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Yfirlýsing 

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. 

 

_____________________________________ 
     Sóley Valdimarsdóttir 

 



 III 

Ágrip 

Tengsl manns og náttúru eru mikilvægari en margir gera sér grein fyrir. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á betri andlega og líkamlega vellíðan einstaklinga sem hafa greiðan aðgang að 

náttúrulegum (manngerðum eður ei) útivistarsvæðum. 

Verkefni þetta gengur út á að hanna útivistarsvæði á auðri lóð í kringum Fjórðungssjúkrahús 

Ísafjarðar, en einnig eru í nágrenni þess fjölmennar stofnanir s.s. dvalarheimili aldraðra, 

leikskólar, íþróttahús og menntaskóli. 

Markmið með verkefninu er að hanna útivistarsvæði sem nýtist sem flestum hópum 

samfélagsins s.s., eldri borgurum, sjúkum, börnum og unglingum og almenningi, m.t.t. 

mismunandi þarfa og krafna sem þeir gera.  

Margskonar fræðileg gögn og greiningaraðferðir voru notaðar til þess að komast að 

væntingum og þörfum hvers hóps fyrir sig, en út frá þeim fengust niðurstöður sem notaðar 

voru sem forsendur við hönnun svæðisins. 

 
Lykilorð: Aðgengi fyrir alla, leiksvæði, lýðheilsa, útivist, yndisgróður. 
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Þakkir 

Fyrst vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Samsoni B. Harðarsyni, fyrir  góða leiðbeiningu, 

aðstoð, yfirlestur og ráðgjöf á öllum stigum þessarar ritgerðar, allt frá gagnaöflun til 

lokayfirlesturs. Þórunn Edda Bjarnadóttir og Lilja Kristín Ólafsdóttir fá sérstakar þakkir fyrir 

tæknilega aðstoð og uppsetningu á ritgerð og teikningum. Einnig vil ég sérstaklega þakka öllu 

starfsfólki Landbúnaðarháskóla Íslands fyrir að veita alltaf, alla þá aðstoð sem þörf var á, á 

námstímanum.  

Teiknistofan Eik ehf. og Guðrún Þórunn Gísladóttir hjá Veðurstofu Íslands fá þakkir fyrir 

aðgang að gögnum og aðstoð við gerð þeirra. 

Ég vil þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir að sýna alltaf ótakmarkaðan áhuga á námsefni 

mínu, þrátt fyrir að hafa oft á tíðum ekki haft hugmynd um hvað það snérist. 

 

Ég tileinka þessa rigerð foreldrum mínum, Valdimari Rúnari Halldórssyni og Katrínu 

Skúladóttur, fyrir að vera frábærir foreldrar, alltaf. 
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1 Inngangur 

1.1 Tilurð verkefnis 

Höfundur er fæddur og uppalinn í Ísafjarðarkaupstað sem er staðsettur í Skutulsfirði, við 

Ísafjarðardjúp, á Vestfjörðum. Ísafjörður er líflegur kaupstaður sem býður upp á fjölskrúðugt 

mannlíf, mikilvægan arf byggingarlistar, einn best heppnaðasta miðbæ á landinu og margt 

fleira.  

  

Í þessi rúm 20 ár sem höfundur hefur alið manninn á Ísafirði hefur græna flötin í kringum 

Fjórðungssjúkrahúsið verið eins, bæði í útliti og notkun. Útlitið einhæft og tilkomulítið og 

notkunin eftir því...nánast engin. Eftir að hafa setið margvíslega fyrirlestra í hinum ýmsu 

áföngum í náminu t.d. „Græna netið“, „Umhverfi, Skipulag og Lýðheilsa “ og 

„Skipulagsfræði“ svo eitthvað sé nefnt, þar sem farið var í kenningar um tengsl manns og 

náttúru, endurheimt í náttúrulegu umhverfi, skipulag útivistarsvæða og margt fleira, kviknaði 

sú löngun hjá höfundi að reyna að nýta þessa þekkingu við að umbylta umræddu svæði í 

kringum sjúkrahúsið í frábært útivistarsvæði 

fyrir alla bæjarbúa. 

Hluti af verkefninu er að hanna yndisgarð, 

sem hluta af Yndisgróður verkefni 

Landbúnaðarháskóla Íslands. Verkefnið hófst 

sumarið 2007 og gengur það út á að 

skilgreina, flokka, rannsaka og miðla 

upplýsingum um garða- og landslagsplöntur  

sem notaðar eru til uppbyggingar á grænum 

Kort 1.1 Staðsetningarkort, 
Ísland. 

Kort 1.2 Staðsetningarkort, Skutulsfjörður. 

Mynd 1.1 Mannlíf á Ísafirði. 
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svæðum  (Yndisgróður, á.á.). Rannsóknarsvæðin sjálf nefnast yndisgarðar og er tilgangur 

þeirra að vera tilraunareitir, á trjám og runnum sem henta á víðtæk svæði og klónasöfn, en 

einnig sýnireitir fyrir fagfólk og almenning (Anna Sif Ingimarsdóttir, Áslaug Helgadóttir, Jón 

Kr. Arnarson & Samson B. Harðarson, 2008). Yndisgörðunum er ætlað að varðveita úrval 

íslenskra garð- og landslagsplantna til rannsókna og frekari nota byggt á harðgerði þeirra. Í 

framtíðinni eiga  yndisgarðar einnig að geta nýst sem falleg og notaleg útivistarsvæði 

(Yndisgróður, á.á.).   

  

1.2 Markmið 

Í stofnunum umhverfis hönnunarsvæðið fer fram fjölbreytt starfsemi mismunandi stofnana. 

Þeim tilheyra hópar fólks með gjörólíkar þarfir, sem hafa þó allir það sameiginlegt að þarfnast 

náttúrlegs umhverfis í sínu daglega lífi en rannsóknir hafa sýnt fram á mikivægi þess bæði á 

andlega og líkamlega heilsu fólks (Ulrich, 1984).  

Markmið með verkefninu er að hanna útivistarsvæði sem getur nýst sem flestum hópum 

samfélagsins s.s., eldri borgurum, sjúkum, börnum og unglingum og almenningi. 

Tilgangur með hönnun svæðisins er að mynda náttúrulegt umhverfi sem veitir íbúum, 

vistmönnum og starfsfólki nærliggjandi stofnana, svæði sem býður upp á útivist fyrir alla.  

Rannsóknarspurningarnar fyrir verkefnið eru eftirfarandi: 

Er hægt að hanna útivistarsvæði með þarfir margra ólíkra notendahópa að leiðarljósi? 

Er hægt að gæða sjúkrahústúnið lífi með aukinni notkun? 

Er hægt að hanna miðbæjargarð sem er í senn áningarstaður og samgönguæð? 

 

 

2 Efni og aðferðir 

2.1 Vinnuferill 

Ákvörðun um hvaða verkefni höfundur skyldi taka sér fyrir hendur í lokaritgerð var tekin 

vorið 2009 í samráði við Auði Sveinsdóttur, brautarstjóra umhverfisskipulags. Í framhaldinu 

tók Samson B. Harðarson, lektor við LbhÍ, að sér að vera leiðbeinandi í verkefninu. 

Síðsumars 2009 hittust nemandi og leiðbeinandi á Ísafirði þar sem gengið var um svæðið og 

verkefnið rætt í þaula. Tækifærið var einnig nýtt til þess að taka ljósmyndir af svæðinu og 

rannsaka núverandi gróðurfar og stígakerfi. 
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Áður en nokkur hönnunarvinna fór fram voru framkvæmdar hinar ýmsu greiningar á svæðinu 

er tengjast veðurfari og umferð, en einnig var ákveðnum greiningaraðferðum beitt s.s. Kevin 

Lynch og SWOT. 

Ákveðið var að afmarka hönnunarforsendurnar með því að skipta væntanlegum notendum 

upp í nokkra hópa, byggða á þörfum þeirra. Til þess að komast að þörfum hvers hóps var farið 

yfir fjölmargar rannsóknir og skýrslur, auk ýmissa útgefinna staðla og leiðbeininga. 

Niðurstöðurnar úr þessari rannsóknarvinnu leiddu af sér skýrar hönnunarforsendur sem stuðst 

var við eftir fremsta megni við hönnun svæðisins. Auk áðurnefndra hönnunarforsendna var 

haft að leiðarljósi að hanna svæði með aðgengi fyrir alla. Einnig var hannaður svokallaður 

yndisgarður, sem hluti af miðbæjargarðinum, en það er hluti af verkefni sem unnið er á 

landvísu og kallast Yndisgróður. 

 

2.2 Gögn 

Til að fá svar við ritgerðarspurningunum voru notuð ýmis fræðileg og tæknileg gögn. 

Teiknistofan Eik á Ísafirði hefur nýlokið vinnu við Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2008-2020 

og gat því, ásamt umhverfisfulltrúa Ísafjarðarbæjar, útvegað höfundi ýmiskonar stafræn gögn 

s.s. loftmyndir, hæðalínugrunn og teikniskjöl af hönnunarsvæðinu.  

Veðurstofan veitti ógrynni af veðurfarsupplýsingum og bjó til sérsniðnar vindrósir  eftir 

óskum höfundar. Fræðileg gögn og ljósmyndir fengust á bókasafni Landbúnaðarháskóla 

Íslands, hjá Ljósmyndasafni Ísafjarðar, úr námsefni síðustu þriggja ára, einkasöfnum og á 

internetinu. 

 

2.3 Aðferðir 

Eins og áður sagði voru notaðar ýmsar greiningaraðferðir við úttekt á svæðinu og má þar helst 

nefna gróðureindaflokkun Ib Asger Olsen og landslagsgreiningu Kevin Lynch. 

 

Ib Asger Olsen  

Í bók sinni Planter í miljøet (1999) fjallar Ib Asger Olsen um nokkrar aðferðir sem hann hefur 

þróað við val á gróðri, en einnig segir hann þar frá flokkun gróðureinda út frá formgerð. Þessi 

aðferð gefur góða mynd af umhverfinu og sérstaklega því rými sem gróður getur myndað. Því 

þéttari og hærri sem gróðurinn er, því meiri er rýmismyndunin. 

Megin gróðureindirnar eru þrjár talsins og byggjast upp á grunneiningum búsetulandslags 

okkar; limgerðið, skógurinn og túnið. 
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Kevin Lynch 

Greiningaraðferð Kevin Lynch gengur fyrst og fremst út á að draga fram auðkenni í 

borgarlandslagi, en einnig er hægt að nota hana í dreifðari byggðum og jafnvel opnu landi. 

Aðferðin felst í að flokka og skilgreina ákveðnar eindir í landslaginu (Lynch, 1960). Í þessu 

tilviki er aðferðinni beitt til þess að greina ákveðnar eindir á svæðinu sem hjálpa til við að 

skilja svæðið eins og það er í dag. Þegar þessi aðferð er borin saman við umferðargreiningu er 

hægt að sjá hvaða svæði fólk sækist í og hver ekki. Niðurstaðan sem fæst hjálpar til við að 

ákveða hvaða eindir skuli halda í á svæðinu og hverjar eru minna mikilvægar og mega missa 

sín. Landslagseindirnar eru flokkaðar niður í eftirfarandi flokka: 

Kennileiti (e. landmarks) 

• Kennileiti eru mikilvæg fyrir skipulagið í byggðinni, oft er það bygging, turn eða 

klettur sem skagar upp úr öðru umhverfi.  

• Kennileiti gegna mikilvægu hlutverki fyrir fólk til að ná áttum og rata. 

Leiðir (e. paths) 

• Umferðaræðar sem taka mið af skalanum, geta verið stígar, ganglínur, vegir og 

járnbrautarteinar ofl. 

Mót (e. nodes) 

• Mót eru þungapunktar sem eru mikilvgir þegar maður fer um. 

• Áhrifasvæði þar sem hlutir gerast, fólk safnast saman eða mætist. 

Jaðrar (e. edges) 

• Þar sem skýr mörk á milli svæða mynda kant eða skörp sjónræn skil. 

Heildir (e. districts) 

• Heildir eru einkennandi svæði sem hafa sín eigin auðkenni og svipmót. 

 

SVÓT 

Skammstöfunin SVÓT (e.SWOT) stendur fyrir „styrkleikar“, „veikleikar“, „ógnanir“ og 

„tækifæri“ og er greiningaraðferð sem gefur niðurstöður á þessum þáttum fyrir ákveðið 

landsvæði. Aðferðin er mjög gagnleg við að draga upp skýra mynd af eiginleikum td. 

útivistarsvæðis. (Gylfi Magnússon, 2003) 
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3 Hönnunarsvæði 

3.1 Afmörkun 

Hönnunarsvæðið sem um ræðir er græn túnflöt 

umhverfis Fjórðungssjúkrahús Ísafjarðar, u.þ.b. 

1,5ha að stærð. Í allra næsta nágrenni þess eru 

stofnanirnar Hlíf, sem er dvalarheimili aldraðra 

og leikskólinn Sólborg. Skammt undan eru svo 

leikskólinn Eyrarskjól, Menntaskóli Ísafjarðar 

og íþróttahús. 

