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í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

_____________________________

Eva Ósk Guðmundsdóttir
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ÁGRIP 
Markmið þessa verkefnis er að draga fram þær áherslur í skipulagi bæja sem skapa 

góða lífvænlega miðbæjarkjarna. Hér eru skoðaðar leiðir til að skapa gönguvænt 

umhverfi og auka þátt mannlífs í miðbæ Húsavíkur. Bæta grænar tengingar í 

gegnum bæinn í átt að Skrúðgarði bæjarins og tengingar við hafnarsvæði og vinna 

tillögu að skipulagi og innviðum tengdum þeim.

Gerð var könnun meðal Húsvíkinga á þeirra sýn á bæinn og hvað þeim fyndist að 

betur mætti fara. Niðurstöður  sýna að almennt þykir svarendum miðbærinn illa 

skipulagður, gróður af skornum skammti og fólk almennt ekki ánægt með hann. 

Heimildir voru rýndar til að skoða hvaða þættir það eru sem stuðla að auknu 

mannlífi á útisvæðum og hvaða innviðir þurfi að vera til staðar. 

Á norðlægum slóðum spilar veðurfar líklega stærsta hlutverkið í því hversu fólk 

er viljugt til að ganga og vera úti. Því skiptir miklu máli að að útfæra útisvæði 

með tilliti til þessa. Aðrir þættir eins og öryggi, göngugreiðleiki, gróður, skipulag, 

framhliðar húsa og lýsing skipta miklu máli þegar kemur að því að búa til 

útisvæði. Hvort sem svæðin eru ætluð til að dvalar eða til ferða  á milli ákveðinna 

staða. Athafnir fólks s.s. nauðsynlegar, valkvæðar og félagslegar athafnir hafa 

síðan úrslitaáhrif á hvernig rými eru notuð. Aðdráttarafl spilar líka stóran þátt í 

því hvort bæjarrými verða lífleg eða ekki. Ef ekkert er áhugavert á svæðinu mun 

fólk síður nota svæðið vegna félagslegra eða valkvæðra athafna, því þangað er 

ekkert að sækja. 

Þegar búið var að rýna gögnin var unnin hönnunartillaga að endurbættum 

miðbæjarkjarna. Sú tillaga einkennist af  hugmyndum um vistvænan ferðamáta í 

miðbæ Húsavíkur og að auka grænar tengingar við hafnarsvæði og skrúðgarð. Í 

tillögunni er áhersla er lögð á svæðið sem nefnist Búðarvellir eða Öskjureitur og 

hefur verið í svipuðu ástandi frá því um aldamótin 1900. Hluti Garðarsbrautar eru 

lokaður fyrir almenna umferð í tillögunni og er gert að samrými allra ferðamáta. 

Nokkrar nýjar byggingar eru í skipulaginu. Þeim er ætlað  að auka aðdráttarafl 

svæðisins og veita smærri fyrirtækjum húsnæði fyrir rekstur sem síðar eykur 

athafnir á miðbæjarsvæðinu. 

Samrými eða vistgötur eru þannig að enginn greinanlegur munur er á milli gatna 

og gangstétta og allir ferðamátar verða að taka tillit til hvors annars. Umferð 

vélknúinna ökutækja er takmörkuð bæði í tíma og rúmi. Gróður á svæðinu 

er aukinn til muna og búin til rými innan rýmisins. Í tillögunni er hugað að 

staðaranda og einkennum bæjarins og aðgengi fyrir alla haft að leiðarljósi. Opnun 

Búðarár niður Árgil, sem oft hefur verið rædd innan bæjarins er hún tekin með 

inn í þessa tillögu. Umhverfinu er ætlað að styðja við vistvæna ferðamáta með 

bætta lýðheilsu í huga. Búa til svæði sem er öruggt og áhugavert bæði til að dvelja 

í ferðast um ásamt því að hafa afþreyingu bæði fyrir börn og fullorðna. Auka 

verslun og þjónustu á svæðinu og stuðla að lífvænlegum miðbæjarkjarna, fyrir 

heimamenn og gesti. 



III

ÞAKKIR

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Gísla Rafni Guðmundssyni fyrir góða 

gagnrýni og leiðsögn við vinnslu þessa verkefnis. Ásdísi Ásbjörnsdóttur og 

Guðrúnu Heiðarsdóttur vinkonum mínum þakka ég aðstoð við yfirlestur. 

Eiginmanni og dætrum þakka ég einstaka þolinmæði í náminu öllu og 

mömmu fyrir styðja mig alltaf þegar mér dettur einhver vitleysa í hug.  

Skólabróður mínum og vini Jóni Arnari Sverrissyni þakka ég andlega 

aðstoð og hjálp í gegnum árin okkar saman. Hafþóri Hreiðarssyni þakka 

ég kærlega fyrir lán á einstökum ljósmyndum sem hann hefur tekið af 

Húsavík. Starfsfólki og kennurum Landbúnaðarháskóla Íslands þakka ég 

góða kennslu og leiðsögn. Þórunni Eddu Bjarnadóttur þakka ég hjálp við 

uppsetningu.

Ritgerðin er tileinkuð pabba mínum sem lést árið 2017 og elskaði Húsavík 

meira en flest annað. 

Takk pabbi fyrir allar fjöruferðirnar og fræðsluna um fuglana, steinana 

og blómin. Takk fyrir að vekja hjá mér áhuga á fegurð og fjölbreytileika 

íslenskrar náttúru. 



IV

EFNISYFIRLIT
MYNDASKRÁ ................................................................... V
1.INNGANGUR ..................................................................1

1.1 TILURÐ VERKEFNIS  .......................................................................... 1
1.2 MARKMIÐ  ....................................................................................... 2
1.3 RANNSÓKNARSPURNINGAR  ........................................................... 2

2. GÖGN OG AÐFERÐIR .....................................................3
2.1 VINNUFERILL .................................................................................... 3
2.2 GÖGN  .............................................................................................. 4

3.UPPBYGGING RITGERÐAR ..............................................4
4. GREININGAR - HÚSAVÍK BÆRINN VIÐ SKJALFANDA .......5

4.1 SAGA OG ÞRÓUN HÚSAVÍKUR ......................................................... 5
4.2 STAÐHÆTTIR .................................................................................... 7
4.3 ÍBÚAÞRÓUN ..................................................................................... 9
4.4 ÞJÓNUSTA Á HÚSAVÍK .................................................................... 10
4.5 AÐALSKIPULAG .............................................................................. 11
4.6 LÝÐHEILSA - Heilsueflandi samfélag ............................................... 13
4.7 ATHUGUNARSVÆÐI ........................................................................ 15
4.8 HORFIN HÚS OG FORNLEIFAR ........................................................ 17
4.9 HÚSAGERÐIR VIÐ GARÐARSBRAUT OG BÚÐARVELLI ..................... 17
4.10 HÚSAGERÐIR VIÐ GARÐARSBRAUT - FRIÐUÐ HÚS ...................... 18
4.11 HÚSAGERÐIR VIÐ GARÐARSBRAUT - ÖNNUR HÚS ...................... 19
4.12  GRÆN SVÆÐI - GRÆNI TREFILLINN  ............................................. 20
4.13  GRÆN SVÆÐI - GRÆNAR TENGINGAR ......................................... 21
4.14 GATNAKERFI ................................................................................. 22
4.15 KENNILEITI .................................................................................... 22
4.16 VEÐURFAR Á HÚSAVÍK  ................................................................ 23
4.17 SPURNINGALISTAR ....................................................................... 24
4.18 NIÐURSTÖÐUR GREININGA ......................................................... 25

5.GÓÐUR MIÐBÆR .........................................................26
5.1 HVAÐA ÞÆTTIR SKAPA GÓÐAN MIÐBÆ?  ...................................... 26

5.2 LAND EINKABÍLSINS ....................................................................... 26
5.3 GÖNGUGÖTUVÆÐING KAUPMANNAHAFNARBORGAR  ................ 27
5.4 HUGMYNDAFRÆÐI UM 20 MÍNÚTNA BÆINN ............................... 28
5.5 HÚSAVÍK - 20 MÍNÚTNA BÆR ........................................................ 30
5.6 GÖTUR FYRIR FÓLK ........................................................................ 31
5.7 GÖNGUVÆNN BÆR/BORG ............................................................. 31
5.8 ATHAFNIR Í ÚTIRÝMI  ..................................................................... 32
5.9 NOTENDUR GATNA OG GÖNGUSTÍGA ........................................... 33
5.10 HRAÐI Á GÖTUM.......................................................................... 34
5.11 YFIRBORÐ GATNA OG GANGSTÉTTA  ........................................... 34
5.12 SAMRÝMI / VISTGATA .................................................................. 35
5.13 TRÉ Í ÞÉTTBÝLI.............................................................................. 37
5.14 GRÓÐUR OG SKJÓLBELTI .............................................................. 38
5.15 VEÐURFAR ................................................................................... 39
5.16 FRAMHLIÐAR HÚSA ..................................................................... 40
5.17 LÝSING .......................................................................................... 41
5.18 LJÓSMENGUN .............................................................................. 42

6. HÖNNUNARTILLAGA ...................................................43
6.1 FORSENDUR HÖNNUNAR .............................................................. 43
6.2  HÖNNUNARTILLAGAN .................................................................. 44
6.3 NÝJAR BYGGINGAR Í MIÐBÆNUM ................................................. 46
6.4 BREYTING Á UMFERÐ .................................................................... 48
6.5 GRÓÐUR Á NÝJU MIÐBÆJARSVÆÐI................................................ 48
6.6 GOSBRUNNUR  .............................................................................. 50
6.7 LEIKSVÆÐI FYRIR BÖRN  ................................................................. 52
6.8 OPNUN BÚÐARÁR NIÐUR ÁRGIL .................................................... 54

7. UMRÆÐUR OG LOKAORÐ ...........................................55
HEIMILDASKRÁ ..............................................................................58

VIÐAUKI 1 - SPURNINGAKÖNNUN NIÐURSTÖÐUR .........................61

VIÐAUKI 2 - SPURNINGAKÖNNUN NIÐURSTÖÐUR .........................62



V

MYNDASKRÁ

Myndir merktar EÓG eru teknar af höfundi Evu Ósk Guðmundsdóttur. 

Mynd 1: Útfærsla höfundar af vinnuferli.

Mynd 2. Útfærsla höfundar af uppbyggingu ritgerðar.

Mynd 3: Ljósmyndasafn Þingeyinga. Húsavík árið 1900. 

Mynd 4: Hafþór Hreiðarsson.(2020). Húsavíkurkirkja

Ljósmynd 5:   Hafþór HreiðarssonHúsavík að sumri horft til vesturs að 
Kinnarfjöllum.

Ljósmynd 6: Hafþór Hreiðarsson.Húsavík að vetri horft til austurs að 
Húsavíkurfjalli.

Mynd 7: Unnnið af höfundi út frá upplýsingum frá Hagstofu Íslands.

Mynd 8: Unnnið af höfundi út frá upplýsingum frá Hagstofu Íslands.

Ljósmynd 9: Hafþór Hreiðarsson.(2020). Miðbær að vetri. 

Mynd 10: Alta. Aðalskipulag Húsavíkur 2010-2030. 

Mynd  11: Hafþór Hreiðarsson. Norðurljós yfir Húsavíkurfjalli. 

Mynd  12:  Embætti landlæknis.(2018). Áhrifaþættir heilbrigðis og vellíðunar. 
Sótt af https://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item28551/
Heilsueflandi-samfelag

Mynd  13:  Embætti landlæknis. (2018). Heilsueflandi samfélag. Sótt af https://
www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item28551/Heilsueflandi-samfelag

Mynd  14:  Heimsmarkmiðin. 3. Heilsa og Vellíðan. Sótt af https://www.
heimsmarkmidin.is/forsida/hagnytt-efni/merki/?itemid=a4e64fb0-3f29-11e9-
9436-005056bc530c

Mynd  15:  Útfærla höfundar af athugunarsvæðinu.

Myndir 16-19: Loftmyndir ehf. (1998,2002,2007,2020). Húsavík. Sótt af http://
map.is/base/@575376,617460,z10,0

Mynd 20.  Ljósmyndasafn Þingeyinga. (1900). Verslunarhúsin við Árgil.

Mynd 21: Kort útfærsla höfundar - unnið  með hliðsjón af korti Arnhildar 
Pálmadóttur um yfirlit yfir horfin hús og fornleifar á svæðinu.

Mynd 22: Kort útfærsla höfundar. Friðuð hús. 

Mynd 23: Hafþór Hreiðarsson. (2020). Húsavíkurkirkja. 

Mynd 24: Hafþór Hreiðarsson. (2020). Bjarnahús.

Mynd 25: EÓG. Verslunarhús Ørum & Wulff.

Mynd 26: Hafþór Hreiðarsson. (2020). Verslunarhús Ørum & Wulff.

Mynd 27: Arnhildur Pálmadóttir. (2015). Sláturhús fyrir Ørum og Wulff. Sótt af: 
https://www.minjastofnun.is/media/husakannanir/HUSAK_BUDARVELLIR.
pdf

Mynd 28: Útfærsla höfundar  Húsagerðir við Garðarsbraut - Önnur hús. 

Mynd 29: EÓG. (2021). Garðarsbraut 13.

Mynd 30: EÓG. (2021). Garðarsbraut 15.

Mynd 31: EÓG. (2021). Garðarsbraut 17.

Mynd 32: EÓG. (2021). Garðarsbraut 19.

Mynd 33: EÓG. (2021). Garðarsbraut 21.

Mynd 34: Hafþór Hreiðarsson. (2021). Garðarsbraut 22.

Mynd 34: Hafþór Hreiðarsson. (2021). Garðarsbraut 22b.

Mynd 36: Hafþór Hreiðarsson. (2020). Grænn trefill í Húsavíkurlandi.



VI

Mynd 37: Útfærsla höfundar. Græn svæði innan afmörkunarsvæðis.

Mynd 38: EÓG.(2021). Garðarsbraut.

Mynd 39: Hafþór Hreiðarsson. (2021). Garðarsbraut

Mynd 40: EÓG.(2021). Garðarsbraut.

Mynd 41: EÓG.(2021). Garðarsbraut.

Mynd 42: Hafþór Hreiðarsson. (2021). Búðarvellir.

Mynd 43: Útfærsla höfundar. Gatnakerfi.

Mynd 44: Hafþór Hreiðarsson. Húsavíkurkirkja og götumynd við Garðarsbraut.

Mynd 45: EÓG. (2021). Unnið út frá gögnum frá Veðurstofu Íslands. 

Mynd 46. Veðurstofa Íslands. (2020). Meðalvindhraði. Sótt af http://brunnur.
vedur.is/pub/vedurfarsgogn/yfirlit/3696_H%c3%basav%c3%adk_2010_2019.
pdf

Mynd 47: Veðurstofa Íslands. (2020). Vindrós Húsavík vetur. Sótt af http://
brunnur.vedur.is/pub/vedurfarsgogn/yfirlit/3696_H%c3%basav%c3%a
dk_2010_2019.pdf

Mynd 48: Veðurstofa Íslands. (2020). Vindrós Húsavík sumar. Sótt af http://
brunnur.vedur.is/pub/vedurfarsgogn/yfirlit/3696_H%c3%basav%c3%a
dk_2010_2019.pdf

Mynd 49: Hafþór Hreiðarsson. (2021). Húsavík.

Mynd 50:  Hafþór Hreiðarsson. (2020). Hafnarstétt. 2020.

Mynd 51: EÓG. Horft frá Garðarsbraut yfir hafnarsvæðið að Kinnarfjöllum.

Mynd 52: Reddit. (e.d). Strikið í Kaupmannahöfn fyrir (1962) og eftir 
göngutötuvæðingu. Sótt af https://www.reddit.com/r/europe/comments/9c2v3i/
copenhagen_str%C3%B8get_1960_and_2016_from_ruled_by/

Mynd 53: Hafþór Hreiðarsson. Hauststemming við höfnina. 2020. 

Mynd 54:  Útfærsla höfundar af 20 mínútna skipulagi Húsavíkur.

Mynd 55. Útfærsla höfundar af 20 mínútna skipulagi Húsavíkur.

Mynd 56: Hafþór Hreiðarsson. (2021). Búðarvellir.

Mynd 57:  Útfærsla höfundar . Hraði á götum.

Mynd 58:  NACTO, GDCI. (2016). Fólk í göturými. 

Mynd 59:  NACTO, GDCI. (2016). Samrými og vistgötur. 

Mynd 60:  NACTO, GDCI. (2016). Samrými og vistgötur. 

Mynd 61: EÓG. (2018). Skjólbelti.

Mynd 62: Meye. (e.d). Sorbus aucuparia.  

Mynd 63:  Hafþór Hreiðarsson. (2020). Hafnarstétt.

Mynd 64: EÓG. (2021). Garðarsbraut. 

Mynd 65: Lilian Baylis. (e.d.). Architizer. Linea Light Group. Sótt af https://
architizer.com/blog/product-guides/product-guide/outdoor-lighting/ 

Mynd 66. Eric Baldwin. Audain Art Museum by Patkau Architects. (e.d.).

Sótt af https://architizer.com/blog/product-guides/product-guide/outdoor-
lighting/ 

Mynd 67: Eric Baldwin. (e.d.). Sótt af https://architizer.com/blog/product-
guides/product-guide/outdoor-lighting/ 

Mynd 68: Ísland að næturlagi. (2012).  Samsett gervihnattamynd frá apríl og 
október 2012. Sótt af  https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-
media/media/PDF_skrar/Myrkur-3-10.pdf

Mynd 69: Hafþór Hreiðarsson. (2020). Miðbær.

Mynd 70. Útfærsla höfundar. Hönnunartillagan. 

Mynd 71. Útfærsla höfundar. Sniðteikning. 

Myndir 72-76 : Útfærsla höfundar.  Nýjar byggingar í miðbænum. 

Mynd 77: Útfærsla höfundar.  Nýjar byggingar í miðbænum. 



VII

Mynd 78: Útfærsla höfundar. Umferð.

Mynd 79: Útfærsla höfundar. Umferð.

Mynd 80: Útfærsla höfundar. Gróður í miðbænum.

Mynd 81: Útfærsla höfundar. Búðarvellir og Árgil. 

Mynd 82: Bæjarmerki Norðurþings. Sótt af https://www.google.com/search?safe
=active&sxsrf=ALeKk02cPk8uheoZ-2CovccTsL1sI53eZQ:1619431636264&so
urce=univ&tbm=isch&q=nor%C3%B0ur%C3%BEing+logo&sa=X&ved=2ahU
KEwjnk6v71JvwAhXBYcAKHZA4Ax0QjJkEegQIBxAB&biw=1536&bih=72
2#imgrc=2RJJQZOuyO7KEM

Mynd 83: EÓG. (2021).  Garðarsbraut.

Mynd 84: Útfærsla höfundar. Gosbrunnur.

Mynd 85: Útfærsla höfundar. Gosbrunnur.

Mynd 86: Útfærsla höfundar. Miðbær.

Mynd 87: EÓG. (2021). Miðbær. 

Mynd 88: Útfærsla höfundar. Miðbær.

Mynd 89: Útfærsla höfundar. Miðbær.

Mynd 90: Útfærsla höfundar. Miðbær.

Mynd 91: Útfærsla höfundar. Árgil.

Mynd 92:  Hafþór Hreiðarsson. (2021). Árgil.

Mynd 93:  EÓG. Bjarnahús. 

Mynd 94:  Hafþór Hreiðarsson. (2021). Fjöllin fyrir handan flóann að morgni 
31. mars 2021. 



1

fallegur Skrúðgarður sem liggur upp með Búðará sem rennur úr Botnsvatni 

ofan bæjarins. Þetta eru náttúruperlur sem ferðamenn miss af því tengingar 

í gegnum bæinn eru litlar og fátt um áhugaverða eða aðlaðandi staði. Þó 

svo að ferðamenn eigi ekki að vera miðpunktur í skipulagi bæja er það 

oft raunin og uppbygging á sér stað í kringum ,,túristavæn” svæði. Þessi  

iðnaður er ekki síður gífurlega mikilvægur fyrir lítil þéttbýli eins og 

Húsavík, heldur en landið í heild. Færa má rök fyir því að endurskipulagning 

miðbæjarsvæðisins sé komin á tíma. Í Aðalskipulagi Norðurþings segir 

að eitt af lykilatriðum við lifandi miðbæ sé fjölbreytt starfsemi sem hefur 

hag af nálægð hver við aðra og skapar mannlíf, en til þess að fólk komi 

oftar og dvelji lengur í miðbænum þarf líka að gera umhverfið aðlaðandi 

fyrir gangandi vegfarendur. Þessi stefnumótun er í takt við áherslur þessa 

verkefnis og er höfundi því hugleikið að Húsavík muni í framtíðinni ekki 

bara státa sig af fallegustu kirkjunni, stærstu hvölunum og aðgengilegustu 

náttúrunni, heldur einnig besta, gróðursælasta og líflegasta miðbænum fyrir 

heimamenn og gesti.

