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Nafn nemanda

I

Verkefnið tekur miðbæ Dalvíkur fyrir sem tilvik um hvernig hægt er að

Ágrip

nýta hönnunarþætti til að styrkja aðdráttarafl staðarins. Skoðaðar eru
Aðlaðandi bæjarrými og staðarandi eru aðdráttaröfl fyrir þéttbýlisstaði

skipulagsáætlanir, rýnt í söguna og staðarandann og gerðar eru greiningar

á landsbyggðinni og geta skipt sköpum fyrir atvinnulíf á svæðinu.

til að skoða möguleika miðbæjarins. Hönnunartillaga er sett fram að

Með verkefninu verður varpað ljósi á þátt hönnunar og skipulags

bættu miðbæjarumhverfi þar sem unnið er með þá hönnunarþætti sem

í að styrkja staðaranda, auðga mannlíf og aðdráttarafl bæja.

ýta undir gæði bæjarrýma.

Skoðaðar eru forsendur fyrir gæði bæjarrýma og hvaða hönnunarþættir
laða að mannlíf. Miðbær Dalvíkur er tekinn fyrir sem dæmi og unnin

Bæjarrými eru partur af okkar daglega lífi og sýnir verkefnið fram á að

hönnunartillaga með það markmið að styrkja bæjarrými og aðdráttarafl

sé vel farið að við hönnun þeirra geta þau verið mikið aðdráttarafl og

miðbæjar Dalvíkur. Verkefnið er byggt upp eftir eftirfarandi markmiðum:

auðgað mannlíf og gæði umhverfis okkar.

Hvernig umhverfi styður við mannlíf og aðdráttarafl staðar?

Lykilorð: Dalvík. Mannlíf. Miðbær. Aðdráttarafl. Staðarandi.

Greining á miðbæjarsvæði Dalvíkur

Bæjarrými. Ásýnd. Hönnunartillaga. Bæjarmynd. Aðalgata.
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1.

Inngangur

Dalvíkur. Um miðbæ Dalvíkur liggur þjóðvegur og er aðkoma að
miðbænum fyrsta upplifun vegfarenda á bænum. Aðlaðandi bæjarmynd

1.1

Tilurð verkefnis

Sumarið

2015

benti

Helena

getur skipt sköpum fyrir aðdráttarafl Dalvíkur og haft þau áhrif að
Guttormsdóttir

brautarstjóri

í

vegfarendur staldri við.

umhverfisskipulagi tilvonandi útskriftarnemendum á að huga að efni til
að fjalla um í lokaritgerð. Ég skrifaði niður lykilorð af því sem vakti

Í verkefninu verður leitast við að svara hver sé þáttur hönnunar og

áhuga minn og komst að þeirri niðurstöðu að mannlíf og aðdráttarafl

skipulags í að auðga mannlíf og aðdráttarafl staðar í eftirfarandi

svæðis væri það sem vekti hvað mestan áhuga hjá mér í skipulagi

þrepum:

umhverfis. Þetta sumar bjó ég í Svarfaðardal og sótti vinnu inn á Dalvík
og heillaðist mikið af umhverfi og samfélagi bæjarins. Sjónlínan í átt

•

Hvernig umhverfi styður við mannlíf og aðdráttarafl staðar

að leikhúsinu þegar keyrt er inn í bæinn þótti mér vera einkennandi

•

Greining á miðbæjarsvæði Dalvíkur

kennileiti fyrir bæinn og ákveðið aðdráttarafl. Um sumarið fylgdist ég

•

Hönnunartillaga að bættri ásýnd miðbæjar Dalvíkur

með mannlífinu í bænum og hvar væru þeir staðir sem fólk sæktist í.
Áhuginn beindist svo að því að skoða þátt hönnunar í að auðga mannlíf
og aðdráttarafl. Um haustið var ákveðið að fá Hrafnkell Á. Proppé sem
leiðbeinanda og hjálpaði hann við afmörkun verkefnisins við miðbæ
Dalvíkur.

1.2

Markmið

Markmið með verkefni þessu er að athuga þátt hönnunar og skipulags í
að auðga mannlíf og aðdráttarafl staðar. Miðbær Dalvíkur verður tekinn
fyrir sem dæmi og unnin hönnunartillaga sem mun styrkja bæjarmynd
1

2.

Gögn og aðferðir

2.2

Aðferðir og gögn

Til að svara rannsóknarspurningunni og meta þátt hönnunar í að auðga

2.1

Vinnuferill

mannlíf og aðdráttarafl staðar eru skoðaðar forsendur um hönnun

Vinna að verkefninu hófst í lok nóvember 2015 þegar höfundur hóf

bæjarrýma. Umfjöllun um bæjarrými er nýtt sem verkfæri í greiningu

vinnu við að móta rannsóknarspurningu og markmið í samráði við

á aðdráttarafli svæðis. Miðbær Dalvíkur er tekinn fyrir sem dæmi um

leiðbeinanda. Í lok janúar var fyrsta kynning á verkefninu og hófst í

tilvik og er rýnt í aðalskipulag Dalvíkurbyggðar og Sögu Dalvíkur til

kjölfarið gagnaöflun og heimildavinna. Höfundur hafði samband

að meta stöðu og möguleika. Þær forsendur sem eru kynntar sem ýta

við umhverfisstjóra Dalvíkurbyggðar og sviðsstjóra umhverfis- og

undir gæði bæjarrýma og greiningar í miðbæ Dalvíkur eru svo nýttar í

tæknisviðs og fór á tvo fundi í marsmánuði þar sem rætt var um stöðu

hönnunartillögu á ákveðnum svæðum innan miðbæjar Dalvíkur.

miðbæjar Dalvíkur í dag og áform. Börkur Þór Ottóson sviðsstjóri
Eftirfarandi gögn voru meðal annars notuð við vinnslu verkefnisins:

afhenti höfundi teiknigrunn af Dalvík, hæðalínugrunn og loftmynd.
Einnig afhenti hann minnisblað um umferðaröryggi frá Vegagerðinni,

•

Aðalskipulag Dalvíkurbyggðar 2008-2020

deiliskipulagstillögu hafnarsvæðisins og ýmis önnur gögn sem hafa

•

Life Between Buildings eftir Jan Gehl

komið að góðum notum við vinnslu verkefnisins.

•

Saga Dalvíkur I-IV bindi eftir Kristmund Bjarnason

•

Skipulag og ferðamál, hugmyndahefti Skipulagsstofnunar

•

Þjóðvegir í þéttbýli, leiðbeiningarrit Vegagerðarinnar

Farið var í vettvangsferð á Dalvík í mars til að greina og upplifa svæðið
og voru teknar ljósmyndir af bæjarrýmum miðbæjarins. Höfundur
nýtir einnig upplifun sína sem íbúa í sveitarfélaginu sumarið 2015 við

Unnin voru kort og skýringarmyndir út frá greiningum á svæðinu

greiningar og athuganir á mannlífi og anda staðar. Í lok mars var haldin

í Adobe Photoshop og Microsoft PowerPoint. Microsoft Word var

seinni kynning á lokaverkefnum útskriftarnema þar sem verkefninu var

notað til textasmíðar og Adobe InDesign fyrir uppsetningu ritgerðar.

gerð nánari skil. Í apríl var unnið úr greiningum, gerð hönnunartillaga

Hönnunartillaga var unnin í Microstation, SketchUp og Adobe

að svæðinu og verkefnið undirbúið fyrir lokaskil.

Photoshop.
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3.

Uppbygging ritgerðar

Fyrst var kynnt tilurð verkefnisins og markmið með því. Því næst er
vinnuferlið rakið, gögn og helstu aðferðir við vinnslu verkefnisins.
Fjórði kafli byggist upp á umfjöllun um staðaranda, bæjarrými og
ferðamannastraum og er umfjöllunin nýtt sem verkfæri í greiningarvinnu
á miðbæ Dalvíkur og við gerð hönnunartillögu. Fimmti kafli kynnir
athugunarsvæðið og í kjölfarið eru gerðar greiningar á miðbæ Dalvíkur.
Kynntar eru hönnunarforsendur í sjöunda kafla sem eru niðurstöður úr
þeirri umfjöllun sem farið hefur fram. Sett er svo fram hönnunartillaga
um bætta ásýnd miðbæjar Dalvíkur sem styður við staðaranda og gæði
bæjarrýma og eru áherslusvæði innan miðbæjarins kynnt sérstaklega.
Að lokum eru niðurstöður sem styðja við markmið ritgerðarinnar
dregnar saman í lokaorðum.

Mynd 1: Uppbygging ritgerðar
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4.

Fræðileg samantekt

skipulagsgerð og mörkun svæða er fjallað um ímyndarsköpun svæða

Við mat á þátt hönnunar og skipulags í að auðga mannlíf og aðdráttarafl

í skipulagsgerð (Matthildur Kr. Elmarsdóttir, 2015). Ímyndarsköpun

staðar eru skoðaðar forsendur fyrir gæðum bæjarrýma. Skoðaðir eru

svæða lýsir upplifun fólks og sérkenni svæðis og miðar að því að auka

þeir þættir í hönnun umhverfis okkar sem laðar að fólk og mannlíf og

gæði byggðar fyrir búsetu, atvinnulíf og ferðaþjónustu. Aðferðinni hefur

er hvati fyrir vegfarendur til að staldra við. Fjallað er um staðaranda

verið beitt í markaðssetningu ferðamannastaða en er í ríkara mæli beitt

og hvernig hægt er að nýta sérstöðu staðar til að auka gæði byggðar.

við þróun byggðar í þeim tilgangi að laða að nýja íbúa, ferðamenn og

Einnig verður beint sjónum að straumi ferðamanna um landið því þar

þjónustu. Ímynd staðar lýsir því þeim áhrifum sem staður hefur á gest

hefur myndast tækifæri fyrir þéttbýli á landsbyggðinni líkt og Dalvík

og skapar viðhorf hans og áhuga til að heimsækja staðinn eða ekki.

að taka á móti ferðamönnum og styrkja ferðaþjónustu og aðdráttarafl
staðar. Fræðileg samantekt er svo nýtt sem verkfæri í greiningu á miðbæ
Dalvíkur í kafla 6.