Á Ísafirði rekur Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 

fjórðungssjúkrahús sem veitir bæði almenna 

bráða- og sjúkraþjónustu, ásamt 

heilsugæslustöð sem veitir alla almenna 

heilsugæsluþjónustu. Einnig rekur 

fjórðungssjúkrahúsið öldrunardeild sem 

sinnir einstaklingum er krefjast mikillar 

aðhlynningar. Þrátt fyrir mikinn skort á 

hjúkrunarheimili er ekkert slíkt starfandi á 

Ísafirði í dag, en áætlað er að byggja slíkt í 

nágrenni við Fjórðungssjúkrahúsið einhversstaðar innan hönnunarsvæðisins (Ísafjarðarbær, 

2009). 

 

3.2 Saga svæðisins 
Ísafjörður á sér langa sögu en upprunalega hét staðurinn Eyri við Skutulsfjörð (Hjálmar R. 

Bárðarson, 1993). Bæjarstæðið var að mörgu leyti ákjósanlegt á eyrinni því á henni var mesta 

samfellda undirlendið í firðinum og þaðan mátti sjá til manna og skipaferða hvaðanæva úr 

djúpinu. Líklegt er að Skutulsfjörður hafi verið numinn á öndverðri 10.öld, sennilega á milli 

915 og 920 (Jón Þ. Þór, 1984).  

Landfræðilegar aðstæður og þróun í sjávarútvegi hafa ráðið miklu um byggðaþróun á 

svæðinu. Í Ísafjarðarbæ eru góðar aðstæður til sjósóknar og því myndaðist þar snemma 

þéttbýli með öflugri útgerð og verslun. Fólksfjölgun varð með tilkomu þilskipaútgerðar á 

seinni hluta 19. aldar og í  kjölfar vélvæðingar  bátaflotans á fyrsta áratug 20. aldarinnar. Um 

aldamótin 1900 var Ísafjarðarkaupstaður orðinn þriðji stærsti kaupstaður landsins með 

Kort 3.1 Staðsetningarkort, Ísafjörður-a. 

Kort 3.2 Staðsetningarkort, Ísafjörður-b. 
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tæplega 3000 íbúa, en á þeim tíma var bærinn að þróast úr litlu sjávarþorpi í kaupstað með 

fjölbreyttri þjónustu og öflugri útgerð. 

Ísafjörður fékk fyrst kaupstaðarréttindi árið 1786 og svo aftur árið 1866 (Hjálmar R. 

Bárðarson, 1993).  Sjávarútvegur er enn undirstaða byggðarinnar en þróun síðustu 25 ára 

hefur einkennst af fólksfækkun sem heldur hefur þó dregið úr allra síðustu ár (Ísafjarðarbær, 

2009). Heilbrigðisstofnun Vestfjarða er til húsa í byggingu eftir arkitekinn Jes Einar 

Þorsteinsson, en hún var rúmlega 20 ár í byggingu (Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, á.á.). 

Byggingin stendur á landfyllingu sem gerð var í tengslum við framkvæmdina.  

Á meðfylgjandi skipulagsuppdrætti og 

ljósmynd frá Ísafirði má skýrt sjá þá breytingu 

sem orðið hefur á landslaginu sökum 

landfyllinga, en hönnunarsvæðið er staðsett í 

víkinni innst í króknum og afmarkað með 

appelsínugulu. 

 

3.3 Staða skipulags 

Samkvæmt Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2010, sem staðfest var af umhverfisráðherra 

þann 12.apríl síðastliðinn, tilheyrir hönnunarlóðin svæði sem er flokkað sem 

þjónustustofnanasvæði. Lögð er mikil áhersla á að innan þess sama svæðis rísi nýtt 

hjúkrunarheimili eins fljótt og auðið er, þar sem að svæðið bjóði upp á nægt rými til 

stækkunar stofnana og útivistarsvæða í tengslum við þær. Ákjósanlegast væri að 

endurskilgreina svæðið, með tillögu til breytingar á aðalskipulagi, hugsanlega með blandaða 

notkun þjónustustofnana og opinna svæða til sérstakra nota. Þó er það ekki nauðsynlegt þar 

Kort 3.3 Skipulagsuppdráttur af Ísafirði frá 
árinu 1924. 

Mynd 3.1 Efri bær, 1960-
70. 
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sem garðurinn gæti fallið undir þá skilgreiningu að tilheyra útivistarsvæði stofnannana 

tvegga, dvalarheimilisins og sjúkrahússins, líkt og núverandi púttvöllur sem staðsettur er á 

umræddu svæði. Yfirvöld setja sér einmitt þá stefnu í aðalskipulaginu að lögð verði áhersla á 

að umhverfi stofnanna verði hannað með þarfir íbúanna í huga og að jafnframt verði hugað að 

útsýni frá vistarverum þeirra. Í aðalskipulagi er einnig tekin jákvæð afstaða til þess að 

stofnanagarðar dragi að sér gesti og blómlegt mannlíf (Ísafjarðarbær, 2009). 

Eyrartún, sem er græna flötin fyrir framan Safnahúsið (Gamla sjúkrahúsið, sjá mynd í kafla 

3.1) gegnir mikilvægu hlutverki sem samkomusvæði fyrir stærri útisamkomur í bænum t.d. 

fara þar fram hátíðahöld á 17.júní og á Þrettándanum fer þar fram álfadans.  

 

  

4 Greiningar 

4.1 Núverandi ástand 

4.1.1 Gróðurfar 

Erfitt er að gera sér grein fyrir fegurðargildi núverandi gróðurs þar 

sem að hann er allur úr sér vaxinn sökum viðhaldsleysis 

undanfarinna ára. Á svæðinu eru þó örfá gróðurbeð með runnum, 

ásamt nokkuð rúmu gróðursvæði með steinahæð og sumarblómum 

í bland við hávaxna runna og miðlungshá tré. En eins og áður 

sagði er útivistargildið lítið sökum viðhaldsleysis, bæði á gróðri og 

stíg sem liggur í gegnum svæðið. 

Það er þó bót í máli að í nýútkomnu aðalskipulagi fyrir 

Ísafjarðarbæ setja yfirvöld sér það 

markmið að „bæta umgengni og 

viðhald á grænum svæðum“ (Ísafjarðarbær, 2009).  

Síðastliðið sumar (2009) var opnaður 2000m2 púttvöllur á 

svæðinu sunnanverðu við Dvalarheimilið Hlíf (Ísafjarðarbær, 

2009). Mikið og gott framtak hjá bæjaryfirvöldum en 

framkvæmdin var samstarfsverkefni bæjaryfirvalda, Félags eldri 

borgara á Ísafirði og Golfklúbbss Ísafjarðar.  Því er leiðinlegt að 

sjá að gróðurskipulagi í kringum völlinn heldur ábótavant þar 

sem plöntuval hefur ekki verið unnið af fagaðila.  

 
Mynd 4.1 Úr sér vaxinn gróður.  

Mynd 4.2 Illa farinn göngustígur. 
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Notast var við gróðureindaflokkun Ib Asger Olsen úr bókinni Planter í miljøet (1999) við 

greiningu á svæðinu þar sem hún er talin gefa glögga mynd af þeim rýmum sem núverandi 

gróður sér um að mynda. Greiningin var unnin með rannsókn á svæðinu sjálfu, haustið 2009 

og voru niðurstöður unnar á loftmynd. Eins og fram kemur í aðferðakaflanum byggist 

greiningin á flokkun gróðureinda út frá formgerð. Megin flokkarnir eru skífueind, rúmeind og 

flateind. 

 

Mikilvægt hlutverk skífueinda er oft á tíðum að 

mynda skjól, sem þétt trjá- eða runnabelti. Slíkar 

eindir geta haft mikil áhrif á rýmismyndun svæða 

en einnig geta þær verið nauðsynlegar í að mynda 

tilkomumikla og greinilega aðkomu. Til skífueinda 

geta meðal annars talist limgerði, klippt og óklippt, 

trjágöng, skjólbelti, runna- og trjábelti. 

 

 

Rúmeindir hafa mikil áhrif á upplifunargildi og 

rýmismyndun svæðis. Til rúmeinda telst bæði þéttur 

og opinn skógur, en einnig þyrping þéttra hávaxinna 

runna.  

 

 

 

 

Birtingarmyndir flateinda eru aðallega tvær, en 

hvor það er sem birtist ræðst af umhirðu- og 

ræktunarstigi. Án allrar umhirðu og með lágmarks 

ræktun fæst villt blómaengi eða ágætis beitarland 

sem er að hluta til kjarrivaxið og með stöku tré. 

Með stöðugri umhirðu og ræktun geta aftur á móti 

fengist grasflatir og blómabeð. 
Mynd 4.5 Dæmi um flateind.  

Mynd 4.3 Dæmi um skífueind.  

Mynd 4.4 Dæmi um rúmeind.  
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Áberandi mikið er um 

flateindir og skortur á 

rýmis- og skífueindum 

veldur því að skjólmyndun 

á svæðinu er lítil sem 

engin.   

 

 
 

 

 

 

4.1.2 Umferð 
Umferðargreining gangandi og akandi vegfarenda fór fram á svæðinu dagana 10-14.ágúst 

síðastliðið sumar. Framkvæmdin var á þá vegu að höfundur hélt til á svæðinu í 2 klukkutíma í 

senn dag hvern sem könnunin fór fram og fylgdist með og skráði niður helstu umferð á 

svæðinu. Veður var misjafnt á milli daga einsog algengt er á Íslandi. Fyrstu 2 dagana var sól 

og heiðríkja með hægum vindi, en á þriðja degi tók að þykkna upp  með þoku og rigningarúða 

síðasta daginn. Niðurstöður greiningar gáfu til kynna að umferð á svæðinu jókst þegar veður 

var betra en þegar rigndi. Út frá þeirri könnun fengust niðurstöður sem sýndar eru á korti 4.2. 

Mikil akandi umferð er eftir Skutulsfjarðar-brautinni, Hafnarstræti og gangstíg sem liggur 

samsíða hönnunarsvæðinu, 

enda tengja þessar 

umferðaræðar saman öll 

hverfi bæjarins. Gangandi 

umferð er talsverð úr 

miðbænum og upp að 

kirkjunni, en dreifist þegar 

þangað er komð. Fólk 

styttir sér leið yfir túnin til 

þess að komast sem fyrst á 

áfangastað. 

  
 

 
Rúmeind 

Flateind 

Skífueind 

Kort 4.1 Gróðurfarsgreining. 

 

 
Akandi, lítil 
Akandi 

Gangandi 

Akandi, mikil 

Gangandi, lítil 

Gangandi, mikil 

Kort 4.2 Umferðargreining. 
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4.1.3 Veðurfar 

Íbúar Ísafjarðar búa við þann kost að upplifa langa sumardaga þar sem sólin aldrei sest, en 

aftur á móti eru vetrardagarnir heldur styttri en á sunnanverðu landinu. Þegar bornar eru 

saman tölur um tíma frá sólarupprás til sólarlags á sumarstólstöðum (21.júní) fyrir Ísafjörð og 

Reykjavík, kemur í ljós að sólargangur er um þremur klukkustundum lengri á Ísafirði en í 

Reykjavík. Við samanburð á lengd dags á vetrarsólhvörfum (21.desember) er útkoman ekki 

jafn hagstæð Ísfirðingum þar sem dagur þeirra er aðeins 2 klst og 45 mínútur, eða 1 klst og 23 

mínútum styttri en í Reykjavík (Þorsteinn Vilhjálmsson, 2001). 

Greining sólfars á hönnunarsvæðinu er byggð á staðþekkingu höfundar og hentar svæðið 

einstaklega vel til útivistar þegar tekið er tillit til sólar og þá sérstaklega að sumri til. Yfir 

háveturinn er sólin hinsvegar svo lágt á lofti að geislar hennar ná ekki að skína á Ísafjörð frá 

miðjum nóvember fram í miðjan janúar. 

   

Skuggi á svæðinu er ekki mikill yfir sumartímann. Þau mannvirki sem eru hestu 

skuggavaldarnir eru sjúkrahúsbyggingin sjálf, 2 steinveggir sem liggja upp með landhækkun 

sitthvorumegin við suðurhorn byggingarinnar og loftræstingarturn sem staðsettur er 

nokkurnvegin inná miðju svæðinu. Þessir hlutir mynda þó ekki það mikinn skugga að 

vandamál skapist af og hafa ekki áhrif á nema lítinn hluta lóðarinnar.  

Þegar miðað er við sólargang yfir hásumarið myndast lítill skuggi suðvestan megin við húsið 

og frá loftræstiturninum fyrst á morgnana, en þegar líður á daginn myndar umræddur turn 

örlítinn skugga á hluta dvalarsvæðisins fyrir utan suðurhluta sjúkrahússins. Einnig myndast 

skuggi af steinveggnum vestan við það dvalarsvæði en önnur svæði eru með öllu skuggalaus. 

Síðdegis þegar sólin hefur lækkað á lofti myndast skuggi við norðaustur hlið hússins sem nær 

nokkuð yfir svæðið og einnig myndar annar steinveggurinn skugga á svæði suðaustan við 

sjúkrahúsið. 

   

Samkvæmt vindrósum fyrir Ísafjörð sem byggja á mælingum frá upphafi sjálfvirkra 

veðurmælinga árið 1998 eru NA- og SV átt ríkjandi á svæðinu. 

Unnar voru vindrósir, byggðar á gögnum frá Veðurstofunni (sjá viðauka 1) út frá mismunandi 

forsendum; hitastigi, hraða vinds og árstíðum til þess að finna út algengustu veðurskilyrðin á 

svæðinu. 
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Hvassasta vindáttin, þegar vindur er yfir 15m/s, kemur úr suðvestri (mynd 4.6). Þessari átt 

fylgir oft væta að sumri til og því ekki ákjósanlegasta veður til útivistar, því er ekki lögð 

áhersla á að mynda mikið skjól fyrir þessari átt. 

