar 

einnig skapað góða upplifun fyrir gangandi vegfarendur í borginni á kvöldin og á 

sunnudögum (Gehl, J. og Søholt, 2002). Það sem skiptir máli er skali, gegnsæi, að höfða til 

margra skilningarvita, áferð, smáatriði, blönduð virkni og lóðréttur ritmi (taktur). Jan Gehl 

hefur sett upp dæmi um mjúka og harða jaðra. Mjúkir jaðrar (virkar framhliðar) hafa búðir 

í röðum, gegnsæjar framhliðar, stóra glugga, margar opnanir, og vörur til sýnis. Þar er 

margt að sjá og til að þreifa á, sem skapar mörg góð tækifæri til að hægja ferðina eða 

jafnvel staldra við. Andstætt dæmi eru harðir jaðrar (óvirkar framhliðar) sem hafa 

framhliðar sem eru lokaðar, gangandi vegfarendur ganga langar vegalengdir meðfram 

svörtu gleri, steinsteypu eða múrhleðslu. Þar eru fáar eða engar dyr og lítið til að upplifa 

eða engin ástæða til að velja þess leið. Á mynd 3 má sjá nánari útskýringar á mjúkum og 

hörðum jöðrum. Margar rannsóknir benda til þess að það sé samhengi milli mjúkra jaðra 

og borgarlífs. Athugun, sem gerð var á verslunargötum í Kaupmannahöfn, sýndi að stig 

athafna framan við virkar framhliðar er sjö sinnum hærra heldur en framan við óvirkar 

framhliðar eða sjö sinnum meira líf. Þetta er vegna þess að fólk gengur hægar fram hjá, 

stansar oftar og gengur oftar til og frá búðum á götum með mörgum búðum, gegnsæi er inn 

í verslanir, stórir gluggar, margir inngangar og vörur til sýnis (Gehl, J., 2010).  
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Mynd 3: Framhliðar bygginga (Gehl, J., 2010).  
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Samskipti fólks 

Samskipti fólks geta verið mjög breytileg, allt frá mjög einföldum og látlausum 

samskiptum til flókinna og tilfinningaríkra samskipta. Hægt er að setja samskipti gróflega 

upp í styrkleika flokkun (Gehl, J., 1971). 

Mikill styrkleiki Nánir vinir 

   Vinir 

   Kunningjar 

   Skiptast á kveðjum 

Lágur styrkleiki Hlutlaus samskipti (sjá og heyra – samskipti). 

 

Sum þeirra tækifæra, sem tengjast því að geta hitt, séð og heyrt í öðrum, geta verið að byrja 

ný samskipti eða viðhalda núverandi samskiptum. Einnig geta samskipti orðið til 

innblásturs eða örvandi upplifunar. Þá bjóða þau upp á tækifæri til að vera í frjálsum og 

óþvinguðum samskiptum við annað fólk. Möguleikinn til að upplifa aðrar manneskjur er 

einnig eitt helsta aðdráttarafl miðbæja og göngugatna (Gehl, J., 1971). Þá styrkist 

möguleikinn á lifandi borg þegar fleira fólki er boðið að ganga, hjóla eða dvelja í 

borgarrýmunum. Þá verður borg, sem býður fólki að ganga, að hafa samhangandi strúktúr 

sem býður upp á stuttar vegalengdir, aðlaðandi almenningssvæði og margbreytileika í 

athöfnum (Gehl, J., 2010). Samskipti í aðra átt geta farið fram með hárri röddu í 35 metra 

fjarlægð eins og er notuð í ræðustól, á sviði eða í áheyrnarsal. Við 20–25metra er hægt að 

skiptast á stuttum skilaboðum en einlægt samtal fer fram við sjö til hálfs metra fjarlægð, þá 

geta nákvæmari og skýrari samskipti farið fram. Til að draga athuganir saman á skynjun og 

samskiptum er hægt að segja að mjög lítið gerist frá 100 til ca. 25 metrum en eftir það 

bætast við smáatriði við hvern metra. Að lokum frá sjö til núll metrum er hægt að nota öll 

skynfæri, upplifa smáatriði og hafa náin samskipti. Þá er fjarlægðin frá leiksviði/leikvangi 

til áhorfenda ekki höfð meiri en 100m til þess að áhorfendur geti greint það sem fer fram 

(Gehl, J., 2010).  

Útsýni 

Mikilvægt er að hafa möguleikann að sjá hvað fer fram í almenningsrýmum, t.d. börn sem 

sjá út á leiksvæðin eru líklegri til að fara út ef þau sjá að einhver er þar til að leika (Gehl, 

J., 1971). Sjónlínur eru mikilvægar, ef fólk sér ekki svæðin munu þau ekki verða notuð 

(Whyte, 1980).   
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Öryggi 

Öryggi í borgum styrkist venjulega þegar fleira fólk ferðast um borgir og dvelst á 

almenningssvæðum (Gehl, J., 2010). Opin svæði með fjölda fólks eru oftar öruggari en þau 

mannlausu (Linday, 1978). Þá skilgreindi Jane Jacobs þrenn gæði sem gata verður að hafa:  

skýr skil á milli almennings- og einkasvæða; einhvern til að fylgjast með götunni og 

gangstígar verða að hafa notendur næstum allan tímann. Í framhaldi af því er góð lýsing á 

götum mikilvæg en augun á götunni eru nauðsynleg til að fylgjast með götunni því án 

þeirra gerir lýsingin ekkert gagn. Þá eru búðaeigendur og kaupmenn venjulega góðir til að 

fylgjast með götunni (Jane Jacobs, 1961).  

Setumöguleikar og aðdráttarafl 

Setumöguleikar er lykilatriði í notkun torga (Linday, 1978; Whyte, 1980). Fólk hefur 

tilhneigingu til að setjast þar sem það er hægt. Fólk ætti að hafa val um hvar það situr, t.d. 

þar sem sólar nýtur við, í skugga, í hóp, einsamalt eða til hliðar (Whyte, 1980). Bestu 

staðirnir til þess að sitja á eru oft þeir einföldustu, eins og brúnir og tröppur (Linday, 

1978). Börn leika sér þar sem mesti möguleikinn er að eitthvað fari fram, þá getur 

tilsvarandi tilhneiging sést með sætavali í almenningsrýmum. Bekkir með góðu útsýni yfir 

umlykjandi athafnir eru meira notaðir en bekkir með lélegt eða ekkert útsýni að öðru fólki 

(Gehl, J., 1971). Á Aker Brygge í Osló var fjöldi bekkja tvöfaldaður frá árinu 1998 til 

ársins 2000 og endurnýjaðir sem hafði í för með sér helmings fjölgun fólks sem sat á 

svæðinu (Gehl, J., 2010). Í almenningsrýmum er ekki nóg að hafa göngu- og 

setumöguleika, heldur þarf einnig  að vera valkostur að hafa eitthvað að gera, afþreying 

sem fólk getur tekið þátt í og helst bæta við möguleikum þess að stunda sín eigin áhugamál 

(Gehl, J., 1971). Þá dregur matur að fólk, sem dregur að sér fleira fólk (Whyte, 1980) og 

fólki ætti að vera leyfilegt að borða á svæðunum (Linday, 1978). Vatn, eins og gosbrunnar, 

eru oft aðlaðandi (Joardar and Neill, 1978). Þá ættu tré að vera stór og runnar ekki fyrir 

fólki (Linday, 1978).  

Gæði umhverfis 

Forsenda þess að eitthvað sé um að vera er að fólk og atburðir sameinist í tíma og rúmi. 

Það þarf meira en möguleika á að ferðast á milli staða, það þarf að skapa góð skilyrði fyrir 

ferðir og dvöl í rýmunum og fyrir félagslegar athafnir og tómstundastörf. Í þessu samhengi 

gegna gæði umhverfis afgerandi hlutverki (Gehl, J., 1971). Ef betri almenningssvæði eru til 

staðar mun notkun þeirra aukast greinilega á stórum almenningssvæðum, einstökum 

almenningssvæðum og alla leið niður í bekki eða sæti (Gehl, J., 2010). Þá getur 
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utanaðkomandi hvati tengt fólk saman og hvetur ókunnuga til að tala saman eins og þeir 

væru kunnugir, þetta kallast þríhyrningsáhrif, þessi hvati getur verið t.d. hlutur eða 

atburður. Skúlptúrar geta haft sterk félagsleg áhrif eins og athugun á torgi í Manhattan 

sýndi fyrir og eftir uppsetningu á skúlptúrnum „Four Trees“ sem hefur haft góð áhrif á 

athafnir gangandi fólks. Fólk dregst að skúlptúrnum, fer undir hann, gengur í gegnum 

hann, talar um hann og snertir hann (sjá mynd 4) (Whyte 1980). 

 

Mynd 4: Skúlptúrinn „Four Trees“ á Manhattan (Lori Zimmer, 2011). 

Það má leggja mat á hve mikil gæðin eru með því að skoða hvers konar athafnir eru 

stundaðar. Athafnirnar eru flokkaðar í: valfrjálsar, nauðsynlegar og félagslegar athafnir. 

Gæðin eru mikil þegar félagslegar athafnir eru á svæðinu. Athöfnin að ganga er oft 

nauðsynleg athöfn en getur verið afsökun fyrir að vera á staðnum (Gehl, J., 1971). 

 Nauðsynlegar athafnir: ganga í skóla, til vinnu, innkaupa, að bíða eftir strætó. 

 Valfrjálsar athafnir: gönguferð til að fá sér ferskt loft, standa og njóta tilverunnar 

eða sitja í sólbaði. Fjallar um athafnir sem eiga sér stað þegar mann langar til, þar 

að auki þegar staður og stund gera það mögulegt. 

 Félagslegar  athafnir: samvera fólks í almenningsrýmum, t.d. börn að leik, samtöl, 

fólk að heilsast, einnig aðgerðarlausar athafnir, s.s. sjá og heyra í öðrum. 

Með hönnun er hægt að hafa áhrif á hversu margir nota almenningssvæðin, hversu lengi 

þeir dvelja og hvers konar athafnir/afþreying fer þar fram. Þegar svæði hafa lítil gæði eru 

þau aðeins notuð fyrir nauðsynlegar athafnir. Svæði, sem hafa meiri gæði, hafa svipaðan 

fjölda fólks sem fara um svæðið í nauðsynlegum tilgangi en fólk velur að dvelja þar lengur 

og þar getur einnig farið fram breitt svið félagslegra athafna (Gehl, J., 1971) . 



9 
 

Samband milli gæða rýma útisvæða og athafna má setja upp í einfaldri mynd, sjá mynd 5. 

Þegar gæði útisvæða aukast, eru það valfrjálsu athafnirnar sem vaxa mest og þar á eftir 

félagslegar athafnir.  

 

Mynd 5: Efnisleg gæði umhverfis (Gehl, J., 1971 og 2010).  

Athafnir í almenningsrýmum 

Athafnir fólks í almenningsrýmum geta verið margs konar, í görðum Frakklands og 

Kaliforníu voru vinsælustu  athafnirnar að lesa, samtöl og að horfa á fólk. Einnig var 

skemmtiganga vinsæl athöfn (John T. Lyle, 1970). Samkvæmt athugunum á nútímatorgum 

í Chicago eru not þeirra að; sitja, standa og ganga og síðan í sambandi við að borða, lesa, 

horfa og hlusta meira en 90% af öllum tilvikum (Marcus & Francis, 1998). Í kringum 

hádegisbilið, frá klukkan 12:00 til klukkan 14:00, eru um 80% af heildarfjölda heimsókna 

á svæðinu (Whyte, 1980). Enn eitt dæmi um það hvað fólk gerir í borgarumhverfi má sjá í 

töflu 1, athugun á einum degi á torgi í Chicago. 
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Ganga í gegnum 52%   

Ganga og horfa 7%  

Ganga og tala 6%  

Allir sem ganga  65% 

Standa og horfa 11%  

Standa og tala 4%  

Aðeins standa 1%  

Allir standandi  16% 

Sitja og horfa 6%  

Sitja og tala 5%  

Sitja og borða 2%  

Sitja og lesa 2%  

Sitja og annað 1%  

Allir sitjandi  16% 

Aðrar athafnir 3% 3% 

  100% 100% 

Tafla 1: Athafnir fólks í Chicago (Marcus & Francis, 1998). 

Athafnir geta verið misjafnar eftir löndum og menningu, þá komst John T. Lyle að því að 

stórir hópar fólks í sameiginlegri afþreyingu s.s.leik voru mikið algengari í görðum Los 

Angeles  heldur en í París. Í görðum Parísar leit fólk almennt eins út, valdi að gera svipaða 

hluti, hegðaði sér svipað, byggði upp svipað samband við umhverfið. Þá var fjöldi notenda 

svipaður eftir görðum en í görðum Los Angeles var mikill breytileiki í einkennum milli 

garða. Sumir voru notaðir mest af ákveðnum kynþátta hópum, á meðan aðrir voru 

fullkomlega blandaðir. Nokkuð margir garðar á miðbæjarsvæðinu voru með ráðandi 

hlutfall eldri borgara, á meðan garðar í úthverfum voru mest notaðir af börnum. Sumir 

garðar voru mikið notaðir og aðrir ekki (John T. Lyle 1970).  

1.2. Nærveður og athafnir 

Á Íslandi er breytilegt veðurfar, oft skiptast á skin og skúrir. Ísland liggur nærri 

meginskilum (um 60°N) þar sem mætast kalt heimskautaloft úr norðri og mildara loft úr 

suðri. Vindur og tíðni vindátta mótast af staðháttum, s.s.dölum, fjörðum og fjöllum. 

Mælingar á vindi eru aðeins fyrir takmarkað svæði umhverfs mælingastaðinn. Þegar 

hitafarið er skoðað er árstíðarsveifla (munurinn á meðalhita hlýjasta og kaldasta mánaðar 

ársins) minnst við strendur landsins þar sem hafið kælir á sumrin og hitar á veturna. 
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Hitasveiflan er meiri inn til landsins þar sem áhrif frá hafinu eru minni. Dægursveifla er 

bilið milli hæsta og lægsta hita sólarhringsins. Á daginn hækkar hitinn að jafnaði með 

hækkandi sól og nær hámarki skömmu eftir hádegi (um kl. 13:00–15:00) en sólin er hæst á 

lofti skömmu eftir hádegi. Þá er mismunur á því hve mikil dægursveiflan er á sumrin á 

mismunandi stöðum á landinu, t.d. er lítil dægursveifla á Dalatanga, sem er við sjóinn, þar 

sem hafið dempar hitamismuninn og síðan aftur á móti á Hallormsstað er nokkuð mikil 

hitasveifla (Markús Á. Einarsson, 1976). Vegna upphitunarinnar verður loftið yfir landinu 

léttara og leitar það upp og þrýstingur verður minni. Til þess að jafnvægi haldist þá berst 

svalara loft af hafi inn yfir ströndina í átt að lægri þrýstingi. Þetta er svokölluð hafgola. 

