
Akureyri Deiliskipulag miðbæjar - austurhluti



� Deiliskipulag Akureyri miðbæjar - austurhluti



�
Efnisyfirlit

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Efnisyfirlit

 Formáli      5

1 Inngangur     7

 1.1 Hlutverk og uppbygging   9
 1.� Aðilar að gerð deiliskipulagsins   10
 1.� Skipulagssvæðið    11
 
� Bakgrunnur     1�

 �.1 Akureyri í öndvegi    14
 �.� Samráð við deiliskipulagsvinnuna  15
 �.� Hlutverk miðbæjar – Viðfangsefnið  16
 �.4 Meginmarkmið deiliskipulagsins  17

� Gildandi skipulag     19

 �.1 Aðalskipulag Akureyrar   �0
 �.� Deiliskipulag    �1

4 Forsendur     ��
 
	 4.1	 Byggð	og	umhverfi			 	 	 �4
 4.� Veðurfar      �5
 4.� Húsakönnun    �6

5 Stefna      �9

 5.1 Einkenni byggðar    �0
 5.� Byggðarmynstur    �1
 5.� Landnotkun    ��
	 5.4	 Tengsl	við	hafið	endurvakin		 	 	 ��
 5.5 Sjálfbærni    �4
 5.6 Almenningsrými    �5
 5.7 Samgöngur    �6

6 Skipulagsskilmálar     �9

 6.1 Almenningsrými, almennt   41
 6.� Götur     71
 6.� Torg og síki    87
 6.4 Byggingarreitir, almennt   97
 6.5 Nýir byggingarreitir    11�

7 Uppdrættir     175 

 7.1  Deiliskipulagsuppdráttur   176
 7.�  Skýringaruppdráttur   178
 7.� Skýringarmynd af mögulegum  180
  byggingum á A reit í framtíðinni
 7.4           Skýringaruppdráttur m.v. fjögurra  18�
  akreina Glerárgötu    



4 Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti



Formáli

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Formáli 5

Ávarp formanns 

Akureyri er fjórði stærsti bærinn á Íslandi en 
hann er samt sem áður í hugum margra næstur 
höfuðborginni	á	flestan	hátt	og	heldur	stöðu	sinni	
sem annar bær Íslands – eða hin borgin á Íslandi 
– höfuðborg hins bjarta norðurs eins og við segjum 
stundum á tyllidögum. 

Styrkurinn liggur í ímynd bæjarins en Akureyri er 
fallegur	bær,	í	fögru	umhverfi	og	býr	að	sterkri	sögu	
og hefð sem þéttbýlisstaður.  

Þróun Akureyrar undanfarna áratugi, og staða 
hans nú, eru ekki slæm miðað við þróun 
landsbyggðarinnar á sama tímabili. Íbúum hefur 
fjölgað árlega frá árinu 1998 og bærinn      hefur alla 
burði til að halda í við önnur byggðarlög á Íslandi 
og	að	 verða	öflugur	 fyrirmyndarbær	á	evrópskan	
mælikvarða.

Af ofangreindu er ljóst að mikilvægt er að fá 
fleiri	 til	 að	 búa	 á	Akureyri	 og	 að	 auka	 nýsköpun	
í bænum. Miðbærinn hefur mikil áhrif á hvernig 
tekst til með það og þess vegna er það   mikilvægt 
að	 efla	 miðbæinn	 þannig	 að	 hann	 gegni	 betur	
hlutverki sínu fyrir bæjarbúa. Í því felst meðal 
annars að skapa honum ímynd, og nýta hann sem 
vettvang fyrir sameiginlegar uppákomur og mynda 
aðdráttarafl		

Hér er verið að skipuleggja stóra heild frá grunni 
- byggja nýjan miðbæ, nánast miðborg, í eiginlegri 
merkingu orðsins. Það veitir tækifæri til að ná fram 

talsverðri hagkvæmni, lækka byggingarkostnað 
og samræma uppbygginguna þannig að allt 
vinni saman, t.a.m. ólík nýting húsnæðisins, 
samgöngur, lagnir, jarðvegstilfærsla, bílastæði og 
svo framvegis. Þessu verkefni hefur verið skipt 
niður í áfanga – sem einn styður annan - en þetta 
er langtímaverkefni sem hér er kynnt. 