Vindrós (mynd 4.7) sem sýnir ríkjandi vindátt þegar vindhraði er meiri en 10m/s og hiti er 

undir 0°C gefur til kynna veðurskilyrði sem reikna má með á veturna og jafnframt í hvaða átt 

vindur blæs skafrenningi. Niðurstöður vindrósarinnar gefa til kynna að algengasta átt vetrar sé 

norðaustanátt. 

Mikilvægasta vindgreiningin er sú sem gefur til kynna veðurfar yfir sumartímann. Gerð var 

vindrós (mynd 4.8) sem sýnir tíðni vindátta frá kl.10 á morgnana til kl.21 á kvöldin yfir 

sumarmánuðina; júní, júlí og ágúst. Þar er það ANA áttin sem er ríkjandi.  

 

Niðurstöður veðurgreininga voru 

settar saman í eitt greiningarkort 

(kort 4.3). Þar má sjá að svæðið er 

einkar sólríkt og veðursæld mikil 

við suðvestur hlið sjúkrahússins. 

Ríkjandi vindátt að vetri til er NA 

átt og að sumrinu er það ANA átt. 

Skuggamyndun á svæðinu er lítil. 

 
 
 
 
 
 
 

Mynd 4.8 Vindrós. 
 

Mynd 4.7 Vindrós. 
 

Mynd 4.6 Vindrós 

Kort 4.3 Veðurfarsgreining. 

 

 
Vetrar-átt 

Sumar-átt 

Kvöldskuggi 
Sumarsól 

Morgunskuggi 
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Kort 4.4 Kevin Lynch 

greining. 

 

 
Heildir 
Kennileiti 

Leiðir 
Mót 

Skil 

4.2 Kevin Lynch - greining 
Greining á svæðinu eftir aðferð Kevin Lynch byggist á 

úttekt höfundar sem fram fór dagana 10.-14.ágúst, þar 

sem helstu kennileiti voru skilgreind og heildir fundnar 

út frá upplifun. Eina kennileitið inná hönnunarsvæðinu 

sjálfu er sjúkrahúsbyggingin sem er þó staðsett í jaðri 

þess. Önnur manngerð kennileiti eru „safnahúsið“ og 

„Ísafjarðarkirkja“, en „Naustahvilft“ og „Kubbinn“ 

teljast til náttúrugerðra kennileita.  

Misjafnt getur verið milli einstaklinga hvaða svæði þeir 

upplifa sem heild og því byggist greiningin á eigin 

upplifun höfundar ásamt því að tekið var tillit til 

gróðurflokka-greiningarinnar. 

Við skilgreiningu á eindunum „leiðir“, „mót“ og „skil“ 

var byggt á grunni umferðargreiningar sem áður var sagt 

frá. „Leiðir“ marka umferð gangandi vegfarenda, bæði 

eftir göngustígum og á opnum grasflötum og eru „skil“ á 

milli gangandi og akandi umferðar. „Mót“ eru 

áhrifapunktar þar sem umferðaræðar mætast, fólk safnast 

saman og staldrar við. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 4.9 Fjórðungssjúkrahúsið á 
Ísafirði (kennileiti1).  

Mynd 4.10 Safnahús Ísafjarðar 
(kennileiti2).  

Mynd 4.11 Ísafjarðarkirkja 
(kennileiti3).  
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4.3 SVÓT 
Skammstöfunin SVÓT stendur fyrir „styrkleikar“, „veikleikar“, „ógnanir“ og „tækifæri“ og er 

greiningaraðferð sem gefur niðurstöður á þessum þáttum fyrir ákveðið landsvæði (Gylfi 

Magnússon, 2003). 

Greiningin skilar í raun ekki upplýsingum sem nýtast beint í hönnuninni, heldur er hugsuð 

sem verkfæri við að kanna möguleika svæðisins og draga upp skýra mynd af eiginleikum 

svæðisins. Greiningin fór fram í upphafi verkefnavinnu og hjálpaði því til við gerð markmiða. 

 

Styrkleikar 

• Svæðið er opið og miðsvæðis. Aðgengi að því er þar af leiðandi mjög gott.  

• Engin mannvirki skyggja á svæðið og sól skín á stærstan hluta þess allan daginn 

yfir sumartímann. 

• Landið er tiltölulega flatt, snautt af plöntuðum gróðri og án allra mannvirkja að 

frátöldum nokkrum steyptum hvíldarbekkjum. Atriði sem auðvelda allar 

nýframkvæmdir og bjóða upp á endalausa möguleika. 

Veikleikar 

• Umrætt svæði er mjög nálægt aðalumferðaræð bæjarins, Skutulsfjarðarbrautinni 

og hljóðmengun er því töluverð. Um Skutulsfjarðarbrautina liggur umferð niður í 

miðbæ, en einnig út í Hnífsdal og til Bolungarvíkur. Ekki er unnt að beina allri 

þessari umferð annað. 

• Loftslag er með kaldara móti og ríkjandi norðanátt getur gert uppvexti gróðurs 

erfitt fyrir. Mögulega er því ekki hægt að skapa þá gróðurvin sem vonast er til. 

Ógn 

• Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir að þjónustubygging rísi innan hönnunarsvæðisins 

sem allra fyrst. Þetta mun verða pólitísk ákvörðun en þá getur skapast hætta á að 

umhverfissjónarmið og áhrifaþáttur náttúrulegs umhverfis verði aukaatriði. 

• Samkvæmt alþjóðaspám er yfirvofandi hætta á hækkun sjávaryfirborðs. Svæðið 

liggur aðeins 2m yfir sjávarmáli og því flóðahætta töluverð ef spár rætast. 

Tækifæri 

• Saga Safnahússins er mikilvæg og byggingin merkilegt kennileiti heima- og 

aðkomumanna. Með hönnun á svæðinu er mögulegt að styrkja tenginguna við 

þessi stóru, opnu, grænu svæði í hjarta bæjarins. 

• Með hönnun á svæðinu skapast tækifæri til að móta svæði sem tengir saman 

mismunandi hópa í samfélaginu og þar með efla félagslífið og tengsl bæjarbúa. 
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• Nálægð sjúkrastofnunarinnar og dvalarheimilis aldraðra gerir það að verkum að 

aldraðir og sjúkir eru stór hluti notenda. Með því að taka tillit til þeirra hópa í 

hönnun svæðisins er hægt að veita þeim stað sem hefur græðandi áhrif, flýtir fyrir 

bata og eykur lífsgæði. 

• Svæðið er í hjarta bæjarins, alveg við aðalinnkomu í miðbæinn. Falleg aðkoma í 

kaupstað er mikill styrkur fyrir heildarmynd bæjarfélagsins. 

 

5 Hönnunarforsendur 

Þegar hanna á útivistarsvæði er mikilvægt að taka tillit til mismunandi þarfa allra þeirra hópa 

sem koma til með að nýta svæðið (Kaplan, Kaplan & Ryan, 1998). Út frá umferðargreiningu 

fengust niðurstöður um helstu notendur svæðisins og var þeim skipt upp í hópa eftir aldri, 

líkamlegu ástandi og atvinnu. Þarfir hvers hóps voru svo greindar út frá mismunandi 

kenningum og rannsóknum. 

Staðsetning svæðisins hafði mikið að segja um þá hópa sem munu væntanlega nýta sér það en 

hönnunarsvæðið er staðsett við sjúkrahús og aðeins örfáa metra frá dvalarheimili aldraðra. Í 

næsta nágrenni eru tveir leikskólar, menntaskóli og íþróttahús bæjarins. Svæðið er nokkuð 

miðsvæðis í kaupstaðnum og framhjá því er töluverð umferð gangandi vegfarenda. Hóparnir 

sem ákveðið var að leggja áherslu á eru eftirfarandi: 

• Aldraðir og sjúkir 

• Börn og unglingar 

• Almenningur 

• Heilbrigðisstarfsmenn 

 

5.1 Notendahópar 
5.1.1 Aldraðir og sjúkir 

Í heilbrigðismálum hefur skilningur á gagnvirku sambandi milli náttúrulegs umhverfis og 

atferlisniðurstaðna aukist til muna á unandförnum árum. Í sumum meðferðarúrræðum 

Alsheimersjúklinga er lögð meiri áhersla á hönnun umhverfis sjúklinganna heldur en 

lyfjameðferðir. Talið er að styrkjandi viðbrögð, ánægja og sköpunargáfa geti örvast á 

jákvæðan hátt þegar sjúklingur hefur kunnuglegt eða ákjósanlegt umhverfi fyrir augunum 

(Zeisel, 1981).   

Mikil endurvakning hefur orðið á áhuga fólks á miðaldar-lækningagörðum og í framhaldinu 

hafa verið gerðar margar rannsóknir sem sýna eiga fram á tengsl góðrar andlegrar heilsu og 
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náttúrulegs umhverfis (Kellert & Wilson, 1993). Niðurstöður þessa rannsókna benda m.a. til 

þess að gróður í umhverfi sjúklinga geti stytt tíma sjúkrahússdvalar (Ulrich, 2002) og að 

tilfinning um óendanleika náttúrunnar séu mjög mikilvægar fyrir andlega endurheimt (Tuan, 

1977). 

Skosk rannsókn leiddi í ljós að sá aldurshópur sýndi hvað mest jákvæða upplifun gagnvart 

útivist í skóglendi var fólk eldra en 64 ára. Þessi aldurshópur sýndi einnig mestan áhuga á að 

heimskækja skógi vaxin svæði með fjölbreyttum gróðri og góðu aðgengi (Thompson o.fl., 

2004). Samkvæmt breskri rannsókn á viðhorfi aldraðra til lífsgæða, styrkir tækifæri til 

útivistar grunnhugmyndafræðina um sjálfstæði, öflugt félagslíf, góða heilsu og gott 

nærumhverfi (I´DGO, 2007). Markmið aldraðra með útiveru eru margskonar, en m.a. var 

nefnt að njóta hreins lofts, ganga, stunda heilbrigt líferni, upplifa fallegt umhverfi og njóta 

útsýnis. Einnig eiga aldraðir það sameiginlegt með unglingum að vilja helst njóta útiverunnar 

með öðru fólki. Það sem öldruðum mislíkar þegar útivist eru stunduð eru lélegir stígar, erfið 

og flókin gatnamót/tengingar, skortur á bekkjum og lélegt aðgengi að salernum (Sugiyama & 

Thompson, 2005). 

 
5.1.2 Almenningur 

Patrik Grahn hefur í fjöldamörg ár rannsakað not fólks af görðum og útivistarsvæum, en út frá 

þeirri vinnu hefur hann unnið flokkun á helstu grunn-eiginleikum grænna svæða sem byggir á 

athöfnum fólks innan þeirra/á þeim. Grahn skiptir svæðunum í tvo flokka eftir umfangi; stærri 

og minni svæði (Grahn, 1990). Í þessu verkefni er eingöngu notast við flokkun minni 

svæðanna þar sem að hönnunarsvæðið er 1,5ha að stærð. Svæðin skiptast í 4 flokka og hefur 

hver flokkur sína sérstöku eiginleika sem almenningur sækist eftir við mismunandi athafnir á 

svæðunum. Flokkarnir og lýsing á þeim eru sem hér segir: 

 
Það opna  

Þann tímapunkt má finna í öllum samfélögum 

þegar fólk vill safnast saman á óformlegum 

svæðum og skiptir þá félagsskapurinn meira máli 

heldur en formföst umgjörð svæðisin. Kröfur um 

fegurð slíks svæðis eru minni en ella og notagildi 

og gott nærveður mikilvægara. 

Einkenni: Skjólsamt, opið og undirlent tún. 

 
 

Mynd 5.1 Það opna.  
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Það leikvænlega 

Staðir sem veita börnum (og fullorðnum) 

tækifæri til að örva og nota ímyndunarafl sitt við 

að byggja og endurmóta umhverfið. Getur 

jafnframt verið afvikið og kyrrlátt svæði sem 

veitir öryggi til afslöppunar. 

Einkenni: náttúrulegir hlutir sem hrófla má við; 

sandur, vatn, spýtur, mold.  

 

Það skemmtilega 

Stærri svæði sem bjóða upp á samveru stærri og 

minni hópa, óháð bæði tíma sólahrings eða 

árstíð. Á svæðunum eru haldnir viðburðir og 

skemmtanir. Svæðin geta verið gróðri vaxin, en 

einnig getur þetta átt við um svæði líkt og 

göngugötur sem eru snyrtilega búnar 

blómakerjum og trjám. 

Einkenni: vel hirt gróðurbeð og blómaker, 

skrautljós og kvöldlýsing, gosbrunnar og nægt rými. 

 

Það menningarlega 

Svæði sem bjóða upp á snyrtilegt umhverfi og bera með sér merki menningar þeirrar þjóðar 

eða þess fólks sem þar býr. Svæðin geta verið mikilvæg með tilliti til ákveðinna sögulegra 

viðburða og þau innihalda oft á tíðum minjar sem vekja hrifningu og gefa til kynna aðdáun á 

liðinni tíð. Þau þurfa ekki að vera stór og geta jafnvel verið staðsett innan annarra svæða. 