1.INNGANGUR
1.1 TILURÐ VERKEFNIS 
Höfundur er alinn upp á Húsavík til 20 ára aldurs. Nú rúmum 20 árum 

eftir brottflutning er miðbæjarsvæði Húsavíkur enn í sömu mynd. Sá 

miðbær var í kringum Samkomuhús Húsavíkur við svokallaða Búðarvelli 

eða Öskjureit og út frá honum. Sú breyting hefur orðið á að upphaflegt 

miðbæjarsvæði hefur teygst norðar í bæinn niður á Hafnarplan. Þessi þróun 

hefur að mestu orðið vegna aukins ferðamannastraums, sem í fyrstu sótti í 

Hvalaskoðun á Skjálfanda. Ferðaþjónusta á Húsavík hefur vaxið jafnt og 

þétt síðustu ár og afþreying aukist. Vinsælar skoðunarferðir eru farnar frá 

Húsavík og nýjasta viðbótin eru sjóböðin GeoSea sem opnuðu árið 2018. 

Þau eru skammt norðan byggðarinnar með stórbrotið útsýni yfir Kinnarfjöll 

og Skjálfandaflóa og hafa nú þegar fangað athygli heimsbyggðarinnar 

með umfjöllun í erlendum tímaritum. Uppbygging bæjarins hefur á 

síðustu árum næstum öll verið norðar í bænum heldur en hinn upphaflegi 

miðbær bæjarins var, sem myndaðist upp úr aldamótunum 1900. Að sögn 

heimamanna hefur ferðamannastraumurinn illa eða ekki skilað sér sunnar 

í bæinn þar sem verslun og þjónusta er einnig til staðar. Þar er einstaklega 
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1.3 RANNSÓKNARSPURNINGAR 
Þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram og hafðar til hliðsjónar við 

útfærslu verkefnisins voru eftirfarandi: 

• Er þörf og/eða vilji fyrir breyttum og bættum miðbæjarkjarna á 

Húsavík? 

• Hvað þarf til að skapa góðan og líflegan miðbæ?

• Skipta gróður og grænar tengingar einhverju máli þegar horft er til vel 

heppnaðs miðbæjarsvæðis ?

• Skal vistvænum kosti vera gert hærra undir höfði en einkabílnum, s.s. 

alls kyns hjólum og gangandi fólki ?

• Er Húsavík hinn eiginleigi 20 mínútna bær ?

1.2 MARKMIÐ 
Skoðun á miðbæjarsvæði Húsavíkur með það að markmiði að efla hlutverk 

svæðisins sem lifandi miðbæjarsvæðis með vistvænum ferðamátum og 

bæta bæði grænar tengingar innan svæðis og tengingar við höfnina og 

Skrúðgarð.  Búðarvellir eða Öskjureitur sem er 1.3 ha. að stærð og hefur 

verið í svipuðu ástandi frá upphafi byggðar er innan skipulagssvæðisins 

og verður lögð sérstök áhersla á að efla hlutverk hans í heildarmyndinni. 

Þessum markmiðum verður náð fram með eftirfarandi hætti:

• Spurningakönnun lögð fyrir íbúa og brottflutta íbúa Húsavíkur til að 

kanna viðhorf til miðbæjarins

• Greining á miðbæ Húsavíkur og umhverfis

• Gagnaöflun fræðilegra upplýsinga um hvaða innviðir þurfa að vera til 

staðar til að búa til lífleg og gönguvæn miðbæjarsvæði.  

• Hönnunartillaga unnin út frá niðurstöðum gagna. 
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2. GÖGN OG AÐFERÐIR
2.1 VINNUFERILL
Ef borgir eru skoðaðar með það í huga hversu mikið mannlíf er á 

götunum og hversu vel fólki líður í umhverfinu ber flestum rannsóknum á 

norðurslóðum saman um að rýmin eru vel úthugsuð eða hönnuð með tilliti 

til sólar og veðurs. Gróður er yfirleitt ríflegur og bílaumferð takmörkuð eða 

ekki til staðar (Gehl, J., 2018).  Í þessu verkefni skoðaði ég hvaða innviðir 

þurfa að vera til staðar til að búa til góða gönguvæna miðbæi.

Eftir að ákvörðun höfundar um rannsóknarefni var sett inn  spurningakönnun 

í google form sem ég setti á Facebook síðuna Húsavík - fyrr og nú. Ég vildi 

fá sjónarmið Húsvíkinga, bæði íbúa bæjarins og brottfluttra Húsvíkinga. 

Eftir að 500 svör fengust sem samsvarar 20,7% af íbúafjölda bæjarins 

lokaði ég könnuninni og vann úr gögnunum. Allar spurningar voru já og 

nei spurningar nema sú síðasta sem var opin spurning og gat fólk komið 

með sína sýn á hvað því fannst vanta til að betrumbæta miðbæinn.  Um 300 

manns svöruðu þeirri spurningu og komu ýmsar hugmyndir fram, allt frá 

almennum skipulagsmálum að nektarklúbbi í miðbænum. Allar hugmyndir 

voru skrásettar og unnið úr niðurstöðum (viðauki 1 og 2). Greining svæðisins 

kom því næst og studdist ég við ýmsar bækur, internetið, fræðilegar greinar 

og önnur gögn við gerð hennar. Vettvangsferð var farin til Húsavíkur, svæðið 

skoðað og myndir teknar.  Í fræðilega hlutanum skoðaði ég rannsóknir og 

bækur sem höfðu það sammerkt að stuðla að betra umhverfi, betri bæjum 

og borgum og horfði sérstaklega til þess hvaða innviðir þurfa að vera til 

staðar til að gera umhverfið betra.  Hönnunartillaga var í lokin unnin út 

frá gögnunum með það að leiðarljósi stuðla að endurbættum gönguvænum 

miðbæ með grænum tengingum við núverandi græn svæði, á Húsavík. 

Mynd 1: Útfærsla höfundar af vinnuferli



4

2.2 GÖGN 
Verkefnið byggir á ýmsum gögnum og rannsóknum tengdum skipulagi bæja 

og hvernig bæjarmynd, umhverfi og gróður getur haft áhrif á lýðheilsu í 

margvíslegri mynd. Höfundur þekkir vel til svæðisins og nýtti þá þekkingu 

við útfærslu hönnunartillögu sem stuðlar að endurbættum miðbæjarkjarna á 

Húsavík með auknar grænar tengingar innan miðbæjarsvæðis, við höfnina 

og Skrúðgarð. 

Stuðst var við ýmsar bækur, internetið og einnig gerð könnun nun meðal 
íbúa Húsavíkur og brottfluttra Húsvíkinga. Könnun var unnin í Google 
Forms og Facebook notuð til að ná til svarenda. Kort og skýringarmyndir 
vann höfundur í  Sketchup, Adobe Photoshop og  Microsoft PowerPoint. 
Adobe InDesign var notað í uppsetningu á ritgerðinni. AutoCad var notað 
við forvinnu hönnunar. 

Helstu gögn: 

• Aðalskipulag Norðurþings 2010-2030

• Saga Húsavíkur 

• Mannlíf milli húsa eftir Jan Gehl

• Walkable city rules eftir Jeff Speck

• Arnhildur Pálmadóttir munnlegar og skriflegar heimildir

• Ýmsa fræðigreinar og skýrslur

• Global street design guide

• AutoCad grunnur af Húsavík 

• Ljósmyndir fengnar að láni með góðfúslegu leyfi Hafþórs Hreiðarssonar 

3.UPPBYGGING RITGERÐAR

Mynd 2. Útfærsla höfundar af         
uppbyggingu ritgerðar.

Í fyrsta kafla geri ég grein fyrir tilurð 

verkefnisins og markmiðum þess. Annar 

kafli fjallar um vinnuferlið og hvaða gögn 

og aðferðir voru notuð við vinnslu verkefnis 

og þar á eftir kemur uppbygging ritgerðar. Í 

fjórða kafla er athugunarsvæðið og umhverfi 

greint og sagt frá helstu innviðum.  Horft er til 

fræðilegra rannsókna og ýmissa upplýsinga 

sem geta leitt til betri miðbæjarsvæða í kafla 

fimm. Út frá framangreindum upplýsingum er 

unnin hönnunartillaga sem sett er upp í máli og   

myndum í sjötta kafla. Niðurstöðum verkefnis 

sem styðja við markmið ritgerðarinnar eru 

gerð skil í kafla sjö. Að lokum eru umræður 

og lokaorð. 
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4. GREININGAR - HÚSAVÍK BÆRINN VIÐ SKJALFANDA
4.1 SAGA OG ÞRÓUN HÚSAVÍKUR
Húsavík er talið vera eitt hið elsta örnefni landsins. Í Landnámabók 

segir frá Garðari Svavarssyni, sænskum víkingi, sem sigldi til landsins 

og umhverfis það og uppgötvaði að það var eyja og nefndi hann landið 

Garðarshólma. Garðar hafði vetursetu á Húsavík, byggði sér hús og það er 

talið að nafniið sé dregið af því (Norðurþing, e.d.).

Talið er að kirkja hafi þegar verið reist á 12. öld og var Húsavík því snemma 

kirkjustaður (Norðurþing, e.d). Á 16.öld var þingeyski brennisteinninn 

vinsæl útflutningsvara og Ísland varð frægt brennisteinsland Húsavík hefur 

verið fastur verslunarstaður síðan 1614 þó svo að siglingar hafi byrjað 

nokkuð fyrr. Byggðin var lengst af prestsetur, örfá hjáleigukot og búðir 

kaupmanna. Eiginleg þorpsmyndun á Húsavík hófst ekki fyrr en seint á 

nítjándu öld (Karl Kristjánsson, 1981).

Þróun verslunnar hafði mikil áhrif á uppbyggingu svæðisins auk 

sjávarútgerðar. Mesta uppbyggingin hafði  átt sér stað á svæðinu í kringum 

verslun Ørum og Wulff við Búðarárgil, fram til 1900. Eina bryggja 

Húsavíkur var staðsett við Búðarárgil í tengslum við verslunarhúsin, en 

notast var við járnbraut til að flytja vörur upp á bakkann (Björn Helgi 

Jónsson og Sæmundur Rögnvaldsson, 1998). Þegar Kaupfélag Þingeyinga 

kom varð til rétt fyrir aldamótin 1900 færðist þungi uppbyggingar yfir á 

svæðið við Naustagil. Þar voru reistar margar byggingar næstu árin, fyrst 

uppi á bakkabrúninni en síðar í tengslum við sjávarútveg og slátrun niðri á 

hafnarstéttinni (Karl Kristjánsson, 1981). 

Búðarárgil Naustagil

Mynd 3: Ljósmyndasafn Þingeyinga.Húsavík árið 1900. 
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Húsavík fékk kaupstaðarréttindi árið 1950 (Karl Kristjánsson, 1981). 

Húsavíkurkirkja er eitt helsta kennileiti bæjarins, teiknuð af Rögnvaldi 

Ólafssyni arkitekt. Hún var vígð sumarið 1907 og komust þá næstum allir 

bæjarbúar fyrir í kirkjunni á þeim tíma (Björn G. Björnsson, 2016) Skammt 

fyrir ofan Húsavík er Botnsvatn. Þangað sækir fólk til að njóta útivistar, og 

veiða. Úr Botnsvatni rennur Búðará í gegnum Húsavík miðja og hefur við 

ána verið ræktaður fallegur skrúðgarður. Húsavíkurfjall er 417 metra hátt. 

Þangað liggur akvegur og er vinsæl gönguleið (Norðurþing, e.d.).

Sveitarfélagið Húsavíkurbær varð til árið 2002 við sameiningu 

Húsavíkurkaupstaðar og Reykjahrepps. Það nær norðan frá Reyðará á 

Tjörnesi, við austanverðan Skjálfandaflóa, suður í Reykjahverfi. Við 

sameininguna 1. desember 2002 voru íbúar 2484. Nú tilheyrir Húsavík 

sveitarfélaginu Norðurþingi sem varð til árið 2006. Það varð til við 

sameiningu fjögurra sveitarfélaga, Húsavíkurbæjar, Kelduneshrepps, 

Öxarfjarðarhrepps og Raufarhafnarhrepps. Aðalatvinnuvegur eru sjósókn, 

fiskverkun, opinber þjónusta, ýmis þjónustuiðnaður, landbúnaður og 

mikil og ört vaxandi þjónusta við ferðamenn sem koma margir í tengslum 

við hvalaskoðunarferðir á Skjálfandaflóa.  Húsavík er þekkt, utan- og 

innanlands, sem miðstöð hvalaskoðunar (Norðurþing, e.d.).

Mynd 4: Hafþór Hreiðarsson. Húsavíkurkirkja
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4.2 STAÐHÆTTIR
Húsavík hefur legu frá norðri til suðurs og er staðsett í eins konar bolla, 

umvafin heiði, fjalli og höfða opnar sig út á móti Skjálfandaflóa með 

Kinnarfjöll í baksýn. Sérstaða svæðisins er bakki þar sem skilur að 

hafnarsvæðið frá bænum sjálfum og er næstum 2 húshæðum neðar. 

Búðarvellir eða Öskjureitur er landfræðileg miðja bæjarins og er í hjarta 

bæjarins, en nær samt ekki að sinna hlutverki miðbæjarsvæðis, Svæðið er 

Sundurlaust og grátt, að mestu óskipulagt malarsvæði. Árgil er gil þar sem 

Búðaráin rann til sjávar en var sett í stokk árið 1940 og rennur nú undir 

veginum. Þar eru ýmis tækifæri, gilið er í suðurbrekku sem er sólrík og 

gæti verið góð göngutenging frá sjónum upp í skrúðgarðinn og upp að 

Botnsvatni sem er þar fyrir ofan. Húsavík var áður fyrr miðstöð verslunar 

í þingeyjarsýslu og var því svæðið líklega kraumandi af mannlífi á árum 

áður (Arnhildur Pálmadóttir, 2017). 

Húsavík er stærsti þéttbýliskjarni sveitarfélagsins Norðurþings og er 

enn miðstöð verslunar og þjónustu á sínu svæði. Á Síðustu árum hafa 

orðið miklar breytingar í atvinnulífi bæjarins. Útgerðarfélagið Vísir flutti 

starfsemi sína burt árið 2014 og fjöldi manns missti vinnuna (Rúv, 2014). 

Árið 2015 hófust framkvæmdir við Kísilmálmver PCC á Bakka rétt norðan 

Húsavíkur sem var gangsett 2018 og jarðvarmavirkjun á Þeistareykjum 

var byggð (Morgunblaðið, 2020). Kísilverinu á Bakka var síðan lokað árið 

2020 og fjölda manns sagt upp en nú eru blikur á lofti um að hægt sé að 

hefja starfsemi þar að nýju. 

Ferðaþjónusta á svæðinu hefur verið í örum vexti og var í upphafi 

hvalaskoðun á Skjálfandaflóa sem kom Húsavík á kortið. Þrátt fyrir að 

hvalaskoðun sé enn eitt helsta aðdráttarafl svæðisins hefur mikil uppbygging 

hefur verið á síðustu áratugum í kringum ferðaþjónustuna og er hún sífellt 

vaxandi atvinnuvegur.

Samkvæmt könnun sem Rannsóknarmiðstöð ferðamála gerði árið 2017 

um erlenda gesti á Húsavík 2016, hefur nýting hótela og gistihúsa aukist 

jafnt og þétt á síðustu árin. Tilgangur yfir 90% þeirra sem sækja Húsavík 

heim er frí og flestir ferðuðust á tímabilinu maí til september. Ástæða 

heimsóknarinnar hjá yfir 70% gesta var Hvalaskoðun. 95% gesta staldraði 

einungis við í 0-48 klst og þar af voru 35% einungis í 4-6 klukkustundir 

(Lilja Berglind Rögnvaldsóttir, 2017). 

Vegna mikillar uppbyggingar og mannlífs á hafnarsvæðinu, kallar á að tengja 

betur saman miðbæjarsvæðin á Húsavík við miðhafnarsvæðið. Mikilvægt 

er reyna að stuðla að því að fleiri áhugaverðir staðir og þjónusta verði í 

boði, með það að markmiði að ferðamenn skili sér upp af Hafnarstéttinni 

og dvelji lengur í bænum. Þessar áherslubreytingar myndu búa til samfellt 

áhugavert miðbæjarsvæði með auknum lífsgæðum og tekjum fyrir íbúa 

svæðisins.



8 Ljósmynd 6: Hafþór Hreiðarsson.Húsavík að vetri horft til austurs að Húsavíkurfjalli.

Ljósmynd 5:   Hafþór HreiðarssonHúsavík að sumri horft til vesturs að Kinnafjöllum.
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4.3 ÍBÚAÞRÓUN
Í kjölfar mikillar uppbygginar á Húsavík á árunum fram til 1980 varð 

íbúafjölgun töluverð og náði hámarki sínu árið 1983 þegar 2514 íbúar voru 

á Húsavík (Gaumur, 2019). Eftir það hægðist verulega á fólksfjölgun og 

uppbyggingu á Húsavík. Árið 2001 voru 2411 íbúar á Húsavík en þá hefst 

íbúafækkun sem náði lágmarki árið 2015 þegar íbúar voru 2189. Engin 

fjölgun íbúa varð á milli áranna 2015 og 2016 en við aukna uppbyggingu 

og komu verksmiðju á Bakka árið 2017 byrjar íbúaaukning til byrjunar árs 

2020 þegar íbúar á Húsavík voru 2414 talsins (Hagstofa Íslands, e.d).  
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Mannfjöldi á Húsavík 1. janúar 2001-2020
Tölur frá Hagstofu Íslands

Mynd 7: Unnnið af höfundi út frá upplýsingum frá Hagstofu Íslands.

Mynd 8: Unnnið af höfundi út frá upplýsingum frá Hagstofu Íslands.
Ljósmynd 9: Hafþór Hreiðarsson. Miðbær að vetri. 



10

4.4 ÞJÓNUSTA Á HÚSAVÍK

Söfn á Húsavík

• Hvalasafnið á Húsavík er á hafnarsvæðinu og býður upp á athyglisverða sýningu um hvali 

• Könnunarsögusafnið er safn í miðbæ Húsavíkur sem leggur áherslu á sögu mannlegrar könnunar og er aðal sýningarrými safnsins helgað 

geimferðum, æfingum bandarískra tunglfara í Þingeyjarsýslum á árunum 1965 og 1967.

• Safnahúsið á Húsavík er menningarmiðstöð Þingeyinga, sem hýsir hluta af Byggðasafni Suður-Þingeyinga, sjóminjasafn, náttúrugripasafn, 

héraðsskjalasafn, ljósmyndasafn, myndlistasafn og Bókasafnið á Húsavík. 

