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Húsavíkurmars 

Hér Garðar kom á gnoð um haust. 

Hér garpur sá dró skip í naust, 

Í birkiskóg fann Borgarhól 

Og byggði hús og hélt sín frónsku jól. 

 

Og síðan flaug sú freng um lönd 

Að fundin sé ein undraströnd 

Við víðan fjörð og fjöll og gil 

Og fagran dal með laxahyl. 

 

Sú fylltist strönd af frjálsri þjóð, 

Er fann sinn mátt við sögn og jóð 

Og vetrarhúm og veðraslátt 

Og vökuljúfan seið um sólskinsnátt. 

 

Vort loft er hreint. Vor lind er tær. 

Og landið grær og friðast sær. 

Oss öllum kær, svo ung og rík, 

Vor eigin byggð og borg er Húsavík. 

Friðrik A. Friðriksson 
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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. 

 

5. maí 2011, Hvanneyri 

 

_______________________________________ 

       Sigurdís Sveinbjörnsdóttir 

 



IV 

Ágrip 

Með þéttari byggð og aukinni bílaumferð hafa margir þéttbýlisstaðir tapað mikilvægum 

tenginum fyrir gangandi vegfarendur til að komast á milli svæða. Í þessu verkefni verður 

leitast við að svara því með hvaða hætti væri heppilegast að bæta göngutengingu á milli 

skrúðgarðs og hafnarsvæðis sem eru mikilvæg svæði á Húsavík. 

 

Byrjað er á því að draga saman upplýsingar um þróun bæjarins og helstu einkenni hans. Það 

er gert með því að skoða sögu bæjarins og skoða gamlar loftmyndir. Því næst eru mikilvæg 

atriði í bæjarmyndinni greind sem segja til um hvar þessi svæði eru í bænum og hvernig 

tengslin eru í dag. Greiningarnar segja einnig til um hvar mögulegar tengingar geta orðið og 

er það aðallega á tveimur stöðum, niður Árgilið og í gegnum Öskjureitinn. Út frá 

greiningunum eru settir fram fjórir valkostir sem bæta mundu tengingu á milli skrúðgarðs og 

hafnar. Frambærilegasti kosturinn er valinn á grundvelli kostamats þar sem skoðuð eru áhrif 

kostanna á bæjarbrag bæjarins, gæði hans, starfsemi, kostnað og lýðheilsu og kostirnir bornir 

saman. Í niðurstöðum kemur fram að sá kostur sem álitlegastur þykir er sá þar sem opnað er 

fyrir Búðarána og hún látin renna ofanjarðar í gegnum bæinn og út í sjó og göngustígur lagður 

meðfram henni. Í kjölfar þess eru nokkrar hönnunaráherslur settar fram sem ætti að hafa í 

huga við nánari útfærslu. 

 

Lykilorð: Tenging, greining, kostamat, græn svæði, Húsavík. 
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Þakkir  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Hrafnkeli Á. Proppé, skipulagsfræðingi fyrir góða 

leiðbeiningu, góð ráð og yfirlestur á öllum stigum ritgerðarinnar. Ég vil einnig þakka því góða 

fólki sem hjálpaði mér með gögn og heimildir fyrir verkefnið. Sérstakar þakkir fá foreldrar 

mínir Sveinbjörn Þór Sigursson og Hulda Kristjánsdóttir fyrir mikilvægar upplýsingar um 

svæðið og fyrir stuðning öll námsárin. Hildur Sveinbjörnsdóttir, Anna Þóra Böðvarsdóttir og 

Lúðvík Ver Smárason fá kærar þakkir fyrir góðan yfirlestur. Þá vil ég einnig þakka Smára 

Jónasi Lúðvíkssyni fyrir aðstoð og umburðarlyndi á meðan á skrifum stóð. 
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1. Inngangur 

1.1.  Tilurð verkefnis 

Höfundur er fæddur og uppalinn í Aðaldal og hefur því nánast alla tíð sótt flesta þjónustu og 

verslun til Húsavíkur og þekkir þar af leiðandi vel til í bænum. Eftir að hafa setið hina ýmsu 

áfanga í Umhverfisskipulagi þar sem var t.d. fjallað um græna netið, skipulagsfræði, 

umhverfi, lýðheilsu og útivistarsvæði fór höfundur að sjá að þrátt fyrir marga kosti væri ýmsu 

ábótavant í bænum. Eftir að hafa komið hugmyndinni að verkefninu á framfæri, fór höfundur 

að lesa sér til og tala við ýmsa aðila og varð þess vísari að íbúum á svæðinu finnst vanta góða 

gönguleið í gegnum bæinn sem tengir saman skrúðgarð, miðbæ og hafnarsvæði. Það ýtti því 

ennfremur undir að þetta verkefni varð fyrir valinu.  

 

Í dag er byggð yfirleitt orðin mun þéttari en áður og því minna pláss fyrir græn svæði. Eins 

eru vegalengdir að grænum svæðum oft eru orðnar mun lengri þar sem þau eru á mun færri 

stöðum en áður. Afgangssvæði/græn svæði í þéttbýli eru oft tekin undir nýja byggð eða aðra 

starfsemi sem fækkar þessum svæðum enn frekar. Með þessari þróun fylgir einnig aukin 

bílaumferð sem skapar óöryggi og miklar hindranir fyrir fólk og dýr .Við þetta tapast margar 

mikilvægar tengingar fyrir gangandi/hjólandi umferð sem leiðir til þess að fólk fer frekar að 

nota bílinn (Thorén & Nyhuus, 1994). 

 

Svipuð þróun má segja að hafi átt sér stað í kaupstaðnum Húsavík. Með meiri umferðarþunga 

og þéttari byggð hafa mikilvægar tengingar frá höfninni, að miðbænum og skrúðgarðinum 

tapast. Skrúðgarðurinn er hluti af grænum ás sem liggur frá efri hluta bæjarins, uppfyrir 

bæjarmörk að Botnsvatni sem er vinsælt útivistarsvæði Húsvíkinga. Í gegnum skrúðgarðinn 

rennur á er nefnist Búðará og rann hún áður fyrr í gegnum bæinn og út í sjó. Í dag rennur 

Búðaráin hinsvegar í stokk frá Garðarsbraut sem er ein aðal umferðaræð Húsavíkur. Þar endar 

græn gönguleið í gegnum bæinn og því er skrúðgarðurinn í litlum tengslum við höfnina og 

miðbæinn.  

Í þessu verkefni mun höfundur skoða mögulegar tengingar á milli þessara svæða í bænum og 

velja þá sem vænlegust þykir.  
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1.2. Markmið verkefnis 

Tilgangur verkefnisins er að finna hvernig best er að styrkja tengingu fyrir gangandi 

vegfarendur á milli skrúðgarðs og hafnar á Húsavík. Með því myndast tenging frá neðri hluta 

bæjarins við útivistarsvæði í efri hluta hans. Aðal rannsóknarspurning verkefnisins er: 

Hvernig er best að styrkja tengingu á milli skrúðgarðs og hafnar á Húsavík? Til þess að reyna 

að fá svar við spurningunni eru settar fram þrjár undirspurningar til þess að finna svar við 

aðalspurningunni.: 

1. Hvernig eru tengslin á milli svæðanna í dag? 

2. Hvaða tengimöguleikar eru fyrir hendi? 

3. Hvaða tenging er líklegust til að styrkja svæðið í heild? 

 

2. Gögn og aðferðir 

2.1. Verkferill 

Í þessum kafla verður greint frá þeim gögnum og aðferðum sem notaðar eru við vinnu þessa 

verkefnis. Á mynd 2 má sjá hvernig verkefnið var unnið og hvernig það er byggt upp. 

 

 

 
Mynd 2. Verkferill (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 
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2.2. Fagleg þekking 

Með þessu verkefni mun höfundur afla sér þekkingar á því hvernig hægt er að nota kostamat 

til þess að finna út heppilegustu tenginguna á milli svæða. Eftir að ákveðið var hvernig 

nálgast skyldi verkefnið og hver væru megin markmið þess byrjaði höfundur að skoða efni og 

önnur verkefni sem gerð hafa verið með svipuðum hætti. Kostamat hefur þróast með 

umhverfismati og þeirri nálgun oft beitt við þróun skipulagskosta erlendis. Þessi nálgun 

þekkist einnig hérlendis og má nefna að kostamat var gert á Akureyri þar sem leitað var að 

heppilegustu útfærslunni við skipulag miðbæjarins og mun höfundur horfa til þess ásamt 

erlendra dæma (sjá kafla 5). Til þess að hægt sé að fá niðurstöðu um hvaða kosti hægt er að 

móta er nauðsynlegt að greina svæðið með ýmsum aðferðum. Við greiningarvinnuna verður 

notast við vettvangsferð og þá þekkingu sem höfundur hefur hlotið í náminu sem og aðferðir 

sem leiðbeinandi bendir á (sjá kafla 4). Út frá niðurstöðum kostamatsins verða þeir þættir sem 

komið hafa fram notaðir til þess að setja fram frekari hönnunarforsendur. Við frekari 

hönnunarforsendur er horft til aðgengis fyrir alla og þá kosti sem þurfa þykir að styrkja og 

sögu svæðisins (sjá kafla 6). Hér á eftir verður fjallað um þá hluta sem verkefnið gengur út á 

og aðferðir og gögn fyrir hvern hluta lýst. 

2.3. Greiningarsvæðið 

Í kafla 3 eru staðhættir, saga og uppbygging bæjarins skoðuð. Lögð er áhersla á að skoða sögu 

skrúðgarðsins og hafnarinnar og hvernig bærinn hefur stækkað. Skoðaðar eru gamlar 

loftmyndir sem fengnar eru hjá Landmælingum Íslands til þess að sjá hvernig bærinn hefur 

stækkað í gegnum árin. Nýjasta loftmyndin er fengin frá framkvæmda- og þjónustufulltrúa 

Norðurþings. Í söguþættinum er lögð áhersla á sögu skrúðgarðsins og hafnarinnar, en þær 

heimildir eru fengnar úr sögu Húsavíkur I, II og IV bindi og aðalskipulagi Norðurþings 2010-

2030. Einnig átti höfundur samtal við Reyni Vilhjálmsson landslagsarkitekt sem veitti innsýn 

í sögu skrúðgarðsins.  

2.4. Gögn og aðferðir við greiningar 

Í kafla 4 eru sýndar ýmsar greiningar sem notaðar eru svo að skýr mynd fáist á það hvar 

tengingarnar eru óskýrar og hvar þær eru góðar. Í þessum kafla er lagður grunnurinn við svari 

við undirspurningu 1. Bókin Planlegging av grönnstruktur er höfð til hliðsjónar og græna 

netið á Húsavík er greint eftir henni til að sjá hvar helstu grænu svæðin eru og hvað vantar. 

