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What attracts people most it would appear,
is other people.
William H. Whyte
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Yfirlýsing höfundar.
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér og að
hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.

Sigurborg Ósk Haraldsdóttir
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Ágrip
Markmiðið í þessu verkefni er að gera Sjallareitinn að áhugaverðu svæði sem auðgar
menningu og miðbæjarlíf á Akureyri. Tilgangurinn er að þétta byggð og skapa spennandi
svæði með aðdráttarafli fyrir ferðamenn sem og íbúa bæjarins.

Mikil vinna hefur verið lögð í samkeppni um miðbæ Akureyrar. Þegar þetta verkefni er unnið
er Akureyrarbær að vinna deiliskipulagstillögu af miðbænum út frá niðurstöðum þeirrar
keppni. Einnig hafa hugmyndir verið kynntar um skipulag á Íþróttavallarsvæðinu á Akureyri.
Sjallareiturinn er inn í hvorugri þessara tillagna.

Í þessu verkefni styðst höfundur við þau gögn sem til eru og skrásetur allar upplýsingar um
staðhætti á svæðinu og vinnur greiningu út frá þeim. Stuðst er við hugmyndafræði Per
Stahlschmidt (2001) við greiningarvinnuna. Niðurstaða greiningarinnar var sú að
rýmismyndunar er mjög ábótavant og endurskipuleggja þarf allan reitinn í heild sinni með
tilliti til niðurrifs og uppbyggingar í framtíðinni.

Kenningar Jan Gehl og Lars Gemsøe (2004) um skipulag miðbæjar eru hafðar til hliðsjónar
við gerð nýs skipulags á reitnum ásamt því að stuðst er við hugmyndafræði Trausta Valssonar
(2004) um form í skipulagi við hönnunarvinnu á reitnum. Niðurstaða skipulags byggir á
blandaðri byggð og gerir ráð fyrir tveim byggingum sem mynda tvö skjólsæl og sólrík rými.
Nánari hönnun á svæðinu gerir ráð fyrir að annað rýmið sé garður og hitt torg. Reynt er að
sameina kosti notagildis og fegurðar á svæðinu og gera reitinn að öruggari og áhugaverðu
svæði sem auðgar mannlíf og menningu á Akureyri.
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Þakkir
Margt gott fólk lagði hönd á plóg við vinnslu þessa verkefnis og langar mig að þakka þeim
kærlega fyrir hjálpina. Mig langar að þakka Auði Sveinsdóttur fyrir góða tilsögn og
hvatningu. Leiðbeinanda mínum, Árna Ólafssyni, fyrir hjálp við skipulag og hönnun,
ómetanlegar ráðleggingar og frábæra innsýn inn í skipulag á Íslandi. Pétri Bolla Jóhannessyni,
skipulagsstjóra Akureyrar, fyrir hjálp við gagnaöflun og góð ráð. Ragnari Sverrissyni,
kaupmanni og upphafsmanni Akureyri í öndvegi, fyrir gögn og innsýn í skipulagsumræðuna á
Akureyri. Mig langar að þakka systur minni Kolbrúnu Guðríði Haraldsdóttur fyrir góðar
ábendingar og yfirlestur á ritgerðinni. Einnig langar mér að þakka maka mínum Birni Hákoni
Sveinssyni fyrir ómetanlegan stuðning, ráð, gagnrýni og hvatningu. Ritgerðin væri líkt og ég,
hálf án hans.

Ritgerðina tileinka ég syni mínum Sveini Jörundi sem upplifir hvern dag í leik og gleði og
gefur mér þannig innblástur í hönnunarvinnu minni.
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1. Inngangur
1.1 Tilurð verkefnisins
Höfundur hefur lengi haft áhuga á skipulagi borga og bæja. Framvinda og þróun
miðbæjarkjarna er þar ofarlega á lista. Mikil umræða um skipulagsmál hefur skapast á Íslandi
undanfarin misseri í tengslum við bankahrunið, einkum góðærið þegar verktakar réðu lögum
og lofum. Aðalskipulög þéttbýlisstaða máttu sín minna og víða spruttu upp byggingar sem
voru í litlum tengslum við þau fræði sem kennd eru í háskólum í dag. Annað helsta áhugamál
höfundarins er skapandi hönnun þar sem litir, form og áferð skipta máli. Því fannst honum
tilvalið og einkar skemmtilegt að geta valið sér viðfangsefni þar sem báða þessa hluti er að
finna.
Mikill styr hefur staðið um Sjallareitinn á Akureyri og hafa margar hugmyndir komið
fram um hvað gera skuli á reitnum. Hugmyndasamkeppni um miðbæ Akureyrar var haldin
árið 2004 þar sem 151 tillaga víðsvegar úr veröldinni bárust og valdi dómnefnd þar fjórar
bestu tillögurnar (Akureyri í öndvegi, 2005). Akureyrarbær er nú á lokastigi við vinnu á
deiliskipulagi af miðbænum með hliðsjón af þessum verðlaunatillögum (Pétur Bolli
Jóhannesson, skipulagsstjóri Akureyrar, munnleg heimild, 30.október 2009) en Sjallareiturinn
er ekki inni í því skipulagi.
Höfundi finnst Sjallareiturinn vel staðsett svæði með mjög mikla möguleika á góðu og
áhugaverðu skipulagi. Þetta verkefni er raunhæf leið til þess að öðlast frekari þekkingu um
skipulag miðbæja og alla þá fjölmörgu þætti sem þarf að huga að. Einnig er þetta góð leið til
kynnast þeirri hönnunarvinnu sem býr að baki slíkra tillagna.

1.2 Markmið
Tilgangur verkefnisins er að skoða Sjallareitinn á Akureyri og möguleikann á að gera hann
hluta af sterkri og heilsteyptri bæjarmynd. Í því felst að skapa áhugaverða og sveigjanlega
umgjörð fyrir íbúða- og miðbæjarstarfsemi sem myndi auka mannlíf og menningu. Þessum
markmiðum verður reynt að ná fram með sköpun skjólsælla og aðlaðandi rýma. Leitast verður
við að svara spurningunni: Hvernig er hægt að gera Sjallareitinn að áhugaverðu svæði
sem auðgar mannlíf og miðbæjarstarfsemi Akureyrar?
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Verkefninu er skipt upp í nokkra hluta og eru þeir eftirfarandi:
1. Samantekt niðurstaðna íbúaþings um Sjallareitinn og umfjöllun í Aðalskipulagi
Akureyrarbæjar 2005 - 2018.
2. Skrásetning helstu upplýsinga um reitinn og greining gerð út frá þeim.
3. Skipulags- og hönnunartillaga gerð af svæðinu sem tekur mið af öllum þessum þáttum.
4. Svipuð svæði annars staðar í heiminum skoðuð.