Í þessari deiliskipulagstillögu er varpað fram 
mörgum róttækum hugmyndum um hvernig 
við sjáum miðbæ Akureyrar og bæinn þróast til 
framtíðar. Skipulagstillögurnar miða að því að 
tengja enn frekar saman Hof, Pollinn og miðbæinn 
- gera að einni heild. Það verður gert með því að 
breyta Glerárgötu í aðlaðandi og örugga bæjargötu 
fyrir gangandi vegfarendur. Á þessu svæði verður 
henni breytt úr fjórum akreinum í tvær, en um leið 
er tryggt að hægt verði að breikka hana á ný ef þörf 
krefur. Hér er gert ráð fyrir byggingu síkis úr Bótinni 
inn í miðbæinn og að reisa nýjar byggingar við 
ströndina. Þannig er ætlunin að glæða miðbæinn 
lífi	 um	 leið	 og	 gömlu	 tengslin	 við	 Pollinn	 eru	
endurvakin. Og kannski er helsta breytingin sú að í 
stað þess að Hof menningarhús verði ,,hinu megin“ 
við miðbæinn þá verður það hluti hans þegar fram 
líða stundir. 

Hér er áhersla á gróður, notkun á lýsingu og 
listaverkum í þessum tillögum og sjálfbærni er 
rauður þráður út í gegn í deiliskipulaginu. 

Breytingar á miðbæjarsvæðinu skipta alla 
Akureyringa máli og ég vonast svo sannarlega til 
að þær ábendingar og umsagnir sem bæjarbúar 

senda inn verði til þess að þétta hugmyndirnar 
og vinnuna og að endingu verðum við nokkuð 
sammála um heildarstefnu og útlit miðbæjarins. 
Þetta er verkefni sem mun taka tíma að koma til 
framkvæmda en þegar færi gefst og aðstæður 
á fjármálamörkuðum batna – þá er mikilvægt að 
deiliskipulagsvinnunni sé lokið.  

Þeir sem hafa komið að gerð þessara tillagna eru 
fjölmargir og ég þakka þeim öllum fyrir vel unnin 
störf, sérstaklega vil ég þakka Graeme Massies 
Architects og ráðgjafarfyrirtækinu Alta,  auk 
stýrihópnum á vegum Akureyrarbæjar sem hefur 
haft veg og vanda af þessari  vinnu. Í honum sátu 
Jón Ingi Cæsarsson, Hermann Jón Tómasson, 
Unnsteinn Jónsson, Ólafur Jónsson, Jóhannes 
Árnason, Sigrún Björk Jakobsdóttir og Pétur Bolli 
Jóhannesson.

Akureyri í lok janúar �010

Sigrún Björk Jakobdóttir formaður stýrihópsins 
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Nýju deiliskipulagi fyrir miðbæ Akureyrar – 
austurhluta, er ætlað að marka skýra framtíðarsýn 
fyrir uppbyggingu miðbæjarins til langs tíma 
litið. Deiliskipulagið setur fram markmið fyrir þá 
fjölmörgu þætti sem þarf að samstilla til að úr 
verði	 heildstætt,	 aðlaðandi	 umhverfi	 sem	 dregur	
að fólk og fyrirtæki. Þannig er í deiliskipulaginu 
sett fram stefna um einkenni byggðar, landnotkun, 
samgöngur, tengsl við sjóinn og mótun gatna, 
gönguleiða	 og	 torgsvæða	 m.t.t.	 yfirborðsefna,	
lýsingar, gróðurs, skilta og listaverka. Á grundvelli 
stefnunnar eru síðan settir skilmálar fyrir hvert rými 
og hvern byggingarreit.

Deiliskipulagið byggir á Aðalskipulagi Akureyrar 
�005-�018 en í því er sett fram stefna fyrir miðbæ 
Akureyrar sem miðar að því að skapa aðlaðandi 
byggð, fjölbreytta landnotkun, góð tengsl við byggð 
og náttúru og vistleg göturými og torg.

Deiliskipulagið er sett fram í deiliskipulags-
greinargerð og á deiliskipulagsuppdrætti. Auk 
þess fylgja tveir skýringaruppdrættir.  Annar 
sýnir mögulega útfærslu bygginga og rýma en 
hin Glerárgötu sem fjögurra akgreina útfærslu. 
Deiliskipulaginu	 fylgir	 einnig	 umhverfisskýrsla	
sem fjallar um helstu áhrif skipulagsins á 
umhverfi,	 samfélag	 og	 efnahag,	 þ.m.t.	 þætti	
eins og samgöngur og umferðaröryggi, hljóðvist, 
loftgæði, nærveður, landslag, jörð, vatn, lífríki, 
menningarminjar, atvinnustarfsemi, mannlíf, 
auðlindir og úrgangsmál.