Samkvæmt bókinni er þeim skipt í sex eftirfarandi flokka: 
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1. Grænt belti/græni trefillinn. 

Útimörk, jaðarlandsvæðið sem umlykur þéttbýlið. Einkennist af landbúnaðarlandi og 

náttúrusvæðum. 

2. Stór útivistarsvæði í þéttbýli. 

Almenningsgarðar fyrir gönguferðir, leiki eða til náttúruskoðunar. 

3. Minni útivistarsvæði í þéttbýli. 

Nærsvæði, almenningsgarðar og leiksvæði. 

4. Grænir gangar. 

Samgöngukerfi græna netsins. Tenging á milli svæða innan þéttbýlis. 

5. Sameiginleg græn nærsvæði í íbúðarhverfum. 

Lítil græn svæði í íbúðarhverfum fyrir leik og útiveru. 

6. Torg, verslunargötur og önnur „grá“ svæði. 

 

Til að greina veðurfar var fengin vindrós frá veðurstofu Íslands, umferðatölur voru fengnar frá 

vegagerðinni til þess að greina umferð og haft var samband við húsafriðunarnefnd vegna 

gamalla húsa á svæðinu. Við aðrar greiningar er aðalskipulag Norðurþings 2010-2030 notað, 

auk ljósmynda sem höfundur tók. Einnig er forsendugreining sem gerð var af miðbæ 

Húsavíkur höfð til hliðsjónar ásamt eigið mat höfundar. Greiningarnar eru fyrst skissaðar og 

svo færðar inn í teikniforritið Bentley MicroStation þar sem unnið er betur með þær.  

2.5. Gögn og aðferðir við kostamat 

Í kafla 5 eru lagðir til nokkrir valkostir út frá greiningunum til þess að finna heppilegasta 

kostinn fyrir tengingu frá skrúðgarði og niður að höfn og leitast við að svara undirspurningu 

2. Valkostirnir eru síðan metnir út frá viðmiðum sem sett eru fram sem matsspurningar sem 

sjá má í töflu 1 til þess að finna vænlegasta kostinn (undirspurning 3). Matsspurningarnar eru 

gerðar út frá stefnu aðalskipulags Norðurþings 2010-2030 og leiðbeiningum frá 

Skipulagsstofnun um mat á umhverfisáhrifum. Einnig er kostagreining sem gerð var fyrir 

miðbæ Akureyrar höfð til hliðsjónar. 
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Tafla 1. Matsspurningar (Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2007a, 2010; Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 

Flokkur Þáttur Matsspurningar 

 

Bæjarbragur Svipmót Gefur valkosturinn færi á að skapa fallegra eða 

heillegra yfirbragð bæjarins? Fyllir kosturinn í 

skörð og stuðlar þannig að betri tengingu 

bæjarhluta? 

 Menningararfur Er hróflað við byggingum eða svæðum sem njóta 

friðunar? 

 Landslagseinkenni Eru góð tengsl milli helstu landslagseinkenna 

bæjarins? Fellur kosturinn vel að landslaginu? 

 

Gæði Sjóntengingar Er sjóntengingum að helsu kennileitum 

haldið?(Frá garði niður að höfn) (frá miðbæ niður 

að höfn) 

 Göngutengingar Eru gönguleiðir sem tengja saman skrúðgarð, 

miðbæ og hafnarsvæði við útivistarsvæði útjaðri 

byggðarinnar? Stuðla gönguleiðirnar að meiri 

umferð á svæðinu?  

 Græn svæði Stuðlar kosturinn að grænni göngutengingu á 

milli svæða (grænir gangar)? Myndast græn 

svæði með fjölbreyttum notkunarmöguleikum 

fyrir mismunandi notendur?  

Starfsemi Aðliggjandi starfsemi Styrkir kosturinn aðliggjandi starfsemi? 

 

 Útivist Styrkir valkosturinn útivist innan þéttbýlis? 

Myndast almenningsrými sem geta haft fjölbreytt 

hlutverk og verið vettvangur atburða? 

 

Kostnaður Stofnkostnaður Hversu fýsilegt er verkefnið m.t .t . kostnaðar?  

 Verðmæti Leiðir kosturinn til þess að lóðir verði 

verðmætari ? 

Lýðheilsa Andleg heilsa Stuðlar kosturinn að endurnæringu (bætir 

umhverfið, hvetur til útiveru og samveru eða 

styttir leiðir í græn svæði). Stuðlar kosturinn að 

umferðaröryggi og dregur þannig úr óöryggi 

gangandi vegfarenda? 

 Líkamleg heilsa Hvetur kosturinn til aukinnar hreyfingar íbúa? 

 

 

Til þess að auðvelda lestur úr niðurstöðum matsins 

er notaður litaskali eins og sést hér til hliðar. Farið 

er í gegnum hverja matsspurningu fyrir sig og 

kostinum gefinn einkunn/litur eftir því hvernig 

hann er talinn uppfylla þau viðmið sem sett eru  

 Besti kosturinn 

 Mikill ávinningur 

 Nokkur ávinningur 

 Ávinningur í meðallagi 

 Lítill ávinningur 

 Óverulegur ávinningur 

 Versti kosturinn 
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fram í samanburði við aðra kosti (Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2007a). Í viðauka 1 má sjá af 

hverju hvert viðmið fékk þá einkunn sem það fékk. Valkostirnir eru gerðir í teikniforritinu 

Bentley MicroStation og kostamatið í Microsoft Word.  

2.6. Gögn og aðferðir við hönnunarforsendur 

Í kafla 6 er fjallað nánar um þann kost sem heppilegastur þykir út frá kostamati og frekari 

hönnunarforsendur settar fram. Við hönnunarforsendur er skoðað aðgengi fyrir alla og fjallað 

um svipað dæmi frá Århus í Danmörku. Myndir sem sýna hvernig svæðið gæti litið út eftir á 

eru sýndar og teiknaðar af höfundi.  

2.7. Niðurstöður og umræður 

Í kafla 7 er þeim spurningum sem lagðar voru fram í upphafi verkefnisins svarað og 

niðurstaða verkefnisins dregin saman. Í kafla 8 er lagt mat á verkefnið, hvernig það gekk, 

hvað hefði betur mátt fara og hver væru áhugaverð framhaldsverkefni. 

 

3. Athugunarsvæðið 

Í þessum kafla verður greint frá staðháttum og sögu bæjarins, ásamt því hvernig íbúaþróun 

hefur verið í bænum. Skoðaðar eru loftmyndir frá mismunandi tímum til að sjá uppbyggingu 

bæjarins. Einnig verður greint frá gildandi skipulagi í bænum til þess að sjá hvaða stefnu 

stjórnvöld setja fyrir bæinn. 

3.1. Staðhættir 

Þéttbýlisstaðurinn Húsavík er á norðausturlandi við suð-

austanverðan Skjálfandaflóa í Norðurþingi. Húsavík er  

allbreið vík sem gengur inn í austurströnd Skjálfandaflóa 

innanvert og afmarkast af Húsavíkurhöfða að norðan, 

Kaldbaksnefi að sunnan og Húsavíkurfjalli að austan (Björn 

Helgi Jónsson & Sæmundur Rögnvaldsson 1998). 

Meginhluti byggðarinnar er fyrir botni vikurinnar á 

malarsléttu sem er um 20 m. yfir sjávarmáli en upp frá 

fjörunni og hafnarsvæðinu rís brattur bakki (Þóroddur F.  

Þóroddsson, Helgi Hallgrímsson, Þórir Haraldsson, Ólafur K. Nielsen & Jóhannes Björnsson, 

1984). Landslagið í kringum bæinn á stóran þátt í því að móta útlit bæjarins þar sem 

Kort 1. Staðsetningarkort 
(Björgunarsveitin Garðar Húsavík, 

á.á) 
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landslagseinkenni hans eru víkin, fjaran, bratti bakkinn og Húsavíkurfjall. Búðará sem fellur 

úr Botnsvatni ásamt skrúðgarðinum meðfram henni er einnig afgerandi og aðlaðandi 

landslagseinkenni. Kinnarfjöllin mynda síðan umgjörð handan Skjálfandaflóans 

(Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2010). Húsavík er stærsti þéttbýliskjarni í Norðurþingi en þar 

bjuggu 2.237 manns 1.janúar 2011 (Hagstofa, 2011) og er bærinn aðal þjónustumiðstöð 

sveitarfélagsins (Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2010). 

3.2. Saga 

 

 

 

 

Mynd 3. Sögukort (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011) 
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3.3. Húsavík verður þéttbýlisstaður 

Byggð hefur verið á Húsavík frá landnámsöld og prestsetur frá því á þjóðveldistíma (930-

1262)( Haukur Ingjaldsson, Jón Sigurðsson & Steingrímur Baldvinsson, 1963). Talið er að 

fyrstu menn hafi komið til Húsavíkur í kringum landnám og var það sænskur maður að nafni 

Garðar Svavarsson sem hafði fyrstur vetursetu á Húsavík (Karl Kristjánsson, 1981). Um 

miðja 19. öld fór að byggjast upp þorp og var fjölksfjölgun það mikil á þessum tíma að ekki 

var hægt að fá nothæft jarðnæði í sýslunni fyrir alla og því fóru menn að setjast að í nágrenni 

við verslunina á Húsavík til að njóta þeirra vinnu sem þar var að hafa. Stundaður var 

sjálfsþurftarbúskapur og sjósókn og afurðirnar nýttar til heimilis og vöruskipta. Þetta var 

landbúnaðarsamfélag en einnig voru þar 

verslunarmenn, sýslumaður og prestur (Björn 

Helgi Jónsson & Sæmundur Rögnvaldsson, 

2001). Bærinn byggðist fyrst umhverfis 

núverandi hafnarsvæði vegna sjósóknar og þar 

sem miðbærinn er í dag þegar Kaupfélag 

Þingeyinga var stofnað árið 1882 og byggði          

                                                                           hús undir starfsemi sína fyrir ofan höfnina.   

                                                                        Síðan hefur byggðin fært sig upp brekkurnar 

norðan megin. Seinustu ár hefur byggðin þó verið að þróast til suðurs (Ráðgjafarfyrirtækið 

Alta, 2010). 