Þjónustustofnanir á Húsavík

• Leikskólinn Grænuvellir

• Borgarhólsskóli

• Framhaldsskólinn á Húsavík

• Þekkingarnet Þingeyinga

• Sundlaug Húsavíkur

• Íþróttahöllin

• Heilbrigðisstofnun Norðurlands 

• Þekkingarnet Þingeyinga

Íþróttir, tómstundir og menning

• Íþróttafélagið Völsungur 

• Golfklúbbur Húsavíkur

• Leikfélag Húsavíkur 

• Tónlistarskólinn

Verslun og þjónusta

• Matvöruverslanir 

• Tísku- og gjafavöruverslanir

• Rafmagnsverkstæði

• Tannlæknar

• Veitingastaðir

• Skyndibiti

• Apótek
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Þjóðvegur 85 verði áfram stofnbraut í gegnum þéttbýlið en tveimur 

tengibrautum er ætlað að létta á umferð um hana. Götur verði útfærðar 

þannig að þær þjóni öllum fararmátum, þ.m.t. akandi, gangandi og hjólandi 

vegfarendum og stuðli að hægri og öruggri umferð og leitast verði við að 

gera götur aðlaðandi og skjólgóðar, m.a. með gróðri. Götur sem tengja 

saman miðbæ, íbúðarhverfi og útivistarsvæði í útjaðri byggðarinnar 

verði sérstaklega útfærðar sem „grænar götur” og haldið við sem megin 

gönguleiðum. Það verði m.a. gert með vönduðum frágangi og viðhaldi, 

gróðri, áhugaverðum áningarstöðum, og með því að halda í falleg 

4.5 AÐALSKIPULAG
Í aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030 um skipulag Húsavíkur segir að 

stuðlað verði að því að sem flest heimili séu í göngufjarlægð frá miðbæ og 

skólasvæði og íbúum í miðbæ verði fjölgað (Norðurþing, 2010). Stuttar 

gönguvegalengdir verði til þjónustu. Skapaðar verði aðstæður til að verslun 

og þjónusta geti safnast saman og þróast á einu samfelldu svæði í miðbæ 

Húsavíkur. Þannig verði sameiginlegt aðdráttarafl þjónustunnar sem 

mest. Tryggt verði svigrúm til að opinberar stofnanir geti þróast og aukist 

samkvæmt þörfum þeirra til langs tíma og að gönguleiðir að svæðunum 

verði sem bestar. 

Útivistarsvæði fyrir skipulagðar íþróttir og almenna útivist verði aðgengileg 

bæði inni í byggðinni og í grænum kraga umhverfis þéttbýlið. Leiksvæði og 

önnur útivistarsvæði fyrir almenning verði hluti af skipulagi íbúðarsvæða 

og slík svæði í núverandi byggð muni halda sér. 

Útivistarsvæði á jaðri þéttbýlisins verði tengd saman með göngu- og 

reiðleiðum og skógrækt. Þessi svæði eru m.a.:

• hesta- og fjárhúsasvæði

• tjaldsvæði, skíðaland

• golfvöllur

Þannig verði hægt að þræða sig auðveldlega á milli svæða frá sem flestum 

stöðum í bænum. Sjávarsíðan verði aðgengileg til gönguferða og útivistar. 

 Mynd 10: Alta. Aðalskipulag Húsavíkur 2010-2030.

Íbúðarsvæði

Svæði fyrir þjónustustofn.
Verslun- og þjónustusvæði

Opið svæði til sérst. nota

Hafnarsvæði

Iðnaðarsvæðið

Athafnasvæði

Stofnvegir

Vatnsvernd - grannsvæði

Gönguleiðir

Undirgöng

Aðrar götur og vegir

Tengivegur

Svæði á náttúruminjaskrá

Þynningarsvæði

Svæði undir náttúruvá

Hverfisverndarsvæði

Fornleifar
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útsýnissvæði og passa upp á snjóruðning að vetri til.  Stuðlað verði að 

umferðaröryggi með því að takmarka umferðarhraða við 30 km/klst sem 

víðast í íbúðargötum og í nágrenni skóla. Einungis verði leyfður hærri 

hraði á aðalgötu bæjarins,  þó ekki þar sem ekið er í gegnum miðbæinn. 

Bæjarmyndin skal stuðla að því að byggingar utan miðbæjar skulu almennt 

vera 1-3 hæðir en innan miðbæjar. Ný hús í eldri hverfum taki mið af 

einkennum þeirrar byggðar sem fyrir er, s.s. hvað varða hæð, formgerð 

og staðsetningu í götu. Leitast skal við að vernda gömul hús og gamlar 

götumyndir. 

Í kafla 24.4.3 er fjallað um lifandi miðbæ og segir að eitt lykilatriðið sé 

fjölbreytt starfsemi sem hefur hag af nálægð hver við aðra og skapar 

mannlíf. Fólk sækir þangað sem það á erindi og þangað sem það veit af 

tækifærum til félagsskapar. Leiðir í skipulagi til að stuðla að því að slíkt 

eigi sér stað er t.d. að þétta byggð og auka framboð á því sem er í boði. En 

til þess að fólk komi oftar og dvelji lengur í miðbænum þarf líka að gera 

umhverfið aðlaðandi,  fyrir gangandi vegfarendur (Norðurþing, 2010).

Mynd  11: Hafþór Hreiðarsson. Norðurljós yfir Húsavíkurfjalli. 
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Áhrifaþættir heilbrigðis og vellíðanar, Dahlgren og Whitehead 
(1991), aðlöguð útgáfa Embættis landlæknis 2019 (3.0).

Tóbak

4.6 LÝÐHEILSA - Heilsueflandi samfélag
Samkvæmt Alþjóða heilbrigðisstofnuninni (WHO) er skilgreining heilsu 

eftirfarandi: ,,heilsa er líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan en ekki 

einungis það að vera laus við sjúkdóma og örorku”. Þar segir einnig að: 

lýðheilsa feli í sér markvissar aðgerðir hins opinbera og annarra sem miða 

að því að bæta heilsu, líðan og lífsgæði þjóða og þjóðfélagshópa. Fólk 

lifir lengur á meðan hlutfall fæðinga minnkar. Þetta felur i sér tækifæri 

og áskoranir fyrir samfélög. Markvisst lýðheilsustarf hefur fjölþætt gildi 

fyrir ríki, sveitarfélög, einstaklinga og aðra hagsmunaaðila. Ef vel tekst 

til við innleiðingu Heilsueflandi samfélags má vænta að andleg, líkamleg 

og félagsleg heilsa og vellíðan íbúa verði betri en annar. Jöfnuður verður 

meiri, öryggi og lífsgæði almennt betri (Landlæknir, 2018.).  

Norðurþing gekk formlega í verkefnið „Heilsueflandi samfélag“ með 

undirritun samnings þess efnis 1. mars 2018. Með undirskrift samnings 

um Heilsueflandi samfélag, einsetja sveitarfélög sér að vinna markvisst 

lýðheilsustarf,  í samræmi við markmið og leiðarljós Heilsueflandi 

samfélags með stuðningi frá Embætti landlæknis og einnig frá öðrum sem 

hafa aðkomu að starfinu. Sveitarfélög hafa sjálf frumkvæði að því að gerast 

Heilsueflandi samfélag og eru skilyrðin fyrir þátttöku að bæjar/sveitarstjóri 

skrifi undir umsókn um þátttöku, skipaður sé þverfaglegur stýrihópur fyrir 

starfið sem tryggir aðkomu lykilhagsmunaaðila að því og skal sérstakur 

tengiliður tilnefndur. Heilsueflandi samfélag er heildræn nálgun sem 

Embætti landlæknis vinnur að í samstarfi og samráði við sveitarfélög, 

opinberar stofnanir, frjáls félagasamtök og fleiri. Meginmarkmið 

Heilsueflandi samfélags er að styðja samfélög í að skapa umhverfi og 

aðstæður með það að markmiðið að stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum, 

heilsu og vellíðan allra íbúa (Landlæknir, 2018).

Mynd  12:  Embætti landlæknis. Áhrifaþættir heilbrigðis og vellíðunar.
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Heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna til ársins 2030 eru algild, samofin 

og samverkand og byggja þau  á þremur grunnstoðum sjálfbærrar þróunar 

þ.e. félagslegri, efnahagslegri og umhverfislegri sjálfbærni, með áherslu á 

að skilja engan eftir. Innleiðing Heilsueflandi samfélags og skóla fellur vel 

að innleiðingu Heimsmarkmiðanna.  Þriðja heimsmarkmiðið kveður á um 

heilsu og vellíðan og tengist það hinum 16 markmiðunum (Landlæknir, 

2018). 

Leiðarljós Heilsueflandi samfélags:

• Virk þátttaka samfélagsins í heild, þ.m.t. hagsmunaaðila úr öllum 

geirum. Starfið byggir á bestu þekkingu og reynslu á hverjum tíma.

• Valda ekki skaða 

• Jöfnuður til heilsu með almennum aðgerðum og aðgerðum sem taka 

mið af þörfum viðkvæmra hópa.

• Sjálfbærni, leggja áherslu á að skipuleggja starf og árangur til lengri 

tíma litið.

Í Heilsueflandi samfélagi er heilsa og líðan allra íbúa í fyrirrúmi í allri 

stefnumótun og aðgerðum á öllum sviðum og allir geirar hafa hlutverk. 

Unnið er með áhrifaþætti heilbrigðis og vellíðunar  s.s. félags-, efnahags- 

og menningarlegar aðstæður, manngert og náttúrulegt umhverfi til að 

skapa sem ákjósanlegastar aðstæður í lífi, leik og starfi fyrir fólk á öllum 

æviskeiðum. Að velja heilbrigðan lífstíl,  þarf að vera eins auðvelt og 

kostur er. Að stunda hreyfingu, borða hollt, rækta geðið og ástunda grænan 

lífsstíl á sama tíma og spornað er gegn áhættuhegðun s.s. neyslu tóbaks, 

áfengis og annarskonar vímuefna. Mikilvægur liður í starfi í Heilsueflandi 

samfélagi er stuðningur við starf heilsueflandi leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla (Landlæknir, 2018). 

Mynd  13:  Embætti landlæknis. Heilsueflandi samfélag.

Mynd  14:  Heimsmarkmið 
Sameinuðu Þjóðanna.
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4.7 ATHUGUNARSVÆÐI
Svæðið afmarkast af Stóragarði í norðri, Garðarsbraut í  austri, Árgili og 

Árgötu í suðri og Mararbraut  í vestri.

Svæðið er mikilvæg tenging norður- og suðurbæjar Húsavíkur og er hluti 

af miðbæjarsvæðinu en er þó í jaðri þess svæðis sem íbúar og ferðamenn 

sækja mest og er ætlunin að tengja þau svæði betur saman. Tilgangur 

tillögunnar er að efla hlutverk svæðisins sem lifandi miðbæjarsvæði með 

því að bæta einnig tengingar við Skrúðgarð og Árgil og gönguleiðir um 

bæinn og bæta grænar tengingar á svæðinu (Arnhildur Pálmadóttir, 2015).

Á svæðinu er verslun og þjónusta s.s.:

1. Húsavíkurkirkja

2. Bjarnahús - safnaðarheimili

3. Skóverslun Húsavíkur

4. Hársnyrtistofa

5. Bakarí

6. Tísku- gjafavöruverslun

7. Banki

8. Vínbúð

9. Samkomuhús

10. Rafverkstæði

11. Íbúðir

1

2

3

6

4
5

7
8

9

4
10

Mynd  15:  Útfærla höfundar af athugunarsvæðinu.
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Innan athugunarsvæðis er svæðið Búðarvellir 1,3 ha að stærð sem hefur að 

mestu verið eins frá því byggð fór að þróast á svæðinu. Yfirborðsefni - möl 

hefur verið þar frá upphafi byggðar. Þróunin sem sést á þessum myndum 

1998 2002 20202007

Mynd 20.  Ljósmyndasafn Þingeyinga. Verslunarhúsin við Árgil.

Verslunarhúsin við Árgil - Myndin er tekin fyrir miðbæjarbrunann 1902, en þá brunnu flest húsanna til grunna.

Myndir 16-19: Loftmyndir ehf.

frá 1996 - 2020 er sú að eitt hús hefur vikið og auður byggingarreiturinn 

stendur eftir. Gróður er nær enginn utan þriggja misstórra grasbala og 

svæðið allt óskipulagt og ófullgert. Eitt samfellt svæði með 5 húsum. 
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4.8 HORFIN HÚS OG FORNLEIFAR 4.9 HÚSAGERÐIR VIÐ GARÐARSBRAUT OG BÚÐARVELLI
Meðfram  Árgilinu eru rúmlega aldargömul  hús. Íbúðarhús og hús 

sem tengjast atvinnu- og menningarsögu bæjarins. Svæðið hefur ríka 

sögu verslunar og þjónustu sem hófst á 17. öld þegar öll verslun á 

Húsavík fór þar fram. Þar var miðstöð verslunar í Þingeyjarsýslum auk 

brennisteinshreinsunar og annarrar starfsemi tengd iðnaði, þjónustu og 

sjósókn. Á svæðinu eru 6 byggingar sem eru 100 ára eða eldri og þar með 

friðaðar samkvæmt lögum um menningarminjar (lög um menningarminjar 

nr. 80/2012). Tvær byggingar eru byggðar fyrir árið 1925 og hafa bæði 

menningarsögulegt gildi og umhverfislegt gildi sem fulltrúar síns tíma. 

Annað þeirra er samkomuhús bæjarins sem byggt var 1928 (Arnhildur 

Pálmadóttir, 2015). Innan svæðis eru einnig 3 önnur friðuð hús, Garðarsbraut 

11, Húsavíkurkirkja og Bjarnahús (nú safnaðarheimili Húsavíkurkirkju) 

við Garðarsbraut 12, og voru 2 þeirra síðastnefndu teiknuð af Rögnvaldi 

Ólafssyni. 

Öskjureiturinn er mikilvægur fyrir sögu Húsvíkinga á mörgum sviðum. 

Ørum & Wulff byggði upp húsnæði á reitnum sem bæði tengdist verslun og 

sjósókn og var miðpunktur bæjarins fram að aldamótum 1900. Árið 1902 

varð mikill bruni á svæðinu og eyðilögðust flest húsanna en ný voru reist 

árin á eftir og standa 4 þeirra enn í dag og er þar rekin verslun og þjónustu. 

Með auknum umsvifum hins nýstofnaða kaupfélags færðist þungamiðjan 

verslunar norðar í bæinn þar sem Kaupfélagið byggði upp starfsemi sína 

(Arnhildur Pálmadóttir, 2015). 
Mynd 21: Kort útfærsla höfundar - unnið  með hliðsjón af korti Arnhildar 

Pálmadóttur um yfirlit yfir horfin hús og fornleifar á svæðinu.
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1

3

54

2

1.Húsavíkurkirkja 1907
Teiknuð af Rögnvaldi Ólafssyni og er frægasta verk hans og 
margir segja hið fegursta.  Krosskirkja úr norsku timbri  í norsk-
íslenskum sveiser stíl. Kirkjan var vígð 2. júní 1907 og rúmar 
hún um 450 manns í sæti. Altaristafla sýnir upprisu Lasarusar 
og er máluð árið 1931 af Sveini Þórarinssyni, listmálara. 
Freymóður Jóhannesson málaði og skreytti kirkjuna að innan á 
árunum 1923-24 (Björn G. Björnsson, 2016).

2.Bjarnahús 1907
Teiknað af Rögvaldi Ólafssyni fyrir Bjarna 
Benediktsson og konu hans sem íbúðarhús. Húsið 
hefur byggingarlistarlega, menningarsögulega og 
umhverfislega sérstöðu.
Hýsir nú Safnaðarheimili Húsavíkurkirkju 
(Arnhildur Pálmadóttir, 2012). 

3.Verslunarhús Ørum & Wulff 1903
Verndunargildi: Húsið er byggt árið 1903 og er því 
friðað vegna aldurs. Húsið er af dansk-íslenskri 
pakkhúsagerð (Arnhildur Pálmadóttir, 2015). Húsið 
hýsir nú verslunina Garðarshólma og Askja íbúðir

4.10 HÚSAGERÐIR VIÐ GARÐARSBRAUT - FRIÐUÐ HÚS
Í Aðalskipulagi Norðurþings segir að stóran hluta af merkilegum 

byggingararfi Húsavíkur sé að finna á miðbæjar- og hafnarsvæðinu eða á 

jaðri þess. Huga þurfi að varðveislu húsa því búið sé að fjarlægja mörg hús 

á svæðinu. Í húsunum felst aðdráttarafl fyrir ferðamenn og tengsl íbúa við 

uppruna sinn. 

Við Garðarsbraut eru 5 friðuð hús vegna aldurs eða  annarra sérkenna, 3 af 

þeim eru við Búðarvelli/Öskjureit.

4.Verslunarhús Ørum 
& Wulff 1903
Hýsir nú:
Rafverkstæði / verslun

5. Sláturhús fyrir Ørum og Wulff
Húsið er byggt árið 1903 og er því friðað vegna aldurs. 
Húsið er af dansk-íslenskri pakkhúsagerð (Arnhildur 
Pálmadóttir, 2015). 

Mynd 23:  Hafþór Hreiðarsson

1. Húsavíkurkirkja byggð 

1907

2. Bjarnahús byggt 1907

3. Verslunarhús Ørum & 

Wulff / Guðjohnsens/

Askja byggt 1903

4. Ørum & Wulff 

verslunarfélag byggt 1903

5. Ørum & Wulff 

verslunarfélag byggt 

1903

Mynd 22: Kort útfærsla höfundar. Friðuð hús. 

Mynd 24:  Hafþór Hreiðarsson

Mynd 25:  EÓG

Mynd 26:  Hafþór Hreiðarsson

Mynd 27:  Arnhildur Pálmadóttir.
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4.11 HÚSAGERÐIR VIÐ GARÐARSBRAUT - ÖNNUR HÚS
Önnur hús innan athugunarsvæðis eru: 
1. Garðarsbraut 13
 Skóbúð Húsavíkur á neðri hæð og íbúð á efri hæð
2. Garðarsbraut 15  
 Verslun og íbúðir
3. Garðarsbraut 17  
 Fosshótel íbúðir  
4.Garðarsbraut 19
 Landsbankinn á neðri hæð og íbúðir á efri hæð
5. Garðarsbraut 21  
 Vínbúðin á neðri hæð og gistiheimili á efri hæð
6. Garðarsbraut 22 - Samkomuhús Húsavíkur
 Aðsetur Leikfélags Húsavíkur og áður Húsavíkurbíós
7. Garðarsbraut 22b
 Toppurinn rakarastofa

 

2

7
6

Samkomuhúsið er reisulegt og fallegt 
steinsteypt hús með nýklassískum 
áhrifum og hefur menningarsögulegt 
gildi og mikilvægt fyrir götumynd 
Garðarsbrautar. Húsið er byggt árið 
1927 sem samkomuhús. Það tengist 
bæði skóla-, menningar- og íþróttasögu 
Húsavíkur og hefur Leikfélag Húsavíkur 
hefur haft starfsemi í húsinu frá upphafi 
(Arnhildur Pálmadóttir, 2015). 

Garðarsbraut 22b 

er byggð 1967 og er eina húsið 
á Búðarvallasvæðinu sem ekki 
ekki er talið hafa varðveislugildi. 
Upphaflega byggt sem tvískipt 
a t v i n n u h ú s n æ ð i ( A r n h i l d u r 
Pálmadóttir, 2015). 

Mynd 28: Útfærsla höfundar  Húsagerðir við Garðarsbraut - Önnur hús. 

Mynd 29: EÓG. Mynd 30: EÓG.

Mynd 31: EÓG. Mynd 32: EÓG.

Mynd 34: EÓG.

Mynd 33: EÓG.

Mynd 35. Hafþór Hreiðarsson. 
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Það var ekki síst fyrir afskipti og áhrif þeirra að samþykkt var friðun fyrir 

beitarálagi búfjárs innan bæjarlandsins og um haustið 1989 var lokið við að 

girða af meirihluta bæjarlandsins með rafmagnsgirðingu. Samningur milli 

Húsavíkurkaupstaður og Skógræktarfélags Íslands um ræktun landgræðslu- 

og útivistarskóga innan nýrrar bæjargirðingar var gerður árið 1991. Ári 

síðar var undirritaður samningur milli Landgræðslu ríkisins og Húsavíkur 

um uppgræðslu innan friðaða svæðisins. Í kjölfar þessara samninga hófst 

ötult starf heimamanna að uppgræðslu landsins, gróðursetning trjáa, sáning 

lúpínufræja og annarra fræja (Sigríður G. Björgvinsdóttir, 2012).

Mikið rof var á þriðjungi lands utan fjalllendis í Reykjahreppi og Húsavík 

samkvæmt rannsókn sem Ólafur Arnalds og félagar gerðu árið 1997. 

Rofabarðasvæði voru áberandi og innan við helmingur lands taldist í góðu 

ástandi með tilliti til jarðvegsrofs  (Ólafur Arnalds o.fl., 1997).  Elke Wald 

umhverfis- og auðlindafræðingur segir að lúpínan sé öflug uppgræðsluplanta 

og virki vel á jarðvegsrof á Húsavík en nú sé útbreiðslan sem þekur um 6,5 

ferkílómetra svæði innan bæjarmarka Húsavíkur komin upp úr öllu valdi 

og nauðsynlegt sé að hefta útbreiðslu hennar (Eva Björk Benedikstsdóttir, 2018). 

