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Yfirlýsing

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

________________________________
Sunna Ósk Þorvaldsdóttir



 
iv

Ágrip

Markmiðið með þessu verkefni er að sýna fram á að Flæðarnar á 
Sauðárkróki er tilvalin staðsetning fyrir miðbæjargarð sem gæti styrkt 
gamla miðbæinn, verið vettvangur fyrir sameiginlegar athafnir íbúa 
og stuðlað að betri lýðheilsu þeirra. 
Flæðarnar er grasflöt í hjarta bæjarins og það hefur verið mikill 
ágreiningur í gegnum tíðina um hvort að þar eigi að vera byggingar 
eða garður og hefur hún því staðið auð áratugum saman.
Til að rökstyðja tillöguna er stuðst við ýmis gögn eins og Life 
Between Buildings eftir Jan Gehl um hvað gerir miðbæi lífvænlega, 
hugmyndafræði Patrik Grahn um grunniðkanir í görðum, Image 
of the City eftir Kevin Lynch fyrir svæðisgreiningu, aðalskipulag 
Skagafjarðar, gildandi deiliskipulag fyrir Flæðarnar og fleiri. Einnig 
voru gerðar fjölbreyttar greiningar til að komast að eiginleikum og 
göllum svæðisins sem er grunnurinn að hönnunarforsendum og  
byggist hönnunartillaga á þeim.
Heildarhugmynd (e. concept) garðsins er byggð á ágreiningnum um 
örlög hans, þ.e. hvort að þar eigi að vera byggingar-efnishyggja eða 
garður-hughyggja og útfært á svipaða vegu og endurreisnargarðurinn 
Villa Lante, þar sem tíminn er táknaður með því að í byrjun garðs 
er hann manngerður og stílfærður en verður villtari eftir því sem 
lengra er komið. Á sama hátt er garðurinn á Flæðunum manngerður-
efnishyggja út frá Bankahúsi en verður villtari-hughyggja þegar nær 
kemur sundlauginni.
Gildi þess að gera miðbæjargarð á Flæðunum væri mikið fyrir 
samfélagið á Sauðárkróki þar sem það myndi ýta undir fleiri iðkanir 
íbúa, auka götulíf, bæta aðgang allra að grænum svæðum, bæta 
lýðheilsu íbúa og styrkja miðbæinn.

  5.5.1 Sjónlínugreining..............................................24
  5.5.2 Umlyking..........................................................24

Lykilorð: Flæðarnar, Sauðárkrókur, Skagafjörður, 

Flæðarnar tilvaldar fyrir garð vegna sögu hans, stærð og staðsetningu 
og er það mitt markmið með verkefninu að sýna fram á það. 
Með verkefni þessu ætla ég að skoða hvort að grundvöllur sé fyrir 
gerð miðbæjargarðs á Flæðunum á Sauðárkróki út frá gefnum 
hönnunarforsendum, sem gæti styrkt gamla miðbæinn, verið 
vettvangur fyrir sameiginlegar athafnir íbúa og stuðlað að betri 
lýðheilsu þeirra. 

Nova 3 uthringingar 6 manada
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Þakkir

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum Samson B. 
Harðarsyni og Steinunni Garðarsdóttur fyrir góð ráð og leiðsögn. 
Sérstakar þakkir til Þórunnar Eddu Bjarnadóttur fyrir „crash course” 
í InDesign, Sigrúnar Fossberg Arnardóttur hjá Héraðsskjalasafni 
Skagafjarðar fyrir ljósmyndir og góðar ábendingar, Loftmyndir 
ehf. fyrir hæðarlínugrunn og loftmynd, Guðrúnar Nínu Petersen 
hjá Veðurstofu Íslands fyrir vindrósir, Jóns Arnar Berndsen fyrir 
gagnagrunn og til annarra sem hafa aðstoðað mig að einhverju 
leyti. 

Einnig vil ég þakka móður minni, Ólöfu Harðardóttur fyrir yfirlestur 
og ábendingar um stafsetningarvillur og svokölluð Sunnuorð, sem 
eru orð sem ég hef búið til eftir hentugleika og teljast því ekki gild 
í B.S. lokaverkefni. Svo má auðvitað ekki gleyma kærastanum, 
honum Gunārs fyrir stuðning, áminningar um fyrirhugað flug til 
Búdapestar eftir skil og að taka að sér eldamennskuna þegar ég 
hef verið niðursokkin í verkefnið.
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1. Inngangur

1.1 Tilurð verkefnis

Ljóðið Skín við sólu Skagafjörður sem Matthías Jochumson orti í 
kringum árið 1890 um náttúru og sögu Skagafjarðar er löngu orðið 
að héraðssöngi Skagfirðinga (Héraðsskjalasafn Skagfirðinga, á.á.).
 
Eins og ljóðið, hafa Flæðarnar á Sauðákróki verið mikilvægur 
hluti af sögu bæjarins síðan frá byrjun byggðar á Sauðárkróki. 
Í dag eru Flæðarnar tjaldsvæði staðsett í miðjum bænum, 
við enda gamla bæjarins og byrjun nýju byggðarinnar. Margir 
heimamenn tala um Flæðarnar sem hjarta bæjarins og eiga 
þaðan kærar minningar sem börn og ég þar meðtalin þar sem 
ég er fædd og uppalin á Sauðárkróki. Í gegnum tíðina hefur verið 
skautað þar, haldin leikjanámskeið, stunduð íþróttakennsla og 
-námskeið ásamt því að hátíðarhöld bæjarins hafa farið þar fram.  
Flæðarnar hafa ekki fengið sömu alúð og ljóðið og hafa þær staðið 
berar áratugum saman og beðið örlaga sinna hvort sem þau 
verði hótel eða aðra byggingar, með tilheyrandi bílastæðum eða 
miðbæjargarður sem yrði prýði fyrir bæinn. 

Frá því á öðru ári í námi mínu á umhverfisskipulagsbraut við 
Landbúnaðarháskóla Íslands hef ég verið með hugmynd um að gera 
tillögu að garði á Flæðunum sem B.S. lokaverkefni. Sumarið 2016 
kom út skipulagslýsing deiliskipulags á Flæðunum þar sem gert er 
ráð fyrir hóteli, sem varð til að áhuginn varð enn meiri. 
Á Sauðárkróki er enginn almenningsgarður eða torg og tel ég 
Flæðarnar tilvaldar fyrir garð vegna sögu hans, stærð og staðsetningu 
og er það mitt markmið með verkefninu að sýna fram á það. 
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1.2 Markmið 
 
Markmiðið er að koma með tillögu að miðbæjargarði á Flæðunum út 
frá gefnum hönnunarforsendum, sem gæti styrkt gamla miðbæinn, 
verið vettvangur fyrir sameiginlegar athafnir bæjarbúa og stuðlað að 
betri lýðheilsu þeirra. 
 
Rannsóknarspurning:
Er grundvöllur fyrir því að gera almenningsgarð á Flæðunum 
á Sauðárkróki til að auka gæði samfélagsins og styrkja gamla 
miðbæinn? 
 
Til að svara þessari megin spurningu eru settar fram eftirfarandi 
undir-rannsóknarspurningar:

1. Hvaða eiginleika væri nauðsynlegt að garðurinn byggi yfir, út frá 
greiningum eftir hugmyndafræði Patrik Grahn, til að stuðla að sem 
fjölbreyttastri notkun? 

2. Mun garður á Flæðunum gera gamla miðbæinn að sterkari heild? 
 
Til að svara rannsóknarspurningu skoða ég heimildir um hvað gerir 
miðbæi lífvænlega og sérstaklega hvernig góðir miðbæjargarðar eru 
gerðir til að laða að fólk. Ég skoða sögu almenningsgarða stuttlega 
og nokkur dæmi um garða, bæði erlenda og innlenda. Einnig 
skoða ég grænar stefnur Reykjavíkurborgar og Kaupmannahafnar. 
Að lokum geri ég greiningar á Flæðunum sem koma að myndun 
hönnunarforsenda sem tillagan verður hönnuð út frá.



 

Staða þekkingar hérlendis á gerð almenningsgarða er töluverð, þó 
hefur lítið verið gert af nýjum miðbæjaralmenningsgörðum í seinni 
tíð. Mörg dæmi eru hinsvegar um það erlendis og nefni ég tvö dæmi 
um það. Aðferðir við greiningu á útivistarþörf og möguleikum hefur 
verið vaxandi á undanförnum árum og má benda á nokkur dæmi 
um það hérlendis og á Norðurlöndum byggða á aðferðarfræði Patrik 
Grahn. Áætlaðar viðbætur þessa verkefnis er að auka þekkingu 
Sauðárkróks á þessu sviði.
 

1.3 Sambærileg verkefni

Sambærileg verkefni hafa verið gerð eins og Valgerður Hlín 
Kristmannsdóttir (2011) endurhannaði Sjómannagarðinn í Ólafsvík út 
frá sögu garðsins og sjósóknar í bænum. Markmiðin með hönnuninni 
voru að auka umferð fólks um garðinn, gera aðkomu hans meira 
aðlaðandi, gera sögu hans og sjósóknar í Ólafsvík sýnilega í 
garðinum og að styrkja tilgang hans og auka notkun. 
 
Einnig hefur Sóley Valdimarsdóttir (2010) gert hönnunartillögu að 
miðbæjargarði á Ísafirði þar sem markmið hennar var að hanna 
svæði sem nýtist sem flestum hópum samfélagsins til útivistar.

1.4 Efnistök

Byrjað er að fara yfir tilurð verkefnisins og hvaða markmiðum stefnt 
er að ná með gerð þess. Næst er sagt frá vinnuferlinu, aðferðum og 
helstu gögnum sem notuð eru við vinnslu verkefnisins. Því næst tekur 
við greiningin þar sem stuðst verður við helstu greiningaraðferðir 
sem notast hefur verið í náminu. Út frá sögu og greiningum eru settar 
fram hönnunarforsendur sem eru útskýrðar frekar í sér kafla. Þá er 
komið að hönnunartillögu ásamt aukaefni sem styður við hana. Að 
lokum er farið yfir niðurstöður verkefnisins og lokaorð.
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2. Gögn og aðferðir 
 
2.1 Vinnuferill

Í október 2016 var farið í vettvangsferð á Flæðarnar þar sem teknar 
voru ljósmyndir og skoðaðar aðstæður þann árstíma. Gróður var í 
fallegum haustlitum en grasflötin var illa farin eftir sumarið.

Í byrjun janúar var byrjað að mynda markmið og rannsóknarspurningu 
ásamt því að skoða uppsetningu B.S. verkefna með svipuðum 
markmiðum. Unnið var að tímaáætlun í samráði við leiðbeinenda 
og um miðjan janúar 2017 var ég með stutta kynningu á efni B.S. 
verkefnis þar sem skýrt var frá rannsóknarspurningu og markmiðum. 
Einnig voru sýndar myndir úr vettvangsferð sem farið var í október 
2016. 
 
Farið var aftur til Sauðárkróks í lok mars til að ná myndum af svæðinu 
í vetrarbúningi. Í lok mars var ég með kynningu á B.S. verkefninu og 
kynnti greiningar á svæðinu ásamt hluta af hönnunarforsendum. Eftir 
það tók við fræðilegi hlutinn þar sem farið var yfir grunnupplýsingar 
um athugunarsvæðið og sögu almenningsgarða og virði þeirra fyrir 
samfélagið. Að lokum var gerð hönnunartillaga út frá greiningum 
sem gerðar voru og greint frá niðurstöðum verkefnisins.
 
Farið var svo í þriðju vettvangsferðina um páskana og teknar myndir 
af þeim stöðum sem upp á vantaði fyrir verkefnið.

2.2 Gögn

Við gerð þessa verkefnis var aflað ýmissa gagna við greiningu og 
hönnun. Rýnt var í aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-
2021 og í gildandi deiliskipulag fyrir Flæðarnar frá 1997 til að skoða 
markmið sveitarfélagsins. Stuðst var m.a. við fræði Jan Gehl, Patrik 
Grahn og Kevin Lynch til að vinna að grunn fyrir hönnunarforsendur 
sem hönnunartillaga byggist á.

Helstu gögn sem stuðst var við: 

• Aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021
• Gildandi deiliskipulag fyrir Flæðarnar frá 1997
•  Loftmyndir og hæðalínur af svæðinu frá Loftmyndir ehf.
• Image of the City eftir Kevin Lynch (1960)
• Life Between Buildings eftir Jan Gehl (2011)
•  Hugmyndafræði Patrik Grahn

ásamt öðrum gögnum sem verða nefnd síðar.

Til að koma verkefninu á framfæri voru notuð hin ýmsu forrit. Það var 
skrifað í Microsoft Word en var að lokum sett upp í Adobe InDesign. 
Adobe Photoshop var notað fyrir myndvinnslu, Adobe Illustrator 
við gerð greiningarmynda sem unnar voru á loftmyndir ýmist frá 
Loftmyndir ehf. eða Landmælingar Íslands en það fór eftir gæðum 
myndanna í mælikvarða hverju sinni. Unnið var með hæðarlínugrunn 
frá Loftmyndir ehf. í Microstation V8i við gerð hönnunartillögu. 
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3. Mikilvægi grænna svæða

Að hafa aðgang að grænum svæðum eiga ekki að teljast sem 
forréttindi heldur eru það sjálfsögð mannréttindi sem yfirvöldum 
ber að taka mið af í sinni skipulagsgerð. 

Mynd 1. Morgundögg á Miklatúni sumarið 2016
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Í heildarskipulagi útivistarsvæða Reykjavíkurborgar (2013) 
felst stefna um gott aðgengi íbúa að samfelldum vef opinna og 
grænna svæða; svokölluðu grænu neti. Það net vefur sig inn í og 
umhverfis borgarlandslagið og tengir m.a. saman hverfi, þjónustu og 
atvinnusvæði.

 
 

Að mynda stefnu um grænt net í borgum og bæjum er orðið mun 
mikilvægara vegna meiri hættu á að gengið sé á grænu svæðin til að 
þétta byggðina og skerða þar með lífsgæði borgarbúa.

Reykjavíkurborg (2013) hefur sett sem eitt af markmiðum sínum 
í aðalskipulagi að mynda þétt net grænna svæða til að styrkja 
hlutverk sitt sem græn borg og er stefnan kölluð Græna borgin  
Markmiðið með henni er að stuðla að bættri lýðheilsu borgarbúa, 
auka græna ásýnd borgarinnar og vera uppspretta góðs borgarlífs.

      Græna netið er byggt upp af: 
• Grænt belti í útmörkum, vafið utan um byggðina - t.d. 

Heiðmörk um Stór-Reykjavíkursvæðið.
• Stórt útivistarsvæði í þéttbýli - t.d. Elliðaárdalur og 

Öskjuhlíð.
• Minna útivistarsvæði í þéttbýli - almenningsgarður eins og  

t.d. Miklatún og Hljómskálagarður.
• Grænir gangar - t.d. svæði meðfram Suðurlandsbraut.
• Sameiginleg græn nærsvæði í íbúðarhverfum - t.d. garðar 

fjölbýlishúsa eða fyrirtækja.
• Torg og verslunargötur - t.d. Austurvöllur og Laugavegur.

      (Samson Bjarnar Harðarson, 2016, nóvember)

 
 
Gott dæmi um aðra borg sem hefur sett sér græna stefnu er 
Kaupmannahöfn (2003). Þar var gerð svokölluð Garðstefna vegna 
þess að þeir telja að þeim beri skylda, gagnvart núverandi og framtíðar 
íbúum, að sjá til þess að borgin haldi áfram að vera aðlaðandi staður 
til að búa. Þar sem borgin er að gangast undir miklar breytingar er 
mikilvægt að grænu svæðin séu tekin með í skipulagi þar sem þau 
eru stór hluti af borgarlífinu.
 
Ástæða fyrir ímynd Kaupmannahafnar (2003) sem grænni borg nú 
þegar má mögulega rekja til þess að mikilvægi garða hefur lengi 
verið þekkt þar. Árið 1902 sagði þáverandi ráðgjafi borgarinnar um 
mikilvægi garða, að garður mun alltaf vera hluti af lífi einstaklingsins. 
Þar sitja borgarbúar sem börn og meðtaka náttúruna á sinn einstaka 
hátt og sem unglingar hlaupa þau um og leika sér þar. Garðarnir eru 
þar sem ungt fólk verður ástfangið og þar sem eldriborgarar koma til 
að hvíla sig og upplifa náttúruna þegar hún vaknar á vorin.
 
Með stefnunni vilja þau halda stöðu Kaupmannahafnar sem grænni 
stórborg í Evrópu þar sem grænu svæði hennar eru sem náttúrulegur 
hluti af þróun hennar. Þau vilja verja tréin, grænu svæðin, náttúrulega 
umhverfið og minjar fortíðar og þróa, svo borgin haldist áfram sem 
græn borg fyrir komandi kynslóðir.
 
Talið er að með Garðstefnunni muni mikilvægi grænna svæða 
varðveitast þar sem mikil áhersla er lögð á þau, jafnt sem aðrar 
hliðar skipulagsmála og mun hún halda áfram að leggja til þróunar 
aðlaðandi borgar. Hún mun einnig kynna ímynd borgarinnar fyrir 
gestum, fjárfestum og öðrum alþjóðlegum viðskiptahlutafélögum.