3.4. Skrúðgarður 

Árið 1975 tók Kvenfélag Húsavíkur af skarið og 

beitti sér fyrir því að stofna skrúðgarð upp með 

Búðaránni. Þar var afgangs óbyggt svæði og 

fallegir heimilisgarðar meðfram ánni og hentaði 

þessi staðsetning því vel (Reynir Vilhjálmsson, 

símtal 11. apríl 2011). Á þessum tíma var Reynir 

Vilhjálmsson skipulagsarkitekt Húsavíkurbæjar og 

gerði hann teikningar af garðinum. Kvenfélagið  

                                                                     gaf 300-400 plöntur og gróðursetti þær ásamt 

rótarýfélögum og formanni Garðyrkjufélags Húsavíkur. Mest var plantað af viðju og birki til 

skjóls, en einnig reynitrjám, öspum og lerkitrjám. Árið 1978 og næstu ár á eftir urðu miklar 

Mynd 4. Húsavík um 1908 (Ráðgjafarfyrirtækið 

Alta, 2010; Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 

Mynd 5. Gróður og göngustígur í garðinum 

(Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2010). 
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framfarir í garðinum. Svæðið var sléttað, göngustígar lagðir og fleiri plöntum plantað. Árið 

1979 var gert samkomulag um að Húsavíkurbær setti skrúðgarðinn inn í fjárhagsáætlun og tók 

bærinn að sér framkvæmdir við garðinn gegn fjárveitingu. Að auki að fá aðstoð frá 

garðykjumanni bæjarins og vinnuskólanum að halda honum við. Á næstu árum var garðurinn 

aukinn mjög þar sem mikið var gróðursett, göngustígar lagðir, gamlar tóftir hlaðnar upp, brýr 

byggðar og svæðið stækkað töluvert. Var þessi 

vinna að mestu sjálfboðavinna og stóð 

Kvenfélagið að mestu á bak við uppbygginguna. 

Árið 1985 skilaði Kvenfélagið garðinum af sér og 

hefur hann síðan þá verið í höndum 

garðyrkjustjóra bæjarins. Í dag nær 

skrúðgarðurinn frá Árholti og stíflunni í Búðará, 

uppeftir milli árinnar og Reykjarheiðarvegar upp á 

móts við Foss (Björn Helgi Jónsson &Sæmundur  

Rögnvaldsson, 2001).Suðaustur af garðinum er opið svæði með gönguleiðum um 

skógræktarsvæði allt að Botnsvatni (Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2010). Fastmótuð gömul byggð 

liggur meðfram Búðaránni. Gert var ráð fyrir að helstu tengsl garðsins við höfnina væri 

Árgilið sem er notað sem vegur í dag (Reynir Vilhjálmsson, símtal 11. apríl 2011). 

3.5. Höfnin 

Ekkert teljandi var gert fyrir Húsavíkurhöfn 

fyrr en liðið var langt á 19. öld. og var þessi 

bryggja rétt norðan við Búðarána. Árið 1933 

var ákveðið að lengja þá bryggju og gera betri 

aðstöðu fyrir stærri kaupskip og lauk þeirri 

framkvæmd árið 1936 (Hópur 6-Lama, 2005). 

Ýmsar framkvæmdir hafa verið innan 

hafnarinnar. Árið 1960 var gerð 10 m 

uppfylling við höfnina þar sem Búðará rennur  

                                                                            til sjávar og var hún sett í stokk. Árið 1967 var 

hafnargarðurinn og bryggjan lengd til að bæta sjólagið í höfninni. Árið 1977 var gerð 

smábátahöfn. Vegna landrofs var varnargaður byggður neðan sjávarbakkans suður að 

Þorvaldsstaðará (Björn Helgi Jónsson & Sæmundur Rögnvaldsson, 1998). 

Mynd 6. Búðaráin í garðinum (Sigurdís 

Sveinbjörnsdóttir, 2010). 

Mynd 7. Höfnin (Hafnarskrá á.á). 
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3.6. Íbúaþróun 

Eins og á mörgum litlum stöðum hér á landi hefur atvinnulíf dregist töluvert saman vegna 

breytts verslunarmynsturs og bættra samgangna og þar af leiðandi hefur íbúum fækkað 

(Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2010). Fram til 1980 var mikil uppbygging á Húsavík og þar með 

íbúafjölgun líka en eftir það hefur hægt verulega á fólksfjölgun og uppbyggingu. Íbúar á 

Húsavík urðu flestir árin 1983 og 1996 þegar þeir náðu 2514 manns (Björn Helgi Jónsson & 

Sæmundur Rögnvaldsson, 2001). Síðan þá hefur orðið töluverð fækkun og voru íbúar 

Húsavíkur 1. janúar 2011 2.237 manns (Hagstofa, 2011). 

 

 

 

Tafla 2. Íbúaþróun á Húsavík1880-2011. (Björn Helgi Jónsson & Sæmundur 

Rögnvaldsson, 2001; Hagstofa Íslands, 2011) 

 

Á loftmyndum af bænum frá mismunandi tímum má sjá hvernig uppbyggingin var í bænum 

og hvernig hann hefur breyst. 
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Vegna sjósóknar byggist upp athafnasvæði við höfnina og verslunar-og þjónustusvæði fyrir 

ofan hana. Byggð teygir sig til norðurs og suðurs frá miðsvæðinu og því stutt að sækja í alla 

þjónustu. Þarna rennur Búðaráin ofanjarðar út í sjó sem tengir saman höfnina og 

útivistarsvæði fyrir ofan bæinn. Bærinn er ennþá mikið landbúnaðarland eins og sjá má af 

túnum fyrir ofan bæinn. 

 

 

 

 

1955 

1970 

N 

 

N 

 

Loftmynd 1. Húsavík 1955 (Landmælingar Íslands, 1955). 

Loftmynd 2. Húsavík 1970 (Landmælingar Íslands, 1970). 
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Búðaráin er komin í stokk undir Garðarsbrautina og rennur því einungis í gegnum lítinn hluta 

bæjarins. Enn virðist vera nokkuð góð tenging frá höfn og upp í útivistarsvæði fyrir ofan 

bæinn. Byggðin er farin að þéttast á miðsvæðinu og við höfnina. Byggð er einnig farin að 

teygja sig lengra í suður frá miðbænum sem gerir það að verkum að fyrir suma er lengra að 

sækja í þjónustu. 

 

 

 

 

Mikil uppbygging síðan 1970 með fjölgun bæjarbúa. Bærinn hefur þést og byggð teygt sig 

enn lengra til suðurs og einnig upp brekkurnar í norður. Byrjað er að gera skrúðgarð meðfram 

Búðaránni með tengingu í útivistarsvæði fyrir ofan bæinn. Aðal tenging frá garðinum og niður 

á höfn er vegur niður Árgilið þar sem áður var árfarvegur Búðarárinnar. Við þessa breytingu 

missti bærinn þá grænu tengingu sem hann hafði áður fyrr á milli neðri og efri hluta bæjarins.  

1980 

N 

 

Loftmynd 3. Húsavík 1980 (Landmælingar Íslands, 1980). 
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Þéttleiki byggðar hefur ekki breyst mikið síðan 

1980. Hefur byggð þó aðeins farið lengra til 

suðurs sem lengir vegalengdir að 

þjónustusvæðinu. Skrúðgarðurinn er fullgerður 

og því mikilvægt útivistarsvæði í bænum. 

Garðurinn er þó býsna lokaður frá aðalvegi 

bæjarins og ekki víst að aðkomufólk sjái hann 

þegar keyrt er í gegnum bæinn. Með þéttingu og     

            stækkun byggðar hefur bærinn því misst grænar     

           göngutengingar og því líklegra að fólk noti bíla    

           en áður. 

3.7. Gildandi skipulag 

Til eru tvö gildandi deiliskipulög sem ná yfir svæðið. Annað sem gert var árið 2000 og nær 

yfir hluta miðbæjarins og hitt frá 1998 sem nær yfir mitt hafnarsvæðið. Samkvæmt þeim eru 

fyrirhugaðar töluverðar breytingar, sérstaklega á hafnarsvæðinu. Þessar breytingara hafa þó 

ekki náð fram að ganga og má að öllum líkindum kenna þar fjárskorti um. Á hafnarsvæðinu er 

2009 

N 

 

Loftmynd 4. Húsavík 2009 (Norðurþing, 2009). 

Mynd 8. Aðkoma skrúðgarðs (Sigurdís 

Sveinbjörnsdóttir, 2010) 
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talað um að akstursleiðir, bílastæði og gönguleiðir verði að vera skýrt afmörkuð til þess að 

gangandi vegfarnendum stafi ekki ógn af akandi umferð (Landslagsarkitektar, 1998). Nýtt 

aðalskipulagi fyrir Norðurþing var staðfest af umhverfisráðherra þann 22. desember 2010. Þar 

sem það er nýlegt má segja að ekki hafi þurft að láta reyna á það. En samkvæmt því á að 

leitast eftir því að skapa fjölbreyttar gönguleiðir sem tengja minni áningarstaði og stærri 

áfangastaði í einn samhangandi vef útivistarsvæða. Þar á tenging á milli skrúðgarðs og sjávar 

að vera styrkt með gróðursetningu og landslagsmótun í Árgili og að halda þeim möguleika 

opnum að Búðará geti runnið ofanjarðar um gilið og til sjávar. Garðinum á að vera vel við 

haldið og aðgengi að honum gott þannig að hann þjóni hlutverki sem lykil áfangastður í vef 

útivistarsvæða. Á miðsvæðinu er leiðarljósið að auka starfsemi og líf og gera hann meira 

aðlaðandi fyrir gesti og íbúa. Þar er fyrst og fremst gert ráð fyrir verslunar- og 

þjónustustarfsemi og stjórnsýslu í bland til að hafa starfsemina sem fjölbreyttasta. Á 

hafnarsvæðinu er gert ráð fyrir starfsemi sem tengist höfninni og verslunar-og 

þjónustustarfsemi sem eru í nánum tengslum við miðbæinn. Í aðalskipulaginu er einnig greint 

frá því að mikilvægt sé að gera bæinn gönguvænni með vönduðum stígum og gangstéttum 

sem tengja hverfin saman til að ýta undir að fólk noti þá (Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2010). 

Greinilegt er að ýmsar hugmyndir eru á lofti að bættu skipulagi í bænum en fáum fylgt eftir. 

 

4. Greiningar 

Í þessum kafla verða sýndar greiningar af bænum sem hjálpa til við að móta hugmyndir fyrir 

kostamatið. Það sem greint verður frá eru örnefni, grænt net, umferð, starfsemi, minjar, 

kennileiti, sjónlínur, áninarstaðir, almenningsrými og einkalóðir og í lokin er gert eitt kort sem 

tekur greiningarnar saman og greinir frá hvar eru veiku og sterku svæðin. Greiningarnar eru 

gerðar út frá forsendugreiningu fyrir skipulagsgerð á miðbæjar- og hafnarsvæði Húsavíkur 

sem Ráðgjafarfyrirtækið Alta gerði og aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030. Bókin 

planlegging for grönstruktur verður einnig notuð ásamt þekkingu höfundar og þær greiningar 

sem leiðbeinandi bendir á.  