4.1

Staðarandi

Staðarandi er huglægt fyrirbæri og óáþreifanlegur þáttur sem
endurspeglar sérstöðu og einkenni umhverfis (Auður Sveinsdóttir,
2014). Hugtakið byggir á upplifun notenda og skynjun á umhverfinu.
Í hugmyndahefti Skipulagsstofnunar (2015) um skipulag og ferðamál
kemur fram að hver staður býr yfir ákveðnum staðaranda sem byggir
á sögu, landslagi, náttúru og öðrum sérkennum. Í skipulagsvinnu er
hægt að greina og vinna með sérstöðu og ímynd staðar og þannig stuðla
að áhugaverðri upplifun fyrir ferðamenn og auka gæði byggðar. Í riti
sem ráðgjafarfyrirtækið Alta hefur gefið út og nefnist Stefnumótandi

Mynd 2: Dæmi um staðaranda byggðar er nálægð Dalvíkur við hafið og náttúruna.
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4.2

Bæjarrými

Bæjarrými eru vettvangur hins daglega lífs á milli bygginga
(Skipulagsstofnun, 2015). Ef rýmin milli bygginga virka vel verða þau
sviðsmynd fyrir blómstrandi mannlíf staðar. Vel hönnuð bæjarrými
laða að sér fólk og athafnir. Götur, torg og öll almenningssvæði í
bæjarumhverfi okkar eru lifandi bæjarrými og geta skapað aðdráttarafl
og auðgað mannlíf. Samspil rýmismyndunar, efnisvals, sögu og
fjölbreytileika hins byggða umhverfis ýtir undir aðdráttarafl bæjarrýma.
Samtökin Project for Public Spaces (á.á.) fjalla um áhrif bæjarrýma í
samfélaginu og hvað er það sem gerir svæði að vel heppnuðu bæjarrými
(e. successful place). Samtökin segja að góð bæjarrými séu aðgengileg,
notaleg og með góða ímynd. Notaleg bæjarrými eru örugg og snyrtileg.
Þau gefa fólki tækifæri á að staldra við, þar fara fram fjölbreyttar
athafnir og umhverfið hvetur til félagslegra samskipta. Góð og vel
hönnuð bæjarrými undirstrika staðaranda og eru mikið aðdráttarafl fyrir
þéttbýlisstaði. Mynd 3 sýnir þýdda útgáfu af skýringarmynd samtakanna
um bæjarrými en í viðauka 1 má sjá upprunalegu útgáfuna. Myndin
sýnir hvernig má mæla gæði bæjarrýmis og skoða óáþreifanlega þætti
sem tengjast samfélaginu, aðgengi og ásýnd umhverfisins. Til dæmis
má mæla aðgengi og gönguvæni bæjarrýmis með fjölda vegfarenda eða
notkun almenningssamgangna.

Mynd 3: Skýringarmynd samtakanna Project for Public Space um gæði bæjarrýma.
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4.2.1

Tengingar

milli staða er munurinn á milli raunfjarlægðar (e. physical distance) og

Aðgengi bæjarrýmis fer eftir samhengi þess við umhverfið (Project for

upplifaðar fjarlægðar (e. experienced distance). Sem dæmi má nefna

Public Spaces, á.á.). Tengingar til og frá svæðinu skipta máli sem og

að þrátt fyrir að leiðin frá heimili manns að næstu matvöruverslun sé

hvort svæðið sé sýnilegt úr fjarlægð. Í handbókinni Aðgengi fyrir alla

einungis 400 metrar þá getur upplifuð vegalengd verið lengri vegna

er lagt fram að svæði og tengingar verða að vera skipulögð þannig að

ásýndar umhverfisins. Þannig skipta sjónlínur og rými gönguleiðarinnar

allir geti notað þau og komist til og frá án hindrana (Jón Ólafur Ólafsson

miklu máli sem hvetjandi þáttur fyrir fólk að ganga á milli staða.

o.fl., 2002). Það er því lykilatriði að aðgengi fyrir alla sé tryggt en gott
aðgengi gagnast öllum. Séu aðkomustígar að miðbæ aðgengilegir og

4.2.2

Athafnir

aðlaðandi verður meiri hvati til að koma að svæðinu og staldra við

Í bók sinni Life Between Buildings setti Gehl (2001) fram hugmyndir

(Harpa Stefánsdóttir, 2013). Aðlaðandi miðbær ætti að vera skipulagður

um athafnir fólks í umhverfi okkar og skipti niður í þrjá flokka. Atferli

út frá gangandi vegfarendum. Á göngu um miðbæinn er vegfarandi í

fólks í bæjarrýmum flokkaði Gehl sem nauðsynlegar athafnir, valfrjálsar

meiri nálægð við umhverfið og fer um á minni hraða. Hann upplifir

athafnir og félagslegar athafnir og til að leggja mat á gæði umhverfis

og skynjar umhverfið á öðruvísi hátt en umferðin gerir og því skiptir

er hægt að skoða hvers konar athafnir eru stundaðar. Gæði umhverfis

hönnun umhverfisins máli. Umhverfi gönguleiða þarf einnig að vera

okkar hefur áhrif á hvort að aðeins nauðsynlegar athafnir eigi sér stað

vel upplýst og öruggt og veita góðar tengingar milli bæjarhluta og að

eða einnig valfrjálsar. Séu gæði umhverfis mikil skapast tækifæri fyrir

miðsvæði. Læsileiki umhverfisins skiptir máli fyrir íbúa og vegfarendur

valfrjálsar athafnir og fólk sækist í að eyða tíma í almenningsrýmum.

og að tengingar um bæinn flæði vel um og séu greiðar.

Rými sem veitir skjól gegn veðri og vindum og öryggi gegn umferð er
aðlaðandi staður. Áberandi einkenni svæðis og staðarandi hvetur fólk til

Til að hvetja fólk að fara ferða sinna gangandi eða hjólandi þurfa

að staldra við. Fólk sækist í þessi rými því þau stuðla að vellíðan. Atferli

vegalengdir á milli staða að vera hæfilegar. Samkvæmt danska

og nærvera fólks laðar að annað fólk og ef rými eru vel skipulögð laða

arkitektinum Jan Gehl (2001) telst hæfileg göngufjarlægð vera á bilinu

þau að sér mannlíf.

400-500 metrar en það sem sker úr um hvort fólk velji að ganga á
6

Nauðsynlegar athafnir kallar Gehl (2001) allt það sem við þurfum að

Félagslegar athafnir er svo sá flokkur sem fjallar um að við erum háð

gera, til dæmis að fara í skóla eða vinnu, versla í matinn, sækja börnin

nærveru fólks og á við í báðum ofangreindum flokkum. Við mætum fólki

og margt fleira sem við sinnum nær alla daga ársins í hvaða veðrum sem

á förnum vegi hvort sem um nauðsynlegar eða valfrjálsar athafnir er að

er. Þessar athafnir eru ekki háðar ytra umhverfi, við þurfum að sinna

ræða. Félagslegar athafnir fjalla um að vera á meðal fólks, við sjáum

þeim í hvaða aðstæðum sem er. Valfrjálsar athafnir eru hins vegar háðar

og heyrum í fólki og sækjumst í að fara þar sem fólk er. Bæjarrými sem

ytra umhverfi og ef staður og stund gera þær mögulegar. Umhverfið

bjóða uppá að fjölbreyttar athafnir geti átt stað eru líkleg til að laða að

þarf að gefa fólki tækifæri á að staldra við til dæmis með góðri hönnun

sér fjölbreytt mannlíf.

og skjólmyndun og skipta gæði umhverfis þar af leiðandi miklu máli.
Dæmi um valfrjálsar athafnir eru að fara í göngutúr um hverfið sitt eða
setjast niður á skjólgóðum stað fyrir framan vinnuna í hádegishléinu að
drekka kaffibolla.

Mynd 5: Samband gæði umhverfis og athafna.

Í bókinni Life Between Buildings lýsir Gehl sambandi gæði umhverfis
við fjölda athafna. Á mynd 5 er þessu sambandi lýst. Séu gæði umhverfis
mikil gefur það meira tækifæri á að valfrjálsar athafnir eigi sér stað
heldur en þegar gæði umhverfisins eru lítil. Á myndinni sést einnig að
gæði umhverfis skiptir ekki öllu máli til að nauðsynlegar athafnir eigi
sér stað enda ekki háðar ytra umhverfi.

Mynd 4: Skjólgott rými í Rotterdam, Hollandi, hvetur til valfrjálsra athafna.
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4.2.3

Gæði umhverfis

Til að ýta undir gæði bæjarrýma og gefa þannig tækifæri til að valfrjálsar
og félagslegar athafnir eigi sér stað verður að huga að ásýnd og
hlutverki þeirra. Áhugaverðar framhliðar bygginga gera umhverfi okkar
fjölbreytt. Þegar starfsemi innan bygginga er sjáanleg frá götunni verður
umhverfið meira lifandi. Þannig skapast líf fyrir framan byggingarnar
þar sem fólk laðast að spennandi búðargluggum og lifandi framhliðum.
Fólk stoppar á ferð sinni ef það sér eitthvað áhugavert í bæjarrýminu.
Í miðbæjarumhverfi skiptir því miklu máli fyrir upplifun svæðisins að
framhliðar bygginganna séu líflegar og áhugaverðar (Gehl, 2001).
Mynd 6: Aðlaðandi miðbæjarumhverfi á Siglufirði. Bekkir staðsettir í miðju rýminu.