3.1 Græna netið 3.1.1 Garðstefna Kaupmannahafnar 
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Þessir grunneiginleikar eru hið villta, hið friðsæla, hið 
menningarlega, hið víðáttumikla, hið leikvænlega og 
örugga, hið tegundaríka, hið opna ooog.....

3.1.2 Blágrænar ofanvatnslausnir

Með breyttum loftslagsskilyrðum fer að verða mun mikilvægara 
að huga að sjálfbærum ofanvatnslausnum í skipulagi bæja. 
Ofanvatnslausnir eru hluti af græna netinu og ganga út á það að 
auka gegndræpi yfirborðs í þéttbýli (Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2016). Í 
gr. 3.3.2 - Heilnæmt umhverfi í landsskipulagsstefnu 2015-2026 sem 
var unnið af Skipulagsstofnun (2016, 59), segir m.a.:

Ofanvatnslausnir eru yfirleitt gróðursælar og færa græna netið 
inn í göturýmið. Þær eru með gróðri sem bæði þolir þurrk og vera 
umlukin vatni en það fer eftir veðurfari hverju sinni. Ofanvatnslausnir 
eru ekki aðeins aðlaðandi í bæjarumhverfi, heldur getur líka stofn- 
og rekstrarkostnaður fráveitukerfa lækkað með notkun þeirra. 
Ofanvatnslausnir líkja eftir náttúrulegri hringrás vatns þar sem 
jarðvegurinn og gróðurinn í ofanvatnsrásunum hreinsa ofanvatnið 
að mestu af mengandi efnum áður en vatnið sígur niður í jarðveginn 
eða rennur að lokaviðtaka eins og á eða sjó (Ráðgjafarfyrirtækið 
Alta, 2016).  

Blágræna ofanvatnslausnir gera almenningsrými grænni og fallegri, 
stuðla að heilbrigðara lífríki, líffræðilegri fjölbreytni, er lausn á 
flóðavandamálum og er drifkraftur fyrir fleiri jákvæðar breytingar í 
umhverfinu (Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2016).

„Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði stuðlað að heilnæmi 
umhverfis með viðeigandi ráðstöfunum varðandi (...) 
fráveitu (...). Sérstaklega verði hugað að umhverfisvænum 
lausnum þar sem það á við, svo sem varðandi (...) sjálfbærar 
ofanvatnslausnir (...).”

Mynd 2. Ofanvatnsrásir í Urriðaholti skila allri ofankomu í Urriðavatn

3.19 Erindi flutt á ráðstefnu, óútgefið
Snið: Nafn höfundar (flutningsár, mánuður). Heiti erindis. Erindi flutt á 
heiti ráðstefnu, staðsetning
ráðstefnu.

11.5, bil 15. 17 á milli efnisgreina.. Heimild 20 bil



 

Samkvæmt Gísla Rafni Guðmundssyni (2016) í ritinu Kjarnasvæði 
í þéttbýli sem hann gerði fyrir Skipulagsstofnun, eru helstu 
drifkraftar bæjarkjarna taldir vera m.a. gott aðgengi fyrir íbúa að 
almenningsgörðum, góðum almenningsrýmum og/eða náttúruríkum 
svæðum. Drifkraftur (e. generator) kjarnasvæða er skilgreint sem 
sundlaug, almenningsgarður eða annað fyrirbæri sem glæðir 
bæjarhluta lífi.

Í bókinni Life Between Buildings flokkar Gehl (2011) ferðir fólks niður 
í þrjár athafnir; nauðsynlegar, valfrjálsar og félagslegar athafnir. Það 
sem einkennir gott svæði er að fólk sinnir ekki aðeins nauðsynlegum 
athöfnum gangandi/hjólandi heldur stundar það einnig valfrjálsar 
og félagslegar athafnir þar. En þær athafnir eiga sér aðeins stað ef 
svæðið eða bærinn bjóði upp á það og að kringumstæður séu réttar. 
Á svæðum sem eru á lágum gæðastaðli er aðeins hægt að sjá fólk 
sem er að sinna nauðsynlegum athöfnum.
 
Nauðsynlegar athafnir, út frá hugmyndafræði Gehl (2011), eru t.d 
að komast á milli staða til að sinna erindum á meðan valfrjálsar 
athafnir eru t.d. eins og að taka pásu og setjast niður á bekk og njóta 
umhverfisins. Félagslegar athafnir eiga sér stað þegar meira er af 
fólki innan sama svæðis og það fylgist með, hlustar og upplifir hvort 
annað á hlutlausan hátt eða með því að taka þátt. 
 
Lítið úrval af afþreyingu á svæði hefur áhrif á hvort almenningur vilji 
verja meiri tíma þar en aðeins til að sinna erindagjörðum. Einnig 
hefur fjöldi bekkja til að setjast á og staðsetning þeirra mikil áhrif. 
Staðsetning bekkja með gott aðgengi, útsýni og sólríkju er talin góð. 

Vegfarendur vilja hafa eitthvað til að fylgjast með en ef það er ekki í 
boði, þá er sá bekkur talinn annarsflokks og hefur það afgerandi áhrif 
á notkun hans.

Gehl (2011) nefnir að góð lýsing er mikilvæg fyrir hvert svæði til að 
auka á öryggistilfinningu vegfarenda og skapa vinalegt götuumhverfi 
sem í senn myndi auka notkun um kvöld og vetur. Einnig eru góðar 
og öruggar samgöngur fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur 
mikilvægar fyrir gæði garða sem og tengingar við nærliggjandi 
stofnanir og hverfi til að hvetja til valfrjálsra og félagslegra athafna. 
 
Samkvæmt Gehl (2011) geta svæði verið aðgengileg, örugg og boðið 
upp á mismunandi iðkanir til að laða að fólk en til að fá það til að 
dvelja þar og setjast niður þarf svæðið einnig að vera notalegt. Þar 
skiptir miklu máli að sé gott skjól fyrir ríkjandi vindi, sé sólríkt og að 
það sé eitthvað til að horfa á eða fylgjast með. Ef að svæði uppfyllir 
fyrrnefnd skilyrði til að laða fólk að, hefur það keðjuverkandi áhrif og 
laðar að enn fleira fólk þar sem fólk hefur þörf á að vera í kringum 
aðra og fylgjast með því athafast eða jafnvel eiga bein samskipti við 
það ef að til þess kæmi.

Það sem Gehl (2011) er að reyna að koma á framfæri í bók sinni 
er að það sem gerir bæ að góðum bæ er að hann er gönguhæfur, 
veðursæll, fallegur, sitjanlegur, þjónustuvænn og bjartur. Góður bær 
er þar sem hægt er að dvelja og þar eru félagslegar athafnir, fjölbreytt 
menning, viðburðir og samskipti í boði.

3.2 Bæir fyrir fólk
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Patrik Grahn er sænskur landslagsarkitekt og prófessor hjá 
Landbúnaðarháskóla Svíþjóðar - SLU sem hefur rannsakað notkun 
og upplifun fólks af grænum svæðum innan þéttbýlis síðan 1983 
(Sveriges lantbruksuniveristet, 2016). Grahn (1991) spurði sig þeirra 
mikilvægu spurninga, hvernig fólk notaði græn svæði og hvort að þörf 
væri fyrir þau. Til þess að svara þessum spurningum fylgdist hann 
með félagasamtökum sem og einstaklingum sem stunduðu útivist. 
Hann komst að því að græn svæði skipta miklu máli í skipulagi bæja 
sem hluti af bættri lýðheilsu. 

Samkvæmt Grahn (1991) velur fólk garða út frá iðkunum sínum og 
hann vildi komast að því hvað verður til þess að sú iðkun þróast 
í görðunum. Út frá þessum rannsóknum hefur hann þróað flokkun 
sem dregur fram 8 grunneiginleika grænna svæða og garða. 
Því fleiri iðkanir sem garður hefur upp á að bjóða, því líklegri er 
hann til vinsælda meðal fólks. Til að bæir og borgir geti dafnað 
er mikilvægt að geta boðið fólki upp á alla þessa grunneiginleika. 
Farið verður nánar yfir þessa flokka síðar í greiningu á hvaða iðkanir 
grænu svæðin á Sauðárkróki hafa að bjóða íbúum og hvað vantar.

Hjá SLU hefur hann einnig verið að rannsaka mikilvægi náttúru og 
gæludýra fyrir heilsu og velferð fólks. Grahn byrjaði rannsóknina á 
leikskólum, skólum, dvalarheimilum og sjúkrahúsum þar sem hann 
komst að því að nálægð við náttúru væri mikilvæg fyrir þroska 
og heilsu barna. Jafnframt að það væri mikilvægt fyrir menntun í 
skólum, fyrir heilbrigðiskerfið og dvalarheimili aldraðra (Sveriges 
lantbruksuniveristet, 2016).
 
 

 
Saga almenningsgarða á Íslandi er tiltölulega stutt samanborið við 
Evrópu og Bandaríkin en þar urðu garðar til í kjölfar iðnbyltingarinnar 
til að stuðla að líkamlegri og andlegri heilsu bæjarbúa. Austurvöllur 
í Reykjavík var upphafið að þróun almenningsgarða á Íslandi og 
hann var gerður árið 1875 en fyrsti eiginlegi almenningsgarðurinn, 
Lystigarður Akureyrar, kom löngu seinna eða árið 1912 (Bragi 
Bergsson, 2013).
 
Það var ekki fyrr en skömmu eftir aldamótin 1900 sem umræðan um 
mikilvægi almenningsgarða hófst á Íslandi. Guðmundur Hannesson 
læknir og Guðjón Samúelsson húsameistari ríkisins skipulögðu 
marga bæi á Íslandi frá 1921-1938. Í þeirra áætlunum var alltaf gert 
ráð fyrir almenningsgarði eða svæði til útivistar. En Guðmundur 
(1916, 31) skrifaði í ritinu Um skipulag bæja: 
 
 
 
 
 

Á tímabilinu 1920-1952 voru almenningsgarðar gerðir af ýmsum 
félagasamtökum að eigin frumkvæði til að sýna fram á að hægt væri 
að rækta gróður til prýðis hérlendis. Flestir þeirra eru í dag í eigu 
sveitarfélaganna. Í dag er þó almennt talið nauðsynlegt fyrir borgir 
og bæi að vera með almenningsgarða og önnur útivistarsvæði til að 
þeir, ásamt íbúum, geti dafnað (Bragi Bergsson, 2013).

„Jafnframt því sem bæirnir stækka þá neyðast menn til 
að ætla ríflega svæði fyrir lystigarða handa almenningi á 
víð og dreif um borgirnar, leikvelli handa börnum o.s.frv.“

3.3 Gæði grænna svæða 3.4 Saga almenningsgarða
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3.4.2 Skallagrímsgarður í Borgarnesi

Byrjað var á Skallagrímsgarði árið 1930 þegar UMF. Skallagrímur 
og Kvenfélag Borgarness keyptu land til að gera garð þar (Samson 
Bjarnar Harðarson, 2013). Skallagrímsgarður fékk nafn sitt frá 
Egilssögu þar sem Skallagrímur var heygður þar. Garðurinn er 
staðsettur í lægð á milli tveggja hæða í miðjum bænum og mikill 
gróður ásamt steinihlöðnum veggjum mynda umgjörð um hann sem 
felur hann að vissu leiti (Einar E. Sæmundsen, 2005).

Gildi fyrir bæjarbúa
Skallagrímsgarður er skrúðgarður sem sett hefur svip sinn á miðbæ 
Borgarness og er mikilvægur sem einn af megin kennileitum bæjarins. 
Þangað koma bæjarbúar til að fagna saman af ýmsum tilefnum og 
njóta náttúrunnar. 

Mynd 4. Meginás Skallagrímsgarðs er aspargöng
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3.4.1 Hellisgerði Í Hafnarfirði
 
Málfundafélagið Magni stóð að baki gerð skrúðgarðsins Hellisgerðis 
í Hafnafirði árið 1922. Félagið vildi hafa áhrif á útlit Hafnarfjarðar með 
því að setja upp „blóma- og skemmtigarð” sem yrði prýði fyrir bæinn. 
Það sem er einkennandi fyrir garðinn er hraunlandslagið, álfabyggð 
og margar fjölbreyttar eindir sem í honum eru (Vala Magnúsdóttir, 
2012).
 
Gildi fyrir bæinn
Hellisgerði hefur lengi verið stolt Hafnfirðinga og hefur verið fjölsóttur 
af þeim ásamt öðrum gestum í gegnum tíðina. Áður fyrr þegar 
þáverandi forsetar Íslands komu í opinbera heimsókn til Hafnafjarðar, 
þá var tekið á móti þeim í Hellisgerði (Vala Magnúsdóttir, 2012).

Mynd 3. Tjörnin í Hellisgerði



 

3.4.4 Miðbæjarsvæði í Langå
 
Í danska járnbrautabænum Langå á Jótlandi þar sem búa 2.864 
manns (Befolkningen i Danmark, á.á.), er gott dæmi um nýlega 
endurgert miðbæjarsvæði á erlendri grundu. Landslagsarkitektarnir 
hjá ByMUNCH fengu verkefnið að endurhanna grátt svæði í 
miðbænum sem er umkringt bílastæðum (ByMUNCH, 2016).
 
Gildi fyrir bæinn
Þau vildu skapa lifandi svæði þar sem fólk hittist óformlega en sem 
stæði út úr og fengi fólk til að vilja dvelja þar. Með því að staðsetja 
hverja eind á lykilstaði, telja þau að svæðið sé eins ódýrt í framkvæmd 
og mögulegt er. Svæðið var klárað árið 2016 (ByMUNCH, 2016).
 

Mynd 6. Vel skipulögð garðhúsgögn
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Þau vildu þó ekki verja of miklum 
fjármunum í það og þau telja að það hafi 
tekist með því að veita hverri eind sinn 
tilgang og staðsetja þær á lykilstaði. 

Mynd 5. Skrúðgarðurinn á Húsavík

3.4.3 Skrúðgarðurinn á Húsavík
 
Kvenfélagskonur byrjuðu á gerð Skrúðgarðsins á Húsavík árið 
1975. Þær vildu gera svæði fyrir almenning til að njóta útivistar. Mikil 
vakning var á þessum tíma um nauðsyn garða en þær stofnuðu 
Garðyrkjufélag Húsavíkur á sama tíma. Garðurinn er sem leynd 
perla í miðjum bænum en hann er frekar falinn og mörkin á honum 
óljós (Klitgaard, 2015).
 
Gildi fyrir bæjarbúa
Bæjarbúar vita hvar garðurinn er og er hann þeim kær viðbót við 
bæinn en hann skartar yfir 100 tegundum fjölskrúðugra trjáa og 
runna og sumar hverjar eru fágætar. Meðal einda í garðunum eru 
gamlar minjar, fjórar brýr yfir á sem rennur í gegn, tjörn og skúlptúr 
(Klitgaard, 2015).
 



 

3.4.6 Umræður
 
Tekin voru fyrir nokkur græn almenningssvæði á Íslandi og í Danmörku 
og fjallað stuttlega um uppruna og gildi þeirra innan hvers og eins 
samfélags. Ég velti fyrir mér grundvelli fyrir tilvist miðbæjargarðs í 
bæjarfélagi.
 
Flæðarnar, Skallagrímsgarður og skrúðgarðurinn í Húsavík eru 
svæði að svipaðri stærð, staðsett miðsvæðis innan bæjarfélaga að 
svipaðri stærð, með svipaðan íbúafjölda nema Sauðákrókur er með 
aðeins fleiri íbúa (Hagstofa Íslands, 2017, viðauki B). Flæðarnar eru 
ekki garður og það eru engin gæði í þeim eins og staðan er í dag og 
það er ekki almenningsgarður á Sauðárkróki. Sé grundvöllur fyrir því 
að reka miðbæjargarða í öðrum bæjarfélögum svipuðum að stærð, 
með færri íbúa, þá sé ég ekkert til fyrirstöðu fyrir því að það sé gerður 
miðbæjargarður á Sauðárkróki sem myndi auka gildi og gæði fyrir 
samfélagið í bænum eins og í hinum bæjarfélögunum.
 
Mér þykir vert að nefna Hellisgerði, miðbæjarsvæðið í Langå 
og Fredens Park vegna uppruna þeirra og gildi fyrir samfélögin. 
Jafnframt að sýna fram á nýleg dæmi erlendis frá um endurgerð á 
miðbæjarsvæðum og fyrirhuguð gildi þeirra fyrir samfélagið sem er 
ákveðið fordæmi fyrir lítil íslensk samfélög út á landi sem eru ekki 
með almenningsgarða og/eða torg.
 
Frændur okkar í Danmörku hafa lengi þekkt mikilvægi grænna svæða 
fyrir samfélagið (Kaupmannahöfn, 2003). Ég tel að það sé kominn 
tími til að við sjáum að okkur og tökum þá til fyrirmyndar varðandi 
áherslu á gæði grænna svæða og nýtingu garða.

3.4.5 Fredens Park í Kaupmannahöfn
 
Fredens Park er að mestu grasflöt með nokkrum æfingar- og 
leiktækjum á Austurbrú, í miðri Kaupmannahöfn (Google Maps, 2017, 
viðauki A). Garðurinn var friðaður árið 2010 og sett þróunaráætlun 
fyrir hann með þá framtíðarsýn að garðurinn verði líflegur 
hverfisgarður með möguleika til notkunar dags daglega (Pape, 
2015). Landslagsarkitektarnir hjá SLA (á.á.) hafa fengið verkefnið að 
endurhanna garðinn.
 
