
Viðskiptadeild 
Lokaritgerð 2106 

 

Útivist barna á Akureyri 
öll lífsins gæði? 

 

Akureyri apríl 2006 
Auður Jónasdóttir



Lokaritgerð 2106  AJ 

i

Háskólinn á Akureyri 
Viðskiptadeild 

 

Námskeið Lokaritgerð 2106 

Heiti verkefnis Útivist barna á Akureyri, öll lífsins gæði? 

Verktími Nóvember 2005 - Apríl 2006 

Fyrirtæki Akureyrarbær 

Tengiliður Jón Birgir Gunnlaugsson 

Nemandi Auður Jónasdóttir 

Leiðbeinandi Kjartan Ólafsson 

Upplag 7 eintök 

Blaðsíðufjöldi 61 

Fjöldi viðauka 10 

Notkunarréttur Verkefnið er öllum opið 



Lokaritgerð 2106  AJ 

ii

Yfirlýsingar 

a) „Ég lýsi því yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og að það er 

afrakstur eigin rannsókna.” 

 

______________________________ 

Auður Jónasdóttir 

 

b) „Það staðfestist að verkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum 

til prófs í námskeiðinu LOK 2106.” 

 

______________________________ 

Kjartan Ólafsson 

 



Lokaritgerð 2106  AJ 

iii

Abstract 

This essay is a final thesis towards a B.Sc. in Marketing from the 

Faculty of Management in the University of Akureyri. The topic of this 

essay is the importance of outdoor recreational play for children and 

how the town of Akureyri can effect the participation in play of most 

children. A society has many ways to use their structure so the 

opportunity for outdoor activities is good. Many global agendas exist, 

for example Agenda 21, to help communities think globally and act 

locally. 

Today the competition between communities for the best service and 

most inhabitants is great. Akureyri is a participator in this competition 

like many other Icelandic communities. Akureyri puts an emphasis on 

the town’s family agenda, where it says that it has a child and family 

friendly environment.  

The aim of this essay is to realize if inhabitants of Akureyri, who have 

children in Kindergarten, are satisfied with the service the town 

provides. To have a clearer vision on this a focus group was held, were 

eight parents of children from nine months to five years old 

participated. That is how it was tried to establish if the outdoor 

facilities in Akureyri met the inhabitant’s standards. 
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Þakkarorð 

Andlegur undirbúningur fyrir gerð þessarar ritgerðar hefur staðið lengi 

en vonandi borgað sig. Innblásturinn til að ljúka verkinu er ljósið mitt 

hún Minna Kristín og útskriftargjöfin eftir Tolla sem er búin að hanga 

uppi síðan í haust. 

Ég er mjög þakklát Óskari Þór fyrir að styðja mig í öllu sem ég tek mér 

fyrir hendur sem og öllu heimilisfólkinu mínu í Gránu 27. Án Kjartans 

hefði þessi ritgerð orðið mikið síðri, hann var hjálplegur og 

hugmyndaríkur við alla vinnslu verkefnisins, sérstaklega rýnihópinn. 

Svo náttúrulega hefði þetta verið erfitt án þátttakendanna í rýnihópnum 

sem gáfu mér góða innsýn í sitt daglega líf og skoðanir á bæjarfélaginu 

okkar. Jón Birgir hjá Akureyrarbæ var mjög liðlegur og áhugasamur 

sem gerði þessa vinnu ennþá skemmtilegri en ella. Jafnvel hvarflar að 

mér að hún skipti einhverju máli. 

Vinkonur mínar þær Margrét, Sigrún og Inga Hrönn fá bestu þakkir 

fyrir að nenna að lesa þetta yfir fyrir mig og gefa mér góðar og 

uppbyggilegar athugasemdir. Að auki þakka ég öllum mínum nánustu 

sem lásu þetta yfir og ræddu þetta við mig, því það er ekki hægt að 

gera svona verkefni alein út í horni.  

 

Auður Jónasdóttir 

28. apríl 2006,  

Akureyri 
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Útdráttur 

Skýrslan er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptadeild við Háskólann 

á Akureyri. Í henni er fjallað um útivist barna á Akureyri og hvort í 

búsetu á Akureyri felist öll lífsins gæði. Útivist og hreyfing er 

mikilvæg fyrir alla, sérstaklega börn. Til að stuðla að sem mestri og 

ánægjulegastri útivist fyrir íbúa sína gegna sveitarfélög og skipulag 

þeirra stóru hlutverki. Ýmis atriði þarf að hafa í huga við skipulag 

sveitarfélaga en mikilvægt er að þarfir yngstu kynslóðarinnar séu 

hafðar að leiðarljósi. Velferðaráætlunin staðardagskrá 21 hjálpar 

sveitarfélögum að tryggja komandi kynslóðum viðunandi lífsskilyrði.  

Samkeppni sveitarfélaga um íbúa og þjónustu er mikil, Akureyrarbær 

er eitt þeirra sveitarfélaga sem tekur virkan þátt í samkeppninni. 

Fjölskyldustefna bæjarins leggur aðaláherslu á barna- og 

fjölskylduvænt umhverfi og að á Akureyri sé öll lífsins gæði að finna. 

Með því að halda rýnihóp, sem saman stóð af átta einstaklingum sem 

öll búa á Akureyri og eiga börn á leikskólaaldri, var reynt að varpa ljósi 

á hversu vel Akureyrarbær er raunverulega að uppfylla væntingar íbúa 

sinna til útivistarmöguleika.  

 

Lykilorð: 

� Barnafólk 

� Útivistarmöguleikar  

� Rýnihópur 

� Leiksvæði 

� Skipulag 
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Í litlum, strjálbýlum þorpum, þar sem vænn lóðarblettur fylgir hverju 

húsi, eru leikvellir fyrir börn nálega óþarfir. Börnin hafa þar 

hvarvetna nóg olnbogarúm til þess að leika sjer. Þetta breytist 

algerlega er bærinn stækkar og umferðin vex. Óvitum er þá eigi óhult á 

götunni, sem allajafna er þar að auki óþrifaleg, og lóðirnar minka er 

bygðin þrengist. Aftur þurfa börnin óhjákvæmilega að vera úti og 

hreyfa sig, en tolla oft illa á örlitlum bletti heima við hús sitt. Leiðir 

þetta til þess, að sjá verður börnum fyrir sjerstökum leikvöllum, þar 

sem þau geta komið saman og leikið sjer. Er nokkuð hæft í þeim 

ummælum, að leikvallarlaust barn sje ekki betur sett fyrir sitt leyti, en 

faðir þess ef hann missir atvinnuna, að minsta kosti þar sem þjettbýli er 

mikið. 

(Guðmundur Hannesson, 1916, bls. 113-114) 
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Inngangur 

Samfélagsmynstur og lifnaðarhættir hafa breyst mikið á síðustu 

áratugum. Fólki sem lifir af landbúnaði hefur fækkað, þéttbýlismyndun 

aukist og atvinnuþátttaka kvenna er meiri en nokkru sinni. Þessir 

breyttu lifnaðarhættir koma fram á öllum sviðum samfélagsins, hvort 

sem það snýr að atvinnumynstri, heimilishaldi eða útivist. Nú til dags 

eru langflest börn á aldrinum 2-6 ára í leikskólum, allavega einhvern 

part úr degi, og mörg eru hjá dagmæðrum áður en þau fara í leikskóla. 

Sú ímynd eftirstríðsáranna af heimavinnandi húsmæðrum sem fylgdust 

með börnum sínum að leik út um eldhúsgluggann er mjög breytt. 

Flestir foreldrar láta þá útivist sem börn fá á leikskólunum nægja á 

virkum dögum en stunda hana frekar um helgar. Með þessu tiltölulega 

nýtilkomna mynstri hafa þarfir og kröfur íbúa sveitarfélaga um aðstöðu 

til útivistar breyst.  

Sveitarfélög eru sífellt að verða stærri rekstraraðilar ýmissar þjónustu 

fyrir íbúa sína, til dæmis skóla, heilsugæslu, sorphirðu og ýmissa 

umhverfismála. Mikilvægur þáttur í daglegu lífi flestra er umhverfi 

þeirra, bæði það nánasta og samfélagsins í heild. Mörg atriði eru 

mikilvæg þegar kemur að ánægju með daglegt líf. Hversu langt er að 

komast í bílastæði, hversu nálægt eru nágrannarnir, hvar er mikil 

umferð, hvernig er að komast til og frá vinnu og fleiri þættir skipta 

fullorðið fólk máli. Stór hluti samfélagsþegna vill þó of oft gleymast og 

það eru börnin. Það er líka mikilvægt fyrir börn að þau séu örugg í 

hverfunum þar sem þau búa, bæði fyrir umferð, hávaða og öðru áreiti. 

Flest börn hafa þörf fyrir að vera utandyra og leika sér og því er 

mikilvægt að sveitarfélög standi vel að þeim leiksvæðum og 

útivistarsvæðum sem börn hafa aðgang að. 

Markmið þessa verkefnis er að komast að því hversu vel Akureyrarbær 

mætir þörfum íbúa bæjarins, með börn á leikskólaaldri, til útivistar. 

Undirtitill verkefnisins er spurningin öll lífsins gæði? Hún vísar til 

fjölskyldustefnu bæjarins sem segir að á Akureyri sé barna- og 

fjölskylduvænt umhverfi. Þær spurningar sem leitast verður við að 

svara eru eftirfarandi: 
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� Hvaða leik- og útivistarsvæði eru íbúar helst að nýta sér og 

hversu vel þekkir fólk útivistarmöguleika í bænum? 

� Hvað finnst fólki um þá uppbyggingu og stefnu sem bærinn 

hefur í endurnýjun leiksvæða? 

� Hvar er sveitarfélagið Akureyri að standa sig vel í sambandi við 

útivistarmöguleika og hvað má betur fara?  

Stuðst er við fræðilega heimildir, rannsóknir sem gerðar hafa verið og 

ýmist annað tengt efni. Í þessari ritgerð er fjallað almennt um 

sveitarfélög, þjónustuhlutverk og ábyrgð þeirra. Í því sambandi er 

staðardagskrá 21 sérstaklega tekin fyrir og fjallað nánar um 

sveitarfélagið Akureyri. Þá er fjallað um mikilvægi almennrar útivistar 

og snertingar við náttúruna fyrir börn. Til að meta hversu vel 

Akureyrarbær er að mæta þörfum íbúa um þjónustu vegna útivistar var 

myndaður rýnihópur, í honum voru foreldrar barna á leikskólaaldri. Þar 

var fjallað almennt um útivist þátttakenda í hópnum og skoðanir þeirra 

á möguleikum til útivistar á Akureyri. Einnig voru myndir af fimm 

nýlegum leiksvæðum í sveitarfélaginu skoðaðar og þátttakendur beðnir 

um að segja skoðanir sínar á þeim.  

Ritgerðin hefst á kafla um sveitarfélög, vinnu þeirra með staðardagskrá 

21 og skipulag þeirra almennt. Í öðrum kafla er fjallað nánar um 

sveitarfélagið Akureyri og þá sérstaklega um fjölskyldustefnu þeirra. Í 

þriðja kafla er fjallað um mikilvægi útivistar fyrir börn og áhrif 

náttúrulegs umhverfis á þroska þeirra og hegðun, einnig er sérstaklega 

fjallað um leiksvæði á Akureyri. Þá er komið að kafla um 

markaðsrannsóknarkenningar þar sem kostir og gallar ýmissa þeirra eru 

skoðaðir. Rannsóknaraðferðin sem fyrir valinu varð er rýnihópur og er 

hún og framkvæmd hennar kynnt. Í fimmta kafla eru helstu niðurstöður 

rýnihópsins kynntar, þar er fjallað um almenn atriði sem fram komu á 

fundinum. Einnig er farið yfir athugasemdir sem gerðar voru við 

leiksvæðin fimm sem spurt var sérstaklega um, svo eru settar fram 

tillögur að leiðum til úrbóta fyrir sveitarfélagið. 
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Í kjölfarið eru almennar umræður, þar sem koma fram hugmyndir að 

áframhaldandi rannsóknum sem fróðlegt væri að gera. Þetta verkefni er 

afmarkað við lítinn markhóp sveitarfélagsins og möguleikarnir til 

áframhaldandi rannsókna og spurninga eru mjög margir. Í lokin er 

almenn samantekt þar sem dregnar eru saman helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar í heild og reynt að svara rannsóknarspurningunum hér 

á undan. 
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1 Sveitarfélög 
Í þessum fyrsta kafla er fjallað um sveitarfélög, hlutverk þeirra sem 

þjónustuveitendur og staðardagskrá 21. Einnig er fjallað um skipulag 

sveitarfélaga og sérstaklega útivistar- og leiksvæði.  

Nútímasamfélag einkennist af margs konar þjónustu, bæði hvað varðar 

það að kröfur um gæði hvers konar þjónustu verða sífellt meiri og að 

sífellt hærri prósenta þjóðarinnar vinnur við að veita þjónustu. 