Hennar verður víða vart meðfram ströndum og nær hún oft nokkra tugi kílómetra inn í 

landið. Þá getur hafgolan orðið 4–10 m/s um miðbik dagsins (Markús Á. Einarsson, 1976). 

 

Nærveður (microclimate) er staðbundið veðurfar þar sem hiti, vindur, sólargeislun o.fl. er 

breytilegt milli lítilla svæða t.d. á einni götu eða umhverfis einn bekk. Margt í umhverfinu 

hefur áhrif á nærveðrið s.s. landmótun og mannvirki sem geta t.d. skapa skjól, magnað upp 

vind eða myndað skugga (Gehl, J., 2010). Í borgum eru mörg svæði þar sem fólk slappar 

reglulega af í skemmri eða lengri tíma. Það röltir um verslunarsvæði, stansar og spjallar, 

skoðar í búðarglugga, situr á kaffihúsi eða einfaldlega slappar af í sínum eigin garði. Í 

öllum þessum aðstæðum er eitt skilyrði og það er þægilegt veður (Tacken, 1989). Utandyra 

þægindi fara eftir nokkrum þáttum nærveðurs: staðbundnum vindhraða, hita, rakastigi, 

inngeislun sólar, úrkomu, loftgæðum og hávaða (Outdoor Human Comfort and its 

Assessment, 2003). Til þess að svæði séu þægileg þurfa þessir þættir að falla innan 

ákveðinna viðunandi marka (Outdoor Human Comfort and its Assessment, 2003). 

Westberg hefur komist að því að þýðingarmestu veðurfarslegu atriðin eru sólskin og vindur 

(1994). Eliasson, I., Knez, I., Westberg, U., Thorsson, S. og Lindberg, F. segja hins vegar 

að hiti, vindhraði og skýjahula hafi marktæk áhrif á fólk (2007). Þá er fjallað í bókinni 

Outdoor Human Comfort and its Assessment um að mikilvægir þættir eins og staðbundinn 

vindhraði, hiti, rakastig, sólskin og rigning eru mikilvægir þættir í veðrinu og ekki raunsætt 

að búast við þægilegu ástandi allan tímann meðan viðveru stendur (2003). Utandyra 

loftslag er frábrugðið því innandyra á þann veg að innandyra er hægt að stýra því 100% 

(Outdoor Human Comfort and its Assessment, 2003).  Þá má segja að viðunandi 

„þægindastig“ hækkar eftir því sem við lifum meira og meira okkar lífi í þægilegu innilofti 

sem er sniðið að okkar þörfum og löngunum. Tilhneiging er til að sjá svalt loftslag sem 

takmörkun frekar en möguleika (Westberg, 1994).  
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Hiti 

Whyte telur lofthita vera jafn mikilvægan og sólarljós (1980). Í rannsókn, sem gerð var í 

Gautaborg, fjölgaði gestum á öllum svæðunum þegar hiti hækkaði. Í sömu rannsókn 

flokkuðu þátttakendur heiðskíran himin og lítinn vind, betri fyrir útiathafnir (Eliasson o.fl., 

2007). Í svipaðri rannsókn, sem gerð var í Matsudo í Japan kom í ljós veit tengsl milli hita 

og heildar aðsóknar fólks (Thorsson, Honjo, Lindberg, Eliasson og Lim, 2007). Í annarri 

rannsókn, í miðbæ Montreal í Kanada,  fjölgaði þeim sem sitja eftir því sem hitinn varð 

hærri (án tillits til sólar) og það er aðeins við 20°C að jafnmargir sitja í sólskini og skugga, 

annars sitja fleiri í sólskini (Zacharias, Stathopoulos og Wu, 2001). Rannsókn í Hollandi 

sýnir fram á að við 18°C eða hærri hita og vindhraða minni en 1,5m/s (en fer eftir 

inngeislun sólar) er veðrið venjulega hentugt fyrir afslöppun. En þegar hitinn er lægri en 

18°C skiptir inngeislun sólar og vindhraði meira máli. Þegar hitinn er 23°C eða meiri er 

kyrrseta sjaldan vandamál (Tacken, 1989). Þá kemur Jan Gehl með þá útskýringu að í 

Skandinavíu skipti ekki máli hvort hitinn sé -10°C eða +25°C þegar sólin skíni og vindur 

sé hægur. Það er góður dagur á norðlægum breiddargráðum þegar sólin skín og vindurinn 

er haminn (Gehl, J. 2010). 

Vindhraði 

Áhrif hita og rakastigs eru mjög tengd vindáhrifum og er ekki hægt að einangra frá 

vindhraða. Þegar vindhraði verður meiri eykst vindkæling (Outdoor Human Comfort and 

its Assessment), dæmi um þetta er þegar raunverulegur hiti er 10°C og vindhraði 6m/s, þá 

samsvarar það hita upp á 7°C (Trausti Jónsson, 2008). Þetta eru áhrif á bera húð og fólk 

aðlagast köldum aðstæðum með því að klæðast meira sem jafnar út hitatapið. Líkamleg 

hitagæði eru þess vegna ekki aðeins háð hita og vindhraða heldur einnig einangrunargildi 

fatnaðar, efnaskiptahraða sem tengist stigi athafna og inngeislun sólar (Outdoor Human 

Comfort and its Assessment, 2003). Þá ganga einstaklingar hraðar á köldum dögum heldur 

en heitum (Rotton, J., Shats, M.,& Standers, R., 1990). Ef vindhraði fer yfir 2,5m/s  þarf 

inngeislun sólar að vera töluverð (>700W/m
2
) áður en fólki finnst þægilegt að sitja úti 

samkvæmt rannsókn sem gerð var í Hollandi (Tacken, 1989). Til samanburðar eru 

mælingar á sólargeislun í Reykjavík sem gerðar eru á heiðskírum sumardögum með allt að 

800–900W/m
2
 um miðjan daginn (Einar Sveinbjörnsson, munnleg heimild, 12. desember 

2011). Ójafn vindur (gustur) hefur meiri áhrif á fólk en jafn vindur jafnvel þó að stöðugur 

vindur hafi meiri vindstyrk (Blocken og Carmeliet, 2004).  
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Þægindi vinds  

Til að mæla „þægindi vinds“ er einkum stuðst við tvær aðferðir, klukkustundar 

meðalvindhraði og mælikvarði byggður á vindhviðum. Fyrrnefnda mælingin er 

hefðbundnari en mæling á vindhviðuhraða er flóknari og krefst annars mælibúnaðar. Það er 

almenn sátt um að mest viðeigandi aðferð til að meta eða spá fyrir um „þægindi vinds“ í 

umhverfi er að nota viðmiðunarmörk vindhraða (Koss, 2006). Þá hafa ýmsir sett fram 

viðmiðun á „þægindum vinds“ og eru þær misnákvæmar og flóknar. Tafla 2 er dæmi um 

einfalda viðmiðun en hún leggur til viðmiðanir fyrir þrjú stig athafna, sitja, standa og 

ganga. Hún er lík þeirri viðmiðun sem hefur verið notuð í Norður-Ameríku (Outdoor 

Human Comfort and its Assessment, 2003).  

 

Athafnir Þægindastig fyrir meðaltals 

stöðugan og ójafnan vindhraða, m/s 

Óþægilegt fyrir allar athafnir >5,4 

Ganga 0–5,4 

Standa 0–3,9 

Sitja 0–2,6 

Tafla 2: Breytingar á athöfnum við mismunandi vindhraða (Outdoor Human Comfort and its 

Assessment, 2003). 

Ef vindhraðinn er innan þessara marka (tafla 2) í 80% af tímanum eða meira eru skilyrðin 

sögð „þægileg“ fyrir gefnar athafnir.  Ef vindhraði fer upp fyrir 5,4m/s í að minnsta kosti 

80% af tímanum, er ástandið sagt vera óþægilegt fyrir allar athafnir (Outdoor Human 

Comfort and its Assessment, 2003). 

 

Önnur viðmiðun var sett fram árið 1973, sjá töflu 3. Þar sem upphaf óþæginda er talið vera 

við 5m/s en síðan eru 20m/s taldir hættulegir (Penwarden, 1973). 

 

Meðalvindhraði (m/s) Skynjun 

5 Upphaf óþæginda 

10 Örugglega óþægilegt 

20 Hættulegt 

Tafla 3: Skynjun fólks miðuð við vindhraða (Penwarden, 1973). 
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Holger Koss hefur skoðað nokkrar viðmiðanir fyrir „þægindi vinds“  og hefur hann tekið 

saman fjóra flokka athafna fótgangandi fólks og/eða tíðni atvika innan ákveðinna 

tímamarka (Koss, 2006). Þeir eru:  

 A: Sitja í langan tíma, liggja í sömu stellingu, verönd, kaffihús eða veitingastaður, 

utandyra leikhús, sundlaug. 

 B: Standa eða sitja í stuttan tíma, stutt stöðug staða, almenningsgarðar, leikvellir, 

verslunargata, verslunarmiðstöð. 

 C: Ganga, róleg ganga, venjuleg ganga, rölta, innkoma í byggingar, verslunargata, 

verslunarmiðstöð. 

 D: Hröð ganga, ganga í atvinnuskini, bílastæði, breiðstræti, gangstétt. 

Viðmiðunin á athöfnum í kyrrstöðu í stuttan tíma er takmörkuð við 15 mín. (Koss, 2006). 

Hér fyrir neðan (tafla 4) er samantekt af mismunandi heimildum úr grein Koss, hvað hver 

flokkur A, B, C eða D þolir mikinn vind. Í heimild eitt kemur fram að til þess að langtíma 

kyrrstaða sé þægileg má vindhraðinn ekki vera meiri en 3,58 m/s en í heimild þrjú er það 

við 10 m/s. Samkvæmt heimild eitt er vindhraði fyrir ofan 9,85m/s orðinn óþægilegur fyrir 

hverskonar athafnir en samkvæmt heimild þrjú er það við 23 m/s. 

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

 

3,58 m/s 5,37 m/s 7,61 m/s 9,85 m/s (heimild 1) 

 

3,35 m/s 5,45 m/s 7,95 m/s 13,85 m/s (heimild 2) 

 

10 m/s 13 m/s 16 m/s 23 m/s (heimild 3) 

Tafla 4: Þægindi vinds (Koss, 2006).   

Rigning 

Þegar mikið rignir er fólk ólíklegra til að vera úti á torgum eða tómstundasvæðum. Vindur 

og hiti skiptir venjulega minna máli þegar rignir (Outdoor Human Comfort and its 

Assessment, 2003). 

Vindur og byggingar 

Mynstur vinds breytist í samspili við byggingar á margslunginn hátt. Í flestum tilfellum er 

hærri þrýstingur áveðurs við byggingar og lægri þrýstingur hlémegin, er þá talað um 

vindvök. Hæð bygginga og þakhalli skiptir máli í því hvernig vindurinn hegðar sér. Brött 

þök stýra vindinum hærra upp sem veldur því að vindvökin verður stærri hlémegin, sjá 

mynd 6. Á myndum 6, 7, 8 og 9 standa örvarnar fyrir vindflæði og því þéttari sem örvarnar 
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eru þeim mun meira eykst vindhraðinn. Eftir því sem byggingarnar hækka þá verða til 

svipuð vindmynstur, lengd lágþrýstingssvæðisins eykst í hlutfalli við hæð bygginganna, sjá 

mynd 7 (Brown og DeKay, 2001). Þar sem vindhraði eykst með hæð, ná hærri byggingar 

upp í meiri vindhraða og geta stýrt vindum niður að yfirborði (Outdoor Human Comfort 

and its Assessment, 2003). 

 

Mynd 6: Flæði vinds breytist með þakhalla (Brown og DeKay, 2001).  

 

Mynd 7: Flæði vinds breytist með hæð bygginga (Brown og DeKay, 2001).  
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Vindmynstur breytist eftir lögun og afstöðu bygginganna. Á milli bygginga geta myndast 

vindgöng þar sem vindurinn magnast upp þegar hann þröngvar sér milli bygginga. Á mynd 

8 má sjá hvernig vindur hegðar sér miðað við lögun bygginga og úr hvaða átt vindurinn 

blæs. Það skapast skjól hlé megin en á mismunandi hátt eftir aðstæðum. Þegar horft er á 

fjórðu bygginguna (talið frá vinstri) í fyrstu, annarri og þriðju röð má sjá hvernig norðan, 

norðvestan og vestan áttir hafa áhrif á vindmynstur við bygginguna. Í norðan og 

norðvestan myndast hvirflar í báðum hornunum hlémegin en þegar hann blæs úr vestri 

myndast tveir hvirflar í horninu hlémegin (Brown og DeKay, 2001). Í athugun sem gerð 

var í miðbæ Reykjavík kom í ljós að byggingar og innbyrðis afstaða þeirra hafði mikil 

áhrif á vindstefnu og vindhraða (Dús ehf., 1998).  

 

Mynd 8: Vindmynstur eftir lögun og afstöðu bygginga (Brown og DeKay, 2001). 

Það er mismunandi hvar og hve mikið skjól myndast við byggingar eftir vindáttum, sjá 

mynd 9 sem er af einnar hæðar húsi. Til dæmis þegar horft er á fyrstu útskýringarmynd í 

annarri röð sést þegar vindur blæs úr norðvestri og mesta skjólið er í næst byggingunni og 

horninu. Síðan minnkar skjólið eftir því sem fær dregur frá byggingunni (Brown og 

DeKay, 2001). 
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Mynd 9: Skjól við byggingar eftir vindáttum (Brown og DeKay, 2001).  