Gildi fyrir hverfið
Tillagan býður upp á að upplifa náttúruna í miðri borg og mætir 
þar með grunnþörf manneskjunnar fyrir nálægð við hana með 
sinni líffræðilegu fjölbreytni í gróðri og dýralífi. Garðurinn mun hafa 
hagnýta virkni með sjálfbærni að leiðarljósi (SLA, á.á.). 

Mynd 7. Garðurinn í framtíðinni

. sem svar við loftslagsbreytingum.  

og er frekar falinn vegna gróðursældar 
og steinhlöðnum veggjum. Í Borgarnesi 
búa rétt um 1900 manns (Wikipedia, 
2017a) en á Sauðárkróki búa. 

http://px.hagstofa.is/pxis/sq/
eae0cba7-79c2-4f31-91f9-
54576b804af7 
 
http://px.hagstofa.is/pxis/
pxweb/is/Ibuar/Ibuar__man-
nfjoldi__2_byggdir__Byggda-
kjarnar/MAN03106.px/table/
tableViewLayout1/?rxid=fd77
329c-6b55-4954-b1c3-8795c0

11



 

3.5 Lýðheilsa
 
Landlæknisembættið (2003) heldur því fram að Íslendingar séu 
misvel upplýstir um þau heilsubætandi áhrif sem hreyfing hefur. Til 
að bæta það þurfa upplýsingar, hvatning og almenningsráðgjöf að 
vera í boði fyrir þá. „En hreyfing snýst ekki eingöngu um hegðun 
einstaklinga. Ýmis ytri skilyrði, s.s. skortur á gangstígum eða 
almenningsgörðum, íþrótta- og tómstundaaðstöðu, geta verið 
hindrun þegar fólk ætlar sér að stunda einhvers konar hreyfingu” 
(Landlæknisembættið, 2003, 20). 
 
Í skýrslu Landlæknisembættsins (2003) er einnig nefnt að hvetja 
þurfi ríki og sveitarfélög til að gera heilbrigðismat við undirbúning 
allra ákvarðana sem geta haft áhrif á líf og heilsu íbúanna.
 
Samkvæmt Páli Jakob Líndal (2016, september) hafa græn svæði 
góð líkamleg, andleg og þjóðfélagsleg áhrif varðandi sálfræðilega 
endurheimt. Hún á sér stað þegar endurnýjun líkamlegrar, andlegrar 
og félagslegrar getu verður vegna hvíldar frá kröfum hversdagsins. 
Sú hvíld á sér stað í endurheimtandi umhverfi sem gefur tækifæri 
fyrir og ýtir undir að manneskja nái að hvíla sig eins og t.d. á grænum 
svæðum.
 
Til að stuðla að betri lýðheilsu almennings þarf að auðvelda 
og hvetja til hreyfingar og útivistar í daglegu lífi og styðja við 
mannleg samskipti til að vinna gegn einangrun. Skipulag byggðar, 
samgangna, mannvirkja og útisvæða skipta þar miklu máli. Þar er 
mikilvægt að í boði sé m.a. íþróttaaðstaða, leiksvæði, aðgengilegar 
almenningssamgöngur, opin svæði og að þar sé aðgengi fyrir alla 
(Ludvig Guðmundsson, 2016, september).

3.5.1 Aðgengi fyrir alla
 
Ferðamálastofa, Öryrkjabandalags Íslands, Ferðaþjónusta bænda, 
Samtök ferðaþjónustunnar og Ferðamálasamtök Íslands (2007) 
hafa í sameiningu gert rit um ferðaþjónustu fyrir alla þar sem eru 
gerð flokkunarviðmið fyrir aðgengi að áningar- og útivistarsvæðum 
á Íslandi. Til að garður sé aðgengilegur öllum, þar með aðgengi 
fyrir hjólastóla með/án aðstoðar, þarf að leggja áherslu á ákveðin 
atriði við gerð stíga, útsýnisstaði, upplýsingar og skilti, sem verður 
skilgreint enn frekar hér.
 
Stígar og útsýnisstaðir
Halli og hliðarhalli stíga má aldrei vera meiri er 1:50 (2%) og þeir þurfa 
að vera breiðari en 90 cm. Stígar þurfa að vera með bundnu slitlagi, 
timburpallar eða með þjöppuðum malarvegi án lausamalar á yfirborði. 
Rifur á milli fjala og/eða hella mega ekki vera meira en 5 mm. Ef það 
eru skábrautir skulu þær vera meðfram eða yfir tröppur og hliðarkantar 
a.m.k. 4 cm. Ef það er stigi skal hvert þrep ekki vera hærra en 15 cm. 
Hvíldarstaðir með bekkjum eiga að vera með um 100 m. millibili og 
með a.m.k. 90 cm breiðu svæði fyrir hjólastóla við bekkina.
 
Upplýsingar og skilti
Upplýsingar um stígana skal vera við upphaf leiðar. Skilti skal vera 
aðgengilegt, með láréttum fleti fyrir framan (150x150 cm.) og föstu 
undirlagi. Einnig skal það vera í góðri sjónhæð með neðri brún í um 
90 cm. hæð og efri brún í um 180 cm hæð.
 
Þjónustuhús, gangstéttir og bílastæði við nærliggjandi stofnanir skuli 
uppfylla kröfur byggingareglugerðar hvað varðar aðgengismál. 
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Mynd 8. Staðsetning Sauðárkróks

 
 
Það búa um 2.564 manns á Sauðárkróki (Hagstofa Íslands, 2017, 
viðauki B) en það er kaupstaður í Sveitarfélaginu Skagafirði. Árið 
1858 varð Sauðárkrókur löggiltur verslunarstaður en föst búseta hófst 
ekki fyrr en um árið 1871. Um aldamótin 1900 voru íbúar orðnir um 
400 en sú öra fjölgun var þó ekki áframhaldandi þar sem að það var 
engin höfn og atvinnuhættir voru einhæfir. Árið 1947 þegar bærinn 
fékk kaupstaðaréttindi voru íbúar orðnir um 1000. Hafnaraðstaðan 
var bætt og hafa flestir íbúar atvinnu af sjávarútvegi í dag en þó 
einnig talsvert af iðnaði og þjónustu (Sauðárkrókur, á.á.).

4. Athugunarsvæði
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Mynd 9. Staðsetning Flæðanna innan Sauðárkróks í Skagafirði

Mynd 10. Afmörkun Flæðanna ásamt helstu götum og stofnunum

Sundlaug  
Sauðárkróks

Íþróttasvæði 

Safnahúsið Skagfirðingabraut

Ránarstígur

Hólavegur

Freyjugata

Suðurgata

Flæðarnar

Nafirnar

Gamli  
barnaskólinn

Arion 
banki

Ráðhúsið

Orkan 
Bláfell

4.1 Landfræðileg lega 

Sauðárkrókur liggur innst vestur við botn Skagafjarðar. Nafnið 
fær bærinn frá Sauðá sem rennur úr Sauðárgili og liggur sunnan 
við byggðina. Norðan megin við bæinn rís tignarlega bæjarfjall 
Sauðkrækinga, Tindastóll sem er ákveðið kennileiti þegar keyrt er að 
bænum og er íþróttafélag bæjarins nefnt eftir því. Nafirnar gnæfa yfir 
gamla bænum en þær eru fornir sjávarkambar og ganga fimm klaufir 
inn í þær. Byggðin var fyrst aðeins undir Nöfunum en hefur flust 
sunnar með tímanum (Sauðárkrókur, á.á.). Eftir 1970 byrjaði byggðin 
að færast upp á brekkurnar og út á jaðra mýrlendis í samræmi við 
fyrsta aðalskipulag Sauðárkróks (Lendis, 2009a).
 
 
4.2 Mörk og aðliggjandi svæði 

Flæðarnar eru staðsettar í miðjum bænum en mörk athugunarsvæðis 
eru frá sundlaug Sauðárkróks í suður að meðtaldri grasflötinni 
vestan við hana, að Nöfunum meðtöldum í vestur, að Safnahúsi 
og Bankahúsi í norður, að meðtöldum bílastæðum á Faxatorgi að 
Orkunni Bláfelli og íbúabyggð í austur.

Helstu götur sem liggja að Flæðunum eru Skagfirðingabraut, 
Ránarstígur, Skólastígur og Suðurgata. Aðliggjandi stofnanir og 
þjónustur eru Sundlaug Sauðárkróks, Orkan Bláfell, Safnahúsið, 
Arion banki (Bankahúsið) og Ráðhúsið.
 
Sunnan við sundlaugina er íþróttasvæði bæjarins og við innganginn 
að Sauðárgili, er grunnskólinn Árskóli (sjá mynd 32).
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4.3 Þéttbýlisuppdráttur

Á þéttbýlisuppdrætti Sauðárkróks í aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-
2021 eru þrjú mismunandi svæði dreifð um neðri bæinn tilgreind 
sem miðsvæði (gulur á mynd 11) merkt „M.-3.1-3.3.”. Flæðarnar eru 
á miðbæjarsvæði sem er merkt M-3.1. Helstu aðliggjandi svæði eru 
íbúðarsvæði (fjólublá á mynd 11) og opin svæði til sérstakra nota 
(græn á mynd 11) (Lendis, 2009c).

Samkvæmt greinargerð aðalskipulags á tjaldsvæðið á Sauðárkróki 
að vera sunnan við kirkjugarðinn, á Móum (U-3.4 á þéttbýlisuppdrætti) 
og gert er ráð fyrir að rísa muni þar 150 m2 þjónustuhús til að þjónusta 
gesti (Lendis, 2009b). 
 
Nefnt er sérstaklega náttúrugarðinn í Sauðárgili - Litla skóg þar sem 
er sagt að viðhald eigi að vera í lágmarki og gróðurinn eigi að fá að 
vaxa óáreittur. Þó er gert ráð fyrir afmörkuðum svæðum sem eiga 
að vera „eins konar skrúðgarðar” að því leiti að þar verði komið fyrir 
bekkjum og ræktuð blóm og skrautrunnar sem skuli njóta umhirðu 
(Lendis, 2009a). 

 
4.3.1 Gildandi deiliskipulag
 
Deiliskipulag hefur verið gert nokkrum sinnum fyrir Faxatorg og 
Flæðar en það sem er í gildi núna er síðan 1997. Þar er gert ráð fyrir 
byggingu við Nafirnar með bílastæðum fyrir aftan og litlum garði fyrir 
framan (sjá mynd 12). Við gerð aðalskipulags Sauðárkróks 1994-
2014 var sett það að markmiði að gera deiliskipulag fyrir Flæðarnar 
þar sem gert er ráð fyrir svæði til byggingar og almennrar útivistar 
(Lendis,1997).

Mynd 11. Flæðarnar samkvæmt Aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021

Mynd 12. Gildandi deiliskipulag Flæða frá 1997

http://www.annapolisla.com/
projects/parks-and-recreation/
germantown/
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Skipulagslýsing vegna fyrirhugaðs deiliskipulags fyrir Flæðar og 
íþróttasvæði við Skagfirðingabraut var samþykkt 23. júní 2016 
á fundi Skipulags- og byggingarnefndar og 29. júní 2016 á fundi 
Sveitarstjórnar Sveitarfélagsins Skagafjarðar (Skagafjörður, 2016a). 
Á fundi Sveitarstjórnar tekur til máls Bjarni Jónsson, 2. varaforseti: 

 Framundan er deiliskipulagsferli á svæði sem tekur yfir okkar 
glæsilega íþróttasvæði, Sundlaug Sauðárkróks og Flæðarnar í hjarta 
bæjarins. Í skipulagslýsingu er gert ráð fyrir að hótel rísi á Flæðunum. 
Er hér gerður fyrirvari við þá staðsetningu. Bygging nýs hótels á 
Sauðárkróki yrði burtséð frá staðsetningu, hins vegar mikil lyftistöng 
fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu og atvinnulíf á svæðinu. Framundan 
er deiliskipulagsferli á þeim reit sem sótt er um undir hótelið. Þar 
gefst íbúum tækifæri til að koma að athugasemdum og tillögum áður 
en endanlegar ákvarðanir verða teknar um mögulegar útfærslur 
eða staðsetningu á slíku hóteli ef af verður. Skiptar skoðanir eru um 
staðsetninguna og hvernig Flæðarnar njóti sín best í framtíðinni og 
má þann áherslumun eins og víðar finna í sveitarstjórnarhóp VG og 
óháðra (Skagafjörður, 2016b, dagskrárliður 13).

Íbúum var veittur frestur til 26. júlí 2017 til að koma með athugasemdir 
og tillögur til skipulags- og byggingarfulltrúa (Skagafjörður, 2016a).
 
Þann 5. febrúar 2017 kom út ný skipulagslýsing sundlaugar- og 
íþróttasvæðis Sauðárkróks þar sem Flæðarnar og Faxatorg eru 
ekki tekin með. Markmiðið er að fá heildstætt skipulag fyrir svæðið 
í samhengi við aðliggjandi byggð. Þar afmarkast deiliskipulagið 
af Skagfirðingabraut að austan, s.k. Flæðum að norðan, Nöfum 
að vestan og skólalóð Árskóla að sunnan. Í fyrirhuguðu skipulagi 
er gert ráð fyrir sundlaugarbyggingu, laugasvæði og væntanlegar 
breytingar á velli íþróttasvæðisins (Úti og Inni sf. Arkitektar, 2017). 
 

Í markmiði deiliskipulagsins er stefnt að því að:  

Í lýsingu á tillögunni er jafnframt sagt að almenningsgarður á 
Flæðunum á að ýta undir myndun götulífs sem er nauðsynlegt 
í hverjum bæ. Almenningsgarður á Flæðunum myndi vera 
áningarstaður og athvarf götulífs á Sauðárkróki, svo framarlega að 
starfsemi sem væri byggð þar leggi ekki andrými svæðisins undir 
sig. Garðurinn þarf að vera þannig skipulagður að fólk vilji „stansa, 
setjast og dvelja”. Til þess að ná því fram þarf að leggja áherslu á 
að þar sé leiktækjasvæði, bekkir, þægileg lýsing og að gerðar séu 
tjarnir/tjörn sem væri hægt að skauta á á veturna. Gangstígar væru 
hafðir allt að 2 m. breiðir og þeir hellulagðir eða malbikaðir. Haldið 
er fram að nauðsynlegt sé að afmarka svæðið frá Skagfirðingabraut 
með lágvöxnum gróðri eða upphlöðnum beðum en halda því þó 
þannig að hægt sé að sjá inn á svæðið frá götunni.

aðliggjandi

• Flæðar og Faxatorg hljóti upphefð sem er við hæfi á 
þessum mikilvæga stað í bænum. 

• Styrkja þá rýmismynd og þá tvískiptingu sem fyrr er lýst 
við Flæðar og Faxatorg. 

• Viðhalda ímynd Flæðanna sem opins svæðis í 
miðbænum.

• Hvetja götulífið með eins konar bæjargarði, til þess búnum 
að laða fólk að, helst allt árið því gangandi fólk um götur er  
eftirsóknarvert í lifandi bæ. 

• Á Flæðum megi byggja yfir starfsemi sem hæfi öðrum 
markmiðum, laði fram mannlíf á götur og torg allan 
ársins hring og styðji rýmismynd svæðisins.

• Halda til haga stækkunarmöguleikum fyrir Safnahúsið.

     (Lendis, 1997, 6)

4.3.2 Nýlegar skipulagslýsingar 
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Mynd 14. Frumdrög að hóteli samkvæmt deiliskipulagslýsingu 2016

4.3.3 Umræður 

Ekki er minnst á lýðheilsu, miðbæ, almenningsgarð eða miðbæjargarð 
í aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021. Náttúrugarðurinn í Sauðárgili 
- Litli skógur (sjá mynd 32), er þó nefndur og að áhugi sé fyrir að hafa 
þar „eins konar skrúðgarð” á afmörkuðum svæðum (Lendis, 2009a). 
Einnig hafa komið upp hugmyndir um að gera útikennslu- og leiksvæði 
neðar í gilinu, nær grunnskólanum Árskóla (Indriði Einarsson, 
sviðstjóri veitu- og framkvæmdasviðs Skagafjarðar, símtal, 5. apríl 
2017).
 
Að hafa skrúðgarð í Sauðárgili tel ég ekki vera raunsæja hugmynd 
vegna fjarlægðar við íbúa og hve falinn hann er. Tel ég þó hugmynd 
sveitarstjórnar góða að hafa útikennslu þar vegna nálægðar við 
skóla.
 
Tilvalið þykir mér að halda Sauðárgili sem tiltölulega villtu svæði og 
leyfa gróðri að vaxa óáreittur nema þá til grisjunar og halda þar með 
kostnaði í lágmarki og verja þeim fjármunum frekar í gerð almennilegs 
garðs sem fleiri myndu verða varir við og þar með nota. Hagkvæmara 
er að hafa þesskonar garð í miðbæ vegna menningarlegra tengsla.

2017 kom út skipulagslýsing fyrir sundlaugar- og íþróttasvæði sem 
tekur ekki til Flæðanna eins og deiliskipulagsgerð íþróttasvæðis og 
Flæða sem kom út árið 2016. Virðast því örlög Flæðanna sitja á 
hakanum enn og aftur.
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Mynd 13. Afmörkun deiliskipulags fyrir Flæðar og íþróttasvæði 2016 borin  
   saman við skipulagslýsingu sundlaugar- og íþróttasvæðis 2017

Gildandi deiliskipulag fer 
nokkurn veginn milliveginn 
þar sem hún er bæði með 
garð sem á að fá að njóta sín 
með hógværa byggingu.