Samkvæmt Hagstofunni unnu 59% þjóðarinnar við atvinnugreinar 

tengdar þjónustu árið 1991, en árið 2004 hafði sú tala hækkað upp í 

71% (Hagstofan, 2004). Þessi aukna áhersla á þjónustu leiðir meðal 

annars til aukinnar samkeppni milli sveitarfélaga um að veita sem besta 

þjónustu til að laða íbúa að.  

Sveitarfélag er fyrst og fremst þjónustuveitandi. Það veitir íbúum þess 

félagslega þjónustu, sér um ýmsar verklegar framkvæmdir, fræðslumál, 

skólahald, atvinnumál, húsnæðismál, heilsugæslu, byggingarmál, 

skipulagsmál og önnur mál sem varða íbúa þess (Dóra Hafsteinsdóttir 

og Sigríður Harðardóttir, 1990, bls. 358). Skipulagsmál sveitarfélaga er 

mikilvægt atriði sem snertir alla íbúa þeirra á einn eða annan hátt. 

Starfsemi sveitarfélaga þarf að taka tillit til ýmissa þátta þar á meðal 

alþjóðlegra sáttmála eins og staðardagskrár 21.  

1.1 Staðardagskrá 21 

Á heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun í Rio de 

Janeiro árið 1992 var samþykkt framkvæmdaáætlun um sjálfbæra 

þróun í heiminum á 21. öld, kölluð staðardagskrá 21. Helsti boðskapur 

áætlunarinnar er að hugsa hnattrænt en framkvæma heimafyrir eða 

“think globally act locally”. Þar sem lögð er áhersla á árangur á 

heimsvísu með því að virkja alla til að taka til hendinni í sínu nánasta 

umhverfi. Fulltrúar 179 þjóða, þar með talið Íslands, samþykktu 

áætlunina og skuldbundu sig til að framfylgja henni (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2002). 
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Öllum sveitarstjórnum aðildarríkjanna að þessum samningi er ætlað að 

vinna eftir staðardagskránni og tryggja þannig komandi kynslóðum 

viðunandi lífsskilyrði. Á Íslandi hófst vinna við gerð staðardagskrár 

árið 1998 og hérlendis hafa eftirfarandi fimm þættir verið skilgreindir 

sem vegvísar fyrir starfið; heildarsýn og þverfagleg hugsun, virk 

þátttaka íbúanna, hringrásarviðhorf, tillit til hnattrænna sjónarmiða og 

áhersla á langtímaáætlanir. Á þessum forsendum er staðardagskrá 21 

kölluð velferðaráætlun, því henni er ætlað að stuðla að velferð íbúa 

jarðarinnar, ekki bara í dag heldur í framtíðinni. Nú þegar hafa fleiri en 

50 íslensk sveitarfélög, þar sem búa um það bil 90% af íbúum 

þjóðarinnar, tekið upp vinnu við staðardagskrána. Þó að staðar-

dagskráin sé á ábyrgð sveitarfélaganna og þau þurfi að samþykkja hana 

og koma henni í framkvæmd er þetta heildaráætlun fyrir allt 

samfélagið. Dagskráin er fyrst og fremst ferli sem krefst stöðugrar 

endurnýjunar og endurbóta, því kröfur samtímans og framtíðarinnar 

breytast og koma verður til móts við þær í öllu ferlinu (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2005). Hluti af vinnunni við staðardagskrá 21 

felst í að samtvinna hana skipulagi sveitarfélaganna.  

1.2 Skipulag sveitarfélaga 

Skipulag sveitarfélaga er eins og nokkurra ára rekstrar- og 

fjárhagsáætlun fyrirtækja þar sem farið er yfir framtíðarsýn og 

markmið sveitarfélaga, hvernig eigi að ná þeim og hvað það muni 

kosta. Vinna við skipulag er aðallega skynjun á mannlegri hegðun, þar 

sem líðan fólks í hverfunum skiptir mestu máli. Skipulag er 

framtíðarsýn á land, land sem er auðlind, sem litið er á í tengslum við 

kröfur og þarfir ákveðinna samfélagsgilda. Skipulag er forsögn að 

framtíðarástandi og verkefnaáætlun um að hrinda forsögninni í 

framkvæmd, sá ferill sem þarf að framkvæma til að svo megi verða. 

Markmiðið er að fá heildaryfirlit yfir verkefnið, sýna hvernig endanleg 

lausn lítur út og virkar (Auður Sveinsdóttir, munnleg heimild, 24. 

september 2003). 
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Samkvæmt lögum þurfa sveitarfélög að gera og fara eftir 

skipulagsáætlunum sem innihalda svæðis-, aðal- og deiliskipulag. 

Núgildandi skipulagslög eru í grunninn frá árinu 1964 en árið 1985 

voru flokkarnir þrír, svæðis-, aðal- og deiliskipulag, skilgreindir og 

settir í lög. Þessi þrjú stig skipulags eiga að vera í innbyrðis samræmi, 

þannig getur fólk fljótt og auðveldlega áttað sig á áhrifum 

framkvæmdanna sem skipulagsáætlanir segja til um (Jón Þórisson, 

1990, bls. 9-11). 

Skipulagsáætlun gerir grein fyrir markmiðum viðkomandi stjórnvalda, 

ákvörðunum um framtíðarnotkun lands og fyrirkomulag byggðar og 

lýsir forsendum þeirra ákvarðana. Skipulagsáætlanir skiptast í þrjá 

flokka:  

� Svæðisskipulag er skipulagsáætlun sem tekur yfir fleiri en eitt 

sveitarfélag. Hlutverk svæðisskipulags er að samræma stefnu 

um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og 

þróun byggðar á svæðinu á minnst 12 ára tímabili (Skipulags- 

og byggingarlög, nr. 73/1997). 

� Aðalskipulag er skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag þar 

sem fram kemur stefna sveitarstjórnar um landnotkun, 

samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar í 

sveitarfélaginu á minnst 12 ára tímabili (Skipulags- og 

byggingarlög, nr. 73/1997). 

� Deiliskipulag er skipulagsáætlun fyrir afmarkaða reiti innan 

sveitarfélags sem byggð er á aðalskipulagi og kveður nánar á 

um útfærslu þess. Ákvæði um deiliskipulag eiga jafnt við um 

þéttbýli og dreifbýli (Skipulags- og byggingarlög, nr. 73/1997). 

Í deiliskipulagi er gerð náin grein fyrir notkun lands, tilhögun 

gatna, lóða íbúðarhúsa, atvinnu- og þjónustuhúsnæðis, stofnana, 

útivistar- og leiksvæða og annars er þurfa þykir (Jón Þórisson, 

1990, bls. 11). 
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Fjöldi aðila sem kemur að skipulagi og aukin meðvitund almennings 

um umhverfi sitt og aðbúnað krefst þess að vel sé gengið frá tillögum. 

Þessa auknu meðvitund mátti glöggt sjá þegar íbúaþing var haldið á 

Akureyri í september 2004. Þar var samankomið fjölmennasta íbúaþing 

sem haldið hafði verið á Íslandi eða 1450 manns (Andri Teitsson, 2005, 

bls. 8). Um skipulag eru skiptar skoðanir eins og kom fram í þeim 

2.177 athugasemdum sem bárust vegna breytinga á aðalskipulagi 

Akureyrarbæjar nýlega (Akureyrarbær, 2006b).  

1.3 Útivistar- og leiksvæði 

Eitt af þeim atriðum sem deiliskipulag sveitarfélaga tekur til eru 

útivistar- og leiksvæði. Útivistarsvæði þurfa að uppfylla margar þarfir 

bæði barna og fullorðinna. Mikilvægt er að hafa útivistar- og leiksvæði 

í samræmi við aðra þætti skipulags og nýta sérkenni bæjarfélaga og 

landslags. Umgjörð og aðbúnaður útivistarsvæða skiptir yfirleitt meira 

mál en stærð þeirra. Ef frágangur er vandaður og svæðin innréttuð á 

hugmyndaríkan hátt geta lítil svæði boðið upp á mjög mikla möguleika. 

Fyrir börnum er allt lífið leikur og þau sjá tækifæri á leik nánast hvar 

sem er, ekki bara á afmörkuðum svæðum, þó að græn svæði séu 

sérstaklega aðlaðandi fyrir börn (Jón Þórisson, 1990, bls 49). 

Til viðmiðunar eru útivistar- og leiksvæði flokkuð í hverfis-, grenndar- 

og nærvelli. Þessar flokkanir eru til hliðsjónar en taka verður tillit til 

staðhátta og nýta landslag og annað sem er mismunandi eftir 

sveitarfélögum:  

� Nærvellir (1) eru fyrst og fremst ætlaðir börnum 4-6 ára og 

stærð þeirra ætti að vera 100-200 m² og ekki lengra en 50 m frá 

heimadyrum barna. Gert er ráð fyrir skjólgóðu og sólríku svæði, 

afmörkuðu frá götu. Einnig er gert ráð fyrir að hægt sé að 

fylgjast með börnum úr nærliggjandi götum og að ekki þurfi að 

fara yfir götu. 

� Grenndarvellir (2) eru ætlaðir fyrir 2-11 ára börn og 

viðmiðunarstærð þeirra er 1-2.000 m², hámarksfjarlægð frá 
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dyrum eru 200 m. Aðgangur að grenndarvöllum verður að vera 

öruggur, þannig að ekki þurfi að fara yfir umferðargötu. Íbúar í 

kringum grenndarvellina mega þó ekki verða fyrir ónæði af 

völdum þeirra.  

� Hverfisvellir (3) eru ætlaðir börnum á öllum aldri, aðallega þó 

10-14 ára, stærð svæðanna er um 6.000 m² og fjarlægð frá 

dyrum að svæðinu á ekki að vera meiri en 500 m (Jón Þórisson, 

1990, bls. 50-51). 

 

Mynd 1 Flokkun leikvalla 

Myndin hér að ofan sýnir skiptingu leiksvæða í stóru hverfi, gert er ráð 

fyrir öruggri gönguleið frá heimilinu að leiksvæðunum og milli 

svæðanna. 

Sveitarfélög eru þjónustuveitendur sem flest vinna eftir áætlun 

staðardagskrár 21 til að tryggja komandi kynslóðum viðunandi 

lífsskilyrði. Skipulag sveitarfélaga er eins konar rekstrar- og 

fjárhagsáætlun sem skiptist í þrjár skipulagsáætlanir, þar sem útivistar- 

og leiksvæði skipta miklu máli. Mikilvægi sveitarfélaga við 

skipulagningu og ábyrgð á möguleikum íbúa til hreyfingar og útivistar 

er ótvíræð en þó er áhersla á slík mál mismunandi eftir sveitarfélögum. 
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2 Akureyrarbær 
Í þessum kafla er fjallað um Akureyrarbæ, íbúa bæjarins, vinnu 

bæjaryfirvalda við staðardagskrá 21, skipulag bæjarins, aðbúnað til 

útivistar og ímyndarherferðina Akureyri öll lífsins gæði. 

Fyrsti skipulagsuppdrátturinn að Akureyri var gerður í kringum 

aldamótin 1900. Þá hafði bærinn verið með kaupstaðarréttindi síðan 

1862 en við þau tímamót bjuggu 286 íbúar í bænum (Steindór 

Steindórsson, 1993, bls. 19). Íbúar Akureyrar voru 16.736 árið 2005 

(Hagstofan, 2005) og skiljanlega hefur öll uppbygging bæjarins og 

skipulag breyst gífurlega mikið á þessu 143 ára tímabili. Til að byrja 

með var um nokkur hús við sjóinn að ræða þar sem fólkið stundaði 

aðallega verslun (Steindór Steindórsson, 1993, bls. 10). Nú er Akureyri 

tæplega 17 þúsund manna bær þar sem byggðin nær langt upp í 

Hlíðarfjall og íbúarnir stunda ýmis konar atvinnu. 

Aldurssk ipting íbúa Akureyrar
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Mynd 2 Aldursskipting íbúa Akureyrar 

Mynd tvö sýnir aldursskiptingu íbúa Akureyrar 1. desember 2005, en 

þá voru íbúar 16.736 talsins. Eins og sést eru hlutfallslega flestir íbúar 

Akureyrar tíu ára og yngri. Tveir fjölmennustu aldurshóparnir eða 

32,2% bæjarbúa eru tíu ára og yngri og ellefu ára til tvítugs (Hagstofan, 

2005). Mannfjöldaspá Hagstofunnar gerir ráð fyrir 9,7% fjölgun íbúa á 

Akureyri fram til ársins 2018, þegar aðalskipulagið fellur úr gildi. Ef 
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bornar eru saman rauntölur og spár fyrir árið 2005 hefur fjölgunin 

orðið 2,3% meiri en gert var ráð fyrir (Hagstofan, 2003). Þannig að í 

framtíðinni má gera ráð fyrir ennþá fleira af ungu fólki sem mikilvægt 

er að skipuleggja bæjarfélagið vel fyrir. Það er því mikilvægt að 

fulltrúar yngstu kynslóðarinnar komi að skipulagi og hafi eitthvað um 

bæjarfélagið að segja. Þekkja þarf þarfir þeirra og stuðla að heilbrigði 

þeirra og ánægju eins og markmið staðardagskrár 21 segja til um.  