Deiliskipulagsgreinargerðin skiptist í 6 megin 
kafla:

1.	 kafli	 greinir	 frá	 hlutverki	 deiliskipulagsins,	
afmörkun skipulagssvæðisins og þeim aðilum sem 
komu að gerð deiliskipulagsins.

2.	kafli	lýsir	aðdraganda	deiliskipulagsgerðarinnar	
og samráði sem haft hefur verið við íbúa og aðra 
hagsmunaaðila. Hlutverk miðbæjarins er skilgreint 
og sett fram meginmarkmið sem deiliskipulaginu er 
ætlað að stuðla að.

3.	 kafli	 gefur	 yfirlit	 yfir	 stefnu	 í	 aðalskipulagi	 og	
breytingar sem gera þarf á gildandi deiliskipulagi.

4.	 kafli	 lýsir	 helstu	 forsendum	 deiliskipulagsins	
m.t.t.	 einkenna	 byggðar	 og	 umhverfis,	 veðurfars	
og	byggingararfleifðar.

5.	 kafli	 setur	 fram	 stefnu	 um	 einkenni	 byggðar,	
byggðarmynstur,	 landnotkun,	 tengsl	 við	 hafið,	
sjálfbærni, almenningsrými og samgöngur.

6.	 kafli	 skilgreinir	 skipulagsskilmála	 fyrir	
almenningsrými, götur og byggingarreiti.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti 
Inngangur 9
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Stýrihópur um deiliskipulagið fyrir hönd 
Akureyrarbæjar	 hafði	 yfirumsjón	 með	 deili-
skipulagsvinnunni. Í honum sátu Sigrún Björk 
Jakobsdóttir formaður, Hermann Jón Tómasson, 
Jóhannes Árnason, Jón Ingi Cæsarsson, Ólafur 
Jónsson og Unnsteinn Jónsson ásamt Pétri Bolla 
Jóhannessyni skipulagsstjóra. 

Hönnuðir	og	ráðgjafar:

Graeme Massie Architects
Skoska arkitektastofan Graeme Massie Architects, 
eru hönnuðir deiliskipulagsins. 

Alta
Verkefnisstjórn og skipulagsráðgjöf.

Alan Baxters Associates
Efla
Verkfræðistofa Norðurlands
Umferðarskipulag og gatnahönnun.

Kanon
Rýni á valkostum um staðsetningu síkis.

1.� Inngangur / Aðilar að gerð deiliskipulagsins 
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Skipulagssvæðið	 nær	 yfir	 helsta	 viðskipta-	 og	
verslunarkjarna miðbæjarins og sést á myndinni 
hér til hliðar. Svæðið afmarkast að sunnan af 
Kaupvangsstræti og að norðan af Strandgötu, að 
vestan af Hafnarstræti og að austan af stöndinni 
og lóð Hofs. 

1.�Inngangur / Skipulagssvæðið

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Inngangur
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Árið �004 fékk Ragnar Sverrisson kaupmaður 
til liðs við sig tólf fyrirtæki sem stofnuðu Akureyri 
í	 öndvegi,	 sjálfseignarstofnun	 um	 eflingu	
miðbæjarins. Þessi fyrirtæki vildu festa betur í 
sessi það hlutverk miðbæjarins á  Akureyri að vera 
þungamiðja menningar, menntunar, viðskipta og 
þjónustu utan höfuðborgarsvæðisins. 

Akureyri í öndvegi hélt alþjóðlega hugmynda-
samkeppni um skipulag miðbæjarins árið �005 
í kjölfar viðamikils samráðs við íbúa og fulltrúa 
atvinnulífsins. Ráðgjafafyrirtækið Alta sá um 
skipulagi samráðsfunda og hafði umsjón með 
hugmyndasamkeppninni fyrir hönd Akureyrar í 
öndvegi. Niðurstöður samráðsfunda voru nýttar 
í keppnislýsingu fyrir hugmyndasamkeppnina. 