2017

2016

Að það sé komin sér skipulagslýsing fyrir sundlaugar- og íþróttasvæði 
segir sitthvað til um að ekki séu allir sammála um deiliskipulagsgerð 
íþróttasvæðis og Flæða sem kom út árið 2016. Kominn er tími til að 
koma með tillögu sem flestir geta verið sáttir með en það er nokkuð 
ljóst að hótel með tilheyrandi rekstri sem yfirtekur Flæðarnar, er ekki 



 

Tillaga að deiluskipulagi, nefna aðeins 
einu sinni

4.4 Áhugi íbúa 

Íbúar Sauðárkróks hafa margir hverjir áhuga á afdrifum Flæðanna. 
Skiptar skoðanir eru t.d. á fyrirhuguðu deiliskipulagi fyrir Flæðarnar 
þar sem gert er ráð fyrir staðsetningu hótels og hafa orðið áberandi 
umræður innan samfélagsins síðan þá. 

Stofnuð var síða á facebook af Bryndísi Þráinsdóttur árið 2011 sem 
ber heitið Flæðarnar á Króknum þar sem 392 áhugasamra bæjarbúa, 
brottfluttra Skagfirðinga og öðrum sem er umhugað málefnið, fylgjast 
með stöðu mála Flæðanna. Þar er safnað saman og haldið utan 
um hugmyndir um Flæðarnar í máli og myndum. Síðan tillagan að 
nýju deiliskipulagi var samþykkt þá hefur þátttaka á síðunni verið 
einstaklega virk. Tveir bæjarbúar, Magnús Freyr og Ingvi Hrannar, 
hafa sýnt framtakssemi með því að gera sínar eigin tillögur að 
Flæðunum sem báðar innihalda einhverskonar útgáfu af garði en 
þær voru birtar á síðunni sumarið 2016.

Ég stofnaði til formlegs undirskriftalista í júní 2016 á Change.org 
undir titlinum Undirskriftarlisti gegn tillögu um staðsetningu hótels 
á Flæðunum, Sauðárkróki, þar sem skorað er á skipulags- og 
byggingarfulltrúa, Jón Örn Berndsen, um að endurskoða deiliskipulagið 
varðandi staðsetningu fyrirhugaðs hótels á Flæðunum. Gefinn var 
frestur til 26. júlí 2016 til að skila inn skriflegum ábendingum til Jóns 
(Skagafjörður, 2016a) en undirskriftalistinn var sendur á netfang 
hans daginn áður þar sem 207 manns voru búin að skrifa undir og 
margir hverjir skrifað persónuleg ummæli um málefnið (Change.org, 
2017, viðauki C).

Mynd 15. Tillaga Magnúsar Freys

Mynd 16. Tillaga Ingva Hrannars 
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Niðurhalað af change.org þann 28. apríl 2017 

Sunna Ósk Þorvaldsdóttir (2016). Undirskriftarlisti gegn 
tillögu um staðsetningu hótels á Flæðunum, Sauðárkróki. 

 Skoðað 2. apríl 2017 á vef Change.org: https://www.
change.org/p/bj%C3%B6rgum-fl%C3%A6%C3%B0unum



 

Hafa deiliskipulag undir Þéttbýlisuppdrætti og hafa sameiginlegar niðurstður? 
Skrifa um að.... bla enda er þetta ekkert smá ferlíki.. mynd af hóteli :D

Mynd 17. Hlutfall malbiks, bygginga og grænna svæða

5. Greiningar  
 
Lykillinn að góðri hönnun er vönduð og ítarleg greiningarvinna. 
Hér á eftir koma nokkrar greiningar sem hjálpa til við að skilja 
svæðið og notkunina á því.
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5.1 Núverandi aðstæður

Flæðarnar eru opið grænt svæði staðsett í miðjum Sauðárkróksbæ. 
Á kvöldin og um veturna skapa þær, ásamt íþróttasvæðinu, langt 
og dimmt svæði í miðjum bænum sem hefur slæm áhrif á götulíf 
(Lendis, 1997).
 
Eindir
Núverandi eindir (e. elements) á Flæðunum teljast vera göngustígur 
og gróður í Nöfunum, skúlptúrinn Stóðhesturinn Faxi, tjaldsvæðaskúr 
og sundlaugin.
 
Notkun
Tjaldsvæði hefur verið rekið á Flæðunum síðustu tvo áratugi þrátt fyrir 
talsverða óánægju íbúa (Lendis, 2009a). Flæðarnar eru enn notaðar 
sem tjaldsvæði á sumrin þrátt fyrir að það eigi að vera á Móunum 
samkvæmt gildandi aðalskipulagi (Lendis, 2009c). Á hátíðardögum 
eru Flæðarnar notaðar undir ýmiskonar skemmtanir og/eða þjónustu 
fyrir íbúa og gesti. Á veturna eru Flæðarnar þó ekki notaðar nema 
undir snjó af nærliggjandi götum og bílastæðum (Lendis, 1997).
 
Ástand
Flæðarnar liggja lágt og eru það blautar, sérstaklega á vorin í 
snjóleysingum, að ekki var lagt í að byggja þar áður fyrr (Lendis, 
1997). Grasflötin er illa farin eftir ágang tjaldsvæðagesta um sumarið 
og þá sérstaklega þar sem þeir hafa verið að keyra inn á svæðið (sjá 
rauðan hring á mynd 19). 
  

Mynd 18. Flæðarnar þegar Unglingalandsmótið fór fram 2014
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Mynd 19. Vatn liggur í gamla árfarveginum, janúar 2017



 

5.2 Saga Flæðanna 

Áður fyrr rann Sauðá um Flæðarnar en þegar farvegi hennar var 
breytt til suðurs upp úr 1950, varð eftir land sem mikið hefur verið 
deilt um hvernig eigi að nýta. Niðurstaðan var sú að suðurhluti þeirra 
skyldi verða íþróttasvæði með sundlaug en norðurhluti, Flæðarnar í 
dag, ættu að vera torg (Lendis, 1997). Fram hafa komið hugmyndir 
um að byggja kirkju, félagsheimili, kaupfélag, skrúðgarð og hótel. 
Enn hefur ekkert orðið úr tillögum fyrir Flæðarnar vegna ágreinings 
en hús hafa verið teiknuð og skrúðgarðar skipulagðir en þar stendur 
núna skúr með aðstöðu fyrir tjaldsvæði (Lendis, 2009a).
 
Hesthús voru áður fyrr við ræturnar á Nöfunum þar sem bændur 
komu hestum sínum áður en þeir sinntu erindum í bænum (Lendis, 
1997).

Faxatorg
Í dag teljast Safnahúsið og Bankahúsið, ásamt bílaplönum, til 
Faxatorgs en hingað til hefur verið lögð áhersla á bílastæði og 
lóðamál í deiliskipulagi fyrir Faxatorg (Lendis, 2009a). 

Margar hugmyndir hafa komið upp varðandi skipulag Faxatorgs 
en lítið orðið úr þeim vegna ágreinings, nema Safnahúsið og 
Bankahúsið samkvæmt eldri tillögu um Faxatorg. Faxatorg er, sem og 
skúlptúrinn Faxi, kennt við hesthúspallinn sem var yfir Sauðánni og 
Sýsluhesthúsið sem var á Flæðunum. Faxatorg er hluti af Flæðunum 
þó það sé ekki lengur almennt talið með, því að byggingar við torgið 
eiga lóðir á Flæðunum. Vegna hátíðarhalda hefur stundum verið sett 
upp svið fyrir skemmtanir á bílaplaninu sunnan við bankann (Lendis, 
1997).
 

Mynd 20. Hesthús og farvegur Sauðár sjást vel

Mynd 21. Hesthús sem voru við rætur Nafanna

Stjórnsýsluhús eða ráðhús?? 
bæta við íþróttasvæði líka og skólastíg
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5.3 Veðurfar 

Vindur
Algengustu vindáttirnar í Skagafirði eru norðaustan og suðvestan 
átt samkvæmt öllum mælingum frá vindrós 2011-2016 sem staðsett 
er á Sauðárkróksflugvelli (stöð 3433) í Skagafirði. Einnig koma 
sterkustu vindhviðurnar úr þeim áttum. Ekki þarf að hafa miklar 
áhyggjur af suðvestan áttinni þar sem Nafirnar veita skjól fyrir henni 
að mestu en vert er þó að skýla fyrir henni vinstra og hægra megin 
við sundlaugina (Veðurstofa Íslands, 2017, viðauki D).
 
Yfir daginn á sumrin, þ.e. frá júní-ágúst frá kl. 12-18, er norðaustanáttin 
algengust og ber varla á suðvestan átt (Veðurstofa Íslands, 2017, 
viðauki D). Vindgöng myndast um Skagfirðingabraut og Skólastíg 
og blæs norðaustanáttin óáreitt yfir svæðið og ber kaldan vindinn af 
sjónum. Þar sem Faxatorgið og Flæðarnar eru svo ber, nær vindur 
sér auðveldlega upp og kalt er á svæðinu. Það eru engar hindranir 
eins og tré, landmótun eða annað sem hægir á vindinum.

 
Sól og skuggamyndun
Nærliggjandi stofnanir varpa ekki miklum skugga á svæðið vegna 
fjarlægðar nema sundlaugin gæti varpað eilitlum skugga sunnarlega 
á svæðið á veturna. Sólar gætir almennt á Flæðunum frá morgni 
til síðla kvölds yfir sumarið en Nafirnar varpa skugga þá. Nafirnar 
varpa hinsvegar miklum skugga á veturna og nýtur því ekki sólar 
nema til seinnipart dags. Á góðviðrisdögum má helst sjá fólk njóta 
sólarinnar á bekkjum til suðurs framan við Bankahúsið þar sem gott 
skjól er fyrir vindi (Lendis, 2009).

Mynd 22. Veðurfar á Flæðunum

SkólastígurYfir daginn á sumrin

Allar mælingar

Skagfirðingabraut
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5.4 Svæðagreining
 
Hægt er að greina svæði í fimm mismunandi flokka eftir því hvaða 
upplýsingar fólk inntekur við að fara um það. Þetta er aðferðarfræði 
sem bandaríski borgarhönnuðurinn Kevin Lynch þróaði eftir að hafa 
gert athuganir í 5 ár (Lynch, 1960).

Samkvæmt aðferðafræðinni eru svæði greind í eftirfarandi eindir:

Kennileiti (e. landmarks)
Kennileiti eru mikilvæg fyrir fólk til að rata um svæði en oft er það 
eitthvað sem skagar upp úr landslagi eins og t.d. bygging, turn eða 
stórar styttur.

Leiðir (e. paths)
Geta verið stígar, gangstéttir, reiðleiðir, vegir eða aðrar leiðir sem fólk 
notar til að komast á milli staða á greiningarsvæðinu.

Jaðrar (e. edges)
Eins og veggir, byggingar, strandlína, vegir eða önnur skörp sjónræn 
skil sem mynda einskonar mörk eða skil á milli svæða.

Mót (e. nodes)
Þetta eru áhrifasvæði þar sem fólk safnast saman eða mætist t.d. 
þar sem vegir mætast eða þvera hvorn annan. Geta verið götuhorn, 
gatnamót eða torg.

Heildir (e. districts)
Þetta eru einkennandi og hlutfallslega stór svæði sem hafa sín eigin 
auðkenni.

Mynd 23. Faxi er eitt af kennileitum Mynd 24. Skúrinn sem kennileiti

Mynd 25. Nafirnar eru mikill og stór jaðar með göngustíg og vott af gróðri
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Mynd 26. Svæðisgreining á Flæðum og nágrenni

5.4.1 Niðurstöður

Að styðjast við svæðagreiningu á Flæðunum hjálpar til við að skilja 
svæðið eins og það er í dag þar sem það dregur fram einkenni þess 
með því að skilgreina eindirnar. Hver eind er táknuð með mismunandi 
formum á myndinni og verða hér gerð frekari skil.

 
 Leiðir (e. paths) skiptast aðallega í þær götur sem eru næstar 
Flæðunum, Skagfirðingabraut, Faxatorg og Ránarstígur og skiptist 
niður í minni eindir sem eru gangstéttir og göngustígar að svæðinu.

 Helstu kennileiti Flæðanna (e. landmarks) eru sundlaugin, 
stóðhesturinn Faxi, stytta sem var gerð af Ragnari Kjartanssyni 
myndhöggvara (Wikipedia, á.á.), og skúrinn sem er klósett- og 
sturtuaðstaða fyrir gesti tjaldsvæðisins.

 Rýmismyndin er sterk þar sem Nafirnar til vesturs gnæfa yfir 
svæðinu og mynda bakgrunn og er það með einn mest áberandi 
jaðar (e. edges) á svæðinu. Neðan við þær standa stórar byggingar 
til norður og suðurs og að austan lokast rýmið með röð samstæðra 
tvílyftra íbúðarhúsa.

 Mót eru aðallega við innganga nærliggjandi stofnanna 
og þjónustu. Því er mikilvægt að gera góðan aðgang frá þeim að 
garðinum til að fá fólkið þangað.
 
 Það má segja að Flæðarnar sjálfar eru ein heild sem og 
Faxatorg, sundlaugar- og íþróttasvæðið og Nafirnar. Einnig er gamli 
bærinn ein heild þar sem hann er byggður á svipuðu tímabili sem ber 
með sinn eigin stíl.
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5.5 Umlyking og sjónlínugreining

Breyting er á bæjarmyndinni þegar kemur að Flæðunum en umhverfis 
þær standa hærri byggingar en er að finna annarsstaðar í bænum. 
Vítt er til veggja og myndast stórt, bert svæði sem samanstendur af 
Flæðunum og fjölda bílaplana (Lendis, 1997). 
 
 
Sjónlínugreining
Samkvæmt Gehl (2011) getur upplifun á vegalengdum haft áhrif á 
það hvort að fólk velji að fara leiða sinna gangandi eða á bíl. Þar 
hefur ásýnd umhverfis mikil áhrif og þá sérstaklega sjónlínur og 
rýmistilfinning þess. Raunfjarlægð er þá mögulega ekki svo löng en 
umhverfið hefur þau áhrif að það virkar eins og lengri vegalengd og 
því ekki hvetjandi fyrir fólk til að fara gangandi. 
 
Til að sjá hve langt sæist frá miðpunkti Flæðanna var gerð einföld 
sjónlínugreining til að sýna fram á hve mikið víðsýni er á svæðinu. 
Það var gert með því að staðsetja punkt á miðju Flæðanna (rauði 
punkturinn á mynd 27) og gera sjónlínur út frá honum og sýna þar 
með fjarlægðirnar frá honum að næstu hindrun, þ.e. byggingu eða 
hávöxnum gróðri. 

 
Umlyking
Páll Jakob Líndal (2016, september) ásamt fleiri umhverfis-
sálfræðingum hafa rannsakað áhrif mismunandi stærða rýma á líðan 
fólks. Skali rýmis sem manneskja er stödd í hefur mikil áhrif á getu, 
líðan og atferli hennar.

Mynd 27. Víðsýni á Flæðunum
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  Mynd 28. Séð til norðausturs á íbúðahús og Orkan Bláfell

Mynd 29. Séð til suðausturs á sundlaugina

Mynd 30. Séð til suðvesturs á Nafirnar

 Mynd 31. Séð til norðvesturs á Safnahús og Bankahús

Opið svæði er þar sem lítil umlyking er á meðan svæði með mikla 
umlykingu er svæði sem umlykur vel. Bein tengsl hafa verið fundin 
á milli öryggistilfinningu og vellíðan og æskilegrar umlykingu. Þá 
mynda hlutföllin 1:2-1:3 á milli hæða húsa/gróðurs eða annars 
jaðars og breidd lárétts flatar eins og götur, ákjósanlegustu rýmin 
- mannlegan skala. Þó getur skalinn haft sitt að segja þ.e. hvort að 
það sé breiðgata í Bandaríkjunum eða göngugata á milli tveggja 
íbúðagatna (Páll Jakob Líndal, 2016, september).
 
 
5.5.1 Niðurstöður

Niðurstaða greiningar er sýnd á mynd 27 og jafnframt er sýnt hvað 
ber fyrir augu í hverja átt á myndum 28-31, sé staðið í miðjunni á 
Flæðunum (rauði punkturinn). Mikilvægar sjónlínur eru frá miðpunkti 
og að Nöfunum en annars tel ég ekki nauðsynlegt að halda ákveðnu 
sjónarhorni við hönnun svæðisins, heldur sé mikilvægara að reyna 
að skýla svæðinu fyrir vindi og bæta umlykingu.

Umlykingin er mjög lítil á Flæðunum, byggingar eru stórar og vítt er á 
milli þeirra sem gerir þetta að mjög beru og vindasömu svæði. Hægt 
er að bæta úr því með háum gróðureindum og/eða byggingum.