Rými sem eru lifandi, örugg og aðgengileg laða að en til þess að fólk
staldri við til lengri tíma þarf umhverfið að vera notalegt og gefa
tækifæri til að setjast niður samkvæmt Gehl (2001). Fólk fær sér sæti
af mörgum tilefnum og dvelst oft lengri tíma á svæðinu. Það vill fá sér
sæti þegar það hittir vini á förnum vegi og spjalla eða jafnvel setjast
á bekk og virða fyrir sér mannlífið. Umhverfi sem hvetur vegfarendur
til að dveljast hefur mikið aðdráttarafl því það eru mannlegar athafnir
sem laða að fólk. Staðsetning bekkja eða óformlegra sæta í bæjarrýminu
skiptir máli en fólk er líklegra til að fá sér sæti þar sem er sólríkt og skjól
fyrir veðri og vindum. Fólk velur einnig frekar þann valmöguleika að
setjast niður þar sem yfirsýn er yfir svæði og oft þar sem bakgrunnur er.

Mynd 7: Tröppur nýttar sem óformleg sæti á torgi í Rotterdam, Hollandi.

8

4.3

Straumur ferðamanna.

til lands um 997 þúsund erlendir ferðamenn en ári seinna var fjöldinn

Telja má að með vaxandi fjölda ferðamanna um landið aukist þörfin að

orðinn 1 milljón og 289 þúsund (Ferðamálastofa, á.á.).

taka á móti fjöldanum án þess að ganga á náttúruleg gæði umhverfisins.
Þéttbýlisstaðir á landsbyggðinni eignast ný hlutverk með dreifingu
ferðamanna um landið. Ferðamenn sem koma hingað til lands í frí
sækjast í alls kyns upplifanir, afþreyingu og þjónustu en athafnir þeirra
eru að mestu valfrjálsar og félagslegar miðað við skilgreiningar Gehl
(2001). Valfrjálsar athafnir eru háðari hinu ytra umhverfi og skipta gæði
umhverfisins máli til að laða ferðamenn að. Grundvöllur skapast fyrir
bæjarfélög að taka á móti vegfarendum en aukin umferð ferðamanna
skapar tækifæri og stoð fyrir verslun og þjónustu (Skipulagsstofnun,
2015). Fjölgun ferðamanna styrkir þannig atvinnulíf og auðgar mannlíf

Mynd 8: Fjöldi ferðamanna heimsækir Húsavík fyrir hvalaskoðunarferðir.

staðar.
Í ritinu Vegvísir í ferðaþjónustu sem gefið var út af Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytinu (2015) kemur fram að vöxtur ferðaþjónustunnar
felur í sér sóknarfæri samfélagsins til jákvæðrar byggðarþróunar
og aukinnar hagsældar. Undanfarin ár hefur fjöldi ferðamanna á
landinu farið sívaxandi og eru markmið ferðaþjónustunnar að dreifing
ferðamanna sé um landið allt og að allir landshlutar njóti góðs af. Fjöldi
erlendra ferðamanna á Íslandi hefur meira en þrefaldast frá árinu 2000
(Ferðamálastofa, 2015). Til dæmis má geta að árið 2014 komu hingað

Mynd 9: Mikil uppbygging hefur átt sér stað á Siglufirði.
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4.4

Niðurstöður

Umfjöllun í kafla 4 hefur varpað ljósi á hönnunarþætti sem hægt er að
nýta til þess að styrkja aðdráttarafl umhverfis okkar. Með því að huga
að þessum þáttum við hönnun og skipulag er sköpuð ákveðin upplifun
manneskjunnar á umhverfinu. Lifandi og vel hönnuð bæjarrými laða
að sér fólk og athafnir og þannig eykst aðdráttarafl svæðis og mannlíf
blómstrar. Þeir þættir sem nefndir voru í kaflanum og verða nýttir sem
verkfæri við greiningu og hönnun á miðbæ Dalvíkur eru:

Mynd 10: Niðurstöður fræðilegrar samantektar.
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5.

Miðbær Dalvíkur

Hér verður fjallað um athugunarsvæðið í miðbæ Dalvíkur. Miðbærinn
er skilgreindur miðað við gildandi skipulagsáætlanir og kynntar stefnur
sveitarfélagsins Dalvíkurbyggðar. Fjallað verður um húsin og söguna
í miðbænum sem eiga þátt í þróun svæðisins til dagsins í dag. Sjónum
verður beint að áskorunum tengdum þjóðvegi í þéttbýli en aðalgata
Dalvíkur liggur um miðbæjarsvæðið. Að lokum er fjallað um veðurfar
á staðnum þar sem árstíðir setja sinn svip á byggðina sem þarf að meta
í greiningar- og hönnunarvinnu.

5.1

Mynd 11: Bæjarstæði Dalvíkur við Eyjafjörð.

Athugunarsvæði

Dalvík er þéttbýlisstaður í sveitarfélaginu Dalvíkurbyggð við Eyjafjörð
og búa í bænum um 1.370 íbúar (Hagstofa Íslands, á.á.). Í sveitarfélaginu
er framsækið atvinnulíf sem einkennist af sjávarútvegi, fiskvinnslu,
iðnaði og landbúnaði (Teiknistofa arkitekta, 2009). Byggðin á Dalvík
byggðist upp frá höfninni og er tenging við hafið sterk í samfélaginu.
Bæjarstæðið er staðsett milli fjalls og fjöru sem býr til fallega umgjörð
um byggðina sem einkennist af náttúrufegurð og víðsýni. Miklir
útivistarmöguleikar eru á svæðinu þar sem nálægðin við náttúruna er
mikil.
Mynd 12: Staðsetning Dalvíkur. Afmörkun miðbæjar merkt með gulri línu.
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Í Aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar (2009) er skilgreint verslunar- og
þjónustusvæði á um 600 metra kafla á aðalgötu bæjarins sem hér er
fjallað um sem miðbæjarsvæði bæjarins. Svæðið liggur um aðalgötu
Dalvíkur frá gatnamótum Skíðabrautar og Mímisvegs að útivistarsvæði
í Láginni. Hjarta miðbæjarins er við Hafnartorg, við hluta Goðabrautar
og Kirkjuvegs.
Á íbúaþingi í sveitarfélaginu var miðbær Dalvíkur afmarkaður af
6-8 manna miðbæjarhóp eins og íbúar upplifuðu hann (Alta, 2006).
Miðbærinn var afmarkaður sem svæðið umhverfis ráðhús og niður að
Bakkasvæði en vangaveltur voru um hversu langt suður um aðalgötuna
miðbærinn næði. Undanfarin ár hefur ferðaþjónusta í bænum aukist
sem og þjónusta á aðalgötunni og því nær hið eiginlega miðbæjarsvæði
lengra suður af aðalgötunni.
Á mynd 13 er þéttbýlisuppdráttur af Dalvík úr Aðalskipulagi
Dalvíkurbyggðar 2008-2020. Guli flöturinn er afmörkun fyrir verslunarog þjónustusvæði. Á uppdrættinum sést að hluti svæðisins fellur undir
blandaða landnotkun með hafnarsvæðinu.

Mynd 13: Þéttbýlisuppdráttur af Dalvík úr Aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar.
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5.2

Stefna sveitarfélagsins

Deiliskipulagstillaga af hafnarsvæðinu á Dalvík er í vinnslu hjá

Í Aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008-2020 eru sett fram leiðarljós

arkitektastofunni Form (2016). Tillagan tekur fyrir hafnarsvæði

sem eru stefnur sveitarfélagsins í skipulagsmálum (Teiknistofa

bæjarins en hluti deiliskipulagsins fellur undir afmarkað svæði innan

arkitekta, 2009). Þar kemur fram að efla eigi Dalvík sem mikilvægan

miðbæjar Dalvíkur. Í tillögunni kemur meðal annars fram að opið svæði

þjónustukjarna við utanverðan Eyjafjörð. Meginmarkmið um miðbæ

á milli Hafnarbrautar 21 og 23 (mynd 14) sé hugsað sem göngutenging

Dalvíkur eru að hann sinni hlutverki sem þungamiðja verslunar, þjónustu

frá aðalgötunni að ferðaþjónustu á Sandskeiði og hafnarsvæðinu. Þar er

og menningarlífs sveitarfélagsins. Áhersla er lögð á styrk miðbæjarins

gert ráð fyrir á nýrri lóð starfsemi tengdri ferðaþjónustu og er áætlað að

og tengingu við hafnarsvæðið sem einkennir atvinnulíf bæjarins.

flytja þangað verbúð.

Vinna skal að endurbótum á bæjarmynd og gera yfirbragð miðbæjarins
aðlaðandi. Stefna sveitarfélagsins er að í miðbænum verði blönduð
byggð með fjölbreyttri verslun, þjónustu og íbúðarbyggð. Þannig eigi
að skapast eftirsóknarvert og áhugavert umhverfi.
Íbúaþing fyrir íbúa Dalvíkurbyggðar var haldið í október 2006 á vegum
sveitarfélagsins og ráðgjafafyrirtækisins Alta (2006). Markmið með
íbúaþinginu var að skapa vettvang fyrir umræðu um framtíðarsýn byggðar
og samfélags í sveitarfélaginu. Þær upplýsingar og hugmyndir sem komu

Mynd 14: Nærmynd af deiliskipulagstillögu. Opna svæðið er grænt.

fram á þinginu voru notaðar við mótun stefnu aðalskipulags. Á þinginu

Göngutenging frá aðalgötunni að hafnarsvæðinu er þáttur í að efla

kom fram að íbúar sveitarfélagsins telja að styrkleiki byggðarlagsins sé

samhengi miðbæjarins við höfnina. Fordæmi fyrir tengslum miðbæjar

einstök náttúra, sterkur sjávarútvegur og gott mannlíf. Íbúar töldu þörf á

og hafnarstarfsemi eru á Húsavík þar sem bakkinn og Hafnarstéttin

að fegra götumynd aðalgötunnar sem liggur um miðbæ Dalvíkur.