Yfir	 1600	 íbúar	 sóttu	 samráðsþing	 um	 framtíð	
miðbæjarins en auk þess voru haldnir margir 
vinnufundir með eigendum og atvinnurekendum 
í miðbænum. Helstu skilaboð samráðsfunda 
voru þau að snúa þyrfti við neikvæðri þróun 
miðbæjarins. Það mætti gera með því að fjölga 
íbúðum og hafa þar matvöruverslun. Miðbærinn 
þyrfti að vera grænni, skjólmeiri og litríkari. Þannig 
myndi	þjónusta	og	mannlíf	eflast	og	autt	verslunar-	
og þjónustuhúsnæði fyllast á ný. Íbúar vildu betri 
göngu- og hjólatengingar innanbæjar og tengingar 
á milli Brekkunnar, Strandgötu og miðbæjar. 
Miðbærinn	 ætti	 að	 vera	 líflegur	 vettvangur	
mannlífs og skemmtunar. Alls bárust 147 tillögur í 
hugmyndasamkeppnina frá um 40 löndum. 

Graeme Massie Architects frá Skotlandi hlutu þar 
fyrstu verðlaun og hafa síðan haldið áfram að þróa 
hugmynd	sína	 í	samstarfi	við	bæjaryfirvöld.	Þetta	
deiliskipulag er afrakstur þeirrar vinnu. 

Dómnefnd	í	hugmyndasamkeppninni:	
Kristján Þór Júlíusson þá bæjarstjóri, formaður. 
Árni Ólafsson arkitekt.
Hlín Sverrisdóttir skipulagsfræðingur.
Pétur H. Ármannsson arkitekt.
Þorvaldur Þorsteinsson myndlistamaður, kennari 
og rithöfundur.



Eins og fram hefur komið þá hefur verið haft mikið 
samráð við íbúa og hagsmunaaðila í aðdraganda  
deiliskipulagsvinnunnar. Ennfremur er mikill styrkur 
fólginn í þeim fjölmörgu tillögum sem bárust í 
hugmyndasamkeppnina Akureyri í öndvegi. Þar er 
að	 finna	 faglegan	 bakgrunn	 og	 hugmyndabanka	
sem nýttur hefur verið í deiliskipulagsvinnunni.  

Við endurskoðun Aðalskipulags Akureyrar �005 - 
�018, sem deiliskipulagstillagan byggir á, var sett 
fram stefna fyrir miðbæinn og skipulagsrammar 
lagðir fyrir einstaka reiti hans, meðal annars á 
grundvelli tillagna frá Graeme Massie Architects 
og annarra vinningstillagna. Aðalskipulagstillagan 
var kynnt bæði á vinnslustigi og einnig í 
formlegri umfjöllun samkvæmt  skipulags-  og 
byggingarlögum. Sú deiliskipulagstillaga sem 
hér liggur fyrir er afrakstur frekari þróunar á 
þessari stefnu og  hefur verið unnin á síðustu 
misserum undir handleiðslu stýrihóps á vegum 
Akureyrarbæjar. Við þá vinnu hefur verið fundað 
með hagsmunaaðilum í miðbænum auk þess 
sem tillögur  voru kynntar og hafðar til sýnis í 
Amtsbókasafninu frá �1. febrúar til 4. mars �009.

15
�.�Bakgrunnur / Samráð við deiliskipulagsvinnuna
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�.� Bakgrunnur / Hlutverk miðbæjar – Viðfangsefnið 

Sterkur miðbær er mikilvægur hverju sveitarfélagi 
sem vettvangur mannlífs, menningar, viðskipta 
og	 þjónustu.	 Það	 er	 þekkt	 staðreynd	 að	 öflugir	
miðbæjarkjarnar draga að fólk og atvinnustarfsemi 
og auka þannig lífsgæði íbúa og þar með gæði 
samfélagsins.

Með því að skapa aðlaðandi og lifandi miðbæ, sem 
öllum	 íbúum	 finnst	 þeir	 eiga	 heima	 í,	 þá	 aukast	
líkur á að fólk leggi leið sína þangað reglulega. 
Þannig verður miðbær að aðalsamkomustað og 
hjarta samfélags. Þar er tækifæri til að hitta fólk, 
skiptast	á	skoðunum	eða	fylgjast	með	mannlífinu.	
Kröftugur miðbær er einnig mikilvægur fyrir ímynd 
og	 aðdráttarafl	 bæjarins.	 Ferðamenn	 sækja	 í	
fallega staði þar sem eitthvað sérstakt er að skoða 
og margvísleg afþreying er í boði.  

Sú áskorun sem við stöndum frammi fyrir er hvernig 
snúa má vörn í sókn. Endurlífga miðbæ Akureyrar 
og beina áframhaldandi þróun hans inn á nýjar og 
árangursríkar brautir. Miðbærinn  verði þannig það 
aðdráttarafl	og	sú	umgjörð	sem	þarf	til	að	laða	að	
fleiri	íbúa,	fyrirtæki	og	gesti.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Bakgrunnur



Miðbær Akureyrar býður uppá mikla möguleika 
sem nýta má til hagsbóta fyrir bæjarfélagið allt. 
Deiliskipulagið byggir á þeim grunni ásamt því 
leiðarljósi og þeirri framtíðarsýn sem sett er fram í 
Aðalskipulagi Akureyrar �005 - �018.  