Hönnun svæða 

Einfaldar mælingar eru oft fullnægjandi til að ná fram töluverðum betrumbótum á 

útisvæðum. Almennt er talið nauðsynlegt að veita skjól fyrir vindi með því að búa til viss 

svæði þar sem fjöldi klukkustunda í afslöppun er aukinn talsvert. Veðurgögn, sem 

innihalda hita, sólskin og vindstyrk á ákveðnu svæði, eru nægileg fyrir hönnuði til að gera 

fyrsta mat á hæfi veðurfars fyrir afslöppun (Tacken, 1989). Niðurstöður Joardar og Neill 

styðja þá hugmynd margra hönnuða að hárfínar breytingar í lögun/uppsetningu á litlum 

almenningssvæðum hafa marktæk áhrif á ánægju almennings (Joardar og Neill, 1978). Þá 

eru vindgæði spurning um lífsgæði í borgarumhverfi og einnig út frá hagkvæmni 

sjónarmiðum í því hvernig skipulögð svæði þjóna þeim sem nýta sér svæðið. Þá er 

spurning hvernig byggingar hafa áhrif á vind og hvernig fólk upplifir svæðið til dvalar eða 

gangs (Koss, 2006). Taken kemst að því, í rannsókn sinni í Hollandi, að hentug svæði fyrir 

afslöppun eru svæði sem snúa vel að sólu og meðalvindhraði ætti ekki að vera meiri en 

2,5m/s (1989). Þá segir Westberg að þumalfingurreglan sé þegar hiti er fyrir ofan 10°C 

geta sólríkir staðir verið góðir til að sitja á ef þeir eru skjólgóðir. Að skapa sem mest 

sólskin og skjól eins og mögulegt er (1994). Það er vel þekkt að hönnun bygginga hefur 

áhrif á grunnvindgæði næsta umhverfis (Outdoor Human Comfort and its Assessment, 

2003). Í San Francisco væntir fólk þess að geta setið úti allt árið um kring og þá skiptir 

mestu máli að fólk geti setið í sólskini og skjóli. Byggingar, sem búa til skugga eða 

vindgöng, aftra fólki að nota þau svæði. Skugga- og vindasöm torg með mikla 

setumöguleika eru nánast alltaf tóm (Linday, 1978).  
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1.3. Markmið rannsóknar  

Gæði umhverfis hefur afgerandi hlutverk þegar kemur forsendu þess að fólk og atburðir 

sameinis í tíma og rúmi, það þarf að skapa góð skilyrði fyrir ferðir og dvöl fólks í 

almenningsrýmum. Fólk þarf að hafa eitthvað við að vera sem það hefur áhuga á (Gehl, J., 

1971) hvaða athafnir sem fólk síðan velur, hvort sem það er að njóta útsýnis, fá sér að 

borða eða hitta vini. En til þess að hægt sé að dvelja utan dyra þarf veður að vera þægilegt 

(Tacken, 1989). Það er misjafnt hvað þættir nærveðurs fræðimenn telja að hafa áhrif á dvöl 

fólks t.d. hefur Westberg komist að því að þýðingarmestu veðurfarslegu atriðin eru sólskin 

og vindur (1994). Þá getur hönnun svæða mikil áhrif á hvernig nærverðið er á hverjum stað 

(Joardar og Neill, 1978) t.d. hvernig byggingar hafa áhrif á vind og hvernig fólk upplifir 

svæði til dvalar eða gangs (Koss, 2006). 

 

Meginmarkmið þessa verkefnis var að auka þekkingu á notkun torga í þéttbýli hér á landi 

með því að kanna hvernig umhverfi og nærveður hafa áhrif á notkun svæða og athafnir 

fólks. Lítið var að finna um rannsóknir á íslenskum aðstæðum og fáar rannsóknir sem 

líkjast þeim aðstæðum sem við höfum hér á landi (t.d. Skotland, Jótland og Vesturströnd 

Noregs) sem fjalla um atferli fólks með tilliti til umhverfis og nærveðurs. Uppi hafa verið 

hugmyndir um hvernig þetta sé hér á landi en ekki vitað með vissu og var það því ástæða 

þess að þetta var kannað nánar.  

 

1.4. Rannsóknarspurningar og tilgátur 

Með hliðsjón af þessari umfjöllun hér að framan eru þessar rannsóknarspurningar settar 

fram. En þess má geta að rannsóknarsvæðin sem unnið var með eru staðsett á Egilsstöðum 

og á Húsavík (sjá kaflann um val á rannsóknarsvæðum). 

 

1. Fjöldi, tími og athafnir? 

a. Hve margir eru á svæðinu? 

b. Hvenær er fólk á svæðinu? 

c. Hvaða athafnir eru stundaðar á svæðinu? 

 

Tilgátan var sú að það væri fleira fólk um helgar og það yrðu fleiri á svæðinu á Húsavík 

heldur en á Egilsstöðum þar sem nálægðin við hvalaskoðunina er mikil sem er vinsæl 
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afþreying ferðamanna og aðdráttarafl. Dreifingin yfir daginn yrði jöfn á Húsavík þar sem 

þar var enginn matsölustaður heldur söluturn fyrir hvalaskoðunarferðir sem er opinn allan 

daginn en á svæðinu á Egilsstöðum yrðu fleiri í kringum matmálstíma og þá í tengslum við 

kaffihúsið, þar matur dregur að fólk (Whyte, 1980). Á svæðinu á Húsavík myndi fólk 

staldra við til þess að njóta útsýnisins yfir höfnina og hafið en á svæðinu á Egilsstöðum 

myndi fólk staldra við til að borða og spjalla. 

 

2. Hefur umhverfi áhrif á fólk? 

a. Hefur umhverfi áhrif á fjölda fólks á svæðinu? 

b. Hefur umhverfi áhrif á athafnir fólks á svæðinu? 

c. Í hvaða tilgangi eru athafnir fólks á svæðinu? 

Tilgátan var sú að mest notuðu svæðin á Húsavík væru við steinvegginn til að njóta 

útsýnisins (sjá mynd 18) og á Egilsstöðum svæðin með borðum og bekkjum til að borða og 

spjalla. Einnig að stærsti hluti fólksins gengi fram hjá. 

 

3. Hefur nærveður áhrif á fólk? 

a. Hefur nærveður áhrif á fjölda fólks á svæðinu? 

b. Hefur nærveður áhrif á athafnir fólks á svæðinu? 

 

Tilgátan var að fleiri staldri við þegar veðrið er gott (skjól, hiti og sólskin) (Eliasson o.fl., 

2007). Einnig ef einn af þáttunum; skjóli, hita og sólskini væri óhagstæður þyrftu hinir að 

vega hann upp, t.d. ef sólar nyti ekki þyrfti hitinn að vera nokkuð hár til þess að fólk 

staldraði við og ef hitinn væri lágur þyrfti að vera sólskin til þess að fólk myndi staldra við. 

Einnig að það væri línulegt samband milli fjölda fólks og hita. Þá að fólk myndi staldra 

lengur við á svæðinu á Húsavík en á Egilsstöðum.   
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2. Gögn og aðferðir  

2.1. Val á rannsóknarsvæðum  

Rannsóknarsvæðin voru valin með það í huga að þau væru í miðbæ þéttbýlisstaða á 

Íslandi, með svipaðan íbúafjölda í þéttbýli og dreifbýli. Einnig svæði með möguleika fyrir 

fjölbreyttar athafnir, s.s. sitja, standa og liggja. Þau voru einnig valin með það í huga að 

hægt væri að sjá mun á milli svæðanna.  

Árið 2010 voru íbúar með póstnúmerið 700 Egilsstaðir 2.690 og íbúar með póstnúmerið 

701 Egilsstaðir alls 858. Íbúafjöldi póstnúmersins 640 Húsavík voru 2.229 og íbúar með 

póstnúmerið 641 Húsavík alls 733 (Hagstofan á.á. a). Aðgengi að þessum þéttbýlisstöðum 

er nokkuð gott, báðir hafa góðar aksturstengingar. Á Egilsstöðum er flugvöllur en við 

Húsavík er höfn (Byggðastofnun, 2001). Fjöldi erlendra ferðamanna, sumrin 2001, 2002 

og 2004,var svipaður á Egilsstöðum og Húsavík (Bjarni Reynarsson, 2006). Þar sem fjöldi 

erlendra ferðamanna hefur aukist frá árinu 2004 til ársins 2010 úr 360.392 í 494.769 manns 

(Ferðamálastofa, á.á.) getur vissulega fjöldi erlendra ferðamanna á ákveðnum 

viðkomustöðum hafa breyst en getur þó gefið ákveðna hugmynd um hvernig þetta gæti 

verið nú í dag. Þegar ferðir innanlands eru skoðaðar kemur í ljós að 18,8% svarenda höfðu 

heimsótt Egilsstaði/Hallormsstað og 15,9 % Húsavík sumarið 2010 (Ferðamálastofa, 

2011). Árið 2007 voru ferðamenn á Húsavík um 150 þúsund (Rannveig Guðmundsdóttir 

og Andri Valur Ívarsson, 2008).  

2.2. Lýsing á svæðum 

Egilsstaðir 

Það voru svo margir samverkandi þættir fyrir því að Egilsstaðir á Völlum urðu höfuðstaður 

Fljótsdalshéraðs. Nefna má að Eyvindará var brúuð árið 1882, akvegur var gerður milli 

Egilsstaða og Reyðarfjarðar á árunum 1903–1909 og brúin yfir Lagarfljótið kláruð árið 

1909. Árið 1886 var fyrsta verslunarfélag bænda á Héraði, Pöntunarfélag Fljótsdalshéraðs, 

stofnað en varð síðan nánast gjaldþrota árið 1908. Síðan ári seinna var Kaupfélag 

Héraðsbúa stofnað og var eitt öflugasta fyrirtæki á Austurlandi í marga áratugi. Fyrstu 

íbúðarhúsin risu síðan árið 1945 og var sveitarfélagið stofnað tveimur árum síðar (Björn 

Vigfússon (ritstj.), 1997). Frá þessum fyrstu árum sveitarfélagsins hefur mannfjöldi þess 

aukist jafnt og þétt fram til aldamóta 2000 en þá jókst mannfjöldinn enn meir allt til ársins 

2008 og var íbúafjöldinn þá kominn upp í 2.243 (Hagstofan á.á. b) og (Hagstofan á.á. c). Í 



21 
 

upphafi 21. aldar eru Egilsstaðir miðstöð opinberrar stjórnsýslu, verslunar, þjónustu og 

menntunar á Austurlandi. Þar eru m.a. héraðsdómur, skattstofa, sjúkrahús og menntaskóli. 

Þá hafa Atvinnuþróunarfélag Austurlands, Fræðslunet Austurlands og Skógrækt ríkisins 

aðsetur á Egilsstöðum. Þjóðvegur 1 liggur í gegnum Egilsstaði og sumarbústaðahverfi eru í 

nágrenninu sem skapa veltuaukningu í verslunum og veitingastöðum á Egilsstöðum yfir 

sumartímann (Byggðastofnun, 2001). Á Egilsstöðum er minjasafn, skjalasafn, bókasafn og 

fleira. Þá hefur handverk mikilvægan sess en skortur er á reglubundinni afþreyingu og er 

algengt að viðvera farþega með langferðabílum sé um tveir tímar (Byggðastofnun, 2001). 

Fljótsdalshérað hefur mikla sérstöðu varðandi græn svæði og skóglendi. Í Selskógi, sem er 

í útjaðri Egilsstaða, eru gönguleiðir og leiktæki (Byggðastofnun, 2001). Veðurfar á 

Egilsstöðum einkennist af því að sumur eru þurr, sólrík og vindasöm. Á mynd 10 má sjá 

hvað norðanáttin eða hafgolan var ríkjandi sumarið 2011 og síðan í töflu 5 má síðan sjá 

meðalhita og meðalvindhraða sumarið 2011.  

 

Mynd 10: Vindrós fyrir Egilsstaðaflugvöll sumarið 2011 (Grunnkort: Landmælingar Íslands á,á og 

vindrós:Veðurstofa Íslands, 2013). 

  
Lofthiti °C Meðalvindhraði m/s 

Júní 6,0 5,1 

Júlí 10,5 4,2 

Ágúst 8,9 4,1 
Tafla 5: Veðurfar á Egilsstöðum, gögn frá Egilsstaðaflugvelli,  sumarið 2011 (Veðurstofa Íslands, 

2012). 
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Rannsóknarsvæðið á Egilsstöðum 

Rannsóknarsvæðið er staðsett í miðbæ Egilsstaða (sjá myndir 11 og 12) en útlínur 

miðsvæðisins eru teiknaðar eftir Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 – 2028 

(Fljótsdalshérað, 2009). Flatarmál miðsvæðisins er 17 ha.   

 

Mynd 11: Staðsetning rannsóknarsvæðis innan miðbæjar Egilsstaða. 
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Mynd 12: Loftmynd af miðbæ Egilsstaða (Kortagrunnur: Loftmyndir ehf., 2009). 

Rannsóknarsvæðið er 405 m
2
 að stærð, hellulagt og er austan megin við Miðvang 2–4 sem 

er verslunar- og þjónustuhús í miðbæ Egilsstaða. Svæðið er nýlega endurgert og þar hefur 

verið komið fyrir grjótbeði með gróðri sem er í laginu eins og hálfhringur eða skeifa (mynd 

13). Í beðið hefur verið plantað runnum og trjám á borð við furu og greni. Inni í skeifunni 

eru síðan borð og bekkir. Svæðið er upplýst með háum ljósastaurum, sjá mynd 13. Frá 

svæðinu er inngangur að kaffihúsinu Café Valný en önnur verslun, sem er við hliðina, 

hefur aðeins starfsmannainngang þaðan. Umhverfis svæðið er bílastæði fyrir starfsmenn og 

viðskiptavini Miðvangs 2–4.  
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Mynd 13: Hönnunarteikning, ásamt útlínum rannsóknarsvæðisins á Egilsstöðum (Grunnkort: Arkís 

arkitektar og ráðgjafar, 2010). 
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Mynd 14: Ljósmynd af rannsóknarsvæðinu á Egilsstöðum sumarið 2012. 

 

Húsavík 

Húsavíkur er getið í upphafi Íslandsbyggðar. Snemma á 16. öld, þegar brennisteinn varð 

ein helsta útflutningsvara Íslendinga, var honum að miklu leyti skipað út frá Húsavík. Árið 

1614 varð Húsavík ein þeirra hafna sem skylda var að sigla til á einokunartímanum. Á 

þeim tíma var umtalað hve hafnarskilyrði voru erfið á Húsavík en þó var þar talið besta 

skipalægið við Skjálfanda. Ebenezer Henderson lýsti þorpinu árið 1814 á þá leið, að þar 

væru fáein reisuleg timburhús, brennisteinsverksmiðja og allmörg kot erfiðismanna. Um 

1870 voru um tuttugu smábýli á Húsavík, prestssetur og kaupmannshús. Lengi vel var 

Húsavík lítið kauptún og sjávarútvegur rýr en þetta breyttist á þriðja áratug 20. aldar. 

Þorpið óx til muna og íbúar urðu um 900 eða fleiri og um 20 vélbátar en flestir smáir. Þá 

höfðu þorpsbúar styrk af búskap, einkum þegar sjórinn brást. Þá má segja að aukin útgerð, 

einkum vélbátaútgerð, hafi valdið því að fólk fluttist til Húsavíkur (Páll Líndal, 1982). 