(mynd 15) eru skilgreind sem hluti af miðsvæði bæjarins (Alta, 2010).
Þar er sjávartengd ferðaþjónusta, miðbæjarstarfsemi og aðstaða fyrir
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smábátaútgerð. Svæðið iðar af mannlífi og er mikið aðdráttarafl fyrir

sem staðarímynd bæjarins byggir á. Sum hús hafa sérstakt listrænt gildi

miðbæ Húsavíkur. Þar hefur þjónusta fyrir ferðamenn aukist með

og með því að endurbæta gömul hús styrkist karakter bæjarins.

verslunum og veitingahúsum og ásýnd miðbæjarins styrkst.
Vorið 1912 reisti Landafurðafélag Svarfdæla rjómabú (mynd 16) sem
nýtt var sem sláturhús á haustin (Kristmundur Bjarnason, 1981). Búið
stóð á syðri Lágarbakkanum og var lækur leiddur niður bakkann sem
knúði strokk búsins. Bygging rjómabúsins stendur ekki í dag en er hluti
af þróunarsögu miðbæjar Dalvíkur.

Mynd 15: Hafnarstéttin á Húsavík tengist miðbænum.

5.3

Sagan í miðbænum

Byggingar á Dalvík eru fjölbreyttar og greinilega má rekja sögu

Mynd 16: Rjómabúið fyrir miðju myndar. Í baksýn er Böggvisstaðafjall. Ártal óljóst.

byggðarinnar í umhverfinu. Unnið hefur verið að húsaskráningu í

Árið 1920 var sölubúð opnuð og árið 1929 reisti KEA sláturhús á

Dalvíkurbyggð (2012) en tilgangur með slíkri skráningu er að tryggja

Dalvík (Kristmundur Bjarnason, 1985). Verslunarhús kaupfélagsins á

að skipulagsákvarðanir séu teknar með þekkingu á þeim gildum sem

Dalvík (mynd 17) var svo reist á árunum 1953-1955 við Hafnartorg.

einstök hús hafa á umhverfið, sögu og byggingarlist. Húsin á Dalvík

Kaupfélagshúsið stendur enn í dag í hjarta miðbæjarins við hlið

vitna um upphaf og vöxt bæjarins og gefa umhverfinu sögulega vídd

ráðhússins, sem tekið var í notkun árið 1979, og menningarhússins Berg.
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(Kristmundur Bjarnason, 1984). Vinstra megin á eldri myndinni sést
Skíðabraut 4 en árið 1943 var tekið í notkun nýtt húsnæði Pósts og
síma árið 1943 og var verslun í norðurenda hússins. Hægra megin sést
íbúðarhúsið Runnur sem hefur verið rifið og er bílastæði í dag þar sem
húsið stóð áður. Æskilegast er að byggja íbúðarhús þar sem Runnur stóð
til að styrkja samhengi götumyndarinnar.

Mynd 17: Ráðhús Dalvíkur og kaupfélagshúsið. Böggvisstaðadalur í baksýn.

Árið 1930 var ráðist í að reisa samkomuhús á vegum Ungmennafélags
Svarfdæla og hófust kvikmyndasýningar á þöglum myndum í húsinu
árið 1934 (Kristmundur Bjarnason, 1981). Leikfélag Dalvíkur var
svo stofnað árið 1944 og fóru leiksýningar fram í samkomuhúsinu
(Kristmundur Bjarnason, 1984). Samkomuhúsið, sem kallað er Ungó

Mynd 18: Götumynd Skíðabrautar sumarið 2015.

í daglegu tali, stendur við Hafnarbraut 29 (mynd 18) og hafa síðustu ár
farið fram endurbætur á húsinu. Húsið er mikil prýði fyrir götumynd
Dalvíkur þar sem það stendur sem ákveðið kennileiti þegar komið er
inn í bæinn.
Á mynd 19 sést götumynd Skíðabrautar eins og hún var og á mynd 18 eins
og hún er í dag. Við hlið Ungó stendur í dag kaffihús Bakkabræðra en í
húsinu var áður blönduð verslun Sigurðar P. Jónssonar, kölluð Siggabúð

Mynd 19: Götumynd Skíðabrautar þá, ártal óljóst.
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5.3.1

Dalvíkurskjálftarnir

Um sumarið í kjölfar skjálftanna var komið upp skýlum og tjöldum fyrir

Árið 1934 urðu miklir jarðskjálftar við Eyjafjörð og hafa þeir jafnan

þá sem ekkert athvarf áttu (Kristmundur Bjarnason, 1984). Á túninu við

verið nefndir Dalvíkurskjálftarnir því þar gætti þeirra mest (Kristmundur

húsið Sunnuhvoll voru reist tjöld úr seglum sem ætluð voru til að breiða

Bjarnason, 1984). Reykháfar brotnuðu af húsum á Dalvík og hús féllu

yfir saltfisk og þar komu fjölskyldur sér fyrir. Íbúðarhúsið Sunnuhvoll

eða skemmdust og eftir skjálftana hófst mikil vinna við endurnýjun

stendur enn í dag við gatnamót Sunnutúns og Hafnarbrautar og er nú

húsakosts. Í miðbænum standa enn í dag hús sem urðu fyrir skemmdum

hvalaskoðunarfyrirtæki staðsett á svæði sem áður var Sunnuhvolstún.

af völdum Dalvíkurskjálftanna. Við Skíðabraut 5 stendur húsið Vallholt
sem byggt var árið 1920 (Dalvíkurbyggð, 2012). Húsið varð fyrir
miklum skemmdum og taldist óbyggilegt. Við Hafnarbraut 25 stendur
svo húsið Garðar (myndir 20 og 21) sem byggt var 1930 en suðurstafn
hússins brotnaði í jarðskjálftunum. Bæði húsin eru íbúðarhús í dag og
hafa verið lagfærð.

Mynd 22: Tjaldbúðir reistar á Sunnuhvolstúni. Garðar og leikhúsið sjást í vinstra horni.

Mynd 20: Garðar í kjölfar skjálftanna.

Mynd 21: Garðar í dag.
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5.4

Þjóðvegur í þéttbýli

og vetrardagsumferðin 2.460 bílar.

Hafa þarf umferðaröryggi að

Dalvík er staðsett við mynni Svarfaðardals á Tröllaskaga í einungis

leiðarljósi til að rýra ekki gæði miðbæjarsvæðisins. Í leiðbeiningarriti

um 40 kílómetra fjarlægð frá Akureyri. Frá Dalvíkurhöfn fer ferjan

Vegagerðarinnar (2010) sem nefnist Þjóðvegir í þéttbýli er vegakerfinu

til Grímseyjar og má því segja að fjölmargir ferðamenn eigi leið um

líkt við æðakerfi mannslíkamans þar sem traust vegakerfi er sögð

bæinn. Uppbygging hefur verið í ferðaþjónustu á Tröllaskaga og með

forsenda þess að mannlíf og atvinnulíf vaxi og dafni. Um þjóðveginn

tilkomu Héðinsfjarðarganga til Siglufjarðar hefur umferð um Múlagöng

blandast gegnumstreymisumferðin við innanbæjarumferð ásamt umferð

frá Dalvík til Ólafsfjarðar aukist (Vegagerðin, 2011). Aukin umferð í

gangandi og hjólandi vegfarenda.

gegnum bæinn er forsenda fyrir að uppbygging í miðbæ Dalvíkur getur
borið sig en vel hönnuð byggð getur verið ástæða fyrir ferðafólk að
staldra við og nýta þjónustuna sem til staðar er (Alta, 2006).

Mynd 23: Aðalgata miðbæjar Dalvíkur er jafnframt þjóðvegur.

Mynd 24: Tengsl hraða ökutækis við líkur á banaslysi við ákeyrslu á gangandi.

Um miðbæ Dalvíkur liggur þjóðvegur sem veldur ákveðnum áskorunum

Þjóðvegur er mikilvæg samgönguæð í þéttbýlinu sjálfu en hraðaakstur

fyrir bæjarfélagið. Meðalumferð á dag yfir árið, kallað ársdagsumferð,

getur verið vandamál. Umferðarhraði á aðalgötu miðbæjar Dalvíkur

í gegnum Dalvík er 2.812 bílar (Vegagerðin, 2014). Munur er á umferð

er 50 km/klst. Hætta á alvarlegum umferðarslysum eykst eftir því sem

um bæinn á sumrin og veturna en sumardagsumferðin er 3.552 bílar

hraði ökutækja er meiri. Mynd 24 sýnir líkur á banaslysi við ákeyrslu
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á gangandi vegfarenda miðað við umferðarhraða. Um 90% gangandi
vegfarenda lifa af ákeyrslu ef hraði ökutækis er 30 km/klst en hættan
eykst með auknum umferðarhraða og eru 80% líkur á banaslysi ef
umferðarhraði er 50 km/klst (Vegagerðin, 2010).
Á mynd 25 hér til hliðar má sjá slysakort sem sýnir öll þau slys sem
hafa orðið frá ársbyrjun 2005 á skilgreindu miðbæjarsvæði Dalvíkur.
Samkvæmt slysakorti Samgöngustofu (á.á.) urðu 15 umferðaróhöpp án
meiðsla á svæðinu og eitt slys með litlum meiðslum. Engin banaslys
hafa orðið á svæðinu á þessu tíu ára tímabili, en eins og hefur komið
fram aukast líkurnar með auknum umferðarhraða.
Í ritinu Þjóðvegir í þéttbýli kemur fram að umhverfið og upplifun
ökumanns eigi að vera í samræmi við leyfðan hámarkshraða
(Vegagerðin, 2010). Breiður vegur getur gefið til kynna að þar megi
aka hratt. Æskileg vegbreidd þar sem hámarkshraði er 50 km/klst er 7
metrar en á Dalvík fer breidd vegarins allt upp í 12 metra. Mikilvægt
er að aðgreina leið gangandi vegfarenda frá umferð og einnig er hægt
að grípa til hraðatakmarkandi aðgerða til að auka öryggi við þjóðvegi
í þéttbýli.