Umhverfið í miðbæ Sauðárkróks virkar ekki hvetjandi fyrir íbúa til að 
fara leiða sinna gangandi vegna óspennandi sjónlína og umhverfis. 
Það er í ómanneskjulegum skala og gönguferð um svæðið virkar 
lengri en hún er í rauninni vegna þessa. Ekki hjálpar til ískalda 
norðaustanáttin sem ræður þar ríkjum flesta daga.
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5.6 Grunneiginleikar grænna svæða

Samkvæmt Grahn (1991) er mikilvægt að svæði bjóði upp á 
mismunandi upplifun þannig að það hafi meira aðdráttarafl og höfði 
til stærri og breiðari hóp fólks til að njóta mismunandi athafna. 
Hugmyndafræði hans um 8 grunneiginleika grænna svæða, sem 
var fjallað um í kafla 3.3, er hér með gerð nánari skil. Stuðst er við 
skilgreiningar Patrik Grahn og Ulrika K. Stigsdotter (2010) á þeim til 
að greina eiginleika grænna svæða í og við Sauðárkrók. 

Hið villta (e. nature)
Hið villta er svæði þar sem notandi fer til að upplifa það villta þar sem 
náttúran hefur sprottið af sjálfdáðum. Það getur verið plantaður gróður 
en þarf þó að líta út eins og sé villt. Þessi svæði er hægt að finna í 
stórum almenningsgörðum, náttúrugörðum og útivistarsvæðum.

Hið tegundaríka (e. rich in species)
Hið tegundaríka er græn svæði sem eru rík af fjölbreytilegum 
tegundum, hvort sem um er að ræða dýr eða plöntur. Þetta geta 
verið stór svæði sem hægt er að finna vatn í einni eða annarri mynd.

Hið víðáttumikla (e. prospect)
Hið víðáttumikla eru stór, opin, græn svæði með útsýni þar sem 
er mögulegt að ganga um án þess að heyra í bílaumferð og þar 
sem er hægt að aftengja sig stuttlega frá samfélaginu. Getur verið 
fótboltavellir eða svæði til annarra athafna.

Hið friðsæla (e. serene)
Hið friðsæla er svæði þar sem hægt er að fara til að fá frið frá amstri 
dagsins, vera einn og hlusta á náttúruna og slaka á.Mynd 32. Sauðárkrókur og nágrenni skilgreindur eftir flokkum Patrik Grahn 

Í hvaða heimild ertu að vitna? Eiginleikarnir voru 
einnig skilgreindir í grein eftir Grahn og Stigs-
dotter (2010) - getur séð vitnað í það í BS ritgerð 
Steinunnar Garðarsdóttur: http://skemman.
is/stream/get/1946/18677/44624/1/2014_BS_
Steinunn_Gardarsdottir.pdf (bls. 15) 
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Hið opna (e. space)
Hið opna er stór, opin og græn svæði þar sem fólk getur safnast 
saman. Þetta eru oft skjólsöm og sólrík svæði sem hægt er að vera 
með uppákomur svo sem sirkus, markaði, fundi o.s.frv.

Hið örugga og leikvænlega (e. refuge)
Hið örugga og leikvænlega er aflokað svæði þar sem börn og 
fullorðnir geta notað ímyndunaraflið og leikið sér við, eða fylgst með 
öðrum, að byggja og endurmóta úr því sem fyrirfinnst í náttúrunni.
 
Hið félagslega (e. social)
Hið félagslega er svæði þar sem er góð aðstaða fyrir skemmtanir 
eins og bekkir, borð, blómaker og góð kvöldlýsing. Þar má finna t.d. 
þjónustu og skemmtilegt umhverfi þar sem eru haldnar hátíðir og 
félagslegar samkomur þar sem fólk getur hitt annað fólk.

Hið menningarlega (e. culture)
Hið menningarlega er svæði sem einkennist af manngerðu eða 
skrúðgarðyrkju yfirbragði eins og torg. Þar má finna skírskotanir 
í menningu og sögu í formi t.d. listaverka, stytta og fallegum 
blómabeðum. Það er andstaðan við hið villta.
 
 
5.6.1 Helstu grænu svæði Sauðárkróks
 
Þrátt fyrir að öll íþróttaaðstaða sé til fyrirmyndar á Sauðárkróki þá 
vantar þó upp á gæði grænna svæði til annarra athafna. Það er 
enginn formlegur almenningsgarður eða torg á Sauðárkróki sem 
nýtist sem samkomustaður bæjarbúa og fyrir dagleg not nema 
Flæðarnar sjálfar þegar þess þarf. Þó eru nokkur nothæf græn svæði 
sem íbúar geta sótt í sem hér er gerð frekar skil á.

Litli skógur og Molduxi
Litli skógur telst líklega til aðal útivistarsvæðis Sauðkrækinga en 
hann er í skógivöxnu gili sem heitir Sauðárgil, eftir Sauðá sem liggur 
í gegnum hann. Göngustígar liggja meðfram ánni í gegnum skóginn 
frá heimavist Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra við Árskóla og 
upp að vatnsvirkjuninni, en þaðan er hægt að ganga ofar og upp 
á Molduxa. Á leiðinni eru þrjár brýr yfir ána og áhugaverðir staðir, 
eins og t.d. rústir Sundpollsins sem var hlaðinn af Ungmennafélagi 
Tindastóls árið 1911 þar sem sundkennsla fór fram áður fyrr og minni 
göngustígar sem liggja að földum lautum (Skagafjörður, á.á.). 
Litli skógur er hinsvegar ekki aðgengilegur öllum.

Litli skógur uppfyllir flokkinn hið tegundaríka, hið friðsæla og hið villta 
að því leiti að þar vex að mestu villtur skógur. Leiðin upp að Molduxa 
og Molduxi sjálfur uppfylla flokkinn hið víðáttumikla þar sem það er 
er hægt að sjá yfir allan fjörðinn þaðan.
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Mynd 33. Sundpollurinn í Litla skógi með Molduxa í bakgrunn



 

Fjaran
Fjaran á Borgarsandi neðan Sauðárkróks er enn eitt svæði sem er 
vinsælt meðal bæjarbúa til að ganga á góðviðrisdögum en útsýnið 
yfir fjörðinn er stórkostlegt þaðan og spennandi er að sjá hvað sjórinn 
hefur borið í land hvern dag. Þegar það er háfjara má sjá glitta í 
Ernuna sem er skipsflak sem einnig er kallað draugaskipið. Hún er 
ákveðið kennileiti í fjörunni sem skemmtilegt er að sjá.
Fjaran er þó ekki aðgengileg öllum.

Fjaran uppfyllir flokkinn hið friðsæla því þar er hægt að njóta þess að 
vera einn með sjálfum sér að hlusta á sjóinn og fuglana.

Grænaklauf
Grænaklauf er aflöng klauf sem gengur inn í Nafirnar fyrir ofan 
íþróttasvæðið þar sem myndast góð sleðabrekka á veturnar. Hefð 
er fyrir því að krakkar hittist þar, geri stökkpalla, fari í keppnir og leiki 
sér saman. Einnig er skjólsamt og gróðursælt inni í klaufinni þar sem 
gott er að vera á sumrin innan um gróðurinn. 
Grænaklauf er hinvegar ekki aðgengileg öllum.
 
Hún uppfyllir flokkinn hið örugga og leikvænlega og aðgreinir sig frá 
öðrum svæðum sem flokkast sem slík, að krakkar koma alls staðar 
að úr bænum til að renna sér í sleðabrekkunni enda er hún mjög 
miðsvæðis í bænum. 
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Mynd 34. Fjaran á Borgarsandi

Mynd 35. Grænaklauf með gróðurinn í baksýn



 

5.6.2 Önnur nærsvæði

Nálægt Flæðunum eru mörg nærsvæði sem hafa mismunandi tilgang 
og í um helming tilfella, engan augljósan tilgang. Svæðin eru flokkuð 
niður í leikvelli - hið örugga og leikvænlega, hið víðáttumikla, græn 
afgangssvæði sem hafa enga sérstaka notkun og auð malarsvæði.

 
5.6.3 Niðurstöður

Það sem vekur athygli mína er að ekkert af vinsælu útivistarsvæðum 
Sauðárkróks er aðgengilegt öllum og því ekki grænt svæði í boði 
fyrir ákveðinn hóp fólks. Það er þó talsvert af grænum, ónotuðum 
svæðum í neðri bænum. Þrátt fyrir það sýna greiningar fram á að 
Flæðarnar er hentugasta svæðið fyrir miðbæjargarð. Þær bjóða 
upp möguleika á garði sem væri að hentugri stærð fyrir bæinn og er 
það sem svæðið þarf vegna lélegrar umlykingu og fjölda bílaplana 
í kring. Það er miðsvæðis, með gott aðgengi og íbúar eiga margir 
hverjir kærar minningar þaðan sem útivistarsvæði. Einnig eru þær 
auðfundnar fyrir gesti sem fara í gegnum bæinn sem þýðir meiri 
notkun og því hagkvæmara en önnur svæði sem eru falin. 

Þeir flokkar sem vantar upp á til að uppfylla 8 flokka Patrik Grahn 
eru hið menningarlega, hið opna, hið félagslega og að hluta til hið 
tegundaríka þar sem það skortir framandi gróðurtegundir í Litla 
skóg sem hægt væri að bæta úr á Flæðunum þar sem umferð 
fólks í gegnum hann yrði væntanlega meiri vegna staðsetningar og 
tengingar við aðliggjandi svæði. Tæknilega uppfylla Flæðarnar að 
hluta til hið opna eins og þær eru notaðar í dag, en þó ekki upp á 
skjól. Þar mætti bæta við gróðri sem veitir skjól til að uppfylla flokkinn.Mynd 36. Helstu grænu svæði Sauðárkróks
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6. Hönnunarforsendur

Greiningar verða nýttar í hönnunarforsendur til að ná fram settum 
markmiðum og tekur hönnun mið á því. Við val á hönnunarforsendum 
var tekin fyrir aðferðafræði eins og niðurstöður úr greiningum og 
hugmyndafræði eins og saga og heildarhugmynd (e. concept).
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Mynd 37. Fyrsta skissa af hönnunarforsendum út frá aðferðafræði
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6.1 Aðferðafræði

Hér er gert grein fyrir niðurstöðum greininga sem verða lagðar til 
grundvallar hönnunartillögu;

Hátíðarhöld
Á sumrin hefur tíðkast að halda upp á helstu hátíðardaga bæjarins á 
Flæðunum og halda skal því áfram. Til þessa þarf að vera stórt opið 
svæði og mögulegur aðgangur að bílaplani fyrir svið.

Veðurfar
Vegna ríkjandi norðaustan- og suðvestanáttar þarf að mynda skjól fyrir 
þeim og hafa í huga skuggamyndunina frá Nöfunum seinnipart dags 
á veturnar. Hanna þarf áningarsvæði út frá sólríkju og skjólmyndun.

Sjálfbærar ofanvatnslausnir
Flæðarnar liggja neðarlega í landi og eru því yfirleitt frekar blautar. 
Einnig eru þær umkringdar bílaplönum og byggingum með stórum 
yfirborðsflötum og því er vert að huga að gerð ofanvatnsrása fyrir 
regnvatnið sem leiða það í framræsta tjörn á svæðinu.

Grunnflokkar grænna svæða
Til að Sauðárkrókur bjóði upp á aðstæður sem stuðla að grunn 
iðkunum íbúa út frá hugmyndafræði Patrik Grahn, vantar hið 
félagslega og hið menningarlega. Að hluta til vantar einnig hið 
tegundaríka og hið opna.
 
Umlyking
Flæðarnar eru bert svæði í ómanneskjulegum skala, þ.e. með litla 
umlykingu. Það fær manneskjuna ekki til að vilja dvelja þar lengur en  

til þess að sinna nauðsynlegum athöfnum. Hægt er að bæta úr því 
með gróðri, landmótun eða byggingum. 

Sjónlínugreining
Ekki er um neinar sjónlínur sem vert er að halda í við hönnun garðsins. 
Mikilvægt er þó að sjónlínur að garðinum frá helstu stofnunum, 
gönguleiðum og aðalumferðaræð, Skagfirðingabraut, séu góðar og 
veki athygli fólks á garðinum.
 
Svæðagreining
Byggt verður á svæðagreiningu Kevin Lynch þar sem sýnir helstu 
kennileiti, mót og straum fólks og hvernig er hægt að vinna með það 
í hönnun. Draga þarf fólkið frá stofnunum þar sem það mætist helst 
og að garðinum með góðum tengingum.
 
Notendavæni
Markmiðið með aðferðafræði og greiningunum er að garðurinn sé 
nothæfur á sumrin sem og veturna, jafnt sem á daginn og á kvöldin 
fyrir sem breiðastan hóp fólks. Að mörgu er að huga við hönnun 
garðsins en fyrir vikið verður hann notendavænni og líklegri til 
vinsælda. 
 
Aðgengi fyrir alla
Huga þarf sérstaklega að skilta- og göngustígagerð við aðgengi 
fyrir alla til að garðurinn þjóni öllum. Það eru grunnmannréttindi að 
almenningsgarður sé aðgengilegur öllum, óháð hreyfigetu.
 
Saga
Skírskotanir í sögu Flæðanna við hönnun eins og ágreininginn um 
örlög þeirra, fyrrum farveg Sauðár og gömlu hesthúsin.

viss skilyrði fyrir hönnunartillögu sem vert er að 
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 og hafi breiðari hóp

6.2 Hugmyndafræði

Ágreiningurinn um örlög Flæðanna eftir að Sauðánni var beint suður 
við bæinn, er innblásturinn að heildarhugmyndinni (e. concept) 
á bakvið hönnunina. Hér eru hugmyndirnar sem hafa komið um 
tilgang svæðisins flokkaðar niður í tvo flokka, hugmynd að garði 
eða torgi og hugmynd að einhverskonar byggingum. Gildismatið á 
bakvið hugmyndirnar eru gjörólíkar og hafa aðilar sem koma þar að 
mismunandi hagsmuna að gæta.
 
Hægt er að segja að efnishyggja (e. materialism) liggi að baki gerð 
bygginga á Flæðunum en skv. uppflettiritinu Snöru (www.snara.is) 
merkir efnishyggja sú afstaða að efnið skipti meira máli en andinn 
og huginn. Hughyggja (e. idealism) hings vegar liggur að baki 
hugmyndina um að garð/torg sé á Flæðunum en hughyggja skv. 
Snöru er kenning um að það eina sem er raunverulegt í heiminum er 
hugur og andi mannsins. Bakvið þessar hugmyndir er mismunandi 
hvernig, og hve mikið, niðurstaðan myndi þjóna samfélaginu og hvort 
sé í raun nauðsynlegra fyrir það.
 
Þegar komið er að útfærslu heildarhugmyndarinnar er litið til garðsins 
Villa Lante í Ítalíu, sem er einn helsti garður endurreisnartímabilsins í 
landslagsarkitektúr. Endurreisnin kom í kjölfarið af miðöldum þar sem 
fólk byggði mikla veggi kringum heimili sín og garða vegna hræðslu 
við árásir. Það tekur miklum breytingum á endurreisnartímabilinu 
en þá fara veggir að minnka og garðar að opnast. Endurreisnin 
endurspeglar þau viðhorf að kirkjan er farin að missa valdið yfir fólkinu 
og manneskjan fer að virða umhverfið fyrir sér með gagnrýnum 
augum og líta til vísinda (Girot, 2013, nóvember).

Villa Lante
Girot (2013, nóvember) útskýrir í fyrirlestri sínum um landslagsarkitektúr 
á endurreisnartímabilinu, að í uppbyggingu garðsins Villa Lante er 
hugmyndafræðin sú að litið er til fortíðar til að skilgreina framtíðina.
Garðurinn táknar í raun tímann þar sem byrjunin á garðinum er mjög 
manngerð og táknar stjórn kirkjunnar en því lengra sem komið er inn 
í garðinn verður umhverfið villtara og skipulag hrárra, þ.e. frjálsara, 
sem endurspeglar endurreisnartímabilið. Efst endar garðurinn í skógi 
sem lítur út fyrir að vera villtur en er í rauninni manngerður.
 
Í verkefni mínu er efnishyggjan túlkuð sem hið manngerða og stílfærða 
rétt eins og í Villa Lante, sem kemur fram í byrjun garðsins en verður 
villtara því lengra er komið og á endanum verður að villtri náttúru 
sem táknar hughyggjuna sem endurspeglar þar með ágreininginn 
um tilgang Flæðanna.

Mynd 38. Villa Lante, hið manngerða í forgrunni en hið villta til hliðar og bakvið
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7. Hönnunartillaga

Það sem einkennir tillöguna er að garðurinn er nýtanlegur allt árið 
um kring, sjálfbær vatnsbúskapur, viðhaldslítill gróður, aðgangur 
fyrir alla og geometrískar línur sem tákna hið manngerða og 
bogadregnar línur sem tákna hið villta.