1.3 Almennar upplýsingar
Þetta verkefni er í raun hluti af vinnu sem á sér lengri sögu
og er rétt að geta hennar hér. Verslunarmenn á Akureyri áttu
frumkvæðið að því að stofna sjálfseignarstofnunina
Akureyri í öndvegi með þátttöku nokkurra stærstu
fyrirtækja landsins. Þeim þótti miðbænum á Akureyri hafa

Mynd 1. Merki stofnuninnar.

hnignað síðastliðin ár og er Ragnar Sverrisson upphafsmaður samtakanna. Megintilgangurinn
var að koma á legg alþjóðlegri hugmyndasamkeppni um skipulag í miðbænum (Ragnar
Sverrisson, stofnandi Akureyri í öndvegi, munnleg heimild, 27. október 2009). Sumarið 2004
voru haldnir fundir með hagsmunaaðilum. Síðan var haldið íbúaþing þann 18. september með
mikilli þátttöku Akureyringa, en alls komu um 1450 manns á þingið sem er hátt í 10% af
íbúum Akureyrar. Allt sem kom fram á þinginu var tekið saman og meginlínurnar voru
greindar (Akureyri í öndvegi, 2005).

Þær niðurstöður ásamt innleggi hagsmunaaðila

mynduðu þann grunn sem keppnislýsing hugmyndasamkeppninnar byggðist á. Í útdrætti sem
höfundur gerði á niðurstöðum íbúaþingsins voru helstu óskir íbúanna um miðbæinn þessar:
-

Grænni miðbær.

-

Meira skjól fyrir ríkjandi vindáttum.

-

Meiri birtu niður á göturnar.

-

Aukið mannlíf.

-

Aukið framboð á íbúðarhúsnæði.

-

Aukin fjölbreytni í starfsemi og afþreyingu.
(Akureyri í öndvegi, 2004)

151 tillaga barst í keppnina og valdi dómnefnd tillögur í 1.2. og 3. sæti og er tillagan sem
vann 1. sætið orðin Akureyringum vel kunn. Aðaleinkenni þessarar tillögu er síki sem nær frá
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Pollinum og inn að göngugötunni, Hafnarstræti. Áherslur tillögunnar eru í fáum orðum meira
skjól, betri tengingar, opnar sjónlínur, verðmætasköpun, betra mannlíf og sterkari miðbær.
Einnig er áhersla á sérstæða lýsingu í miðbænum með hjálp nýjustu tækni. (Akureyri í
öndvegi, 2005). Í verðlaunatillögunni er gert ráð fyrir uppbyggingu stórmarkaðar á
Sjallareitnum (Umhverfisdeild Akureyrar, 2006). Akureyarbær er nú að vinna nýtt
deiliskipulag af miðbænum með hliðsjón af þessum tillögum. Einnig hefur bærinn unnið
tillögur að uppbyggingu og undirbúningi deiliskipulags á íþróttarvallarsvæði Akureyrar
(Umhverfisdeild Akureyrar, 2009). Gildandi deiliskipulag á reitnum gerir ráð fyrir að
reiturinn sé nýttur undir miðbæjarstarfsemi og íbúðir. Sjallareiturinn er ekki inni á nýja
deiliskipulagi miðbæjarins og heldur ekki tillögunum um Íþróttarvallarsvæðið.

Í Aðalskipulagi Akureyrar segir að styrkja skuli stöðu miðbæjarins. Hann verði þungamiðja
verslunar og þjónustu á Norðurlandi þannig að fólk sem eigi erindi í miðbæinn, staldri þar við
og líði vel. Þar segir að æskilegt sé að auka vöruúrval og grundvöll íbúðarbyggðar í
miðbænum með góðri matvöruverslun innan hans. Þar er einnig gert ráð fyrir þéttingu
byggðar, m.a. með viðbyggingum og endurbyggingum á Sjallareitnum. Í skipulaginu er fjallað
sérstaklega um Sjallareitinn og þar er gert ráð fyrir að húsaröð við Strandgötu standi óbreytt
og njóti hverfisverndar. Milli húsaraðarinnar við Strandgötu og Sjallans er gert ráð fyrir að
reisa megi verslunarhús, ein til tvær hæðir, fyrir stórmarkað og tengdar verslanir. Fram kemur
að taka þurfi tillit til nálægðar við verndaða húsaröð við Strandgötu og að framhliðar og
sjónarrönd bygginga að Glerárgötu og Geislagötu séu aðlaðandi. Þar er ennfremur gert er ráð
fyrir bílakjallara á reitnum eða að bílastæðaþörf reitsins verði sinnt með yfirborðsstæðum á
lóð eða á þakrýmum. (Umhverfisdeild Akureyrar 2006).
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Mynd 2. Ráðhústorgið sumarið 2009

Mynd 3. Ráðhústorgið sumarið 2008

Einnig langar höfund að nefna þróun Ráðhústorgsins síðastliðin tvö sumur. Sumarið 2008
stóð Sigurður Guðmundsson verslunareigandi fyrir því að Ráðhústorgið væri þökulagt í skjóli
nætur í án vitundar bæjaryfirvalda. Akureyringar tóku flestir vel í það uppátæki og var grænt
Ráðhústorgið þétt setið á sólríkum dögum. Hlutverki Ráðhústorgsins hafði verið breytt frá því
að vera helsti samkomutorg bæjarins í það að vera grænt svæði. Sumarið 2009 var stofnuð
Facebook-síða sem skoraði á bæjaryfirvöld að þökuleggja torgið aftur. Hópurinn taldi í það
minnsta 4800 manns (Signa Hrönn Stefánsdóttir, 2009). Skemmst er frá því að segja að
bæjaryfirvöld tóku vel í þá ósk og var torgið tyrft á ný og skreytt með blómum, allt með
aðstoð bæjarbúa (Ingimar Björn, 2009). Vilji bæjarbúa er skýr og kemur fram í samantektinni
úr íbúaþinginu; íbúarnir vilji fá grænni miðbæ.