Dæmi um hraðatakmarkandi aðgerðir eru breytingar á

yfirborði vegar, merkingar, bætt lýsing, þrengingar og miðeyjar. Sem
fordæmi um hraðatakmarkandi aðgerðir á þjóðvegi í miðbæ má líta til

Mynd 25: Slysakort sem sýnir umferðarslys í miðbæ Dalvíkur á 10 ára tímabili.
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skipulagsáætlana fyrir miðbæ Húsavíkur sem fjallað er um í kafla 7.2.
Sveitastjórn Dalvíkurbyggðar hóf árið 2015 vinnu við gerð
umferðaröryggisáætlunar og var haldinn íbúafundur um umferðaöryggi
í október (Dalvíkurbyggð, 2015). Árið 2011 var óskað eftir tillögum
frá Vegagerðinni til að minnka umferðarhraða og auka umferðaröryggi
á Dalvík (Erna Bára Hreinsdóttir, minnisblað, desember 2011). Í
minnisblaði kemur meðal annars fram að breyta þurfi beygjuradíus
við vegamót Grundargötu, Skíðabrautar og Hafnarbrautar til að ná
viðmiðum um 50 km/klst vegumhverfi. Til að ná þeim viðmiðum var
metið að fjarlægja þyrfti hús við Skíðabraut 2 sem svo var gert sumarið

Mynd 26: Vinna við niðurrif á Skíðabraut 2 sumarið 2015.

2015 eins og sjá má á myndum 26 og 27.

Mynd 27: Autt svæði þar sem áður stóð Skíðabraut 2, aukin vegsýn við beygjuna.
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5.5

Veðurfar

Sumrin á Dalvík einkennast oft af mikilli veðurblíðu en fremur
skjólsælt er í sveitarfélaginu (Teiknistofa arkitekta, 2009). Hiti
mælist yfir 20°C yfirleitt einu sinni til tvisvar á sumri. Veturnir eru
snjóþungir í sveitarfélaginu og setja einkenni hverrar árstíðar sterkan
svip á byggðarlagið. Við skipulag á Dalvík þarf að taka mið af miklum
snjóþyngslum og þar af leiðandi snjómokstri á veturna. Snjó af götum
Dalvíkur er mokað á opin svæði bæjarins og myndast stórir skaflar
eins og sjá má á mynd 28. Norðanátt er hvassasta vindáttin á Dalvík
og hafgolunnar gætir úr norðri á sólríkum dögum á sumrin. Suðlægir
vindar eru tíðastir á veturna en norðan- og norðaustanáttin að sumarlagi.
Á korti 1 hér til hliðar er gert grein fyrir algengustu vindáttum sem
hafa áhrif á miðbæ Dalvíkur en í viðauka 2 er vindrós úr Vindatlas
Veðurstofu Íslands.

Mynd 28: Snjóskaflar vegna snjómoksturs á Dalvík.

Kort 1: Vindrós og algengustu vindáttir á Dalvík
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Fólki líður vel þar sem er skjólríkt og er líklegra til að dveljast í umhverfi sem veitir skjól (Gehl, 2001). Til að meta skjólrík svæði á miðbæjarsvæðinu
er skoðað skuggavarp og lagt mat á áhrif frá algengustu vindáttum. Kort 2 og 3 sýna skuggavarp frá byggingum á miðbæjarsvæði Dalvíkur
samanlagt klukkan 10, 13 og 16 í apríl og október. Kortin sýna einnig algengustu vindáttir og mat á líklegum sólríkum skjólsvæðum.

Kort 2: Skuggavarp frá byggingum og mat á skjólsvæðum í apríl.

Kort 3: Skuggavarp frá byggingum og mat á skjólsvæðum í október.

21

6.

Greining

Greiningum er ætlað að varpa ljósi á stöðu miðbæjar Dalvíkur í

Í fjórða kafla var fjallað um staðaranda og hönnun bæjarrýma.

dag. Lagt er mat á aðdráttarafl svæðisins og skoðaðir möguleikar

Helstu áhersluatriði umfjöllunarinnar eru notuð sem verkfæri fyrir

bæjarrýmisins og munu greiningarnar nýtast við gerð hönnunartillögu.

greiningavinnu á miðbæjarumhverfi Dalvíkur. Eftirtalin atriði eru tekin

Greining á miðbæjarsvæðinu byggir upp skilning á samspili svæðisins

fyrir en þau eru talin styðja við aðdráttarafl bæjarrýma:

og samfélagsins. Hvar sækist fólk í að vera, hvað laðar að? Kemur fólk
af nauðsyn eða sér til ánægju á svæðið?
Fyrst verður fjallað um staðaranda og samfélagið á Dalvík. Skoðuð
er starfsemi á miðbæjarsvæðinu og athafnir fólks til að meta
aðdráttarafl. Kynnt verða hin mismunandi bæjarrými og hlutverk
þeirra í miðbæjarlífinu. Rýnt er í umferð og tengingar um svæðið og
götumyndina. Að lokum verða settar fram niðurstöður til að vinna áfram
með í hönnunartillögu.

Mynd 29: Niðurstöður fræðilegrar samantektar.
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6.1

Staðarandi og samfélagið

Ofan við bæinn rís Böggvisstaðafjall sem er friðað sem fólkvangur en

Hver staður býr yfir ákveðinni sérstöðu sem hægt er að vinna með í

svæðið er vinsælt til útivistar og gjöfult berjaland á sumrin (Teiknistofa

skipulagsvinnu og auka þar með gæði byggðar (Skipulagsstofnun,

arkitekta, 2009).

2015). Upplifun höfundar sem íbúa í sveitarfélaginu er að samfélagið

skíðasvæðið í Böggvisstaðafjalli er staðsett í einungis kílómetra fjarlægð

á Dalvík er líflegt og samhent. Hafið og náttúran, sveitin og sagan setja

frá byggðinni. Nálægðin við fólkvanginn og skíðasvæðið er einstök og

sterkan svip á lífið og staðaranda Dalvíkur.

mikið aðdráttarafl fyrir íbúa og ferðamenn.

Vetraríþróttir eru vinsælar í Dalvíkurbyggð en

Nálægðin við náttúruna er einkennandi á Dalvík. Út fyrir víkina liggur
Böggvisstaðasandur (mynd 30) sem gefur góða möguleika á útivist.
Þar afmarkast fjaran af melgresishólum og er sandurinn dökkur á lit.
Kraftmiklar öldur skella á land en þaðan, og í raun frá allri byggðinni,
er mikið víðsýni út Eyjafjörðinn.

Mynd 31: Skíðasvæðið í Böggvisstaðafjalli sést greinilega frá miðbænum.

Hafið og sjávarútvegur á sérstakan stað í samfélaginu. Hafnarsvæðið er
mikil lífæð í bænum enda kjarni atvinnulífsins. Bakkinn og smábátahöfnin
hefur mikið aðdráttarafl en þaðan fara hvalaskoðunarskip og ferja til
Grímseyjar. Hafnarsvæðið setur sterkan svip á bæjarmynd Dalvíkur og
staðarandann. Eitt það sem íbúar Dalvíkurbyggðar eru stoltastir af er
Fiskidagurinn mikli (Alta, 2006). Fiskidagurinn er haldinn í ágúst ár

Mynd 30: Dökkur Böggvisstaðasandurinn.
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hvert og veitir hátíðin jákvæða ímynd af Dalvík. Undirbúningur fyrir

Rík hefð er fyrir félags- og menningarlífi í Dalvíkurbyggð (á.á.) og

hátíðina er áberandi í byggðarlaginu þar sem íbúar keppast við að skreyta

hefur tónlistarlífið staðið í blóma. Á Dalvík er tónlistarskóli og heldur

hús sín og bærinn tekur á sig skemmtilega og litríka mynd. Styrkur

Leikfélag Dalvíkur úti öflugu áhugaleikfélagi sem setur jafnan upp

samfélagsins á Dalvík felst í þessari góðu samvinnu sem sést greinilega

sýningar í leikhúsinu Ungó. Berg menningarhús (á.á.) er staðsett í miðbæ

í tengslum við bæjarhátíðina. Andrúmsloftið á hátíðinni er jákvætt og

Dalvíkur og er umgjörð fyrir menningarstarfsemi í sveitarfélaginu og

mannlífið blómstrar. Á föstudagskvöldi fyrir hátíðina opna bæjarbúar

eru þar haldnar listasýningar, tónleikar og ráðstefnur.

heimili sín fyrir gestum og gangandi og bjóða uppá fiskisúpu og á
Fiskideginum sjálfum fer fram mikil hátíðardagskrá á hafnarsvæðinu

Miðbær Dalvíkur er kjarni verslunar og þjónustu í bænum. Þangað

(Fiskidagurinn mikli, á.á.).

fara íbúar til að kaupa í matinn, út að borða, á tónleika. Þangað sækir
fólk atvinnu, sinnir erindum og öðru. Ferðamenn ganga um, sækja í
ferðaþjónustu og aðra upplifun. Í miðbænum mætist fólk í sínu daglega
lífi sem auðgar mannlíf staðarins.

Mynd 32: Beðið í röð á Fiskisúpukvöldinu, umhverfið skemmtilega skreytt.
Mynd 33: Ferðamenn ganga yfir aðalgötuna á leið í hvalaskoðun.
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Mynd 34: Staðarandi á Dalvík.
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6.2

Starfsemi og athafnir

Aðalskipulag sveitarfélagsins gerir ráð fyrir verslun, þjónustu og
stjórnsýslu sem þjónar öllu sveitarfélaginu á miðbæjarsvæði Dalvíkur
(Teiknistofa arkitekta, 2009). Gert er einnig ráð fyrir íbúðarhúsum
á svæðinu sem og íbúðum á efri hæðum bygginga sem hýsa
miðbæjarstarfsemi. Fjölbreytt blanda byggðar er talin líkleg til að móta
eftirsóknarvert bæjarumhverfi og er sett fram í aðalskipulaginu að reisa
megi hús sem móta ákveðna bæjarmynd.
Starfsemi í miðbæ Dalvíkur er dreifð um aðalgötuna. Íbúðarhús eru í
miðbænum, verslanir og þjónusta sem ýtir undir fjölbreytta götumynd.