2.1 Þróun staðardagskrár 21  

Akureyri var eitt af fyrstu sveitarfélögum landsins til að byrja að vinna 

að innleiðingu staðardagskrár 21, en árið 1999 var byrjað að vinna 

heildstæða staðardagskrá fyrir bæjarfélagið. Árið 2005 var farið í 

endurskoðun á dagskránni vegna breyttra forsendna og viðmiðana og 

þess að verkefnið þarf að vera í stöðugri þróun og endurskoðun. Einnig 

var komið fram yfir lokadagsetningar sumra markmiðanna og höfðu 40 

af 56 tímasettum verkefnum náðst. Í endurskoðaðri staðardagskrá fyrir 

Akureyrarbæ eru kaflarnir sex, markmiðin 19 og verkefnin 42. 

Kaflarnir eru lífsstíll, líffræðileg fjölbreytni, umhverfisstjórnun, 

fræðsla, jöfnun lífsskilyrða í heiminum og lífsgæði (Akureyrarbær, 

2006a). Eins og fram hefur komið eru einkunnarorð 

staðardagskrárinnar að hugsa hnattrænt en framkvæma heimafyrir. Þar 

sem áhersla er lögð á þátttöku íbúanna og sjálfbæra þróun 

samfélagsins. Helsta leiðin til að koma þátttöku íbúanna til skila inn í 

samfélagið er við gerð aðalskipulags sveitarfélaga. 

2.2 Aðalskipulag Akureyrar 

Verið er að endurskoða aðalskipulag Akureyrar sem nú er unnið eftir 

og var samþykkt 1998, en það gildir til 2018. Markmið og leiðarljós 

aðalskipulags Akureyrarbæjar er að efla Akureyri sem höfuðstað 

Norðurlands, lögð er áhersla á að hann verði áfram miðpunktur 

landsfjórðungsins. Þá þurfi að vinna að hagkvæmri uppbyggingu og 

fallegu og vönduðu umhverfi. Stuðla á að heilbrigði náttúrulegs 
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umhverfis, fjölbreyttu og öflugu atvinnulífi og bættum lífsgæðum og 

lífsskilyrðum bæjarbúa (Skipulagsdeild Akureyrarbæjar, 1998, bls. 12). 

Aðalskipulagið 1998-2018 var það fjórða sem gert var fyrir bæinn, en 

fyrsta aðalskipulagið var unnið 1927. Þá liðu 46 ár áður en nýtt 

skipulag var unnið, síðan 17 ár og loks 8 ár á milli samþykkta á nýju 

aðalskipulagi. Það sem gerir skipulagið frá 1998 öðruvísi en það frá 

1990 er helst að umhverfisstefna í anda staðardagskrár 21 er höfð til 

hliðsjónar. Þannig er lögð áhersla á hlutverk og ábyrgð bæjarfélagsins 

til að stuðla að sjálfbærri þróun og tryggja komandi kynslóðum sömu 

eða betri lífsgæði og þeim kynslóðum sem nú eru uppi (Skipulagsdeild 

Akureyrarbæjar, 1998, bls. 5). 

Við vinnu á endurskoðun aðalskipulagsins 2005-2018 sem fer fram 

núna eru áherslur mikið í anda staðardagskrár 21, sérstaklega hvað 

varðar samráð við íbúana. Má þar nefna íbúaþing sem haldið var 18. 

september 2004 þar sem 1450 íbúar tóku þátt, en upp úr þeirri vinnu 

var unninn grunnurinn að keppnislýsingu fyrir hugmyndasamkeppni 

um skipulag miðbæjarins (Andri Teitsson, 2005, bls. 8). Einnig var 

aðalskipulagið 2005-2018 endurskoðað vegna fjölda athugasemda sem 

bárust (Akureyrarbær, 2006c). 

2.3 Öll lífsins gæði 

Það er mikil samkeppni milli sveitarfélaga, bæði þeirra sem eru 

samliggjandi og eins milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar. 

Nágrannasveitarfélög Akureyrar, til dæmis Eyjafjarðarsveit og 

Svalbarðsstrandarhreppur eru orðin nokkurs konar úthverfi Akureyrar. 

Þangað sækir fólk í auknu mæli til að njóta náttúrunnar, frelsis, 

rólegheita og jafnvel betri þjónustu, til dæmis engra biðlista eftir 

leiksskólaplássi (Kristján J. Kristjánsson, 2006, bls. 20). Ánægja íbúa í 

Svalbarðsstrandahrepp með leikskóla sveitarfélagsins er mest af öllum 

sveitarfélögunum við Eyjafjörð og ánægja íbúa Eyjafjarðarsveitar er 

næstmest. Mat íbúa Akureyrarbæjar á leikskólum sveitarfélagsins var 

heldur lægra eða í fimmta sæti af átta sveitarfélögum við Eyjafjörð sem 
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reka leikskóla (Grétar Þór Eyþórsson, J. Þ. Heiðarsson og H. 

Jóhannesson, 2004, bls. 24). 

Eins og önnur sveitarfélög hefur Akureyrarbær tekið þátt í þessari 

auknu samkeppni og í því skyni meðal annars staðið í umtalsverðri 

ímyndarherferð. Herferðin felst aðallega í kynningu á fjölskyldustefnu 

sinni undir slagorðinu ,,öll lífsins gæði”. Slagorðið gefur til kynna að á 

Akureyri séu öll lífsins gæði og óþarfi að leita annað eftir betri 

þjónustu. Í þeim tilgangi að sýna fram á það voru settar fram 12 

ástæður til að búa frekar á Akureyri en annars staðar, sjá viðauka 1. Í 

fjölskyldustefnu sveitarfélagsins er lögð mikil áhersla á umhverfi eins 

og kemur fram í fyrstu ástæðu þess að búa á Akureyri. Þar segir að á 

Akureyri sé barna- og fjölskylduvænt umhverfi (Akureyrarbær, e.d.). 

Óhætt er að halda því fram að gæði aðstæðna til útivistar falli undir 

þessa fyrstu ástæðu og þá sérstaklega fyrir börnin og foreldra þeirra. 

Það er mikilvægt fyrir Akureyrarbæ að uppfylla þær væntingar sem 

íbúar hans gera til þeirrar þjónustu sem hann veitir. Bæði vegna þess að 

innantóm slagorð skemma fyrir ímynd bæjarins og að ekkert stuðlar að 

eins góðri ímynd bæjarfélags og ánægja íbúa þess. 

Í aukinni samkeppni sveitarfélaga um íbúa er mikilvægt að gera sér 

grein fyrir þörfum þeirra og kröfum. Á undanförnum árum hefur IMG 

Gallup gert kannanir fyrir Náttúruverndarnefnd Akureyrarbæjar til að 

kynnast væntingum og viðhorfum bæjarbúa. Einnig til að þróa og 

uppfæra staðardagskrár 21 markmiðin sem skýrt var frá hér á undan. Í 

mars 2005 var síðast gerð könnun og þar var meðal annars spurt hvort 

viðmælendur vildu benda Akureyrarbæ á að laga eitthvað varðandi 

þjónustu sína við íbúa. Alls voru 187 ábendingar gerðar og eru þær 

skráðar eins og viðmælendur orðuðu þær og flokkaðar eftir stafrófsröð, 

sjá viðauka 2. Atriði sem oft var bent á voru málefni aldraðra, atvinnu- 

og launamál, sorpmál, gatnamál og félagsleg þjónusta. Ábendingar sem 

tengdust sérstaklega fjölskyldustefnu Akureyrarbæjar og útivist 

almennt voru 63 eða 34%. Þar komu fram ýmsar góðar ábendingar í 

sambandi við almenna daglega útivist og fjölskyldustefnu bæjarins: 
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� Að auka aðstöðu til að stunda almenna útivist, hjóla- og 

göngustíga og gera aðkomu að verndarsvæðum betri. 

� Hafa meiri græn svæði ekki byggja alls staðar. 

� Já, göngu- og hjólastígar mættu vera samfelldir. 

� Laga stíga í bænum og snyrta trén betur við gangstíga svo 

auðvelt sé að fara með kerrur og vagna án þess að lenda í 

vandræðum. 

� Lækka leikskólagjöld, allt varðandi tómstundaiðju barna. Það er 

ekki gert neitt fyrir neinn. Bærinn gefur sig út fyrir að vera 

fjölskylduvænn staður en enginn á Akureyri skilur það. 

� Meira grænt í miðbæinn. 

� Mætti yfir veturinn moka oftar og betur. 

� Sópa göturnar oftar. 

� Útivistarsvæðin það má laga þau. 

� Það mætti gera meira af grænum blettum, ekki byggja alls 

staðar. 

Þetta eru tíu af þeim 187 atriðum sem bent var á. Allar ábendingarnar 

eru nokkurs konar stikkorð sem ekki eru í samhengi og íbúarnir fengu 

ekki tækifæri til að rökstyðja þær. Til að átta sig betur á ástæðum 

sumra þessara athugasemda þótti ástæða til að rannsaka viðhorf 

bæjarbúa nánar.  

Vegna mikillar áherslu Akureyrarbæjar á fjölskyldustefnu sína og góða 

ímynd varð markhópurinn börn á leikskólaaldri og foreldrar þeirra fyrir 

valinu. Þá er gott að gera grein fyrir mikilvægi útivistar fyrir börn. 
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3 Útivist barna 
Þessi kafli skýrslunnar fjallar um útivist og mikilvægi hennar fyrir 

heilbrigði og heilsu fólks og þá sérstaklega barna. Einnig er fjallað um 

hvernig sveitarfélög geta stuðlað að aukinni og öruggri útivist íbúa 

sinna og að lokum er fjallað um útivistar- og leiksvæði á Akureyri. 

Skipulag bæja og borga hefur áhrif á börn bæði til skamms- og 

langtíma litið og það er því mjög mikilvægt að ákvarðanir dagsins í dag 

taki tillit til núverandi þarfa barna sem og framtíðarþarfa. Mikilvæg 

fjárfesting til að stuðla að góðri framtíð samfélagsins í heild er að gera 

börn samfélagslega ábyrg og að auka hæfni þeirra og þekkingu, en með 

góðu skipulagi er þetta hægt. Þó að umhverfið sé vissulega ekki eini 

þátturinn í þroska barna er það stór þáttur sem of oft gleymist.  

Sett hafa verið ýmis markmið, áætlanir og reglur af 

alþjóðasamfélaginu, til dæmis með staðardagskrá 21, til að tryggja 

velferð barna. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

kveður á um að aðildarríki að samningnum skulu tryggja barni sem 

myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum 

málum sem það varða. Þá skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í 

samræmi við aldur þess og þroska (Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins, nr. 18/1992). Margar ríkisstjórnir hafa líka sett sér 

markmið um að gera lönd sjálfbær og þannig ákjósanlegri fyrir 

komandi kynslóðir. Til að ná árangri þarf að virkja fólkið sem býr á 

svæðinu og skilja þarfir þeirra. Þess vegna er mjög mikilvægt að börn 

og ungmenni séu þátttakendur í gerð skipulags og að þeir sem stjórna 

þekki sjónarmið og þarfir barna. Einungis þannig næst sá árangur að 

stuðla að betri byggð og framtíð fyrir börnin. Staðir sem eru betri fyrir 

börn eru betri fyrir alla (Driskell, 2002, bls. 22-4). 

Skipulag sveitarfélaga hefur því vissulega mikil áhrif á útivist og 

hreyfingu barna. Mikilvægi hreyfingar fyrir þroska barna og heilsu 

fullorðinna er óumdeild. Náttúrulegt umhverfi fyrir börn að leika sér í 

ýtir undir þroska þeirra og samfélagslega hæfni, en það er einnig 
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mikilvægt fyrir fullorðna að komast út og vera með börnunum sínum. 

Til að stuðla að aukinni hreyfingu  og hreysti barna hefur ýmsum 

herferðum verið hrundið af stað, til dæmis þróunarverkefninu “Allt 

hefur áhrif, einkum við sjálf!”. Markmið verkefnisins er að bæta 

lífshætti barna og fjölskyldna þeirra með áherslu á hreyfingu og góða 

næringu, þetta er gert í samvinnu við sveitarfélög. Akureyrarbær er 

einn af þátttakendum í þessu verkefni, sem felst í því að hvert 

sveitarfélag móti stefnu og geri aðgerðaáætlun um aukna hreyfingu og 

bætta næringu barna sem í því búa (Lýðheilsustöð, 2006b). 

3.1 Hvað gerir bæ að góðum stað fyrir börn? 

Margt er hægt að gera til að stuðla að því að börnum líði vel í 

samfélaginu og þar bera sveitarfélög mikla ábyrgð eins og áður hefur 

komið fram. Börnum finnst slæmt ef þau eru skilin út undan og fá ekki 

að hafa samleið með öðrum aldurshópum. Börn forðast staði sem eru 

sterílir, einhæfir og óspennandi og staði þar sem hætta er á áreiti og 

glæpum. Mikil umferð fælir börn frá og gerir svæði óaðlaðandi, 

hávaðasöm og hættuleg. Rusl og vanræksla á leiksvæðum fælir líka frá 

(Driskell, 2002, bls. 24-26). 