Mannfjöldi á Húsavík jókst jafnt og þétt allt til ársins 1984, þá voru Húsvíkingar um 2.500 

talsins en eftir það fór þeim að fækka (Hagstofan á.á. b) og (Hagstofan á.á. c). Í upphafi 21. 

aldar er Húsavík miðstöð stjórnsýslu, verslunar, þjónustu og menntunar í Þingeyjarsýslum 



26 
 

þar sem meðal annars er sjúkrahús, sýslumaður, fjölbrautaskóli og nokkrar 

þjónustustofnanir á vegum ríkisins eins og Vegagerðin, Landgræðslan og Rarik. Höfnin og 

umhverfi hennar hafa þróast nokkuð þar sem byggð hefur verið upp aðstaða fyrir 

ferðaþjónustu. Staðbundin verslun og þjónustustarfsemi á Húsavík á í samkeppni frá 

Akureyri (Byggðastofnun, 2001).  

 

Mynd 15: Ljósmynd af hafnarsvæði/miðbæjarsvæði Húsavíkur. 

Á Húsavík er hægt að fara í hvalaskoðun og er það helsti styrkur bæjarins í ferðaþjónustu 

(Byggðastofnun, 2001). Þá var fjöldi gesta í hvalaskoðun árið 2007 á Húsavík 41 þúsund 

sem var 40% af heildarfjölda hvalaskoðunargesta á Íslandi (Rannveig Guðmundsdóttir og 

Andri Valur Ívarsson, 2008). Þá er rekið ferðamannafrystihús hjá Fiskiðjusamlagi 

Húsavíkur þar sem ferðamönnum er boðið upp á skoðunarferðir í frystihúsinu. Á Húsavík 

er héraðsskjalasafn, náttúrugripasafn, byggðasafn, bókasafn og hvalasafn sem hefur verið 

vel sótt (Byggðastofnun, 2001). Á undanförnum árum hafa verið gróðursett á aðra milljón 

trjáa í umhverfi Húsavíkur (Byggðastofnun, 2001). Veðurfar á Húsavík einkennist af því 

að sumur eru fremur svöl en þurr og sólrík. Á mynd 16 má sjá ríkjandi vindáttir, sumarið 

2011, sem voru norðan og sunnan áttir en hafáttin (NNV) var algengari. Í töflu 6 má síðan 

sjá meðaltals lofthita og meðalvindhraða í júní, júlí og ágúst 2011. 
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Mynd 16: Vindrós fyrir Húsavík sumarið 2011 (Grunnkort: Landmælingar Íslands, á,á og vindrós: 

Veðurstofa Íslands, 2013). 

 

  
Lofthiti °C Meðalvindhraði m/s 

Júní 5,7 3,3 

Júlí 11,4 2,8 

Ágúst 9,2 2,4 
Tafla 6: Veðurfar á Húsavík, gögn frá Húsavíkur veðurstöð, sumarið 2011 (Veðurstofa Íslands, 2012). 

 

Rannsóknarsvæðið á Húsavík 

Rannsóknarsvæðið er í miðbæ Húsavíkur og eru útlínur miðsvæðisins teiknaðar eftir 

Aðalskipulagi Norðurþings 2010–2030 (Norðurþing, 2010) og er stærð þess 13 ha. (myndir 

17 og 18). 
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Mynd 17: Staðsetning rannsóknarsvæðis innan miðbæjar Húsavíkur. 
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Mynd 18: Loftmynd af miðbæjarsvæði Húsavíkur, ásamt útlínum rannsóknarsvæðis (Grunnkort: 

Loftmyndir ehf., 2009). 

Rannsóknarsvæðið er 440m
2
 að stærð, almenningssvæði í miðbæ Húsavíkur, ofan á 

iðnaðarhúsnæði (sjá mynd 19). Svæðið er að mestu hellulagt og með tveimur grashólum. Í 

einu horninu er Vitinn sem er söluturn þar sem hægt er að kaupa siglingu með 

Norðursiglingu og minjagripi. Einnig er hægt að fá upplýsingar um siglingartíma og annað 

sem tengist siglingunum. Gott útsýni er yfir höfnina. Á svæðinu er einn hefðbundinn 

bekkur með áföstu borði. Fyrir miðju svæðisins er upplýsingaskilti um vita á 

Norðausturlandi og báðum megin við skiltið er lýsing sem minnir á vita. Svæðið er að 

stórum hluta girt „járngirðingu“ og steyptum vegg í u.þ.b. eins metra hæð (sjá mynd 20). 

Einnig er steinveggurinn skreyttur hvalamyndum. Austan við svæðið er grænt svæði og 

bílastæði. 
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Mynd 19: Loftmynd af rannsóknarsvæðinu á Húsavík (Loftmyndir ehf., 2009). 
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Mynd 20: Rannsóknarsvæðið á Húsavík, hér sést að svæðið er uppi á þaki iðnaðarhúsnæðis. 

2.3. Framkvæmd 

Markmiðið var að finna fimm daga með mismunandi veðri á hverju svæði, með breytileika 

í lofthita, skýjafari og vindhraða (Eliasson o.fl., 2007). Rigningardagar voru ekki teknir 

með (Eliasson o.fl., 2007;  Zacharias, Stathopoulos & Wu, 2001) því að þegar rignir mikið 

er fólk ólíklegra til að vera úti á torgum (Outdoor Human Comfort and its Assessment, 

2003). Farið var þrjá virka daga og tvo helgidaga á hvert svæði til þess að sjá fjölbreytnina 

eftir því hvaða dagur er. Framkvæmd athugunar var upptaka á rannsóknarsvæðunum frá 

klukkan 10:00–19:00 til þess að safna saman upplýsingum um atferli fólks. Upptakan var 

síðan nýtt til að meta atferli fólks, eitt augnablik, á 10 mínútna fresti. Samtals 55 skipti á 

hverjum degi. Upptökubúnaði var komið fyrir í glugga á annarri hæð Miðvangs 2–4 á 

Egilsstöðum (sjá mynd 21) og á svæðinu á Húsavík á þakskeggi Vitans (sjá mynd 22). 

Rannsóknin fór fram eftirfarandi daga: 

 Laugardaginn 2. júlí 2011 á Húsavík 

 Fimmtudaginn 7. júlí 2011 á Egilsstöðum 

 Miðvikudaginn 13. júlí 2011 á Egilsstöðum 
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 Fimmtudaginn 14. júlí 2011 á Húsavík 

 Laugardaginn 23. júlí 2011 á Egilsstöðum 

 Sunnudaginn 24. júlí 2011 á Egilsstöðum 

 Sunnudaginn 7. ágúst 2011 á Húsavík 

 Miðvikudaginn 10. ágúst 2011 á Egilsstöðum 

 Fimmtudaginn 18. ágúst 2011 á Húsavík 

 Þriðjudaginn 30. ágúst 2011 á Húsavík  

 

Mynd 21: Græni hringurinn vísar til þess hvar upptökuvélinni var komið fyrir í Miðvangi 2–4. 

 

Mynd 22: Hér sést hvernig upptökuvélarnar voru festar á Vitann á Húsavík. 
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Fjöldi, tími og athafnir 

Fjöldi fólks hverju sinni var skráður eftir tíma og dagsetningu. Þá voru athafnir fólks 

flokkaðar eftir líkamsstöðu, þ.e. liggja, sitja, standa og ganga og eftir auðsýnilegri 

afþreyingu, eins og að borða, tala og lesa eftir tíma dags.  

Til að skoða afþreyingu á nærsvæði við rannsóknarsvæði var afþreying kortlögð í fjórum 

flokkum: matsölustaðir, kaffihús, barir og skemmtistaðir, hótel og gistiheimili, leikhús, 

kvikmyndahús og menningar afþreying og í annað (Gehl, J. og Søholt, H.L., 2002). 

Nærveðursgreiningar 

Nærveðursgreining fór fram á rannsóknarsvæðunum á þeim dögum sem rannsóknin fór 

fram (Eliasson o.fl., 2007). Hiti og vindhraði voru mæld með 30 mínútna millibili, u.þ.b. 

15 mín. fyrir og yfir heila tímann. Hitamælingar fóru þannig fram að stafrænum hitamæli 

var komið fyrir á svæðinu, í 1,5–2m hæð, í skugga og síðan lesið af honum þar (myndir 23 

og 25). Vindmælingar voru gerðar með stafrænum handvindmæli, þá gekk rannsakandi um 

svæðið og stansaði á ákveðnum stöðum (sjá mynd 26 og 27) og mældi vindhraða með því 

að halda vindhraðamælinum uppi í u.þ.b. tveggja metra hæð (mynd 24). 

 

 

  

Mynd 23: Hér sést hitamælirinn á svæðinu á Egilsstöðum. 
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Mynd 24: Vindmælingarnar fóru fram með handvindmæli sem rannsakandi hélt á í u.þ.b. tveggja 

metra hæð. 

 

Mynd 25: Hér sést hvar hitamælinum var komið fyrir á rannsóknarsvæðinu á Húsavík. 
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Mynd 26: Hér sést hvar mælingar á vindi og hita fóru að jafnaði fram á svæðinu á Egilsstöðum. Einnig 

hvar upptökubúnaðurinn var staðsettur. (Grunnkort: Arkís arkitektar og ráðgjafar, 2010).  
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Mynd 27: Hér sést hvar mælingar á vindi og hita fóru að jafnaði fram á svæðinu á Húsavík. Einnig 

hvar upptökubúnaðurinn var staðsettur (Kortagrunnur: Loftmyndir ehf., 2009). 

 

Til þess að finna út hvort væru einhverjar breytingar á styrk vindsins á svæðunum voru 

mælingar flokkaðar í fjóra flokka: 0–1,5m/s, 1,6 – 3,3m/s, 3,4–5,4m/s og 5,5–7,9m/s sem 

er að mestu leit í samræmi við Beaufort-kvarðann. Þess má geta að Zacharias, 

Stathopoulos & Wu (2001) flokkuðu vind í þrjá flokka <1m/s, 2–3m/s og >3m/s. En sú 

flokkun hefði líklega ekki gefið nógu nákvæma mynd. Til þess að sjá áhrif vinds á athafnir 

og fjölda fólks var notast við meðaltals vindhraða af öllum mælingum hverju sinni. Einnig 

var gerð skuggagreining til að finna út hvort nærliggjandi byggingar eða annað hefði áhrif 

á hvenær dags sólar nyti. Eftir upptökunni var fólk flokkað eftir því hvort það var í sólskini 

eða skugga og einnig eftir því hvort var skýjað. Þá var fólk flokkað niður eftir 
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vindasvæðum (svæði 1, 2 eða 3). Nærveðursmælingar á lofthita, sólskini og 

meðalvindhraða voru síðan bornar saman við athafnir fólks (Eliasson o.fl., 2007) til  þess 

að finna út samhengi milli athafna fólks og nærveðurs (Zacharias, Stathopoulos & Wu, 

2001). Þá var fólki raðað í fjóra flokka, frá A til D, eftir því hvernig atferli fólks mótast af 

vindhraða (Koss, 2006). 

Kort og greiningar voru unnar í MicroStation PowerDraft XM og Adobe Illustrator CS2. 

Við úrvinnslu tölfræðilegra gagna og við útreikninga var Microsoft Office Excel 2007 

notað. Þá var SAS 9.2 notað til þess að vinna þá tölfræði sem sneri að því að finna 

samband milli fjölda fólks og nærveðurs með fervikagreiningu fyrir ójafnan fjölda (e. 

generalized linear model eða GLM). Til þess að finna út fjölgun eða fækkun prósentum var 

eftir farandi formúla notuð. Þar sem δf stendur fyrir fjölgun eða fækkun í prósentum og β 

er áhrif hitans eða vindsins. 

 δf (%) =              

Síðan var eftirfarandi aðhvarfsjafna notuð til þess að finna út meðaltalsfjölda fólks við 

ákveðnar aðstæður, t.d. við 15°C eða 5 m/s eftir því sem við átti. Þar sem µ er 

meðalfjöldinn, α er skurðpunktur og β er áhrif hitans eða vindsins. Þá stendur h fyrir hita 

og v fyrir vind. Í þessari aðhvarfsgreiningu er notaður logaritmi til að meta línulegt aðhvarf  

breytanna. 

 

             

eða 

             

Jafnan jafngildir: 

            

eða 

              

 

 

 



38 
 

Til þess að gefa gleggri mynd af því hvernig veðrið var þessa daga kemur stutt veðurlýsing 

þann tíma sem rannsóknin fór fram:  

Laugardagur 2. júlí 2011 á Húsavík 

Norðvestanátt framan af degi, um fjögurleytið fór hann að snúa sér og var vindátt 

breytileg um tíma, síðan var komin suðaustanátt seinni hluta dagsins. Mælingar sýndu 

að vindhraði fór stigvaxandi frá 0,5m/s um morguninn og fór upp í 4,5m/s um 

sjöleytið. Sólskin var fram til klukkan 18:00 en þá dró ský fyrir sólu. Hitinn var um 

morguninn 17,4°C og hækkaði upp í 22,3°C rétt eftir hádegi en fór síðan lækkandi 

niður í 17,5°C í lok dagsins. 

Fimmtudagur 7. júlí 2011 á Egilsstöðum 

Norðan- og norðaustanátt og vindhraði um 2m/s. Vindhraði var minnstur næst 

Miðvangi 2–4 en jókst eftir því sem fjær dró. Skýjað og hiti um morguninn var 12,3°C 

og hækkaði upp í 13,6°C rétt eftir hádegi og fór síðan lækkandi niður í 11,2°C í lok 

dags. 

Miðvikudagur 13. júlí 2011 á Egilsstöðum 

Vestanátt og vindhraði að meðaltali á bilinu 2–3m/s. Þó var vindhraði minni nær 

Miðvangi 2–4 eða um 1–2m/s og fjær húsinu frá 3–6,4m/s. Sólskin var um morguninn, 

um ellefuleytið dró fyrir sólu en létti svo aftur til eftir hádegi. Hiti hófst í 18,9°C, 

hækkaði upp í 23,5°C rétt fyrir tvö og lækkaði síðan aftur niður í 17,8°C í lok dags.  

Fimmtudagur 14. júlí 2011 á Húsavík 

Norðvestanátt fram að hádegi og eftir hádegi var komin norðanátt. Framan af degi var 

vindhraði að meðaltali frá 2–3m/s, um þrjúleytið jókst hraðinn upp í 4m/s að meðaltali 

og fór síðan að lægja um fjögurleytið niður í 1,5–2,5 m/s. Sólskin framan af degi en 

síðan um tvöleytið dró fyrir sólu. Hitinn um morguninn var um 15°C (Reiknistofa í 

veðurfræði, á.á.) og fór síðan lækkandi niður í 11,2°C um sjöleytið. 