4.1. Afmörkun 

Til þess að afmkarka svæðið skoðaði höfundur hvernig helstu svæðum bæjarins er skipt upp 

og hvar þau eru staðsett (kort 2). Afmörkunin er síðan teiknuð eftir því hvað þótti mikilvægt 

að væri innan hennar. Afmörkunin nær frá enda skrúðgarðarins í suðaustur hluta bæjarins, 

norður yfir hluta miðbæjarins og niður að höfn (kort 3). 
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4.2. Núverandi ástand – greiningar 

4.2.1 Örnefni 

 

 

Kort 2. Helstu svæði bæjarins (Norðurþing, 

2009; Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 

Kort 3. Afmörkun (Norðurþing, 2009; Sigurdís 

Sveinbjörnsdóttir, 2011) 

Kort 4. Örnefni (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 

N 

 

N 
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Til þess að lesandi átti sig betur á staðháttum og staðsetningu eru þau örnefni sem helst koma 

fyrir í verkefninu sýnd á korti 4. 

4.2.2 Græna netið 

Græna netið er vefur stórra sem smárra grænna-, náttúru-, og útivistarsvæða í þéttbýli . Það er 

mjög mikilvægt til þess að skapa heilbrigt umhverfi fyrir fólk (Thorén & Nyhuus, 1994). 

 

 

Í kringum Húsavík er gott grænt belti með göngustígum sem liggja meðal annars upp á 

Húsavíkurfjall og að Botnsvatni. Einkennist svæðið af skógi, gróðri og landbúnaðarlandi þar 

sem stundaður var mikill búskapur á árum áður. Eini stóri almenningsgarðurinn er 

skrúðgarður sem er í hjarta bæjarins með tengingum í náttúrusvæðin sem umlykja bæinn. Þar 

er hægt að fara í gönguferðir, skoða náttúruna og leika sér. Önnur útivistarsvæði eru 

Kort 5. Græna netið (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 
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íþróttavellir, kirkjugarður og skógrækt. Smærri útivistarsvæði er garður í kringum kirkjuna, 

safnahúsið og sundlaugina. Engir grænir gangar eru í bænum og eru flestar gönguleiðir 

meðfram götum og því er slæm græn tenging á milli mikilvægustu svæða bæjarins. Helstu 

nærsvæðin myndu vera leikskólinn og lítið leiksvæði í suður hluta bæjarins. Bærinn hefur 

ekkert eiginlegt torg, en það helsta er í miðbænum fyrir ofan höfnina og einnig við höfnina 

þar sem fólk kemur mikið vegna Hvalaskoðunar eða nýtur veitinga hjá helstu veitingastöðum 

bæjarins. Helstu verslunargötur bæjarins eru í miðbænum og meðal annars meðfram aðalvegi 

bæjarins. 

4.2.3 Veðurfar 

 

 

Áhrif hafsins og landslags hafa mikil áhrif á veðurfar við Skjálfanda. Hafgolan kemst 

hindrunarlítið inn til landsins svo að hún verður sjaldan hvöss eða langstæð (Þóroddur F. 

Þóroddsson, o.fl., 1984). Húsavíkurfjall sem er norðaustan við bæinn skýlir fyrir norðan og 

norðaustanáttinni. Ríkjandi vindáttir eru norðvestlægar og suðaustlægar en einnig getur 

austanátt stundum orðið hvöss (Veðurstofa Íslands, 2011). Að vetri til fylgir oft snjókoma og 

skafrenningur norðlægum áttum (Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2010). 

 

Kort 6. Veðurfar (Veðurstofa Íslands, 2011; Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 
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4.2.4 Umferð 

 

Þjóðvegur nr. 85 fer í gegnum bæinn og liggur sú leið um Garðarsbrautina. Sjá má á 

umferðartölum fyrir árið 2009 að mun meiri umferð er að bænum yfir sumartímann en 

veturinn. Þá fara um 746 bílar á sólarhring til Húsavíkur en um 325 yfir vetrartímann 

(Vegagerðin, 2009) . Það er því töluverð umferð 

í gegnum bæinn sérstaklega á sumrin vegna 

ferðaþjónustu sem minnkar öryggi gangandi 

vegfarenda. Hámarkshraði á þessum aðalgötum 

er 50 km/klst. Megintengingar niður á 

hafnarsvæði eru um Naustagil í norðri og Árgil í 

suðri. Megin innkomur inn í miðbæinn eru 

norðan Árgils í suðri og Auðbrekku í norðri 

(Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2007b). Aðal  

gönguleiðirnar frá skrúðgarðinum og niður að höfn eru meðfram aðalgötu bæjarins og þarf því 

á nokkrum stöðum að fara yfir veginn til að komast leiðar sinnar. Einnig er gengið niður 

Árgilið sem er ómalbikaður vegur sem bæði gangandi og akandi vegfarendur nota. Auk þess 

eru gönguleiðir sem tengja miðbæinn við hafnarsvæðið beint fyrir ofan höfnina mikið notaðar.  

Kort 7. Umferð (Norðurþing 2007b; Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 

Mynd 9. Aðalgata bæjarins (Sigurdís 

Sveinbjörnsdóttir, 2011). 
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4.2.5 Starfsemi 

 

 

Miðbærinn liggur aðallega meðfram Garðarsbrautinni en hefur teygt sig niður á höfn með 

aukinni ferðaþjónustu þar og er því í bland við hafnartengda starfsemi. Íbúðarsvæði teygja sig 

til suðurs og norðurs frá miðbænum. Á miðsvæði hafnarinnar má finna ferðaþjónustu og 

smábátaútgerð og á sunnanverðu hafnarsvæðinu eru stærri útgerðar- og fiskvinnslufyrirtæki. 

Á Hafnarstéttinni sem er miðsvæðis á höfninni má nú finna hvalasafn, Gamla bauk sem er 

veitinga-og kaffihús auk skrifstofa. Smábátaútgerð er að mestu við Hafnarstéttina en einnig 

eru geymslur fyrir smábátaútgerð á norðurhluta hafnarsvæðisins (Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 

2010). Miðbærinn og höfnin eru því mest notuðu svæðin í bænum ásamt því að vera aðal 

áningastaðir ferðamanna. 

 

Kort 8. Starfsemi (Norðurþing, 2010; Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 
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4.2.6 Minjar 

 

 

Á Húsavík hefur ekki verið gerð húsakönnun (Húsafriðunarnefnd, símtal 11. apríl 2011) en 

samkvæmt lögum um húsafriðun nr. 104 31.maí 2001 eru öll hús sem byggð eru fyrir 1850 

friðuð og kirkjur reistar fyrir 1918. Eigendum húsa sem reist eru fyrir 1918 er skylt að leita 

álits hjá húsafriðunarnefnd með góðum fyrrivara ef þeir hyggjast breyta húsi sínu, flytja eða 

rífa. Húsavíkurkirkja er á skrá yfir friðlýst hús (Húsafriðunarnefnd, á.á) en þar sem engin hús 

eru byggð fyrir 1850 á svæðinu er einungis greint frá þeim húsum sem byggð voru fyrir 1918 

(Fasteignaskrá, á.á.). Af þessu má sjá að húsin fylgja aðalgötunni í bænum, Garðarsbrautinni, 

og eru þessi hús notuð undir verslunar- og þjónustustarfsemi. Einnig eru nokkur íbúðarhús 

sem liggja meðfram Búðaránni byggð fyrir 1918.  

 

 

 

 

 

Kort 9. Minjar (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 
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4.2.7 Kennileiti, sjónlínur og áningarstaðir 

 

Kennileiti bæjarins felast í byggingum, mannvirkjum 

eða landslagsþáttum sem eru hluti af ímynd staðarins 

(Ráðgjafarfyrirtækið Alta, 2010). Húsavíkurkirkja er 

mikilvægasta manngerða kennileitið. Aðrar byggingar 

sem eru mikilvægar vegna útlits, sögu eða notkunar eru 

t.d Hvalasafnið, Gamla kaupfélagið nú Salka 

veitingarstaður, Gamli-Baukur veitingasala, Bjarnarhús   

                                                    (       (safnaðarheimili) og Samkomuhúsið. Skrúðgarðurinn og 

Búðaráin eru einnig mikilvæg kennileiti vegna 

útivistargildis. Helstu sjónlínur eru þær sem þú sérð út 

á sjó en einnig þær sem vísa á mikilvæg kennileiti s.s. 

kirkjuna. Áningarstaðir eru þar sem fólk getur komið 

saman eða þar sem fólk getur sest niður og notið þess 

að vera á staðnum. Helstu áningastaðir eru við 

Búðarána, öðrum grænum svæðum, við kirkjuna, við   

                                                              Hvalasafnið og við matsölustaði við höfnina. 

Kort 10. Sjónlínur, kennileiti og áningarstaðir (Norðurþing, 2007b; Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 

Mynd 10. Kennileiti- Gamli baukur 

(Norðursigling á.á.). 

Mynd 11. Sjónlínur- Húsavíkurkirkja.  

(Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011) 



22 

4.2.8 Almenningsrými og einkalóðir. 

 

 

Einkalóðir eru íbúðarsvæði þar sem ekki er ætlast til að almenningur fari um, einungis þeir 

sem búa þar. Almenningsrými eru svæði þar sem fólk getur farið hindrunarlaust um og er 

ætlað öllum. Það eru vegir, almenningssbílastæði, útivistarsvæði og jafnvel þjónustusvæði. 

Sum svæði eru á mörkunum að vera almennings- og einkasvæði vegna þess að þar fer fram 

einhverskonar starfsemi og aðgangur því minna opin en á almenningssvæðum s.s. 

verslunarhúsnæði, skrifstofur, athafnarsvæði og íbúðir í bland. 

 

 

 

 

 

Kort 11. Almenningsrými og einkalóðir (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 
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4.2.9 Samantekt 

 

Af ofangreindum greiningum má sjá að sterku svæðin eru skrúðgarðurinn með tengingu upp 

í útivistarsvæði fyrir ofan bæinn. Einnig má sjá hvernig miðbærinn tengist höfninni með 

notkun og gönguleiðum. Á sterku svæðunum eru flest kennileiti, áningarstaðir og sjónlínur 

að sjónum eru þar einnig. Veiki punkturinn er hins vegar á milli garðsins og hafnarinnar. Þar 

eru göngutengingar lítið spennandi og jafnvel ílla afmarkaðar en það eru Árgilið og 

Öskjureiturinn. Fara þarf yfir mikilvæga umferðagötu með 50 km hámarkshraða. Hins vegar 

er mikið af almenningssvæðum sem hamla ekki uppbyggingu á svæðinu. Engir grænir 

gangar eða grænar tengingar eru á milli þessara svæða og mjög lítið um önnur græn svæði 

en skrúðgarðinn sjálfan. Á veika svæðinu verður því komið með tillögur að bættri tenginu 

og þær bornar saman í kostamati. 