Ýmis atriði stuðla að því að bæir og samfélög eru góðir staðir fyrir 

börn og ungmenni. Börn vilja vera hluti af samfélaginu og tilheyra því, 

þau vilja vera í samskiptum við aðra á almennum stöðum og að tekið sé 

tillit til þeirra. Börn vilja geta leikið sér ein og í hópum, þau vilja geta 

fylgst með lífinu í kringum sig en líka stundum verið óséð. Börn vilja 

vera örugg, þau vilja þekkja umhverfi sitt og hafa frelsi til að fara á 

milli staða og hittast. Börn þurfa að hafa aðgang að mismunandi 

grænum svæðum, frá flötum leikvöllum til villtra svæða (Driskell, 

2002, bls. 24-26).  

3.2 Mikilvægi útivistar og hreyfingar 

Útivist og regluleg hreyfing er mjög mikilvæg fyrir alla og þá 

sérstaklega börn, sem eru að vaxa og þroskast og mynda 

hegðunarmynstur til framtíðar. Hún er ein hagkvæmasta og 
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áhrifaríkasta leiðin til að stuðla að góðri lýðheilsu fólks. Hreyfing er 

ómissandi þáttur í heilbrigðum lífsstíl sem leiðir af sér heilbrigða ævi, 

einstaklingum og samfélaginu öllu til góða (Menntamálaráðuneytið, 

2006). Þetta er í samræmi við fræðsluefni frá Lýðheilsustöðinni sem 

segir að hreyfing sé góð fyrir líkamlega og andlega heilsu, svo og 

forvörn gegn hjarta- og æðasjúkdómum, krabbameini, ofþyngd, 

þunglyndi og streitu (Lýðheilsustöð, 2006a). Aukin hreyfing og útivist 

barna sem og fullorðinna er mjög mikilvæg í nútímalífi, þar sem 

meirihluti dagsins fer í kyrrsetu. Þá er mikilvægt að nýta öll tækifæri 

sem gefast til útiveru, svo sem að leika sér úti, ganga eða hjóla í 

skólann/vinnuna og að njóta nánasta umhverfis síns.  

Hreyfing og útivist barna er mikilvæg til að stuðla að heilbrigði þeirra 

seinna á lífsleiðinni auk þess að stuðla að eðlilegum, líkamlegum, 

andlegum og félagslegum þroska. Unglingar sem stunda almenna 

hreyfingu og útivist eru til dæmis síður líklegir til að taka þátt í 

neikvæðu atferli en þeir sem stunda ekki hreyfingu. Almenn 

sjálfsmynd þeirra, sjálfsálit og líkamsímynd er einnig betri. Almennt 

heilbrigði er mest hjá þeim sem stunda reglulega hreyfingu, hvort sem 

þeir eru of þungir eða ekki (Menntamálaráðuneytið, 2006). Þess vegna 

er mikilvægt að stuðla að hreyfingu og heilbrigðum lífsháttum fyrir 

alla, óháð þyngd. Þannig hefur tækifæri til hreyfingar og íþróttaiðkunar 

áhrif á framtíð þjóðarinnar og heilbrigði hennar á komandi árum. 

Mikilvægt er að koma hreyfingu sem allra fyrst inn í lífsstíl barna, því 

lengi býr að fyrstu gerð og ef þyngdar- eða heilsufarsvandamál fara að 

segja til sín er erfiðara að takast á við þau en að koma í veg fyrir þau, 

einnig er hreyfing forvörn gegn fíkniefnum.  

Ýmissa forvarna er hægt að grípa til og reyna þannig að stuðla að meiri 

hreyfingu barna og fólks almennt. Þeir aðilar sem hafa áhrif eru til 

dæmis skólakerfið á öllum stigum, íþróttafélög, fjölmiðlar, atvinnulífið, 

ríki og svo að sjálfsögðu sveitarfélög (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Ábyrgð sveitarfélaganna er mikil sérstaklega á sviði skipulags- og 

samgöngumála. Til að stuðla að aukinni hreyfingu almennings er 

mikilvægt að hverfi séu skipulögð með hreyfingu og íþróttir barna að 
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leiðarljósi, að umferðarskipulag geri ráð fyrir hjólum og að grænum 

svæðum verði fjölgað og þau gerð eftirsóknarverð til útivistar (Svavar 

Hávarðsson, 2006, bls. 18).  

3.2.1 Náttúrulegt umhverfi 

Náttúrulegt umhverfi er mikilvægt í uppeldi barna af fjölmörgum 

ástæðum, meðal annars vegna þess að fjölbreytnin í umhverfinu, það 

óskipulagða og ófyrirséða gefur möguleika á að einstaklingarnir finni 

sjálfir út hvað þar er hægt að gera. Í náttúrunni finna börn hluti sem 

hægt er að leika sér með á fjölbreyttan og hugmyndaríkan hátt. Þau 

börn sem þekkja náttúruna eru líklegri til að tengjast henni og bera 

virðingu fyrir henni. Náttúrulegt umhverfi gefur tækifæri til öðruvísi 

reynslu og annars konar náms en manngert umhverfi, það gefur líka 

möguleika á meiri og fjölbreyttari hreyfingu heldur en tilbúnir 

leikvellir gera og er því betur til þess fallið að efla hreyfiþroska 

barnanna. Börn sem eiga við samskiptaörðugleika að etja hafa 

blómstrað í náttúrulegu umhverfi. Margir hafa af því áhyggjur að börn í 

dag hreyfi sig of lítið og afleiðingarnar geti leitt til margs konar 

heilsufarslegra vandamála síðar á ævinni. Með því að fara reglulega í 

ferðir með börnin út í náttúruna má ýta undir fjölbreytta hreyfingu 

þeirra á auðveldan og skemmtilegan hátt. Ljóst er að það getur bætt 

heilsu og líðan komandi kynslóða og sparað almannafé (Kristín 

Norðdahl, 2005). 

Kristín Þorleifsdóttir er að skrifa doktorsritgerð um áhrif 

hverfaskipulags og hönnunar á útiveru og hreyfingu barna. Hún leggur 

áherslu á að náttúruleg leiksvæði séu mikil lærdómssvæði fyrir börn og 

þau kjósa villt og náttúruleg svæði fram yfir ofhönnuð skipulögð 

leiksvæði. Samkvæmt Kristínu hefur framboð og aðgengi að 

fjölbreyttri aðstöðu til útivistar í hverfum töluverð áhrif á 

fjölbreytileika og tíðni útiveru og hreyfingar barna (Silja Björk 

Huldudóttir, 2006, bls. 36).  
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3.3 Leik- og útivistarsvæði á Akureyri 

Mikilvægi þess að börn geti verið úti að leika sér er óumdeild og 

tímalaus staðreynd. Í stöðugt þéttari byggð og aukinni umferð alast 

sífellt fleiri börn upp án mikillar snertingar við náttúruna. Á Akureyri 

eru 28 opin leiksvæði í umsjón bæjarins, að skólalóðum og boltavöllum 

undanskildum. 

Mynd 3 Opin leiksvæði og boltavellir 

Þegar kortið hér að ofan er skoðað sést að skipting leiksvæða milli 

hverfa er ansi ójöfn, en taka verður tillit til þess að íbúafjöldi hverfanna 

er líka mismunandi. Nokkuð áberandi er að nýlegri hverfi eru með 

fleiri leiksvæði, sérstaka athygli vekur að gert er ráð fyrir á skipulagi 

leiksvæði í nærri því hverri götu í Giljahverfinu. Þá er einungis gert ráð 

fyrir tveimur opnum leiksvæðum í Naustahverfi sem byggist mjög hratt 

upp.  

Í fyrra, árið 2005, var varið um 9 milljónum í rekstur opinna leiksvæða 

hjá bænum og er áætlaður kostnaður vegna þeirra 12.3 milljónir í ár, 

2006. Markmið bæjaryfirvalda er að endurgerð eldri leiksvæða verði 
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lokið 2010, en þá eiga öll leiksvæði á vegum bæjarins að vera vottuð af 

Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra og uppfylla tilskyldar kröfur um 

öryggi og þess háttar. Auk endurgerðar eldri leiksvæða er unnið að 

gerð nýrra leiksvæða sem eru nokkuð mörg samkvæmt skipulagi, 

markmiðið er að gera alla vega eitt nýtt leiksvæði á ári (Jón Birgir 

Gunnlaugsson, munnleg heimild, 12. apríl 2006). 

Það eru lög og reglugerðir í gildi sem fara þarf eftir. Akureyrarbær fer 

eftir reglugerð 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða, þar er 

kveðið á um skoðanir sem þarf að framkvæma. Um er að ræða 

reglubundna yfirlitsskoðun sem er framkvæmd annars vegar daglega 

og hins vegar vikulega, þá þarf að skoða hvort börnum stafi hætta af 

svæðinu vegna skemmda, notkunar, veðurs eða rusls. Rekstrarskoðun 

er framkvæmd á þriggja mánaða fresti og þar þarf að ganga úr skugga 

um að tæki á leikvöllum virki eins og til er ætlast, séu stöðug, 

undirlendi sé slétt og svo framvegis, sjá gátlista í viðauka 4. Að lokum 

er um að ræða aðalskoðun sem skal framkvæmd með mest 12 mánaða 

millibili af utanaðkomandi aðilum (Reglugerð um öryggi leikvallatækja 

og leiksvæða og eftirlit með þeim, nr. 942/2002). Þessi reglugerð gefur 

heilmikið öryggi ef eftir henni er farið en hún er líka takmarkandi. 

Erfitt getur reynst að hugsa út fyrir hana og reyna þannig að auka 

fjölbreytni og náttúrulegt umhverfi á leiksvæðum. 

Útivistarsvæði sveitarfélaga eru kannski sá grundvöllur þar sem 

skipuleggjendur og framkvæmdaaðilar eru ekki of takmarkaðir af 

reglum og hugmyndir geta leikið lausum hala. Náttúruleg útivistar-

svæði Akureyrarbæjar eru ekki mikið inni í hverfunum, heldur meira 

utan við bæinn eins og Kjarnaskógur, Óshólmarnir, Krossanesborgir og 

Naustaborgir sem eru allt svæði utan við þéttbýlið. Svæðið í kringum 

Glerá og Háskólann er eina náttúrulega útivistarsvæðið sem eru innan 

byggðar Akureyrarbæjar. Erfitt er að komast að útivistarsvæðum í 

kringum bæinn án þess að vera á bíl og aðgengi barna að þeim því 

takmörkuð við samfylgd fullorðinna. Einnig er erfitt að komast á milli 

hverfa eftir grænum leiðum, það er að segja án þess að fara meðfram 

eða yfir miklar umferðargötur. 
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Mikilvægi útivistar og hreyfingar er ótvírætt og öllum heimildum ber 

saman um það. Til að nálgast markmið verkefnisins, að komast að því 

hversu vel Akureyrarbær mætir útivistarþörfum foreldra með börn á 

leikskólaaldri, þarf að rannsaka viðhorf þeirra. Aðferðir við rannsókn á 

markhópnum er margar og mikilvægt að velja þá sem hentar best 

miðað við allar forsendur verksins. 
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4 Markaðsrannsóknir 
Í þessum kafla verður fjallað um ýmsar markaðsrannsóknaraðferðir 

sem hægt er að nota til að komast nær viðfangsefninu á sem 

áhrifaríkastan hátt.  

Markaðsrannsóknir eru gerðar til að skoða og kynnast mörkuðum, 

einkennum og eiginleikum þeirra. Fyrirtæki nota rannsóknirnar meðal 

annars til að meta markaðshlutdeild, gera framtíðaráætlanir, meta og 

skilgreina markhópa, gera miðaðri auglýsingar og hjálpa til við 

vöruþróun (Boyd, Westfall og Stasch, 1989, bls. 9). En 

markaðsrannsóknir takmarkast ekki við fyrirtækjamarkaði þær eiga allt 

eins rétt á sér hjá stofnunum og fyrir ýmsa hagsmunaaðila, í rauninni 

alla sem eru að veita einhvers konar þjónustu eða framleiða og selja 

vöru. Eins og til dæmis sveitarfélag sem vill kynnast skoðunum og 

þörfum íbúa sinna og hvernig því gengur að uppfylla þær. Það er ekki 

nóg að vera með fullyrðingar og ímyndarherferð ef það sem er sagt 

stenst ekki. 

Markaðsrannsóknir tengja neytendur, viðskiptavini og almenning við 

þann sem framkvæmir rannsóknina með upplýsingum. Þessar 

upplýsingar eru notaðar til að skilgreina markaðstækifæri og vandamál, 

ákvarða athafnir og fylgjast með frammistöðu á markaði. Þannig er 

hægt að fá upplýsingar um þarfir og óskir almennings og hvernig best 

sé að koma til móts við þær (Boyd, o.fl. , 1989, bls. 9). 