Laugardagur 23. júlí 2011 á Egilsstöðum 

Vestanátt ríkjandi nema í lok dags hafði vindur snúið sér í sunnanátt. Mælingar sýndu 

að vindhraðinn jókst eftir því sem leið á daginn, hófst í u.þ.b. 1m/s og fór hátt í 4m/s í 

lok dags. Vindhraði var mun minni nær Miðvangi 2–4, jókst eftir því sem utar var farið 

http://riv.is/
http://riv.is/
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og var þessi munur meiri eftir því sem leið á daginn. Sólskin og hiti um morguninn var 

frá 20,1–22,9°C, náði mest 29,0°C um tvöleytið og fór síðan lækkandi niður í 18,7°C í 

lok dags. 

Sunnudagur 24. júlí 2011 á Egilsstöðum 

Vestanátt fram til klukkan tvö, eftir það var breytileg átt. Vindhraði að meðaltali 3–

4m/s og næst Miðvangi 2–4 minni vindur. Sólskin framan af degi, rétt eftir hádegi dró 

fyrir sólu í einn klukkutíma, eftir það birti aftur til fram til klukkan fjögur. Eftir 

klukkan fjögur dró aftur fyrir sólu í hálftíma en birti síðan aftur til rétt fyrir fimm og 

var sólskin út daginn. Hitinn var í fyrstu mælingu 18,2°C, hækkaði síðan upp í 20,9°C í 

hádeginu og lækkaði síðan aftur niður í 16,3°C í lok dags. 

Sunnudagur 7. ágúst 2011 á Húsavík 

Norðvestanátt og vindhraði fór vaxandi frá 1,5m/s og upp í 4m/s um þrjúleytið, eftir 

þrjú var vindhraði um 2,5–3m/s. Frá morgni og fram yfir hádegi var skýjað, eftir það 

var hálfskýjað um tíma og frá klukkan þrjú var nánast skýjað en sólarglæta inni á milli. 

Hiti hófst í 10,5°C um tíuleytið, fór hæst í 11,3°C í hádeginu og fór síðan lækkandi 

niður í 8,5°C í lok dags. 

Miðvikudagur 10. ágúst 2011 á Egilsstöðum 

Norðanátt og hægur vindur (1–2 m/s) allan daginn fyrir utan aukinn vindstyrk klukkan 

18:15 en þá fór vindhraðinn að meðaltali upp í 4m/s. Vindhraði næst Miðvangi 2–4 var 

lægstur en jókst eftir því sem fjær dró Miðvangi 2–4. Sólskin og hiti var 15,7°C um 

tíuleytið, hækkaði upp í 19,0°C rétt eftir hádegið og var síðan kominn niður í 13,4°C í 

lok dags. 

Fimmtudagur 18. ágúst 2011 á Húsavík 

Norðvestanátt og vindhraði að meðaltali 1,5–3m/s. Alskýjað og lítils háttar úði fram að 

hádegi. Hiti um morguninn var 8,9–9,1°C, hækkaði síðan upp í 10,5°C skömmu eftir 

klukkan tvö og lækkaði síðan aftur niður í 9,5°C í lok dags. 

Þriðjudagur 30. ágúst 2011 á Húsavík  

Framan af degi var vestanátt, frá hádegi og fram til klukkan þrjú voru norðlægar áttir. 

Mælingar sýndu að vindhraði var að meðaltali 0,5–2m/s fyrir utan í hádeginu en þá 
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náði vindhraði allt að 3,3m/s. Sólskin fram að hádegi og eftir það var skýjað með 

smásólarglætu inni á milli. Hitinn var um 15,0°C um morguninn, fór mest í 18,6°C rétt 

fyrir klukkan 14:00 og eftir það fór hann lækkandi niður í 13,2°C í lok dags. 

Hér að neðan er samantekt á veðurfarinu þar sem andvari og gola er notuð til 

einföldunar. Andvari á við mjög hægan vind 1-2 m/s og gola 3-5 m/s. 

Samantekt fyrir Egilsstaði 

 Sunnudagur 7. júlí: Andvari, skýjað og svalt (undir 15°C). 

 Miðvikudagur 13. júlí: Gola, sólskin og hlýtt 

 Laugardagur 23. júlí: Gola, sólskin og hlýtt  

 Sunnudagur 24. júlí: Gola, bjart með köflum og hlýtt  

 Miðvikudagur 10. ágúst: Andvari, sólskin og hlýtt  

Samantekt fyrir Húsavík 

 Laugardagur 2. júlí: Gola, sólskin og hlýtt  

 Fimmtudagur 14.júlí: Gola, skýjað og svalt 

 Sunnudagur 7. ágúst: Gola, skýjað og svalt 

 Fimmtudagur 18. ágúst: Gola, skýjað og svalt 

 Þriðjudagur 30. ágúst: Andvari, sólskin á köflum og hlýtt  

 

Umhverfisgreiningar 

Umhverfisgreiningar saman stóðu að: útsýnisgreiningu, kortlagningu á framboði sæta, 

aðgengi gangandi, framhliðum húsa og  notkunargreiningu. Í greiningum á framboði sæta, 

aðgengi gangandi og framhliðum húsa var sjónum beint að miðsvæðum þéttbýlisstaðanna 

þar sem rannsóknarsvæðin eru hluti að stærri heild. Það eru margir samverkandi þættir sem 

skapa aðlaðandi miðbæ og fær fólk til að dvelja þar, sem gerir það að verkum að miðbær 

verður líflegur.  Til þess að geta fylgst með athöfnum manna í nánasta umhverfi er 

auðveldara að greina athafnir þeirra í innan við 100 metra fjarlægð. Þess vegna var gerður 

100 metra radíus frá rannsóknarsvæðunum til að sýna á hvaða svæði væri hægt að fylgjast 

með fólki að leik eða starfi, síðan eru ljósmyndir til að sýna með hverju er helst hægt að 

fylgjast og horfa á í nágrenninu. Framboð sæta á svæðinu skiptir máli og hlýtur þá einnig 

að skipta máli hvort nálæg svæði séu með mikið framboð af sætum. Með það í huga hvort 



41 
 

að samkeppni sé á milli svæða. Staðsetning sæta var kortlögð í miðbæjunum og var 

sætunum skipt upp í tvo flokka, almenningssæti eða sæti í tengslum við verslun og 

matsölu. Aðgengi gangandi skiptir máli í því hvernig fólk kemst á milli staða og til að sjá 

tengingar rannsóknarsvæðisins innan miðbæjarins. Þar sem góðar aðstæður eru fyrir 

gangandi með möguleikum til að dvelja, hvílast og upplifa eru lykilaðdráttaröfl miðbæja 

og skapa lífleg opin svæði. Gangstígar, gangbrautir og truflanir/ hik á gönguleið voru 

kortlögð. Framhliðar húsa hafa mikið að segja um gæði svæðisins og upplifun gangandi 

vegfarenda. Virkar framhliðar fá fólk til að ganga hægar framhjá, stansa oftar og skapa þar 

af leiðandi meira líf á götunum. Hér voru framhliðar verslana og þjónustubygginga 

gróflega flokkaðar í virkar, meðal virkar og óvirkar framhliðar í miðbæjunum. Síðan var 

gerð samantekt á virkum og óvirkum framhliðum. Undanfari svæðagreiningar var að 

rannsóknarsvæðunum var skipt niður í reiti til að auðvelda skráningu á staðsetningu fólks á 

svæðunum. Reitirnir voru frá 4–16m
2
 að stærð og flokkaðir eftir einkennum (sjá myndir 28 

og 29). Hverjum reit var gefinn bók- og tölustafur eftir einkennum svæðanna: 

 Ú – Útsýnissvæði  

 V – Svæðið næst Vitanum (Húsavík) 

 U – Upplýsingasvæði 

 S – Setusvæði 

 H – Hellulagt svæði/ annað 

 G – Grassvæði 

 M – Malarsvæði 

 B - Gróðursvæði (Beð)  

Þá var fólki raðað niður í þessa flokka eftir upptökunum á hverjum stað. Síðan var 

samanlagður fjöldi fólks í hverjum reit lagður saman.  



42 
 

 

Mynd 28: Svæðisskipting á svæðinu á Egilsstöðum (Grunnkort: Arkís arkitektar og ráðgjafar, 2010). 

 



43 
 

 

Mynd 29: Svæðisskipting á svæðinu á Húsavík (Kortagrunnur: Loftmyndir ehf., 2009). 

Þar á eftir voru athafnir flokkaðar í þrjá flokka: nauðsynlegar, valfrjálsar og félagslegar 

athafnir sem segir til um gæði umhverfis (Gehl J., 1971). 

Við úrvinnslu tölfræðilegra gagna og við útreikninga var Microsoft Office Excel 2007 

notað. Kort og greiningar voru unnar í MicroStation PowerDraft XM og Adobe Illustrator 

CS2.  
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3. Niðurstöður  

3.1. Fjöldi, tími og athafnir  

Heildarfjöldi fólks í athugunum var frá 12 og upp í 236 manns hvern dag (sjá mynd 30). En 

heildarfjöldi fólks í athugunum á Húsavík fór mest í 117 manns. Meðalfjöldi fólks í hverri 

athugun var frá 0,2 og upp í 4,3 eftir rannsóknardögum (sjá mynd 31). 

 

Mynd 30: Heildarfjöldi fólks á rannsóknarsvæðunum eftir staðsetningu og dagsetningu.  

 

Mynd 31: Meðaltalsfjöldi fólks í hverri athugun eftir staðsetningu og dagsetningu. 

 

Notkun á svæði  Egilsstaða var mismikil eftir tímum dags, fólksfjöldinn var mestur á 

þremur tímum dags. Fyrst frá klukkan 10:00 og fram yfir hádegi (morgunkaffi og 
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hádegismatur), síðan um tvöleytið og síðast frá klukkan fjögur til fimm (kaffitíminn). Þess 

á milli fækkar fólki á svæðinu (sjá mynd 32). Notkun á Húsavíkursvæðinu er dreifð yfir 

allan daginn þó að fleiri séu á ferli fyrir hádegi (sjá mynd 33). 

 

Mynd 32: Dreifing fólks yfir daginn á rannsóknarsvæðinu á Egilsstöðum. 

 

 

Mynd 33: Dreifing fólks yfir daginn á rannsóknarsvæðinu á Húsavík. 

 

Þegar athafnir fólks voru skoðaðar, var athöfnin að sitja í öllum tilvikum hæst á svæðinu á 

Egilsstöðum en breytilegt hve margir voru sitjandi eftir rannsóknardögum. Það var aðeins 

23. júlí sem fólk sást leggjast niður. Þá var lítil fjölbreytni milli daga í athöfninni að standa 
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og ganga (sjá mynd 34). Á svæðinu á Húsavík var algengasta athöfnin að standa og aðeins 

2. júlí lagðist fólk niður (sjá mynd 35). 

 

Mynd 34: Athafnir fólks á rannsóknarsvæðinu á Egilsstöðum. 

 

 

Mynd 35: Athafnir fólks á rannsóknarsvæðinu á Húsavík. 
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Í miðbæ Egilsstaða voru fimm matsölustaðir, kaffihús, barir og/eða skemmtistaðir sumarið 

2011. Fimmtán verslanir, eitt lista- og menningarhús og eitt hótel. Þá er upplýsingamiðstöð 

og tjaldsvæði í miðbænum, sjá mynd 36.  

 

Mynd 36: Afþreyingarmöguleikar á miðsvæði Egilsstaða.  

 

Afþreying í miðbæ Húsavíkur og í nánd við rannsóknarsvæði eru 12 matsölustaðir, 

kaffihús, barir og/eða skemmtistaðir. Tuttugu verslanir, tvö hótel og/eða gistihús, 

menningartengd afþreying á fimm stöðum og ein upplýsingamiðstöð (sem flokkast undir 

annað), sjá mynd 37. 
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Mynd 37: Afþreying í nágrenni rannsóknarsvæðisins á Húsavík. 

Síðan þegar afþreyingin inná rannsóknarsvæðunum er skoðuð sést að fólkið er flest að 

spjalla og því næst að borða á Egilsstaðasvæðinu (sjá mynd 38). Flestir voru að horfa sér til 

afþreyingar á svæðinu á Húsavík (sjá mynd 39).  
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Mynd 38: Afþreying fólks á rannsóknarsvæðinu á Egilsstöðum eftir dögum. 

 

Mynd 39: Afþreying fólks á rannsóknarsvæðinu á Húsavík eftir dögum. 
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3.2. Umhverfi og athafnir 

Útsýni 

Á myndum 40 og 43 má sjá gróflega á hvaða svæði er hægt að fylgjast með athöfnum í 

nágrenninu eins og fólk að störfum, 100 metra radíus frá. Svæðið á Egilsstöðum er þétt við 

Miðvang 2–4, þannig að útsýni er aðallega til suðurs og austurs. Útsýni er að nærliggjandi 

húsum og trjágróðri (sjá ljósmyndir 41 og 42). Frá svæðinu á Húsavík er hægt að fylgjast 

með lífinu á höfninni sem er næst, eins er útsýni yfir iðnaðarsvæði, fjallahringurinn sést vel 

(sjá myndir 44 og 45). 

 

 

Mynd 40: 100 metra radíus út frá rannsóknarsvæðinu á Egilsstöðum.  
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Mynd 41: Útsýni til suðurs, horft upp með Fagradalsbraut. 

 

 

Mynd 42: Útsýni til vesturs. 
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Mynd 43: 100 metra radíus út frá rannsóknarsvæðinu á Húsavík. 

 

Mynd 44: Kaffi Skuld sem er við norðurenda rannsóknarsvæðisins á Húsavík. 
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Mynd 45: Útsýni frá vesturhlið rannsóknarsvæðisins yfir höfnina og fjöllin á Húsavík. 
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Framboð sæta 

Á mynd 46 sést framboð af sætum í miðbæ Egilsstaða, þá voru níu staðir með sæti í 

tengslum við verslun eða matsölu og sex staðir með almenningssæti. 

 

Mynd 46: Framboð sæta í miðbæ Egilsstaða.  
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Framboð af sætum í miðbæ Húsavíkur og í nágrenni við rannsóknarsvæðið sést á mynd 47, 

þá voru 12 svæði með sætum í tengslum við verslun og matsölu og 17 staðir með 

almenningssætum. 

 

Mynd 47: Framboð sæta í miðbæ Húsavíkur.  
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Aðgengi gangandi 

Helstu gangstígar í miðbæ Egilsstaða eru samtals u.þ.b. 3 km og kortlögð voru 16 hik á 

þeim, sjá mynd 48.  