Einkenni: menning, torg, minnismerki, blómabeð, styttur og gosbrunnar (Thorén & Nyhus, 

1994). 

Mynd 5.4 Það menningarlega. 

Mynd 5.3 Það skemmtilega.  

Mynd 5.2 Það leikvænlega.  
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Niðurstaðan í rannsóknum Grahn gefur til kynna að til þess að almenningur nýti sér grænu 

svæðin í umhverfi þess þurfa þau að bjóða upp á einhverja þessara þátta. Því fleiri þættir sem 

hvert grænt svæði inniheldur, því meiri möguleikar myndast til fjölbreyttrar iðkunar útivitar 

sem styrkir bæði heilsu og lífsgæði fólks (Grahn, 1990). 

Rannsókn Simon Bell, The East Midland study, staðfesti að þeir þættir sem gestum líkaði best 

við í náttúrulegu umhverfi, væru fallega náttúruleg og snyrtileg (ekkert rusl) svæði. Skilti og 

upplýsingar voru líka mikilvægir þættir, en ekki þó jafn mikilvægir. Göngur með hunda, 

hreyfing og tómstundaiðja voru algengustu ástæður fyrir því að sækja grænt svæði. En 

viðhorf fólks í garð athafna sýna að því er mest annt um að slaka á og njóta náttúru- og 

dýralífsins ásamt því að börn fái tækifæri til að kynnast og læra um náttúruna. Fólk lagði 

mikla áherslu á að græn svæði væri friðsæl svæði þar sem það gæti upplifað frelsi og tengsl 

við náttúruna (Bell, 2005).  

 
5.1.3 Börn og unglingar 

Mikilvægi tengsla á milli leiks og náttúrulegs umhverfis hafa verið staðfest í fleiri en einni 

rannsókn (Hansen, 1998; Thompson, 2005; Taylor & Kuo, 2006) og hafa niðurstöður þeirra 

bent til þess að leikur barna í náttúrulegu umhverfi sé stór þáttur í þroska þeirra, upplifunin 

verður til þess að móta persónuleikann til frambúðar. Jákvæð upplifun og æskuminningar um 

leik í náttúrunni geta haft mikil áhrif árangurs náttúrulegra lækningameðferða á 

fullorðinsárum (Bingley & Milligan, 2004). 

Einföld athugun á hegðun barna á útivistarsvæðum minnir okkur á mikilvægi þess að allir 

einstaklingar fá tækifæri til að upplifa náttúruna. Yngstu börnin hefja kynnin við náttúruna á 

að uppgötva og kynnast eiginleikum hluta hennar (smakka, þreifa, lykta) og þegar þau eldast 

hafa þessir sömu þættir ratað inn í leik þeirra sem leikmunir; trén verða að klifurgrindum og 

ár og grjót stíflugerðarefni. Við ákveðið aldursskeið, 10-14 ára, tekur við þörfin fyrir að 

byggja sér samastað; leynistað, þar sem enginn fullorðinn getur truflað. Öll þessi skeið má 

samtvinna félagslegum og andlegum þroska barnanna. Tengslin við náttúruna breytast, þau 

handfjatla hana á annan hátt og samskiptin verða flóknari (Sobel, 1993). 

Rannsókn sem fram fór bæði í Bretlandi og N-Ameríku og byggði á viðhorfum mismunandi 

aldurshópa til útivistarsvæða og þörfum þeirra á þeim, virðist vera sem þarfir fólks á 

unglingsaldri séu þær sömu á milli heimshluta (Travlou, 2003). Fyrir þennan hóp er 

mikilvægasta hlutverk náttúrulegra svæða að veita þeim stuðning og aðhald í þroska 

sjálfsmyndar og sjálfsmyndunar. Þetta endurspeglast í kröfum þeirra um að útivistarsvæði 

bjóði upp á stað til að blanda geði og mynda félagsleg tengsl sín á milli. Í rannsókninni kom 
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fram eftirtektarverður sameiginleiki þegar bornar voru saman lýsingar unglinga frá Edinborg 

og New York, á almennum útivistarsvæðum. Unglingarnir voru bæði sammála um svæði sem 

þeim líkaði við og einnig þar sem þeim þótti eitthvað vera miður.  

Á svæðum sem þeim líkaði við voru það félagslegir þættir sem gerðu svæðið jákvætt; hverjir 

komu þar saman og aðstæður til samkoma án truflana frá eldra fólki. Þeir þættir sem gerðu 

svæði neikvætt í umgengni voru „vond lykt“, „mikið rusl“,  „léleg umhirða“ (Travlou, 2003).  

Þetta gefur okkur að kröfur unglinga um félagslegt umhverfi og næði séu ofar náttúrulegum 

eiginleikum.  

Börn á aldrinum 12-14 eru enn á því stigi að hafa áhuga á að byggja úr náttúrunni, klifra í 

trjám og þessum hópi geta villt og náttúruleg opin svæði verið mjög mikilvæg í frjálsum og 

ævintýralegum leik (Bell, Thompson & Travlou, 2003). Fyrir eldri unglinga geta nálæg græn 

svæði verið aðlaðandi umhverfi sem staður til að koma saman á, frekar en skítug húsasund og 

þéttbýl svæði þar sem þau eru oft litin hornauga (Thompson, Travlou & Roe, 2006). 

Unglingar deila þeirri þörf aldraðra að sækjast hvað helst eftir þeim félagslegu tengslum  og 

stuðningi sem útivist býður upp á. Þrátt fyrir það virðast unglingar ekki veita 

fullorðnum/öldruðum mikla athygli nema þeir séu beinlínis að skipta sér af athöfnum þeirra.  

 
5.1.4 Heilbrigðisstarfsfólk  

Starfsumhverfi heilbrigðisstarfsfólks 

inniheldur oft á tíðum mörg einkenni sem 

auka streitumyndun s.s: hávaði, slæm lýsing, 

skortur á náttúrulegu umhverfi og langar 

vinnustundir sem geta leitt til örmögnunar og 

þreytu (Pati, Harvey & Barach, 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að náttúrulegt 

umhverfi hafi jákvæðari áhrif á einstaklinga 

sem þjást af stressi, heldur en hrátt og grátt 

borgarumhverfi (Ulrich, 1999).   

 

Við hönnun á útivistarsvæði við St. Joseph´s  Regional Health Care Center í Bryan, Texas 

(Naderi & Shin, 2008), var markmiðið að hanna svæði sem myndi auka endurheimt og vera 

streitulosandi fyrir starfsfólk sjúkrahússins. Hluti af grunn-rannsóknarvinnunni var að 

framkvæma könnun meðal starfandi hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsinu, þar sem þeir voru 

spurðir hvaða þætti þeir teldu vera ákjósanlega í umhverfi vinnustaðarins til að stuðla að 

Mynd 5.5 Hjúkrunarfræðingar „slaka á“ í 
borgarumhverfi. 
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endurheimt og streitulosun. Sextíu og einn hjúkrunarfræðingur, allir starfandi á stofnuninni, 

tóku þátt í könnuninni og kom niðurstaðan framkvæmdaraðilum rannsóknarinnar töluvert á 

óvart. Þeir höfðu reiknað með að opin samkomusvæði yrðu helstu kröfur starfsfólksins, en á 

daginn kom í ljós að 52% hjúkrunarfræðinganna vildu nýta sér útivistarsvæðið til einveru 

frekar en félagslegra athafna. Þetta leiddi til þess að hönnuðir lögðu meira upp úr gerð fleiri 

smærri og afviknari svæða en upphaflega var áætlað. Helstu athafnir sem 

hjúkrunarfræðingarnir lögðu stund á utandyra í vinnutíma sínum voru að setjast niður, ganga, 

borða og njóta náttúrulegs umhverfis og hreins lofts. Þeir þættir sem taldir voru taldir draga úr 

notkun á útivistarsvæðinu tengdust helst veðri, skorti á sætum og svæðum til einveru. Meðal 

þeirra hönnunarþátta sem hjúkrunarfræðingarnir töldu hafa neikvæð áhrif með tilliti til 

endurheimtar og stresslosunar voru hvöss horn, of margar beinar línur og langar, þröngar 

gönguleiðir. 

Út frá rannsókninni voru fundin viðmið, sem hægt var að styðjast við í hönnunarferlinu til 

þess að svæðið skilaði sem jákvæðustum árangri í streitulosun og andlegri endurheimt. Megin 

viðmiðin voru sem hér segir:  

• Plöntun trjáa og runna meðfram stígum og í kringum dvalarsvæði til þess að loka á 

útsýni frá aðliggjandi gluggum. 

• Bjóða upp á fjölbreytta staði sem eru þægilegir, bjóða upp á útsýni yfir náttúruna 

og eru vel staðsettir  m.t.t. nærveðurs. 

• Skipuleggja smá útskot sem eru í senn bæði opnir til samskipta við gangandi 

umferð og veita næði. 

• Sjá fyrir fagurfræðilegri upplifun sem andstæðu við sótthreinsandi umhverfi innan 

veggja stofnunarinnar, með notkun á ilmandi gróðri og dröfnóttri lýsingu, 

náttúruhljóðum, mismunandi mjúku yfirborði og margskonar áferð. 

• Hanna vingjarnleg rými með að nota færanleg húsgögn, helst þeirrar gerðar sem 

hægt er að teygja úr sér á. 

 
 

5.2 Hönnunarmynstur  
Í bókinni With people in mind (Kaplan o.fl., 1998) kemur fram hugmyndafræði sem í 

grunninn byggir á þeirri einföldu staðreynd að þrátt fyrir margbreytileika manneskjunnar deila 

þær allar sömu grunn-þörfum. Umhverfið hefur mikil áhrif á líðan fólks og getur á 

margskonar hátt haft áhrif á líkamlegt og andlegt heilbrigði. Náttúrulegt umhverfi sem 

inniheldur ákveðna þætti getur bætt vellíðan og aukið möguleika fólks á að starfa á 
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áhrifaríkan hátt. Með áralöngum rannsóknum sínum hafa Kaplan og Kaplan komist að 

niðurstöðu sem sýnir fram á órjúfanleg tengsl milli tilfinninga og andlegrar líðan fólks 

annarsvega og umhverfisins í kringum það hinsvegar. Á þessum niðurstöðum og öðrum til 

hliðsjónar, hafa þau byggt upp ákveðna aðferð við hönnun útivistarsvæða, sem tryggja á 

skilvirkari og árangursríkari hönnun fyrir alla. Aðferðin sem fjallað er um í bókinni kallast 

mynstur-aðferð, en hún byggir m.a. á vinnu Christopher Alexander og meðhöfundum hans í 

bókinni A pattern language (1977). Þar lýsa þeir aðferð sinni með eftirfarandi orðum; „hvert 

mynstur byrjar á að lýsa vandamáli sem kemur upp aftur og aftur í umhverfi okkar, því næst 

lýsir það grunnlausn á vandamálinu á þann hátt að hægt er að nota lausnina ítrekað án þess að 

gera það nokkru sinni á sama hátt.“ 

Einn hluti þeirra mannlegu eiginleika sem eru sameiginlegir með fólki af öllum þjóðernum, í 

öllum starfsstéttum, börnum og öldruðum er neikvæð framkoma á borð við gremju, 

tillitsleysi, skort á samstarfsvilja og virðingarleysi. Ástæður þessarar neikvæðu hegðunar geta 

verið margskonar, en meðal annars má rekja þær til umhverfisins. Umrædda umhverfisþætti 

er hægt að flokka í fjóra hluta eða þemu, sem mynda beinagrind fyrrnefndrar 

mynstursaðferðar. Ástæður neikvæðrar framkomu fólks geta verið eftirfarandi (Kaplan o.fl., 

1998): 

1. Umhverfið hindrar eða hamlar skilning. 

2. Umhverfið skortir tækifæri til landkönnunar. 

3. Umhverfinu mistekst að veita að upplifunum sem eru friðsamar og ánægjulegar. 

4. Fólki finnst þátttaka þeirra ekki vera vel þegin. 

  

Út frá þessum upplýsingum er hægt að gefa sér að eftirfarandi forsendur séu mikilvægar öllu 

mannfólki í upplifun á útivistarsvæðum: 

1.  Mikilvægi skilnings 

2.  Þörfin fyrir landkönnun 

3.  Þörfin fyrir friðsamt og ánægjulegt umhverfi 

4. Tækifæri til mikilvægrar þátttöku. 

 

Mynstrin sem aðferðin byggir nafn sitt á eru 45 eiginleikar sem draga fram þau atriði sem 

talin eru vera sérstaklega mikilvæg í tengslum við upplifun fólks af náttúrulegu umhverfi og 

þar af leiðandi mjög mikilvæg við hönnun þess. Hægt er að tengja hvert „mynstur“ við eitt af 

þemunum fjórum þ.e., hvert mynstur-einkenni í umhverfinu kallar á viðbrögð einstaklingssins 

sem það upplifir. Viðbrögðin tilheyra svo einum af flokkunum fjórum. 
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Sjö mynstranna snúast um hvernig þátttaka almennings við hönnun og umhirðu getur haft 

jákvæð áhrif á fólk. Sá þáttur á ekki við í þessu verkefni og er því ekki farið nákvæmlega yfir 

það efni. Tafla í viðauka I segir frá hverju mynstri, hvaða flokk það tilheyrir og hvaða 

tilfinningu það vekur upp. 