 

 

 

Kort 12. Samantekt (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011) 

Mynd 12. Öskjureiturinn (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). Mynd 13. Séð niður Árgilið(Sigurdís 

Sveinbjörnsdóttir, 2011). 
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5. Kostamat 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um þá fjóra valkosti sem til greina koma fyrir svæðið og þeir 

bornir saman með matsspurningum til þess að finna heppilegasta kostinn. Skoðað verður 

hvort að kostirnir bæti bæjarbrag bæjarins, gæði hans, starfsemi, hver sé líklegastur til að bera 

mesta kostnaðinn og hvernig kosturinn hefur áhrif á lýðheilsu fólks. Einn af kostunum er 

núllkostur, en sá kostur sýnir svæðið án þess að nokkrar breytingar séu gerðar og hinir 

kostirnir bornir saman við hann. 

5.1. Valkostir 

5.1.1 Valkostur 1: Núllkostur 

 
 

 

Núllkosturinn segir til um hvernig búast má við að ástand svæðisins þróist án þess að nokkuð 

sé gert (Skipulagsstofnun, 2007). Því verða hinar tillögurnar einnig bornar saman við þennan 

kost og metið hvort jafnvel best að aðhafast ekkert á svæðinu. Eins og kortið sýnir eru 

göngustígar að mestu meðfram götum og lítið um græna tengingu á milli hafnar og 

skrúðgarðs. Einnig er tengingin töluvert sundurlaus á milli hafnar og miðbæjar. 

Kort 13. Valkostur 1 (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011) 
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5.1.2  Valkostur 2: Gönguleið niður Árgilið meðfram Búðará. 

 

 

Í þessum valkosti verða skrúðgarðurinn og höfnin tengd saman með göngustíg niður Árgilið. 

Lokað verður fyrir akandi umferð niður gilið og henni beint annað og verður Búðaránni 

hleypt í sinn gamla farveg. Áin mun renna ofanjarðar í skrúðgarðinum, niður Árgilið að 

höfninni og út í sjó en ekki í stokk eins og í dag. Meðfram ánni verður göngustígur sem 

tengist göngustíg sem fer í gegnum skrúðgarðinn en hann tengist síðan útivistarsvæði fyrir 

ofan garðinn. Á Hafnarstéttinni verður vegur betur afmarkaður sem og göngustígur sem liggur 

meðfram honum og tengist göngustígum sem liggja upp í miðbæinn. Brýr fyrir akandi og 

gangandi umferð verða gerðar þar sem áin slítur vegina og verður ein staðsett á 

Garðarsbrautinni, önnur niður á höfn og göngubrú verður staðsett við torg vestan megin við 

skrúðgarðinn. Gangbraut verður yfir Garðarsbrautina sem tengir saman Árgilið og 

skrúðgarðinn. Með því að setja svipaðan gróður meðfram ánni og er í skrúðgarðinum má 

segja að búið sé að lengja skrúðgarðinn niður að höfn. Með þessum valkosti verður til falleg 

græn gönguleið í gegnum bæinn sem leiðir annaðhvort niður á höfn eða upp í útivistarsvæðið 

og má því segja að góð tenging sé komin á milli fjalls og fjöru.  

 

Kort 14. Valkostur 2 (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 
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5.1.3 Valkostur 3: Gönguleið niður Árgilið. 

 

 

Þessum valkosti svipar til valkostar tvö að því leiti að skrúðgarðurinn og höfnin verða tengd 

saman með gönguleið niður Árgilið sem tengist svo göngustígum sem leiða upp í miðbæ. Í 

dag er vegur fyrir akandi umferð niður Árgilið sem tekur mest allt plássið í gilinu, því verður 

þeim veg lokað og bílaumferð beint annað til þess að gott pláss myndist fyrir göngustíg með 

gróðri í kring. Þá mun upplifunin á svæðinu vera náttúrsvæði án truflunar frá bílaumferð.  

Hins vegar mun Búðaráin áfram vera í stokk eins og hún er í dag og mun skrúðgarðurinn ná 

niður á höfn með gróðri og göngustíg. Á höfninni verða vegur og göngustígur betur 

afmarkaður eins og í kosti 2 með göngustíga sem liggja upp í miðbæinn. Með þessum valkosti 

er verið að gera græna gönguleið í gegnum bæinn sem tengist svo útivistarsvæði fyrir ofan 

garðinn.  

Kort 15. Valkostur 3(Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 
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5.1.4 Valkostur 4: Gönguleið gegnum Öskjureit. 

 

 

Í þessum valkosti verður gerð göngutenging frá skrúðgarðinum í gegnum miðbæinn og þaðan 

niður á höfn. Aðal breytingin verður gerð á svokölluðum Öskjureit sem liggur á milli 

Árgilsins og Garðarsbrautar. Á reitnum eru samkomuhúsið og nokkrar aðrar 

verslunarbyggingar sem mynda verslunar-og þjónustukjarna ásamt byggingum hinu megin við 

Garðarsbrautina. Má því segja að á þessum stað sé inngangur inn í miðbæinn. Vegurinn niður 

Árgilið heldur sér en settar verða gangbrautir yfir þær götur sem þarf að fara yfir þannig að 

betri tenging sé á milli göngustígana. Leiðin fer í gegnum grænan reit sem er staðsettur á milli 

garðsins og Öskjureitsins þar sem er smá áningastaður og verður hluti af grænni 

göngutengingu í bænum ásamt skrúðgarði. Einnig verður rifin ein bygging á Öskjureitnum 

svo að betri græn tenging myndist frá skrúðgarðinum en á móti kemur að önnur bygging  

verður byggð við hliðina á samkomuhúsinu svo að samfeldari verslunargata myndist. Á 

Öskjureitnum munu bílastæði vera betur skipulögð svo ekki verði keyrt um allan reitinn eins 

og gert er í dag. Bílastæðum hinu megin við Garðarsbrautina, á móti samkomuhúsinu verður 

fjölgað svo að ekki þurfi eins mörg bílastæði á Öskjureitnum sjálfum. Torg verður fyrir 

framan samkomuhúsið sem mun tengja saman gönguleiðina frá skrúðgarðinum og inn í 

miðbæ. Í miðbænum er gönguleiðin meðfram Garðarsbrautinni sem tengist síðan 

Kort 16. Valkostur 4 (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 



28 

göngustígum sem liggja niður á höfn. Með þessum valkosti fæst ekki eins græn tenging og í 

valkostum 2 og 3 en tengir betur saman útivistarsvæði og miðbæinn. 

5.2. Samanburður 

Hér á eftir má sjá töflu þar sem búið er að meta valkostina og gefa þeim einkunn/lit, þeir eru 

síðan bornir saman til þess að komast að niðurstöðu um hver sé heppilegasti kosturinn. 

Rökstuðning fyrir einkunnagjöfinni má sjá í viðauka 1. 

Tafla 3. Samanburður (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 

 

Kostur 1: Núllkostur 

Kostur 2: Gönguleið niður 

Árgilið meðfram Búðará 

Kostur 3: Gönguleið niður 

Árgilið 

Kostur 4: Gönguleið 

gegnum Öskjureit 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Bæjarbragur 

Eins og sjá má í töflunni hér að ofan þar sem valkostirnir eru bornir saman bæta 

gönguleiðirnar bæjarbraginn mismikið. Eins og við mátti búast er kostur 1 eða núllkostur, þar 

sem ekki eru gerðar breytingar á svæðinu lakastur. Kostur 1 er ekki líklegur til þess að að 

bæta svipmótið en heldur vel í núverandi landslagseinkenni, s.s. Húsavíkurfjallið og fjöruna. 

Kostur 2 bætir svipmótið með tilkomu nýs græns svæðis þar sem ekki þarf að hrófla við 

neinum byggingum. Með því að opna ána myndast einnig nýtt kennileiti í bænum og þar sem 

að áin myndi renna undir aðalveg bæjarins myndu flestir sem koma í bæinn taka eftir því. 

Kostur 2 styrkir einnig tengingu á milli landslagseinkenna vegna árinnar. Kostur 3 styrkir 

Mælikvarðar Valkostir 

Flokkur Þáttur 1 2 3 4 

Bæjarbragur Svipmót     

 Menningararfur     

 Landslagseinkenni     

Gæði Sjóntengingar     

 Göngutengingar     

 Græn svæði     

Starfsemi Aðliggjandi starfsemi     

 Útivist     

Kostnaður Stofnkostnaður     

 Verðmæti     

Lýðheilsa Andleg heilsa     

 Líkamleg heilsa     

 Mikill ávinningur 

 Nokkur ávinningur 

 Ávinningur í meðallagi 

 Lítill ávinningur 

 Óverulegur ávinningur 
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einnig bæjarbraginn með nýju grænu gönguleiðinni en ekki eins mikið og kostur 2 þar sem áin 

er alltaf mjög aðlaðandi einkenni. Kostur 4 setur minna svipmót á svæðið en kostir 2 og 3 þar 

sem ekki er jafn mikið um græn svæði eins og í hinum tveimur kostunum. Kosturinn breytir 

aðeins byggingum á svæðinu. Þegar á heildina er litið er kostur 2 líklegastur til þess að að 

gera fallegustu göngutenginguna á milli svæða í bænum. 

5.2.2 Gæði 

Í þessum flokki er gæði kostanna borin saman. Kostur 1 er aftur lakastur þar sem engar 

breytingar eru gerðar á svæðinu. Kostir 2 og 3 er líklegir til að mynda græna tengingu og auka 

bæði umhverfis – og lífsgæði í bænum. Þar sem áin er mjög sterkt einkenni myndar hún 

fallegri sjóntenginu niður Árgilið en kostur 3. Kostur 4 styrkir sjóntengingar inn á 

Öskjureitinn sem leiðir á vel afmarkaða göngustíga sem liggja niður í miðbæ. En ekki er eins 

mikið um græn svæði eins og í kostum 2 og 3. Þegar á heildina er litið er kostur 2 líklegastur 

til þess að mynda bestu grænu göngutenginguna.  

5.2.3 Starfsemi 

Í töflunni má sjá að kostur 1 er ekki líklegur til þess að styrkja aðliggjandi starfsemi. Kostur 2 

er líklegur til þess að styrkja aðliggjandi starfsemi með komu nýs kennileitis í bænum sem 

gefur kost á að auka starfsemi í kringum ána og laða að fleiri ferðamenn. Kostur 3 er ekki eins 

líklegur til að stykja starfsemina eins og kostur 2 en gæti þó einnig dregið fólk að svæðinu. 