 

Mynd 48: Gangstígar, gangbrautir og hik á gönguleið í miðbæ Egilsstaða. 
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Helstu gangstígar í miðbæ Húsavíkur eru samtals u.þ.b. 5 km og kortlögð voru 54 hik á 

þeim, sjá mynd 49. 

 

Mynd 49: Gangstígar, gangbrautir og hik á gönguleið i miðbæ Húsavíkur. 
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Framhliðar 

Á myndum 50 og 51 má sjá flokkun framhliða í þrjá flokka; virkar, meðal virkar og 

óvirkar. Dæmi um virkar framhliðar er verslunarhús við Garðarsbraut á Húsavík, sjá mynd 

52. Dæmi um óvirka framhlið er iðnaðarhúsið einnig, við Garðarsbraut á Húsavík, sjá 

mynd 53.  

 

Mynd 50: Framhliðar húsa í miðbæ Egilsstaða.  
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Mynd 51: Framhliðar húsa í miðbæ Húsavíkur.  

 

 

Mynd 52: Verslunarhúsnæði við Garðarsbraut Húsavík, dæmi um virka framhlið. 
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Mynd 53: Iðnaðarhúsnæði við Garðarsbraut Húsavík, dæmi um óvirka framhlið. 
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Á myndum 54 og 54 má sjá samantekt á framhliðum húsa í miðbæjunum.  

 

Mynd 54: Samantekt á virkum og óvirkum framhliðum í miðbæ Egilsstaða. 
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Mynd 55: Samantekt á virkum og óvirkum framhliðum húsa í miðbæ Húsavíkur. 



Svæðagreining 

Svæðanotkun á svæðinu á Egilsstöðum sýnir að setusvæðin voru mest notuð (sjá myndir 

56 og 57). Einnig voru hellulögðu svæðin næst setusvæðunum mikið notuð þar sem komið 

var með borð út ef þurfti. Á svæðinu á Húsavík var setusvæðið líka mikið notað og fólk 

dreifðist mikið á útsýnisstaðina, þá einna helst á svæði Ú2, Ú3, Ú6 og Ú8. 

Upplýsingasvæðið var líka vinsælt (sjá myndir 58 og 59). 
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Mynd 56: Samanlögð svæðanotkun alla rannsóknardaga á Egilsstöðum. 

 

Mynd 57: Samanlögð svæðanotkun alla rannsóknardaga á Egilsstöðum, myndræn framsetning. 
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Mynd 58: Samanlögð svæðanotkun alla rannsóknardaga á Húsavík. 

 

Mynd 59: Samanlögð svæðanotkun alla rannsóknardaga á Húsavík, myndræn framsetning.  
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Athafnir 

Þegar skoðaðar voru athafnir, sem flokkaðar voru eftir flokkunarkerfi Jan Gehl, kom í ljós 

á svæðinu á Egilsstöðum að mest var af félagslegum athöfnum, síðan valfrjálsum og 

minnst af nauðsynlegum. Félagslegar athafnir eru þó mismiklar eftir því hvaða dagur er 

(sjá mynd 60). Á svæðinu á Húsavík var þetta svipað, mest er af félagslegum athöfnum, þá 

valfrjálsum en ekkert var af nauðsynlegum. Eins var það breytilegt eftir dögum hve mikið 

er af hverri athöfn (sjá mynd 61). 

 

Mynd 60: Athafnir á rannsóknarsvæðinu á Egilsstöðum eftir flokkunarkerfi Jan Gehl.  

 

Mynd 61: Athafnir á rannsóknarsvæðinu á Húsavík eftir flokkunarkerfi Jan Gehl. 
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3.3. Nærveður og athafnir 

Hiti og athafnir 

Marktækt, jákvætt, línulegt samband var milli fjölda fólks og hita á svæðinu á Egilsstöðum 

(P < 0,05) og á svæðinu á Húsavík (P < 0,05), sjá mynd 62 og töflu 7. Ef hitastigið hækkar 

um eina gráðu þá má búast við að fjöldi fólks aukist um 2,2% á svæðinu á Egilsstöðum og 

3,2% á svæðinu á Húsavík. Við 15°C væru þá að jafnaði 4,3 manns á Egilsstöðum og 2,8 

manns á Húsavík. 

 

Mynd 62:  Línulegt samband milli fjölda fólks og hita. 

Svæði Aðhvarfsjafna P-gildi 

Egilsstaðir y = 0,0220x + 1,1269 0,0275 

Húsavík y = 0,0313x + 0,5517 0,0164 
Tafla 7:  Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda fólks og hita. 

 

Þegar skoðað var samband milli fjölda sitjandi og lofthita kom í ljós jákvætt, marktækt, 

samband á svæðinu á Egilsstöðum (P < 0,001) og á svæðinu á Húsavík (P < 0,001), sjá 

mynd 63 og töflu 8. Þegar hitastigið hækkar um eina gráðu má búast við að fjöldi fólks 

sitjandi aukist um 4,1% á svæðinu á Egilsstöðum og 10,4% á svæðinu á Húsavík. Við 

15°C voru að meðaltali þrír sitjandi á Egilsstaðasvæðinu og 0,7 manns á svæðinu á 

Húsavík. 
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Mynd 63: Línulegt samband milli fjölda sitjandi og hita. 

Svæði Aðhvarfsjafna P-gildi 

Egilsstaðir y = 0,0406x + 0,4912 0,0004 

Húsavík y = 0,0990x – 1,8916 0,0002 
Tafla 8: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda sitjandi og hita. 

Hins vegar var ekki marktækur munur á fjölda fólks standandi á svæðinu á Egilsstöðum (P 

= 0,36) og á svæðinu á Húsavík  (P = 0,71), sjá töflu 9.  

Svæði Aðhvarfsjafna P-gildi 

Egilsstaðir y = -0,0260x – 0,0766 0,3664 

Húsavík y = 0,0071x + 0,1645 0,7111 
Tafla 9: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda standandi og hita. 

Þá var ekki heldur marktækur munur á fjölda fólks gangandi á svæðinu á Húsavík (P = 

0,68) en á svæðinu á Egilsstöðum var marktækt (P < 0,05) neikvætt samband, sjá mynd 64 

og töflu 10. Ef hitastigið hækkar um eina gráðu á selsíus má búast við því að gangandi 

fækki um 5,7% á svæðinu á Egilsstöðum og að meðaltali voru 0,7 manns gangandi þar við 

15°C. 
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Mynd 64:  Línulegt samband milli fjölda gangandi og hita. 

Svæði Aðhvarfsjafna P-gildi 

Egilsstaðir y = -0,0589x + 0,5161 0,0497 

Húsavík y = -0,0106x – 0,1658 0,6834 
Tafla 10: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda gangandi og hita. 

Skýjafar og athafnir 

Við skoðun gagna kom í ljós að það var fátt sem myndaði skugga á svæðinu á Húsavík en 

á svæðinu á Egilsstöðum myndaði Miðvangur 2–4 skugga á svæðið eftir því sem leið á 

daginn, sjá mynd 65. 
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Mynd 65: Skuggamyndun á svæðinu á Egilsstöðum (Grunnkort: Arkís arkitektar og ráðgjafar, 2010). 

  

Marktækt, línulegt samband var á milli fjölda sitjandi fólks í sólskini og hita á svæðinu á 

Egilsstöðum (P < 0,05) og á Húsvík (P < 0,05), sjá mynd 66 og töflu 11. Þegar hitastigið 

hækkar um eina gráðu má búast við því að fjöldi sitjandi fólks í sólskini aukist á svæðinu á 

Egilsstöðum um 3,0% og um 11,7% á svæðinu á Húsavík. Við 15°C voru að meðaltali 3,2 

sitjandi í sólskini á svæðinu á Egilsstöðum og 0,6 manns sitjandi í sólskini á svæðinu á 

Húsavík. 
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Mynd 66: Línulegt samband milli fjölda sitjandi í sólskini og hita. 

Svæði Aðhvarfsjafna P-gildi 

Egilsstaðir y = 0,0294x + 0,7282 0,0444 

Húsavík y = 0,1110x - 2,1130 0,0184 
Tafla 11: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda sitjandi í sólskini og hita. 

Á svæðinu á Egilsstöðum reyndist vera marktækt, línulegt samband milli fjölda fólks í 

sólskini og hita (P < 0,05), sjá mynd 67 og töflu 12. Við 15°C voru að meðaltali 3,3 manns 

í sólskini á svæðinu á Egilsstöðum og aukning um 3,3% fyrir hverja gráðu í plús. 

 

Mynd 67: Línulegt samband milli fjölda í sólskini og hita (án mælinga þegar skýjað var). 

Svæði Aðhvarfsjafna P-gildi 

Egilsstaðir y = 0,0327x + 0,7098 0,0138 
Tafla 12: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda í sólskini og hita (án mælinga þegar 

skýjað var). 
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Vindur og athafnir 

Út frá grunnrannsóknum á vindstyrk kom í ljós að svæðið á Húsavík var allt með svipaðan 

vindstyrk hverju sinni. Eins kom fram í grunnrannsóknum að mest var um norðvestan áttir 

og suðaustan sem stemmir við vindrósina fyrir Húsavík (sjá mynd 16). Á Egilsstöðum kom 

í ljós að svæðið skiptist gróflega í þrjú breytileg svæði eftir vindstyrk (sjá mynd 69). 

Samkvæmt grunnrannsóknum var algengast að það væru norðan eða vestan áttir á svæðinu 

á Egilsstöðum en samkvæmt vindrósinni fyrir Egilsstaðaflugvöll (sjá mynd 10) eru 

norðanáttir ríkjandi þá getur verið að byggðin valdi því að vestanáttin kom fram í 

grunnrannsóknunum. En ef miðað er við að algengar vindáttir séu norðan og vestanáttir má 

sjá gróflega hvernig vindurinn hegðar sér á mynd 8 sem útskýrir vindmynstur eftir lögun 

og afstöðu bygginga. Þegar horft er á fjórðu bygginguna (talið frá vinstri) í fyrstu, annarri 

og þriðju röð má sjá hvernig norðan, norðvestan og vestan áttir hafa áhrif á vindmynstur 

við bygginguna sem er sambærileg lögun og afstöðu Miðvangs 2-4. Á svæðinu á 

Egilsstöðum var að meðaltali 160% meiri vindstyrkur á svæði 2 heldur en á svæði 1 og 

200% meiri vindstyrkur á svæði 3 heldur en á svæði 1 (sjá mynd 68). Til hliðsjónar má líta 

á mynd 9 sem sýnir skjól við byggingar eftir vindáttum en fyrsta bygging í neðri röð sýnir 

sambærilegt nema hvað er reiknað út frá skjóli. 

 

 

Mynd 68: Meðaltals vindhraði eftir svæðum, þann 13. júlí á svæðinu á Egilsstöðum. 
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Mynd 69: Svæðisskipting  eftir vindhraða á svæðinu á Egilsstöðum (Grunnkort: Arkís arkitektar og 

ráðgjafar, 2010). 

 

Þegar litið er til fjölda fólks eftir „vindhraða skiptingu“ á svæðinu á Egilsstöðum sést að 

fólksfjöldinn var mestur á svæði tvö og svæði eitt og þrjú með svipaðan fjölda (mynd 70). 

Þess má geta að svæðin eru ekki jafnstór að flatarmáli. 
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Mynd 70: Vindsvæði á svæðinu á Egilsstöðum.  

Dreifing fólks eftir tíma dags er mismunandi eftir svæðum (þá voru mælingar þegar skýjað 

var ekki teknar með). Á svæði eitt er dreifingin yfir daginn nokkuð jöfn, fólki fer þó 

fækkandi eftir því sem líður á daginn, sjá mynd 71. Á svæði tvö eru miklar sveiflur og 

fylgja þær matmálstímum (mynd 72) eins og kom fram í kaflanum „Fjöldi, tími og 

athafnir“. Síðan má sjá hve fáir nýta sér svæði þrjú að morgni en þegar líður á daginn 

fjölgar fólki þar, sjá mynd 73. 

 

Mynd 71: Dreifing fólks yfir daginn á vindsvæði 1 (án mælinga þegar skýjað var). 
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Mynd 72: Dreifing fólks yfir daginn á vindsvæði 2 (án mælinga þegar skýjað var). 

 

Mynd 73: Dreifing fólks yfir daginn á vindsvæði 3 (án mælinga þegar skýjað var). 

Marktækt, línulegt neikvætt samband var á milli fjölda fólks og vindhraða á svæðinu á 

Egilsstöðum (P < 0,001), sjá mynd 74. Á svæðinu á Húsavík var ekki marktækur munur 

milli fjölda fólks og vindhraða (P = 0,58). Þegar vindstyrkur eykst um 1m/s má búast við 

því að það fækki um 15,2% á svæðinu á Egilsstöðum. Við 2 m/s voru að meðaltali 4,2 

manns á svæðinu á Egilsstöðum en við 5 m/s voru að meðaltali 2,5 manns, sjá töflu 13. 
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Mynd 74: Línulegt samband milli fjölda fólks og vindhraða. 

Svæði Aðhvarfsjafna P-gildi 

Egilsstaðir y = -0,1649x + 1,7584 0,0005 

Húsavík y = -0,0385x + 1,1164  0,5846 
Tafla 13: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda fólks og vindhraða. 

Einnig var neikvætt samband á milli fjölda sitjandi fólks og vindhraða á svæðinu á 

Egilsstöðum (P < 0,05), fyrir hvern m/s má búast við að sitjandi fólki fækki um 17,2% 

(mynd 75). Við 2 m/s voru að jafnaði 3,2 manns sitjandi á svæðinu á Egilsstöðum en við 5 

m/s voru að jafnaði 1,8 manns sitjandi, sjá töflu 14. Á svæðinu á Húsvík var ekki 

marktækur munur milli fjölda sitjandi fólks og vindhraða  (P = 0,69).  
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Mynd 75: Línulegt samband milli fjölda sitjandi fólks og vindhraða. 

Svæði Aðhvarfsjafna P-gildi 

Egilsstaðir y = -0,1881x + 1,5395 0,0006 

Húsavík y = 0,0527x – 0,3805  0,6934 
Tafla 14: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda sitjandi fólks og vindhraða. 

Hins vegar var ekki marktækur munur á fjölda gangandi fólks á svæðinu á Egilsstöðum (P 

= 0,13) né á svæðinu á Húsavík (P = 0,99), sjá töflu 15.  

Svæði Aðhvarfsjafna P-gildi 

Egilsstaðir y = -0,2113x - 0,2761  0,1316 

Húsavík y = 0,0019x – 0,3129 0,9891 
Tafla 15: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda gangandi fólks og vindhraða. 