Gögnum sem notuð eru við vinnslu markaðsrannsókna er gjarnan skipt 

í forgögn og frumgögn, sem lýst er nánar hér á eftir. 

Rannsóknaraðferðir í markaðsrannsóknum eru eigindlegar og 

megindlegar aðferðir, stundum líka kallaðar leitandi og lýsandi 

rannsóknaraðferðir. Algengast og heillavænlegast er að blanda þessum 

þáttum saman og láta hlutarins eðli segja til um hvaða 

rannsóknaraðferð er áhrifamest í hverri rannsókn fyrir sig.  
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4.1 Forgögn og frumgögn 

Auðveldasta aðferðin við markaðsrannsóknir er að skoða fyrirliggjandi 

upplýsingar sem safnað hefur verið í öðrum tilgangi, svokölluð 

forgögn, innan eða utan fyrirtækis. Hið opinbera á ýmsar heimildir og 

tölur um neytendahegðun fólks og önnur atriði. Mörg fyrirtæki eiga 

líka almennar upplýsingar, til dæmis dagblöð, tímarit og aðrir 

fagaðilar. Einnig þurfa fyrirtæki að skoða sínar eigin upplýsingar vel 

áður en farið er út í frekari markaðsrannsóknir. Ýmsar tölur geta legið 

fyrir sem hjálpa til við að varpa ljósi á þau málefni sem fyrirtæki vilja 

skoða betur, svo sem sölutölur, skýrslur, gamlar spurningakannanir, 

kvartanir og fleira (Boyd o.fl., 1989, bls. 21-2). Þetta er ódýr leið til að 

nálgast upplýsingar og hægt er að ná yfir langan tíma og safna miklu af 

upplýsingum. En þó að leit í fyrirliggjandi upplýsingum sé góð leið til 

að byrja með og þá sérstaklega til að kynna sér viðfangsefnið án 

mikillar fyrirhafnar og tilkostnaðar verður að taka tillit til þess að 

mikilvægar breytur eru ekki til staðar og nálgun efnisins er ekki á 

forsendum rannsakandans (Churchill, 1995, bls.150-1). 

Akureyrarbær á forgögn úr könnunum Náttúruverndarnefndar en þau 

lýsa ekki nægilega vel ástæðum skoðana fólks, eru aðallega stikkorð. 

Þess vegna þótti nauðsynlegt að afla frumgagna, frumgögn eru gögn 

sem upphaflega er aflað til að leysa viðkomandi vandamál sem 

rannsaka á. Til þess er hægt að nota megindlegar eða eigindlegar 

rannsóknir. 

4.2 Megindlegar rannsóknir 

Megindleg rannsókn felst í magni gagna og því að fá sem flesta til að 

svara könnun. Úr ákveðnu þýði, fyrirfram skilgreindum hópi fólks, er 

valið nógu stórt úrtak, hluti aðila úr þýðinu, til að hægt sé að gefa sér 

að niðurstöðurnar verði marktækar fyrir allt þýðið. Megindlegar 

rannsóknir eru við hæfi þegar ná á til fjöldans, sem gjarnan hefur mjög 

mismunandi skoðanir (Wright og Crimp, 2000, bls. 321, 325). 
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Megindlegum eða lýsandi rannsóknum er ætlað að lýsa einhverju, til 

dæmis einkennum neytenda, hegðun fólks eftir aldri, kyni, tekjum eða 

öðru. Einnig eru lýsandi rannsóknir notaðar til að spá fyrir um 

framtíðina, kanna tengsl breyta eða staðfesta tilgátur. Lýsandi 

rannsóknir gefa töluleg gögn, sem auðvelt getur verið að vinna úr, til 

að töluleg gögn komi að gagni þarf markmið rannsóknarinnar að vera 

skýrt. Töluleg gögn gera engum gagn ef ekki er unnið vel úr þeim 

(Churchill, 1995, bls. 163-4). 

Undir megindlegar rannsóknaraðferðir falla meðal annars úrtaks-

rannsóknir og tilraunir. Kostir við úrtaksrannsóknir eru meðal annars 

þeir að þannig má fá mikið af upplýsingum oft á stuttum tíma, ódýrt og 

kanna má það sem er liðið. Það fæst nokkuð skýr mynd af ástandinu 

eins og það er á þeim tímapunkti sem rannsóknin er gerð. Helstu gallar 

í úrtaksrannsóknum eru að mælingarnar eru óbeinar og gjarnan eftir á 

þannig að ekki er vissa um orsakasamhengið. Einnig getur minningin 

um atburðinn verið öðruvísi en ef fylgst væri með þegar framkvæmdin 

á sér stað. Ef spurningalistar eru hringdir út tekur það ekki langan tíma 

15-20 mínútur á hvern lista. Oftast gerir internetið fólki kleift að svara 

á sínum eigin tíma og eftir hentugleika þó verður svöruninni reyndar 

frekar ábótavant (Churchill, 1995, bls. 177, 180).  

Tilraunir eru rannsóknir sem miða að því að einangra og ákvarða 

áhrifaþátt með því að halda öðrum þáttum stöðugum. Mikilvægt er að 

skipting í hópa sé tilviljunarkennd og frumbreyturnar séu stjórnanlegar. 

Helsti kostur tilrauna eru möguleikarnir á að greina áhrifaþætti í sundur 

og skilja þannig aðalatriðin frá aukaatriðunum. Gallar rannsóknar-

aðferðarinnar er hversu erfitt getur verið að halda öllum þáttum 

stöðugum og einnig að alhæfingargildi tilrauna er oft takmarkað 

(Churchill, 1995, bls. 197).  

Til að gera góða megindlega rannsókn á viðfangsefni skýrslunnar hefði 

þurft nokkuð stórt úrtak, því byggja þyrfti á litlum upplýsingum frá 

mörgum aðilum. Nú þegar eru til forgögn sem byggja á megindlegum 

aðferðum og ekki gefur umgjörð þessa verkefnis tækifæri til að gera 
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betur en þau gögn sem til eru. Því var valin sú leið að gera eigindlega 

rannsókn, sem byggir á miklum upplýsingum frá fáum aðilum. 

4.3 Eigindlegar rannsóknir 

Eigindlegar eða leitandi rannsóknir birta ekki tölfræðilegar niðurstöður, 

meiri áhersla er lögð á bakgrunn fólks, tilfinningar þess, ástæður 

skoðana og bestu leiðirnar til að ná til þeirra. Í eigindlegum 

rannsóknum er úrtakið lítið, meiri áhersla er lögð á gæði en magn og 

skoðanir einstaklinga athugaðar þeim mun betur. Margir eru hræddir 

við að byggja stórar ákvarðanir á litlu úrtaki og vilja frekar tölfræðilega 

nákvæmar rannsóknir. En eigindlegar rannsóknir eru taldar mun 

ódýrari en megindlegar og gefa líka tækifæri til að skilja 

neytendahegðunina og ástæður hennar. Þær eru líka góðar til að gera 

megindlegar rannsóknir skilvirkari eða til að vinna betur úr þeim en 

best er að nota þessar tvær aðferðir saman þar sem þær bæta hvor aðra 

upp. Helstu annmarkar eigindlegra rannsókna er að velja “rétta” úrtakið 

og að stjórnendur rannsóknanna séu hæfir (Mcdaniel og Gates, 1998, 

bls. 98-100). 

Undir eigindlegar rannsóknir falla meðal annars viðtöl við 

lykilpersónur og rýnihópar. Viðtöl fanga þekkingu og reynslu þeirra 

sem eru sérfróðir um málið sem verið er að rannsaka en mjög 

mikilvægt er að vanda val á viðmælendum. Kostir viðtala eru hátt 

rannsóknarréttmæti og sveigjanlegt rannsóknarform. En gallar hversu 

lítið alhæfingargildi rannsóknin hefur, einnig getur hún orðið 

kostnaðarsöm og tímafrek (Churchill, 1995, bls. 147-9). 

4.3.1 Rýnihópar 

Rýnihópar eru meðal annars notaðir við frumathugun á markaði, til að 

búa til ramma utan um spurningalista fyrir megindlegar rannsóknir. Oft 

eru fyrirtæki að fá álit og skoðanir á nýrri vöru sem á að fara að selja 

eða að leita eftir hugmyndum að vörum til að selja. 

Að vera með rýnihóp tekur stuttan tíma og hægt er að fá mikið magn af 

upplýsingum. Einnig getur útkoman verið mun fjölbreyttari og fleiri 
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sjónarhorn notið sín heldur en ef um einstaklingsviðtöl er að ræða. Til 

að niðurstöður rýnihópa séu áreiðanlegar þarf að ganga úr skugga um 

að fólkið í hópnum spegli það þýði sem fjalla á um og draga ályktanir 

um. Stjórnandinn þarf að vera hlutlaus og geta dregið fram aðalatriðin. 

Rýnihópar eru gjarnan gagnrýndir fyrir það að ef sami hópurinn er 

undir stjórn mismunandi spyrla komi mismunandi niðurstöður, en það 

er enginn einn sannleikur og í eigindlegum rannsóknum verður að taka 

tillit til þess (Wright og Crimp, 2000, bls. 40-4).  

Í ljósi ofangreindra kosta rýnihóps, þess að hann gefur aðra og dýpri 

sýn á ástæður skoðana viðmælenda, er það hentug rannsóknaraðferð 

fyrir þessa skýrslu. Þannig er hægt að tala við foreldra leikskólabarna 

og fá góða innsýn í daglegt líf þeirra og skoðanir á bæjarfélaginu. Það 

að rýnihópur er ódýr og tekur tiltölulega stuttan tíma eru vissulega 

kostir líka. Til að rýnihópurinn beri sem mestan árangur þarf að standa 

vel að undirbúningi og framkvæmd hans. 

4.3.2 Framkvæmd og undirbúningur rýnihóps 

Þessi kafli fjallar um undirbúning og framkvæmd rýnihópa bæði á 

fræðilegan hátt og eins nákvæmar um þann hóp sem var kallaður 

saman vegna skýrslunnar. 

Rýnihópar eru gjarnan samansettir af um átta þátttakendum sem eiga 

eitthvað sameiginlegt. Reynt er að hafa umhverfið þægilegt svo fólki 

líði vel og treysti sér til að segja skoðanir sínar. Yfirleitt er gert ráð 

fyrir að umræðan taki einn til einn og hálfan tíma eða nógu lengi til að 

fólk komi skoðunum sínum á framfæri en þó ekki það lengi að fólk 

missi áhugann og þráðinn í umræðunni. Í rýnihópum fá þátttakendur að 

ræða málin og ef vel er stjórnað eiga allir að koma sínum skoðunum að 

og enginn einn að leiða umræðuna (Wright og Crimp, 2000, bls. 40-4). 

Rýnihópurinn var valinn með svokölluðu snjóboltaúrtaki, þannig að 

kunningjar höfundar bentu á vini sína. Þátttakendur urðu að eiga börn á 

leikskólaaldri og reynt var að fá foreldra úr öllum hverfum bæjarins, 

sjá viðauka 3. Hringt var í 10 aðila og gátu 8 af þeim mætt á tilsettum 

tíma, fjórar mæður og fjórir feður. 



Lokaritgerð 2106  AJ 

26

Þegar hópurinn hittist tekur stjórnandinn fram hver tilgangur fundarins 

er og kemur með umræðuefni til að hefja umræðuna. Gott er að byrja 

almenna umræðu um viðfangsefni hópsins og reyna að leiða umræðuna 

þannig inn á hvað fólki líkar og mislíkar við vöruna/viðfangsefnið. 

Stjórnandinn reynir að láta umræðuna skapast af sjálfu sér og skipta sér 

að þegar umræðu hefur verið lokið um tiltekið efni eða benda þarf á 

nýja fleti á umræðunni. Þá leggur hann fram spurningar sem annars 

yrði ekki velt upp og heldur þátttakendum við efnið. Venjulega eru 

umræðurnar teknar upp svo hægt sé að einbeita sér að því sem gengur á 

en ekki gleyma sér í að taka niður punkta og þá þarf ekki að hafa 

áhyggjur af að missa af mikilvægum eða lítilvægum atriðum. 

Stjórnandinn þarf að samsamast hópnum og vera með áætlun um 

hvernig hann vill að umræðan þróist og hvernig sé best að kynna ný 

umræðuefni þannig að umræðan haldi dampi og fari ekki út fyrir efnið 

en taki þó á öllum sjónarhornum sem þurfa að koma fram. Rýnihópar 

eru ekki gerðir til að komast að stærðum, prósentum eða almennum 

alhæfingum heldur til að kynnast skoðunum fárra vel (Boyd o.fl., 1989, 

bls. 98-100). 