Kostur 4 liggur í gegnum miðbæinn og er líklegur til þess að styrkja þá starfsemi sem þar er, 

sérstaklega við Öskjureitinn. Kostir 2,3 og 4 styrkja allir útivist í bænum til muna þar sem 

líklegra er að fólk noti göngustígana séu þeir þægilegir og fjölbreyttir. Samkvæmt þessu eru 

kostir 2 og 4 líklegastir til að styrkja starfsemina á svæðinu. 

5.2.4 Kostnaður 

Samkvæmt töflunni er líklegast að minnsti kostnaðurinn sé við kost 1 en mestur við kost 2 og 

4. Við kost 2 er hann aðallega dýr vegna þess að opna þarf Búðarána sem er líkast til mjög dýr 

framkvæmd. Hins vegar gæti sá kostur verið líklegur til þess að hafa mikið aðdráttarafl sem 

gæti leitt til aukinnar ferðaþjónustu sem gæti vegið upp á móti kostnaðinum. Einnig mun verð 

á lóðum sem standa við Árgilið líklegast hækka mest við kost 2 vegna árinnar. Kostur 3 er 

líklegastur til að bera næst minnsta kostnaðinn og ætti einnig auka verðmæti lóða vegna 

nálægðar við grænt svæði. Kostur 4 er líklegur til þess að bera næst mesta kostnaðinn þar sem 

rífa þarf hús og byggja annað. Einnig þarf að byggja bílastæði sem ekki eru talinn auka 
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verðmæti lóða í kring. Af þessu má sjá að kostur 3 er vænlegasti kosturinn er kemur að 

kostnaði við framkvæmd og verðmæti lóða 

5.2.5 Lýðheilsa 

Í þessum flokki er verið að skoða áhrif kostanna á heilsu fólks. Kostur 1 hefur engin ný áhrif á 

lýðheilsuna og er því lakasti kosturinn. Kostur 2 er líklegur til þess að efla heilsu fólks bæði 

andlega og líkamlega með opnun Búðarárinnar og nýrri gönguleið. Kostur 3 ýtir einnig undir 

heilsueflingu fólks en þó ekki jafn mikið og kostur 2. Kostur 4 er líklegri til að bæta líkamlega 

heilsu en andlega þar sem mikið er gengið meðfram götum. Því er kostur 2 líklegastur til þess 

að efla lýðheilsu í bænum. 

5.3. Niðurstöður úr kostamati 

Með því að skoða þessa fjóra kosti með tilliti til þeirra þátta sem matsspurningarnar sýndu, 

má draga þá ályktun að kostur 2 sé líklegstur til þess að styrkja tengsl á milli skrúðgarðs og 

hafnar. Kostur 3 er einnig líklegur kostur til þess að styrkja umhverfið en ekki eins mikið og 

kostur 2. Það sem kostur 2 hefur fram yfir kost 3 er að með honum verður svipmót bæjarins 

fallegra og sterkari sjóntengingar með opnun Búðarárinnar. Þar sem vatn er alltaf aðlaðandi 

einkenni er líklegt að með opnun Búðarárinnar gæti myndast nýtt kennileiti í bænum sem 

eykur bæjarbraginn og gefur færi á nýrri starfsemi í bænum. Aftur á móti er sá kostur líklegur 

til að vera sá kostnaðarsamasti ásamt kost 4 í framkvæmd en kostur 3 næst ódýrastur og er 

það einungis núllkosturinn sem er ódýrari. Með nýrri gönguleið og betra skipulagi á 

Öskjureitnum í kost 4 er líklegt að aðliggjandi starfsemi styrkist og betra yfirbragð að 

innkomu í miðbæinn myndist en er að öðru leiti ekki eins líklegur til að styrkja tengslin og 

kostir 2 og 3. Kostur 1 sem er lakastur er líklegastur til þess að bera minnsta kostnaðinn en 

nær aftur á móti ekki þeim áhrifum sem sókst er eftir. Hér á eftir verður fjallað um nánari 

hönnunar útfærslu á kosti 2. 

 

6. Hönnunarforsendur 

Ekki verður farið djúpt í hönnun en mun höfundur koma með ákvæði sem hægt er að nota við 

nánari útfærslu á svæðinu. Farið verður í Búðarána, göngustíga, gróður og áningarstaði. 

 

Til þess að græn svæði virki sem best er nauðsynlegt að þau séu örugg, bjóði mann velkomin, 

séu aðlaðandi og vel tengd umhverfinu í kring. Svæðin ættu allir að geta notað óháð ólíkum 
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þörfum s.s aldri eða hreyfigetu (Greenspace scotland & Glasgow and Clyde Valley green 

network partnership, á.á).  

6.1.1 Búðará 

Vatn er alltaf aðlaðandi einkenni hvort sem það er í borgum eða út í náttúrunni. Á 

þéttbýlissvæðum hefur gildi útivistar farið vaxandi við það að geta gengið meðfram vötnum,  

þá nýtist vatn einnig í veiðiskap eða til 

náttúruskoðunar (Jón S. Ólafsson, Gísli Már 

Gíslason, Hilmar J. Malmquist, Sigurður Reynir 

Gíslason & Þórólfur Antonsson, 2007). Í Århus í 

Danmörku rann á í gegnum bæinn áður fyrr en var 

sett í stokk til þess að gera eina af aðalgötum 

bæjarins. Í kringum 1990 var hún hins vegar opnuð 

aftur og áhrifin létu ekki á sér standa. Í kringum 

ána spruttu upp kaffihús og fólk sótti mjög í  

 svæðið. Með þessu var því búið að skapa nýjan, 

lifandi miðbæ sem jafnframt dró úr mengun í borginni, endurheimti náttúruleg gæði vatnsins 

og jók lífríki á svæðinu (Danis ministry of the environment & Tecnical Univeristy of 

Denmark, á.á.). Til þess að ná fram svipuðum áhrifum á Húsavík væri hægt að staðsetja lítið 

kaffihús/veitingasölu í skúðgarðinum með útsýni yfir ána. Það myndi auka notagildi garðsins 

og jafnvel auka aðsókn í hann. Með því að opna þann hluta árinnar sem rennur í stokk í dag 

væri einnig búið að endurheimta þau umhverfisgæði sem voru áður í bænum, bæði fyrir íbúa 

og náttúruna. Þar sem áin fer undir vegi þarf að gera brýr fyrir alla umferð. Þar sem einungis 

þarf að gera brú fyrir gangandi væri sterkt að nota svipaðar brýr og eru í skrúðgarðinum til 

þess að mynda betri tengsl við garðinn.  

6.1.2 Göngustígur 

Með tilliti til aðgengis fyrir alla er mikilvægt að vanda efnisval á yfirborði stíga og forðast 

sprungur og holur. Einnig er mikilvægt að stígurinn sé nógu breiður til að hann standi undir 

mismunandi notkun s.s fyrir hjólreiðafólk, fólk með barnavagna og fólk í hjólastólum 

(Aðgengi fyrir alla, 2002). Í dag er stígurinn frá skrúðgarðinum og upp í útivistarsvæðin fyrir 

ofan bæinn malarstígur með tré brú og hentar því ekki öllum. Stígurinn er þó betri í garðinum 

sjálfum en fyrir ofan. Til þess að tryggja gott aðgengi á nýja stígnum niður Árgilið er mælt 

með því að hann verði malbikaður eða steyptur og samræmist þá einnig göngustíg sem er 

Mynd 14. Á í gegnum Århus. (Wikitravel, 2006) 
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niður á höfn og í miðbænum. Stígurinn þarf að vera minnst 1.80 m. á breidd og forðast þarf 

allar ójöfnur. Mikilvægt er að stígurinn sé vel upplýstur þannig að ekki myndist óupplýstur 

flötur á honum (Aðgengi fyrir alla, 2002). Mælt er með því að stígurinn liggi minnst 1-1.5 m 

frá ánni svo að lífríki hennar fái sem mestan frið. Einnig þarf að auka stöðugleika bakkans 

sem og auka öryggi vegfarenda. 

 

6.1.3 Gróður 

Til skamms tíma var mjög mikil gróðureyðing á Húsavík vegna ofbeitar þar sem þetta var 

mikið landbúnaðarland og átti allur gróður erfitt uppdráttar á svæðinu. Eftir að landbúnaður 

var að mestu lagður niður og svæðið friðað að mestu leyti hefur orðið mikil umbreyting á 

gróðurfari á svæðinu. Farið var að græða landið með lúpínu og er hún orðin allsráðandi í 

gróðurfari bæjarins og á sumartímanum má sjá bláar breiður í kringum og inni í bænum. Með 

lúpínunni hefur trjágróður einnig orðið mikill og má segja að Húsavík sé orðinn mjög grænn 

bær með fallegu umhverfi. Þar sem bærinn liggur við höfn getur fokið salt úr briminu yfir 

bæinn sem getur farið ílla með gróður á svæðinu. Því eiga saltþolnari plöntur auðveldara með 

uppvöxt á svæðinu (Sveinbjörn Þ. Sigurðsson, símtal 11.apríl 2011). Gönguleiðin niður 

Árgilið liggur einnig neðar en skrúðgarðurinn og má því ætla að þar sé sjávarseltan meiri. 

Fjölbreyttur gróður er í skrúðgarðinum en þar má meðal annars finna viðju, birki, reynitré, 

aspir og lerki (Björn Helgi Jónsson & Sæmundur Rögnvaldsson, 2001). Leitast skal við að 

nota tegundir sem eru líkastar þeim sem eru í garðinum til þess að fá gott samhengi og að fólk 

upplifi nýju gönguleiðina sem hluta af skrúðgarðinum sjálfum. Þar sem skrúðgarðurinn byrjar 

Mynd 15. Göngustígur niður Árgilið (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 
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í dag inni í bænum þarf að grysja svo að hann flæði við nýja svæðið og myndi heild með nýju 

gönguleiðinni. 

6.1.4 Áningarstaðir 

Við gangstíga er mælt með því að hafa bekki með a.m.k 100 m. millibili og að hvíldarstaðirnir 

séu skjólgjóðir (Aðgengi fyrir alla, 2002). Í skrúðgarðinum er að finna áningastaði meðfram 

ánni og má þar helst nefna stétt þar sem hægt er að gefa öndum brauð. Nýr áningarstaður yrði 

staðsettur vestan megin við núverandi skrúðgarð þar sem mælst er til að verði nokkurs konar 

upplýsingareitur með skiltum með fróðleik um bæinn sem og göngukort. Bekkir verða 

staðsettir þar sem þurfa þykir meðfram göngustíg með lýsingu. Á höfninni er töluvert af 

áningastöðum og finnst höfundi ekki þörf á að auka þar við. 