Meginmarkið	deiliskipulagstillögunar	er	að:	

Skapa aðstæður fyrir uppbyggingu sem kemur til 
móts við og fellur að núverandi byggð.

Fjölga íbúðum í miðbænum.

Móta aðlaðandi miðbæjarrými sem eykur á gæði 
byggðarinnar.

Styrkja Akureyri sem svæðiskjarna og höfuðstað 
Norðurlands.

Gera miðbæ Akureyrar enn áhugaverðari 
áfangastað ferðamanna og gesta.

�.4Bakgrunnur / Meginmarkið deiliskipulagsins
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�.1 Gildandi skipulag / Aðalskipulag Akureyrar
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Gildandi skipulag

Deiliskipulagstillagan byggir á stefnu í Aðalskipulagi 
Akureyrar �005 – �018 um miðbæinn. Leiðarljós 
aðalskipulagsins	er:

„Efla	 skal	 Akureyri	 sem	 höfuðstað	 Norðurlands.	
Bærinn verði áfram miðstöð verslunar, 
þjónustu, menningarlífs og samgangna í 
landsfjórðungnum. Vinna skal að hagkvæmri 
uppbyggingu bæjarfélagsins og fallegu og 
vönduðu	 bæjarumhverfi.	 Gæta	 skal	 vistfræði-	 og	
náttúruverndarsjónarmiða þannig að stuðla megi 
að	 heilbrigði	 náttúrulegs	 umhverfis.	 Stuðla	 skal	
að	 fjölbreyttu	 og	 öflugu	 atvinnulífi	 og	 bættum	
lífsgæðum og lífsskilyrðum bæjarbúa.“

Í aðalskipulaginu er einnig sett fram framtíðarsýn 
fyrir	miðbæ	Akureyrar:	

„Skipulag miðbæjar Akureyrar endurspeglar 
ásetning	 bæjaryfirvalda	 um	 að	 miðbærinn	 verði	
þungamiðja mannlífs og menningar á Akureyri 
jafnt sem Norðurlandi öllu. Byggingar í miðbænum 
mynda	 aðlaðandi	 borgarumhverfi	 og	 bæjarrými	
sem einkennast af góðri byggingarlist þar sem tekið 
er tillit til minja og sögu, landslags og nálægðar við 
sjóinn. Þar sé helsti vettvangur samverustunda og 
hátíðarhalda bæjarbúa.“ 

Til að ná fram þessari framtíðarsýn er sett fram 
nánari stefna fyrir miðbæinn sem byggir á fjórum 
stoðum.

Aðlaðandi byggð

Efla	 skal	 sérkenni	 sjónræns	 yfirbragðs	 og	
byggðarmynsturs miðbæjar Akureyrar.

Efla	skal	 byggð	 í	miðbænum	 í	 því	 skyni	 að	gera	
bæjarmynd miðbæjarkjarnans heilsteyptari en hún 
er nú.

Uppbyggingu verði eftir föngum beint í 
miðbæjarkjarnann til að stuðla að því að markmiðum 
um	eflingu	miðbæjarins	sem	þungamiðju	mannlífs,	
menningar, verslunar og þjónustu verði náð.

Varðveita ber þær byggingar og götumyndir sem 
vegna aldurs, sögu eða byggingarstíls þykja hafa 
sérstakt gildi.

Við nýbyggingar og viðhald gamallar byggðar skal 
stefnt að aðlaðandi bæjarmynd og heilsteyptu 
yfirbragði	miðbæjarins.

Fjölbreytt landnotkun

Styrkja skal stöðu miðbæjar Akureyrar sem hjarta 
bæjarlífsins og þungamiðju verslunar og þjónustu 
á Norðurlandi þannig að fólk eigi erindi í miðbæinn, 
staldri þar við og líði vel.

Góð tengsl við byggð og náttúru

Bæta skal tengsl miðbæjarins við ströndina og 
sjóinn.

Tryggja skal góðar samgöngur og aðgengi allra 
ferðamáta við og um miðbæinn.