Mynd 4.5. og 6. Grænt ráðhústorgið iðar af lífi sumarið 2009.
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2. Gögn og aðferðir
2.1 Vinnuferli
Margar rannsóknir hafa verið gerðar á skipulagi borga. Rannsóknir sem sýna hversu mikið
tiltekin svæði eru notuð, hvernig þau eru notuð og í framhaldi af því eru gæði svæðanna
metin. Með þessu verkefni mun höfundurinn afla sér þekkingar á því hvernig skipulagi
miðbæja sé háttað hérlendis og erlendis. Hér að neðan er ferlið sem höfundurinn fór í gegnum
í grófum dráttum.

1.hluti – Vettvangsskoðun. Byrjað er á því sumarið 2009 að skoða Sjallareitinn í núverandi
ástandi eftir samráð við brautarstjóra umhverfisskipulags um ákvörðun á B.S. verkefni.

2. hluti – Gagnaöflun. Næsta skref mun vera að afla allra tiltækra gagna sem til þarf. Það mun
felast í samtölum við ýmsa aðila sem að svæðinu koma. Einnig að lesa bækur, bæklinga,
aðalskipulag, deiliskipulag, veðurfarsgögn og allt það sem mögulega tengist svæðinu.

3. hluti – Greining. Þriðja skrefið verður að vinna markvissar skrásetningu á svæðinu og
greina reitinn út frá þeim gögnum.

4. hluti – Úrvinnsla. Skipulags- og hönnunarvinna fer í gang með tilliti til allra gagna og
þeirra greininga sem höfundurinn hefur gert. Einnig mun höfundur meta hvaða þýðingu og
mikilvægi hönnunartillagan hefur.

5. hluti – Samanburður. Að lokum verða skoðuð svæði sem hafa svipaða virkni í öðrum
löndum.
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2.2 Gögn
Að mati höfundar er mikilvægt að gefa sér tíma til þess að fara á staðinn og upplifa anda
staðarins vegna þess að góð hönnun lyftir og auðgar anda staðar. Til þess að geta unnið
markvissa skipulagsvinnu þarf að afla ýmissa gagna sem tengast almennri skipulagsfræði sem
og gagna um svæðið sjálft. Hér á eftir er gerð grein fyrir þeim gögnum sem höfundurinn mun
styðjast við í þessu verkefni:
-

Niðurstöður dómnefndar í hugmyndasamkeppni Akureyri í öndvegi ásamt niðurstöðum
íbúaþings á Akureyri.

-

Ljósmyndir af svæðinu ásamt loftmynd til þess að átta sig á núverandi ástandi svæðisins
og til greiningar.

-

Kortagrunnur á tölvutæku formi af miðbæ Akureyrar til þess að teikna hönnunartillögu
inn á.

-

Veðurfarsgögn og upplýsingar um skuggamyndun.

-

Aðalskipulag Akureyar 2005-2018 og deiliskipulagstillaga af miðbæ Akureyrar.

-

Tillaga vinnuhóps um uppbyggingu og undirbúning að deiliskipulagsgerð af
Íþróttarvallarsvæði Akureyrar.

-

Upplýsingar um hugmyndafræði fyrir skipulag er að mestu fengin úr bókinni Public
Spaces – Public Life eftir Jan Gehl og Lars Gemzøe. Einnig verður stuðst við
hugmyndafræði Trausta Valssonar úr bók hans, Borg og náttúra....ekki andstæður heldur
samverkandi eining.

2.3 Aðferðir
Þær aðferðir sem notaður eru til að greina gögn sem talið er að hjálpi við að finna niðurstöðu í
þetta verkefni eru eftirfarandi:
-

Farið verður í gegnum niðurstöðu íbúaþings sem haldið var á Akureyri 18. september
2004 og skoðað hvaða óskir íbúar Akureyrar hafa um Sjallareitinn og miðbæinn í heild
sinni.

-

Skoðað verður Aðalskipulag Akureyrarbæjar 2005-2018 og staða Sjallareitsins skoðuð
þar. Einnig verða deiliskipulagstillögur að miðbæ Akureyrar og íþróttaleikvangi
Akureyrar skoðaðar.

-

Skoðuð verða veðurfarsgögn þar sem vindrós fyrir Akureyri er reiknuð út og
skuggamyndun skrásett.
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-

Greiningaraðferðir Per Stahlschmidt verðar notaðar á loftmyndir og ljósmyndir af
svæðinu. Byrjað verður á þvi að skrásetja helstu þætti svæðisins á fjórum aðskildum
teikningun. Svæðið verður í framhaldi af því metið með tilliti til þeirra hugmyndafræði
sem höfundur styðst við. Notast verður við SWOT greiningaraðferðina.

-

Greiningarnar verða fyrst handteiknaðar og síðan færðar inn í Adobe Photoshop CS4.
Hönnunartillagan verður unnin í Bentley Microstation, Adobe Photoshop CS4 og Google
SketchUp.

2.4 Hugmyndafræði
Í þessari tillögu verður leitast við að gera svæðið aðlaðandi fyrir alla sem á það koma, íbúa,
starfsfólk og gesti þess. Stuðst verður við kosti blandaðrar byggðar (Jan Gehl, Lars Gemsøe,
2004). Hér að neðan verður hugmyndum Jan Gehl og Lars Gemzøe um miðbæjarskipulag lýst
ásamt kenningum Trausta Valssonar um borgarskipulag þar sem þær munu vera
meginstoðirnar í þessu verkefni.
2.4.1. Form í skipulagi
Í bókinni Borg og náttúra ....ekki andstæður heldur eining fjallar Trausti Valsson um hinar
fjórar frumreglur tengslamyndunar og hvernig þær eiga sér stað í T‘ai Ch‘i merkinu. Það er
útskýrt hér á stuttlegan hátt.