4.12  GRÆN SVÆÐI - GRÆNI TREFILLINN 
Nokkurs konar grænn trefill umlykur Húsavíkurbyggð með fjölbreyttum 

skógargróðri. Með stofnun Skógræktarfélags Húsavíkur árið 1943 komst 

skriður á trjárækt við Húsavík og var félaginu úthlutað land við Botnsvatn 

í fyrstu. Þar voru fyrstu birkiplönturnar gróðursettar árið 1948, alls 750 

plöntur. Á næstu tíu árum voru fleiri trjátegundir gróðursettar innan 

skógræktargirðingar við Botnsvatn, eins og greni, fura, lerki og aspir, að 

meðaltali 10.000 plöntur á ári. Árið 1960 var 0,9 ha lands við Skálamel 

rétt ofan við byggðina girt af og alls 2600 greniplöntur gróðursettar innan 

girðingar (Hákon Bjarnason, 1966). Reiturinn var stækkaður um annað 

eins landsvæði nokkrum árum seinna, ofar í fyrri reits þar sem jarðvegur 

var blanda af mólendi og örfoka mel. Í þessum fyrrum kartöflugarðlöndum 

óx upp þéttur greniskógur enda vaxtarskilyrðin góð. (Þröstur Eysteinsson, 

1988).  Á árunum 1947 til 1970 höfðu um 40.000 plöntum verið plantað 

innan þessara tveggja skógræktargirðinga. Alaskalúpína var fyrst gróðursett 

innan Húsavíkurlands árið 1966 í skógræktargirðingu við Botnsvatn. 

Vorið 1989 urðu straumhvörf í landverndarmálum Húsvíkinga með fundi 

um umhverfismál sem haldinn var á Húsavík. Í kjölfarið voru stofnuð 

samtökin Húsgull, grasrótarsamtök um umhverfisvernd og landgræðslu.  

Mynd 36. Ljósmynd: Hafþór Hreiðarsson.
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4.13  GRÆN SVÆÐI - GRÆNAR TENGINGAR
Góð græn svæði eru við:

• Húsavíkurkirkju

• Bjarnahús 

• Í bakgörðum húsa við Garðarsbraut austan götu 
Lítill gróður og græn svæði eru við:

• Framhliðar húsa vestan megin við Garðarsbraut

• Tveir litlir grasbalar eru við Búðarvelli /Öskjureit, annars er planið 

malarplan eins og það hefur verið nánast frá upphafi byggðar

Grænar tengingar eru góðar í upplandi Húsavíkur og í gegnum skrúðgarð 

bæjarins niður að Garðarsbraut þar sem tengingar tapast og eru grænar 

tengingar lélegar í gegnum miðbæinn. 

Á meðfylgjandi myndum sem teknar eru yfir athugunarsvæðið er það áberandi hversu 

berangurslegur miðbærinn er og grænir innviðir fátæklegir.

Mynd 37: Útfærsla höfundar. Græn svæði innan afmörkunarsvæðis.

Mynd 38: EÓG. Garðarsbraut. 

Mynd 42:  Hafþór Hreiðarsson. Búðarvellir. Mynd 40: EÓG. Garðarsbraut. 

Mynd 39: Hafþór Hreiðarsson. Garðarsbraut. 

Mynd 41.  EÓG. Garðarsbraut. 
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4.14 GATNAKERFI
Þjóðvegur nr. 85 liggur í gegnum Húsavík og er jafnframt aðalgata 

bæjarins. Nafn götunnar breytist frá suðri til norðurs úr Stangarbakka, í 

Mararbraut, Garðarsbraut og loks Héðinsbraut. Gatan gegnir hlutverki 

stofnbrautar í gegnum bæinn, tengibrautar og safnbrautar milli hverfa 

og er á köflum húsagata. Um hana fer því allur gegnumakstur og stór 

hluti innanbæjarumferðar. Megin tengingar niður á hafnarsvæði eru um 

Naustagil í norðri og Búðargil í suðri. Einnig er hægt að aka niður hjá 

sláturhúsi og eftir bráðabirgðavegi í fjörunni undir Stangarbakka, en skv. 

gildandi aðalskipulagi er gert ráð fyrir að sá vegur verði framtíðartenging úr 

suðri inn á hafnarsvæðið í stað vegarins um Búðargil (Norðurþing, 2010). 

Núverandi gatnakerfi miðbæjarins er opið þannig að hægt er að velja ýmsar 

leiðir um bæinn sem hjálpar til við að dreifa umferðinni.

4.15 KENNILEITI
Kennileiti eru hluti af  ímynd staðar. Húsavíkurfjall er sennilega mikilvægasta 

náttúrulega kennileitið og Húsavíkurkirkja án efa mikilvægasta manngerða 

kennileitið (Norðurþing,2010). Nokkrar aðrar byggingar gegna líka 

hlutverki kennileita annað hvort vegna staðsetningar sinnar eða útlits og 

má þá nefna byggingu Kaupfélags Þingeyinga, Jaðar sem byggð var 1883 

og er áberandi þegar keyrt er í gegnum bæinn frá suðri til norðurs. Ýmsar 

byggingar gegna mikilvægu hlutverki í bæjarmyndinni og þá sérstaklega 

friðaðar sögulegar byggingar sem hefur verið fjallað um hér á framan. 
Mynd 44: Hafþór Hreiðarsson. Húsavíkurkirkja og götumynd við Garðarsbraut.

Mynd 43: Útfærsla höfundar. Gatnakerfi.

ÞJÓÐVEGUR 85  
TENGIVEGIR
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Veðurathuganir úr veðurstöð 3696 Húsavík, á 
tímabilinu 1. janúar 2010 - 31. desember 2019 
segja til um meðal vindhraða og meðaltals 
hitastig á tímabilinu. Vindhraði er tíðastur í SA 
og A- áttum og vindstyrkur er mestur í A- og 
SA- áttum (Veðurstofa Íslands, 2020). 

Mikill munur er milli árstíða bæði í vindhraða 
og hitastigi á Húsavík. Yfir vetrarmánuðina eru 
sunnanáttir ríkjandi þá helst SA áttir. Meðalhiti 
hefur aukist töluvert á tímabilinu 2010-2019 og 
hefur hiti hæstu mælst 25,1°C og hefur frostið 
orðið mest -16,1 °C (Veðurstofa Íslands, 2020).

Yfir sumarmánuðina verða norðlægar áttir 
tíðari vegna hafgolu sem á sér stað vegna þess 
að landið hitnar og dregur að sér kaldara loft af 
hafi. Vindstyrkur er mestur í NV og SA áttum 
(Veðurstofa Íslands, 2020).

Mynd 46:  Veðurstofa Íslands. Meðalvindhraði.

Mynd 45: Mánaðarmeðalhiti á Húsavík 2010-2019 . 
Unnið  út frá gögnum Veðurstofu Íslands.

HÚSAVÍK 
Meðalvindhraði 1.janúar 2010-31.desember 2019

HÚSAVÍK
Sumarmánuðir (JJAS) 2010-2019

Mynd 47:  Veðurstofa Íslands. Vindrós Húsavík vetur Mynd 48:  Veðurstofa Íslands. Vindrós Húsavík sumar

4.16 VEÐURFAR Á HÚSAVÍK 
Á Íslandi getur oft verið vindasamt og vindur er meiri að vetri en að sumri. Vindáttir ráðast af 

sólfarsvindum og landslagi auk þeirra veðrakerfa sem eiga leið nærri landinu. Svæðisbundnar breytingar 

ráðast mest af hæð í landi og því geta fjallgarðar skapað skjól í sumum vindáttum en magnað vind 

í öðrum. Yfirborðsgerð ræður líka nokkru um vindhraða og er því vindur alla jafna mun minni yfir 

kjarrlendi eða úfnu hrauni, en yfir sléttlendi eða vötnum. Þótt vindur á láglendi sé yfirleitt minni en á 

hálendi er hvasst við ströndina því vindur mætir minni fyrirstöðu yfir sjó, en landi. Vindur breytist frá 

einum tíma til annars og stærsta breytingin er milli árstíða. Að vetri til eykst hitamunur frá tempruðu 

svæðum norðurhvels til heimskautasvæða, en þessi aukni hitamunur er eldsneyti fyrir meiri og öflugri 

lægðagang. Vetrarlægðir eru misstórar og miskrappar. Mestu hvassviðrin á Íslandi eru iðulega tengd 

þessum veðrakerfum, en að sumarlagi er lægðagangur minni en staðbundnir sólfarsvindar (Veðurstofa 

Íslands, 2012). HÚSAVÍK
Vetrarmánuðir (DJFM) 2010-2019
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4.17 SPURNINGALISTAR
Spurningakönnun gerð í google form og sett á facebook síðuna Húsavík - 

fyrr og nú, 19. janúar 2021.  Heildarfjöldi svarenda var 500 á aldrinum 0-90 

ára (sjá viðauka 1) og hér er gerð grein fyrir niðurstöðum könnunarinnar. 

• Íbúar svæðisins voru  55,3 % svarenda, 

• Brottfluttir Húsvíkingar  42,5 % svarenda

• Nærsveitarmenn   2,4 % svarenda

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar (sjá viðauka 2 ) voru :

• 68.3 % svarenda óánægir með miðbæinn eins og hann er í dag

• 75.2% svarenda fannst miðbærinn ekki vel skipulagður

• 58 % svarenda fannst ekki nægur gróður í miðbænum

• 89,7 % svarenda fannst vanta svæði til að sitja og spjalla /félagslegar athafnir

• 67.5% svarenda fannst vanta leiksvæði

• 66,7 % svarenda fannst vanta fleiri verslunarhúsnæði í miðbæinn

• 69,1 % svarenda fannst ekki vanta fleiri íbúðir í miðbæinn

• 63,1% svarenda fannst ekki vanta fleiri bílastæði í miðbæinn

• 73,1 % svarenda fannst aðgengi fyrir hreyfihamlaða ekki gott í miðbænum

• 60,3 % svarenda fannst vanta betri hjólastíga í miðbæinn

• 56,2 % svarenda fannst ekki vanta betri göngustíga í miðbænum

• 64,3% svarenda fannst ekki hafa verið miklar breytingar á miðbænum á síðustu 

áratugum

• 57,4 % svarenda fannst miðbærinn hafa svokallaðan staðaranda 

• 65,5 svarenda fannst ekki góð tenging við skrúðgarðinn og græn svæði

• 57 % svarenda fannst miðbæjarsvæði ekki líflegt

• 56,5 % svarenda gat ekki hugsað sér bíllausan miðbæ þar sem fólk er sett í fyrsta 

sæti

• 70,2 % svarenda gátu ekki hugsað sér að fækka bílastæðum í miðbænum 

• 67,3 % svarenda gátu hugsað sér tjörn í miðbænum sem gæti nýst sem skautasvell 

á vetrum 

• 65,6 % svarenda er ekki hlynnt þéttingu byggðar - að þétta áður byggð hverfi 

Mynd 49: Hafþór Hreiðarsson. Húsavík
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4.18 NIÐURSTÖÐUR GREININGA 
Húsavík er heillandi bær sem hefur góða innviði. Miðbærinn er sá hluti 

bæjarins sem þarfnast endurskipulagningar. Þungi ferðamanna er á 

hafnarstétt og upp af því svæði við Húsavíkurkirkju og þar í kring og 

vantar því betri tengingar við miðbæjarkjarnann sunnar í bænum, við 

Garðarsbraut og Búðarvelli. 

Samkvæmt könnun sem gerð var voru 68.3% svarenda óánægðir með 

miðbæinn eins og hann er í dag. Græn svæði og grænar tengingar vantar 

í miðbæinn og svæðið Búðarvöllur/Öskjureitur hefur verið nánast eins frá 

upphafi byggðar á Húsavík að því undanskildu að hús hafa komið og hús 

hafa farið, hvort sem þau hafa brunnið eða verið færð burt. 

Í könnuninni var mikill meirihluti sem taldi að nauðsyn væri að 

laga Búðarvallarsvæðið/Öskjureit. Margir nefndu að tengingum við 

skrúðgarðinn væri ábótavant og margir vildu opnun Búðarár niður Árgil 

í sinn upprunalega farveg. Þá var vilji margra að gróður yrði aukinn í 

miðbænum, leiksvæði fyrir börn og svæði fyrir fullorðna væru nauðsyn til 

að auka mannlíf í miðbænum . 

Mikill meirihluti vildi ekki bíllausan miðbæ þar sem fólk er sett í fyrsta sæti 

og ekki var vilji fyrir fækkun bílastæða í miðbænum, þó svo að miklum 

minnihluta þætti nauðsynlegt að fjölga bílastæðum á svæðinu. Þá var vilji 

fyrir hjólastígum og stórbættu aðgengi fyrir hreyfihamlaða. 

Rúmum meirihluta svarenda fannst bærinn hafa staðaranda en fannst hann 

illa skipulagður og vanta gróður. Um 90% svarenda fannst vanta svæði 

til að sitja og spjalla og sinna félagslegum athöfnum. 65,6% svarenda 

hafði var ekki hlynnt þéttingu byggðar. Áhugi meirihluta var að auka við 

verslunarhúsnæði en miklum minnihluta fannst þurfa að auka fjölda íbúða 

í miðbænum. 

Mynd 50:  Hafþór Hreiðarsson. Hafnarstétt. 
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5.GÓÐUR MIÐBÆR
5.1 HVAÐA ÞÆTTIR SKAPA GÓÐAN MIÐBÆ? 
• Hvað skiptir máli þegar skapa skal góðan miðbæ? 

• Skiptir gróður og grænar tengingar einhverju máli þegar horft er til vel 

heppnaðs miðbæjarsvæðis ?

• Skiptir það máli hvort svæði eru lýst upp og hvernig það er gert?

• Skal vistvænum kosti vera gert hærra undir höfði en einkabílnum, s.s. 

alls konar hjólum og gangandi fólki ?

• Skiptir máli hvort svæði eru skipulögð og/eða hönnuð ? 

• Þarf að taka tillit til veðurfars og skjólmyndunar? 

• Skiptir máli hvernig yfirborðsefni eru ?

• Skiptir aðgengi fyrir alla máli í vel heppnuðum miðbæ ?

5.2 LAND EINKABÍLSINS
Er Ísland land einkabílsins?. Við notum hann sem eins konar yfirhöfn 

og hann er yfir aðra hafinn. Gangandi vegfarendur eru ekki með í veröld 

einkabílsins og gefa þeir góðlátlegt merki með hönd eða höfði til að þakka 

ökumanni fyrir að hafa stoppað fyrir sér, á gangbraut, þar sem gangandi 

vegfarandi á samt sem áður réttinn. Til þessa hafa bæir og hverfi almennt 

verið hönnuð með það í huga að hafa góða aðstöðu fyrir þá sem nýta bílinn. 

Akgreinar eiga að vera víðar og góðar, helst ekki einstefnugötur, fjöldinn 

allur af bílastæðum skal síðan vera við hverja verslun og í hverri götu svo 

við þurfum ekki að ganga of langt. Engu skiptir hvort við störtum bílnum 

fyrir 2 mínútur eða 200, bíllinn skal hafður með í för. Nýjar áherslur eru 

víða í sjónmáli og í Svæðisskipulagi Höfuðborgarsvæðisins er stefnan að 

þétta byggð og bæta úr almenningssamgöngum svo auðveldara sé að vera 

bíllaus eða að minnka notkun einkabílsins. Sitt sýnist hverjum um þessar 

breytingar og eru skoðanir misjafnar. En hvernig er það á landsbyggðinni, 

er áhugi fyrir því að minnka notkun einkabílsins?

Samkvæmt könnun sem höfundur gerði um miðbæ Húsavíkur höfðu: 
• 56.5% engan áhuga á að hafa miðbæinn bíllausan
• 70.2 % gátu ekki hugsað sér að fækka bílastæðum 
• 63,1% fannst þó ekki vanta stæði í miðbæinn 

Mynd 51: EÓG. Horft frá Garðarsbraut yfir hafnarsvæðið að Kinnarfjöllum.
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5.3 GÖNGUGÖTUVÆÐING KAUPMANNAHAFNARBORGAR 
Fram til ársins 1962 voru allar götur og torg í miðborg Kaupmannahafnar 

umferðargötur. Götur og bílastæði voru undir áhrifum frá ört vaxandi flota 

einkabílsins. Göngugötuvæðing Kaupmannahafnar hófst með tilraun á 

aðalgötu borgarinnar, Strøget, eða Strikinu sem breytt var árið 1962. Strikið 

er um 1.15 km löng gata og breyting þessarar aðalgötu í göngugötu var talið 

brautryðjendastarf sem gaf tilefni til mikillar opinberrar umræðu áður en 

götunni var breytt. „Göngugötur munu aldrei virka í Skandinavíu“ var ein 

kenningin. „Engir bílar þýða engir viðskiptavinir og engir viðskiptavinir 

þýða engin viðskipti,“ sögðu eigendur fyrirtækja á staðnum. Fljótlega kom 

í ljós að  breytingarnar á Strikinu hentuðu mjög vel, friðsæl en jafnframt 

lífleg almenningsrými sköpuðust þar sem eigendur fyrirtækja áttuðu sig á 

að umferðarlaust umhverfi gat aukið tekjur smásöluaðila á staðnum (Global 

Designing Cities Initiative, e.d).

Lykilþættir í breytingunni voru:

• Umferð bönnuð í götunni

• Kantsteinar og gangstéttir fjarlægðir og hellulagt á ný

• Samþjöppun útihúsgagna til að auðvelda gangandi umferð

Markmið: 

• Að bæta tengingar í miðbænum og búa til aðlaðandi gæðaumhverfi 

• Búa til rými sem styður við viðskipti

• Hvetja fjölbreyttan hóp fólks til að búa og eyða tíma í miðbænum

• Búa til líf í sundum og hliðargötum borgarinnar

• +35%  aukning varð á fjölda gangandi á fyrstu árunum eftir breytinguna
• +600%  aukning í á plássi fyrir gangandi vegfarendur jókst frá 15,800m2  

  árið 1962 í 99,700 m2 árið 2006.
• +400%  aukning á athöfnum s.s að staldra við og dvelja (Global Designing  

  Cities Initiative, e.d).

Mynd 52: Reddit. Strikið í Kaupmannahöfn fyrir (1962) og eftir göngutötuvæðingu.
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5.4 HUGMYNDAFRÆÐI UM 20 MÍNÚTNA BÆINN
Skipulagshugmyndin um 20 mínútna bæinn, eða 20 mínútna hverfið 

er  lögð til grundvallar áherslum í tillögu að landsskipulagsstefnu um 

byggðamynstur, í þágu loftslagsmála. Þessi nálgun í skipulagsmálum var 

sett fram fyrir um áratug og er oftast rakin til skipulags Portland í Oregon 

í Bandaríkjunum og var síðar tekið upp í Melbourne í Ástralíu (Carolyn 

Kagan, 2019).  Að undanförnu hefur þessi nálgun verið tekin upp í skipulagi 

borga og bæja víða um heim. Áhugi stjórnvalda víðs vegar á 20 mínútna 

bænum/hverfinu aukist eftir að heimsfaraldur kórónuveirunnar skall á. 

Það hefur hvatt stjórnvöld til að bæta aðstæður fyrir virka ferðamáta og 

nærsamfélag í borgum og bæjum.

Í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem staðfest var árið 2015, eru 

sett fram markmið um að borgarbyggðin mótist af viðmiðum 20 mínútna 

hverfisins. Markmiðið felur í sér að byggð og umhverfi verði mótuð út 

frá mannlegum þörfum og einnig mælikvarða sem fellur að landslagi og 

styður útiveru og samskipti (Landsskipulag, 2020). 

Í svæðisskipulaginu er 20 mínútna hverfinu lýst svo: Að innan þess sé 

gott framboð af fjölbreyttum húsakosti og öll helsta þjónusta. Miðað verði 

við að íbúar eigi ekki lengra að sækja í miðkjarna en sem nemur tuttugu 

mínútna göngu. Nærþjónusta dreifist víðar svo íbúar eigi kost á nauðsynlegri 

þjónustu eins og leikskóla, grunnskóla, íþrótta- og tómstundastarfsemi og 

matvöruverslun innan 5–10 mínútna göngufjarlægðar. 