Tryggja	 skal	 tengsl	 miðbæjar	 við	 umhverfi	 og	
náttúru með grænum leiðum sem ganga inn að 
miðbænum frá nærliggjandi byggð og skapa 
aðlaðandi leiðir að og frá miðbænum.

Vistleg göturými og torg

Göturými og torg í miðbæ Akureyrar eigi þátt í að 
skapa bæjarmynd sem einkennist af vönduðu, 
hlýlegu	 og	 fallegu	 umhverfi	 sem	 veitir	 íbúum	 og	
gestum vellíðan og ánægju.

Tryggja skal öruggar og greiðar samgöngur allra 
ferðamáta um miðbæinn.

Göturými og torg í miðbæ Akureyrar verði 
vettvangur mannfagnaða og menningarviðburða 
og óformlegur samkomustaður bæjarbúa og gesta 
jafnt sumar sem vetur.

Unnið verði að því að nýta ljós og lýsingu til að 
glæða	miðbæinn	lífi	og	sérkennum	að	vetri.

Nánari	 stefnumið	 er	 að	 finna	 í	 aðalskipulaginu	
ásamt deiliskipulagsrömmum fyrir einstaka reiti 
miðbæjarins.
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Hér að ofan sjást mörk miðbæjarins skv.  
Aðalskipulagi Akureyrar �005 – �018 (brotin gul 
lína). Deiliskipulagstillagan	 nær	 yfir	 svæði	 þar	
sem	 nú	 eru	 í	 gildi	 þrjár	 deiliskipulagsáætlanir:	
Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar frá 1981 m.s. br. 
(dökkgul lína), Deiliskipulag norðurhluta miðbæjar 
Akureyrar frá 1996 (ljósblá lína) og Deiliskipulag 
Torfunefs – Strandgötu frá �005 (dökkblá lína). 

Núgildandi deiliskipulagstillögur eru ekki í 
fullu samræmi við stefnu aðalskipulagsins. 
Helstu breytingar frá gildandi deiliskipulagi eru 
eftirfarandi:

Tengsl miðbæjarins og Pollsins eru endurvakin með 
síki sem liggja mun þvert á helstu miðbæjargötur. 
Þannig skapast nýtt almenningsrými sem liggur frá 
Pollinum að Hafnarstræti.

Gert er ráð fyrir byggingum á bílastæðum milli 
Skipagötu og Glerárgötu. Bílastæðum verður 
komið fyrir í bílakjöllurum. Glerárgötu er hliðrað 
lítillega til austurs þannig að svæðið milli Skipagötu 
og Glerárgötu verði hentugra til uppbyggingar.

Þær breytingar sem gerðar eru á deiliskipulagi 
Torfunefs – Strandgötu lúta einungis að mörkum 
skipulagssvæðisins.

Breytingar á ofantöldum deiliskipulagsáætlunum 
eru kynntar samhliða þessu deiliskipulagi.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Gildandi skipulag

�.�Gildandi skipulag / Deiliskipulag
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4.1 Forsendur / Byggð	og	umhverfi

Akureyri byggðist upp við bakka innanverðs 
Eyjafjarðar á nítjándu og tuttugustu öld sem 
verslunar- og iðnaðarbær enda eru hafnarskilyrði 
góð og úrvals landbúnaðarland í nálægum dölum. 
Fram undir lok nítjándu aldar voru kaupmenn danskir 
og ber bærinn enn merki danskra menningaráhrifa, 
til dæmis í rótgrónum áhuga á skrúðgarðyrkju. 
Í bænum eru mörg glæsileg timburhús frá þeim 
tíma. Á tuttugustu öld var iðnaðaruppbygging á 
Akureyri	meiri	en	í	flestum	öðrum	bæjum	á	Íslandi,	
einkum í vefnaðarvöru, sútun og matvælaiðnaði. Á 
síðustu áratugum hefur iðnaður vikið fyrir verslun 
og þjónustu, útgerð, ferðaþjónustu, menntun og 
menningarstarfsemi. 

Samhliða þessari þróun hafa tengslin rofnað 
við hina náttúrulegu umgjörð. Samfara stækkun 
bæjarins á tuttugustu öldinni, gerð landfyllinga, 
uppbyggingar á Hringvegi og færslu hafnarinnar 
út á Oddeyri, hefur miðbænum hnignað og tengsl 
hans við ströndina rofnað.
 
Uppbygging verslunar og þjónustu við Glerártorg 
í samkeppni við miðbæinn hefur enn frekar dregið 
úr vægi hans sem verslunar og þjónustukjarna. 
Miðbærinn er nú því ekki sú umgjörð sem miðbær 
þarf	 að	 vera	 og	 uppfyllir	 ekki	 nægilega	 vel	 þarfir	
íbúa, fyrirtækja eða gesta.