Mynd 35: Tignarleg bygging menningarhússins Berg, aðlaðandi bæjarrými.

Í kafla 4.2.3 var fjallað um gæði umhverfisins og hvernig áhugaverðar
framhliðar bygginga og aðlaðandi bæjarrými geta átt þátt í að auðga
mannlíf í miðbæjarumhverfinu. Dæmi má sjá við glæsilega byggingu
menningarhússins Berg (mynd 35) þar sem stórir gluggar sýna lífið inní
byggingunni og gæðir umhverfi hennar lífi. Við kaffihús Bakkabræðra
(mynd 36) teygir starfsemin sig út á pall fyrir framan bygginguna. Þar
sést fólk gæða sér á veitingum á sólríkum dögum og er staðurinn mikið
aðdráttarafl fyrir íbúa jafnt sem ferðamenn.

Mynd 36: Við Ungó og kaffihús Bakkabræðra, áhugaverðar framhliðar laða að.

26

Á korti 4 sést hvers konar starfsemi er á miðbæjarsvæðinu. Í hjarta
miðbæjarins er svæði menningar og stjórnsýslu en þar er meðal annars
ráðhúsið, kaupfélagshúsið og menningarhúsið Berg. Á aðalgötunni
eru verslanir, þjónusta og athafnastarfsemi í bland við íbúðabyggð.
Við syðsta hluta aðalgötunnar sem er nokkurs konar upphaf og endir
miðbæjarsvæðisins er leikhús, kaffihús og íbúðabyggð.
Á kortinu sjást einnig greiningar á hvers konar athafnir bæjarrýmin
bjóða uppá miðað við skilgreiningar Gehl (2001) sem fjallað var um í
kafla 4.2.2. Svæðin hafa mismikið aðdráttarafl en sum svæði sækir fólk
í vegna hversdagslegra athafna líkt og að fara í matvöruverslun. Þær
athafnir skilgreindi Gehl sem nauðsynlegar og að þær séu ekki háðar
ytra umhverfi, það er að þeim sé sinnt í nær hvaða aðstæðum sem er.
Valfrjálsar athafnir eiga sér aftur á móti stað þar sem umhverfið gefur
tækifæri á að staldra við og skiptir gæði umhverfisins því máli.

Kort 4: Greining á starfsemi og athöfnum í miðbæ Dalvíkur.
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6.3

Miðbæjarrými

Öll almenningssvæði í bæjarumhverfi okkar eru lifandi bæjarrými
og vettvangur okkar daglega lífs (Skipulagsstofnun, 2015). Það sem
einkennir bæjarrými miðbæjarsvæðis Dalvíkur er opið útsýni í allar áttir.
Skíðasvæðið í Böggvisstaðafjalli sést greinilega þegar litið er til vesturs
og útsýni út Eyjafjörðinn og inn Svarfaðardalinn er mikið. Útsýnið frá
bæjarrýmum miðbæjarins gefur skýra upplifun á staðsetningu bæjarins
á milli fjalls og fjöru.
Kort 5 gerir grein fyrir hinum fjölbreyttu bæjarrýmum miðbæjar
Dalvíkur. Við ráðhúsið er vel hannað og gróðursælt miðbæjartorg sem
jafnframt er eina eiginlega torgmyndunin í miðbænum. Kaupfélagshúsið
stendur við hlið ráðhússins en þar einkennist bæjarrýmið af bílastæðum
en þar eru tækifæri á að skapa aðlaðandi torgarumhverfi. Í kringum
menningarhúsið er opið grænt svæði sem nýtist til leikja allan ársins
hring og við nyrsta hluta miðbæjarins stendur Byggðasafnið Hvoll þar
sem við tekur fallegt og gróðursælt svæði Lágarinnar.
Bakkinn er stórt opið grænt svæði sem tengir miðbæinn við hafnarsvæðið
með fallegu útsýni yfir höfnina. Í höfninni svamla endur og á
sumardögum má stundum sjá fólk að gefa öndunum brauð. Á Bakkanum
fara einnig fram á hverju ári hinir fjölsóttu Fiskidagstónleikar og er þá

Kort 5: Bæjarrými og sjónlínur.
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setið í grasbrekkunni og fylgst með dagskránni og flugeldasýningunni.

Í kafla 4.2.3 var fjallað um að til að hvetja vegfarendur til að staldra

Á veturna er Bakkinn nýttur til að taka við öllu því snjómagni sem fellur

við í bæjarrýmum þyrfti staðsetning bekkja að vera regluleg og gæði

á Dalvík og ýta snjómoksturstækin snjónum af götunum niður Bakkann.

umhverfisins skipti máli. Það sem helst vantar á miðbæjarsvæði
Dalvíkur eru rými sem bjóða fólki til að staldra við. Bekkir og gróður er
ekki áberandi í götumynd miðbæjarins en þó er byggðarlagið sjálft mjög
gróðursælt. Gróðursæl götumynd með tækifærum á að setjast niður er
hvatning fyrir vegfarendur að ganga og staldra við. Þeir bekkir sem
eru til staðar á svæðinu eru fáir en vel staðsettir líkt og á dvalarsvæði
ofan við Bakkann þar sem er fallegt útsýni yfir höfnina og út Eyjafjörð.
Staðsetning bekkja mætti vera með reglulegu millibili og nýta þær
sjónlínuáttir sem eru til staðar til yndisauka fyrir vegfarendur. Þannig er
hægt að styrkja bæjarrýmin og hvetja fólk til að staldra við.

Mynd 37: Mikill mannfjöldi situr og fylgist með Fiskidagstónleikum á Bakkanum.

Við gatnamót Skíðabrautar og Hafnarbrautar er stórt opið grænt svæði
með mikla möguleika meðal annars vegna staðsetningu nálægt starfsemi
með mikið aðdráttarafl. Áður stóð hús á svæðinu við Skíðabraut 2 en
húsið var rifið sumarið 2015 til að auka umferðaröryggi eins og fjallað
var um í kafla 5.4. Við Hafnarbraut 22 er nú hvalaskoðunarfyrirtæki
til húsa en áður var þar í fjölmörg ár bensínsstöð. Malbikað bílastæði
er allt í kringum bygginguna en svæðið hefur verið nýtt undir
götumarkaði á sumrin og hefur hvalaskoðunin grillaðstöðu þar. Gestir

Mynd 38: Bekkur á gróðursælum reit í miðbæ Dalvíkur.

hvalaskoðunarinnar sjást ganga þaðan og niður að hafnarsvæðinu
íklæddir snjógöllum sem setur skemmtilegan svip á mannlífið.
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Mynd 39: Bæjarrými miðbæjar Dalvíkur á sólríkum vetrardegi.
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6.4

Umferð og tengingar

Skipulag þarf að huga að öryggi gangandi vegfarenda og að tengingar
milli svæða og yfir götur séu greiðar og aðgengilegar. Kort 6 gefur til
kynna umferð, tengingar, göngusvæði og gangbrautir í miðbæ Dalvíkur.
Umferðargötur á Dalvík eru almennt breiðari en tíðkast og mætti telja
að það tengist því að veturnir eru yfirleitt snjóþungir. Hámarkshraði á
aðalgötu miðbæjarins er 50 km/klst og er breidd götunnar allt frá um 7 til
12 metrar. Þar sem aðalgatan liggur um miðbæjarsvæði þarf umhverfið
að vera mannvænt og aðlaðandi svo það hvetji til minni umferðarhraða.
Í kafla 5.4 var fjallað um tengsl umferðarhraða við líkur á alvarlegum
slysum þar sem líkurnar aukast með meiri umferðarhraða. Telja má
að 50 km/klst umferðarhraði í miðbæ Dalvíkur feli í sér áhættur sem
geta komið í veg fyrir að bæjarrýmin iði af mannlífi. Í kafla 7.2 er
miðbær Húsavíkur kynntur sem fordæmi en markmið í aðalskipulagi
sveitarfélagsins eru að draga úr umferðarhraða í miðbænum. Vænlegast
er að skoða möguleika á að lækka umferðarhraða um miðbæ Dalvíkur
til að auka gæði bæjarrýma og stuðla að lífvænlegra umhverfi.
Miðbæjarsvæðið á Dalvík er skilgreint á um 600 metra löngum kafla
aðalgötunnar. Gönguleiðir um miðbæinn og tengingar frá byggðinni
skipta máli fyrir samhengi og aðdráttarafl svæðisins. Í kafla 4.2.1 um

Kort 6: Umferð og tengingar um miðbæjarsvæði Dalvíkur.
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tengingar var fjallað um að aðlaðandi miðbær ætti að vera skipulagður út

staða. Miðbær Dalvíkur hefur þann kost að vera í göngufjarlægð fyrir

frá gangandi vegfarendum og að aðgengi fyrir alla sé tryggt. Um tveggja

íbúa bæjarins. Á korterskorti (mynd 41) sést að allt þéttbýlið fellur inn

metra breiðir göngustígar liggja samsíða götum á miðbæjarsvæðinu og

í svæði sem hefur radíus 1,6 kílómetra frá miðbænum (svartur hringur).

eru tengingar að svæðinu fyrir gangandi góðar. Útsýni og fjölbreytt

Kortið sýnir að það tekur gangandi vegfaranda ekki meira en 15 mínútur

götumynd veita jákvæða upplifun fyrir gangandi vegfarendur en þó

að ganga frá miðbænum að útmörkum bæjarins og hjólandi ekki nema 6

mætti göngusvæði vera breiðara og meira afmarkað frá umferð.

mínútur. Kortið sýnir einnig 500 metra radíus (hvítur hringur) sem Gehl
taldi vera hæfilega göngufjarlægð.