Áherslur 20 mínútna bæjarins draga úr vegalengdum og ferðaþörf. Þær 

eiga að gera sem flestum kleift að fara erinda sinna gangandi eða hjólandi. 

Lykilforsenda þess er að byggðin sé þétt. Einnig að íbúðir, vinnustaðir og 

þjónusta séu staðsett í nálægð hvert við annað (Landsskipulag, 2020). 

Mikið getur áunnist í loftslagsmálum með slíkum áherslum en skipulag í 

anda 20 mínútna bæjarins er ekki aðeins ákjósanlegt í loftslagstilliti, heldur 

er það einnig til þess fallið að auka virkni íbúa, bæta heilsu og loftgæði og 

draga úr hávaðamengun. Það getur einnig leitt af sér fjölbreytt og lifandi 

bæjarrými sem styðja samskipti og mannlíf og felast því mikil tækifæri í 

að skipuleggja byggð og samgöngur minni þéttbýlisstaða og byggðarlaga 

með markmið 20 mínútna bæjarins að leiðarljósi (Landsskipulag, 2020). 

Stór hluti þéttbýlis hér á landi hefur byggst upp eftir tilkomu einkabílsins 

og hefur í skipulagi almennt verið lögð nokkur áhersla á bílaumferð og rými 

fyrir bílastæði. Tillaga að landsskipulagsstefnu miðar að því að skipulag 

og útfærsla byggðar geri göngu, hjólreiðar og almenningssamgöngur að 

samkeppnishæfum ferðamátum við einkabílinn og stuðli að því að íbúar 

þurfi síður að reiða sig á hann (Landsskipulag, 2020). 

Tryggja þarf virkum ferðamátum nægilegt rými og viðeigandi 

umhverfishönnun. Eftir atvikum er tilefni til að skipuleggja og hanna byggð 

og innviði með þarfir þessara ferðamáta í forgangi. Stefnan felur í sér að 
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snúa við þeim forgangi sem settur hefur verið á umferðarflæði einkabílsins 

og gera virka ferðamáta að raunhæfum valkosti, með viðeigandi aðgerðum 

í skipulagi. Markmiðið ætti að vera að bjóða upp á lausnir sem þjóna 

ferðaþörfum hvers og eins með eins litlu raski fyrir umhverfi, samfélag 

og landnotkun og kostur er. Samfara þurfa sveitarfélög að fylgjast vel með 

þróun nýrra samgöngukosta, svo sem rafhlaupahjóla, deilibíla og annarra 

nýjunga á sviði deilihagkerfisins. Meta þarf hvernig styðja má við æskilega 

þróun samgangna á viðkomandi svæði með áherslum og aðgerðum í 

skipulagi og útfærslu byggðar (Landsskipulag, 2020). 

Mynd 53: Hafþór Hreiðarsson. Hauststemming við höfnina. 2020. 
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Innan 500 m radíus frá miðbæ er hægt að sækja nánast alla nauðsynlega 
þjónustu bæjarins 
• Heilsugæsla
• Apótek 
• Leikskóli
• Barnaskóli
• Framhaldsskóli
• Sundlaug /íþróttahús
• Verslanir
• Þjónusta
• Söfn

Mynd 55. Útfærsla höfundar af 20 mínútna skipulagi Húsavíkur.

Mynd 54:  Útfærsla höfundar af 20 mínútna skipulagi Húsavíkur.

5.5 HÚSAVÍK - 20 MÍNÚTNA BÆR
Ef Húsavík er skoðaður út frá skilgreiningu um 20 mínútna bæinn þá hefur 

bærinn flest til að bera sem fjallað er um í skipulagsghugmyndinni nema 

það helst að almenningssamgöngur eru ekki til staðar innnan bæjarins og 

sérstakir hjólastígar ekki til staðar á Húsavík. Öruggari og gönguvænni 

svæði, grænar götur og torg mætti virkilega bæta. 

Göngufjarlægðir innan Húsavíkur eru það stuttar að úr miðbænum er 

auðveldlega hægt að ganga í syðstu eða nyrstu götu á 20 mínútum miðað 

við fullfríska manneskju. 
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5.6 GÖTUR FYRIR FÓLK
Fólk notar götur í þéttbýli til fjölbreyttra athafna s.s. að ganga, að staldra 

við, til tómstunda eða vinnu, af nauðsyn eða valkvætt. Fólk á öllum 

aldri og með misjafna færni skynjar götur á mismunandi hátt og hefur 

mismunandi þarfir. Hvort sem það situr, gengur,  hjólar, notar almennings- 

eða einkasamgöngur, eða sinnir viðskiptum, þá mótar hin ýmsa starfsemi 

göturnar, aðgengi og lífvænleika svæðisins. Tegundir notenda og fjöldi 

fólks mótast af stærð gatna, umhverfinu, veðurfari og tíma dags. Heildargeta 

götunnar til að taka við fjölda ákvarðast af samgöngumáta sem gatan býður 

upp á. Hanna á götur til að uppfylla þarfir misjafnra notenda og  til að 

móta fjölbreytt og lifandi umhverfi sem tryggir aðgengi, öryggi, þægindi 

og ánægju fyrir alla (NACTO, GDCI, 2016).

5.7 GÖNGUVÆNN BÆR/BORG
Jeff Speck (2018) hefur skoðað borgir út frá takmörkum þeirra vegna 

bílaumferðar. Hvernig skipulag þeirra er og hvað þurfa þær að bera til að 

verða „gönguvænar“, að fólki langi til og vilji ganga.

Hann svarar spurningunni, hvað er gönguvæn borg? á þá leið : það er borg 
þar sem bíllinn er valkvætt tæki frelsis, frekar en hjálpartæki. 

Ef ætlunin er að láta fólk ganga, verður skv. Jeff Speck (2018) að bjóða upp 

á göngu sem er jafn góð því að keyra eða betri.

Verður að bjóða fjóra hluti á sama tíma:

• Ástæðan til að ganga verður að vera til staðar

• Gangan verður að vera örugg og fólki finni fyrir öryggi  

• Gangan verður að vera þægileg

• Gangan verður að vera áhugaverð (Speck, J., 2018).

Það er margt sem mælir með gönguvæðingu borga og bæja s.s. (Speck, J., 

2018).

• Efnahagslegar - íbúðir eru verðmætari, gönguvæðing laðar að 

menntað fólk, betri og fleiri störf

• Heilsusamlegar - heilsa betri, lægri sjúkrakostnaður, umferðaröryggi

• Loftslagsbreytingar - Loftgæði - eru betri, færri bílar - minni mengun

• Streita - Streita er minni í þéttbýlum með minni umferð

• Jöfnuður - Meiri jöfnuður er í gönguvænum samfélögum. Eldra fólk 

og hreyfihamlaðir einangrast síður og börn verða sjálfstæðari. 

• Félagslega - meiri samskipti verða milli íbúa sem stuðlar að auknum 

félagslegum samskiptum

• Umferðaröryggi - í gönguvænum borgum er öryggi á götum meira og 

slys fátíðari

• Traust - meira traust til nágranna og aukin samfélagsvitund
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5.8 ATHAFNIR Í ÚTIRÝMI 
Jan Gehl (2018) einfaldar athafnir fólks utandyra og skiptir þeim í 3 megin 

flokka:

• Nauðsynlegar athafnir eru þær sem við „þurfum“ að sinna s.s. vinna, 

skóli, bið eftir strætó, versla og útrétta svo eitthvað sé nefnt. Athafnir 

í þessum flokki eru nauðsynlegar og má því slá því föstu að viðmót 

umhverfisins hafi aðeins lítil áhrif á umfang þeirra. Þessar athafnir eiga 

sér stað allan ársins hring, meira og minna óháð umhverfinu. 

• Valkvæðar athafnir eru þær sem við veljum að gera og stjórnast þær 

að miklu leiti af tíma og því umhverfi sem gerir þær mögulegar. Þetta 

eru athafnir s.s. að fara í göngutúr, standa og njóta lífsins eða sitja í 

sólbaði. Þessar athafnir eiga sér aðeins stað þegar aðstæður eru góðar 

s.s. þegar staður og veður bjóða upp á það. Þegar móta á umhverfi 

skiptir þetta sérstaklega miklu máli vegna þess að meginhluti þeirrar 

afþreyingar sem fær fólk til að dvelja úti við flokkast einmitt undir 

athafnir sem eru sérstaklega háðar umhverfisviðmóti. 

• Félagslegar athafnir eru athafnir sem eru háðar veru annars fólks í 

sama almenningsrými s.s. börn að leik, samtöl, kveðjur, sjá og heyra 

í fólki og hafa samskipti við það. Þessar athafnir gætu einnig verið 

kallaðar fylgiathafnir vegna þess að í næstum öllum tilvikum þróast 

þær úr athöfnum sem tengjast hinum tveimur flokkunum. Þau þróast í 

tengslum við aðra athafnir vegna þess að fólk er í sama rými, gengur 

fram hjá hvort öðru eða einfaldlega vegna þess að það er í sama rými. 

Félagslegar athafnir gerast af sjálfum sér , sem bein afleiðing af því 

að fólk dvelur í  sama rými. Þetta felur í sér að félagslegar athafnir 

verða ósjálfrátt til í tengslum við nauðsynlegar og valkvæðar athafnir  í 

hvert sinn sem umhverfisviðmót almenningsrýmis er bætt. Félagslegar 

athafnir eru auk þess mismunandi og byggja á því samhengi sem þær 

koma fyrir í. Við íbúðagötu, við skóla eða við vinnustað. Í víðum 

skilningi má segja að um félagslegar athafnir sé að ræða í hvert sinn 

sem tvær manneskjur eru staddar á sama stað á sama tíma. 

Því meiri tíma sem fólk eyðir utandyra, hittist fólk oftar og talar meira saman 

og hvetur það til félagslegra athafna. Þrátt fyrir að hönnun hafi ekki bein 

áhrif á gæði, innihald og styrkleika félagslegra tengsla getur hún haft óbein 

áhrif á tækifæri til samskipta og óvirkra tengsla. Þau gæði sameiginlegs 

rýmis sem þyngst vega eru félagsleg tengsl, tilvist annars fólks, athafnir, 

atburðir, innblástur og örvun.  Þegar fólki er safnað saman, skapast skilyrði 

til þess að atburðir styðji hver við annan. Þátttakendum í einum atburði fá 

tækifæri til að taka þátt í fleiri atburðum.  Skipulagsákvarðanir hafa því 

áhrif á það hvort fólki og atburðum er safnað saman eða dreift. Áherslan á 

ekki alltaf að vera á að hafa sem flest fólk í rými. Það má í mörgum tilvikum 

færa rök fyrir því að gera hið gagnstæða. Hins vegar er það svo, bæði vegna 

samfélagsþróunar og vegna skipulagshefða að næstum sjálfkrafa dreifist 

fólk mikið og atburðir sömuleiðis, bæði í nýrri og eldri borgarhverfum. og 

þarf því að huga að aðferðum hvernig best er að þjappa fólki saman. 
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Gangandi vegfarendur er fólk á öllum aldri með 

mismunandi hreyfigetu. Fólk sem gengur, situr, 

stendur eða hvílir sig við eða á þéttbýlisgötu. Að 

hanna götur fyrir þennan hóp felur í sér að búa 

til götur fyrir viðkvæmustu hópa. Hanna þarf 

öruggt rými með samfelldum, hindrunarlausum 

gangstéttum. Fjölbreytni í framhliðum húsa, 

mannlegur skali og vernd gegn veðrum verður 

allt að vera til staðar til að tryggja ánægjulega 

götuupplifun (NACTO, GDCI, 2016). 

5.9 NOTENDUR GATNA OG GÖNGUSTÍGA

Hjólandi vegfarendur er fólk sem notar hjól til 

að koma sér milli staða eða sér til ánægju. Einnig 

hefur færst í aukana að farið er með ýmsar 

sendingar á hjólum og eldra fólk notar rafskutlur 

til að komast á milli staða. Hjólabrautir ættu að 

vera er vel aðgreindar frá umferð og hluti af 

vel samtengdum hjólabrautum (NACTO, GDCI, 

2016). 

Akandi eru þeir sem ferðast um á vélknúnunm 

ökutækjum, bílar af öllum stærðum og mótorhjól. 

Götur og gatnamót ætti að hanna til að auðvelda 

örugg samskipti milli þeirra sem keyra, ganga og 

hjóla. 

Vöruflutningar og þjónustuaðilar eru þeir sem 
þurfa að hafa aðgang að þeim stöðum sem þeir 
þjónusta, ef um vistgötu er að ræða.

Neyðarflutningar þurfa að hafa óhindraðan 
aðgang hvort sem um vistgötu eða göngugötu er 
að ræða (NACTO, GDCI, 2016). 

GANGANDI HJÓLANDI

AKANDI
VÖRUFLUTNINGAR

NEYÐARFLUTNINGAR

Mynd 56: Hafþór Hreiðarsson. Búðarvellir.
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5.10 HRAÐI Á GÖTUM
Gönguhraði fer eftir aldri og getu, sem og tilgangi og lengd ferðar. Hann 

stjórnast af gæðum gangstétta og landslagi sem og stærð, hæð og loftslagi 

borga/bæja. Gönguhraði er á bilinu 0.3 m/sek - 1.75 m/sek og er fólk sem 

gengur við staf eða aðra aðstoð með gönguhraða á bilinu 0.3-0.5 m/sek. 

Fólk í rafmagnshjólastólum eða rafskútum fer hraðar yfir og fólk sem 

rennir sér á hjólabrettum eða rúlluskautum, og geta þeir náð sama hraða 

og hjólreiðafólk. Því þarf að tryggja að götur í þéttbýli geti þjónað hinum 

ýmsu hópum fólks sem fer um göturnar á mismunandi hraða (NACTO, 

GDCI, 2016). 

Gangandi umferð er líkamlega krefjandi og því eru takmörk fyrir því 

hversu langt flestir vilja eða getur gengið. 400-500 metrar þykir ásættanleg 

göngulengd í venjulegum daglegum aðstæðum samkvæmt mörgum 

rannsóknum. Þetta getur breyst þegar börn, eldra fólk og hreyfihamlaðir 

eiga í hlut. Það er ekki aðeins raunveruleg vegalengd sem skiptir máli 

heldur einnig skynjuð vegalengd sem vísar til þess að 500 m eftir beinum 

tilbreytingarlausum stíg geta virst mjög langir þegar sama vegalengd 

getur virst stutt ef sá sem er á ferðinni upplifir eitthvað athyglisvert og 

skemmtilegt á leiðinni. Ef stígur er lagður í sveig svo rýmið lokist af 

þannig að vegfarandi sér ekki hversu löng leiðin verður gangan auðveldari 

og áhugaverðari (Jan Gehl, 2018). 

5.11 YFIRBORÐ GATNA OG GANGSTÉTTA 
Gangandi umferð gerir miklar kröfur til yfirborðs og færis. Það getur verið 

erfitt að fóta sig á ávölum götusteinum, í sandi, lausamöl og á ósléttu 

undirlagi, ekki síst fyrir þá sem eiga erfitt til gangs og getur það haft 

neikvæð áhrif á tækifæri til að ganga. Fólk reynir að sneiða hjá blautu og 

sleipu yfirborði, vatni, snjó og slabbi, ef þess er kostur (Jan Gehl, 2018). 

Yfirborð gangstétta og samrýma ætti að vera hindrunarlaust og slétt. Þar 

sem ólík yfirborðsefni mætast skal gæta þess að þau séu í sömu hæð þar 

sem það á við. Þar sem slysahætta getur skapast á yfirborði, eins og við 

gryfjur, stoðveggi, tröppur og þess háttar skulu vegfarendur skal setja upp 

handrið eða annars konar varnir. Varast skal að hafa marglitað yfirborð eða 

flókin munstur og að nota hvítar hellur á öðrum stöðum en við götukanta 

vegna þess að þær geta valdið ruglingi fyrir blindrahunda (Verkís, 2019).

Mynd 57:  Útfærsla höfundar. Hraði á götum.
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5.12 SAMRÝMI / VISTGATA
Samrými (e. Shared space) eru rými þar sem allir ferðamátar deila sama 

rými. Enginn umfram annan á réttinn og allir eiga að taka tillit til hvers 

annars. Grunnhugmyndin er að rými sé samhangandi og án hindrandi 

aðgreiningar, s.s. hæðarmun, vegkanta o.s.frv.  Lítil stýring á umferð og 

lítil afmörkun er á milli mismunandi ferðamáta og fá. Samrými krefst 

lipurðar í samskiptum, getur reynt á þolinmæði og er ekki fyrir alla. Stórt 

opið rými án afmarkana er ekki í samræmi við þarfir einstaklinga sem 

eru blindir, sjónskertir eða heyrnarskertir,  þeir geta fundið fyrir óöryggi 

í samrýmum því þar getur verið erfitt að rata, einnig einstaklingar með 

þroskahömlun. Hönnun samrýma krefst þess að vandað sé til verka og skal 

þess gætt að allir geti nýtt sér þau. Leitast ætti við að nota annað yfirborð 

eða annan lit á yfirborði, sem hægt  er að skynja sem leiðarlínur en hamlar 

ekki öðrum fótgangandi í rýminu. Varast ber að hafa of marglitt yfirborð, 

það getur skapað erfiðleika fyrir fólk með skerta sjón,  áunninn heilaskaða 

og flogaveiki. Afmarka má bílaumferð með því að nýta polla, ljósastaura 

sem ættu að vera vel merktir og réttri hæð svo þeir valdi ekki hindrunum 

(Verkís, 2019). Einnig er gott að nota gróður til afmörkunar og til að búa 

til rými innan rýmis. 

Vistgata er eins konar samrými. Samkvæmt 9.gr. umferðarlaga nr. 77/2019 

um vistgötu,segir að um hana beri að aka hægt og eigi hraðar en 10 km á 

klst. Að heimilt sé að dveljast og vera að leik á vistgötu. Ökumaður skal 

sýna gangandi vegfaranda sérstaka tillitssemi og skal víkja fyrir honum. 

Vistgata skal afmörkuð með merkjum, sem tákna vistgötu. Vélknúnum 

ökutækjum má ekki leggja í vistgötu nema á merktum stæðum fyrir þau.

Mynd 58:  NACTO, GDCI. Fólk í göturými. 
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Leyfilegur hraði 40 km/klst Leyfilegur hraði 12 km/klst

Á myndunum hér að neðan er sama gatan skoðuð. Á vinstri myndinni er 

gatan hefðbundin umferðargata og á þeirri hægri er búið að breyta henni í  

samrými eða vistgötu. Fjölmargar breytingar voru gerðar og hámarkshraði 

lækkar samfara því úr 40 km/klst í 12 km/klst. 

1. Áherslumerkingar skulu vera vera við inngang í öll samrými og skulu 

þær ná yfir öll gatnamótin með leiðarlínum eða öðru sem aðgreinir 

svæðið. 

2. Halda skal beinni leið fyrir flutningsbifreiðir og merkja sérstaklega þá 

leið sem er ætluð fyrir bifreiðar með breytingu á munstri á yfirborði 

eða mismunandi tegundum. 

3. Nota skal götuhúsgögn, bekki, gróðurpotta, listaverki, gróður, 

gosbrunna, vegapolla og hjólastæði til að afmarka akrein frá svæðum 

sem er eingöngu ætluð gangandi vegfarendum. 

4. Jöfn lýsing býr til öruggara og meira aðlaðandi umhverfi og getur 

einnig verið notuð til að búa til sérstakar aðstæður eða andrúmsloft. 

5. Nota skal landmótun, tré og gróðurpotta þar sem það er hægt og 

gegndræpt yfirborð til að búa til græna innviði og til að taka við 

yfirborðsvatni. Notið færanlega gróðurpotta til að takmarka umferð á 

vissum tímum sólarhringsins. 