 
 

5.3 Aðgengi fyrir alla 
Hugmyndin um jafnan rétt og möguleika fólks til að taka þátt í samfélaginu er grundvöllur 

kröfunnar um aðgengi fyrir alla. Gott aðgengi sem gerir hreyfihömluðum kleift að ferðast á 

auðveldan hátt tryggir einnig betra aðgengi fyrir alla aðra umferð, hvort sem það er fólk með 

barnavagna eða starfsmenn sem sinna viðhaldi. Ef aðgengi allra er sett sem markmið við 

hönnun og skipulag er hægt að tryggja ákjósanlegt umhverfi. 

Eftirfarandi staðla-upplýsingar fengust úr bæklingnum Aðgengi fyrir alla (Jón Ólafur 

Ólafsson o.fl., 2002) og voru þær notaðar sem forsenda við hönnun miðbæjargarðsins. 

 

Almennt 

Landhalli og hæðarlega: Gæta þarf sérstaklega að legu gangstíga því fólk með skerta 

hreyfigetu á erfitt með að ganga í halla og ætti hann aldrei að vera meiri en 1:20 (5%). Ef halli 

er meiri en 1:20 verður að gera ráð fyrir hvíldarpalli að lágmarki 200cm á lengd og handriði 

við gangstíg. 

Yfirborð og efnisval:  Mikilvægt er að vanda efnisval á yfirborði útivistarsvæða og forðast 

sprungur og holur sem eru stærri en 5 mm. Til þess að rafmagnshjólastóll komist um verður 

yfirborðið að vera nægilega hart og með jafnri áferð. Malbik, steinsteypa og bundin möl 

uppfylla þessi skilyrði. Gæta þarf að eiginleikum yfirborðsefna í votviðri og hálku. 

Laus möl og tilhöggnir náttúrusteinar sem mynda ójöfnur eru hvort tveggja afleitt fyrir fólk 

með staf eða í hjólastól og því óheppilegt efni í stíga og gangbrautir.  Óheflað timbur er 

varasamt fyrir þá sem nota hjólastól þar sem flísar geta stungist í hjól og þaðan í hendur fólks.  

Hvíldaraðstaða og bekkir:  Það er nauðsynlegt að taka tillit til fólks með skerta hreyfigetu. 

Þess vegna verður að koma fyrir þægilegum bekkjum með jöfnu millibili meðfram 

gangstígum. Hæfileg fjarlægð milli bekkja er 25 metrar. 

Hvíldarstaðir verða að vera fjölbreyttir og á skjólgóðum stöðum. 

Skjól:  Skjólmyndun er mikilvægur þáttur við skipulag útivistarsvæða og oft forsenda þess að 

þau verði notuð. Ákvörðun um staðsetningu og umgjörð útivistarsvæða og legu göngustíga 

verður því að taka mið af því að þar skapist gott skjól. 



 22 

Merkingar og skilti:  Skiltum má ekki koma fyrir þannig að þau hindri umferð gangandi fólks, 

t.d. sjónskertra. Hæð útistandandi hluta skiltis frá jörðu má aldrei vera minni en 220 cm. 

 

Stígar 

Gangstígar verða að vera samfelldir og vel aðgreindir frá umhverfinu m.t.t. sjónskertra og 

blindra. Þar sem skil verða við beygjur, gatnamót og þegar farið er yfir akbrautir á að gefa 

þessi skil til kynna með breytingum á áferð og/eða lit stígsins.  

Afmörkun: Meðfram gangstígum er æskilegt að hafa kantstein sem er a.m.k. 4 cm hærri en 

gangstígurinn. Þetta auðveldar sjónskertum að rekja sig áfram og kemur í veg fyrir að þeir fari 

af leið. Gatnamót gangstíga eiga vera hornrétt. Þannig getur sjónskertur maður, sem fylgir 

samfelldum kantsteini, áttað sig á hvar þau eru. 

Breidd: Breidd gangstíga má ekki vera minni en 150 cm en æskileg breidd þeirra er 180–200 

cm. Þá er hægt að snúa stórum hjólastólum hindrunarlaust. 

Gera verður ráð fyrir auðu svæði við hlið gangstíga vegna snjóruðnings. 

Yfirborð: Notið yfirborðsefni á gangstíga sem þornar fljótt eða komið fyrir snjóbræðslukerfi 

undir þeim. 

Hindranir: Skilti, ljósastaura og önnur umferðarmerki má aldrei staðsetja í ganglínu á 

gangstígum. Þau skal mála í sterkum lit, sem aðgreinir þau frá umhverfinu.  

Lýsing: Lýsing gangstíga þarf að vera jöfn og liggja sömu megin gangbrautar. Best er að 

staðsetja stólpana 50 cm utan við gangstíg eða ganglínu stígs.  

 

Skábrautir 

Þar sem nauðsynlegt reynist að brúa hæðarmun í landslagi er ekki nægilegt að hafa aðeins 

tröppur. Við hlið þeirra ætti alltaf að koma fyrir skábraut.  

Breidd: Breidd skábrautar má ekki vera minni en 90 cm milli handriða og ekki meiri en 120 

cm. Samfelldur kantur, a.m.k. 4 cm hár, verður að vera beggja vegna. 

Halli: Halli skábrautar má að jafnaði ekki vera meiri en 1:20 (5%) og ef hæðarmunur er minni 

en 60 cm má komast af með halla sem er 1:15 (6,7%).   

Hvíldarflötur: Lágmarkslengd hvíldarflatar á skábraut er 150 cm. Æskilegt er að hann sé 200 

cm langur til þess að hægt sé að athafna sig á stærstu hjólastólum, án þess að hætta sé á að 

stóllinn renni fram af. 
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Handrið: Handrið eiga að vera beggja vegna skábrautar. Á hvort handrið skal setja tvo 

handlista, í tveimur mismunandi hæðum, annan fyrir gangandi vegfarendur, í 90 cm hæð frá 

gangfleti lóðrétt upp á efri brún handriðs og hinn fyrir hjólastólanotendur, í 70 cm hæð. 

Yfirborð: Yfirborð skábrautar þarf að vera nægilega hrjúft til að það verði ekki hált í bleytu. 

Vatnshalli (hliðarhalli), a.m.k. 1:50 (2%), þarf að vera á öllum flötum skábrautarinnar.  

 

5.4 Yndisgróður 
Verkefnið byggist í grunninn á því að koma upp yndisgörðum víðsvegar um landið, þar á 

meðal á Ísafirði. Áður en vinna við lokaverkefni höfundar hófst hafði verið tekin ákvörðun í 

Bæjarráði Ísafjarðarbæjar um að veita leyfi til uppbyggingar yndisgarðs á grænu flötinni við 

Fjórðungssjúkrahúsið (Samson B. Harðarson, munnleg heimild, 25.mars 2010). 

Verkefnisstjóri Yndisgróðurs er Samson B. Harðarson sem er einnig leiðbeinandi þessa 

lokaverkefnis og því lagði hann til að hönnun yndisgarðsins yrði hluti af verkefninu.  

Hér á eftir fara markmið verkefnisins eins og þau eru sett fram á heimasíðu (Yndisgróður, 

á.á.): 

1. Að skilgreina og afmarka þann efnivið sem vinna skal með og flokka mikilvægar 

tegundir út frá notagildi. 

2. Að skrásetja yrki og kvæmi valdra tegunda sem ræktaðar eru með góðum árangri 

hérlendis og lýsa mikilvægum eiginleikum. 

3. Safna helstu yrkjum og kvæmum trjáa og runna í klónasafn á Reykjum til 

varðveislu og síðari rannsókna. 

4. Gera rannsóknir á skilgreindum yrkjum mikilvægra tegunda og leggja grunn að 

úrvalsplönturannsóknum. 

5. Að koma á tengslum milli rannsóknaraðila, hagsmunaaðila og almennings og miðla 

upplýsingum til þessara aðila. Afrakstur verkefnisins er listi yfir   yrki og kvæmi 

sem mælt er með í ræktun hérlendis og  birtur er á heimasíðu verkefnisins.  
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Eins og áður kom fram er tilgangur yndisgarðanna þríþættur og er skilgreining þeirra þátta 

eftirfarandi: 

• Sýnireitur er safn tegunda og yrkja þar sem fagfólk, nemendur og almenningur 

geta skoðað lifandi plöntur,  kynnst gerð þeirra og notkunarmöguleikum.  

• Tilraunareitur er safn plantna þar sem hægt er að bera þær saman, kanna þrif 

þeirra, notagildi, harðgerði og fleira sem snertir val á plöntum til notkunar á 

grænum svæðum.  

• Klónasafn er reitur þar sem varðveittur eru arfgerðir tegunda sem annars gæti 

farið forgörðum og nýist einnig sem móðurplöntuefniviður fyrir seinni tíma 

rannsóknir og til fjölgunar (Anna Sif Ingimarsdóttir, Áslaug Helgadóttir, Jón Kr. 

Arnarson & Samson B. Harðarson, 2009). 

 

Forsenda þess að tilraunareitirnir gefi af sér raunhæfar og sambærilegar niðurstöður er sú að 

uppbygging reitanna sé á sem svipaðastan/líkastan hátt. Við uppsetningu klónasafna og 

sýningarreita ber því að hafa í huga eftirfarandi atriði sem koma fram í framkvæmdarlýsingu 

verkefnisins (Yndisgróður, á.á.): 

1. Mikilvægt er að hver planta fái nægt rými til að sýna vel helstu eiginleika. 

2. Safnið eða tilraunareitir þurfa að endast vel. 

3. Það þarf að vera auðvelt að rekja sig í gegnum safnið þó að einstaka klónar eða 

tegundir skemmist eða deyi út. 

4. Safnið eða tilraunin þarf að vera auðveld í uppsetningu. 

5. Safnið eða tilraunin þarf að vera ódýr og auðvelt í umhirðu. 

6. Velja þarf staðina af kostgæfni svo þeir gefi sem gleggsta mynd af mikilvægum 

markaðssvæðum garðyrkjunnar.     

 

Við hönnun garðsins á Ísafirði var haft að leiðarljósi að gera notalegan garð með fjölbreyttum 

og fallegum gróðri, þar sem fólk gæti notið útiveru og fræðst á sama tíma. 
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5.5 Niðurstöður 
Þegar allar forsendurnar hafa verið teknar saman verður til listi af atriðum yfir hluti sem 

notendahóparnir þarfnast og óska eftir að tekið verði tillit til við í hönnun útivistarsvæða.  

Almenningur 

• Opið skjólgott rými. 

• Leikvænt umhverfi sem ýtir undir notkun ímyndunarafls. Náttúruleg efni sem má 

færa, breyta og byggja úr (sandur, mold, vatn, sprek).  

• Vel hirt blómabeð og –ker, kvöldlýsing og gosbrunnar. 

• Snyrtilegt og vel skipulagt svæði sem gefur til kynna forna menningu. 

• Hátt náttúrulegt gildi. 

• Ekkert rusl > góð umhirða og ruslatunnur. 

• Friðsæl svæði með tengsl við náttúruna. 

Aldraðir og sjúkir 

• Skógi vaxin svæði með fjölbreyttum gróðri og góðu aðgengi. 

• Gróðurrík svæði. 

• Gott stígakerfi og skýrar tengingar á gatnamótum. 

• Næg aðstaða til að hvílast á bekkjum. 

Börn og unglingar 

• Náttúrulegt umhverfi. 

• Eiginleikar náttúrulegra hluta er gera ungum börnum kleift að snerta, smakka, 

lykta. 

• Leikvænlegt umhverfi með leikföngum úr náttúrulegum efnum. 

• Staður til að koma saman á, rými til að mynda félagsleg tengsl. 

• Góð umhirða. 

Heilbrigðisstarfsfólk 

• Smærri svæði til andlegrar íhugunar og slökunar. 

• Næg sæti. 

• Mjúkar línur og horn ekki hvöss. Ekki of margar beinar línur, breiðar gönguleiðir. 

• Afvikin svæði til afslöppunar 

• Útskot við gangstíga sem bjóða upp á samskipti við umferð en veita einnig næði. 

• Ilmandi gróður. 

• Mismunandi yfirborð og áferð stíga. 

• Útigögn  ss. bekkir séu til þess fallnir að hægt sé að leggjast út af. 
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Hönnunarmynstur 

1. Ótti og dálæti 

• Skortur á kunnugleika í umhverfi getur orsakað ótta. 

• Vel hirtur gróður og skýrar útlínur auka kunnugleika svæðis. 

• Manngerð fyrirbæri auka öryggistilfinningu, s.s. bekkir og hlaðnir veggir. 

• Með notkun sömu gróðurtegunda á milli svæða á fólk auðveldara með að 

skynja þau og greina á milli. 

• Flateindir  með mismunandi áferð eru ákjósanlegar gróðureindir. 

• Leyndardómur svæða ýtir undir forvitni og áhuga. 

• Samsetning skífueinda eykur á dýpt og rýmismyndun svæðis. 

• Rjóður veita huggun, hvort heldur innanfrá eða utan. 

2.  Rötun 

• Kennileiti eru áhrifaríkust þegar þau eru ákveðin og ekki of mörg. 

3.  Heilnæmt umhverfi 

• Náttúrulegt umhverfi getur róað hugann og aukið endurheimt. 

• Smárými eru mikilvæg. 

• Umlukið rými, útilokar truflun. 

• Efnisnotkun úr gömlum efnum er ákjósanleg. 

• Útsýni úr gluggum innandyra getur haft góð áhrif á þann er inni situr. 