Við undirbúning rýnihópsins voru öll 28 opnu leiksvæðin á vegum 

bæjarins heimsótt, sjá viðauka 3, og fimm af þeim svæðum valin til 

frekari umræðu á fundinum. Öll svæðin sem valin voru eru tiltölulega 

nýuppgerð, þannig var lagt mat á hvernig þátttakendum í rýnihópnum 

líkar stefna bæjarins og það umhverfi sem koma á alls staðar. Myndir 

sem sýndu mismunandi árstíma á svæðunum voru prentaðar út og 

notaðar til að skapa umræður, sjá viðauka 6-10. Undirbúningsvinna 

fyrir rýnihópinn fólst einnig í uppsetningu umræðuramma fyrir 

fundinn. Eftir tvo fundi með deildarstjóra Framkvæmdadeildar 

Akureyrarbæjar og verkefnisstjóra umhverfismála var umræðuramminn 

fullmótaður, sjá viðauka 5.  

Mikilvægt er að öllum finnist þeir geta komið með ábendingar og sagt 

skoðanir sínar óhindrað á meðan á fundi rýnihópsins stendur. Gott er 

að spyrja opinna spurninga sem fela ekki í sér möguleikann á já og nei 

svörum, leggja fram tilgátur um hvort einhver hafi upplifað hluti, sem 
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lýst er, á annan hátt en sá sem lýsir þeim gerði. Mikilvægt er að bjóða 

upp á skiptar skoðanir innan hópsins þannig að þátttakendur séu ekki 

hræddir um að skoðun þeirra fái ekki hljómgrunn og sé því ekki þess 

virði að koma henni á framfæri (Kjartan Ólafsson, munnleg heimild, 

26. janúar 2006). 

Fimmtudagskvöldið 9. febrúar 2006 var haldinn fundur með rýnihópi í 

fundarsal Rannsóknarstofnunar Háskólans á Borgum á Akureyri. Á 

fundinn mættu fjórir feður sem áttu börn á aldrinum 9 mánaða til 6 ára 

og fjórar mæður sem áttu börn á aldrinum 9 mánaða til 4 ára, í viðauka 

3 má sjá á korti hvar þátttakendurnir bjuggu og opin leiksvæði á vegum 

bæjarins. Til að auðvelda úrvinnslu atriða sem fram komu á fundinum 

var hann hljóðritaður. Notast var við fyrirferðarlitla hljóðnema og tekið 

fram að einungis rannsakandinn myndi hlusta á upptökuna. Allir 

þátttakendur voru samþykkir því að taka fundinn upp og upptakan 

virtist ekki trufla neinn. Þátttakendur voru hispurslausir í svörum og 

hreinskilnir, fljótt myndaðist þannig andrúmsloft að fólk treysti sér til 

að koma sínum skoðunum á framfæri. Hvorki virtist einn þátttakandi 

tjá sig áberandi mest, né minnst og voru niðurstöður fundarins skýrar 

og fróðlegar. 
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5 Niðurstöður 
Þessi fimmti kafli fjallar um niðurstöður rýnihópsins um þau fimm 

svæði sem þeim voru sýnd og aðrar ábendingar og umræður sem 

sköpuðust. Í upphafi fundarins kynntu þátttakendur sig með nafni, 

sögðu hvar þeir byggju, hversu mörg börn á hvaða aldri þau ættu og 

annað sem þeim fannst skipta máli. 

Samkvæmt þátttakendum í hópnum er helst verið að nota leiksvæði 

sem eru nálægt heimilinu, sem sagt nær- og grenndarvelli, þangað sem 

auðvelt, öruggt og fljótlegt er að fara. Þar sem fólk er gestkomandi 

nýtir það sér líka leiksvæðin í kring. Stærri svæði eins og leikskólar og 

grunnskólar voru notaðir sjaldnar en þóttu meiri upplifun og farið var í 

Kjarnaskóg spari, eins og einn þátttakandinn orðaði það. Einnig þótti 

auðveldara að fara í Kjarnaskóg þegar bara eitt barn var með. Ef tvö 

börn voru með í för var orðin meiri fyrirhöfn að fara af stað og þess 

vegna leiksvæðin í grenndinni frekar notuð. Það sem foreldrunum þótti 

mestu skipta um val á leiksvæðum og ánægju þeirra, annað en 

staðsetningin, var að svæðin væru snyrtileg. Það var sameiginlegt mat 

þátttakenda að það væri ekki skemmtilegt þegar börnin léku sér í 

glerbrotum og rusli, slík umgengni verður til þess að fólk hættir að 

koma á svæðin. Ein móðirin hafði lent í því að sonur hennar fann 

hasspípu á leiksvæði og þau hafa ekki komið þar síðan. Önnur móðir í 

hópnum sagði frá því að faðir hennar hreinsaði alltaf reglulega 

leiksvæðið í götunni hjá sér, sem þótti fallega gert en ekki í verkahring 

íbúanna. 

Almennt álit þátttakenda var að Kjarnaskógur væri mjög gott 

útivistarsvæði fyrir alla fjölskylduna en leiðinlegt væri að komast 

einungis þangað á bíl. Það breytist nú reyndar kannski fyrir nýja íbúa 

Naustahverfis, en almennt þurfa bæjarbúar að fara á bíl. Þátttakendur á 

fundinum voru sammála um að það vanti meiri gróður og meira skjól á 

útivistarsvæðum bæjarins. Það sem einnig þótti vanta var náttúrulegt 

útivistarsvæði í hvert hverfi, ekki endilega tengt leiksvæðunum heldur 
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til almennrar útiveru og tengsla við náttúruna. Mörgum þótti of langt 

að þurfa að fara í Kjarnaskóg til að komast í tengsl við náttúruna. 

Komið var með þá hugmynd að malbika stíg í móunum ofan við 

Síðuhverfið, svo hægt væri að fara í gönguferðir með vagna og á 

hjólum. Þau svæði þar sem er gróður og skjól, t.d. Lystigarðurinn og 

Hamarskotstún fengu góða dóma. Bent var á að hægt væri að nota 

Hamarskotstúnið meira þar væri gróður og skjól til staðar, er reyndar 

nálægt sundlauginni en yrði samt allt öðruvísi, gaman að labba í 

gegnum. Einnig kom einn þátttakandinn með þann punkt að það væri 

helst til mikill dugnaður við að byggja á grænu svæðunum. 

Eftir almennar umræður um aðstæður í bænum var umræðan orðin 

óþvinguð og myndir af svæðunum fimm sýndar. 

5.1 Svæði 1 

Mynd 4 Leiksvæði 1 

Svæði 1 er í Giljahverfinu, sjá stærri myndir í viðauka 6. Þar er að 

finna snúningspall fyrir fjóra, gormahest, fjórar rólur, tvær fyrir 

ungabörn og tvær fyrir stærri börn, sandkassa, rennibraut og bekk með 

borði til að sitja við. 

Rýnihópnum fannst svæðið illa frágengið, gerði ráð fyrir að það ætti 

eftir að klára að ganga frá, til dæmis vantaði gúmmídúk undir tækin og 

þarna væri mikil drulla á rigningardögum. Þegar dúkurinn væri kominn 

á þyrfti svæðið ekki mikið viðhald til að byrja með, hann kæmi í veg 

fyrir að drulla myndaðist undir tækjunum og að moka þyrfti sandinum 

aftur undir rólurnar og rennibrautina. Í viðtali við verkefnastjóra 

umhverfismála hjá Akureyrarbæ seinna kom fram að ekki á eftir að 
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ganga betur frá svæðinu, heldur er ætlunin að hafa það svona (Jón 

Birgir Gunnlaugsson, munnleg heimild, 23. febrúar 2006). 

Svæðið þótti berangurslegt eins og það vantaði einhver leiktæki því 

það var svo langt á milli þeirra. Þarna er lítið skjól þar sem það er opið 

í allar áttir og blokkirnar mynda vindsveipi. Einnig var bent á að það 

væri þægilegt fyrir fólkið sem býr í húsunum í kring að geta séð börnin 

sín út um gluggana og þess vegna væri gott að hafa ekki of mikinn 

gróður. En þá kom einnig upp sú spurning hvort svæðið væri ekki 

hugsað fyrir fleiri en bara nánustu íbúana. Margir fara hvert sem er ef 

barninu líkar svæðið. 

Aðrar athugasemdir sem komu fram vegna svæðisins voru: 

� Gormahesturinn langt í burtu frá öðrum tækjum. 

� Ágætis tæki. 

� Þyrfti að vera huggulegra svæði svo fólk kæmi lengra að. 

� Vantar lýsingu í þessu hverfi, krakkar upp í 10 ára hræddir að 

labba á milli húsa, ekki allir sammála um útivist í myrkrinu. 

� Vantar gróður. 

Þetta þótti því sæmilegt svæði fyrir þá sem búa þarna alveg í kring, en 

ekki nógu spennandi til að gera sér ferð þangað. 

5.2 Svæði 2 

Mynd 5 Leiksvæði 2 
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Svæði 2 liggur á milli Grundargerðis og Stóragerðis, sjá stærri myndir í 

viðauka 7. Þar eru tveir gormahestar, vegasalt, tvær venjulegar rólur, 

bekkir og borð, sandkassi og rennibraut með húsi eða búð undir. 

Það voru ekki allir sem vissu hvar þetta er og langur tími fór í að 

útskýra staðsetninguna. Sama hugmynd og á svæði 1, leiktækin eru þau 

sömu, langt á milli þeirra og frekar berangurslegt. Lítil hætta á að 

börnin tali saman eða kynnist sem leika sér þarna. 

Þarna í nágrenninu er einn sandkassi á stangli, þar voru rólur en þær 

þóttu of gamlar og voru fjarlægðar. Alveg tilgangslaust að hafa 

sandkassann, ekki notaður nema af köttum sagði ein sem býr í 

nágrenninu. Þátttakendur veltu því fyrir sér hvort eitthvað sé gert í að 

hreinsa sandinn, sumir héldu að það væri skipt einu sinni á ári og aðrir 

efuðust um að það væri alls staðar. Seinna kom í ljós að skipt er um 

sand í öllum sandkössum bæjarins einu sinni á ári (Jón Birgir 

Gunnlaugsson, munnleg heimild, 23. febrúar 2006). 

Á þessu leiksvæði er mikill skuggi og skjól, stundum sól á sumrin. Upp 

kom spurning af hverju það væri alltaf möl á leiksvæðum, tilgátur um 

ástæðu þess var að gras verðurr að mold og sparkast fljótt upp, einnig 

bent á að betra væri að detta í möl. Þátttakandinn sem býr í þessu hverfi 

notar þennan leikvöll oft með þriggja ára syni sínum og er mjög 

ánægður með hann eins og aðra í þessu hverfi. 

5.3 Svæði 3 

Mynd 6 Leiksvæði 3 

Svæði 3 liggur á milli Hamragerðis og Stekkjargerðis, sjá stærri myndir 

í viðauka 8. Þarna eru tvær venjulegar rólur, tvö gormatæki, vegasalt, 
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sandkassi, bekkir með borði og rennibraut. Það voru ekki allir 

þátttakendur í hópnum vissir um hvar þetta svæði er. 

Þetta þótti almennt vera yndislegt svæði, þarna er góð brekka fyrir 

snjóþotur og skjól frá trjánum í görðunum í kring. Heildarmyndin þótti 

miklu betri en á hinum tveimur svæðunum sem búið var að skoða, allt 

annað og vinalegra að sjá. Frábært að hafa gúmmímotturnar, þá mokast 

ekki sandurinn og undirlagið í burtu frá þeim tækjum sem mest eru 

notuð. Líka betra að detta á þær en malbikið, en samt ekki gott að detta 

á þær. Sumum fannst betra að hafa malbik en aðrir voru ekki hrifnir af 

malbiki. 

Aðrar athugasemdir sem komu fram vegna svæðisins voru: 

� Pabbi eins þátttakandans hreinsar svæðið reglulega, gengur um 

og týnir glerbrot o.þ.h. 

� Mjög góður leikvöllur.  

� Tröppurnar í rennibrautina eru of grunnar fyrir þriggja ára 

fætur, þá er klifrað með fram stiganum og það er ekkert 

handrið. Þyrfti að vera opið í gegn svona er erfitt að tilla 

fætinum inn á.  

� Mikið af fólki þarna á öllum tímum, sérstaklega um helgar og 

seinni partinn. 

Mikil ánægja með útlit og umgjörð þessa leiksvæðis, ekki umferð alveg 

ofan í fólki og næstum því náttúrulegt umhverfið. 

5.4 Svæði 4 

Mynd 7 Leiksvæði 4 
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Svæði 4 er við Ránargötu, sjá stærri myndir í viðauka 9, þar er 

rennibraut, sandkassi og tvær venjulegar rólur. 

Athugasemdir sem komu fram vegna svæðisins voru: 

� Mjög snautt svæði, alls ekki skapandi. Auðvelt að auka 

fjölbreytnina, t.d. er búðarleikur vinsæll þar sem er búð undir 

rennibrautinni. 

� Kattasandur í sandkassanum. 

� Almennilegur stigi upp í rennibrautina. 

� Snjóruðningurinn góður hóll til að renna sér, ekki alslæmt en 

leiðinlegt að sjá þetta svona. 

� Alls staðar sama uppbyggingin, rólur til að róla sér í o.s.frv. 

� Vantar spýtur til að gera eitthvað með.  