Myndina til hliðar tók Hallgrímur Einarsson um 
19��. 

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Forsendur
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Veðurlag á Akureyri er mjög ólíkt milli árstíða, hlýir 
sumardagar og vetrarríki. Á árunum �00� - �005 
fór sólarhringsmeðaltalshiti niður fyrir frostmark  á 
veturna	en	yfir	12°C	yfir	hásumarið	á.		Úrkoma	á	
Akureyri er fremur lítil miðað við aðra staði á Íslandi. 
Vormánuðir voru að meðaltali þurrir á árunum �000 
- �00� með um 50 mm úrkomu á mánuði. Á þessum 
árum var mest mánaðarúrkoma í vetrarbyrjun milli 
60 - 80 mm.

Vindrósin hér til hliðar sýnir tíðni vindstefnu. 
Algengustu vindáttir eru frá S-SA og N-NV sem 
er sama stefna og lega helstu gatna í miðbænum, 
Hafnarstrætis, Skipagötu og Glerárgötu. Suðlægir 
vindar eru hlýir og þurrir eftir að miðhálendið losar 
þá við úrkomu.  Á hinn bóginn eru norðanvindar 
kaldir og úrkomusamir með rigningu á sumrin og 
ýmist snjó eða rigningu á vetrum. Á sumrin eru 
vindar hægari, en meðalvindhraði ársins er 4 m/s.
 
Sólargangur á sumar- og vetrarsólstöðum 
er sýndur á myndinni hér til hliðar. Norðlæg 
hnattstaða veldur því að um sumarsólstöður er 
dagsljós allan sólarhringinn en dagsbirta aðeins 
um 4 klukkustundir um jólaleytið og þá sér vart til 
sólar vegna fjallahringsins.  Á sumrin er sólarhæð 
mest	47°	og	geta	skuggar	því	orðið	langir.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Forsendur

4.�Forsendur / Veðurfar

Sólargangur á 
sumarsólstöðum 

Sólargangur á 
vetrarsólstöðum 

Algengustu 
vindáttir
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4.� Forsendur / Húsakönnun

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Forsendur

Húsakönnun fyrir hluta Hafnarstrætis og Skipagötu 
var unnin af Hönnu Rósu Sveinsdóttur sérfræðingi 
á	Minjasafninu	á	Akureyri	og	Hjörleifi	Stefánssyni	
arkitekt haustið �008 sjá áfangaskýrslu 1, frá janúar 
�009. Í skýrslunni er fjallað um þróun miðbæjarins, 
skipulagssögu hans og einkenni. Sérstaklega er 
þar gerð grein fyrir sögu og metið verndargildi 
þeirra húsa og húsaraða sem deiliskipulagið hefur 
bein áhrif á, þ.e. Hafnarstræti 10�, 104 og 106 og 
Skipagötu 4, 6 og 8.   

Eldri húsakönnun er til fyrir miðbæinn (Þorsteinn 
Gunnarsson. Miðbær Akureyrar 1979. Varðveisla 
og húsvernd) en hún nær einungis til Hafnarstrætis 
8� - 9� sem eru utan þess svæðis sem þetta 
deiliskipulag nær til. 
Í Aðalskipulagi Akureyrar �005 - �018 njóta eftirtalin 
hús og götumyndir á deiliskipulagssvæðinu 
hverfisverndar:	 Hafnarstræti	 94	 -	 96,	 Strandgata	
4	 framhlið.	 Hverfisvernd	 húsanna	 felst	 í	 því	 að	
almennt verði ekki gerðar breytingar á ytra byrði 
þeirra og umgjörð lóða nema í því skyni að færa 
þau í átt að upprunalegri mynd. Allar breytingar á 
húsunum og lóðum virði byggingarstíl og hlutföll 
húsanna og götumyndar og skulu unnar í samráði 
við Húsafriðunarnefnd ríkisins.