Þá var ekki heldur marktækur munur á fjölda standandi fólks á svæðinu á Egilsstöðum (P = 

0,90) né á svæðinu á Húsavík (P = 0,31), sjá töflu 16. 

Svæði Aðhvarfsjafna P-gildi 

Egilsstaðir y = 0,0151x – 0,7598 0,9083 

Húsavík y = -0,1064x + 0,5021 0,3064 
Tafla 16: Tölfræðileg greining á línulegu sambandi milli fjölda standandi fólks og vindhraða. 

Samkvæmt flokkun um „þægindi vinds“ fyrir athafnir gangandi fólks sem H. Koss setti 

fram (2006) voru flestir á svæðinu á Egilsstöðum sitjandi eða liggjandi í meira en 15 

mínútur í senn (flokkur A), síðan er eitthvað um að fólk standi eða sitji í stuttan tíma 

(flokkur B) og gangi rólega (flokkur C). Lítið er um að fólk gangi hratt (flokkur D). En 

athafnir í flokki A þola minnstan vind, síðan B og koll af kolli. Eftir því voru gæði vinds á 

þessum dögum mikil á svæðinu á Egilsstöðum (mynd 76). Á svæðinu á Húsavík eru flestir 

sem standa eða sitja í stuttan tíma (flokkur B), síðan eru næstflestir sem ganga rólega 

(flokkur C). Lítið er um að fólk sitji eða liggi í meira en 15 mínútur í senn (flokkur A), þá 

einna helst 2. júlí. Ekkert er um að fólk gangi hratt (flokkur D), sjá mynd 77. 
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Mynd 76: Flokkun samkvæmt Koss á svæðinu á Egilsstöðum.  

 

 

Mynd 77: Flokkun samkvæmt Koss á svæðinu á Húsavík.   
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4. Umræður og ályktanir  

4.1. Fjöldi, tími og athafnir  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að það voru ekkert endilega fleiri um helgar en á 

virkum dögum á svæðunum, einnig kom í ljós að það voru oftar fleiri á rannsóknarsvæðinu 

á Egilsstöðum. Það kemur á óvart hvað fáir voru á ferli á svæðinu á Egilsstöðum 24. júlí 

þegar hitinn var frá 16,3–20,9°C , vindur 3–4m/s og sólskin með köflum. Hluti af 

ástæðunni gæti verið sá að sérvöruverslanir í nágrenninu voru lokaðar þennan dag og 

kaffihúsið Café Valný. Þessa sömu helgi var einnig margt um að vera í nágranna 

bæjarfélögunum, eins og Franskir dagar á Fáskrúðsfirði og Bræðslan á Borgarfirði eystra. Í 

því samhengi virðist kaffihúsið Café Valný skipta töluvert miklu máli í fjölda gesta á 

svæðinu. Eins kom á óvart hve fáir voru 30. ágúst á svæðinu á Húsavík en þá voru innan 

við 50 heimsóknir þótt hitinn væri á bilinu 13,2–18,6°C, vindur frá 0,5–3,3m/s og sólskin 

eða sólarglæta. Þá gæti ástæðan verið sú að ferðamannatímabilinu var að ljúka og margir 

skólar byrjaðir. Dreifing fólks yfir daginn kom í bylgjum, oftast í tengslum við 

matmálstíma á svæðinu á Egilsstöðum en var jafnari á svæðinu á Húsavík, þó voru oftar 

fleiri á ferli fyrri hluta dags. Samkvæmt Whyte ætti meirihluti gesta að vera úti í kringum 

hádegisbil (1980) en það var ekki að sjá í þessari rannsókn. 

 

Mest var um að fólk settist niður á svæðinu á Egilsstöðum, þá var algengt að fólk kom og 

fékk sér kaffi og með því og sat síðan lengur og spjallaði við samferðafólk sitt. Þar sem 

algengasta afþreyingin var að borða og tala/hlusta. Algengasta athöfnin á svæðinu á 

Húsavík var að standa og þá var algengt að fólk stóð upp við steinvegginn og horfði yfir. 

Sú afþreying, sem var mest um, var að horfa og síðan að tala/hlusta. Bæði á svæðinu á 

Egilsstöðum og Húsavík sást fólk aðeins leggjast niður á þeim dögum þegar hitinn náði 

yfir 20°C og vindur var lítill. Fleiri möguleikar voru í afþreyingu á borð við verslanir og 

kaffihús við svæðið á Húsavík. 

 

4.2. Umhverfi og athafnir 

Útsýnið á svæðinu á Húsavík er að höfninni og samkvæmt svæðanotkun er nokkuð um að 

fólk sé þar, sem sýnir fram á hve mikilvægt það er, sem er í samræmi við Joardar og Neill 

(1978). Á svæðinu á Egilsstöðum snýst þetta meira um innsýnið, að fólk sjái staðinn og 

hvað er þar í boði, heldur en útsýnið frá staðnum. Á svæðinu á Húsavík var setusvæðið 
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einnig vinsælt ásamt svæðinu í kringum upplýsingaskiltið. Notkunin á setusvæðinu gæti 

táknað að þegar veður er gott þyrfti að hafa fleiri sæti. Á svæðinu á Egilsstöðum voru 

setusvæðin fjölmennust, eins svæðin þar í kring þar sem suma daga voru stólar og borð 

tekin út frá kaffihúsinu. Þetta er í samræmi við Linday (1978) og Whyte, (1980). Þegar 

framboð á sætum í miðbæjunum er skoðað sést hve miklir setumöguleikar eru við svæðið á 

Húsvík í tengslum við verslun og matsölu. Það getur gefið til kynna að ágætt sé að bjóða 

upp á setusvæði óháð starfsemi á svæðinu á Húsavík. Aftur á móti er minna af sætum í 

miðbæ Egilsstaða sérstaklega almenningssæti sem vel væri hægt að bæta, sérstaklega þar 

sem útsýni er yfir umlykjandi athafnir og gæði umhverfis eru mikil. Framboð sæta á 

miðsvæði Húsavíkur er töluvert og er því meiri samkeppni milli svæða þar. Vinsældir 

svæðisins á Egilsstöðum má jafnvel rekja til þess að fá önnur sambærileg svæði eru á 

miðsvæði Egilsstaða þar sem ákjósanlegt er að dvelja í lengri tíma. 

Aðgengi gangandi inn á rannsóknarsvæðið á Egilsstöðum er ágætt en það mætti bæta 

göngustíganetið í miðbænum almennt með því að fjölga göngustígum og fækka truflunum 

á gönguleið. Göngustíganet í miðbæ Húsavíkur er gott, þó mætti vel fækka truflunum á 

gangstígum og bæta tengingu við norðurenda rannsóknarsvæðisins við göngustíganetið. 

Með því að fækka hikum á miðsvæði Húsavíkur og fjölga gönguleiðum á miðsvæði 

Egilsstaða má þannig hvetja fólk til að ganga, því góðar aðstæður fyrir gangandi 

vegfarendur er lykilaðdráttarafl borga. Þar af leiðandi staldrar fólk við í miðbæjunum og 

verða þeir þá líflegri. 

Það má segja að stór hluti af miðsvæðunum bæði á Egilsstöðum og Húsavík hafi 

óaðlaðandi framhliðar þar sem töluvert er um óvirkar framhliðar. Það mætti vel bæta við 

einhverju til að sjá og skoða til þess að dvölin í miðbæjunum verði áhugaverðari t.d. með 

því að setja útstillingar í glugga í stað þess að auglýsingamerkingar hylji þá.  Því 

framhliðar húsa hafa mikið að segja um gæði svæðanna og er stór þáttur í upplifun 

gangandi vegfarenda.  

Afþreying á svæðunum er það sem fær fólk til að dvelja þar og er því afar mikilvæg. Það 

skiptir máli að hafa eitthvað fyrir stafni og með fjölbreyttari afþreyingu á miðsvæðunum 

má sjá fyrir sér að fólk staldri lengur við í þéttbýlisstöðunum og gangi á milli staða. Eins 

og kemur fram hjá Byggðastofnun (2001) er skortur á reglubundinni afþreyingu á 

Egilsstöðum. En þegar niðurstöður þessa verkefnis eru skoðaðar kemur í ljós að mun fleiri 

gestir eru á svæðinu á Egilsstöðum heldur en á svæðinu á Húsavík. Ástæða þess gæti verið 
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að fólk dreifist á fleiri svæði á Húsavík og að það vanti afþreyingu á svæðið á Húsavík sem 

tekur lengri tíma. Út frá þessu má vænta þess að gott er að hafa fjölbreytta afþreyingu á 

miðsvæðunum til þess að fá fólk til að dvelja þar í lengri tíma. Hvert svæði verður að vera 

vel lukkað og bjóða upp á afþreyingu til þess að fólk heimsæki það. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að mest var um félagslegar athafnir á báðum 

stöðum sem samkvæmt hugmyndafræði Jan Gehl þýðir að svæðin hafa mikil gæði (1971). 

En samkvæmt hugmynd Jan Ghel, sem sett er upp, er samt gert ráð fyrir því að gott 

umhverfi hafi mest af valfrjálsum athöfnum, sem er ekki alveg í takt við þessar niðurstöður 

en ástæðan gæti verið að rannsóknin nær yfir afmörkuð svæði og fólkið, sem gengur 

framhjá svæðunum, er ekki með í athuguninni. Af þeim sökum er kannski ekki rétt að 

segja að þessi svæði hafi töluvert mikil gæði eins og það gæti gefið til kynna, þar sem 

svona stór hluti af athöfnunum flokkast sem félagslegar athafnir.  

4.3. Nærveður og athafnir 

Fólki fjölgaði eftir því sem hiti hækkaði sem er í samræmi við niðurstöður annarra 

(Eliasson o.fl., 2007). Einnig fjölgaði sitjandi eftir því sem hiti hækkaði sem er í samræmi 

við niðurstöður annarra (Zacharias, Stathopoulos og Wu, 2001). Þá fjölgaði einnig sitjandi 

í sólskini eftir því sem hiti hækkaði. En fólksfjölgunin var í flestum tilvikum lítil, þannig 

að hitinn þarf að hækka töluvert til þess að fólki fjölgi á svæðunum. Þó hefur hiti meiri 

áhrif á fjölda sitjandi heldur en heildarfjöldi fólks á svæðinu og fjöldi gangandi, þó 

sérstaklega á Húsavíkursvæðinu. Á svæðinu á Egilsstöðum kom í ljós að mesta skjólið var 

nærri Miðvangi 2–4. Þegar fjöldi fólks var skoðaður eftir vindasvæðum kom í ljós að 

fólksfjöldinn var mestur á svæði tvö en þar voru einmitt flest sætin. Það voru álíka margir á 

svæðum eitt og þrjú en út frá niðurstöðum á fjölda eftir tíma má lesa að svæði eitt heldur 

vinsældum sínum allan daginn en þar er mesta skjólið en fólk virðist færa sig á svæði 3 

eftir því sem líður á daginn enda nýtur sólar þar lengst við. Það má samt búast við því að 

það sé hitaþröskuldsgildi þ.e.a.s. við ákveðin hitaskilyrði hættir fólki að fjölga þó að hiti 

hækki og eins þegar hiti lækkar að þegar hitastigið er orðið ákveðið lágt að þá séu fáir eða 

engir á ferli. 

Fólki fækkaði töluvert eftir því sem vindhraðinn jókst, á svæðinu á Egilsstöðum. Þegar 

fækkun sitjandi var skoðuð, kom í ljós enn meiri fækkun eftir því sem vindhraðinn jókst. 

Ekki var marktækur munur á mælingu á vindhraða og fjölda fólks á svæðinu á Húsavík. 
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Eins má gera ráð fyrir vindþröskuldsgildi séu þ.e.a.s. við ákveðinn vindhraða má gera ráð 

fyrir að fáir eða nánast enginn sé á ferli nema í brýnni nauðsyn.  

Þegar niðurstöður um „þægindi vinds“ voru skoðaðar kom í ljós að gæði vinds voru 

töluverð á svæðunum enda var oft á tíðum lítill breytileiki í vindhraða, innan við 5m/s fyrir 

utan einstaka mælingar á báðum svæðum. Eins getur verið að niðurstöðurnar gefi ekki 

alveg rétta mynd þar sem svæðin voru afmörkuð og gætu náð yfir meiri breidd af athöfnum 

fólks, t.d. á Egilsstöðum náði rannsóknarsvæðið ekki að verslunar- og 

skrifstofuinnganginum sem er þar til austurs. Samkvæmt þessu má sjá að fólk staldrar 

yfirleitt lengur við á svæðinu á Egilsstöðum heldur en Húsavík. Ástæðan fyrir því gæti 

verið afþreyingin, setumöguleikar, hiti, skjól, hvers konar svæði eru í kring eða hvernig 

fólk upplifir svæðið til dvalar. Þá er einnig áhugavert að sjá að Koss býst við að fólk sitji 

eða liggi í langan tíma (flokkur A) á veröndum, kaffihúsum eða veitingastöðum, 

útileikhúsum og sundlaugum. En að fólk standi eða sitji í stuttan tíma (flokkur B) í 

almenningsgörðum, leikvöllum, verslunargötum og verslunarmiðstöðvum. Þá var einmitt 

svæðið á Egilsstöðum í tengslum við kaffihús.  

4.4. Samantekt  

Samkvæmt þessari rannsókn skiptir nærveður máli fyrir athafnir úti. Það virðist vera, svo 

framarlega sem hiti og vindhraði séu innan ákveðinna marka, hafi það ekki teljandi áhrif á 

fólk, sem passar við það sem Westberg segir að sólríkir staðir geta verið góðir til þess að 

sitja á ef lofthiti er fyrir ofan 10°C (1994). Einnig, eins og Jan Ghel segir, að í Skandinavíu 

skipti ekki máli hvort hiti sé -10°C eða +25°C þegar sólin skín og vindur er hægur. Það er 

góður dagur á norðlægum breiddargráðum þegar sólin skín og vindurinn er haminn (2010). 

Samkvæmt þessum athugunum væri hægt að segja að hægur vindur og sólskin væri 

hentugt veður fyrir athafnir utandyra á Íslandi. Við hönnun skipti mestu máli að skapa 

skjól og skyggja ekki á sól. 

Það er misjafnt eftir svæðunum hvað fólk hefur fyrir stafni og hvað nærliggjandi svæði 

bjóða upp á. Séreinkenni svæðisins virtust skipta máli og hvert hlutverk þess sé í stærra 

samhengi. Þá virðist fólk almennt staldra stutt við ef ekkert er við að vera sem getur tekið 

langan tíma og höfðar til þess. 
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4.5. Óvissuþættir og ágallar 

Það helsta, sem var takmarkandi, var hve svæðin voru afmörkuð og kom það mikið til af 

sjónsviði upptökuvélanna. Þannig að svæði þar sem fólk gekk fram hjá var ekki með. Það 

hefur líklega áhrif á niðurstöður, þá einna helst efnisleg gæði umhverfis (Gehl, J., 1971 og 

2010) og viðmiðunina fyrir „þægindi vinds“ (Koss, 2006).  En kosturinn við 

upptökuvélarnar var meiri en við handskráningu, þegar margt fólk var á svæðunum, til þess 

að greina staðsetningu, athafnir og afþreyingu, allt á sama tíma. 