� Allt nýtt, opið svæði langt á milli. 

� Ekkert svæði til að sitja á, verður að vera bekkur, getur samt 

orðið hættulegur ef hann er ekki festur. 

Þótti mjög lítið spennandi svæði, skuggsælt og alveg ofan í götunni, 

sem reyndar er ekki mikil umferð um. 

5.5 Svæði 5 

Mynd 8 Leiksvæði 5 

Svæði 5 er við endann á Vættagili og neðan við Valagil, sjá stærri 

myndir í viðauka 10. Þar er að finna tvo gormahesta, sandkassa, 

rennibraut, bekk með borði og fjórar venjulegar rólur. Enginn 
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þátttakendanna í rýnihópnum vissi hvar þetta er eða hafði farið þangað, 

sköpuðust miklar umræður um hvar þetta væri og hvernig væri hægt að 

komast að þessu. 

Þarna er ekkert malbik heldur bara gras og hægt er að ímynda sér að 

maður sé úti í náttúrunni, engin umferð og þess vegna hægt að sleppa 

börnunum alveg lausum og leyfa þeim að hlaupa um. Hlýlegt svæði 

með mikilli náttúru, víðáttu og útsýni sögðu sumir, meðan öðrum 

fannst þetta of berangurslegt. Þarna kæmi vindur alveg norðan frá 

Grímsey og að þarna uppfrá væri erfitt veður og mikið rok. 

Svæðið þótti óklárað, það var gert ráð fyrir að það ætti eftir að setja 

gúmmímottur. Bekknum sem er á sumarmyndinni hafði verið rúllað 

niður að sparkvellinum þegar vetrarmyndin var tekin. Verður að festa 

borðið niður, karlmönnunum í hópnum fannst nú ekki mikið mál að 

reka niður fjóra hæla. 

5.6 Almenn atriði 

Við yfirferð á myndum af svæðunum skapaðist almenn umræða og þar 

komu fram ýmis atriði og athugasemdir sem áttu ekki við um þau 

tilteknu svæði sem valin voru. Þessar athugasemdir voru meðal annars 

eftirfarandi: 

� Stjórnandinn benti þátttakendum á að ekki væru ruslafötur á 

neinu af svæðunum sem skoðuð voru. Það þótti ekki nógu gott 

en bent var á að það væri bara kveikt í þeim. 

� Foreldrar 6-8 ára barna þora ekki að skilja börnin eftir í 

hjólabrettagarðinum of langt í allt. Öðrum fannst gott að fá frið 

fyrir unglingunum.  

� Leiksvæðið við Brekkuskóla eins og stubbaland, mjög 

ævintýralegt. 

� Svæði geta verið vinsæl án þess að það séu leiksvæði. 

� Andapollurinn mjög sóðalegur, á óhentugum stað og 

óaðlaðandi. 
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� Engin brekka í Síðunum. 

� Af hverju leikvöllurinn á tjaldstæðinu afgirtur, líklega ekki á 

vegum bæjarins. 

� Vantar fleiri valmöguleika til útivistar, mikil mengun, mikil 

umferð. 

� Flestir láta leikskólann sjá um útivist á virkum dögum. 

� Gaman að labba í skógarreitnum milli Glerárinnar og 

Hlíðarbrautarinnar, vel upplýst, eini náttúrlegi staðurinn, bekkur 

og hægt að grilla, hægt að gera æfingar. Ágætur hringur að fara 

framhjá HA, eini hringurinn sem er lítil umferð. Bara einn 

þátttakandi sem ekki þekkti þessa leið.  

� Hægt að ganga með fram Gleránni neðan við stífluna og niður 

hjá stöðinni, ekki hægt að fara með vagn en mjög skemmtilegt, 

enginn umferðarhávaði, að labba þarna ofan í gilinu eins og 

vera ekki á Akureyri. 

� Rennibraut þar rennirðu þér, rólur þar rólarðu þér, hestur þar 

ruggarðu þér, vantar fleiri búðarborð, eitthvað sem kemur 

ímyndaraflinu á hreyfingu allt ákveðið fyrirfram. Vantar bíla, 

báta og spýtur til að gera eitthvað. 

� Auka fjölbreytnina. 

� Þarf að vera hægt að setjast, en þarf líka að festa bekkina. 

� Steinsteypu bekkur á göngustígnum notaður sem 

manndómsáskorun að velta honum. 

� Dekkjarólanna saknað, börnunum fannst gaman að róla sér 

saman, samvinna og félagsskapur 

Flestir þátttakenda voru með börn á leikskóla og því skapaðist almenn 

umræða um málefni tengd leikskólum. Fleiri en einn hafði þá sögu að 

segja að þurfa að bíða töluvert lengi eftir leikskólaplássi og það þótti 

ekki samræmast útgefinni fjölskyldustefnu bæjarins. 
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5.7 Sandkassar 

Í rýnihópnum var mikið rætt um sandkassa og voru allir 8 

þátttakendurnir sammála um að þeir leyfðu börnunum sínum ekki að 

leika sér í almenning sandkössum. Einn þátttakandinn sagði að í 

annarri hverri skóflu væri kattaskítur og efuðust allir um að þeir væru 

nokkurn tíman þrifnir. Almennt var það metið svo að börnin léku sér 

nægilega mikið í sandkössum á leikskólunum. 

Enginn af þátttakendunum í hópnum leyfir börnunum sínum að leika 

sér í almenningssandkössum. Þannig að fólki fannst alveg eins hægt að 

sleppa þeim. Lagt var til að nýr titill verkefnisins yrði að leggja niður 

alla sandkassa á Akureyri. 

Einn þátttakandinn hafði gert rannsókn á nokkrum sandkössum í 

örverufræði á sjávarútvegsbraut HA fyrir nokkrum árum og komu þeir 

mjög illa út, þannig að þessi ótti virtist ekki vera ástæðulaus, þó að 

mömmurnar héldu sumar að þær væru heldur að ofvernda börnin sín. 

Samhljóma álit þátttakenda á fundinum að ekki ætti að leyfa börnum að 

leika sér þarna, alls staðar þar sem er sandur laus kemur skítur.  

Þegar þetta atriði var rætt við Jón Birgi, verkefnastjóra umhverfismála 

hjá framkvæmdadeild Akureyrarbæjar, þóttu honum þessar ábendingar 

mjög áhugaverðar. Í ljós kom að sandkassar bæjarins eru hreinsaðir 

einu sinni á ári og á það einnig við um sandkassana á leikskólunum, en 

þátttakendurnir gerðu ráð fyrir að þeir væru á ábyrgð leiksskólanna 

sjálfra. Sandkassar og viðhald þeirra kostar 700-800 þús. kr. á ári og ef 

þeir eru almennt lítið notaðir mætti vissulega nýta þessa peninga í 

annan rekstur leiksvæða (Jón Birgir Gunnlaugsson, munnleg heimild, 

23. febrúar 2006). 

5.8 Kynningarmál 

Það sem rannsakanda og stjórnanda rýnihópsins þótti helst vekja 

athygli og vera ein helsta niðurstaða fundarins var að ekki væri 

nægilega vel staðið að kynningarmálum. Mikilvægt er að íbúar sveitar-

félagsins hafi aðgang að upplýsingum um þjónustu þess og það er 
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tiltölulega einföld aðferð til að auka ánægju íbúanna. Gera verður ráð 

fyrir að þjónustan, eins og útivistarsvæði, séu fyrir hendi til að hægt sé 

að nota þá en ekki bara af því það líti vel út á pappírum. Einnig er 

Akureyri að verða heilmikill ferðamannabær og gert ráð fyrir ennþá 

meiri aukningu í þeim atvinnugeira á næstu árum og því mikilvægt 

fyrir ferðamann, innlenda sem erlenda, að geta kynnt sér þennan anga 

þjónustu sveitarfélagsins. 

Það sem stendur töluvert upp úr og allir aðilar voru sammála um og 

eyddu miklu af tímanum í að ræða voru kynningarmál og að 

upplýsingar væru óaðgengilegar. Enginn í rýnihópnum kannaðist við 

Krossanesborgir eða að þar væri komið útivistarsvæði, þó að nokkrir 

hefðu verið að velta fyrir sér bílum sem lagt er þarna. Einn sagðist nýta 

sér Naustaborgir og þurfti miklar útskýringar til að allir gerðu sér grein 

fyrir hvar þær eru staðsettar. Enginn þátttakenda vissi hvar öll svæðin 

sem um var rætt voru og svæði 5 vissi enginn hvar var. Það er því 

nokkuð ljóst að upplýsingar um aðstöðu í bænum og kynningarmálum 

hans er ábótavant. Sú hugmynd kom fram á fundinum að setja kort og 

upplýsingar á heimasíðuna og í kjölfarið auglýsingar í Dagskránna en 

hvorugur þessara kosta hefur verið notaður áður. Í viðtali við Jón Birgi 

kom í ljós að fyrirhugað hefur verið að gera upplýsingar um 

útivistarmál á Akureyri aðgengileg á netinu í nokkurn tíma (Jón Birgir 

Gunnlaugsson, munnleg heimild, 23. febrúar 2006). En betur má ef 

duga skal og framkvæma verður áætlanir til að þær hafi áhrif. 

Leiksvæði bæjarins eru mörg og ágætlega dreift um bæinn eins og sjá 

má á korti í viðauka 3. Auk þessara svæða og útivistarsvæðanna í 

kringum bæinn hefur almenningur aðgang að skólalóðum bæjarins utan 

starfstíma þeirra. Þetta eru atriði sem fólk virðist ekki vera að gera sér 

grein fyrir og full ástæða er til að kynna betur. Gott væri að kort og 

myndir, bæði vetrar- og sumarmyndir, af svæðunum væri aðgengilegt á 

vefsíðu Akureyrar, auk þess væri hægt að setja upp lista yfir svæðin og 

hvaða tæki eru fyrir hendi á hverju þeirra. Þannig væri auðvelt fyrir 

fólk sem leitar að vissum leiktækjum, til dæmis ungbarnarólu, að sjá 

hvaða svæði biðu upp á þau. 
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Kynningarstarfi sveitarfélags eru litlar skorður settar, mjög lengi er 

hægt að gera betur og reyna þannig að þjónusta íbúa sína vel og helst 

betur en önnur sveitarfélög. Á veturna er mikilvægt fyrir íbúa að vita 

hvaða stígar eru mokaðir og hvenær, Akureyrarbær gæti haft reglur um 

mokstur á göngustígum bæjarins tiltækar á vefnum hjá sér. Þannig væri 

hægt að koma í veg fyrir óþarfa óánægju íbúa vegna þess að ljóst væri 

hvenær ætti að moka og ekki færu að berast kvartanir fyrr en eftir að sá 

tími væri liðinn. 

5.9 Tillögur til úrbóta 

Eins og fram hefur komið er mikil áhersla verið lögð á ímynd 

Akureyrar sem fjölskylduvæns samfélags þar sem öll lífsins gæði sé að 

finna. Öll lífsins gæði felast líka í fjölbreyttum og góðum möguleikum 

til útivistar og þar getur sveitarfélagið gert betur. 

Eitt af meginmarkmiðum aðalskipulags Akureyrar varðandi opin svæði 

bæjarins er að tengja saman opin svæði innan og utan bæjarfélagsins og 

mynda samhangandi heild (Skipulagsdeild Akureyrarbæjar, 1998, bls. 

18). Ef það markmið næst ættu að vera komnar kjöraðstæður til að 

komast milli hverfa og út fyrir bæinn án þess að þurfa að vera stöðugt í 

umferð og mengun. En greinagóð markmið eru eitt atriði, það að vinna 

að þeim og hvað þá að ná þeim er allt annað. Svo er erfitt að sjá 

hvernig þetta markmið varðandi opin svæði á að nást á meðan verið er 

að vinna að þéttingu byggðar. Í þéttingu byggðar felst að nýta á óbyggð 

svæði innan núverandi byggðar undir íbúðarbyggð, líka á að leitast við 

að bæta skörðótta eða gisna bæjarmynd með þéttari byggð 

(Umhverfisdeild Akureyrarbæjar, 2005, bls. 91). Það er því alveg ljóst 

að til að mynda eina samhangandi heild opinna svæða í bænum þarf 

eitthvað róttækt að breytast því eins og er á sveitarfélagið mjög langt í 

land með að ná þessu markmiði. Aukning á grænum svæðum er einnig 

mikilvæg til að auka valmöguleika til útivistar og gæði hennar.  

Fjölbreytni útivistar- og leiksvæða er nauðsynleg, sérstaklega á stærri 

svæðunum eins og hverfisvöllum. Þó að nærvellir séu svipaðir sín á 

milli og milli hverfa þurfa stærri vellirnir að vera mismunandi eftir 
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hverfum. Smekkur fólks er mjög mismunandi og aukin fjölbreytni 

myndi vafalaust leiða til þess að fólk legði á sig ferðir milli hverfa til 

að komast í nýtt og spennandi umhverfi. Þá er bæði átt við hvað varðar 

leiktækjaval og uppbyggingu svæða en ekki síður náttúrulegt umhverfi, 

sum svæðin gætu verið gróðursæl meðan önnur væru úti í móum eða 

við kletta o.s.frv. Í sambandi við leiksvæðin þarf að auka eftirlit og 

viðhald svo þau séu alltaf snyrtileg og aðlaðandi. Með auknu viðhaldi 

er hægt að halda eldri tækjunum lengur inni og þannig auka fjölbreytni 

leiksvæða bæjarins. 
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6 Umræða 
Í þessum kafla er fjallað um hvaða spurningar þessi rannsókn hefur 

vakið sem gaman væri að leita svara við. 