Mynd 7. Fjórar frumreglur tengslamyndunar.
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I – Heild sköpuð með hring. Gott dæmi um slíka heild er það hvernig Kvosin og gamla
höfnin í Reykjavík verða sterkari vegna þess að saman mynda þessi svæði heildarform sem er
nálægt því að vera hringur.
II – Jafnvægi skapað með sveigðri línu. Dæmi um það er strandlína borgar. Ef strandlínan
er beint strik ríkir statískt (dautt) jafnvægi við ströndina. Sé strandlínan hins vegar lína sem
sveigist inn og út verða til víkur, nes og vogar sem tengja fallega mynd þeirra borgarsvæða
sem að strandlínunni liggja.
III – Sköpun samspils með gagnvirkum pörum. Dæmi um gagnvirk pör eru t.d. haf og
land eða borg og náttúra. Pörin þurfa útlitslega að falla saman og mynda eina heild. Sem
dæmi má nefna bátahöfnina og Bryggjuhverfið í Grafarvogi þar sem er mikil gagnvirkni.
IV – Komið á tilfinningalegu jafnvægi við einhæfni svæðis með því að staðsetja kjarna
andstæðu innan þess. Dæmi um þetta er samspil húss og garðs. Húsið teygir sitt út í garðinn
og garðurinn inn í húsið, dæmi um þetta er t.d. húsið Falling Water eftir Frank Lloyd Wright
(Trausti Valsson, 2004).

Mynd 8. Borg og náttúra

Í borgarskipulagi er aðaltvenndarparið borg og náttúra. Grænu svæðin í borginni eru kjarnar
náttúru innan borgarinnar og kallast á við náttúruna utan við borgina og tengja náttúruna
þannig huglægt við hana. Þannig er hægt að rjúfa einhæfnina og mynda jafnvægi sem bætir
vellíðan þeirra sem í skipulaginu búa (Trausti Valsson, 2004).
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2.4.2. Fótgangandi skipulag
Kenningar Jan Gehl um „fótgangandi skipulag“ eru mjög áhugaverðar. Hann hefur mikla trú á
fótgangandi umferð og hefur með rannsóknum sínum sýnt fram á ótvíræða kosti hennar.
Fótgangandi umferð getur auðgað mannlíf og menningu miðbæjar á betri hátt en bílaumferð
mun nokkurn tímann geta (Jan Gehl, 2001). Til þess að fótgangandi umferð þrífist þurfa
allmörg skilyrði að vera til staðar og eru þau eftirfarandi:

Skjól er mjög mikilvægur þáttur. Vindur hefur tilhneigingu til að rísa yfir lága og þétta byggð
á meðan háar og frístandandi byggingar grípa vindinn og skapa vindstrengi. Þar getur
vindurinn verið fjórum sinnum sterkari en í landslaginu í kring.
Mælikvarði borgarinnar skiptir manninn miklu máli, þar sem húsin þurfa að vera í skala sem
manninum líður vel í. Að geta setið í tröppum eða gluggakistum getur verið kostur á
góðviðrisdögum og bætt mannlífið. Húsin þurfa að hafa aðlaðandi innganga og glugga sem
eru í sama mælikvarða og maðurinn. Byggingar sem eru stórar einingar með enga innganga
og engan breytileika í hlutverki sínu virka óspennandi.
Lýsing að næturlagi er mikilvæg til að gera borgina öruggari og til að íbúum og vegfarendum
hennar líði betur. Útikaffihús sem eru opin framm eftir gefa skemmtilega birtu og mjög
mikilvægt er að verslanir hafi allan sólarhringinn kveikt ljós í verslunargluggum sínum. Það
eykur á öryggi búðareiganda og á sama tíma vegfarendanna sem geta þá „gluggaverslað“ (e.
window shopping) í leiðinni.
Íbúar í miðborginni eru mannlífinu mikilvægir, gluggarnir þeirra lýsa upp húmið og setja
vistarverurnar oft vinalegan svip á bæinn. Íbúarnir bæta fjölbreytni og lífskrafti í bæinn allt
árið um kring.
Skóla er einnig mikilvægt að hafa í miðbænum. Það er gagnstyrkjandi því skólinn eflir bæinn
og bærinn eflir skólann. Sérstaklega er þetta áberandi á haustin þegar ferðamennirnir fara og
nemendurnir steyma í skólana. Skólarnir gefa bænum aukið líf.
Bílastæði eru ekki endilega forsenda lífs í miðbænum. Í Kaupamannahöfn hefur bílastæðum
fækkað um 600 síðastliðin áratug en líf í miðbænum hefur aldrei verið meira. Markaðir og
kaffihús spretta nú upp þar sem bílastæði voru áður (Jan Gehl, Lars Gemsøe, 2004).
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3. Athugunarsvæði
3.1 Staðhættir
Í Eyjafirði á Norðurlandi Eystra er kaupstaðurinn
Akureyri. Miðbær Akureyrar stendur við Pollinn
sem

er

bryggjusvæðið

innan

Oddeyrar.

Sjallareiturinn er miðsvæðis á Akureyri og nálægt
sjó. Á Akureyri gætir annars veðurfars en í
Reykjavík. Meðalhiti er hærri, meðalúrkoma er
lægri og vindur blæs nær eingöngu
úr

norðri

og

Gísladóttir,

suðri

(Guðrún

starfsmaður

Veðurstofu Íslands, tölvupóstur,
20. október 2009).
Mynd 9. Staðsetning athugunarsvæðis

3.2 Mörk athugunarsvæðisins
Svæðið sem skoðað verður er í miðbæ
Akureyrar.

Það

afmarkast

af

Gránufélagsgötu í norðri, Glerárgötu í
austri, Strandgötu í suðri og Geislagötu í
vestri. Skemmtistaðurinn Sjallinn er nyrst
á reitnum og er reiturinn nefndur eftir
honum.

Svæðið

er

bæði

nálægt

Ráðhústorginu,

sem

er

helsta

samkomutorg

Akureyringa,

og

Menningarhúsinu Hofi. Það er ekki ennþá
komið í gagnið en má reikna með að verði
mikið

notað

undir

ýmsa

menningarviðburði á Akureyri, tónleika,

Mynd 10. Mörk athugunarsvæðis.

ráðstefnur og fleira. Húsið er nú þegar bókað undir ýmsa atburði (Pétur Bolli Jóhannesson,
skipulagsstjóri Akureyrar, munnleg heimild, 30.október 2009).
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3.3 Notendur svæðisins
Í dag er á svæðinu margskonar starfsemi, þjónusta og íbúðarhúsnæði. Útisvæði eru notuð sem
bílastæði, vörumóttaka og aðkeyrslur upp að húsum. Núverandi notendur svæðisins eru þeir
sem starfa eða eiga viðskipti við starfsemi á reitnum. Svæðið einkennist af bakhliðum húsa,
bílastæðum og malarflákum. Notkun á svæðinu getur ekki talist markviss og því eru notendur
ekki margir.