Mynd 40: Aðalgatan er breið, afmarka þarf göngusvæði betur frá umferð.

Í kafla 4.2.1 var jafnframt fjallað um fjarlægðir milli staða og hvaða
fjarlægð sker úr um hvort fólk velji að ganga eða keyra. Gehl (2001)
lagði fram að hæfileg göngufjarlægð væri um 400-500 metrar en ásýnd
umhverfisins skipti einnig máli. Staðhættir og skipulag á Dalvík er
þannig að fjarlægðir eru ekki miklar um byggðina. Það er jákvæður
þáttur sem getur stuðlað að fólk gangi eða hjóli fremur en að keyra á milli

Mynd 41: Korterskort, fjarlægðir frá miðbæ Dalvíkur.
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6.5

Samantekt

Sérstaða Dalvíkur felst í nálægðina við náttúruna og tengsl við fjall
og fjöru. Möguleikar á útivist eru miklir, atvinnulíf er fjölbreytt og
samvinna einkennir samfélagið. Víðsýni er mikið í byggðinni sem á
þátt í upplifun vegfarenda.
Ásýnd miðbæjar Dalvíkur er snyrtileg og margbreytileg. Á sumrin
eru bæjarrýmin fegruð með sumarblómum og á veturna er allt á kafi
í snjó. Bæjarrými miðbæjarsvæðisins eru margvísleg og skiptast
ýmist í göturými, opin græn svæði, einkalóðir og umhverfi verslana
og þjónustubygginga. Aðdráttarafl miðbæjar Dalvíkur tengist í dag að
mestu þeirri starfsemi sem þar er til staðar en á korti 7 eru svæði sem
búa yfir miklu aðdráttarafli skilgreind.
Greiningarvinna í miðbæ Dalvíkur hefur tekið saman styrkleika og
sérstöðu svæðisins, hlutverk og stöðuna í dag. Möguleikar svæðisins eru
miklir og geta endurbætur á bæjarmyndinni átt þátt í auknu aðdráttarafli
svæðisins og lifandi miðbæjarumhverfi þar sem fólk staldrar við.

Kort 7: Svæði innan miðbæjarins sem búa yfir miklu aðdráttarafli.
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7.

Hönnunarforsendur

•

Vinna með sérstöðu byggðarinnar. Hönnunartillaga tekur mið af
þeirri sérstöðu sem einkennir Dalvík. Tengsl miðbæjarumhverfisins

7.1

Áherslur úr greiningavinnu

við hafið, náttúruna og söguna verða nýtt til að styrkja ásýnd

Við gerð hönnunartillögu verða nýttir þeir möguleikar sem

svæðisins.

greiningarvinna hefur varpað ljósi á. Möguleikarnir munu styrkja

7.2

aðdráttarafl og ásýnd svæðisins en þeir eru:

Fordæmi

Sem fordæmi fyrir hönnunartillögu sem styrkir ásýnd og aðdráttarafl
•

Þrenging akvegar og aðgreining gangstéttar frá akvegi.

miðbæjar Dalvíkur verður litið til skipulagsáætlana um miðbæ

Til að auka gæði miðbæjar Dalvíkur væri vænlegast að lækka

Húsavíkur. Margt er líkt með bæjunum tveimur svo sem staðhættir og

umferðarhraða um aðalgötuna. Mikilvægt er að aðgreina umferð frá

atvinnulíf. Húsavík er staðsett við Skjálfanda og tilheyrir sveitarfélaginu

leið gangandi vegfarenda til að auka umferðaröryggi. Aðalgatan í

Norðurþingi. Bærinn er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins og gegnir

miðbænum er fremur breið og með því að þrengja akveg í staðlaða

miðbær hans hlutverki miðstöðvar verslunar, þjónustu, stjórnsýslu og

stærð þá gefur umhverfið í skyn minni umferðarhraða.

menningarlífs í héraðinu (Alta, 2010). Í byrjun árs 2016 var íbúafjöldi
bæjarins 2.182 manns (Hagstofa Íslands, á.á.). Aðalatvinnuvegir tengjast

•

Bætt lýsing sem einkennir svæðið. Lýsing á þátt í aukinni

sjósókn og þjónustu við ferðamenn en Húsavík er þekkt sem miðstöð

öryggistilfinningu vegfarenda og er þáttur í heildarupplifun

hvalaskoðunar á Íslandi (Norðurþing, á.á.).

svæðisins.
Í Aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030 er sett fram stefna og
•

Svæði til að dveljast, staldra við, setjast niður. Bæjarrými sem

skipulagsrammi fyrir miðbæ Húsavíkur. Meginmarkmið fyrir miðsvæði

hvetja til þess að fólk staldri við eru mikið aðdráttarafl. Möguleikar

Húsavíkur eru að uppbygging skerpi ímynd bæjarins (Alta, 2010). Haft

til að setjast niður þurfa að vera til staðar og skipta gæði umhverfisins

er að leiðarljósi að með því að auka starfsemi og mannlíf í miðbænum

máli.

verður hann aðlaðandi aðdráttarafl fyrir íbúa bæjarins og gesti. Það mun
34

fást meðal annars með því að styðja við staðaranda bæjarins og skapa
skjólgóð almenningsrými sem veita tækifæri fyrir félagsleg samskipti
og samkomur. Við hönnun bæjarrýma er einnig haldið í sjónlínur til
kennileita í byggð og náttúru sem eru sérkenni fyrir bæinn.
Í gegnum miðbæ Húsavíkur liggur þjóðvegur líkt og á Dalvík. Markmið
sveitarfélagsins eru að í miðbænum verði dregið úr umferðarhraða allt
niður í 20 km/klst með hraðatakmarkandi aðgerðum (Alta, 2010). Reynt
verður að nýta aðrar lausnir en hraðahindranir til dæmis með breytingu
á yfirborðsefni þar sem breytt áferð, litur yfirborðs eða jafnvel hljóð frá
hellulögn getur gefið ökumönnum til kynna lækkaðan umferðarhraða.

Mynd 42: Frá miðbæ Húsavíkur, staðsetning milli fjalls og fjöru.

Skýr innkoma í miðbæinn er einnig mikilvægur þáttur í að draga úr
umferðarhraða sem getur aukið líkur á lengri dvalartíma fólks í
miðbænum.

Mynd 43: Umhverfi á Hafnarstéttinni er aðlaðandi, næg tækifæri til að fá sér sæti.
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8.

Hönnunartillaga

Hönnunartillaga miðbæjar Dalvíkur hugar að samhengi og flæði
miðbæjarins og er ásýnd götumyndarinnar bætt. Aukin gróðurnotkun
er áberandi í tillögunni, auknir möguleikar á að dveljast á svæðinu og
tenging miðbæjarsvæðisins við hafið og hafnarsvæðið er bætt. Unnið er
með götuumhverfið og hugað að upplifun gangandi vegfarenda. Einnig
er unnið nánar með þrjú svæði sem styðja við aðdráttarafl miðbæjarins.

8.1

Götumyndin

Lögð er áhersla á bætt götuumhverfi en ásýnd aðalgötunnar er fyrsta
upplifun vegfarenda á byggðinni. Lagt er til að umferðarhraði um
aðalgötuna á þeim kafla er liggur um miðbæjarsvæðið verði lækkaður í
30 km/klst til að auka umferðaröryggi og skapa lífvænlegra umhverfi.
Vel hannað götuumhverfi hefur áhrif á upplifun ökumanns og getur
gefið til kynna lægri umferðarhraða. Breidd aðalgötunnar er minnkuð
niður í sjö metra og eru göngustígar austan við götuna aðgreindir frá
með gróðurbeðum til að auka umferðaröryggi gangandi vegfarenda og
skapa gróðursælli götumynd. Í gróðurbeðunum er tilvalið að notast við
fjölæringa þar sem þeir búa yfir fjölbreytni í yfirbragði og krefjast lítillar
umhirðu (Yndisgróður, á.á.). Fjölærar plöntur visna niður í moldina á
haustin og vaxa aftur upp á vorin. Þær eru því hentugar á svæðum þar
sem snjóþungi er mikill og ágangur snjómoksturstækja líkt og á Dalvík.
36
Mynd 44: Grunnmynd hönnunartillögu af miðbæjarsvæði.

Lýsing um aðalgöngustíga verður bætt með gönguljósastaurum sem
munu einkenna miðbæjarsvæðið og vera þáttur í betra samhengi
svæðisins. Á aðalgöngustígum verða málaðar línur sem leiða vegfarendur
um svæðið, tengja miðbæinn saman og efla tengingu miðbæjarins við
höfnina. Bekkir verða staðsettir með reglulegu millibili og aukast
þannig tækifæri til að staldra við sem er einn helsti áhrifaþáttur í hönnun
bæjarrýma sem auðgar mannlíf.

Mynd 45: Breytt götumynd aðalgötu Dalvíkur.
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8.2

Hjarta miðbæjarins

Frá ráðhústorginu lýsa lágreistir ljósastaurar veginn að Bakkanum þar

Hjarta miðbæjar Dalvíkur er við Hafnartorg eins og skilgreint var í kafla

sem við taka tignarlegar tröppur. Tröppurnar eru skýr tenging við hafið

6.2. Þar er ráðhús sveitarfélagsins, menningarhús og kaupfélagshús

þar sem handriðin eru mótuð líkt og öldur og lýsa þær veginn. Hliðarnar

og fara þar fram athafnir hins daglega lífs sem og menningartengdar

á tröppunum eru hannaðar þannig að önnur hver trappa kemur saman í

athafnir. Hönnunartillaga tengir saman hjarta miðbæjarins við hjarta

sæti og geta komið til nota sem dæmi á tónleikum og flugeldasýningu

atvinnulífsins sem er höfnin.

Fiskidaga eða fyrir vegfarendur til að tilla sér og njóta útsýnisins.