Í þessari skýrslu er einungis tekið á mjög litlum hópi og litlum hluta 

notenda útivistar- og leiksvæða á Akureyri. Fróðlegt væri að kynna sér 

þessi mál frekar og gera fleiri kannanir hjá öðrum markhópum. Gaman 

væri til dæmis að skoða hversu mikið leiksvæðin eru notuð og hvað sé 

sameiginlegt með þeim svæðum sem eru mest notuð. Einnig er 

forvitnilegt að kanna hvaða gönguleiðir og hjólreiðastígar séu mikið 

notaðar og hvað íbúum finnist að þurfi að gera til að þeir gangi frekar 

til vinnu. Myndi fólk ganga meira ef tengingar milli hverfa væru 

grænar, það er að segja ekki þyrfti að fara yfir umferðargötur, eða 

meðfram? Til dæmis væri fróðlegt að leggja fyrir kannanir í 

ungbarnaeftirliti hvaða hreyfingu nýbakaðar mæður væru að stunda. 

Það er mjög mikilvægt fyrir konur að komast út og ganga með börnin 

sín, það stuðlar meðal annars að því að þær komist fyrr í form eftir 

barnsburð og minnkar líkur á fæðingarþunglyndi. 

Það eru margir þættir tengdir útivist sem áhugavert er að kynnast betur, 

sérstaklega fyrir þá sem vinna með þessi mál hjá bænum og 

pólitíkusana sem gefa öll loforðin.  
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7 Samantekt 
Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður verkefnisins í heild, 

hversu vel hefur náðst að svara rannsóknarspurningunum og markmiði 

verkefnisins.  

Útivist og hreyfing er öllum mikilvæg, sérstaklega börnum sem eru að 

þroskast og læra. Tækifæri fyrir börn til að vera úti og leika sér með 

öðrum börnum í náttúrulegu umhverfi þar sem ófyrirsjáanleiki og 

ímyndunarafl eru allsráðandi er ómetanlegt í þroska þeirra. Bæði 

félagslegum og líkamlegum þroska en ekki síður samfélagslegum 

þroska þar sem börnin læra að bera virðingu fyrir náttúrunni og hverju 

öðru. Stór þáttur í því að gefa börnum tækifæri til að komast í snertingu 

við náttúrulegt umhverfi og góð leiksvæði er skipulag sveitarfélaga. 

Ábyrgð sveitarfélaga gagnvart ungum íbúum sínum er ótvíræð og atriði 

sem hafa þarf í hug við alla áætlanagerð innan sveitarfélaga. Það er því 

mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir þörfum og óskum íbúa, því þeir 

eru markhópur sem sveitarfélögin þurfa að sinna. Framtíð hvers 

sveitarfélags veltur á næstu kynslóðum, þannig að það ætti alls ekki að 

kasta til hendinni við uppeldi þeirra. 

Markmið verkefnisins var að komast að því hversu vel Akureyrarbær 

mætti þörfum íbúa bæjarins til útivistar og þá sérstaklega barna á 

leikskólaaldri og foreldra þeirra. Til að komast að sem bestri 

niðurstöðu var auk fræðilegrar heimildaöflunar haldinn fundur með 

rýnihóp sem samanstóð af átta foreldrum barna á leikskólaaldri á 

Akureyri. Í upphafi voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar og 

hefur verið leitast við að svara þeim á síðum þessa verkefnis. 

� Hvaða leik- og útivistarsvæði eru íbúar helst að nýta sér og 

hversu vel þekkir fólk útivistarmöguleika í bænum? 

Samkvæmt rýnihópnum virðast íbúar bæjarins vera helst að nýta sér 

nær- og grenndarvelli bæjarins, þangað sem stutt og öruggt er að fara. 

Einnig var verið að nýta sér aðra útivistarmöguleika, svo sem 

Kjarnaskóg en þó ekki daglega, það virðist vera meira notað spari. Það 
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gefur augaleið að með ung börn er auðveldast að nota nær- og 

grenndarvelli bæjarins, enda eru þeir hugsaðir fyrir markhóp 

verkefnisins 2-6 ára.  

Þátttakendur í rýnihópnum höfðu ekki góða þekkingu á 

útivistarmöguleikum á Akureyri. Enginn þátttakandi þekkti alla staðina 

sem skoðaðir voru og talað um og margir þekktu mjög fáa þeirra. 

Mikilvægt er að eins stórt bæjarfélag og Akureyri hafi kynningarmál 

sín á hreinu, það er ekki nóg að til séu leiksvæði, fólkið í bæjarfélaginu 

þarf að vita af þeim til að geta sótt þangað. 

� Hvað finnst fólki um þá uppbyggingu og stefnu sem bærinn 

hefur í endurnýjun leiksvæða? 

Viðhorf þátttakenda í rýnihópnum til leiksvæða sveitarfélagsins var 

nokkuð jákvætt, en möguleikar til að komast í náttúrulegt umhverfi 

þóttu ekki nógu góðir. Nýuppgerð svæði þóttu ansi keimlík sín á milli 

en tækin góð og fjölbreytni í vali á þeim. Leiksvæðin eru mörg og 

nokkuð vel dreifð þó heldur halli á gömlu hverfin í samanburði við þau 

nýju. Endurnýjun leiksvæðanna er markviss og nokkuð vel á veg 

komin. 

� Hvar er sveitarfélagið Akureyri að standa sig vel í sambandi við 

útivistarmöguleika og hvað má betur fara?  

Akureyrarbær er að standa sig að mörgu leyti mjög vel þegar kemur að 

því að þjónusta yngstu viðskiptavini sína. Fjöldi leiksvæða er mikill og 

tiltölulega stutt fyrir flesta íbúa að fara á næsta leiksvæði. 

Akureyrarbær vinnur markvisst eftir staðardagskrár markmiðunum 21 

og tekur þátt í ýmsum verkefnum til að stuðla að aukinni útivist og 

heilbrigði íbúa sinna. Til að þessi verkefni séu sem skilvirkust er 

nauðsynlegt að kynna þau fyrir íbúunum og einungis þannig er hægt að 

ná verulegum árangri. Náttúruleg útivistarsvæði í kringum bæinn eru 

falleg, fjölbreytt og gefa honum skemmtilegan svip en tengingu þeirra 

inn í bæinn vantar. Til að gefa bænum fallegan heildarsvip sem 

náttúruparadís þarf að framlengja útivistarsvæðin inn í byggðina og 

gera grænar tengingar á milli hverfa. Þó að Akureyri sé að mörgu leyti 
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að gera vel er alltaf hægt að gera betur og mikilvægt að hafa fjölbreytni 

í huga. Það sem einum aðila finnst nauðsynlegt, eins og til dæmis 

víðátta og útsýni, finnst öðrum ekki eins mikilvægt því hann leggur 

meira upp úr því að hafa skjól og kyrrð.  

Til að standa undir ábyrgð sinni þurfa sveitarfélög að vera vakandi fyrir 

því hvernig best sé að hvetja íbúa þeirra til frekari útivistar. Miklum 

fjármunum og tíma er varið í ýmis konar verkefni og samþykktir sem 

stuðla að betri framtíð fyrir komandi kynslóðir, hvort heldur það er 

vegna sjálfbærrar þróunar eða betri lífshátta með aukinni hreyfingu og 

breyttu mataræði. Skipulag sveitarfélaga þarf að stuðla að mörgum 

fjölbreyttum möguleikum til mismunandi útivistar fyrir alla aldurs-

hópa. Þó að þetta verkefni hafi fjallað um yngstu kynslóðina er útivist 

og hreyfing allra aldurshópa mikilvæg og sveitarfélög þurfa að róa að 

því öllum árum að allir geti stundað útivist og hreyfingu við sitt hæfi. 
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Viðauki 1 

12 ástæður til að búa á Akureyri 

1.      Á Akureyri er barna- og fjölskylduvænt umhverfi 

2.      Veðurfar er gott, sólrík sumur, snjór á vetrum 

3.      Stutt frá heimili til vinnu eða skóla 

4.      Nálægð við náttúruna og sveitina 

5.      Brynjuísinn fæst hvergi annars staðar á landinu 

6.      Nálægð við fjölskyldu og vini 

7.      Lítil hætta vegna glæpa eða ofbeldis 

8.      Skólabærinn Akureyri - góð menntun 

9.      Úrval menningarviðburða 

10.    Góð heilsugæsla 

11.    Gróðursælt í hreinum bæ 

12.    Góð íþrótta- og útivistaraðstaða 
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Viðauki 2 
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Viðauki 3 



Lokaritgerð 2106  AJ 

54

Viðauki 4 

Gátlisti 

 Í lagi           Ekki í lagi
Róla  a. Yfirborð á fallflötum

b. Jarðfestingar
c. Boltar, skrúfur, splitti.
d. Legur, lásar og keðjur
e. Hæð setu/dekks
f. Ástand tækis svo sem flísahætta, málning og slit

Kastali/ Rennibraut a. Yfirborð á fallflötum
b. Jarðfestingar
c. Boltar, skrúfur, splitti.
d. Ástand tækis svo sem flísahætta, málning og slit

Vegasalt a. Yfirborð á fallflötum
b. Jarðfestingar
c. Boltar, skrúfur, splitti.
d. Ástand tækis svo sem flísahætta, málning og slit

Sandkassi a. Bil milli klæðningar
b. Ástand almennt s.s. flísahætta, málning og slit
c. Boltar, skrúfur, splitti.
d. Óþrif í sandinum

Gormatæki a. Yfirborð á fallflötum
(Hestur) b. Jarðfestingar slit á gormi, fjöður

c. Boltar, skrúfur, splitti.
d. Ástand tækis svo sem flísahætta, málning og slit

Jafnvægisslá a. Yfirborð á fallflötum
b. Jarðfestingar
c. Boltar, skrúfur, splitti.
d. Ástand tækis svo sem flísahætta, málning og slit

Jafnvægisstaur a. Yfirborð á fallflötum
b. Jarðfestingar
c. Boltar, skrúfur, splitti.
d. Ástand tækis svo sem málning og slit

Staður:

"Gerum bæinn betri fyrir börnin"
Opin leiksvæði

Leiksvæði - Leiktæki
3 mánaða rekstrarskoðun
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Viðauki 5 

Umræðurammi 

Hvaða svæði notarðu með börnunum þínum? 

� Kjarni 

� Grenndarvellir 

� Gæsluvellir, Eiðisvöllur einn eftir verður líklega fjölgað 

� Sundlaugargarðurinn 

� Hlíðarfjall 

� Árstíðabundin notkun 

� Hvað finnst ykkur um Kjarnaskóg? Grenndarvellina? 

(Krossanesborgir? Óshólmana?) 

� Hvaða útivist er partur af daglegu lífi ykkar? 

� Hvaða útivist stundið þið sérstaklega? 

� Hvernig svæði værir fyrirmyndarsvæði fyrir þig og þína að til 

að vera á? Hvar væri það? Hvernig væri það útbúið? Er 

einhverju ofaukið á þeim svæðum sem eru núna? Hvað þarf að 

vera og hvað er óþarft? 

Auka: 

Akureyrarbær skilgreinir útivistarsvæðin sín (þessi stærri) sem 

aðgengileg og gróskumikil getið þið tekið undir það? Eru þau það og 

eiga minni svæðin einnig að vera gróskumikil 

Hverjir eru helstu kostir Akureyrar til útivistar og heilbrigðs lífernis? 

Hverjir eru helstu gallar? 
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Umræðupunktar í sambandi við myndir: 

� Hvaða aðstaða er best? En lélegust? 

� Hvaða lýsingarorð myndirðu nota til að lýsa þessari mynd? 

� Skuggi 

� Tæki 

� Merkimiðar vegna aldursmarka 

� Brekkur fyrir veturinn 

� Snjósöfnun, slæm eða kannski skemmtileg variastion, t.d. 

brekka 

� Girðing 

� Ruslafötur 

� Umferð, hraði, mengun 

� Öryggi (slysagildrur, hægt að fylgjast með börnum),  

� Aðkoma (auðveld eða torfarin), fyrir kerrur 

� Umhverfi (náttúruleg eða man made), útsýni, skapandi 

umhverfi, hreint umhverfi, stærð, mengun,  

� Aðstaða fyrir foreldra eða til að borða,  

� Skjól fyrir veðri 

� Kynning á svæðum, vitið hvar þau eru? 
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Viðauki 6 
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Viðauki 7 
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Viðauki 8 
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Viðauki 9 
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Viðauki 10 