4.  Inngangar og svæði 

• Inngangar eru mikilvægir, gegna því hlutverki að bjóða fólk velkomið og kalla 

á að þar sé spennandi staður. 

• Inngangar skilja að svæði. 

• Inngangar gefa til kynna að fyrir innan sé eitthvað spennandi. 

5.  Stígar og hreyfing 

• Fjölbreytt umhverfi og hlykkjóttir stígar eru jákvæðir og veita tækifæri til 

landkönnunar. 

• Áhugaverðir staðir innan garðsins. 

6. Útsýni og sjónlínur 

• Leibeindandi sjónlínur. 

• Fjölbreytt útsýni. 

7. Eindir 

• Tré, vatnsniður hafa friðsemdaráhrif. 

• Samsetning smærri og stærri rýma telst kostur. 
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Aðgengi fyrir alla 

Almennt 

• Fjarlægð milli bekkja 25m. 

• Skapa verður skjól á dvalarsvæðum. 

• Hæð útistandandi hluta skiltis frá jörðu má ekki vera minni en 220 cm. 

Stígar 

• Halli gangstíga ekki meiri en 1:20 (5%), annars hvíldarpallur og handrið. 

• Stígar úr malbiki, steinsteypu eða bundinni möl. 

• Breytingar í lit og áferð við hvíldarsvæði. 

• Stígar samfelldir og vel aðgreindir frá umhverfinu. 

• Meðfram aðalstíg skal vera 4cm hár kantsteinn. 

• Gatnamót eiga að vera hornrétt. 

• Æskileg breidd stíga er 180-200cm. 

• Autt svæði til hliðar við aðalstíga vegna snjóruðnings. 

• Láréttur halli skal aldrei vera meiri en 5%. 

Skábrautir 

• Breidd ekki minni en 90cm og ekki meiri en 120cm. Samfelldur 4cm hár 

kantur meðfram.  

• Lengd hvíldarflatar á skábraut þarf að vera meiri en 150cm. 

• Halli má ekki vera meiri en 1:20 (5%). 

• Handrið eiga að vera beggja vegna skábrautar. 

 

Yndisgróður 

• Nægt rými fyrir hverja plöntu svo hún fái að njóta sín. 

• Endingargóð beð. 

• Beðin vel skipulögð svo hægt að að fylgjast með vexti hverrar plöntu. 

• Auðvelt í uppsetningu. 

• Auðvelt í umhirðu. 

 

 
 
 
 
 
 



 28 

6 Hönnun miðbæjargarðs 
Þegar allar forsendur hafa verið dregnar saman verður til listi af hlutum sem er æskilegt að 

séu til staðar á útivistarsvæði sem nýtast eigi þeim hópum sem rannsakaðir voru. Við 

hönnunarferlið var byggt á þessum forsendum en jafnframt var stuðst við niðurstöður 

greininganna. Það voru því mörg atriði sem hafa þurfti í huga og hönnunartillögurnar því 

þeim mun fleiri og fjölbreyttari. Hér má sjá hluta af þeim hönnunarskissum sem unnið var að í 

ferlinu. 

  
Við hönnun svæðisins var veðurfarsgreiningin ein mikilvægasta greiningin, en hún gaf til 

kynna úr hvaða átt ríkjandi vindátt blés og þar af leiðandi hvar skyldi staðsetja gróður og 

manir. Einnig staðfestu niðurstöðurnar þann grun höfundar að svæðið væri einstaklega 

hentugt sem útivistarsvæði þegar er tekið tillit til sólargangs. Engar háar byggingar eða fjöll 

skyggja á sólu og er því sól á svæðinu nánast allan daginn þegar sólargangur er hvað lengstur. 

Umferðargreining og Kevin Lynch-greining gáfu til kynna hvar umferð liggur um svæðið og 

hvar þungamiðja þess er. Ákveðið var að láta sterkustu leiðirnar halda sér þar sem að hefð 

hefur myndast fyrir þeim. Eins og fram kom í gróðurfarsgreiningu, eru flateindir ríkjandi eind 

á svæðinu. Með auknum gróðri í formi skífu- og rúmeinda er hægt að auka skjólmyndun fyrir 

ríkjandi vindátt og þar með auka útivistarmöguleika svæðisins. Einnig er gróður mjög sterkt 

element sem eykur upplifunargildi svæða til muna. 

 
Tekin var sú stefna í upphafi að staðsetja fyrirhugað hjúkrunarheimili á ákveðnum stað á 

svæðinu, en þá var hægt að hanna umhverfið í tengslum við bygginguna. Markmiðið er að 

svæðið fyrir utan bygginguna teygi sig inn í hana og efli þar tengsl vistmanna við heilnæmt 

umhverfi.  

 

 

Mynd 6.1a Skissa 
 

Mynd 6.1b Skissa Mynd 6.1c Skissa 
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Heildarkonseptið fyrir miðbæjargarðinn er útivistarsvæði með háu náttúrulegu gildi; mikill 

gróður og mikið um náttúruleg element svo sem vatn, grjót og trjádrumba. Garðurinn er við 

hlið mikilla samgönguæða; fjölfarinn göngustígur og akvegur liggja hlið við hlið samsíða 

honum. Reynt var að fá gangandi umferð inn í garðinn til þess að skilja á milli gangandi og 

akandi umferðar og þannig auka útivistarupplifun og endurheimt vegfarenda. Tenging við 

Eyrartún er lítil eins og staðan er í dag, með sterkari tengingum yfir Hafnarstræti og 

sameiginlegum sjónlínum er reynt að undirstrika þessi stóru grænu svæði í efri miðbæ 

bæjarins og fjölga útivistarmöguleikum þeirra sem hafa ekki kost á langferðum út fyrir 

bæjarmörkin. Stór hluti hönnunarinnar fólst einmitt í að bjóða upp á aðgengi fyrir alla, og var 

tekið tillit til þess á öllum stigum. Til dæmis eru öll hvíldarútskot nægilega breið fyrir bekk og 

tvo hjólastóla, stígar eru breiðari en gengur 

og gerist og yfirborð þeirra er öllum 

aðgengilegt. Reynt var það hafa garðinn 

ekki of svæðaskiptann heldur láta rýmin 

flæða úr einu í annað, m.a. með notkun 

sömu gróðureinda og útigagna í gegnum 

allt svæðið. Svæðaskipting sem kemur fram 

á korti 6.2 auðveldar lýsingu á hönnuninni 

þar sem hægt er að vísa í bókstaf þess 

svæðis sem fjallað er um hverju sinni, 

 

Stígar 

Lagning stíganna var meðal annars 

ákvörðuð út frá niðurstöðum 

umferðargreiningarinnar, en í þeim kom 

fram að fólk á til að stytta sér leið yfir túnin 

til þess að komast fyr á áfangastað. Vitandi 

að það getur verið erfitt að breyta venjum 

fólks var unnið út frá þessum styttingum og 

þær gerðar hluti af nýja stígnum. Hönnun 

stíga var einnig ákvörðuð út frá tilmælum í 

bæklingnum Aðgengi fyrir alla. Aðalstígar 

eru 2,8m á breidd þrátt fyrir að mælt sé með 

að þeir séu 2m. En sökum þess að umferð fólks í hjólastólum, með göngugrindur og 

Kort 6.2 Stígakort. 

 

Kort 6.1 Svæðaskipting. 
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barnavagna er meiri á þessu svæði en almennt getur talist var ákveðið að hafa þá breiðari svo 

umferð verði sem auðveldust. Aðalstígarnir liggja um allt svæðið. Einu undantekningarnar frá 

þessum breiðu stígum er stígurinn er liggur niður frá setsvæðinu (svæði B), stígurinn sem 

hlykkjast um æfingasvæðið (svæði F) og stígurinn sem liggur meðfram náttúruleiksvæðinu 

(svæði G). Þessir stígar eru 1,2m á breidd, en mælt er með að stígar í halla séu ekki breiðari 

en það. Stígurinn meðfram náttúruleiksvæðinu er aukastígur og því ekki þörf á að hafa hann 

breiðari.  Samkvæmt hönnunarforsendum eru mjóir stígar sem hlykkjast, jákvæðir m.t.t. 

upplifunar tengdri landkönnun, s.b.r stígurinn á svæði F. 

Meðfram öllum stígum er 4cm hár kantur, en hann auðveldar sjónskertum að komast um og 

rata. Reynt var að hafa gatnamót stíga hornrétt á hvorn annan á sem flestum stöðum, en þar 

sem það var ekki mögulegt eru áferðabreytingar í yfirborði. Til þess að allir eigi kost á að 

komast um stígakerfið eru þeir eingöngu gerðir úr malbiki eða steinsteypu. Torgin og sum 

dvalarsvæðanna eru hellulögð með steinhellum í stærð 30*30cm. 

 

Gróður 

Gróðurval byggðist að hluta til á plöntulista yndisgarðsins (sjá viðauka I) og er ætlunin að 

nota þær plöntur einnig á öðrum svæðum í garðinum til þess að mynda heildarsvip. En einnig 

voru valdar til viðbótar plöntur sem myndu stuðla að fallegum garði á mismunandi árstíðum 

t.d. með breytilegan blómgunartíma og sígrænar plöntur.  

Í yndisgróðurverkefninu eru gróðurtegundir flokkaðar eftir stærð og umfangi. Eftirfarandi er 

listi yfir þær tegundir sem verða notaðar í garðinum, byggður á þeirri flokkun. Þessum 

tegundum verður plantað víðs vegar um garðinn og þeim blandað saman svo engin þeirra 

verði eingöngu á einu svæði. 

Meðalhá tré:  Skrautreynir (Sorbus decora), Stafafura (Pinus contorta). 

Lágvaxin tré:  Garðagullregn (Laburnum x watereri), Ilmbjörk (Betula pubescens). 

Hávaxnir runnar:  Gultoppur (Lonicera deflexicalyx), Koparreynir (Sorbus frutescens), 

Snækóróna (Philadelphus x ´Þórunn Hyrna´), Sýrenur (Syringa). 

Meðalháir runnar:  Alparifs (Ribes alpinum), Bersarunni (Viburnum edule), Blátoppur 

(Lonicera caerulea), Fjallarós (Rosa pendulina), Gljámispill (Cotoeaster lucidus), 

Hafþyrnir (Hippophae rhamnoides), Ígulrós (Rosa rugosa), Snjóber (Symphoricarpos 

albus), Sólber (Ribes nigrum), Sunnukvistur (Spiraea nipponica), Sveighyrnir (Cornus 

sericea), Þyrnirós (Rosa pimpinellifolia), Glótoppur (Lonicera involucrata). 

Lágvaxnir runnar:  Birkikvistur (Spiraea betulifolia ), Himalajaeinir ´Blue Star´ 

(Juniperus squamata), Japanskvistur (Spiraea japonica). 
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Á svæði B verður steinhæð með margskonar fallegum plöntum sem allar henta vel í slík beð. 

Eftirfarandi listi er dæmi um plöntur sem verða í beðinu: 

• Spaðahnoðrar (Sedum spathulifolium), ´Purpureum´ og ´Cape Blanco´ 

• Mjallarsmæra (Oxalis ennaphylla) 

• Blóðberg (Thymus) 

• Holtasóley (Dryas octopetala) 

• Steinbrjótur ´klettafrú´(Saxifraga cotyledon) 

• Krækiberjalyng (Empetrum nigrum), Sortulyng (Arctostaphylos uva-ursi), 

Dverglífviður (Microbiota decussata), Íslenskur Einir (Juniperus communis) 

• Sveiptúlipani (Tulipa harda), Haustlilja (Colchicum autumnale), Krókusar 

(Crocus) 

 

Útigögn 

Samkvæmt tilmælum í Aðgengi fyrir alla er mikilvægt að fjarlægð milli bekkja sé að hámarki 

25m og var reynt að fara eftir því við hönnun miðbæjargarðsins. Það var helst utan hans, 

meðfram núverandi aðalstíg sem fjarlægðin fór yfir 25m. Útskot fyrir bekki við stíga eru 1,2m 

á dýpt og að lágmarki 4,8m á breidd, en þá rúmast þar bekkur ásamt plássi fyrir tvo hjólastóla 

eða göngugrindur. Það veitir öryggistilfinningu að hafa einhvern hlut, eða massa bak við sig. 

Því var ákveðið að á svæði J, þar sem engar byggingar eða jarðvegsmanir eru til staðar, yrðu 

sett upphækkuð blómabeð (120cm há) með bekkjum sitthvoru megin. 

Borð eru staðsett í víð og dreif um svæðið og eru þau bæði höfð ferköntuð og hringlaga. 

Staðsetning borða var valin út frá umhverfinu og gerð þeirra eftir þvi hvaða form passaði best 

í rýmið. Við borðin er fyrst og fremst hægt að borða nesti, en þau veita einnig tækifæri m.a. til 

lesturs, listsköpunar og leikja. 

Eitt skilti er í garðinum, en það er staðsett í yndisgarðinum og veitir upplýsingar um verkefnið 

sjálft og þær plöntutegundir sem þar eru. Staðsetningin er mikilvæg því það má ekki vera svo 

nálægt stígnum að það hindri og trufli umferð. Gerð þess miðast út frá leiðbeiningum í 

Aðgengi fyrir alla; mjúkar útlínur og skýr framsetning upplýsinga. 