4. Greining
Tilgangur greininga er að sýna fram á stöðuna í dag, hvort hún sé góð eða slæm og í framhaldi
af því að réttlæta breytingar og nýja hönnun. Samkvæmt Per Stahlschmidt (2001) er mjög
mikilvægt að skrásetja svæði með tilliti til þeirrar hönnunar eða skipulags sem stendur til að
gera. Í þessu verkefni er stuðst við aðferðir skrásetninga úr bókinni Metoder til
landskabsanalyse eftir Per Stahlschmidt þar sem þeir þættir sem skipta máli fyrir ráðgerða
hönnun eru skrásettir og settir fram á markvissan hátt. Þessi gögn eru síðan notuð til þess að
vinna SWOT greiningu. Hún hjálpar höfundi að byggja á styrkleikum svæðisins, útiloka
veikleikana, nýta tækifærin sem svæðið hefur og varast ógnirnar. Allt er þetta gert til þess að
hámarka gæði og nýtingu tilvonandi skipulags á svæðinu.

4.1 Skrásetning
Hér er skrásetning gerð í fjórum hlutum. Fyrst er tekin fyrir fótgangandi- og bílaumferð ásamt
skrásetningu á því hvaða starfsemi fer fram í húsunum. Önnur teikningin sýnir tegund
yfirborðs og allan gróður sem er að finna á reitnum. Þriðja teikningin sýnir lýsingu á svæðinu
og sú fjórða sýnir skuggamyndun og sjónlínur ásamt vindrósum fyrir Akureyri.
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Mynd 11. Umferðar- og starfsemisgreining.

Mikil bílaumferð er umhverfis reitinn, mest austan megin við reitinn, á Glerárgötu.
Fótgangandi umferð skorðast nær eingöngu við gangstéttir sem umlykja reitinn og eina
gönguleiðin inn á reitinn er til og frá sólbaðsstofu. Starfsemin einkennist af skemmtistöðum
og verkstæðum. Örfáar íbúðir eru á svæðinu. Reykingasvæði er við Sjallann og þrír gámar á
svæðinu. Húsin sem standa syðst á reitnum, Strandgata 7, 9, 11 og 13 eru vel viðhaldin og
snyrtileg. Einnig Geislagata 10. Þess ber að geta að húsin við Strandgötuna eru falla undir
hverfisverndarákvæði í aðalskipulagi Akureyrar (Umhverfisdeild Akureyrarbæjar, 2005).
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Mynd 12. Yfirborðs- og gróðurgreining.

Yfirborðið á reitunum einkennist af möl og er að mestu nýtt sem bílastæði. Bílastæðin í
suðvestur horninu eru malbikuð.

Svæðið er umlukið gangstétt. Í norðvestur horninu er

talsverð órækt og á reitnum eru tveir grasblettir. Reiturinn hefur mjög lítið af gróðri en þó má
finna þar eitthvað af runnum, trjám og blómakerum. Stærst eru þrjú reynitré í óræktinni upp
við Sjallann. Þau erum um sex til átta metra há.
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Mynd 13. Greining á lýsingu.

Lýsing á svæðinu einkennist af utanaðkomandi lýsingu frá ljósastaurum sem umlykja svæðið.
Sé horft inn á svæðið er þar litla lýsingu að finna. Einn ljósastaur er inn á svæðinu, á
bílastæðinu í suðvestur horninu. Helstu lýsinguna er að finna við hótelið (Geislagötu 10) og
sólbaðstofuna því viðskiptavinir hennar eiga helst þangað erindi á dimmum vetrardögum.
Einhver birta kemur frá verslunargluggum á reitnum, langmest við húsin á Strandgötunni.
Talsvert myrkur er á svæðinu og allur nyrðri hluti svæðisins er í myrkri.
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Mynd 14. Skuggavarp, sjónlínur og vindur.

Þessir skuggar eru teiknaðir miðað við stöðu sólar þann 28. ágúst 2009 kl: 16:00. Hér sést
hvernig skugginn varpast af húsunum, mestur skugginn er af Sjallanum en hann er húsa
hæstur á reitnum. Hin húsin varpa litlum skugga og húsin sem eru inni á miðjum reitnum sem
eru einungis ein hæð og varpa því mjög litlum skugga. Helstu sjónlínur eru fjórar og má þar
sjá Akureyrarkirkju til suðurs, menningarhúsið Hof til austurs, íþróttavöllinn til norðurs og
brekkuna til vesturs. Vindur einkennist af tveimur vindáttum norður og suður. Á veturna er
sunnanáttin algengust en á sumrin er það norðanáttin.
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Mynd 15. Mannvirkjagreining

Mannvirki á svæðinu eru af ýmsum toga líkt og greiningin sýnir. Sjallinn er stærsta byggingin
á svæðinu, hann hefur ekki marga glugga og allir gluggar á annarri og þriðju hæð eru með
svartri filmu. Við Sjallann er reykingasvæði, lokað af með timburveggjum. Tvö hús standa
fyrir aftan Sjallann og eru þau í mjög lélegu ásigkomulagi. Á miðjum reitnum hefur ólíkum
húsum verið steypt saman. Þeim er ágætlega við haldið en þau eru lágreist og hafa
takmarkaða notkunarmöguleika, þá helst sem verkstæði. Hótelið sem stendur við Geislagötu
er vel við haldið og það samsvarar sér vel við friðuðu húsin við Strandgötu.
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4.2 SWOT Greining
SWOT greining er ákveðin aðferð til að finna styrkleika, veikleika, möguleika og ógnir
svæða. SWOT greining byggir á þekkingu á svæðinu sem höfundur hefur hér öðlast og sýnt
fram á með fyrri greiningum. Tilgangurinn er að byggja á styrkleikum svæðisins og lágmarka
veikleikana. Einnig að koma auga á tækifærin og forðast ógnirnar. Þegar SWOT greining er
gerð er ákveðið markmið sett og svæðið greint með tilliti til þess að ná markmiðinu.
Markmiðið er hér að endurhanna Sjallareitinn sem áhugavert svæði sem auðgar mannlíf og
miðbæjarstarfsemi Akureyrar.