Byggingarreitur 
fyrrum KS 
verkstæðis

Bankahúsið

Safnahúsið

Gamli 
barnaskólinn

Orkan 
Bláfell

Ráðhúsið

Faxatorg

og laðað að 
fólk og þá 
sérstaklega

Mynd 39. Flæðarnar í október 2016 með útskýringum
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Mynd 40. Grunnmynd af tillögu í mælikvarða 1:500



 

Útfærsla á heildarhugmynd (e. concept)
Bankahúsið er byrjunin á hinu manngerða og stílfærða í garðinum 
með hellulögðu bílaplani sem teygir sig inn í garðinn og nær aðeins 
í tjörnina sem þrep. Norðan megin við tjörnina er meira um slegnar 
grasflatir og vel hirt blómabeð með sumarblómum. Stígar og tjörn er 
skorðað af með steinköntum, runnar eru klipptir reglulega og það er 
góð lýsing við göngustíga og í tjörninni. Í miðjum garðinum er meira 
um skrúðgarðayfirbragð.
Sunnan megin við tjörnina er aðlíðandi grjótbeð með fjölærum 
plöntum sem eru með sendinn og grunnan jarðveg sem kjörskilyrði. 
Það túlkar hvernig garðurinn verður villtari á móti steypta kantinum 
norðan megin. Eftir tjörnina fer almennt að verða meira um fjölæringa 
og stóra steina þar sem garðurinn fer að verða villtari. Því sunnar er 
komið, verða grasflatirnar frjálslegri og sunnast eru blómaengi, þ.e. 
grasflatirnar ekki slegnar nema einu sinni yfir sumarið.
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Mynd 41. Faxi í tjörninni með litríkar Nafirnar í baksýn

Faxatorg
Faxatorg verður tengt við Flæðarnar með aðalgöngustígnum og 
hellulögn svo að þær uppfylli hið félagslega þegar á þarf. Torgið 
verður almennt notað sem bílastæði á opnunartíma bankans en eftir 
það er það sem torg til frjálsra nota fyrir íbúa og þá sérstaklega á 
hátíðardögum. 

Nafirnar
Nafirnar verða einskonar auglýsing fyrir garðinn þar sem þar 
verður lögð áhersla á litrík tré og runna, með mismunandi áferð, 
blómgunartíma, stærðir og gerðir. Þar væri lýst upp einstaka tré og 
hægt væri að sjá litadýrðina úr órafjarlægð, eða t.d. við innkomu á 
Sauðárkrók og við Þverárfjallsveg (744) til að vekja áhuga ferðamanna 
til að staldra við og skoða bæinn og garðinn. Um Nafirnar mun liggja 
einn stígur að tjaldsvæðinu, annar hlykkjast upp á Nafirnar og þriðji 
tengir fyrri tvo stígana og stíginn um tegundaríka svæðið saman.

Iðkanir
Faxatorg og manngerði norðurhluti garðsins uppfyllir hið félagslega 
og hið menningarlega sem vantar á Sauðárkróki samkvæmt 
greiningum byggðum á hugmyndafræði Patrik Grahn. 
Hið tegundaríka verður í villtari hlutanum, sunnar í garðinum þar sem 
má að finna margar sérstakar tegundir trjáa og runna. Vegna mikillar 
gróðursældar verður mikið og fjölbreytt fuglalíf þar.
Hið opna er skapað með stóru opnu svæði við sundlaugina þar 
sem er nægt rými til að halda áfram að vera með bæjarhátíðir á 
Flæðunum. Því fleiri iðkanir, því meiri notkun.

Aðalheiður S. Eysteinsdóttir. (á.á.). 
Sótt 22. apríl 2017 á http://www.frey-
julundur.is/freyjulundur/fjolskyldan.
asp?p=adalheidur-verk



 

Saga sem innblástur
Mynstur aðalgöngustígsins líkir eftir rennsli áar og er því skírskotun 
í Sauðá sem áður rann um Flæðarnar en ýtir einnig undir meira 
flæði fólks um svæðið. Gamli árfarvegur Sauðánnar er sýndur með 
geometrískum línum í andstæðu við bogadregnar línur sunnan megin 
í garðinum. 
Þar sem hesthúsin voru, verða gerðar tóftir eins og þær séu 
náttúrulegar með skúlptúrum af hestum þess á milli. 

Aðgangur
Til að sem flestir eigi aðgang að svæðinu er bundið slitlag á 
göngustígum og lágmarks halli á honum. Aðalgöngustígur er 2 m. 
á breidd á meðan aðrir stígar eru 1.5 m. á breidd og tengistígar eru 
1 m. á breidd. Ekki er þörf á skábrautum eða stigum á svæðinu. 
Það er að mestu 100 m. á milli bekkja með a.m.k. 90 cm svæði fyrir 
hjólastóla. Skilti er við byrjun garðs með upplýsingum um aðstæður 
í garðinum, eins og er nefnt í kaflanum 3.5.1 um aðgengi fyrir alla.

Mynd 42. Ofanvatnsrás og aðalgöngustígur við Faxatorg
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Tjörn og sjálfbærar ofanvatnslausnir
Landið er ræst fram með tjörn um miðjar Flæðarnar. Lögð er áhersla 
á að skapaðar verði aðstæður þar sem fjölbreytt dýralíf geti myndast 
í og við tjörnina vestan og sunnan megin. Grasflötin fer aðlíðandi í 
tjörnina og brúin yfir tjörnina er það hátt uppi - um 1.5 m., að á veturna 
er hægt að skauta undir hana. Þar sem Flæðarnar eru umkringdar 
bílaplönum og byggingum með stórum yfirborðsflötum, rennur 
ofanvatnið með svokölluðum ofanvatnsrásum í tjörnina sem hreinsa 
mengunina úr því og gerir svæðið meira aðlaðandi, náttúrulegra 
og sjálfbærara. Við sundlaugina rennur það beint út í nærliggjandi 
trjábeð - regnbeð.

TAka út heimild um aðaheilði?



 

 og öðrum dýrum eins og 
hestunum í minjunum af 
skepnuhúsunum

í mesta vindinum
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Skúlptúrar
Skúlptúrar verða á víð og dreif um garðinn af fuglategundum í 
útrýmingarhættu á Íslandi. Þeir verða staðsettir t.d. þar sem hið 
tegundaríka er í sunnanverðum garðinum og við göngustígana í 
Nöfunum og eru hluti af því að uppfylla hið menningarlega.

Haförninn 
Skúlptúr af haferni mun ferðast með stálvír frá ráðhúsinu í ríkjandi 
norðaustanáttinni upp um nokkrar gráður þar sem hann lendir í 
hreiðri sínu í Nöfunum. Neðri punkturinn er staðsettur efst á ráðhúsi 
Sauðárkróks þar sem haförninn væri yfir nóttina og myndar skugga 
yfir aðalumferðaræð bæjarins, Skagfirðingabraut. Þegar vindurinn 
byrjar um kl. 10 að morgni fer hann af stað í átt að hreiðrinu staðsettu 
í Nöfunum með upplýsingaskilti um skúlptúrinn en þangað liggur 
göngustígur frá garðinum.

Spennandi væri að sjá hvern dag hvernig vindur og þyngdarlögmálið 
vinna saman að staðsetningu skúlptúrsins í garðinum og gott er að 
geta nýtt sér ríkjandi norðaustanáttina sem almennt telst til ókosta 
í bænum. Einnig eru teljandi líkur á að hann myndi vekja upp stór 
augu hjá þeim sem þekkja ekki til á Sauðárkróki. 

Hafernir eru í útrýmingarhættu og er von mín sú að skúlptúrarnir vekji 
upp hugleiðingar um lífshætti okkar sem taka sinn toll á náttúrunni og 
hennar ábúendum. 

Mynd 44. Á Nöfunum er stígur að hreiðrinu ásamt upplýsingaskilti

Mynd 43. Skúlptúr af haferni ferðast af ráðhúsinu með norðaustanáttinni



 

7.1 Gróðureindir

Garðurinn er gróðursæll og þá sérstaklega umlukinn miklum gróðri 
sem skjólbelti til að bæta umlykingu, skýla fyrir umferðarhávaða, 
ríkjandi norðaustan og suðvestan vindum og til að ýta undir meira og 
fjölbreyttara dýralíf. Sjónlínur í garðinn frá lykilstöðum eru mikilvægar, 
þ.e. frá Skagfirðingabraut, sundlauginni, Orkan Bláfell, Safnahúsinu 
og Bankahúsinu. Þar er hægt að sjá aðeins í gegnum gróðurinn til 
að gangandi og keyrandi geti séð að þarna sé miðbæjargarður og 
vekja áhuga. Til þess verða inngangar að garðinum að vera augljósir 
og aðlaðandi.

Samsetning beða
Til að minnka viðhald í blóma- og trjábeðum er mælt með að hafa 
þekjandi plöntur til að hindra vöxt illgresis. Kjörið er að velja saman 
í beð fjölærar plöntur með mismunandi blómgunartíma, liti og áferðir 
og fá þannig líf í beðið allt sumarið. Gott er að hafa þar með sígrænar 
plöntur og runna sem eru einnig fallegir yfir veturinn til að beðin séu 
aðlaðandi allt árið um kring.
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en hluti af því að uppfylla hann er að gera 
garðinn menningarlegri með t.d. skúlptúrum og 
skemmtilegri lýsingu. 

 og öðrum dýrum eins og 
hestunum í minjunum af 
skepnuhúsunum

í mesta vindinum

Mynd 45. Gróðureindir garðsins

Tegundarík tré og runnar
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Með því að fara yfir fræði Jan Gehl, Patrik Grahn og fleiri til að 
sýna fram á hve mikilvægt sé fyrir alla íbúa að hafa aðgang að 
almenningsgarði, tel ég hafa sýnt fram á að grundvöllur sé fyrir því að 
gera miðbæjargarð á Sauðárkróki. Garður á Flæðunum myndi einnig 
spila stórt hlutverk í því að gera miðbæinn meira aðlaðandi og styrkja 
hann sem heild en hluti af drifkrafti miðbæjar er m.a. aðgangur íbúa 
að garði. 

Flæðarnar eru staðsettar miðsvæðis við aðal umferðaræðina, 
Skagfirðingabraut. Þær hafa verið notaðar sem garður eftir hentisemi 
og eiga íbúar nú þegar minningar um einhverskonar iðkanir þar. 
Þær eru að hæfilegri stærð fyrir kaupstað með íbúafjölda um 2.600, 
samanborið við aðra kaupstaði á Íslandi með svipaðan íbúafjölda, með 
miðbæjargarða að svipaðri stærð. Skynsamara er fyrir sveitarfélagið 
að leggja fjármagn og metnað í eins áberandi svæði og Flæðarnar 
heldur en falið svæði í Sauðárgili, upp á framtíðarnotkun íbúa og 
gesta.

Til að laða að fólk og ýta undir sem mesta notkun garðsins var farið 
yfir hvað núverandi græn svæði á Sauðárkróki uppfylla grunniðkanir 
íbúa samkvæmt hugmyndafræði Patrik Grahn. Kom þá í ljós að 
það vantar hið menningarlega og hið félagslega og að hluta til 
hið tegundaríka og hið opna. Hönnunartillagan gerir grein fyrir því 
enda fara vinsældir garðs mikið eftir fjölda mögulegra grunniðkana 
í honum. Flæðarnar eins og þær eru í dag uppfylla flokkinn hið opna 
og haldið verður í þann möguleika.

Við það að bæta umlykingu á Flæðunum og Faxatorgi með gerð 
garðs, ætti götulíf að verða betra og með því að hafa aðgengi fyrir 

alla í garðinum, bætist lýðheilsa íbúa. Að vera í almenningsgarði 
býður upp á formlega og óformlega fundi við annað fólk sem er 
hverri manneskju nauðsynleg. Eins og Sauðárkrókur er í dag er það 
ekki í boði nema með því að mætast við nauðsynlegar athafnir eða 
keyrandi á svokallaða rúntinum.

Tjaldsvæðið verður á Móum eins og gert er ráð fyrir í gildandi 
aðalskipulagi. Þar hefur verið komið upp grunnaðstöðu fyrir gesti 
en huga þyrfti að gerð skjólbelta til að skýla svæðinu fyrir ríkjandi 
vindáttum. Fyrirhugað hótel samkvæmt deiliskipulagslýsingu 
Flæðanna, er tilvalið að byggja á reit gamla KS verkstæðisins (sjá 
mynd 36 og 39), því þar er nóg rými bæði fyrir hótel og bílastæðin 
sem fylgja því. Það er miðsvæðis og með útsýni yfir bæinn, Tindastól, 
sjóinn og fjörðinn. Þverárfjallsvegur (744) liggur þar við og tengir 
bæinn við nærliggjandi bæi og því auðvelt fyrir ferðamenn að finna 
það. Ef hótelið væri á Flæðunum væru herbergin annaðhvort með 
útsýni út í Nafirnar eða yfir bílastæðin sem myndu fylgja því.
 
Gildi miðbæjargarðs fyrir Sauðárkrók væri mikið. Hann myndi ýta 
undir fleiri iðkanir íbúa og meira götulíf, vera prýði og stolt bæjarins, 
bæta lýðheilsu íbúa, bæta aðgang allra að grænu svæði og síðast en 
ekki síst gera miðbæinn að sterkari heild.

Kominn er tími á tillögu sem flestir geta verið sáttir með en ég tel að 
hótel sem yfirtekur Flæðarnar ekki vera lausnin miðað við viðbrögð 
bæjarbúa. Flæðarnar eru nú þegar almenningsgarður bæjarins, 
bæði í hjarta bæjarbúa sem og í notkun á hátíðardögum en þetta 
er ekki garður, þetta er grasflöt og kominn tími til að taka endanlega 
ákvörðun um starfsemi þar. 

8. Niðurstöður og umræður 

með engu á sem bíður eftir að fá alúðina sem hún 
á skilið. 
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9. Lokaorð

Það sem kemur skýrt fram við heimildaleit í þessu verkefni, er fjöldi 
rannsókna og fordæmi um gildi og mikilvægi grænna svæða fyrir 
lýðheilsu fólks sem og samfélagið í heild sinni. Þetta B.S. lokaverkefni 
hefði auðveldlega getað verið aðeins um mikilvægi nálægðar við græn 
svæði fyrir manneskjuna og þjóðfélagið, en það var ekki ætlun mín. 
Það kom mér þó sérstaklega á óvart hve langt aftur í tímann þessar 
rannsóknir ná og hve mikið lengra frændur okkar í Skandinavíu eru 
komnir í þessum málum miðað við okkur á Íslandi.

Ég vil leggja fram þá tillögu að hvert sveitarfélag á Íslandi kanni gæði 
grænna svæða í sínum bæ og hvort að aðgangur sé fyrir alla sína 
íbúa að miðbæjargarði og/eða náttúrugarði yfir höfuð. Eflaust eru 
einhver bæjarfélög í svipaðri stöðu og Sauðárkrókur, með engan 
miðbæjargarð sem býður upp á aðgang fyrir alla. Það er orðið 
nokkuð greinilegt með hverri rannsókninni sem hefur verið gerð, hve 
mikilvægir þeir eru. Ekki má líta framhjá því í skipulagsgerð og horfa 
aðeins á kostnaðinn, því á endanum borgar það sig margfalt tilbaka.

Burtséð frá því hvort að það verði gerður garður á Flæðunum er 
nokkuð augljóst að það þarf að bæta aðgang allra að grænum 
svæðum á Sauðárkróki. Helstu útivistarsvæði bæjarins eru ekki 
aðgengileg öllum og er því brotið á grunnmannréttindum ákveðins 
hóps fólks.
 
Með lokaverkefni mínu vonast ég til að vekja fólk upp af værum 
blundi efnishyggjunnar og að það fari að horfa á umhverfi sitt með 
gagnrýnum augum og geri meiri kröfur um gæði nærumhverfi síns. 

 
Ég vil byrja á því að nefna hvað það var sérlega áhugavert að vinna að þessu verkefni fyrir mig 
og að komast að svo miklu um sögu heimabæs míns.

41



 

Ályktanir / tillögur / lokaorð  Hér eru settar fram í stuttu máli 
helstu ályktanir sem draga má af niðurstöðum verkefnis.  Er t.d. 
hægt að setja fram einhverjar tillögur byggðar á vinnunni?   
Rökstuðningur

•Hvaða ályktanir dragið þið af verkefninu? •Viljið þið setja fram 
einhverjar tillögur byggðar á undanfarinni verkefnavinnu –rök-
stuðningur

Befolkningen i Danmark (á.á.). Hvor mange mennesker - Befolkning i Danmark: Langå, Randers Kommune - befolkning. 
 Skoðað 9. apríl 2017 á http://befolkningen.com/danmark/randers/langa
Bragi Bergsson (2013). Almenningsgarðar á Íslandi - söguleg yfirlit (bloggfærsla).
 Skoðað 4. apríl 2017 á https://bragibergsson.wordpress.com/almenningsgardar-a-islandi-yfirlit/
ByMunch (2016). Langå midtby. Skoðað 4. apríl 2017 á http://bymunch.dk/projects/langa-midtby/ 
Einar E. Sæmundsen (2005). Íslenskir skemmtigarðar - Skallagrímsgarður í Borgarnesi. 
 Skoðað 11. apríl 2017 á vef Morgunblaðsins: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1016564/
Ferðamálastofa, Öryrkjabandalag Íslands, Ferðaþjónusta bænda, Samtök ferðaþjónustunnar og Ferðamálasamtök Íslands (2007). Ferðaþjónusta fyrir alla. 