Þema í leiktækjavali er náttúruleg efni líkt og grjót, rekaviður, sandur og fleira. Náttúruleg 

leiktæki bjóða upp á fjölbreyttari leik og efla frekar þroska barna. 
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Svæði A er sólríkt og skjólgott svæði sem afmarkast af sjúkrahúsbyggingunni til norðurs og 

steyptum vegg til austurs. Þar er útsýni yfir púttvöllinn sem er mjög vinsæll meðal eldri 

borgara. Vegna einstaklega hagstæðra veðurskilyrða og nálægðar við dvalarheimilið var 

ákveðið að þetta svæði yrði nokkurskonar útistofa fyrir íbúa þess og vistmenn sjúkrahússins. 

Lagt er til að þar verði byggt gróðurhús þar sem hægt væri að rækta ávexti og blóm, en einnig 

myndi það nýtast sem sólstofa á köldum en sólríkum haust- og vordögum. Við suðurhlið 

gróðurhússins eru upphækkuð (60cm há) blómabeð sem gera fólki í hljólastólum kleift að 

sinna garðrækt. Þau eru 120cm breið og staðsett með það í huga að hægt sé að vinna beggja 

vegna við þau. Bil á milli beðanna er 150cm, en samkvæmt Aðgengi fyrir alla, er það nægt 

rými til að snúa hjólastól í hálfhring. Hávaxnir runnar við vesturhlið gróðurhússins hindra 

gjóluna sem gæti smeygt sér fram hjá húshorninu og inn á svæðið. Í garðinum verða m.a. rifs- 

og sólberjarunnar, viðkvæmar rósir og Garðagullregn. 

Í garðinum eru nokkur borð sem bjóða m.a. upp á þann möguleika að hægt verði að færa 

kaffitíma sjúkrahúsmötuneytisins út í garð. 

 

Svæði B er aflíðandi brekka sem brúar hæðarmun á milli annarrar hæðar sjúkrahússins og 

útisvæðisins. Útgangur byggingarinnar liggur úr matsalnum og út á hellulagða stétt, þar sem 

verða bekkir og blómabeð. Gert er ráð fyrir stíg sem liggur frá stéttinni og niður á 

aðalgöngustíginn. Fyrir miðja vegu er nauðsynlegur hvíldarpallur, en frá bæði honum og 

stéttinni er mjög gott útsýni yfir púttvöllinn, yndisgarðinn og allan Skutulsfjörð. Frá 

hvíldarpallinum liggja einnig tröppur niður á aðalstíginn, sem bjóða upp á aukna þjálfun og 

styttri leið. 

Neðst í brekkunni, við aðalstíginn, verður steinbeð með margskonar fallegum plöntum. Við 

stíginn verður 60cm hár hlaðinn veggur sem er ætlað að halda við beðið, en með því verður 

það í þægilegri hæð fyrir sitjandi manneskju.  

 

Svæði C er yndisgarðurinn. Lagður verður nýr stígur sem tengir saman aðalstíginn og 

núverandi göngustíg meðfram Skutulsfjarðarbraut og munu gróðurbeðin liggja út frá honum. 

Stígurinn mun vera nokkurskonar miðæð í gegnum hann og munu runnabeðin sitthvoru megin 

við hann mynda ákveðið upplifunargildi. Garðinum er ætlað að vera svæði til útivistar, 

fræðslu og hvíldar. 
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Svæði D  er leiksvæði og almennt rými til hinna ýmsu athafna og samkoma. Góð grasflöt 

býður upp á tækifæri til hópíþrótta, td. er mikið um skokkhópa sem koma saman að æfingum 

loknum og gera teygju- og styrktaræfingar. Einnig væri þetta tilvalinn staður fyrir nemendur í 

leikskólunum tveimur að hittast. 

Byggðar verða jarðvegsmanir til þess að veita skjól frá kaldri NA áttinni. Einnig er hlutverk 

þeirra að afmarka svæðið og reyna að minnka áhrif mikillar umferðar sem liggur framhjá 

svæðinu. Jarðvegsmanirnar verða mest 1,5m á hæð, við sitthvorn endann en mun svo liggja 

niður í miðjunni og verða 1m. Er þetta gert til þess að loka ekki alveg á svæðið og útsýni út 

frá því. 

Leiksvæði verður staðsett í vel afmörkuðu rými innan jarðvegsmananna, en það auðveldar 

foreldrum og öðrum að fylgjast með börnunum og hafa yfirsýn yfir allt leikvæðið. Á svæðinu 

er niðurgrafinn sandkassi með brú yfir. Annar endi hans er upphækkaður og gert ráð fyrir 

aðgengi fyrir börn í hjólastól. Einnig er á svæðinu þrautabraut og völundarhús úr 

rekaviðardrumbum og reipi.  

 

Svæði E er staðsett við mjög sterk mót, en þar mætast aðalstígarnir og mynda áhrifamikinn 

punkt. Torgið verður nokkurskonar þungamiðja í garðinum, en þar getur fólk hópast saman í 

kringum tvær tjarnir sitthvoru megin við stíginn. Meðfram tjörninni verður steyptur kanntur, 

60cm á hæð, nógu breiður til þess að á honum sé hægt að sitja, en einnig verða bekkir í 

kringum hellulagt torgið. Til þess að svæðið geti einnig þjónað tilgangi sem lítið hátíðarsvæði 

eru flateindirnar að hluta til látnar halda sér. 

 

Svæði F er æfingahæðin svokallaða. Þar er unnið með landmótun og lagningu stíga með það í 

huga að veita mis erfiða hreyfingu og geta verið stutt æfingabraut fyrir aldraða og sjúka. 

Hæðirnar eru mest 1,5m á hæð og liggja stígarnir misjafnlega bratt í þeim. Misháir runnar 

gera svæðið meira spennandi og auka á upplifunargildi og forvitni þegar ekki sést hvað er 

hinu megin við hlykkjóttan stíginn. 

 

Svæði G er náttúruleiksvæði sem afmarkast af jarðvegsmönum, sem eins og áður hafa það 

hlutverk að skýla fyrir NA áttinni. Svæðið er hannað með þarfir eldri barna og unglinga í 

huga en eins og fram kom í rannsókninni eru þeirra kröfur til útivistarsvæða að þau bjóði upp 

á óformleg dvalarsvæði, örlítið afskekkt þar sem þau geta myndað tengsl við hvort annað í 

óheftu umhverfi. Runnagróður verður notaður í tengslum við jarðmanirnar sem rýmisgefandi 

þáttur, til þess að koma til móts við óskir þeira um minni svæði sem veita næði frá almennri 
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umferð. Rannsóknir benda til jákvæðra áhrifa sem náttúrulegir hlutir hafa á leik barna og 

unglinga og því er grjóti og rekaviðardrumbum komið fyrir um svæðið. 

 

Svæði H er staðsett við austurhlið sjúkrahússbyggingarinnar. Þar er sól á morgnana og fram 

eftir degi. Hár steinveggur afmarkar svæðið í suðri. Aðalstígur liggur framhjá dvalarsvæðinu 

sem þarna myndast og frá því fæst yfirsýn yfir miðju garðsins. Gróðri er plantað upp við vegg 

byggingarinnar til þess að milda áhrifin frá állitaðri klæðningunni og upphækkuð blómabeð á 

báða enda afmarka svæðið og mynda greinilegra rými sem hugsað er til afslöppunar og 

samkoma. Miðja svæðisins er lögð steinhellum sem eru 30*30cm að stærð, en þar eru einnig 

borð og bekkir sem gera þennan stað tilvalinn til lautarferða.  

 

Svæði I er garðurinn fyrir framan fyrirhugað hjúkrunarheimili. Stærð hans ræðst af aðalstíg 

sem liggur frá nýrri tengingu við Eyrartún, hinu megin við götuna. Með landmótun í norðri er 

reynt að ramma garðinn inn og skilja hann frá göngustíg utan svæðisins. Markmiðið er að 

garðurinn spili stórt hlutverk í tengingu innri og ytri rýma í byggingunni, hann á að vera 

fallegur séð innanfrá og veita tilfinningu um friðsæld hvort sem hans er notið inni eða úti. 

Notkun á vatni, í litlum lækjum og tjörnum, er notað til þess að auka á þessa 

friðsemdartilfinningu, auk þess að vera grunnur að samspili fallegs umhverfis og friðsældar. 

Út frá rannsóknum á áhrifum gróðurs á aldraða hefur fengist staðfest að kunnugleiki hefur 

mjög jákvæð áhrif. Því þótti við hæfi að Ilmbjörk yrði ríkjandi á þessu svæði, en auk þess að 

hafa góð áhrif á upplifun er hún vel ilmandi og einstaklega falleg planta allt árið og 

samræmist það fyrirfram gefnum forsendum um hátt fegurðargildi svæðisins. 

 

Svæði J eru þrjú svæði sem hönnuð voru með tengingu umferðar og aðkomu í huga. Mikil 

gangandi umferð er á gangstéttinni norðan megin við Hafnarstræti en tengingum við 

hönnunarsvæðið er ábótavant. Samkvæmt umferðargreiningunni er talsverð umferð gangandi 

fólks úr miðbænum og upp að kirkjunni þar sem það snýr við og heldur aftur niður í bæ. 

Ástæðuna tel ég vera skort á dvalarsvæði í efri miðbænum, það er ekkert sem tekur við fólki 

eftir að það kemur upp að kirkjunni. Miðbæjargarðurinn verður því nýr áfangastaður gangandi 

fólks og mun vonandi auka tengsl á milli efri og neðri kaupstaðar. Til þess að bæta aðgengi að 

garðinu voru hannaðar tvær nýjar leiðir yfir götuna, önnur er hugsuð til að beina umferð úr 

miðbænum að svæðinu og hin á að taka við umferð úr eftri bænum og auka tengingu við 

Eyrartún. Á báðum stöðum var gatan mjókkuð með gróðurbeðum, enda var hún óþarflega 

breið fyrir.  
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Göngustígur sem liggur út úr garðinum NV megin er í engum tengslum við dvalarheimilið og 

er ómögulegt að komast þarna á milli án þess að fara yfir opið bílastæði. Bílastæðum var því 

fækkað og gróðurbeð sett inn á milli til þess að afmarka ákveðna gönguleið og með því móti 

hægja á umferð í kring. 

 

Sjónlínur 

Þegar gengið er eftir formföstum og 

beinum stígum er mikilvægt að við enda 

hans, í beinni sjónlínu, sé eitthvað 

áhugavert og fallegt að horfa á. Svæðið 

þarf að taka mið af mismunandi 

hlutföllum og nálægð.  

Sjónlína 1 liggur frá dvalarheimilinu 

Hlíf og að yndisgarðinum. 

Dvalarheimilið sjálft er því 

sjónpunkturinn til norðvestur, en 

yndisgarðurinn og Pollurinn í 

gagnstæða átt.  

Sjónlína 2 er ein sú sterkasta í 

garðinum, enda er hún þráðbein í gegnum stóran hluta svæðisins. Þegar gengið er eftir henni 

til norðvesturs er það upprunaleg og falleg húsaröð Túngötunnar sem fangar augað. Í hina 

áttina er listaverkið Í álögum eftir Einar Jónsson við enda sjónlínunnar. Stígurinn liggur 

meðfram verkinu og runnar gróðursettir við enda þess til mynda sjónarspil mismunandi 

fjarlægða. 

Sjónlína 3 er aftur á móti sú mikilvægasta í garðinum, en hún tengir saman Safnahúsið (gamla 

sjúkrahúsið) og Fjórðungssjúkrahúsið. Safnahúsið er gríðarlega falleg bygging eftir Guðjón 

Samúelsson og mér þykir miður hversu lítil tillit var tekið til þessarar sjónlínu við byggingu 

nýja sjúkrahússins. Með upphækkuðu gróðurbeði annarsvegar við húshornið og hinsvegar við 

enda stígsins á Eyrartúni er reynt að mynda einhverskonar tengingu á milli svæðanna. 

Meðalháum trjám (Skrautreyni) er komið fyrir við húshornið og með því reynt að milda það 

hvassa horn sem byggingin myndar. 

Sjónlína 4 er við aðra nýju tenginguna, en við annan enda hennar er minnismerki um ísfirska 

sjómenn, unnið af Ragnari Kjartanssyni. Við hinn endann er jarðvegsmön, en í henni er gert 

ráð fyrir sumarblómabeði. 

Kort 6.3 Sjónlínur. 
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Sjónlína 5 er tvískipt, en þegar gengið er inn í garðinn beinast sjónir fólks fyrst og fremst að 

æfingahæðinni. Því var haft í huga að gróðursetja blómstrandi runna við enda þess. Þegar 

komið er að hæðinni sjálfri beygist stígurinn örlítið inná við og svæðið opnast til beggja hliða 

og sjá má inn á hellulagt torgið, þar sem tvær tjarnir sitthvoru megin við stíginn mynda 

sterkan fókuspunkt. 

 

Lokaútfærsla miðbæjargarðsins tekur ekki tillit til allra forsendna hópanna, en reynt var að 

sigta út þau atriði sem þóttu mikilvægust. Til dæmis var lögð sérstök áhersla á að gera svæðið 

öllum aðgengilegt og að bjóða upp á mismunandi rými innan svæðisins bæði út frá stærð og 

gróðri sem myndi hvetja til fjölbreyttrar notkunar. 