Eins geta aðrir þættir, sem ekki voru skoðaðir í þessari rannsókn, haft áhrif á niðurstöður 

en samt sem áður er líklegt að þeir þættir, sem skoðaðir voru, hafi marktæk áhrif á 

fólksfjölda og athafnir þeirra á svæðunum. 

4.6. Frekari rannsóknir og hugleiðingar 

Það hefði eflaust komið betur út hefði verið breiðara svið í veðurfarslegum þáttum eins og 

lofthita og vindhraða. Þá hefði líklega komið fram skýrari breyting á fjölda og atferli fólks 

miðað við þá veðurfarslegu þætti. Fyrir frekari rannsóknir á áhrifum veðurfars á fjölda og 

atferli fólks væri gott að hafa svið hita meira, t.d. frá 5°C til 25°C og breytingar í vindhraða 

frá 0 og upp í 20m/s. Með því móti væri hægt að segja til með skýrari hætti hversu stóran 

þátt veðurfarslegir þættir eigi í fjölda fólks og athöfnum þess, t.d. við hvaða skilyrði fólk 

sest niður eða stendur upp. Þá getur vel verið að ákveðin sérkenni, þjónusta, 

afþreyingarmöguleikar eða tímasetning hafi meiri áhrif á fjölda og athafnir fólks. Í þessari 

rannsókn var töluverður munur á fjölda fólks á Egilsstöðum milli daganna 23. og 24. júlí 

sem ekki er hægt að útskýra með veðurfari. Á sunnudeginum 24. júlí voru sérvöruverslanir 

í kring lokaðar og einnig kaffihúsið Café Valný. Þessa sömu helgi var margt að gerast í 

nágrannabæjarfélögum, s.s. Franskir dagar á Fáskrúðsfirði og Bræðslan á Borgarfirði 

eystra.  

Hægt hefði verið að hafa spurningakönnun samhliða þessari rannsókn þar sem spurt hefði 

verið um búsetu, tilgang ferðar, gæði umhverfis, upplifun á veðri og fjölda heimsókna á  

svæðinu. Með því móti væri hægt að greina betur upplifun fólks á svæðunum og fá skýrari 

mynd hvaðan fólk er að sækja þessi svæði, er það heimafólk, nærsveitungar eða 

ferðamenn? Sem dæmi má nefna er þegar Norræna leggur að landi á Seyðisfirði halda 

margir ferðmenn til Egilsstaða um morguninn þegar komið er í land. Því hefði það getað 

komið fram með álíka spurningakönnun hvar og hve lengi þeir stoppa á Egilsstöðum en í 
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því samhengi er vissara að hefja skráningu fyrr að degi til þar sem margir ferðamenn taka 

daginn snemma. 

Niðurstöður þessa verkefnis hefðu eflaust komið skýrar fram á svæðum með fleiri 

heimsóknum dag hvern. Með því móti hefði verið hægt að fá stærra gagnasafn og þar af 

leiðandi hefði verið auðveldara að segja til um hvaða veðurfarslegir þættir hafa áhrif á 

viðveru fólks á svæðunum. Í þessari rannsókn voru niðurstöður ekki alltaf marktækar og 

þar að leiðandi ekki hægt að draga neina afgerandi ályktun af.  

Það atriði að fólk hafi tilhneigingu til þess að sjá svalt loftslag sem takmörkun frekar en 

möguleika (Westberg, 1994) væri gaman að skoða nánar. Með því að skoða hvaða 

afþreying á svæðunum hefur áhrif á fjölda fólks, hvað það er sem fær fólk til að dvelja á 

svæðunum. Til dæmis með því að hafa talningu víðsvegar á miðsvæðunum til þess að sjá 

hvaða svæði eru fjölmennust hverju sinni. Síðan bera þær niðurstöður við t.d. 

afþreyingarmöguleika, framhliðar húsa, setu- og göngumöguleika. Þó eitthvað sé um að 

vera er spurning hvort fólk kemur ef kalt er í veðri. Hvaða athafnir draga fólk að ef 

eitthvað er að veðri? Einnig væri gaman að sjá hvernig þetta breytist eftir ástíðum t.d. 

þegar veðurfarslegir þættir eru sambærilegir, er þá munur á fjölda fólks og afþreyingu. 

Til þess að gefa gangandi og hjólandi meiri gaum væri vel þess virði að gera athugun á 

aðgengi líkt og Gehl og Søholt gera í einni af sínum rannsóknum (2002). Þar sem 

athugandi tekur tíma og telur hindranir á ákveðinni gönguleið. Það mætti svo bera saman 

við þann tíma sem tæki að ganga sömu vegalengd við góðar aðstæður. 

Til þess að gera betri athugun á hegðun vinds á svæðunum hefði verið hægt að mæla 

vindinn á fleiri stöðum til að ná hvar hvirflar myndast og einnig hefði verið hægt að skrá 

vindáttir við hverja mælingu á svæðunum. Með því móti hefði verið hægt að leggja til 

nákvæmari tillögur t.d. að vindbrjótum 

Í tillögu kaflanum hefði komið betur út að tengja hann við núverandi deiliskipulög og aðrar 

framtíðar áætlanir sveitarfélaganna til að ná fram markmiðum þeirra og heildarmynd 

miðsvæðanna. Einnig að vinna betur að skjólmyndun á svæðunum t.d. með skjólveggjum 

og vindbrjótum. 
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5. Tillögur 

Í þessum kafla verða settar fram hugmyndir að endurbótum svæðanna og við það stuðst við 

heimildir og niðurstöður þessarar rannsóknar. Með það í huga að auka fjölbreytni, fá fólk 

til að staldra lengur við, hugsa, fræðast, leika og deila. Einnig að horfa á þéttbýlisstaðina í 

heild og styrkja þeirra stöðu með endurbótum.  

5.1. Tillögur að endurbótum á svæðinu á Egilsstöðum 

Svæðið hefur ágætis skilyrði til að dveljast á og er góður staður fyrir fólk að fara saman á. 

Útsýni er að nánasta umhverfi og er það mikilvægt til að halda þeim sjónlínum sem nú 

þegar eru inni á svæðinu svo fólk sjái að þarna er spennandi svæði. Þannig getur fólk fylgst 

með öðru fólki og þannig dregið að fleira fólk. Með því að tryggja sjónlínur getur það haft 

áhrif á hvernig fólk upplifir öryggistilfinningu. Núverandi gróður mun skyggja á svæðið 

eftir nokkur ár þegar gróðurinn tekur við sér þar sem hávaxin tré eru þarna inná milli (sjá 

myndir 78 og 79). Þá væri heppilegra, til þess að halda sjónlínunum, að velja lágvaxnar til 

meðalháar tegundir til þess að skapa skjól og skala á svona afmörkuðu svæði (sjá mynd 

80). Við val á plöntum/runnum þarf að huga að því hvort flugur sæki í þá þar sem fólk 

borðar á svæðinu og getur það verið varasamt að laða að flugur eins og geitunga. Tegundir 

þurfa að henta svæðinu og þarf einnig að huga að vaxtarhraða, umhirðu og blómgun.  

 

Mynd 78: Gróður við Miðvang 2–4. 
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Mynd 79: Framtíðarsýn, þar sem gróðurinn hefur tekið við sér. 

 

Mynd 80: Meðal- til lágvaxnar gróðurtegundir við Miðvang 2–4. 

Byggingin, Miðvangur 2–4, hefur nokkur smáatriði og er skalinn á umhverfinu mannlegur. 

Setumöguleikar eru þó nokkrir, bæði bekkir og síðan óformleg sæti á steinunum kringum 

beðið, sem getur einnig verið skemmtileg áskorun fyrir börn að ganga á. Steinarnir virka 

sem áskorun fyrir krakka til að klifra upp á og ganga á. Það sem kom í ljós í 

svæðagreiningunni var að setusvæðin eru langmest notuð og um að gera að halda í það og 

styrkja þann þátt. Með því að samræma útlit borða og bekkja, gera þau veglegri, fjölga 

borðum og bekkjum (sjá myndir 81 og 82).   
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Mynd 81: Borð og bekkir við Miðvang 2–4. 

 

Mynd 82: Hugmynd að samræmdu útliti borða og bekkja. 

Framhliðar Miðvangs 2–4 mættu vera opnari, jafnvel með útstillingum í glugga (mynd 83). 

Þá eru t.d. framhliðar Vínbúðarinnar lokaðar en óvíst hvort slík starfsemi geti haft opnar 

framhliðar (mynd 84). En ef ný starfsemi kæmi í þann hluta væri alveg þess virði að breyta 

frá núverandi horfi.  
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Mynd 83: Dæmi af framhliðum, vinstra megin mætti vel opna eða setja útstillingu í glugga og hægra 

megin er ágætis dæmi um opna framhlið. 

 

Mynd 84: Lokuð framhlið Vínbúðarinnar. 

 

Athafnir á svæðinu eru mikið til félagslegar og skýrist eflaust mikið af því hvað fólk kemur 

mikið saman í góðu veðri og dvelur á svæðinu til þess að borða og spjalla. Þeir sem koma 

dvelja líka nokkuð lengi. Þá á eflaust kaffihúsið stóran þátt í því hve margir koma og 

dvelja á svæðinu. Nú þegar hefur þetta svæði ákveðna sérstöðu í miðbæ Egilsstaða sem vel 

rammað inn og skapar það ákveðna stemmningu sem mikilvægt er að halda við. Þá mætti 

alveg hugsa sér að bæta við afþreyinguna sem fólk getur tekið þátt í eða tekið með sér sín 

eigin áhugamál. Hafa fjölbreyttari afþreyingu og auka aðdráttarafl svæðisins. Afþreying 

eða aðdráttarafl sem hægt er að tengja við svæðið eins og sérkenni eða sérstöðu svæðisins. 

Til þess að skapa fjölbreyttara og meira líf og þá sérstaklega þegar kaffihúsið er lokað. Það 
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eru nokkur atriði sem sérstaða svæðisins byggir á og er það skógræktin og handverk. 

Einnig hefur svæðið þjóðsögur eins og söguna um Lagarfljótsorminn. Utanaðkomandi 

hvatar sem hvetja ókunnuga til að tala saman, eins og skúlptúrar, eru ekki til staðar. Hægt 

væri að setja upp borð og bekki með útskornum myndum (sjá mynd 85). Til þess að auka 

fræðslugildi svæðisins væri hægt að merkja þær tegundir sem eru í gróðurbeðinu, það væri 

hægt að bolta þær merkingar í steinana, þannig að þær endist lengi. Þá væri hægt að setja 

upp myndasýningu eða upplýsingaskilti um trjárækt í Hallormsstaðaskógi. 

 

Mynd 85: Hugmynd að bekk sem hefur skírskotun í Lagarfljótsorminn. 

 

5.2. Tillögur að endurbótum á svæðinu á Húsavík 

Svæðið er opið og útsýnið víðáttumikið, að nálægum fjöllum, yfir höfnina og sjóinn sem er 

helsti styrkur svæðisins. Hægt er að fylgjast með athöfnum manna í nágrenninu, t.d. við 

höfnina. Þar er svæðið opið og auðvelt að sjá hvað fer þar fram.  

Þegar notkun svæðisins er skoðuð sést vel hvað svæðið næst höfninni, vesturhliðin, er 

vinsælt til þess að standa og njóta útsýnisins. Einnig er vinsælt að setjast á bekkinn og 

skoða upplýsingaskiltið. Þess má geta að afþreying fyrir framan Vitann var ekki mæld en 

hún var töluverð þar sem fólk kom mikið inn til að spyrjast fyrir um hvalaskoðunarferðir.  

Bæta má við afþreyinguna á svæðinu og fá fólk til þátttöku eða sinna sínum eigin 

áhugamálum. Margt af fólkinu dvelur stutta stund á svæðinu og mikið er um félagslegar 

athafnir, fólk stendur eða röltir um svæðið með sínu samferðafólki. Utanaðkomandi hvatar, 

sem geta tengt fólk saman og fengið ókunnuga til að tala saman, gætu einna helst verið 

upplýsingaskiltið og útsýnið sem er nú stór þáttur af svæðinu en það gæti jafnvel frekar 

gerst ef fólk dvelur í lengri tíma á svæðinu. Afþreying, á borð við að setjast inn á kaffihús 

og matsölustaði í kring, er nokkur. Inni á svæðinu væri gott að fjölga möguleikum til 
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afþreyingar og bæta aðstæður til þess að njóta útsýnisins. Þá væri hægt að bjóða upp á há 

sæti til þess að hægt væri að njóta útsýnisins í dágóða stund (sjá mynd 86). Einnig að þetta 

væri staður þar sem gott væri að setjast niður án þess að vera í tengslum við ákveðna 

starfsemi, t.d. til að slappa af eða borða nesti. 

 

Mynd 86: Hugmynd að kolli sem hægt væri að sitja á og njóta útsýnisins. 

Þá væri hægt að setja upp fleiri fræðsluskilti, myndasýningar eða upplýsingaskilti fyrir 

bæinn. Fræðsluskiltin gætu fjallað um þróun hafnarinnar, skipasögu, hvalveiðar, 

hvalasiglingar, sögu bæjarins. Þá væri hægt að hafa eitthvað áhugavert fyrir alla 

aldurshópa. 

Til þess að vinna betur með útsýnið væri hægt að hafa skífu, örvar eða ramma til þess að 

benda á ákveðna hluti til að fræða fólk um, eins og t.d. heiti fjalla. 

Eins væri hægt að búa til rými inni í svæðinu til þess að skapa ákveðna stemmingu án þess 

þó að skerða útsýni. Það væri hægt að draga úr vindhraða með lágvöxnum gróðri (mynd 

87), skúlptúrum  eða öðrum vindbrjótum. Á myndum 88 og 89 má sjá tillögu að 

endurbótum, þar sem gert er ráð fyrir bekkjum og lágvöxnum gróðurbeðum. Til þess að 

fólk upplifi svæðið sem notalegt og dvelji þar af leiðandi lengur.  
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Mynd 87: Hugmynd að gróðurkassa. 

 

 

Mynd 88: Tillaga að endurbótum 
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Mynd 89: Skýringarmyndir með tillögu (mynd 88). 
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