 

 

 

Með nýju útfærslunni að tengingu milli skrúðgarðs og hafnar er búið að mynda grænt og 

öruggt svæði fyrir alla gangandi og hjólandi umferð og einnig nýtt aðlaðandi kennileiti í 

bænum. Með henni er einnig verið að líta til framtíðar og draga fram þá kosti sem geta aukið 

umhverfisgæði í bænum.  

 

 

 

 

 

Mynd 16. Áningarstaður vestan megin við skrúðgarð (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 
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7. Niðurstöður 

Í upphafi verkefnisins var sett fram spurningin: Hvernig er best að styrkja tengingu á milli 

skrúðgarðs og hafnar á Húsavík? Í leit að svari urðu til þrjár undirspurningar sem hjálpa til 

við að finna það. Í þessum kafla verður spurningunum svarað sem mynda niðurstöðu fyrir 

verkefnið.  

 

1. Hvernig eru tengslin á milli svæðanna í dag? 

Þegar saga og þróun bæjarins er skoðað má sjá að höfnin og skrúðgarðurinn ásamt miðbænum 

eru lykilsvæðin í bænum. (sjá kafla 4.1). Þegar bornar eru saman loftmyndir frá mismunandi 

tímum og uppbygging bæjarins skoðuð má sjá að með stækkun bæjarins hefur hann misst 

ákveðna eiginleika, s.s. að áin renni í gegnum bæinn og þar með misst tengingar á milli 

þessara lykilsvæða (sjá kafla 3.6). Í dag eru góðar tengingar frá skrúðgarði í útivistarsvæði 

fyrir ofan bæinn og frá miðbæ niður að höfn. Við þær tengingar eru flest kennileiti, 

áningarstaðir og sjónlínur að sjónum. Verri tengingar eru á milli skrúðgarðarins og 

hafnarinnar þar sem þær eru lítið spennandi og jafnvel ílla afmarkaðar en það eru Árgilið og 

Öskjureiturinn. Engir grænir gangar eða grænar tengingar eru á milli þessara svæða og fara 

þarf yfir mikilvæga umferðargötu með 50 km hámarkshraða sem eykur á óöryggi gangandi 

vegfarenda (sjá kafla 4.2.9). 

  

2. Hvaða tengimöguleikar eru fyrir hendi? 

Til þess að sjá hvaða tengimöguleika væri hægt að gera voru gerðar ýmsar greiningar til þess 

að sjá hvar sú tenging gæti komið og hvernig hún myndi aðlagast svæðinu sem best. Út frá 

greiningunum kom í ljós að veiku svæðin eru Árgilið og Öskjureiturinn og mætti nota þau 

svæði til þess að styrkja tengingar niður að höfn. Þar eru göngutengingar slæmar og mætti 

skipuleggja Öskjureitinn betur svo að hann myndi betur miðbæjarstemmingu meðfram 

Garðarsbrautinni (sjá kafla 4). Út frá greiningunum voru gerðar tillögur (sjá kafla 5.1) að 

þrem nýjum tenginum ásamt að bera þær saman við núllkost og voru þeir: 

Kostur 1: Núllkostur 

Kostur 2: Gönguleið niður Árgilið meðfram Búðará 

Kostur 3: Gönguleið niður Árgilið 

Kostur 4: Gönguleið gegnum Öskjureit 
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3. Hvaða tenging er líklegust til að styrkja svæðið í heild? 

Þessir fjórir kostir voru skoðaðir út frá bæjarbrag, gæði, starfsemi, kostnaði og lýðheilsu og út 

frá því má draga þá ályktun að kostur 2 þar sem gerð er gönguleið niður Árgilið, meðfram 

Búðará sé líklegstur til þess að styrkja tengsl á milli skrúðgarðs og hafnar. Kostur 2 er talinn 

líklegastur til þess að styrkja bæjarbrag og umhverfisgæði bæjarins og þá sérstaklega vegna 

árinnar þar sem hún er líkleg til að mynda nýtt kennileiti í bænum og hafa mikið aðdráttarafl 

(sjá kafla 5.2).  

 

Svarið við aðalspurningunni er sú að þegar öll ofangreind atriði eru tekin til greina er 

vænlegast að styrkja tengsl á milli útivistar- og dvalarsvæða á Húsavík með grænni tengingu 

sem nær frá skrúðgarði og niður á höfn. Það sem er líklegast til þess að gefa bestu 

umhverfisgæði og bæjarbrag er að opna Búðarána og láta hana renna ofanjarðar alla leið niður 

að sjó. 

 

8. Umræður og ályktanir 

Meginmarkmið þessa verkefnis var að finna hvernig væri best að styrkja tengingu fyrir 

gangandi vegfarendur á milli skrúðgarðs og hafnarsvæðis á Húsavík. Samkvæmt 

niðurstöðunum sýndu þær að heppilegasta tengingin er kostur 2 þar sem göngustígur liggur 

meðfram Búðaránni niður að höfn. Í framtíðarskipulagi fyrir bæinn er talað um það að opna 

Búðarána gæti verið mjög dýr framkvæmd og því ekki ákjósanlegasti kosturinn fyrir bæinn að 

svo stöddu. Því gæti kostur 3 þar sem gönguleiðin er einungis gerð græn með gróðri og grænu 

svæði niður Árgilið verið líklegri til þess að vera notaður í raunveruleikanum þar sem það er 

oftar en ekki fjármagn sem ræður ríkjum í framkvæmdum. 

 

Þegar á heildina er litið gekk verkefnið nokkuð vel fyrir sig. Frekar auðvelt var að afla 

upplýsinga um svæðið þar sem býsna mikið af efni er til um það, bæði fyrir söguþáttinn og 

greiningarnar. Engin vandræði voru að nálgast loftmyndir og autocad grunna fyrir bæinn.  

Erfiðara fannst höfundi að finna heimildir um kostamat og gæti það verið vegna þess að 

höfundur hefur ekki unnið mikið með það áður. Þar sem þetta er mjög góð aðferð til þess að 

bera saman mismunandi valkosti til þess að finna hver sé sá heppilegasti fyrir svæðið telur 

höfundur að betur mætti fara í þennan hluta í náminu í umhverfisskipulagi. 

Í kostamatinu hefði verið gott að hafa ákveðnar forsendur fyrir matsspurningunum eða jafnvel 

einhverskonar staðla þar sem hver kostur hefði fengið einkunn eftir viðmiðum og hefði 
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ritgerðin þá jafnvel orðið fræðilegri og ekki eins huglæg. Sem dæmi má nefna kostnað þar 

sem höfundur hafði engin viðmið hvað hver kostur gæti kostað heldur var það einungis byggt 

á mati hans og það sama má segja um lýðheilsu.  

 

Þetta verkefni gefur möguleika á því að útfæra heppilegasta kostinn nánar. Einnig væri gott 

verkefni að útfæra betur hafnarsvæðið, gera svæðið meira aðlaðandi og tengja gamla 

hafnarstarfsemi betur við nýju starfsemina sem er ferðaþjónusta og þannig stuðla að betra 

flæði á milli miðbæjar og hafnar. 

 

9. Lokaorð 

Húsavík á sér langa sögu og hefur þróast frá því að vera landbúnaðarsamfélag og í að vera 

fallegur þéttbýlisstaður við sjávarsíðuna. Samt sem áður hefur bærinn marga möguleika til 

þess að gera bæjarbraginn enn betri með breyttu skipulagi og það sem miklu máli skiptir er að 

hann verði enn gönguvænni. Með aukinni ferðaþjónustu í bænum er nauðsynlegt að 

ferðamenn finni löngun hjá sér til að kanna bæinn betur og skoða allt það sem hann hefur upp 

á að bjóða. Með því væri því hægt að dreifa ferðaþjónustunni betur um bæinn þannig að hún 

verði ekki einungis bundin við höfnina og býður það upp á enn fleiri tækifæri fyrir nýja 

starfsemi í bænum. En til þess að það sé mögulegt er mikilvægt að tengingar á milli svæða séu 

góðar og góð upplýsingaskilti séu til staðar sem leiða mann um bæinn. 

 

Höfundur er því ánægður með niðurstöðu verkefnisins þar sem honum finnst að með 

hugmynd að nýrri göngutengingu hafi náðst að gera græna gönguleið á milli mikilvægra 

svæða í bænum sem jafnframt auka bæjarbrag og gæði bæjarins.  
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17. Viðaukar  

17.1. Viðauki 1: Matstöflur 

Tafla 4. Valkostur 1: Núllkostur (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 

 

Flokkur Þáttur Einkunn Skýringar 

Bæjarbragur Svipmót  Kosturinn gefur ekki færi á því að skapa fallegra yfirbragð. 

 Menningararfur  Ekki er hróflað við neinum byggingum og þar af leiðandi töluverður ávinningur. 

 Landslagseinkenni  Bærinn fellur vel að landslaginu þar sem bærinn byggist mest af landslaginu sem er í kringum hann, 

fjaran, Húsavíkurfjall og höfðinn. Betri tengingar vantar þó á milli fjalls og fjöru. 

Gæði Sjóntengingar  Góðar sjóntengingar eru frá miðbænum og út á sjó. Mætti vera betri sjóntengingar frá skrúðgarði og 

niður að höfn. 

 Göngutengingar  Betri göngutengingar vantar á milli hafnar og skrúðgarðar sem tengist svo útivistarsvæðum við útjaðar 

byggðar. Ágætar tengingar eru á milli hafnar og miðbæjar. 

 Græn svæði  Engin ný græn svæði myndast. 

Starfsemi Aðliggjandi starfsemi  Kosturinn styrkir ekki aðliggjandi starfsemi þar sem engin breyting er gerð. 

 Útivist  Töluverð útivist er í skrúðgarðinum og fyrir ofan bæinn, sem yrði betur nýtt ef gönguleiðir að þeim 

svæðum væri betri. 

Kostnaður Stofnkostnaður  Minnsti kostnaðurinn 

 Verðmæti  Kosturinn leiðir ekki til verðmætara lóða. 

Lýðheilsa Andleg heilsa  Kosturinn stuðlar ekki að bættri heilsu á svæðinu, þar sem engin ný græn svæði myndast. 