Eftirfarandi þættir eru greindir:
-

Styrkleikar sem stuðla að fyrirfram greindu markmiði sé náð.

-

Veikleikar sem gætu haldið aftur af framkvæmd markmiðsins.

-

Tækifæri sem hjálpa við að ná markmiðinu.

-

Ógnir sem gætu skaðað framkvæmd markmiðsins.

Í lokin er velt upp spurningum um hvernig hægt er að nýta þessar upplýsingar til að bæta
framkvæmdina og þeim svarað ásamt því að skýrt verður frá útkomu greiningarinnar.
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SWOT
Einstefnugata vestan megin gerir

Styrkleiki
Enginn fótgangandi umferð er

Veikleiki

Mjög auðvelt getur verið að

Tækifæri

Helsta ógnin er Glerárgatan sem er

Ógnir

er

Umferð

Hún

austan

að
alla

reitsins.

breyta

meginumferðaræðin á Akureyri.

á

að

í gegnum reitinn. Umferðin

fótgangandi umferð verði þar

Möguleiki

svo

umferð minni og betra er fyrir
inn á reitinn einkennist af

meiri .

svæðinu

fótgangandi að nálgast svæðið.
bílum.

reitinn.
við

fótgangandi að ganga umhverfis

fyrir

Óviðeigandi starfsemi er helsta ógnin.

auðvelt

Auðvelt er að styrkja verslun á

Hún dregur úr lífi og minnkar gæði

er

Verkstæðin eiga ekki erindi í

svæðinu og bæta við íbúðum og

Einnig

Verslunarhúsnæði

miðbæinn og skemmtistaðir

svæðisins í heild.

Starfsemi
Strandgötuna og hótelin tvö við

kaffihúsum.

Ómarkviss notkun á möl,

endurskipuleggja

er

malbiki og grasi einkennir

efnisnotkun á svæðinu.

yfir daginn.

hafa takmarkað notagildi að

Enginn.

reitinn.
og

Taka þarf tillit til núverandi gróðurs

gróður

Möguleiki er á að nýta reynitréin

Mjög

lítill

Þrjú stór reynitré í norðvestur

á

og

gróðri

og bæta við gróðri á svæðinu þar

uppvaxtarárum.

Niðurníðsla húsa á svæðinu er helsta

nýjum
sem gróðurskilyrði eru mjög góð.

Myrkur eykur á óöryggi vegfarenda

Möguleiki er á að nýta húsin við

ógnin og óviðeigandi hústegundir fyrir

hlífa

Möguleiki á meiri birtu frá

og eykur líkurnar á ólöglegri hegðun.

óskipulagður.

Verslunargluggar

verslunum og endurhönnun á

horninu.

Góð lýsing frá Glerárgötu í

skemmtistaðir gefa frá sér

Mörg lítil hús inn á svæðinu

Strandgötu við rýmismyndun á

miðbæinn.

og

austri.

lýsingu fyrir allt svæðið.

Húsunum við Strandgötu er vel

með ólíkt útlit og takmarkaða

svæðinu. Einnig að skoða

upplýst.

litla birtu. Svæðið allt illa

Á ekki við.

Geislagötuna styrkja svæðið.

Yfirborð

Gróður

Lýsing

Mannvirki

við haldið. Þau falla vel að

notkunarmöguleika.

Sjallann og hótelið við

miðbæjarmyndinni og hafa söguog menningarlegt gildi.

Geislagötu.
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Hvernig er hægt byggja á styrkleikunum, lágmarka veikleikana, nýta tækifærin og
forðast ógnirnar?
Möguleiki er á að loka Geislagötu fyrir umferð ökutækja. Það myndi takmarka eða
útiloka bílaumferð inn á reitinn og mögulega auka fótgangandi umferð. Gott væri að takmarka
tengingar við Glerárgötu vegna umferðarþunga. Endurskipuleggja þarf þá starfsemi sem fer
fram á svæðinu. Gott væri að þétta byggð með fleiri íbúðum og hafa fjölbreytta verslun og
þjónustu á svæðinu. Einnig þarf að endurskipuleggja alla efnisnotkun á svæðinu með þarfir
fótgangandi í huga og bæta við gróðri á svæðið. Það þarf að auka lýsingu sem kemur frá
verslunum ásamt því að endurhanna alla lýsingu á svæðinu með öryggi vegfarenda í huga.
Mannvirki á svæðinu þarf að endurskoða út frá því sjónarhorni hvort byggðin eigi möguleika
á að vera forsenda menningar- og miðbæjarlífs. Mörg húsanna eru óviðeigandi fyrir miðbæ og
hafa lítil verðmæti. Flest húsin á svæðinu eru í mikilli niðurníðslu. Húsin sem væri
heppilegast að nýta eru húsin við Strandgötuna og að einhverju leyti hótelið við Geislagötu og
Sjallinn. Þau hús hafa þá gerð og yfirbragð sem hentar til þess að skapa áhugavert svæði sem
auðgar mannlíf og miðbæjarstarfsemi á Akureyri.
Niðurstaða greiningarinnar er sú að óbreytt staða í byggingarmálum sé ekki góð.
Vandinn liggi í óskilgreindri og ómarkvissri virkni reitsins og mikið vantar upp á alla
rýmismyndun á svæðinu. Ekki er hægt að lagfæra einn þátt heldur þarf að endurhugsa reitinn í
heild. Endurskipuleggja þarf alla þá þætti sem greindir voru með fyrrnefnt markmið í huga.
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5. Niðurstöður
Markmið þessa verkefnis var að gera Sjallareitinn að áhugaverðu svæði sem auðgar mannlíf
og miðbæjarstarfsemi Akureyrar. Hönnunin miðast við fylgja eftir niðurstöðum úr
greiningum. Höfundur hefur leitast við að fylgja skipulagskenningum Jan Gehl og Lars
Gemsøe til að koma með nýtt skipulag ásamt kenningum Trausta Valssonar um form í
skipulagi til að koma með nothæfa hönnun fyrir svæðið.