Þegar lokaúfærslan var fullkláruð var 

svæðið greint aftur með sömu aðferðum 

og í upphafi. Ekki er mögulegt að gera 

umferðargreiningu á svæði sem ekki er til 

og hefur veðurfarið ekki breyst heldur, 

því var aðeins notast við 

gróðureindaflokkun Ib Asgers Olsen. 

Einnig var garðurinn greindur eftir 

svæðaskiptingu Patrik Grahn, en sú 

aðferð var notuð sem hönnunarforsenda 

almennings.  

Þegar gróðursýn framtíðarinnar er borin 

saman við núverandi ástand (kort 4.1) sést vel hversu gróðursnautt svæðið er í dag og hve 

mörg tækifæri og miklir möguleikar felast 

í endurskipulagningu svæðisins. 

Svæðaskipting Patrik Grahn var, eins og 

áður sagði, notuð sem forsenda við 

hönnun garðsins og var reynt að mynda 

þau svæði sem almenningur óskar eftir. Á 

kortinu sjást hvar svæðin hafa verið 

greind eftir flokkun minni svæða; það 

opna, það leikvænlega, það hátíðlega og 

það menningarlega. 

Kort 6.4 Ib Asger Olsen, gróðurfarsgreining. 

 

 

Rúmeind 

Flateind 

Skífueind 

Kort 6.5 Patrik Grahn, svæðagreining. 

 

 Það opna 
Það 
skemmtilega Það menningarlega 
Það leikvænlega 
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7 Umræða 

Hönnun miðbæjargarðs sem þjóna á mismunandi samfélagshópum er krefjandi, enda ekki 

auðvelt og jafnvel ómögulegt, að taka tillit til allra sjónarmiða. Því skiptir máli að geta valið 

úr þau atriði sem eru hvað mikilvægust öllum hópum og finna hvað þeir eiga sameiginlegt. 

Það væri því ekki svo vitlaust að útbúa einfaldar og handhægar leiðbeiningar fyrir 

hönnunaraðila yfir það mikilvægasta sem ber að hafa í huga við hönnun slíkra svæða. Listinn 

gæti innihaldið mismunandi kafla sem svo hægt væri að velja úr eftir því hvað á við hverju 

sinni. Með þessu yrði hönnun útivistarsvæða mun markvissari og tryggja mætti að ekki yrði 

gengið um of á landið, m.t.t. landslags og dýralífs, en einnig myndi það stuðla að hönnun 

fleiri útivistarsvæða sem byðu upp á aðgengi fyrir alla. 

Bæklingurinn Aðgengi fyrir alla er leiðbeiningarrit sem ætlað er öllum þeim er koma að 

hönnun og framkvæmd mannvirkja og aðgengi að þeim. Farið er mjög ítarlega í tæknilega 

staðla, en mér finnst vanta kafla um efnisnotkun. Þegar niðurstöður hönnunarforsendukaflans 

eru skoðaðar kemur fram að fólk gerir kröfur um mismunandi yfirborðsefni stíga og flata, 

handrið geta ekki verið úr hvaða efni sem er og svo má áfram telja. Með leibeiningum um 

hvaða efni væru ákjósanlegust við gerð útivistarsvæða, væri hægt að stuðla enn frekar að 

markvissari og ákjósanlegri hönnun með aðgengi fyrir alla. 
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8 Lokaorð 

Verkefnið gekk út á að hanna miðbæjargarð á Ísafirði með tilliti til þarfa ólíkra hópa 

samfélagsins. Framkvæmd verkefnisins var á þann veg að gagna var aflað um rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á þeim sömu hópum og koma til með að nota garðinn. Þegar niðurstöður 

þessara rannsókna voru dregnar saman kom í ljós meiri sameiginleiki mili hópa en ég hafði 

reiknað með. Sérstaklega þegar horft er til aldraðra og unglinga, en báðum hópunum þykja 

tækifæri til myndunar félagslegra tengsla vera einn mikilvægasti kostur útivistarsvæða. 

Rauði þráðurinn í niðurstöðum verkefnisins styður þá fullyrðingu mína sem kemur fram í 

fyrstu setningu ágripsins „tengsl manns og náttúru eru mikilvægari en margir gera sér grein 

fyrir“. 

Í upphafi verkefnisins voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar þar sem spurt var hvort 

mögulegt væri að hanna útivistarsvæði með þarfir ólíkra notenda að leiðarljósi og hvort hægt 

væri að gæða umrætt hönnunarsvæði lífi með hönnun á áningarstað og samgönguæð.  

Erfitt er að segja til um hvort tekist hafi að svara þessum spurningum nema garðurinn komist 

til framkvæmda. Án efa kæmu upp atriði sem hefðu mátt betur fara, sem erfitt er að sjá 

fyrirfram, en samt sem áður er það trú mín að með því að taka tillit til mismunandi þarfa og 

óska ólíkra notendahópa sé verið að tryggja að sem flestir geti notið svæðisins. 
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12 Viðaukar 

Viðauki I – Gögn 

Mynsturtafla úr bókinni With People in Mind (Kaplan o.fl., 1998). 
 
Veðurstofa Íslands (2010). Tafla yfir mánaðarmeðaltöl fyrir hita, úrkomu og vind frá október 
1998 til desember 2009. 
 
Samson B. Harðarson (2009). Plöntulisti vegna yndisgarðs á Ísafirði. 

 

Viðauki II - Teikningar 

Yndisgarður. Lokateikning, 1:150 á blaðstærð A3. 

Miðbæjargarður. Lokateikning, smækkuð útgáfa frá A1 í A3. 

Miðbæjargarður. Lokateikning, 1:300 á blaðstærð A1. 
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Viðauki I –  Mynsturtafla 
  

Skilningur 
 

Landkönnun 
 

Friðsemd 
 

Þátttaka 
1. Ótti og dálæti     
Sjónrænt aðgengi  X   
Kunnugleiki umhverfis X    
Stöðug umferð fólks X    
Samræmi milli svæða X    
Mjúkar línur yfirborðs X    
Leyndardómar  X   
Dýpt  X   
Opnun svæða X    
 
2. Rötun     
Samræmi milli svæða X    
Kennileiti X    
Stígar og skilti X    
Kynning X X   
Sjónrænn skilningur X    
Merkingar og tákn X    
Norðurátt X    
Spennandi áfangastað    X 
 
3. Heilnæmt umhverfi     
Hljóðlát hrifning   X  
Vera í smærri rými  X X  
Aðskilnaður frá truflun   X  
Viður, steinn, gamalt X    
Útsýni innan byggingar   X  
 
4. Inngangar og svæði     
Svæðaskipting X    
Greinileiki innganga  X   
Útsýni frá inngöngum  X   
 
5. Stígar og hreyfing     
Mjóir og hlykkjóttir  X   
Fjölbreytt umhverfi  X   
Yfirborð stíga X    
Leiðir stíga X    
Áhugaverðir staðir  X   
 
6. Útsýni og sjónlínur     
Fjölbreytt útsýni  X   
Leiðbeinandi sjónlínur  X   
Örvandi sjónarhorn  X   
Mögulegir útsýnisstaðir  X   
 
7. Eindir innan staða     
Tré   X  
Vatnsjaðar   X  
Stærri rými   X  
Minni rými   X  
Upplifun rýmis X    
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Viðauki I –  Tafla yfir mánaðarmeðaltöl fyrir hita, úrkomu og vind frá október 1998 til 

desember 2009. 
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Viðauki I - Plöntulisti vegna yndisgarðs á Ísafirði. 

Latneskt heiti Íslensk heiti Yrki Fjöldi yrkja Fjöldi

Berberis vernae Vorbroddur Kristinn' 1 3

Hippophae rhamnoides Haf!yrnir Kk Hallargar"ur 1 3

Hippophae rhamnoides Haf!yrnir kvk Hallargar"ur 1 3

Lonicera alpigena Fjallatoppur Fossvogur vi" hús 1 3

Lonicera caerulea Blátoppur Bergur' 1 3

Lonicera caerulea Blátoppur #okki' 1 3

Lonicera deflexicalyx Gultoppur Kristmann 1 3

Lonicera involucrata Glótoppur Kera' 1 3

Lonicera involucrata Glótoppur Marit' 1 3

Lonicera ledebourii Glæsitoppur Laugaströnd 1 3

Lonicera nigra Surtartoppur
Grasagar"ur 
Skautasvell

1 3

Philadelphus x lemoinei Ilmkóróna Mont blanc' 1 3

Philadelphus x '!órunn Hyrna'
Snækóróna/ 
Hyrnukóróna

'#órunn Hyrna' 1 3

Physocarpus opulifolius Gar"akvistill
gamalt yrki úr 
grasagar"i

1 3

Potentillla fruticosa Runnamura Micranta' 3

Prunus padus Heggur Laila' 1 2

Ribes alpinum Alparifs/ Fjallarifs Skessa 1 3

Ribes alpinum Alparifs/ Fjallarifs Dima' 1 3

Ribes glandulosum Kirtilrifs gamla LA 1 3

Ribes laxiflorum Hélurifs Lukka 1 3

Ribes laxiflorum Hélurifs Rökkva 1 3

Ribes sanguineum Færeyjar 1 3

Rosa pendulina Fjallarós Laugardalur 1 3

Rosa pendulina Fjallarós Valnonley 1 3

Rosa pimpinellifolia #yrnirós Kakwa' 1 3

Rosa pimpinellifolia #yrnirós Juhannus morsian' 1 3

Rosa rugosa Ígulrós Wasagaming' 1 3

Rosa rugosa Ígulrós Moje Hammarberg', 1 3

Rosa rugosa Ígulrós Hansa' 1 3

Rosa rugosa Ígulrós Jóhanna' 1 3

Rosa sp. 'Hilda' Fjallarósabeldingur Hilda 1 3

Rosa x pimpinellifolia #yrnirós  'Poppius',  1 3

Sorbaria sorbifolia Reynibla"ka Pia' 1 3

Sorbus decora Skrautreynir Glæsir' ++ 1 3

Spiraea betulifolia Birkikvistur Gamli birkikv. - Ísland 1 3

Spiraea betulifolia Birki/Hei"akvistur Ro"i 1 3

Spiraea betulifolia Birki/Hei"akvistur Gauti 1 3

Spiraea japonica Japanskvistur Little princess' 1 3

Spiraea japonica Japanskvistur Oddi 1 3

Spiraea japonica Japanskvistur Eiríkur rau"i' 1 3

Spiraea japonica Japanskvistur Golden princess' 1 3

Spiraea nipponica Sunnukvistur gamalt stórvaxi" yrki 1 3

Spiraea uratensis Mánakvistur Laugardalur 1 3

Symphoricarpos albus Snjóber Svanhvít' 1 3

Syringa josikaea Gljás$rena Kvísla 1 3

Syringa x prestoniae Fagurs$rena Elinor' 1 3

Syringa x 'Villa Nova' S$rena Villa Nova' 1 3

Syringa yunnanensis Júnís$rena Hallargar"ur' 1 3

Viburnum edule Bersarunni Funi'
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Yndisgar"ur á Ísafir"i - plöntunarlisti
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Yndisgarður Æ ˝safirði

Yndisgróður

Spiraea betulifolia

·̋sland·

Spiraea japonica

·Little princes·

Spiraea japonica
·Oddi·

Spiraea japonica

·Eiríkur rauði·

Rosa pimpinellifola

·Kawka·

Spiraea betulifolia

·Roði·
Ribes alpinum
·Skessa·

Ribes alpinum
·Dima·

Sorbus decora
·Glæsir·

Sorbus decora
·Glæsir·

Sorbus decora
·Glæsir·

Physocarpus opulifolius

’grasagarður·

Philadelphus x lemoinei

’Mont blanc·

Lonicera involucrata
·Kera·

Hippophae rhamnoides

·Hallargarður kk·

Rosa rugosa·Hansa·

Rosa sp. ·Hilda·

Lonicera involucrata
·Marit·

Lonicera lederbourii·Laugaströnd·

Philadelphus x ·Þórunn Hyrna··Þ órunn Hyrna·

Berberis vernae
·Kristinn·

Symphoricarpos albus·Svanhvít·

Rosa rugosa
·Wasagaming·

Spiraea betulifolia
·Gauti·

Syringa josikaea
·Kvísla·

Syringa x prestoniae
·Elinor·

Ribes glandulosum
·gamla LA·

Ribes laxiflorum
·Lukka·

Lonicera nigra
·Grasag.skautasv·

Lonicera deflexicalyx
·Kristmann·

Ribes laxiflorum
·Rökkva·

Hippophae rhamnoides
·Hallargarður kvk·

Rosa rugosa
·Jóhanna·

Rosa pendulina·Laugardalur·

Spiraea nipponica·gamalt stórvaxið·

Ribes sanguineum·Færeyjar·

Spiraea japonica

·Golden princess·

Rosa pimpinellifolia

·Juhannus morsian·

Spiraea uratensis

·Laugardalur·
Rosa pendulina
·Valnonley·

Lonicera alpigena

·Fossvogur við hœs·

Syringa x Villa Nova

·Villa nova·

Syringa yunnanensis

·Hallargarður·

Lonicera caerulea

·Bergur·

Lonicera caerulea

·Þokki·

Sorbaria sorbifolia
·Pia·

Rosa rugosa

·Moje Hammerberg·

Rosa x pimpinellifolia
·Poppius·

Prunus padus
·Laila·

Potentilla fruticosa·Micranta·

Prunus padus
·Laila·

Rosa rugosa
·Hansa·

Hvíldarbekkir
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