 Líkamleg heilsa  Kosturinn hvetur ekki til aukinnar hreyfingar íbúa þar sem langt er fyrir suma að sækja í þjónustuna og 

bíllinn mest notaður. Kosturinn eykur ekki umferðaröryggi. 
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Tafla 5. Valkostur 2: Gönguleið meðfram Búðará (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 

Flokkur Þáttur Einkunn Skýringar 

Bæjarbragur Svipmót  Kosturinn gefur bænum fallegra yfirbragð þar sem Búðaráin rennur ofanjarðar niður að höfn með 

gönguleið meðfram henni og lengir þar með skrúðgarðinn. Kosturnn myndar einnig nýtt eftirtektarvert 

kennileiti í bænum og bætir þannig bæjarbraginn til muna. Mun betri tenging fyrir gangandi 

vegfarendur verður milli hafnarsvæðis og garðsins.  

 Menningararfur  Ekki er hróflað við neinum byggingum. Gera þarf þrjár brýr yfir vegi vegna árinnar. Með því að opna 

Búðarána er verið að ná í gömul einkenni bæjarins sem styrkir menningararfinn. 

 Landslagseinkenni  Góð tengsl eru á milli landslagseinkenna þar sem skrúðgarðurinn teygir sig niður að höfn og gerir þar 

með góða tengingu á milli hafnarinnar og útivistarsvæðis fyrir ofan garðinn, svo sem að Botnsvatni og 

upp á Húsavíkurfjall. 

Gæði Sjóntengingar  Falleg sjónlína frá garði og niður að höfn þar sem augað er leitt meðfram Búðaránni. Sjóntenging 

heldur svo áfram frá höfninni og út á sjó Kosturinn stuðlar ekki að nýjum sjóntengingum heldur fegrar 

þær sem fyrir eru. 

 Göngutenginar  Með nýrri gönguleið niður Árgilið er komin sterk tenging á milli útivistarsvæðis, í útjaðri byggðar, 

skrúðgarðs og hafnarinnar. Með því að afmarka betur gönguleiðir á Hafnarstéttinni á að vera góð 

tenging þaðan og upp í miðbæ.  

 Græn svæði  Kosturinn stuðlar að grænni göngutengingu og myndar svæði með gróðri og áningastað. 

Starfsemi Aðliggjandi starfsemi  Með komu árinnar gæti risið upp ný starfsemi við ána s.s kaffihús sem myndi styrkja ferðaþjónustu í 

bænum. Líklegri til að styrkja meira en kostur 3 þar sem áin er mjög aðlaðandi einkenni. 

 Útivist  Gönguleiðin styrkir útivist innan þéttbýlis þar sem heillandi er að ganga meðfram ánni. Betra 

almenningsrými myndast niður Árgilið og er góð tenging við skrúðgarðinn sem getur verið vettvangur 

atburða.  

Kostnaður Stofnkostnaður  Líklega mesti kostnaðurinn þar sem grafa þarf upp Búðarána. Hins vegar gæti kosturinn borið með sér 

aukina ferðaþjónsustu sem gæti vegið upp á móti kostnaðinum. Þar sem akandi umferð verður beint 

annað gæti vegur sem liggur meðfram fjörunni sunnan megin í bænum komið í staðinn en hann þyrfti 

að betrumbæta til að taka við þungaumferð sem ber með töluverðan kostnað. 

 Verðmæti  Þær lóðir sem liggja meðfram nýja græna svæðinu við Árgilið munu hækka í verði og enn meira en 

kostur 3 vegna árinnar.  

Lýðheilsa Andleg heilsa  Kosturinn hvetur til útiveru þar sem gönguleiðin yrði frekar notuð en bíllinn og styttir leiðina frá 

höfninni í græn svæði til muna. Hvetur frekar til göngu en valkostur 3 þar sem áin hefur mikið 

aðdráttarafl og hefur róandi áhrif. Kosturinn leiðir einnig til öruggari gönguleiðar þar sem hún liggur 

ekki eins mikið meðfram vegi og hún gerði. 

 Líkamleg heilsa  Kosturinn hvetur til aukinnar hreyfingar með fallegri gönguleið upp í skrúðgarð. 
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Tafla 6. Valkostur 3: Gönguleið niður Árgilið (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 

Flokkur Þáttur Einkunn Skýringar 

Bæjarbragur Svipmót  Kosturinn gefur bænum fallegra yfirbragð þar sem skrúðgarðurinn nær niður að höfn, en ekki eins 

fallegt og valkostur 2. Mun betri tenging fyrir gangandi umferð verður milli hafnarsvæðis og garðsins. 

 Menningararfur  Ekki er hróflað við neinum byggingum á svæðinu. 

 Landslagseinkenni  Góð tengsl eru á milli landslagseinkenna þar sem skrúðgarðurinn teygir sig niður að höfn og gerir þar 

með góða tengingu á milli hafnarinnar og útivistarsvæði fyrir ofan garðinn, svo sem að Botnsvatni og 

upp á Húsavíkurfjall. 

Gæði Sjóntengingar  Sjóntengingum frá garðinum og niður að höfn ásamt sjóntenginu frá höfninni út á sjó er haldið. Ekki 

eins fallegar og í valkosti 2. Kosturinn stuðlar ekki að nýjum sjóntengingum. 

 Göngutengingar  Með nýrri gönguleið niður Árgilið er komin sterk tenging á milli útivistarsvæðis í útjaðri byggðar, 

skrúðgarðs og hafnarinnar. Með því að afmarka betur gönguleiðir á Hafnarstéttinni á að vera góð 

tenging þaðan og upp í miðbæ. Gönguleiðirnar ættu ýta undir göngu.  

 Græn svæði  Góð græn göngutenging myndast á milli skrúðgarðs og hafnar. Gönguleiðin hentar ólíkum hópum 

fólks og myndar útivistarsvæði með áningarstað. 

Starfsemi Aðliggjandi starfsemi  Kosturinn gæti styrkt nýja starfsemi við græna svæðið en ekki eins mikið og kostur 2. 

 Útivist  Gönguleiðin styrkir útivist innan þéttbýlis. Betra almenningsrými myndast niður Árgilið og er góð 

tenging við skrúðgarðinn sem getur verið vettvangur atburða. Annars ekki mikið um það við nýju 

gönguleiðina. 

Kostnaður Stofnkostnaður  Líklegast næst minnsti kostnaðurinn við þennan valkost fyrir utan núllkostinn þar sem áin er ekki 

grafin upp. Hins vegar þar sem akandi umferð verður beint annað gæti vegur sem liggur meðfram 

fjörunni sunnan megin í bænum komið í staðinn en hann þyrfti að betrumbæta til að taka við 

þungaumferð sem ber með töluverðan kostnað 

 Verðmæti  Þær lóðir sem liggja að nýja græna svæðinu við Árgilið hækka í verði en ekki eins mikið og í kosti 2. 

Lýðheilsa Andleg heilsa  Kosturinn hvetur til útiveru þar sem gönguleiðin er frekar notuð en bíllinn og styttir leiðina frá 

höfninni í græn svæði til muna. Kostur 2 hefur samt sem áður meira endurnærandi eiginleika vegna 

árinnar. Kosturinn leiðir einnig til öruggari gönguleiðar þar sem hún liggur ekki eins mikið meðfram 

vegi og hún gerði. 

 Líkamleg heilsa  Kosturinn hvetur til aukinnar hreyfingar með fallegri gönguleið upp í skrúðgarð. 
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Tafla 7. Valkostur 4: Gönguleið gegnum Öskjureit (Sigurdís Sveinbjörnsdóttir, 2011). 

Flokkur Þáttur Einkunn Skýringar 

Bæjarbragur Svipmót  Öskjureiturinn við Garðarsbrautina fær fallegra og heillegra yfirbragð og verður meira hluti af 

miðbænum. Gönguleiðin í gegnum reitinn stuðlar að betri tenginu garðsins við miðbæinn en verður þó 

ekki jafn græn og hinir valkostirnir. Töluvert þarf að ganga meðfram vegum.  

 Menningararfur  Ein bygging á Öskjureitnum sem ekki er friðuð er látin fara til þess að gefa reitnum heillegra yfirbragð 

en önnur bygging reist í staðinn meðfram Garðarsbrautinni sem gerir götuna að sterkari verslunargötu.  

 Landslagseinkenni  Þar sem gönguleiðin tengir saman garðinn, miðbæinn og höfnina eru góð tengsl á milli 

landslagseinkenna. 

Gæði Sjóntengingar  Með því að fjarlægja hús á öskjureitnum er stuðað að betri sjóntengingu. Aðrar sjóntengingar svo sem 

að kirkju og út á sjó halda sér. 

 Göngutengingar  Gönguleiðin mun tengja skrúðgarð við miðbæinn sem leiðir svo niður á höfn. Með afmarkaðri 

gönguleið ætti umferð gangandi að aukast og minna að þurfa að nota bílinn. 

 Græn svæði  Grænt svæði teygir sig aðeins inn á Öskjureitinn en myndar ekki samfeldan grænan gang niður að 

höfn. Fjölbreyttari notkun fyrir mismunandi notendur er við göngustíginn en í hinum kostunum þar 

sem að hann fer í gegnum miðbæinn. 

Starfsemi Aðliggjandi starfsemi 

 

 Kosturinn styrkir aðliggjandi starfsemi sem fyrir er þar sem gönguleiðin fer beint í gegnum miðbæinn 

og þaðan niður á höfn. Betri skipulagning á Öskjureitnum stuðlar að betri miðbæjarmynd. 

 Útivist  Kosturinn gefur betri tengingu að útivistarsvæðum s.s. garðinum og útivistarsvæði fyrir ofan hann. 

Ekki er mikið um ný græn útivistarsvæði með tengingunni. Með nýju torgi fyrir framan 

samkomuhúsið myndast nýtt almenningsrými þar sem fólk getur komið saman og er það torg í góðum 

tengslum við miðbæ og skrúðgarð. 

Kostnaður Stofnkostnaður  Ekki eins mikill kostnaður og við valkost 2 en líklega meiri kostnaður en við valkost 3 þar sem rifið er 

niður hús, annað byggt og ný bílastæði byygð. 

 Verðmæti  Kosturinn leiðir ekki til hækkunar á lóðaverðum. 

Lýðheilsa Andleg heilsa  Þar sem gönguleiðin fer í gegnum miðbæinn er ekki eins mikið um græn svæði og í hinum 

valkostunum. En þar sem hún er betur afmörkuð og skipulögð en áður ýtir hún undir útiveru og að hún 

sé notuð og minnkar óöryggi við að ganga um svæðið. Talsvert þarf að ganga meðfram götum í 

þessum kosti, en gönguleiðirnar eru betur afmarkaðar en áður. 

 Líkamleg heilsa  Kosturinn hvetur til aukinnar hreyfingar með þægilegri gönguleið upp í skrúðgarð. 

 

 