5.1 Skipulagstillaga
Greiningar hafa leitt í ljós að bæjarmynd
reitsins og rýmin, gerð og staða húsanna gefur
ekki kost á því að ná settum markmiðum. Til
þess að ná þeim eiginleikum er lagt til að öll
húsin á reitnum verði rifinn fyrir utan húsin
við Strandgötuna, þau fái að standa óhreyfð.
Niðurstaðan varð sú að staðsetja tvær stórar
byggingar á reitnum sem ásamt húsunum við
Strandgötuna mynda tvö ólík rými. Annars
vegar lokaðan húsagarð og hins vegar torg sem
er opið að Geislagötu. Garðurinn er að mestu
nýttur sem einkagarður af íbúum en er öllum
opinn. Torgið er almenningstorg hugsað fyrir
alla sem í miðbæinn koma. Rýmin snúa bæði
mót suðri og skýla byggingarnar vel fyrir

Mynd 16. Skipulagstillaga af Sjallareitnum.

ríkjandi vindáttum. Innan tillögunnar rýmist sá möguleiki að rífa ekki hótelið við Geislagötu
10 og Sjallann heldur byggja við þau hús í staðinn þannig að sama rýmismyndun fengist.
Möguleiki er á bílakjallara undir svæðið að hluta til eða í heild. Byggingarnar styrkja rýmin
umhverfis reitinn og styðja við götumynd Geisla-, Glerár- og Gránufélagsgötu. Byggingarnar
eru hugsaðar fyrir blandaða byggð sem myndi fjölga íbúðum og auka verulega á þéttleika
miðbæjarins. Það gefur Akureyringum kost á að búa og sækja vinnu og verslun, þjónustu og
afþreyingu innan göngufæris. Þessi aukning á íbúðarhúsnæði í miðbænum styrkir verslun og
viðskipti þar. Verslun og þjónusta einkennir fyrstu hæðirnar, starfsemi sem gefur birtu fyrir
vegfarendur alla tíma sólarhringsins og tryggir betur en nú er öryggi vegfarenda og fasteigna.
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Þessi tillaga á að gefa lifandi og fjölbreyttar götuhliðar bygginga sem hugsaðar eru í sama
mælikvarða og maðurinn.

Mynd 18. Skipulagstillaga í þrívídd. Garðrými.

Mynd 17. Skipulagstillaga í þrívídd. Torgrými.

Nyrðri byggingin er fjórar hæðir. Fyrsta hæðin þekur allan nyrðri hluta reitsins, á
henni er rými fyrir matvöruverslun og aðrar verslanir. Góð matvöruverslun í kjarna
miðbæjarins er í nánum tengslum við aðrar verslanir og þjónustu. Hún styður við íbúabyggð í
miðbænum og er aðdráttarafl fyrir gesti og aðra verslun. Hinar hæðirnar þrjár eru íbúðir. Með
því að lyfta garðinum upp um eina hæð næst meira sólskin þar og önnur hæðin fær beinan
aðgang að garðinum. Syðri byggingin er þrjár hæðir með langa hlið sem snýr móti suðri.
Fyrsta hæðin nýtist mjög vel undir alla verslun og þjónustu, þá sérstaklega kaffihús þar sem
viðskiptavinir geta setið í skjóli og sólskini stóran part af árinu. Önnur og þriðja hæð eru
hugsaðar sem íbúðir. Bæði rýmin hafa tengingu út á Glerárgötuna en í nýrri
deiliskipulagstillögu af miðbænum, sem er í vinnslu, er gert ráð fyrir götubílastæðum á
Glerárgötu upp við Sjallareitinn.
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5.2 Hönnun
Kröfur íbúa um grænni miðbæ hafa sífellt
orðið háværari, eins og áður hefur fram
komið, og var það einn af útgangspunktum
höfundar við hönnun svæðanna. Einnig eru
hugmyndir Trausta Valssonar (2004) um
T‘ai C‘hi merkið hafðar til hliðsjónar.
Miðbyggingin er sveigð lína og garðurinn
og torgið eru gagnvirk pör sem styrkja hvort
annað. Rýmin eru talsvert ólík. Garðurinn er
einni hæð hærri en torgið ásamt því að vera
lokaðri og því nýtist hann betur sem garður.
Torgið hefur betri tengingar við verslun,
kaffihús og fótgangandi umferð. Svæðin
hafa sömu efnisnotkun að hluta til en í
ólíkum hlutföllum. Notast er við hlýlegan
við á báðum stöðum sem og tré og gras.
Sama formnotkun er á báðum svæðum til
styrkja tengingu þeirra. Einkenni svæðanna

Mynd 19. Hönnunartillaga af svæðinu.

eru að þau taka vel á móti fólki og eru hönnuð til að þola talsverða umferð. Þau eru mótuð
fyrir alla aldurshópa, allt árið um kring þar sem íbúum og öðrum sem eiga erindi á svæðið
getur liðið vel og verið öruggir á vel upplýstum svæðum.
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5.2.1. Garðurinn
Garðurinn er hugsaður bæði fyrir íbúa
svæðisins sem og aðra vegfarendur.
Hann er öllum opinn en er viljandi
ekki felldur inn í almenna gönguleið.
Í garðinum er gott skjól fyrir ríkjandi
vindáttum og er hann hannaður
þannig að sólin nái niður í hann.
Garðurinn er á þaki fyrstu hæðar og
því stendur syðri byggingin upp um
tvær hæðir miðað við garðinn til að fá
meiri sól. Til þess að komast inn í
garðinn er gengið upp tröppur í
gegnum

gróðurþykkni

og

inn

í

garðinn. Í miðjum garðinum er hóll

Mynd 20. Hönnun á garðinum,

umlukinn timbri. Öll trén inn á
svæðinu eru í stórum upplýstum
pottum sem tengjast jörðinni fyrir trén
til að stækka. Pottarnir eru í fjórum
litum og einkennast af leik og gleði. Á
þremur stöðum eru bekkir felldir inn í
timbrið og eru þeir staðsettir inn í
rýmum mótuðum af hólnum og

Mynd 21. Þverskurðu af potti.

Mynd 22. Trjápottar

runnum. Stórt opið svæði er við suðurvegginn fyrir ýmsar uppákomur og leiki. Þar væri hægt
að koma fyrir reynitrjánum þrem sem eru við hliðina á Sjallanum. Svæðið er allt vel upplýst.