Mynd 46: Göngutenging frá ráðhúsi að Bakkanum.
Mynd 47: Tignarlegar tröppur niður Bakkann tengja miðbæinn við höfnina.
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Neðan við tröppurnar er leiksvæði sem einkennist af staðaranda
hafnarsvæðisins. Þar er sandkassi sem líkist bát, baujurólur og fleira
og gæti leiksvæðið byggst upp á sjálfbæran hátt með því sem til er og
þannig tekið á sig tímabundna og breytilega mynd. Bakkinn hefur verið
nýttur af snjómoksturstækjum á veturna til að taka við öllu því mikla
snjómagni sem fellur á Dalvík. Þannig er möguleiki á að nýta hann
áfram yfir vetrartímann í hönnunartillögunni.

Mynd 48: Leiksvæði neðan við Bakkann.
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Mynd 49: Grunnmynd af hjarta miðbæjarins.
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8.3

Leikhúsgarðurinn

Opið svæði sem myndaðist þegar húsið við Skíðabraut 2 var fjarlægt
verður útbúið sem aðlaðandi bæjarrými. Fyrir framan leikhúsið Ungó
verður leikhústorg sem teygir sig yfir götuna í leikhúsgarðinn þar sem
gróður skapar fallega umgjörð um bæjarrýmið. Garðurinn er aðdráttarafl
fyrir íbúa byggðarlagsins, leikhúsgesti, gesti kaffihússins og aðra
vegfarendur. Þar er gosbrunnur sem hefur mikið aðdráttarafl fyrir unga
jafnt sem aldna á sólríkum dögum sem einkenna oft sumrin á Dalvík. Í
garðinum er einnig fótalaug sem laðar að og tengir svæðið við söguna
um þegar Bakkabræður fengu sér fótabað í heitri laug. Frá lauginni

Mynd 50: Leikhúsgarðurinn á skjólgóðum degi.

eru máluð fótspor á göngustígnum og leiða þau að leikhústorginu og
kaffihúsi Bakkabræðra og þannig tengja þessi tvö svæði saman yfir
götuna.
Á húsvegg rafmagnsskúrsins sem stendur á svæðinu eru möguleikar
á að mála veggmynd sem tengist sögu byggðarinnar. Veggmyndin
hefur þann kost að vera sýnileg í bæjarrýminu þegar það er á kafi í
snjó. Veggmyndin er einnig mikið aðdráttarafl en sem dæmi má nefna
að veggmynd á húsgafli í miðbæ Akureyrar vekur yfirleitt undrun
vegfarenda og laðar að sér oft fólk sem kemur og tekur myndir.
Mynd 51: Leikhúsgarðurinn að vetri til.
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Gatnamót Skíðabrautar, Hafnarbrautar og Grundargötu eru lagfærð í
hönnunartillögu. Beygjan er mýkt og þannig myndast meira rými fyrir
framan Ungó og kaffihús Bakkabræðra. Umferðareyju er komið fyrir
á götunni sem aðgreinir aðalgötuna frá Grundargötu og skapar betra
umferðarflæði. Líkt og um allan miðbæinn verður götumyndin gerð
gróðursælli og er vænlegt að notast við fjölæringa í beð sem aðgreina
göngustíga frá umferðargötu.

Mynd 52: Breytt vegumhverfi.
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Mynd 53: Grunnmynd af leikhúsgarði og leikhústorgi.
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8.4

Göngutenging frá aðalgötu

Við Hafnarbraut 22 hefur síðastliðið ár verið aðstaða fyrir ferðaþjónustu sem sérhæfir sig í hvalaskoðunarferðum. Áður var þar
bensínstöð og eru bensíndælur enn á planinu. Umhverfis bygginguna
er malbikað opið svæði sem nýtt er sem bílastæði, grillsvæði fyrir
hvalaskoðunargesti og götumarkaðir eru haldnir þar á sumrin. Tilvalið
er að á þessu svæði fari fram frekari uppbygging á ferðaþjónustu þar
sem starfsemi á þessum stað eykur líf um miðju aðalgötunnar.
Hönnunartillagan gerir ráð fyrir að bensíndælurnar muni vera fjarlægðar
til að auka gæði rýmisins. Umferð um reitinn verður stýrt á bakvið
bygginguna þar sem verða bílastæði. Fyrir framan bygginguna verður
hellulagt torg og gróðursælt grassvæði sem mun nýtast fyrir grillaðstöðu
og markaði. Grassvæðið mun vera tenging við þróun byggðarinnar á
Dalvík þar sem fyrr á tímum var svæðið tún.

Mynd 54: Grassvæði nýtt fyrir grillveislu.
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Eins og kom fram í kafla 5.2 um stefnu sveitarfélagsins eru áætlanir á

tenginguna þegar gengið er að hvalaskoðunarbátunum og vegfarendur

deiliskipulagsstigi um að á grænu opnu svæði milli Hafnarbrautar 21 og

geta fengið sér sæti á bekk og horft út á hafið eða upplifað norðurljósin.

23 verði göngutenging frá aðalgötunni að Sandskeiði sem tengist svo

Frá þessu svæði er fallegt víðsýni út á Eyjafjörð sem er mikill styrkur

hafnarlífinu. Hönnunartillaga tekur fyrir göngutenginguna og mun hún

fyrir bæjarrýmið. Þar verður fjölbreyttur gróður og bekkir til að fá sér

tengja miðbæinn við hafið. Ferðamenn á leið í hvalaskoðun geta nýtt

sæti og njóta útsýnisins.

Mynd 55: Gróðursæl göngutenging á rigningardegi.

Mynd 56: Setið á bekk og horft á norðurljósin.
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Mynd 57: Grunnmynd göngutenging milli miðbæjar og hafnarsvæðis.
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9.

Umræður og lokaorð

Í upphafi þessa verkefnis var lögð fram eftirfarandi rannsóknarspurning:

Að mati höfundar býr miðbær Dalvíkur yfir miklum möguleikum og

Hver er þáttur hönnunar og skipulags í að auðga mannlíf og

með ýmsum úrbótum má skapa lifandi miðbæjarumhverfi með aðlaðandi

aðdráttarafl staðar. Umfjöllun beindist að hönnun bæjarrýma og

bæjarrýmum. Bætt ásýnd miðbæjarumhverfis er stórt verkefni og þarf

hvernig gæði umhverfis okkar getur verið mikill hvati fyrir fólk til að

að huga að mörgum þáttum til að takist vel. Þörf er á aðkomu ólíkra

staldra við og þar með auðgað mannlíf. Niðurstöðurnar sýndu fram

fagstétta svo sem landslagsarkitekta, arkitekta, veghönnuða og annarra

á ýmsa þætti í hönnun bæjarrýma sem eru líklegir til að ýta undir

er snerta skipulag. Hönnunartillaga sem sett var fram í verkefninu dregur

aðdráttarafl svæðisins. Aðlaðandi umhverfi og fjölbreytt starfsemi laðar

fram aðlaðandi svæði innan miðbæjarins og mótar gróðursælt umhverfi

fólk að en möguleikar til að fá sér sæti og skjólgóð rými eru þættir

sem hvetur fólk til að staldra við.

sem eru líklegir til að lengja dvalartíma fólks á svæðinu. Sé unnið með
staðaranda og sérstöðu byggðar við hönnun bæjarrýma er hægt að stuðla

Þjóðvegur í miðbæjarumhverfi líkt og á Dalvík setur ákveðnar

að áhugaverðri upplifun fyrir íbúa jafnt sem ferðamenn á svæðinu.

hindranir. Vegumhverfi með 50 km/klst hámarkshraða býr yfir mikilli
hættu á alvarlegum slysum og er því engin forsenda fyrir lifandi

Miðbær Dalvíkur var tekinn fyrir sem tilvik til að sýna fram á hvernig

miðbæjarumhverfi á aðalgötu Dalvíkur sé umferðarhraði svo hár.

hægt er að nýta hönnunarþætti til að auka aðdráttarafl staðar. Gerðar voru

Höfundur leggur til að umferðarhraði um aðalgötuna innan afmarka

greiningar á miðbænum sem drógu fram stöðu og möguleika svæðisins.

miðbæjarins sé lækkaður í 30 km/klst til að auka gæði umhverfisins.

Fjallað var um staðaranda Dalvíkur og rýnt í söguna í miðbænum.

Hægari umferð eykur ekki eingöngu öryggi heldur er grundvöllur fyrir

Sérstaða Dalvíkur liggur í nálægðinni við náttúruna, lífinu í kringum

bættri götumynd. Þrengri akvegur, breiðari gangstígar og gróðursæl

höfnina og samhentu samfélagi. Ljóst er að í bæjarrýmum miðbæjar

götumynd getur verið hvati sem eykur umferð gangandi vegfarenda um

Dalvíkur liggja ótal tækifæri. Í miðbænum má nálgast fjölbreytta verslun

aðalgötu miðbæjarins.

og þjónustu og er starfsemin ein forsenda þess að þangað sækja íbúar og
ferðamenn. Fjölbreytt starfsemi helst því í hendur við gæði bæjarrýma
og á þátt í að auðga mannlíf.
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Hönnunartillaga að bættri ásýnd miðbæjar Dalvíkur dró fram þá þætti
sem geta stutt við aðdráttarafl svæðisins. Tillagan gerði ráð fyrir
gróðursælli götumynd og afmörkuðu göngusvæði fyrir vegfarendur sem
eykur öryggi. Auknir voru möguleikar til að staldra við á svæðinu með
reglulegri staðsetningu bekkja í aðlaðandi bæjarrýmum og voru tengsl
miðbæjarins við hafnarsvæðið efld með göngutengingum.
Verkefni þetta hefur varpað ljósi á að sé markvisst unnið með mannlíf
og aðdráttarafl svæða í huga við hönnun og skipulag er hægt að
auka gæði umhverfis okkar. Sé hugað að ásýnd umhverfisins séð frá
manneskjunni sjálfri er hægt að stuðla að jákvæðri upplifun og efla
lifandi miðbæjarumhverfi.
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