Mynd 60:  NACTO, GDCI. Samrými og vistgötur. Mynd 59:  NACTO, GDCI. Samrými og vistgötur. 
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5.13 TRÉ Í ÞÉTTBÝLI
Tré og annar gróður,  gegnir margvíslegu hlutverki í borgar- / bæjarumhverfi, 

allt frá því að fegra umhverfið, hafa áhrif á heilsu og upplifun íbúa og 

bæta umhverfisleg gæði. Það væri ofsögum sagt að fjárfest hafi verið í 

grænum innviðum innan miðbæjar Húsavíkur þó svo að trefillinn sem 

umlykur bæinn sé einstaklega grænn og veglegur skilar hann sér ekki inn 

í miðbæjarmyndina. Tré í þéttbýli þurfa víða að lifa við erfiðar aðstæður, 

mengun, salt af götum, lítið rótarrými, rýran og ófrjóan jarðveg. Til þessara 

trjáa eru því oftar en ekki gerðar óeðlilegar kröfur um hæð, vöxt, rótarkerfi 

og þol. Oft á tíðum standa götutré ekki undir væntingum, þrífast og endast 

illa og eru síðan fjarlægð. Val á tegundum götutrjáa er alls ekki einfalt og 

þarf tré að henta þeim aðstæðum sem það á að standa við. Rými þarf að 

vera nægjanlegt bæði fyrir rætur og krónu trésins til að það geti dafnað 

vel, en það þarf einnig að hæfa aðstæðum bæði útlitslega og félagslega. 

Koma þar til bæði fagurfræðilegir og menningarlegir áhrifavaldar (Samson 

Bjarnar Harðarson og Steinunn Garðarsdóttir, 2016).  

Þroskað tré getur tekið upp allt að 150 kg af CO2 á ári og gegna tré mjög 

mikilvægu hlutverki við að draga úr loftslagsbreytingum og geta aukið 

loftgæði til muna. Þau stjórna vatnsrennsli og gegna lykilhlutverki í að 

koma í veg fyrir flóð og draga úr hættu á náttúruhamförum. Þroskað 

sígrænt tré getur til dæmis geymt og miðlað meira en 15 000 lítrum af vatni 

á ári. Stór tré eru frábærar síur fyrir mengunarefni í þéttbýli og taka þau 

upp mengandi lofttegundir og sía fínar agnir eins og ryk, óhreinindi eða 

reyk úr loftinu. Tré gegna mikilvægu hlutverki við að auka líffræðilegan 

fjölbreytileika í þéttbýli og veita plöntum og dýrum hagstætt búsvæði, 

fæði og vernd. Staðsetningar trjáa í borgum geta hjálpað til við að kæla 

loftið á milli 2 og 8 gráður og þannig dregið úr þéttbýlisáhrifum og hjálpað 

borgarsamfélögum að aðlagast áhrifum loftslagsbreytinga (Fao, 2016). Að 

hanna þéttbýlislandslag með trjám getur aukið fasteignaverð um allt að 

20% og laðað að ferðamenn og viðskipti (Fao, 2016).

Mynd 61: EÓG. Skjólbelti. 
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5.14 GRÓÐUR OG SKJÓLBELTI
Rannsóknir sýna fram á það að búa í nálægð við græn svæði í þéttbýli og 

hafa aðgang að þeim, getur bætt líkamlega og andlega heilsu, til dæmis 

með því að lækka háan blóðþrýsting og streitu. Þetta stuðlar að velferð 

samfélaganna (Fao, 2016). Tré og gróður eru einnig skjólmyndandi og 

snjótefjandi og gott er að mynda rými með gróðri. Gróður gefur skugga og 

hefur einnig kælandi áhrif á umhverfið, þó þess sé sjaldnast þörf hérlendis.

Skjólbelti draga úr vindi og vindsveipum og stuðla að því að snjósöfnun 

verði utan svæðis. Hæð plantna og rétt staðsetning þeirra í skjólbeltum 

getur aukið til muna getu til snjósöfnunar og þau belti sem eru þétt að 

neðan draga verulega úr hættu á skafrenningi (Fao, 2016). Skjólbelti geta 

verið áhrifarík við að deyfa hávær lágtíðnihljóð því laufþykkni, greinar 

og sprotar draga í sig mismunandi tíðnisvið og titringurinn dregur úr 

hljóðbylgjum. Sígræn tré heppilegri í þeim tilgangi, því  að þau hafa sömu 

virkni allt árið (Skjólskógar á Vestfjörðum, 2005). 

Ávinningur skjólbelta: 

• Draga úr vindi og vindsveipum

• Stuðla að snjósöfnun utan svæða

• Draga úr hættu á skafrenningi 

• Eru rýmismyndandi 

• Draga úr hávaðamengun

 

Ávinningur götutrjáa:  

• Vernda gangstéttar og göngugötur

• Draga úr umferðaróhöppum

• Búa til rými

• Draga úr líkum á ofanvatnsvanda með að taka upp gífurlegt magn af 

vatni

• Draga úr mengun með því að drekka í sig koltvísýring og sig útfjólubláa 

(UV) geisla 

• Draga úr hita í þéttbýli 

• Auka virði fasteigna

• Auka tekjur verslana

• Bæta almenna lýðheilsu 

• Eru rýmismyndandi

Mynd 62: Meye. Sorbus aucuparia.  
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5.15 VEÐURFAR
Ísland er vindasamt land og vindur er meiri að vetri en að sumri. Vindáttir 

ráðast af sólfarsvindum og landslagi auk þeirra veðrakerfa sem eiga leið 

nærri landinu. Svæðisbundnar breytingar ráðast mest af hæð í landi og því 

geta fjallgarðar skapað skjól í sumum vindáttum en magnað vind í öðrum. 

Yfirborðsgerð ræður líka nokkru um vindhraða og er því vindur alla jafna 

mun minni yfir kjarrlendi eða úfnu hrauni en yfir sléttlendi eða vötnum. Þó 

vindur á láglendi sé yfirleitt minni en á hálendi er hvasst við ströndina því 

vindur mætir minni fyrirstöðu yfir sjó, en landi. Vindur breytist frá einum 

tíma til annars og stærsta breytingin er milli árstíða, því þarf að huga að 

því við mat á vindafari. Að vetri eykst hitamunur frá tempruðu svæðum 

norðurhvels til heimskautasvæða og þessi aukni hitamunur er eldsneyti fyrir 

aukinn og öflugri lægðagang Vetrarlægðir eru misstórar og miskrappar en 

mestu hvassviðrin á Íslandi eru iðulega tengd þessum veðrakerfum en að 

sumarlagi er lægðagangur minni en staðbundnir sólfarsvindar (Veðurstofa 

Íslands, 2012). 

Við endurskoðun miðbæjarsvæðisins er því  nauðsynlegt að skoða ríkjandi 
vindáttir á Húsavík. Þær eru norðvestlægar og suðaustlægar og austanátt 
getur einnig orðið mjög hvöss. Meðalvindhraði er fremur lítill eða um 2.5 
vindstig (Veðurstofa Íslands, 2020). Mikilvægt er að skoða norðlægar áttir 
að vetri til en þeim fylgir jafnan mest snjókoma og skafrenningur, en einnig 
er ástæða til að huga að skjóli frá norðan- áttum að sumri og hvaða svæði 
liggja best við sólu.

Við skipulag í þéttbýli eða byggð er nauðsynlegt að huga að þáttum sem 

geta haft áhrif á byggðina með tilliti til skjólmyndunar og snjósöfnunar. 

Þeir þættir sem taka ætti tillit til eru:

• Veðurfar

• Vindáttir

• Vindstyrkur

• Sólargangur 

• Úrkoma

Mynd 63:  Hafþór Hreiðarsson. Hafnarstétt. 
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Við mótun útirýma og götuhliða þeirra húsa sem að þeim snúa, er hægt 

að vinna nákvæmt og ígrundað skipulag sem miðar að því að gera 

rýmin aðlaðandi. Allir atburðir eru þá metnir og staðsettir í samræmi 

við upplifunargildi og þýðingu fyrir hlutverk útirýmisins og sama gildir 

um alla starfsemi. Mótun hvers metra af götu eða götuhlið húss og hver 

einasti fermetri rýmisins skiptir miklu máli (Jan Gehl, 2018). Hús og önnur 

mannvirki leika einnig  stórt hlutverk í mótun nærviðris, hvað vindinn 

varðar. Loftið nær sér á strik á milli bygginga, eftir vindátt og veðurhæð. 

Hálkumyndun er því mun breytilegri í þéttbýli en þar sem nálæg mannvirki 

hafa lítil sem engin áhrif. Byggingar í þéttbýli auka mjög á hrýfi yfirborðs 

landsins og draga þannig úr meðalvindhraðanum. Einnig brotnar vindurinn 

upp í smærri vindhvirfla og staðbundin iðuköst verða við mannvirki, 

sérstaklega við hærri byggingar. Áhrif bygginga á vind koma aldrei betur 

í ljós en í snjóbyl með skafrenningi. Snjór sest í skafla á þeim stöðum þar 

sem er skýlla en annars staðar (Vegagerðin, 2008). Máli skiptir að hönnun 

svæðis sé á þann hátt að lágmarka vind og snjósöfnun á svæðinu, ásamt 

því að búa til góð svæði fyrir fjölbreytt mannlíf og gott aðgengi fyrir alla.

Mynd 64: EÓG. Garðarsbraut. 

5.16 FRAMHLIÐAR HÚSA
Hafa byggingar og arkitektúr áhrif á okkur, á líðan okkar og skynjun 

?. Framhliðar bygginga gegna mikilvægu hlutverki við að móta 

heildarupplifun gangandi vegfarenda. Hönnun neðri hæða bygginga hafa 

áhrif á götumynd og upplifun gangandi vegfarenda. Fjöldi innganga, 

viðeigandi gegnsæisstig, sjónrænn breytileiki og áferð, stuðla allt að því að 

móta aðlaðandi götuumhverfi.Ásamt þessum þáttum geta ólíkar götumyndir 

haft áhrif á manneskjuna sálrænt.Sálfræðileg áhrif ólíkra götumynda eru 

skoðaðar í rannsóknum Páls J. Líndals og Terry Hartig. Þau skoða hversu 

mikil gæði endurnæringar geta falist í götumyndum í íbúabyggð og hæðum 

bygginga og hvort eiginleikar bygginga, þak, yfirborðsskreytingar og 

fjöldi hæða hafi áhrif á manneskjuna. Eftir greiningu gagnanna kom fram 

að breytileiki í götumynd hafði endurnærandi áhrif, en hæð bygginga var 

neikvæður þáttur. Gögnin gefa það til kynna að fjölbreytileiki í framhliðum 

bygginga hafa meiri endurnærandi áhrif heldur en einsleit götumynd. 

Hærri byggingar höfðu neikvæð áhrif á endurnæringu í umhverfinu (Páll J. 

Líndal og Terry Hartig, 2012). 
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5.17 LÝSING
Meirihluti jarðarbúa býr í og   nálægt þéttbýliskjörnum. Í öllum borgum og 

bæjum, sérstaklega norðlægum er mikill hluti þess tíma sem fólk eyðir 

meðal almennings, eftir að dimma fer.  Viðeigandi lýsing er einn af þeim 

þáttum sem geta skipt verulegu máli þegar kemur að því að að auka 

fagurfræðilegt gildi og skynjun þéttbýlisumhverfisins. 

Skynjaðir eiginleikar lýsingar og tilfinningaleg viðbrögð eru tengdir 

eiginleikar. Kannanir hafa sýnt að fólki líður vel að ganga í átt að björtu 

svæði og of mikil andstæða milli skærra upplýstra bletta skapar rugling.

Ljós hefur gífurlegan kraft og getu til að skapa form og tilfinningaleg 

viðbrögð en  getur jafnvel skapað nýjan veruleika í kunnuglegu rými 

með því að nota mismunandi samsetningar ljóss.  Ljósið leggur áherslu á 

sérstaka þætti umhverfisins sem geta breytt daglegu útliti þess. 

Stefna, styrkleiki og litur ljóssins eru þrír þættir sem stjórna áhrifum 

lýsingar og er vel samsett ljósahönnun byggð upp á stigveldi rýma eftir 

mikilvægi þeirra. Staðsetning lýsingar er annar þáttur sem hefur áhrif og 

ákvarðar hún skynjaða eiginleika og er einnig mikilvæg í heildarsamsetningu. 

Lýsing getur stefnt fólki í hættu ef það skapar allt önnur áhrif á daginn 

heldur en eftir að dimma tekur. Val á ljósum og ljósabúnaði verður að taka 

mið af útliti dagsins og næturinnar. 

Hönnun vegalýsingar á að tryggja öryggi þeirra sem eru á ferð á nóttunni 

og skapa öruggt næturumhverfi og bæta fagurfræðileg gæði borgar- og 

bæjarrýmis. Hönnun lýsingar fyrir vegi felur í sér ítarlega rannsókn á sjónþörf 

ökumanna og gangandi vegfarenda sem þurfa að hafa yfirsýn yfir stefnu 

vega, umferðarmerki, önnur ökutæki og vegfarendur. Það er mikilvægara 

fyrir ökumenn þar sem þeir þurfa að gera grein fyrir hindrunum á veginum 

og hættum frá hlið á nóttunni sem eru vel greinanlegar í dagsbirtu. 

Til þess að bæta núverandi borgar/bæjarmynd krefst hönnun lýsingar í 
þéttbýli skilnings á flóknu sambandi á milli tækni og mannlegrar skynjunar 
(Gokhale, V., 2013).

Mynd 66. Eric Baldwin. Audain Art Museum by Patkau Architects. Mynd 67: Eric Baldwin.Mynd 65: Lilian Baylis. e.d. Architizer.  Linea Light Group. 
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5.18 LJÓSMENGUN
Þrátt fyrir að manngerð lýsing sé oftast til þæginda og öryggiskennd eykst 

við lýsingu geta þó fylgt henni óheppileg hliðaráhrif sem helst er að kenna 

óþarfri eða of mikilli lýsingu. Þessi áhrif eru oftast nefnd ljósmengun. 

Ljósmengun breytir ljósmagni utandyra, umfram náttúrulegar birtusveiflur 

sem eru dægursveiflan og árstíðabundin birtuhringrás. Þó svo að þessi 

gerð umhverfismengunar sé fremur ný af nálinni er rýrnun myrkurgæða nú 

orðið hnattrænt viðfangsefni sem öll rafvædd samfélög þurfa að glíma við 

í einhverjum mæli. Ljósmengun myndast við raflýsingu þegar birta dreifist 

umfram það sem óskað er og skýrist það af því hvernig ljós brotnar og 

endurkastast í lofthjúpnum. Ljósmengun er mest áberandi yfir þéttbýli, sjá 

má birtuhjúpinn langt að (Mörður Árnason & fl., 2013). 

Heildaráhrifin ráðast af ljósgjafa og styrkleika hans og einnig af endurkasti 

flata. Mest ber á þessu í þéttbýli og byggðarkjörnum þar sem um er er 

birtuhjúpur sem að ræða útilýsingu sem er beint í rangar áttir, staðsett 

ranglega, óskermuð, óþarflega sterk eða alveg óþörf, og óumbeðin sem oft 

leiðir til óþæginda á einhvern hátt (Mörður Árnason & fl., 2013). 

Mynd 68: Ísland að næturlagi. Samsett gervihnattamynd frá apríl og október 2012.

Útiraflýsing kemur frá þremur meginljósgjöfum:

• Götulýsingu

• Fyrirtækjum, stofnunum og athafnasvæðum, t.d. íþróttavöllum og  

iðnaðarsvæðum

• Heimilum
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6. HÖNNUNARTILLAGA
6.1 FORSENDUR HÖNNUNAR
Eins og áður hefur verið komið fram hefur miðbæjarsvæðið frá Árgili 

að Húsavíkurkirkju verið í svipaðri mynd í áratugi. Innan þessa svæðis 

er Búðarvellir sem hefur að mestu verið í sama ástandinu frá því um 

aldamótin 1900. Í könnun sem höfundur gerði kom fram að almennt var 

fólk ekki ánægt með miðbæjarsvæðið, fannst vanta skipulag, gróður, staði 

til að vera á og margt fleira. 

Við hönnun svæðisins þarf að horfa til þess hverjir munu nýta svæðið í 

nútíð og framtíð og hvaða hagsmuna þarf að gæta við hönnun þess. Hvaða 

innviðir þurfa að vera til staðar svo miðbæjarsvæðið á Húsavík verði líflegt, 

aðlaðandi samfellt svæði sem Húsvíkingar geta verið stoltir af. 

1. Hönnun tekur mið spurningakönnun sem höfundur gerði og fékk mat 
bæjarbúa og brottfluttra Húsvíkinga á miðbæjarsvæðinu. Gengið var 
út frá því að reyna að aðlaga hönnunina að flestu því sem svarendur 
óskuðu eftir til að hægt væri að gera miðbæinn betri. Svör má sjá í 
viðauka 1. 

2. Hönnun tekur mið af því að auka verslun og þjónustu innan svæðis, og 
bæta tengingar við miðhafnarsvæði og sjóinn og skrúðgarð bæjarins. 

3. Hönnun tekur mið af því að bæta grænar tengingar í gegnum 
miðbæjarsvæði með það að markmiði að tengja allt svæðið betur saman. 

4. Hönnun tekur mið af aðgengi fyrir alla er oft verulega ábótavant. 
Hönnunin tekur mið af því að skapa sem öruggast miðbæjarsvæði fyrir 
alla, óháð aldri og líkamlegri getu. Leitast er við að hafa sem minnstar 
hindranir á svæðinu, hafa yfirborð allt í einni hæð þar sem því er hægt 
að koma við og að gott sé að ganga um svæðið og renna sér á ýmsum 
gerðum hjóla og hjólastóla. 

5. Hönnunin tekur mið af sögu svæðisins. Húsavík hefur verið miðstöð 
verslunar frá upphafi byggðar. Landnámsmaðurinn Garðar Svavarsson 
kom fyrstur til Húsavíkur og er nafnið hans notað víða. Garðarsbraut og 
Garðarshólmi eru þar á meðal. Bæjarmerki Húsavíkur er víkingaskip 
sem er einnig tilvitnun til landnámsmannanna. 

6. Hönnunin hefur það að markmiði að auka vistvæna ferðamáta með að 
loka fyrir umferð á hluta Garðarsbrautar. Hvetja til meiri hreyfingar og 
útiveru með bætta lýðheilsu í huga. 

7. Hönnuninni er ætlað að stuðla að því að bæjarbúar og gestir hafi 
ástæðu og vilja til að staldra við og njóta samvista við aðra. Einnig að 
fá ferðamanninn til að staldra lengur við í bænum með auknum tekjum 
fyrir bæinn. 

Mynd 69: Hafþór Hreiðarsson. Miðbær.
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6.2  HÖNNUNARTILLAGAN
Í þessari tillögu að hönnun miðbæjarsvæðis á Húsavík er hluti 

Garðarsbrautar gerð að samrými eða vistgötu. Umferð vélknúinna 

ökutækja er bönnuð nema á vissum tíma sólarhrings, með takmörkunum. 

Umferð er leyfileg vöruflutningabifreiðum, bifreiðum fyrir hreyfihamlaða 

og einstaka undantekningar gerðar. Hámarkshraði bifreiða verður 10 -15  

km/klst og gangandi og hjólandi hafa umferðarréttinn. Það þurfa því allir 

að taka tillit til allra. Öryggi allra vegfarenda er aukið og sérstaklega horft 

til aðgengis fyrir alla. Leitast er við að hafa yfirborð slétt og hindrunarlaust, 

en fjölbreytni þó höfð í yfirborðsefnum. Mismunandi gerðir af hellum og 

timburpöllum svo yfirborð taki betur við vatni og það liggji síður ofan á 

því.

Byggingarmagn á svæðinu er aukið og tekið mið af húsum á svæðinu svo 

byggðin hafi sem heildstæðasta mynd og haldi í staðaranda svæðisins. 

Gróðurtengingar í gegnum bæinn eru auknar. Tré, runnar, fjölæringar 

og sumarblóm á sumrum. Passað upp á að gróður sé að réttri gerð fyrir 

viðkomandi svæði og hafi gott rými til að vaxa og dafna.  Leikæki fyrir börn 

og örugg svæði til að hjóla og ganga. Fjölbreytt svæði fyrir vegfarendur til 

að njóta og spjalla. Gosbrunnur hannaður út frá bæjarmerki Norðurþings 

tekur á móti bæjarbúum og þeim sem eiga leið í gegnum bæinn á þjóðvegi 

85. Leiðarlína úr cortens stáli í yfirborði vísar veginn og tengir saman 

göngugötuna. Línan er sjónás í gegnum götuna og nýtist einnig sem 

vegvísir fyrir sjónskerta. 
Mynd 70. Útfærsla höfundar. Hönnunartillagan. 