Mynd 23. Garðurinn í þrívídd.
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5.2.2. Torgið
Torgið er hugsað sem spennandi og
aðlaðandi staður fyrir íbúa og gesti
svæðisins. Það hefur ekki sama hlutverk og
Ráðhústorgið heldur er því ætlað að vera
grænt, lifandi svæði með verslanir og
kaffihús, án bílaumferðar.
mun

þá

halda

Ráðhústorgið

hlutverki

sínu

sem

samkomustaður fyrir stóra viðburði. Torgið
myndar umlykjandi rými og hefur kjarna

Mynd 24. Hönnun á torgi.

náttúrunnar; gróðri og vatni, verið komið
fyrir á torginu til þess að tengja huglægt
við

náttúruna.

Á

torginu

er

tveir

upphækkaðir viðarstallar, annar með grasi
og hinn með vatni. Þar geta börnin leikið
sér og kynnst hinum ýmsu eiginleikum
vatns í mismunandi formi eftir árstíðum.
Stallarnir eru ætlaðir til notkunar að sumri

Mynd. 25.

Mynd 26.

jafnt sem vetri og eru upplýstir neðanfrá.

Upplýst form.

Ofanmynd

Svæðið er allt malbikað og í malbikinu eru form sem eru upplýst. Í miðju formanna eru tré.
Geislarnir í malbikinu eru lýstir upp með sömu tækni og formin. Torgið er allt mjög vel
upplýst, að neðan úr malbikinu, með ljósastaurum og frá verslunargluggum sem gerir torgið
að mjög öruggum stað. Torgið opnast út á Geislagötu og í suðvestur horninu eru timburveggir
sem mynda skjól og styrkja torgrýmið.

Mynd 27. Hönnun á torgi í þrívídd.
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6. Umræður
6.1 Sambærileg hönnun í útlöndum
Áður en skipulags og hönnunarvinna verkefnins fór af stað voru sambærileg svæði í öðrum
löndum skoðuð. Höfundur skoðaði sjálfur Citroen Park í París sumarið 2008 og tók þá
sérstaklega eftir litlum hallandi grassvæðum á mjög stóru og hellulögðu svæði. Það var þétt
setið eins og meðfylgjandi mynd sýnir. Höfundur skoðaði einnig Nicolai Project í
Kaupmannahöfn þar sem vel hefur tekist til við að endurhanna svæði á milli húsa með
skemmtilegri lýsingu og leik að formum. Hönnunin hlaut hin virtu Rosa Barba verðlaun árið
2008 (Rosa Barba European Landscape Prize, á.á ). Einnig er rétt að skoða þá þróun sem á
sér stað í Kaupmannahöfn en þar hefur bílaumferð vikið fyrir fótgangandi umferð. Sankt
Hans Torv er gott dæmi um það. Torgið var áður nýtt undir bílaumferð en er í dag mjög
vinsælt torg fyrir kaffihús og ýmsar uppákomur í borginni.

Mynd 28. Citroen Park í París

Mynd 29. Nicolai Project í Kaupmannahöfn

Mynd 30. Sankt Hans Torv í Kaupmannahöfn.
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6.2 Lærdómur
Að skipuleggja svæði í miðbæ þéttbýlis er margslungið verkefni og fjöldamargir þættir sem
þarf að huga að. Sjallareiturinn er mjög mikilvægur fyrir miðbæinn og nauðsynlegt að huga að
honum þegar blása á lífi í miðbæinn. Höfundur hefur náð að kynna sér svæðið mjög vel og
lært mikið um þá gagnaöflun sem til þarf. Einnig hefur höfundur kynnst þeirri skipulagsvinnu
sem liggur á bakvið miðbæjarskipulag og hversu skemmtileg sú vinna getur verið, ásamt því
að kynnast þeirri hönnunarvinnu sem liggur á bakvið hönnun torgs og garðs í miðbæ þéttbýlis.

6.3 Hugmyndir að framhaldsverkefnum
Í dag er í vinnslu nýtt deiliskipulag af miðbæ Akureyrar sem og hugmyndavinna af
íþróttarvallarsvæðinu.

Þar

er

spennandi

vinna

í

gangi

þar

sem

úrslitin

úr

hugmyndasamkeppninni eru höfð til hliðsjónar. Þær tillögur sem höfundur hefur sett fram í
sambandi við Sjallareitinn þarfnast nánari útfærslu og sniðugt væri að tengja þær við stórt
svæði vestan meginn við Sjallareitinn sem er í dag nýtt sem bílastæði.

6.4 Vandamál sem komu upp
Höfundur rakst ekki á nein sérstök vandamál. Mikið er til af upplýsingum um reitinn og voru
bæjaryfirvöld sérlega hjálpleg við alla upplýsingaöflun. Allt sem kom fram á íbúaþinginu sem
og niðurstöður hugmyndasamkeppninnar eru upplýsingar sem eru öllum aðgengilegar.
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7. Lokaorð
Höfundur er sáttur með niðurstöðu verkefnisins þar sem náðist að sameina tvö áhugamál;
skipulags- og formfræði. Hann telur að mikilvægi verkefnisins sé ótrvírætt þar sem höfundur
hefur sýnt fram á bagalegt ástand svæðisins í dag og hversu illa það er nýtt. Svæðið þarfnast
endurskipulagningar þar sem rými er fyrir uppbyggingu miðbæjarins í framtíðinni. Í tillögum
höfundar hefur skipulagsleysinu hefur verið breytt í fallegt og aðlaðandi svæði með gróðri,
lýsingu og skjóli. Hönnuninni er ætlað að sameina fegurð og notagildi, íbúum og gestum til
hagsbóta. Niðurstaðan á að stuðla að fjölbreyttu og öflugu atvinnulífi, bættum lífsgæðum og
lífsskilyrðum bæjarbúa.

Þetta verkefni verður vonandi að veruleika í framtíðinni. Erfitt er að segja til um
hvenær sá tími kemur en ljóst er að þetta verkefni þarf að ráðast í. Skipulag með
framtíðarhugsun þar sem óskir bæjarbúa fá að koma fram á farsæla framtíð fyrir sér og er
lykillinn að fallegum og öruggum miðbæ þar sem menning og miðbæjarlíf fær að blómstra.
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