Skoðað 5. apríl 2017 á vef Ferðamálastofu: http://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/umhverfismal/ferdatjon_fyrir-_alla.pdf 
Gehl, J. (2011). Life between buildings: Using public space. Kaupmannahöfn: The Danish Architectural Press.
Girot, C. (2013, nóvember). V06: The Elegance of Reason. The Renaissance Villa. Erindi flutt í ILA - Institute of Landscape Architecture, Zurich. 
 Skoðað 12. apríl 2017 á http://girot.arch.ethz.ch/landscape-education/v06-christophe-girot-the-elegance-of-reason-the-renaissance-villa?stayincat=143
Gísli Rafn Guðmundsson (2016). Kjarnasvæði í þéttbýli. Reykjavík: Landslag. 
 Skoðað 2. apríl 2017 á vef Skipulagsstofnunar: www.skipulag.is/media/pdf-skjol/Kjarnasvaedi_i_thettbyli.pdf
Grahn, P. (1991). Om parkers betydelse. Parkers möjligheter att underlätta och berika föreningsverksamhet och arbeta på daghem, skolor, servicehus och 

sjukhus. Gautaborg: Graphic Systems AB.
Grahn, P. og Stigsdotter, U.K. (2010). The relation between perceived sensory dimensions of urban green space and stress restoration. 
 Landscape and urban planning, 2-4(94), 264-275.
Guðmundur Hannesson (1916). Um skipulag bæja. Reykjavík: Gutenberg. 
 Héraðsskjalasafn Skagfirðinga (á.á.). Skagafjörður. Skoðað 2. apríl 2017 á http://bragi.info/skag/ljod.php?ID=3147 
Kaupmannahöfn (2003). Det grönne Köbenhavn - parkpolitik 2003. Kaupmannahöfn: Köbenhavns Kommune. 
 Skoðað 8. apríl 2017 á http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/294_parkpolitik.pdf 
Klitgaard, J. A .H. (2015). Walking in gardens - An assessment of the performativity of spaces and places in Húsavík Gardens. 
 Skoðað 5. apríl 2017 á vef Kreddur: http://kreddur.is/walking-in-gardens/  
Landlæknisembættið (2003). Áherslur til heilsueflingar. Reykjavík: Landlæknisembættið. 
 Skoðað 6. apríl 2017 á http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2750/version7/2759.pdf
Lendis (2009a). Aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 -  forsendur. 
 Skoðað 2. apríl 2017 á vef Skagafjarðar: http://www.skagafjordur.is/static/files/Adalskipulag/adalskipulag-2009-2021-desember-2009-forsendur.pdf
Lendis (2009b). Aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 - greinargerð. Skoðað 2. apríl 2017 á vef Skagafjarðar: 
 http://www.skagafjordur.is/static/files/Adalskipulag/adalskipulag-skagafjardar-2009-2021-desember-2009-greinargerd.pdf
Lendis (2009c). Aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 - samsett þéttbýliskort. 
 Skoðað 4. apríl 2017 á vef Skagafjarðar: http://www.skagafjordur.is/static/files/Adalskipulag/adalskipulag-2-a3.pdf
Lendis (1997). Deiliskipulag Flæða - Greinargerð. Skoðað 28. mars 2017 á vef Skipulagsstofnunar: 
 http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/DisplayDoc.aspx?itemid=01634425261284793750
Ludvig Guðmundsson (2016, september). Tengsl skipulags og heilbrigðis. Erindi flutt í áfanganum Umhverfi, skipulag og lýðheilsa, í Landbúnaðarháskóla 

Íslands, Hvanneyri. 
 

10. Heimildaskrá

42

Travlou, P. (2003, Maí). Young People and Cities. 
Erindi flutt á Environmental Design
Research Association EDRA 34 Conference, Min-
neapolis.



 
43

Lynch, K. (1960). The Image of the City. Cambrigde: Harvard University Press.
Pape, J. (2015). Udviklingsplan for Fredens Park og Amorparken. Skoðað 9. apríl 2017 á vef Københavns Kommune: 
 https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/90a5f95e-4837-4a81-ae30-d420b9cb4a23/d3efabc2-456f-4078-ba98-0bda41c314b3/Attachments/12505910-13520409-7.pdf
Páll Jakob Líndal (2016, september). Umhverfið hefur áhrif á okkur. Erindi flutt í áfanganum Umhverfi, skipulag og lýðheilsa, í Landbúnaðarháskóla Íslands, 

Hvanneyri.
Ráðgjafarfyrirtækið Alta (2016). Blágrænar ofanvatnslausnir - Innleiðing við íslenskar aðstæður. Reykjavík: Ráðgjafafyrirtækið Alta. Skoðað 18. apríl 2017 á vef 

Skipulagstofnunar: http://www.skipulag.is/media/attachments/blagraenar_ofanvatnslausnir.pdf  
Reykjavíkurborg (2013). Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. A. Meginmarkmið og framtíðarsýn (bindandi stefna). Reykjavík: Umhverfis- og skipulagssvið 

2013. Skoðað 28. apríl 2017 á http://reykjavik.is/sites/default/files/adalskipulag/ar2010-2030_a-hluti_20140224.pdf   
Samson Bjarnar Harðarson (2013). Skallagrímsgarður - tillaga um endurbætur 2013-2018. 
 Skoðað 28. mars 2017 á vef Borgarbyggðar: http://borgarbyggd.is/Files/Skra_0062072.pdf
Samson Bjarnar Harðarson (2016, nóvember). Flokkar (blá-) græna netsins. Erindi flutt í áfanganum UMSK 3 - Græna netið, í Landbúnaðarháskóli Íslands, 

Hvanneyri.
Sauðárkrókur (á.á.). Sauðárkrókur í Skagafirði. Skoðað 8. apríl 2017 á http://saudarkrokur.is/saudarkrokur/
Skagafjörður (á.á.). Litli skógur. Skoðað 28. mars 2017 á http://www.skagafjordur.is/is/thjonusta/umhverfis-og-skipulagsmal/litli-skogur   
Skagafjörður (2016a). Auglýsing um skipulagslýsingu vegna deiliskipulags Flæða og íþróttasvæðis á Sauðárkróki. 
 Skoðað 2. apríl 2017 á http://www.skagafjordur.is/is/frettir/auglysing-um-skipulagslysingu-vegna-deiliskipulags-flaeda-og-ithrottasvaedis-a-saudarkroki
Skagafjörður (2016b). Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar-344. fundur. 
 Skoðað 2. apríl 2017 á http://www.skagafjordur.is/is/stjornsysla/skipulag/fundargerdir/sveitarstjorn-skagafjardar/3259
Skipulagsstofnun (2016). Landsskipulagsstefna 2015-2026 ásamt greinargerð. Reykjavík: Skipulagsstofnun. 
 Skoðað 19. apríl 2017 á http://www.landsskipulag.is/media/pdf-skjol/Landsskipulagsstefna_2015-2026_asamt_greinargerd.pdf
SLA (á.á.). Fredens Park. Skoðað 9. apríl 2017 á http://www.sla.dk/en/projects/fredens-park 
Sóley Valdimarsdóttir (2010). Miðbæjargarður á Ísafirði - hönnunartillaga. Skoðað 4. apríl 2017 á vef Skemmunnar: http://hdl.handle.net/1946/7101   
Sveriges lantbruksuniveristet (2016). CV-sida - Patrik Grahn. Skoðað 5. apríl 2017 á https://www.slu.se/cv/patrik-grahn/
Úti og Inni sf. Arkitektar (2017). Skipulagslýsing Íþróttasvæðis Sauðárkróki. 
 Skoðað 2. apríl 2017 á vef Skagafjarðar: https://www.skagafjordur.is/static/files/Skipulagsmal/17022017-aritud-skipulagslysing.pdf
Vala Magnúsdóttir (2012). Saga Hellisgerðis (bloggfærsla). Skoðað 5. apríl 2017 á https://hellisgerdi.wordpress.com/hellisgerdi/saga/
Valgerður Hlín Kristmannsdóttir (2011). Sjómannagarðurinn í Ólafsvík; Endurhönnun út frá sögu garðsins og sjósóknar í bænum. 
 Skoðað 4. apríl 2017 á vef Skemmunnar: http://hdl.handle.net/1946/9291
Wikipedia (á.á.). Ragnar Kjartansson (myndhöggvari). Skoðað 1. apríl 2017 á https://is.wikipedia.org/wiki/Ragnar_Kjartansson_(myndh%C3%B6ggvari)

Travlou, P. (2003, Maí). Young People and Cities. 
Erindi flutt á Environmental Design
Research Association EDRA 34 Conference, Min-
neapolis.



 

Myndir eru eign höfundar nema annað sé tekið fram.

Mynd 1. Morgundögg á Miklatúni sumarið 2016.
Mynd 2. Ofanvatnsrásir í Urriðaholti skila allri ofankomu í Urriðavatn. Skoðað á vef Urriðaholts: http://www.urridaholt.is/itarefni/sjalfbaert_vatnafar  
Mynd 3. Tjörnin í Hellisgerði. Jenni Fuchs (2009). Skoðað á vef Flickr: https://www.flickr.com/photos/photojennic/4101583726  
Mynd 4. Meginás Skallagrímsgarðs er aspargöng. Ragnheiður Stefánsdóttir (2007). Skoðað á vef Flickr: https://www.flickr.com/photos/heidas60/561444113  
Mynd 5. Skrúðgarðurinn á Húsavík. Húsavíkurkirkja (2011). 
 Skoðað á http://husavikurkirkja.is/2011/11/gifting-i-skru%C3%B0gar%C3%B0inum-a-husavik-111111/   
Mynd 6. Vel skipulögð garðhúsgögn. ByMUNCH (2016). Birt með leyfi höfundar. Skoðað á http://bymunch.dk/projects/langa-midtby/   
Mynd 7. Garðurinn í framtíðinni. SLA (á.á.). Skoðað á http://www.sla.dk/en/projects/fredens-park   
Mynd 8. Staðsetning Sauðárkróks. Iceland 24 (2013). Skoðað á http://www.iceland24blog.com/2013/06/skagafjorur.html  
Mynd 9. Staðsetning Flæðanna innan Sauðárkróks í Skagafirði. Landmælingar Íslands (1994, 9. ágúst). Loftmynd nr. N-1389. Hefðbundin litmynd, mælikvarði 

u.þ.b. 1:50.000. Með útfærslu höfundar. 
Mynd 10. Afmörkun Flæðanna ásamt helstu götum og stofnunum. Map.is - loftmyndir ehf. (2015). Skagafjörður. Hefðbundin litmynd, mælikvarði u.þ.b. 1:4.000. 

Með útfærslu höfundar. 
Mynd 11. Flæðarnar samkvæmt Aðalskipulagi Skagafjarðar 2009-2021. Lendis (2009). 
 Skoðað á http://www.skagafjordur.is/static/files/Adalskipulag/adalskipulag-2-a3.pdf. Mælikvarði u.þ.b. 1:8.000. Með útfærslu höfundar. 
Mynd 12. Gildandi deiliskipulag Flæða frá 1997. Lendis (1997). 
 Skoðað á vef Skipulagsstofnunar: http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/DisplayDoc.aspx?itemid=01634425290114637500
Mynd 13. Afmörkun deiliskipulags fyrir Flæðar og íþróttasvæði 2016 borin saman við skipulagslýsingu sundlaugar- og íþróttasvæðis 2017. Feykir (2016) og Úti 

og inni s.f. arkitektar (2017). Með útfærslu höfundar. Skoðað á http://www.feykir.is/is/frettir/hotelbygging-heilsuraekt-og-fjolnota-ithrottahus-i-deiliskipulagi og 
https://www.skagafjordur.is/static/files/Skipulagsmal/17022017-aritud-skipulagslysing.pdf  

Mynd 14. Frumdrög að hóteli samkvæmt deiliskipulagslýsingu 2016. Stoð ehf. verkfræðistofa (2016). 
 Skoðað á vef Feykis: http://www.feykir.is/is/frettir/hotelbygging-a-flaedunum-tekin-til-deiliskipulagsmedferdar
Mynd 15. Tillaga Magnúsar Freys. Magnús Freyr Gíslason (2016). Birt með leyfi höfundar. 
 Skoðað á vef Facebook: https://www.facebook.com/magnus.f.gislason/media_set?set=a.10154394979465229.1073741827.602555228&type=3
Mynd 16. Tillaga Ingva Hrannars. Ingvi Hrannar Ómarsson (2016). Birt með leyfi höfundar. 
 Skoðað á vef Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153563952076761&set=o.1440621136195718&type=3&theater  
Mynd 17. Hlutfall malbiks, bygginga og grænna svæða.
Mynd 18. Flæðarnar þegar Unglingalandsmótið fór fram 2014. Bryndis Þráinsdóttir (2014). Birt með leyfi höfundar. Skoðað á vef Facebook: 
 https://www.facebook.com/1440621136195718/photos/a.1460557440868754.1073741828.1440621136195718/1460557367535428/?type=3&theater
Mynd 19. Vatn liggur í gamla árfarveginum, janúar 2017. Sigrún Fossberg Arnardóttir (2017). Birt með leyfi höfundar. 
Mynd 20. Hesthús og farvegur Sauðár sjást vel. Guðjón Sigurðsson (1947-1955). Sent að beiðni höfundar frá Héraðsskjalasafni Skagafjarðar af Sigrúnu 

Fossberg Arnardóttur.
Mynd 21. Hesthús sem voru við rætur Nafanna. Vilmundur Kristjánsson (á.á.). Skoðað á vef Mapcarta: https://mapcarta.com/17600296/Gallery/11592061415

11. Mynda- og kortaskrá

Map.is - loftmyndir ehf. 
(2015). Skagafjörður. Loftmy-
nd, mælikvarði u.þ.b. 1:?.

44

http://landakort.is/tenglasafn/efnisflokkar/fjar-
konnun

Mynd 3. Tjörnin í Hellisgerði



 

Mynd 22. Veðurfar á Flæðunum. Map.is - loftmyndir ehf. (2015). Skagafjörður. Hefðbundin litmynd, mælikvarði u.þ.b. 1:3.000. Með útfærslu höfundar. 
Mynd 23. Faxi er eitt af kennileitum.
Mynd 24. Skúrinn sem kennileiti.
Mynd 25. Nafirnar eru mikill og stór jaðar með göngustíg og vott af gróðri. 
Mynd 26. Svæðisgreining á Flæðum og nágrenni. Map.is - loftmyndir ehf. (2015). Skagafjörður. Hefðbundin litmynd, mælikvarði u.þ.b. 1:1.500. 
Mynd 27. Víðsýni á Flæðunum. Map.is - loftmyndir ehf. (2015). Skagafjörður. Loftmynd, mælikvarði u.þ.b. 1:3.000. Með útfærslu höfundar. 
Mynd 28. Séð til norðausturs á íbúðahús og Orkan Bláfell.
Mynd 29. Séð til suðausturs á sundlaugina.
Mynd 30. Séð til suðvesturs á Nafirnar.
Mynd 31. Séð til norðuvesturs á Safnahús og Bankahús.
Mynd 32. Sauðárkrókur og nágrenni skilgreindur eftir flokkum Patrik Grahn. Landmælingar Íslands (1994, 9. ágúst). Loftmynd nr. N-1389. Hefðbundin litmynd, 

mælikvarði u.þ.b. 1:25.000. Með útfærslu höfundar. 
Mynd 33. Sundpollurinn í Litla skógi með Molduxa í bakgrunn.
Mynd 34. Fjarna á Borgarsandi.
Mynd 35. Grænaklauf með gróðurinn í baksýn.
Mynd 36. Helstu grænu svæði Sauðárkróks. Map.is - loftmyndir ehf. (2015). Skagafjörður. Hefðbundin litmynd, mælikvarði u.þ.b. 1:5.000. Með útfærslu 

höfundar. 
Mynd 37. Fyrsta skissa af hönnunarforsendum út frá aðferðafræði.
Mynd 38. Villa Lante, hið manngerða í forgrunni en hið villta til hliðar og bakvið. 
 Skoðað á http://xroads.virginia.edu/~ma99/hall/Dumbartonoaks/garden_dum.html
Mynd 39. Flæðarnar í október 2016 með útskýringum.
Mynd 40. Grunnmynd í mælikvarða 1:500. Loftmyndir ehf. Hefðbundin litmynd. Sent að beiðni höfundar 12. apríl 2017. Með útfærslu höfundar.
Mynd 41. Faxi í tjörninni með litríkar Nafirnar í baksýn.
Mynd 42. Ofanvatnsrás og aðalgöngustígur við Faxatorg.
Mynd 43. Skúlptúr af haferni ferðast af ráðhúsinu með norðaustanáttinni.
Mynd 44. Á Nöfunum er stígur að hreiðrinu ásamt upplýsingaskilti.
Mynd 45. Gróðureindir. Loftmyndir ehf. Hefðbundin litmynd, mælikvarði u.þ.b. 1:1.200. Sent að beiðni höfundar 12. apríl 2017. Með útfærslu höfundar.

45



 

Viðauki B

Viðauki B er sérsniðin tafla frá Hagstofu Íslands um fjölda allra íbúa 
árið 2017 í Borgarnesi, Sauðárkróki og Húsavík. Skoðað 12. apríl 
2017 á www.hagstofa.is
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Viðauki A

Viðauki A er loftmynd frá Google Maps af Fredens Park, Danmörku, í 
mælikvarða u.þ.b. 1:3.000 til að sýna fram á að svæðið sé að mestu 
grasflöt. Skoðað 10. apríl 2017 á www.google.com/maps
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Viðauki C er ummæli þeirra sem skrifuðu undir 
undirskrifalista gegn staðsetningu hótels á Flæðunum.
Skoðað og niðurhalað 28. apríl 2017 á www.change.org

Comments
Name Location Date Comment

Brynjar Páll
Rögnvaldsson

Skr, Iceland 2016-07-13 Glötuð hugmynd. Byggja hótel á öðrum reit.

Einar Gislason København, Denmark 2016-07-13 Alls ekki rétti staðurinn fyrir hótel á Sauðárkróki!