A1

A
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Snið A-A1

Snið A-A1

Mynd 71. Útfærsla höfundar. Sniðteikning. 
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6.3 NÝJAR BYGGINGAR Í MIÐBÆNUM
Allar byggingar skulu halda sér utan einnar sem er Garðarsbraut 

22b. Í tillögunni er lagt til að byggingarmagn á svæðinu sé aukið 

með sex nýjum byggingum sem ætlaðar eru undir verslun og 

þjónustu. Útlit húsanna skal falla vel inn í götumynd svæðisins 

sem hefur að geyma elsta byggingararf Húsavíkur. Gert er 

ráð fyrir að byggingar séu timburbyggingar eða steinsteyptar 

byggingar með timburklæðningu í dökkum lit. Til að auka enn 

meira gróður á svæðinu er lagt til byggingarnar hafi græn þök,  

þ.e. lynggróður, gras eða hnoðra. Græn þök hafa ekki einungis 

fagurfræðilegt gildi heldur einnig ýmis hagræn og loftræn gildi.

Fjórar minni byggingar allt að 60m2 að stærð 
hver, eru hugsaðar fyrir: 
• Veitingastaði, skyndibitastaði, ,,Street food” 

• Jólamarkað

• Hönnunarvörur

• ,,Pop up” markaði

Tvær byggingar 160 og 170 m2 að stærð, eru 
hugsaðar fyrir : 

• Veitingastað

• Verslunir

• Þjónustu

• Skrifstofur

• Upplýsingmiðstöð ferðamanna

Viðbygging, glerhýsi byggt utan á 
samkomuhúsið. Er hugsað til að hægt sé að nota 
húsið á fjölbreyttari hátt en nú er gert,  í tengslum 
við Leikfélag Húsavíkur 
• Veitingastað

• Kaffihús

• Útileikhús

Myndir 72-76 : Útfærsla höfundar.  Nýjar byggingar í miðbænum. 
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Mynd 77: Útfærsla höfundar.  Nýjar byggingar í miðbænum. 
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6.4 BREYTING Á UMFERÐ
Á mynd 1 er núverandi gatnakerfi. Þjóðvegur 85 gengur í gegnum 

bæinn frá suðri til norðurs og aðrar mikilvægar tengingar ganga 

að skólunum í austur og að hafnarsvæði til vesturs. Tenging er í 

gegnum miðbæjarsvæðið. 

Á mynd 2 er gerð grein fyrir umferð eins og hún er lögð til í 

tillögunni. Lagt er til að loka fyrir umferð á hluta Garðarsbrautar 

sem telur um 114 metra. Sá hluti yrði samrými eða vistgata. 

Markmiðið með lokuninni er að auka vistvæna ferðamáta innan 

svæðis og hvetja til meiri hreyfingar og útiveru með bætta 

lýðheilsu í huga. Einnig að búa til rými sem hvetur til félagslegra 

athafna og rými til að auka þjónustu og verslun. 

ÞJÓÐVEGUR 85  

SAMRÝMI/VISTGATA

AÐRAR MIKILVÆGAR TENGINGAR
ÞJÓÐVEGUR 85  

TENGIVEGIR

1 2
6.5 GRÓÐUR Á NÝJU MIÐBÆJARSVÆÐI
Í tillögunni er áhersla á að auka gróður og grænar tengingar 

við Skrúðgarð og miðhafnarsvæði. Fjölbreyttur gróður s.s. tré, 

runnar, fjölæringar og sumarblóm leika stórt hlutverk í að tengja 

miðbæjarsvæðið við áðurnefnd svæði. Passa skal  upp á að hafa 

viðeigandi tegundir gróðurs eftir staðsetningu þeirra. Taka skal 

tillit til þols plantna, vaxtarrými þeirra og hversu ljóselskar þær eru 

þegar þeim er fundinn staður. Gróður í færanlegum gróðurkerum 

skal vera fjölæringar og/eða sumarblóm og lyng. 

Einstefna

Mynd 78: Útfærsla höfundar. Umferð. Mynd 79: Útfærsla höfundar. Umferð.

Mynd 80: Útfærsla höfundar. Gróður í miðbænum.



49 Mynd 81: Útfærsla höfundar. Búðarvellir og Árgil. 
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6.6 GOSBRUNNUR 
Í tillögunni er myndarlegur gosbrunnur sem 
hannaður er út frá bæjarmerki Norðurþings, áður 
Húsavíkur. 

Merkið er tilvitnun í fyrstu landnemana á Húsavík 

og er mynd af Víkingaskipi. Í tillögunni er neðri 

hluti merkisins notaður sem fyrirmynd. Skipið er 

tjörnin og víkingaskildirnir bekkir og blómaker. 

Vatn hefur mikið aðdráttarafl fyrir lífverur. 

Gosbrunnurinn er skemmtileg sullulaug fyrir mannfólk að sumri og gæti 

þjónað hlutverki skautasvells á vetrum. Þjóðvegur 85 liggur í gegnum 

bæinn og er gosbrunnurinn staðsettur við hann með það að tilgangi að vera 

prýði fyrir alla vegfarendur, bæði þá sem staldra við og keyra í gegn. 

Mynd 82: Bæjarmerki . 

Mynd 84: Útfærsla höfundar. Gosbrunnur . 

Mynd 83: EÓG. Garðarsbraut. Mynd 85: Útfærsla höfundar. Gosbrunnur.



51 Mynd 86: Útfærsla höfundar. Miðbær.
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6.7 LEIKSVÆÐI FYRIR BÖRN 
Tillagan inniheldur ekkert skipulagt leiksvæði fyrir börn, heldur er ætlunin 

að umhverfið sé öruggt fyrir alla og hægt sé að leika og njóta útiveru og 

umhverfis á svæðinu. Tvö hús standa ofar við götuna Garðarsbraut en 

önnur sem veldur hæðarmun upp á 170 cm. Hæðarmunur er útfærður á 

þá leið sem mynd hér að neðan sýnir. Með rennibraut og klifrugrind fyrir 

börn. Einnig verða tröppur og blómakassar til að brjóta upp formið. Lagt 

er til að unnið sé með dökkmálað timbur. Hjólastandar fyrir reiðhjól og 

rampur fyrir barnavagna og hjólastóla. 

Mynd 87: EÓG. Miðbær. Mynd 88: Útfærsla höfundar. Miðbær.

Mynd 89: Útfærsla höfundar. Miðbær.



53 Mynd 90: Útfærsla höfundar. Miðbær.
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6.8 OPNUN BÚÐARÁR NIÐUR ÁRGIL
Sigurdís Sveinbjörnsdóttir skrifaði BS ritgerð árið 2011 sem heitir 

,,Tenging skrúðgarðs og hafnar á Húsavík” þar sem hún leggur til að opnað 

verði fyrir farveg Búðarár niður Árgilið. Hún setur upp nokkra valkosti 

fyrir svæðið og gerir tillögum sínum góð skil. Búðaráin hefur legið í stokki 

undir götunni síðan 1960. Í þessari tillögu er lagt til opnun Búðarár niður 

Árgil. Göngustígur yrði meðfram ánni svo hægt væri að njóta útivistar og 

endurnæringar í umhverfinu og einnig myndi skapast mikilvæg tenging 

milli miðhafnarsvæðis og miðbæjarsvæðis sem myndi tengja svæðin betur 

saman. 
Mynd 91:  Útfærsla höfundar. Árgil.

Mynd 92:  Hafþór Hreiðarsson. Árgil .
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7. UMRÆÐUR OG LOKAORÐ
Húsavík, er heimabær höfundar og þar er gott að alast upp. Þrátt fyrir það 

er margt sem betur má fara eins og víða. 

Höfundi er hugleikið af hverju miðbæjarsvæðið í kringum Búðarvelli/

Öskjureit er enn í sömu mynd og í kringum aldamótin 1900. Bærinn 

hefur svo margt að bjóða en gæti haft enn meira ef heildstætt skipulag á 

miðbæjarsvæðinu væri tekið föstum tökum. Niðurstaða úr spurningalistum 

bendir til þess að íbúar séu ekki ánægðir með miðbæðinn eins og hann er 

í dag. Ýmsa innviði þykir fólki vanta á svæðinu sem myndi lyfta svæðinu 

upp. 

Í tillögu höfundar að hönnun og skipulagi svæðisins var hugmyndin að 

endurbættu miðbæjarsvæði tekin alla leið, með lokun hluta Garðarsbrautar. 

Nokkuð öruggt er að framkvæmd sem þessi myndi vera umdeild af íbúum 

bæjarins. Einnig kom það í ljós í spurningakönnnuninni sem gerð var að 

ekki var vilji fyrir bíllausum miðbæ, en vegna þess er farin millivegur með 

góðum bílastæðum að göngugötunni við Garðarsbraut 21 og 22.

Nú mætti spyrja af hverju höfundur heldur því til streitu að hafa hluta 

miðbæjarins bíllausan, eða takmarka umferð þar.  Til að búa til líflegt 

miðbæjarsvæði verðum við að horfa til framtíðar. Lokunin nemur ca.115 

metrum en gerir það að verkum að hægt er að búa til samfellt svæði sem 

tengir saman miðbæ, miðhafnarsvæði og skrúðgarð bæjarins. Miðbærinn 

verður mun öruggari með aðgengi fyrir alla og auknum möguleikum á 

útiveru og hreyfingu.  Vistvænum kostum eins og að ganga, hlaupa og nota 

margskonar hjól fá meira rými innan miðbæjarins. Þetta eykur vonandi og 

áhugann á vistvænum ferðamáta og að fólk minnki notkun einkabílsins, ekki 

aðeins innna miðbæjar. Allt helst þetta svo í hendur við umhverfisþættina 

og minna kolefnisspor. 

Rannsóknir sýna að gróður er góður fyrir sál og líkama ásamt því að hafa 

mikil áhrif bæjarmynd. Mikilvæg endurnæring getur fengist úr mismunandi 

bæjarumhverfi.

Með spurningakönnuninni var reynt að varpa ljósi á hvað bæjarbúum og 

brottfluttum Húsvíkingum finnst um bæinn. Það kom í ljós að mikill vilji 

var fyrir breyttum og bættum miðbæjarkjarna á Húsavík og voru svarendur 

viljugir að koma með hugmyndir af því sem betur mætti fara. Reynt var 

eftir besta megni að uppfylla allar óskir sem snerust um miðbæjarsvæðið. 
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Gott miðbæjarsvæði gerir bæi og borgir aðlaðandi staði til að búa í. 

Þær athuganir sem höfundur hefur gert um innviði góðra vel heppnaðra 

miðbæja má yfirfæra yfir á flesta bæi landsins. Víða á landsbyggðinni 

hefur svokallað miðbæjarsvæði byggst upp í kringum þjóðvegi landsins 

og þvera þeir því hinn svokallaða miðbæ. Þetta veldur því að svæðin verða 

óaðlaðandi og fólk hefur ekki mikla ánægju af að staldra við.

Það er því von höfundar að tillögur sem hér koma fram geti sýnt fram á 

leiðir  til að bæta miðbæi á litlum svæðum í minni bæjum, þar sem jafnframt 

er hugað að aðgengi akandi umferðar. 

Mynd 93:  EÓG. Bjarnahús.
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Where the mountains sing through the screams of seagulls
Where the whales can live 'cause they're gentle people

In my hometown, my hometown
Thought I made it clear, do I have to say it?

It was always there, we just didn't see it
All I need is you and me and my home

Vera með þér, með þér
Í Húsavík við Skjálfanda

Í heimabærinn minn

Mynd 93:  Hafþór Hreiðarsson. Kinnarfjöll við Skjálfanda.

Fat Max Gsus
Rickard Göransson
Kotecha
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VIÐAUKI 1 - SPURNINGAKÖNNUN NIÐURSTÖÐUR
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VIÐAUKI 2 - SPURNINGAKÖNNUN NIÐURSTÖÐUR
Svör við spurningunni: 

HVAÐ MYNDIR ÞÚ HELST VILJA SJÁ Í MIÐBÆ HÚSAVÍKUR? 

Svörin eru flokkuð en án leiðréttinga á stafsetningu eða málfari.

MANNLÍF 
• Meira líf
• Meira líf
• Meira líf
• Meira líf
• Mannlíf
• Mannlíf
• Mannlíf og glaða Húsvíkinga
• Meira mannlíf
• Meira mannlíf
• Meira mannlíf
• Meira mannlíf innfæddra
• Fjölbreytt mannlíf
• Lifandi mannlíf
• Mannlíf náttúru og afþreygingu
• Miklu meira mannlíf, menningarlíf
• Fólk
• Fleira fólk
• Líf íbúa og gesta bæjarinns
• Gott mannlíf
• Skapa þannig umgjörð að bæjarbúar hefðu frekari þörf til að koma saman 

í miðbænum –
• Fleira fólk
• Húsvíkinga
• Meira líf og menningu fyrir því að vera úti í miðbæ og njóta
• Fullt af fólki
• Túristana aftur
• Túristana aftur

• Færri útlendinga
• Hafnarsvæðið dregið betur inn.
• Stemningu og staði til að sitja úti
• Lifandi glatt fólk á gangi
• Fólk
• Lìf, fòlk/hùsvìkinga à gangi, ekki bara hùsvìkinga ì bìlum sìnum. 
• Mig
• Ennþá meira líf í miðbæinn fyrir bæði börn og fullorðna

ÖSKJUREITURINN – BÚÐARVELLIR- GUÐJONSEN PLANIÐ
• Fallegt torg á Öskjureitnum
• Poppa upp torgið við leikhúsið og tengja betur við skrúðgarðinn. 
• Meiri uppbyggingu á reitinum þar sem Garðarshólmi er (fyrrum Askja) td 

fallega glæsibyggingu með verslunum, íbúðum eða skrifstofuhúsn., mætti 
vera vegleg bygging. Þetta birtist mér í draumi fyrir ca 15 árum.

• Malarstæðið við leikhúsið, öskju og fleiri gert fallegt og mögulega með 
einhverskonar afþreyingu, leiksvæði f börn td og bekkjum/setusvæði.

• Á öskju reitunum vil ég sjá byggð gamaldags húsa ,gjarnan með útliti 
gömlu húsanna sem rifin hafa verið á Húsavík. Þau mega gjarnan vera 2-3 
hæða og verslunarhúsnæði eða þjónusta á 1. Hæð

• Einhverja flotta byggingu á guðjonsen planið hjá samkomuhúsinu. Þar 
sem hægt væri að vera með flottan tónleika/samkomu/skemmtistað líkt og 
grænahattinn.

• Gera eitthvað fallegt á bílastæðinu/malarplaninu fyrir aftan leikhúsið og 
garðarshólma

• Að Reiturinn yrði tekinn í gegn
• Betri Öskjureit
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• Svæðið í kringum Öskju og Samkomuhúsið fegrað.
• Svæðið í kringum leikhúsið er óaðlaðandi með sama gamla malarplaninu 

það svæði 
• Laga svæðið í kringum bíóið og hjá Öryggi, ótrulega subbulegt 

malarstæði í hjarta miðbæjarins.
• Laga svæðið í kringum bíóið
• Laga svæðið í kringum samkomuhúsið -Öskju .Annars opin fyrir öllum 

nýjum og góðum hugmyndum
• Öskjureitinn frágenginn
• Laga reitinn í kringum bíóið og Öskju, Klára að skipuleggja malarsvæðið 

við Samkomuhúsið.
• Það þarf að fegra öskjureitinn með sætum, blómapottur, gróðri, 

drekkubekkjum og leiktækjum
• Skipuleggja svæðið við Garðarshólma-Víkurraf - Bíóið 

(verslun,þjóusta,leikhús).
• Algjör nauðsyn að taka Öskjureitinn í nefið.
• Svæði sem hægt væri að nýta jafnt að sumri sem vetri. T.d á Öskju 

reitnum fallegt svæði með grænu og bekkjum á sumrin, hugsanlega tjörn. 
Hægt að nýta sama svæðunum vetur í kringum tjörnina í t.d jólamarkaðs 
svæði

• svæði sem er bak við garðarshólma ...þar suður af og rífa þessi gömlu 
hús eða færa þau til...það er ennþá möl þarna á stóru svæði. nema ekki 
samkomuhúsið !

• Steypa svæðið bak við Garðarshólma
• Reiturinn malbikaður (við víkurraf og garðarshólma og bíóið)
• Malbikað plan við bíóið
• Öskjureiturinn er til skammar húsin á bakka búðarárgils norðannmeginn 

(öryggi og toppurinn) eiga að vera gerð upp eða rifin þau eru ljót og 
það á að rifa þau og gera flott. “torg” á öskjureitnum með tengingu í 
búðarárgilið og loka fyrir bílaumferð niður gilið

• skipuleggja Öskjureit sem verslunar- og útivistarsvæði (grænt). Hið 
gígantíska malar plan þar er alveg voðalegt

• Gott og fallegt bílastæði með grænu svæði við Öskju
• Gera mætti gosbrunn með ylvolgu vatni sem krakkar gætu leikið sér í á 

sumrin við t.d. með spúandi hvölum, sem tengdist nýja græna svæðinu á 
Öskju/Guðjohnsens reitnum. 

• Öskjureitinn lagaðann
• Það fyrsta er klárlega svæðið i kringum leikhúsið, þeas það er enn 

ómalbikað og lýti à bæinn
• Að reiturinn við öskju og samkomuhúsið verði gerður aðlaðandi 
• Gera Öskjureitinn fallegan við bíóið
• Malbika planið við samkomuhúsið og bæta skipulagið þar
• Ganga frá planinu hjá Garðarshólma ( Öskju) Leikhúsinu, Öryggi,Gera 

gott bílastæði.
• Klárað svokallað Öskjureitarsvæði
• Malbik á reitinn við samkomuhúsið
• Laga til svæðið í kringum gamla samkomuhúsið og Öskju
• Gera fallegt svæði við gamla bíóið og á planinu hjá Öskju. Göngustíg, 

betri og fallegri verslunarhúsnæði, kaffihús, veitingarstað, fallegan gróður.
• Gera meira fyrir augað, td svæðið fyrir aftan Öskju er malarplan. Fegra 

svæðið og gera fjölskylduvænna
• Einhverskonar frágang á svæðinu í kringum Öskju
• planið við bíóið/ vikurraf/ og snirta þaðHellulegja .
• laga svæðið f. aftan Öskju og bílastæðið fyrir framan Skóbúðina
• Fara í svokallað ÖSKJU plan það er bænum til skammar
• Öskjuplanið verði að fallegu miðsvæðisplássi með tengingu við 

vegamótatún og skrúðgarðinn.
• Gera svæðið bak við Gsrðarshólma meira aðlaðandi
• Laga Öskjureitinn nr 1-2 og 3
• Mikið lýti er bílastæðið við Garðarshólma og bíóið.
• Endurbyggja Bakkann veitingahús
• Laga svæðið bak við Öskju
• Að Öskjureitur yrði gerður að grænu svæði þar sem börn og fullorðnir 

gætu setið/legið/leikið sér og notið lífsins á góðviðrisdögum, hægt væri að 
setja upp markaði, td jólamarkað, grænmetismarkað osfrv

• Gera eitthvað við svæðið á milli og bak við samkomuhúsið og 
Garðarshólma.

• Malbika öskjuplanið, gera samkomuhúsið upp,
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• Fallega hannað svæði á Öskjureit að búðarárgili meðtöldu með tengingu 
við skrúðgarð

• Betri og fallegri nýtingu á Öskju, samkomuhússvæðinu
• Laga svæði við samkomuhúsið og tengja það við skrúðgarð með því að 

opna svo sjáist vel inn í hann.
• Það vantar að gera svæðið í kringum Samkomuhúsið og Búðarárgilið 

meira aðlaðandi
• Aðkallandi er að laga svæðið við Öskju og Samkomuhúsið. Þar er hægt 

að búa til frábært svæði fyrir bæjarbúa og gesti.
• Svæði fyrir götumarkaði, td á Öskjureit.
• Reiturinn kringum leikhúsið býður uppá marga hluti.
• Skipulag á Öskjureit
• Reiturinn viđ leikhùs/öryggi yrđi fegrađur.
• Meiri kjarna og betri frágang, td á Öskju reit. PS. Það er frábært hvað 

mikið af gangstéttum eru upphitaðar, mætti vera markvisst og samfellt á 
þessu svæði.

• Betra skipulag á Öskjureit 
• Svæðið við Öskju betur skipulagt
• Gera svæðið bak við Öskju gróið, með bekki og jafnvel smáv. leiksvæði. 

Þar er skjólgott 
• Gera snyrtilegt við samkomuhús og Garðarshólma, gæti orðið þar staður 

til að setjast niður og kannski smáleiksvæði
• Laga öskjureitinn
• Sjá svæðið í kring um Öskju gert að fallegum stað með borðum og 

bekkjum þar sem hægt væri að njóta útivistar og leiksvæði

Í MIÐBÆINN

• Alvöru kaffihús þar sem hægt er að setjast niður og hafa gott útsýni
• Fleiri lítil rými á götuhæð fyrir smærri fyrirtæki/búðir/hönnuði
• Fleiri búðir o
• Fleiri byggingar td. á svæðinu milli N1 og GB5 og á Öskjureitnu.
• Verslun/matsölu
• Kaffihúsastemmning

• Borð og sæti á nokkrum stöðum einkum á hafnarstétt
• Fleiri bekki 
• Fleiri bekki við gangstéttar
• Samverusvæði sem krefst þess ekki að kaupa veitingar til að geta 

notið þess að sitja á blíðviðrisdögum í miðbænum. Eins konar “park” 
stemmingu þar sem hægt væri að hafa nesti eða afþreyingu með sér.

• Kaffihús
• Kaffihús með góðu útisvæði
• Fleiri kaffi og veitingahús og þjónustu
• Fleiri staði til þess að koma saman á
• Fleiri verslanir
• Fegurð og notalegheit
• Alvöru pöbb
• Verslunarkjarna
• Torg
• Meiri og fjölbreyttari verslun
• Keiluhöll
• Lifandi samkomuhús
• Matvöruverlsun
• Torg með bekkjum og etv. gosbrunni, fallegir göngu og hjólastígar, pylsu 

eða ísvagn á sumrin
• Kaffihús verslanir veitingahús græn svæði með bekkjum
• Stóla, borð og jafnvel svið
• Fjölbreyttari verslanir eins og var í “gamla daga„
• Það vanar huggulegt svæði til að geta sest niður með ís og nesti eða bara 

spjalla. Svæðið við bakaríið er ekki huggulegt með bílaumferðin við 
hliðina á sér og er líka mjög lítið

• bíó og salatsjoppuna
• Líf og opin kaffihús að vetri jafnt sem sumri. Kaffihúsið mætti jafnvel 

heita Líf
• Lítið Moll með litlum sérverslunum og kaffihúsi
• Skautasvell 
• bæjartorg sem fær fólk til að staldra við þegar veður leyfir
• Litla matsölustaði
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• Nektar dansstað.
• Svæði sem býður upp á hittast með vinum
• Fleiri verslanir
• Kaffi/sjúkrahús, leiksvæði, fleiri litlar verslanir
• Væri gaman að hafa torg með bekkjum/grasbrekku sem fólk gæti komið 

og slakað,torg sem myndi fóstra alla útiviðburði á sumrin tónleika, 
leiksýningar, markaði ofl.

• Þéttingu byggðar, blöndu af íbúðum, verslunarrekstri, kaffihúsum, 
veitingastöðum og grænum svæðim.

• Íbúðir
• Torg með veitingaaðstöðu, bekkjum og borðum. Kannski einhverskonar 

matartorg?
• Skautasvell
• Lifandi tónlist á góðviðrisdögum ásamt götumarkaði gæti verið lykillinn 

yfir sumartímann - Skautasvell myndi eflaust lífga mannlífið í miðbænum 
yfir vetrartímann –

• gott leiksvæði og minni tómleika hjá bíoinu (stóra auða svæðið) svo 
finnst mér vanta möguleika hér að ofan að miðbærinn iðar af lífi yfir 
sumartímann en ekki vetrartímann! frekar erfitt að svara þegar þessir 
mánuðir eru svart og hvítt :)

• Lengri opnunartíma
• Skautasvell 
• vantar matsölustaði/veitingastaði
• Tívolí
• Verslunarkjarna
• Leiksvæði og grillsvæði
• tjarnir, gosbrunna
• Veitingastaði
• Hús í gömlum stíl þar sem önnur stóðu áður og til að þétta byggð.
• Fjölskyldusvæði
• Falleg útilistaverk. Staði til að setjast niður án þess að þurfa að kaupa 

veitingar
• jafnvel, leiksvæði fyrir börn, lítið lifandi kaffihús, meiri kjarna
• Litla verslunarmiðstöð

• sjá fleiri verslanir (ekki túristabúðir),
• allsekki sjá miðbæin verða þrengri og ég vil ekki sjá háhýsi þar.
• Snyrtileg bílastæði, bekkir til að sitja á, kannski gosbrunnur.
• Leiksvæði og meiri stemmning svæði fyrir drykk og spjall
• Göngugötu frá skóbúð að vínbúð, markaðsbása,
• ætti ekki að vera aksvæði heldur hjarta Húsavíkur
• Veitingahús, Kaffihús, hárgreiðslu- nudd- og snyrtistofurr, verslanir, torg 

með bekkjum og listaverkum.
• Torg
• græja fallegt svæði þar og þar sem jólatréð er alltaf
• Svæði til að njóta
• Fallegt skipulag
• Betra torg eins og þar sem jólatréð er. Fleiri tré og bekki. Og fleiri 

verslunarhúsnæði/veitingastaði
• Miðbæ, það er enginn miðbær
• Þar sem er kaffi hús bakari veitingarstaður, verslanir allt á sama stað. Og 

fleiri þjónusta. Þar sem fólk kemur sama allt árið um kring
• Vantar svæði fyrir börn og foreldra að njóta saman.
• Fjölbreytni
• Fleir verslanir og afþreyingu
• Sælkera matvöruverslun/kjöt, fiskur, gourmet.
• Leiksvæði þar sem væri bekkir til að sitja við, vatnsbrunnur svo hægt sér 

að fá sér að drekka
• Ég vil sjá líflegan, grænan miðbæ með bekkjum og jafnvel borðum þar 

sem fólk getur hist og spjallað.
• Þjappa þangað meiri þjónustustarfsemi 
• Endurskoðun húsa. Gróðurvin með bekkjum og lítil leiksvæði hér og þar.
• hægt sé að njóta matar og drykkjar. 
• Fleiri lítil hugguleg hús í anda þeirra sem fjarlægð voru og skilja eftir 

göt í miðbæjarmyndina ásamt göngutengingu hringinn frá kirkju út að 
Naustagili - niður fyrir bakkann suður á stétt og upp –

• Ótal margt fleira kæmi til greina til að gera miðbæinn huggulegri - taka 
mætti t.d. mið af hvað verið er að gera í tengslum við nýjan miðbæ á 
Selfossi.
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• Eitthvað fallegt! Þar sem folk getur haft það notalegt a sumrin með kaffi 
eða is!

• . Fjölga ruslatunnum :)
• Fleiri verslanir, kaffihús, gallerý, meiri aðstaða úti fyrir fólk að hittast 

setja sig niður fleiri útilistaverk gera gilið við Snæland fallegt td koma 
fyrir gosbrunni tengja við nýju stéttina neðan við útkomu Búðarár.

• Húsalengjur í “dönskum” stíl ca 3 hæðir með verslunarrýmum neðst. 
Litla sjálfbæra verslunarmiðstöð á torfið þar sem samkomuhúsið er. Rýfa 
samkomuhúsið og húsin á því torgi og byggja þar menningarhús með 
fallegu gróðursettu og náttúrulegu umhverfi.

• grænt, með lítilli tjörn, steinaríkinu stétt og skýli fyrir pop-up búðir, 
matsölu, pick-nik borð og skapa skjól.

• Setsvæði
• Kaffihús með sólpall og útsýni yfir hafnarsvæðið
• Veitingahús, bari, verslunarkjarna, útisvæði til að setjast niður með öl á 

fleiri stöðum, meiri þéttingu þjónustu sem nú er dreyfð um allan bæ.
• Miðbærinn hefur breyst og er fólk mun meira neðan bakka en áður og 

þarf að halda áfram að styrkja tengingar á milli þessara svæða en styðja 
samt við atvinnulífið þar í kring, Bílastæðið hjá Skóbúðinni/bakaríi mætti 
missasín og fá þar gróðurkör/skjólveggi og borð. Segi þetta gott í bili. 
Gott framtak!

• Tjörn
• Stærri óheft göngusvæði
• Meira úrval verslana+
• Svæði og aðstöðu fyrir börn og unglinga
• Betra skipulag, miðbærinn minna sundurslitinn
• Tengja svæðið betur frá Naustgili að Búðará. Þá vantar tengingu inní 

Skrúðgarðinn. Hann er of lokaður frá t.d.Garðarsbrautinni. Mikilvægt að 
kynna hann betur og tengja garðinn með göngustíg sem er áberandi frá 
Garðarsbraut, jafnvel er mögulet að fara meðfram ánni upp að stíflunni.

• Lagfærin opinna svæða
• Fólk, afþreyingu, fleiri verslanir, kaffihús, pöbb, leikvöll ofl.
• Ná að beina gangandi umferð að Skrúðgarðinum.
• Fleiri verslanir, kaffihús,

• Fallegan og vinalega miðbæ
• Almenningsgarð með verslanir í kring. Ísbúð á sumrin. 
• Kaffihús, útileiktæki fyrir allan aldur , tjörn og brú. Listamannahús svona 

eins og jólaþorpið í Hafnarfirði
• Tjörn og meiri gróður
• Bíó
• Klára torgið sem taflborðið stendur við
• níta betur svæðið þar sem jólatré er sett upp skábraut við skóbúð og öskju 
• Vel þrifinn lifandi bæ
• Göngugötu
• Það mætti bæta við bekkjum hjá Jólatréðs túninu og fleiri stöðum.
• Fallegt kaffihús, verslunar og þjónustukjarna, torg, leiksvæði.
• Risastóra styttu af Garðari Svavarssyni
• Ég vil sjá miðbæinn lífmikinn hlýlegan, með fjölbreyttri þjónustu við íbúa 

og ferðamenn, virðingu fyrir eldri byggingum og þeim vel viðhaldið, , 
greiðum samgöngum gangandi og hjólandi fólks og afþreyingu og góðum 
upplýsingum um bæinn og umhverfi í fortíð, nútíð og framtíð,

• Fleiri veitingastaði og samkomustaði
• Það vantar hugguleg svæði til að geta sest niður með ís og nesti eða bara 

spjalla. Svæðið við bakaríið er ekki huggulegt með bíla umferðina við 
hliðina á sér og er líka mjög lítið

• Fleiri búðir
• Gosbrunn, vatn, bua til skjól
• Að svæðið sé gert að meiri heild
• Svipaða hugmynd eins og unnið er að á Selfossi
• Gosbrunn í andapollinum! Fleiri útilistaverk.
• Bílaumferðina leidda upp fyrir miðbæ og gera meira fyrir gangandi 

vegfarendur
• Hlýlegt og notalegt svæði með lágreistum húsum
• Laga hann að öllu leiti 
• Enga möl eða malarplan.
• Skautasvell
• Salerni
• Almenn skipulagsmál
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• Ísbúð
• Burt með mölina
• Torg
• Halda í þau fáu gömlu hús sem eftir eru
• og betri tengingu við Búðará og skrúðgarð
• Tengja öskjureitinn við Búðará og andapollinn/skrúðgarðinn, mögulega 

koma upp litlu sviði fyrir ýmsa viðburði, t.d jólatrésskemmtun, 
Landsbankahlaup, sumar skemmtanir, bæjarhátíð, leikhóp og annað sem 
glæðir bæinn lífi.

• auðu svæðin malbikuð og jafnvel byggja eitthvað smá þar sem ekkert er
• Ennþá betri tengingu á milli staða sem eru þegar til staðar...fleiri “ smá 

svæði” þar sem hægt er að sitja með kaffibolla..kannski kaffihús...með 
borðum úti...báðum megin við bakaríið ...ekki klesst upp við það heldur 
kannski eitthvað sem tengir suður og norðurbæinn enn betur saman...

• Mer finnst að það þurfi að tengja og virkja saman svæðið til með 
Reykjaheiðarveg, Sruðgarði, gilinu, planinu sunnan gömlu bræðslu þar 
sem a að setja gömlu rafstöðina, hafnarsvæðið, miðbæ KÞ Öskjureit

• Afþreyingarsvæði fyrir fólk til að hittast, staldra við og spjalla. Svæði til 
að njóta sólar að sumri

• Söluturn ? Handverkshús, listasmiðju.
• fallegt torg eins og fyrir jólatré og útivistarsvæði á sumrin
• Lifandiatburði og fjölbreytileika
• Meira félagsmótandi aðstöðu og eitthvað fleira til að gera í félagslífinu 

alveg dautt eins og er
• Eitthvað svæði þar sem er hægt að setjast niður með mat og spjalla, eins 

og Austurstræti í Reykjavík 
• Svæði þar sem fólk getur komið saman blandað geði og td borðað, leikið 

sér og látið sér líða vel
• Það er í lagi að þétta byggð en þá ekki byggja háhýsi eins og er í tísku á 

mörgum stöðum

BÖRN OG LEIKSVÆÐI
• Leikvelli

• Fleiri svæđi og leiksvæđi fyrir börn og fjölskyldur
• Leiksvæði
• Leiktæki fyrir börn og svæði til að setjast og spjalla
• svæði bæði fyrir börn og fullorðna
• Gera meira á skólalóðinni varðandi leiktækji, ekki bara fyrir skólabörn 

heldur fyrir bæjarbúa og ferðafólk,
• Leikvöll eða sæta tjörn
• Góðan leikvöll, kannski bæta við þar sem leiktæki eru við skólann ?
• Leiksvæði

GRÓÐUR OG GRÆN SVÆÐI
• Gera meira úr grænum svæðum
• Góða tengingu við skrúðgarðinn 
• Meiri gróður
• Blómapotta
• tenging við skrúðgarð þar sem hægt er að sitja og koma saman
• Gróðursvæði og kósíheit
• Miðbærinn ma vera grænni
• Tengja skrúðgarðinn meira við bæinn (hann er best varðveitta leyndarmál 

Húsavíkur). 
• Andarpollurinn og skrúðgarðurinn eru faldir finnst mér fyrir ferðafólki
• malbika eða helluleggja skrúðgarðinn erfitt að fara með hjólastóla þangað 

eins og hann er.
• Grænt útivistasvæði á öskjureit
• Græn svæði, bekki og gróður og má benda t.d á svæðið á bak við Öskju 

og bíóið
• Tjörn og meiri gróður
• Blómatorg
• Gróður, jafnvel gosbrunn í líkingu við þann sem er við Gerðasafn í 

Kópavogi á sumrin ( hægt að sulla á góðum dögum
• Meira grænt
• Gróður, tré og runna
• Meiri gróður
• & gróður
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• Gróður 
• blom, tré, og lágvaxinn groður
• Meiri gróður og grasbletti
• Ég vil sjá fleiri græn svæði í miðbænum, mér hugnast ekki þessi gráu og 

dauðu steinkubbar
• Gróður
• Grænt torg og fjölskylduvænna
• Fallegur gróður
• Meira grænt, blóm, en ekki hávaxin tré
• Meir gróður
• Fleiri tré
• Grænan miðbæ
• Gróðurvin með bekkjum
• Minni möl meira grænt
• Ég vil sjá gróður aukningu á ákveðnim svæðum en ánægð með óheft 

útsýni út á flóann
• Grænt svæði með bekkjum
• Meiri gróður án þess að hefta útsýni.
• Meiri gróður
• Ég er persónulega á móti trjám og runnum það eru snjó safnarar. En 

blómabeð eru falleg
• Blómatorg
• Grænt fjölskylduvænt svæði

HJÓLASTÍGAR – GÖNGUSTÍGAR- BÍLAUMFERÐ-
• Betri göngu/hjólastíga
• öruggari göngu & hjólreiða leiðir
• betri og öruggari gangbrautir með lýsingu (blikk),
• Gera hjólreiðastíga
• Að hættulaust sé að ganga og hjóla í miðbænum og ekki sé hætta á 

hraðakstri bíla með tilheyrandi hávaða,ryki og hættu fyrir gangandi 
vegfarendur. Þetta hef ég upplifað aftur og aftur gangandi með lítil börn. 
Hvernig samfélag er það sem býður sínu fólki upp á slíkt..

• Að pláss ætlað bílaumferð verði minnkað og mýkri umferð gert hærra 

undir höfði.
• Minni bílaumferð eða hreinlega göngugötu.
• Engir bilar, bara gönguleiðir
• Minni umferð
• Hjóla/göngustígur frá miðbæ allt að Laxamýri... allt of stuttar hjólaleiðir 

innanbæjar og leiðin falleg.
• Fallega gönguleið frá Skrúðgarði niður á bryggju í stað malarvegar.
• Gott aðgengi gangandi fólks og bíla
• betri gangstéttar/hjólareiðastíga 
• Bílalausan miðbæLoka á laugardögum yfir sumarið Garðarsbraut frá 

Skóbúð og að Landsbanka
• Vantar hjólastíga
• Bætt aðgengi fyrir alla
• Betri lifandi samræðuvettvang
• Færri bíla- hugsað fyrir hjólandi/gangandi
• Betri nýting á Vegamótum og malarbílastæði
• Göngustíga og gott aðgengi fyrir fatlaða
• Loka fyrir umferð ökutækja yfir sumartímann
• Meira pláss fyrir gangandi vegfarendur og
• Hægari umferð bíla (sérstaklega vinnuvéla, sem ættu ekki að þruma 

Garðarsbrautina eins og á hraðbraut)... Gangi þér vel! Agnes bekkjarsystir 
:)

BÍLASTÆÐI
• Hafa næg bílastæði í jaðrinum fyrir íbúa og ferðamenn
• bílastæðahús eða fleiri stæði fyrir high-season, helst áður en komið er að 

Hafnarsvæði (umferðartepp)
• Varðandi bílastæði þá hugsa ég td varðandi ferðamenn, bílastæði í útjaðri 

miðbæjar og þau verði sýnileg þar.
• það þarf að hugsa fyrir bílastæðum svo hægt sé að ganga í miðbæinn
• Bílastæði sem víðast

BÚÐARÁRGIL
• Gera túnið þar sem jólatréð er að leik/setu samkomupunkti með aðgengi 
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að ánni
• Opna ána niður gilið
• Einkonar trjálund á torginu við búðarárgil
• Gera jólatorgið okkar fallegt með fallegri hellulögn og bekkki, til að sitja 

við og smá tjörn og gosbrunn með ljósi í 
• Opna Búðaránna niður gilið undir brúnni, bæta við og gróðri og bekkjum 

. Helluleggja svo allan göngustíginn
• Opna Búðará alveg og gera fallegt og aðlaðandi torg fyrir allskonar 

samkomur og fleira á svæði frá Búðará og að Skóbúð
• Opna Búðarána til sjávar.
• Gera gilið fallegra
• Buðarargil fai buðarana aftur - grænt svæði, útivist og tenging við 

ströndina
• Búðaránna teknar úr stokknum og hleypt í sinn gamla árfaveg (gilið) og 

þar yrðu settir bekkir/borð þar hjá og blómstrandi smá runnar og stöku há 
tré (allsekki ösp) td Garðagullregn, Heggurinn og fleiri þanig tré og stórir 
náttúrusteinar út í ánna sjálfa og upp í brekkuna sem er þarna og tengja 
við Vegamóta svæðið, þannig að þetta sé svolítið eins og náttúran hefði 
sjálf hefði haft hönd í bagga þarna

• Það þarf að skipuleggja svæðið bakvið Garðarshólma ( Öskjureitinn) það 
er ömurlegt drullusvað.

• Opnun Búðarárinnar frá stýflu og út í sjó
• Opna búðaránna og leifa henni að renna niður sitt gil það væri mjög flott 

held ég vonandi skilurðu hvað ég meina
• Ég vil sjá tengingu hafnarsvæðisins með gönguleið upp á Öskjureit...

tröppur upp um búðarárgilið hjá brúnni.
• Þá þarf að Þetta þarf að tengjast við Gilið niður á stétt, fyrir neðan 

Bakkann. Þá þarf að láta Búðarána renna ofanjarðar, niður Gilið. Tengja 
það með göngustígum með Búðará niður á Stétt

• Opna búðaránna niður í gilið.
• Klára að malbika það sem eftir er, Búðarárgil og niður á höfn.
• . Það væri líka gaman að sjá Búðará renna í gilinu til sjávar.
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