Vopni Björnsson Hafnarfjörður, Iceland 2016-07-13 Ég vildi frekar sjá hótel á gamla bílaverkstæðisreitnum. Þar er hægt að bjóða
uppá óviðjafnanlegt útsýni og öll aðkoma yrði aðgengilegri og þægilegri. Hótel
inni í miðjum bæ lækkar fasteignaverð og er mikið rask og ónæði fyrir íbúa.
Jaðarsvæði íbúðabyggðar er mun ákjósanlegri kostur.

Kristin Ragnarsdottir Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-13 Þetta svæði á að vera gróðursælt,  og setja svip sinn á bæinn, og nýtast sem
útiverusvæði fyrir íbúa sem ferðafólk.  

Viktor Guðmundsson Sauðárkróki, Iceland 2016-07-13 mér finnst nauðsynlegt að hafa þetta sem tjaldsvæði þar sem stutt er í allt,
myndi ekki vilja koma sem ferðamaður og þurfa gista uppá nöfum þar sem er
vindasamt og maður myndi ekki nenna labba í bæinn þaðan.  Svo er gott að
hafa svona gott útisvæði eins og t.d fyrir unglingalandsmót og fleiri viðburði.

Ólafur Stefánsson sauðárkrókur, Iceland 2016-07-13 því flæðanar hafa menninga gildi

Logi Snær Knutsson Sauðárkróki, Iceland 2016-07-13 Ég held að það væri hægt að nýta flæðinar  í eitthvað úti svæði  sem fegrar
bæinn og bæjarbúar geta komið saman

Laufey Harðardóttir Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-13 Eg vil ekki hótel á flæðarnar

Ólína Björk Hjartardóttir Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-13 Flæðarnar eiga að nýtast sem fallegt útivistar svæði fyrir fjölskyldufólk. Vil ekki
bæta við umferð á svæði sem börn eru mikið að ganga, td. Sundlaug,
íþróttasvæði og bókasafnið.

Helgi Dagur Gunnarsson Saudarkrokur, Iceland 2016-07-13 Ekki Flæðarnar

katrín Ingimars Reykjavík, Iceland 2016-07-14 Þetta er partur af Sauðárkrók sem á  ekki að eyðileggja til að þóknast
ferðamönnum.

Snorri Snorrason Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Ég vil ekki hótel á flæðarnar.  Þetta á að vera gróðursælt svæði fyrir okkur
bæjarbúa sem og aðkomufólk ,  Nóg af öðrum svæðum fyrir hótel .

Ragnheiður Ólöf
Skaptadóttir

Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Hótelbygging þarna myndi taka allan sjarma úr bænum

sigurlaug Lilja Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Af því þetta skiptir máli

Signý Ósk Sigurjónsdóttir Hafnarfjörður, Iceland 2016-07-14
Mér finnst Flæðarnar ekki vera rétti staðurinn fyrir hótel!

Oddur Gudmundsson Kópavogur, Iceland 2016-07-14 Ekki hentugasti staðurinn fyrir hótel.

Jón Sigmundsson Reykjanesbær, Iceland 2016-07-14 Ég er á móti þessari staðsetningu. Einfalt mál.

Anna Svandís
Pétursdóttir

Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14
Hótel er ekki æskilegt inn í miðjum bæjarkjarna þegar annað pláss er til eins og
á reitnum sem gömlu ks. verkstæðin voru og víða annarstaðar, þetta er mín
skoðun .

Sigrún Aadnegard Skagafjörður, Iceland 2016-07-14 Hótel á ekki heima á Flæðunum. Það væri stórslys.

Freyja Rós Ásdísardóttir Sauðárkrók, Iceland 2016-07-14 Nei takk , eg vil ekki hótel , eg vil gróður og er ánægð með tjaldstæði þarna.

Guðmundur Sigurðarson Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Það er gott ef einhver fæst til að reisa veglegt hótel í bænum, en þessi
staðsetning er ekki góð, hvorki fyrir hótelið sjálft né bæjarbúa. Útsýni inní
nafirnar úr helmingi hótelherbergjanna getur ekki verið spennandi kostur og því
síður að hafa eitt samfellt bílastæði í hjarta bæjarins!

N A Sauðárkrókur, Norway 2016-07-14 Afleit staðsetning á hóteli... Það sjá allir sem einhvern tímann hafa gist á hóteli.

Comments
Name Location Date Comment

Brynjar Páll
Rögnvaldsson

Skr, Iceland 2016-07-13 Glötuð hugmynd. Byggja hótel á öðrum reit.

Einar Gislason København, Denmark 2016-07-13 Alls ekki rétti staðurinn fyrir hótel á Sauðárkróki!

Vopni Björnsson Hafnarfjörður, Iceland 2016-07-13 Ég vildi frekar sjá hótel á gamla bílaverkstæðisreitnum. Þar er hægt að bjóða
uppá óviðjafnanlegt útsýni og öll aðkoma yrði aðgengilegri og þægilegri. Hótel
inni í miðjum bæ lækkar fasteignaverð og er mikið rask og ónæði fyrir íbúa.
Jaðarsvæði íbúðabyggðar er mun ákjósanlegri kostur.

Kristin Ragnarsdottir Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-13 Þetta svæði á að vera gróðursælt,  og setja svip sinn á bæinn, og nýtast sem
útiverusvæði fyrir íbúa sem ferðafólk.  

Viktor Guðmundsson Sauðárkróki, Iceland 2016-07-13 mér finnst nauðsynlegt að hafa þetta sem tjaldsvæði þar sem stutt er í allt,
myndi ekki vilja koma sem ferðamaður og þurfa gista uppá nöfum þar sem er
vindasamt og maður myndi ekki nenna labba í bæinn þaðan.  Svo er gott að
hafa svona gott útisvæði eins og t.d fyrir unglingalandsmót og fleiri viðburði.

Ólafur Stefánsson sauðárkrókur, Iceland 2016-07-13 því flæðanar hafa menninga gildi

Logi Snær Knutsson Sauðárkróki, Iceland 2016-07-13 Ég held að það væri hægt að nýta flæðinar  í eitthvað úti svæði  sem fegrar
bæinn og bæjarbúar geta komið saman

Laufey Harðardóttir Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-13 Eg vil ekki hótel á flæðarnar

Ólína Björk Hjartardóttir Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-13 Flæðarnar eiga að nýtast sem fallegt útivistar svæði fyrir fjölskyldufólk. Vil ekki
bæta við umferð á svæði sem börn eru mikið að ganga, td. Sundlaug,
íþróttasvæði og bókasafnið.

Helgi Dagur Gunnarsson Saudarkrokur, Iceland 2016-07-13 Ekki Flæðarnar

katrín Ingimars Reykjavík, Iceland 2016-07-14 Þetta er partur af Sauðárkrók sem á  ekki að eyðileggja til að þóknast
ferðamönnum.

Snorri Snorrason Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Ég vil ekki hótel á flæðarnar.  Þetta á að vera gróðursælt svæði fyrir okkur
bæjarbúa sem og aðkomufólk ,  Nóg af öðrum svæðum fyrir hótel .

Ragnheiður Ólöf
Skaptadóttir

Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Hótelbygging þarna myndi taka allan sjarma úr bænum

sigurlaug Lilja Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Af því þetta skiptir máli

Signý Ósk Sigurjónsdóttir Hafnarfjörður, Iceland 2016-07-14
Mér finnst Flæðarnar ekki vera rétti staðurinn fyrir hótel!

Oddur Gudmundsson Kópavogur, Iceland 2016-07-14 Ekki hentugasti staðurinn fyrir hótel.

Jón Sigmundsson Reykjanesbær, Iceland 2016-07-14 Ég er á móti þessari staðsetningu. Einfalt mál.

Anna Svandís
Pétursdóttir

Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14
Hótel er ekki æskilegt inn í miðjum bæjarkjarna þegar annað pláss er til eins og
á reitnum sem gömlu ks. verkstæðin voru og víða annarstaðar, þetta er mín
skoðun .

Sigrún Aadnegard Skagafjörður, Iceland 2016-07-14 Hótel á ekki heima á Flæðunum. Það væri stórslys.

Freyja Rós Ásdísardóttir Sauðárkrók, Iceland 2016-07-14 Nei takk , eg vil ekki hótel , eg vil gróður og er ánægð með tjaldstæði þarna.

Guðmundur Sigurðarson Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Það er gott ef einhver fæst til að reisa veglegt hótel í bænum, en þessi
staðsetning er ekki góð, hvorki fyrir hótelið sjálft né bæjarbúa. Útsýni inní
nafirnar úr helmingi hótelherbergjanna getur ekki verið spennandi kostur og því
síður að hafa eitt samfellt bílastæði í hjarta bæjarins!

N A Sauðárkrókur, Norway 2016-07-14 Afleit staðsetning á hóteli... Það sjá allir sem einhvern tímann hafa gist á hóteli.
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Viðauki D

Grunnmynd af hönnunartillögu. 
Mælikvarði 1:500 í stærð A3. 

Comments
Name Location Date Comment

Brynjar Páll
Rögnvaldsson

Skr, Iceland 2016-07-13 Glötuð hugmynd. Byggja hótel á öðrum reit.

Einar Gislason København, Denmark 2016-07-13 Alls ekki rétti staðurinn fyrir hótel á Sauðárkróki!

Vopni Björnsson Hafnarfjörður, Iceland 2016-07-13 Ég vildi frekar sjá hótel á gamla bílaverkstæðisreitnum. Þar er hægt að bjóða
uppá óviðjafnanlegt útsýni og öll aðkoma yrði aðgengilegri og þægilegri. Hótel
inni í miðjum bæ lækkar fasteignaverð og er mikið rask og ónæði fyrir íbúa.
Jaðarsvæði íbúðabyggðar er mun ákjósanlegri kostur.

Kristin Ragnarsdottir Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-13 Þetta svæði á að vera gróðursælt,  og setja svip sinn á bæinn, og nýtast sem
útiverusvæði fyrir íbúa sem ferðafólk.  

Viktor Guðmundsson Sauðárkróki, Iceland 2016-07-13 mér finnst nauðsynlegt að hafa þetta sem tjaldsvæði þar sem stutt er í allt,
myndi ekki vilja koma sem ferðamaður og þurfa gista uppá nöfum þar sem er
vindasamt og maður myndi ekki nenna labba í bæinn þaðan.  Svo er gott að
hafa svona gott útisvæði eins og t.d fyrir unglingalandsmót og fleiri viðburði.

Ólafur Stefánsson sauðárkrókur, Iceland 2016-07-13 því flæðanar hafa menninga gildi

Logi Snær Knutsson Sauðárkróki, Iceland 2016-07-13 Ég held að það væri hægt að nýta flæðinar  í eitthvað úti svæði  sem fegrar
bæinn og bæjarbúar geta komið saman

Laufey Harðardóttir Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-13 Eg vil ekki hótel á flæðarnar

Ólína Björk Hjartardóttir Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-13 Flæðarnar eiga að nýtast sem fallegt útivistar svæði fyrir fjölskyldufólk. Vil ekki
bæta við umferð á svæði sem börn eru mikið að ganga, td. Sundlaug,
íþróttasvæði og bókasafnið.

Helgi Dagur Gunnarsson Saudarkrokur, Iceland 2016-07-13 Ekki Flæðarnar

katrín Ingimars Reykjavík, Iceland 2016-07-14 Þetta er partur af Sauðárkrók sem á  ekki að eyðileggja til að þóknast
ferðamönnum.

Snorri Snorrason Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Ég vil ekki hótel á flæðarnar.  Þetta á að vera gróðursælt svæði fyrir okkur
bæjarbúa sem og aðkomufólk ,  Nóg af öðrum svæðum fyrir hótel .

Ragnheiður Ólöf
Skaptadóttir

Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Hótelbygging þarna myndi taka allan sjarma úr bænum

sigurlaug Lilja Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Af því þetta skiptir máli

Signý Ósk Sigurjónsdóttir Hafnarfjörður, Iceland 2016-07-14
Mér finnst Flæðarnar ekki vera rétti staðurinn fyrir hótel!

Oddur Gudmundsson Kópavogur, Iceland 2016-07-14 Ekki hentugasti staðurinn fyrir hótel.

Jón Sigmundsson Reykjanesbær, Iceland 2016-07-14 Ég er á móti þessari staðsetningu. Einfalt mál.

Anna Svandís
Pétursdóttir

Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14
Hótel er ekki æskilegt inn í miðjum bæjarkjarna þegar annað pláss er til eins og
á reitnum sem gömlu ks. verkstæðin voru og víða annarstaðar, þetta er mín
skoðun .

Sigrún Aadnegard Skagafjörður, Iceland 2016-07-14 Hótel á ekki heima á Flæðunum. Það væri stórslys.

Freyja Rós Ásdísardóttir Sauðárkrók, Iceland 2016-07-14 Nei takk , eg vil ekki hótel , eg vil gróður og er ánægð með tjaldstæði þarna.

Guðmundur Sigurðarson Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Það er gott ef einhver fæst til að reisa veglegt hótel í bænum, en þessi
staðsetning er ekki góð, hvorki fyrir hótelið sjálft né bæjarbúa. Útsýni inní
nafirnar úr helmingi hótelherbergjanna getur ekki verið spennandi kostur og því
síður að hafa eitt samfellt bílastæði í hjarta bæjarins!

N A Sauðárkrókur, Norway 2016-07-14 Afleit staðsetning á hóteli... Það sjá allir sem einhvern tímann hafa gist á hóteli.

Name Location Date Comment

Sylvía Dögg
Gunnarsdóttir

Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Væri frábært að fá hótel en þetta er ekki rétta staðsetningin

Örn Sölvi Halldórsson Mosfellsbær, Iceland 2016-07-14 Ekki rétti staðurinn fyrir hótel. Hefði frekar stutt að fá gömlu útihúsin aftur
endurbyggð. Hótelið væri betur staðsett á gamla verkstæðis reitnum.

Helga Daníelsdóttir Sauðarkrókur, Iceland 2016-07-14 Ég bý þarna í miðbænum og vil halda flæðunum eins og þau eru ...

Ingólfur Friðriksson Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Þetta svæði í hjarta Sauðárkróks ætti ekki að vera undir hótel vegna aukinnar
umferðar

Kristján Fannar
Valgarðsson

Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Óspennandi og vont staðsetning fyrir hótel, nokkrir mun álitlegri kostir til fyrir
hótelbyggingu á Sauðárkróki.

Hanna bollakaka Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Ég vill ekki fá hótel þangað, örugglega til sniðugri staðir. Svo yrði bara allt of
þröngt!

Ólína Rut
Rögnvaldsdóttir

Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Ég vil sjá þetta sem útivistar svæði með borðum ,bekkjum og blómum
skreytt,og á vetrum skauta svelli ein og ég man eftir er ég var ung 

Thordur Erlingsson Skövde, Sweden 2016-07-14 Um að gera að byggja almennilegt hótel, en flæðarnar eru afleitur staður.

Inga Katrín  Magnúsdóttir Reykjavík, Iceland 2016-07-14 tími til kominn að byggja meira upp á króknum, hvort sem er fyrir gesti sem
koma i heimsokn eða fyrir heimafolk, þar sem afar erfitt er að finna t.d.
leiguhusnæði. Staðsetningin er þó ekki til þess fallin að vekja lukku, hvorki
meðal gesta né heimamanna. Það eru aðrir staðir sem myndu henta betur fyrir
svona mannvirki

Ragnheiður Petra Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-14 Krókurinn er hefur ekkert að gera með fleiri hótel.

jón anton valdimarsson sauðárkrókur 550,
Iceland

2016-07-15 eg vill bara ekkert sja neitt helvítis hótel á flæðunum

Valberg Mar Ofjord Reykjanesbær, Iceland 2016-07-15 Ég bjó á Sauðárkróki í 14 ár og á enn fjölskyldu þar, tengsl mín við Sauðárkrók
eru því og munu alltaf vera sterk. Ég vill því ekki sjá hótel rísa á Flæðunum,
mér finnst það vera afskaplega slæm hugmynd því það eru til margir aðrir
staðir sem myndu henta fyrir hótel á Sauðárkróki.

Sigríður Eyjólfsdóttir Sauðàrkròkur, Iceland 2016-07-15 Þetta vil ég ekki sjá.

Helga Reynaldsdóttir Hafnarfjörður, Iceland 2016-07-15 Vill sjá annað á flæðunum..... hótelið annað!

Ásta Pálína
Ragnarsdóttir

Sauðárkrókur, Iceland 2016-07-15 Alls ekki setja hótel á Flæðarnar, þetta svæði gæti orðið dásamlegt
útivistarsvæði bæjarbúa með góðri hönnun

Kristín S Ögmundardóttir Sauðákrókur, Iceland 2016-07-15 Mér finnst þetta ekki heppilegur staður fyrir Hótel og bílastæði. Ég vil sjá þetta
verði gert að útivistasvæði . Fyrir bæjarbúa og aðkomufólk .

Kristín S Ögmundardóttir Sauðákrókur, Iceland 2016-07-15 Vill alsekki sjá Hótel á Flæðunum  þetta er eina svæðið sem við höfum haft
þegar við höldum upp á t.d. 17.júní  og að þetta verði gert að huggulegu
útivistarsvæði

Theodora Hauksdottir Cypress, TX 2016-08-14 Sem brottfluttur krókasri segi ég nei!!

Emma Bjornsdottir Giffnock, United Kingdom 2016-08-18 Ekki góð hugmynd.
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Viðauki D eru vindrósir sem Guðrún Nína Petersen hjá Veðurstofu 
Íslands sendi að beiðni höfundar 8. mars 2017.

Viðauki D