Hafnarstræti 94, 96 og 98 voru friðuð árið �007 
skv. lögum um húsafriðun 104/�001 en þau hús 
eru byggð á árunum 1909, 191� og 19��. Í tillögu 
Húsafriðunarnefndar ríkisins um friðun húsanna 
var einkum litið til þess að húsin hafa mikið gildi 
fyrir	umhverfi	sitt,	ýmist	sem	hornhús	eða	áberandi	
kennileiti í miðbænum og hafa mikið listrænt 
gildi,	ekki	síst	í	upphaflegri	gerð	sinni.	Þá	hafi	tvö	
húsanna nýlega verið endurgerð af mikilli alúð 
svo til eftirbreytni sé. Jafnframt var horft til þess 
að mikilsvert sé að varðveita byggingarsögulega 

fjölbreytni þessa hluta miðbæjarins og tengsl 
Hafnarstrætis við Kaupvangsstræti, eins helsta 
götuhorns á Akureyri. Friðun húsanna nær til ytra 
borðs þeirra.

Í húsakönnuninni fyrir miðbæinn kemur fram 
að fyrsta aðalskipulag Akureyrar sem Guðjón 
Samúelsson vann og samþykkt var árið 19�7 
markaði tímamót í mótun miðbæjarins. Í kjölfar 
þess voru reist sambyggð steinsteypuhús fyrir 
miðbæjarstarfsemi þar sem gert var ráð fyrir 
verslun á jarðhæð og skrifstofum og/eða íbúðum 
á efri hæðum. Hafnarstræti 104, Akureyrarapótek, 
er fyrsta húsið sem byggt var samkvæmt þessu 
skipulagi árið 19�9. Hafnarstræti 10� er yngsta 
húsið og það sker sig frá Hafnarstræti 104 og 
108 þar sem það ber ýmis einkenni módernisma. 
Húsaröðin í heild sinni er talin vera einn mikilvægasti 
þátturinn í svipmóti miðbæjarins og varðveislugildi 
Hafnarstrætis 10�, 104 og 108 er talið vera ótvírætt 
þar sem Hafnarstræti 104 og 108 eru vönduðustu 
húsin.

Hafnarstræti 106, Braunshús, myndar skarð í þá 
randbyggð sem var fyrirhuguð við Hafnarstræti 
samkvæmt skipulaginu frá 19�7.  Húsið var 
upphaflega	reist	árið	1908	í	Hrísey	sem	fisktökuhús	
og	hét	þá	Sæborg	en	var	flutt	þaðan	til	Akureyrar	
árið	1915	fljótandi	 á	 flekum.	Húsið	 tilheyrir	 sama	
tímaskeiði og timburhúsin við Hafnarstræti 94-98 
en er slitið frá þeirri röð þar sem þrjú yngri hús 
úr steinsteypu skilja á milli. Það er því ekki hluti 
af þeirri heild með jafn óyggjandi hætti og hin 
timburhúsin	sem	eru	í	samfelldri,	órofinni	húsaröð.	
Neðri hæð hússins hefur verið breytt fremur 
harkalega og lágar viðbyggingar á báða vegu eru 
til lýta. Rishæð hússins virðist hins vegar vera 
nokkuð upprunaleg, bæði gluggar og klæðning. 

Há steinsteypt hús þrengja að húsinu og bera þess 
vott að því var ætlað að víkja. Húsið er talið hafa 
visst varðveislugildi sem sögulegur minnisvarði um 
bæjarmynd	sem	nú	er	að	mestu	leyti	horfin,	fulltrúi	
fyrstu timburhúsanna sem byggð voru á uppfyllingu 
austan götunnar. Það stendur hinsvegar á einum 
skjólsælasta og sólríkasta staðnum í miðbænum. 
Þegar hugað er að framtíð byggðarinnar, þ.e. 
varðveislu minja annars vegar og aðhlynningu 
þeirra skipulagshugmynda sem mótuðu hana 
hins vegar, þarf að vega saman varðveislugildi 
Hafnarstrætis 106 á móti þeim ávinningi sem kynni 
að verða af því að byggja í skarðið samkvæmt 
skipulagshugmyndinni frá 19�7. Einnig þarf að 
meta ávinninginn sem gæti hlotist af því opna 
þarna rými til að tengja Hafnarstrætið betur við 
Pollinn. 

Í húsakönnuninni kemur fram að Skipagata 6 
og	 8	 hafi	 ekki	 sérstakt	 varðveislugildi	 en	 talið	
er mikilvægt að ný hús á þessum lóðum verði 
mótuð eftir skipulaginu frá 19�7 og þau lúti sömu 
hugmynd og randbyggðin að öðru leyti. Skipagata 
4 er hinsvegar talin hafa ótvírætt varðveislugildi 
sem hluti af húsaröð sem varð til eftir skipulaginu 
frá 19�7. 
Í	6.	kafla	yfir	skilmála	er	gerð	grein	fyrir	stefnu	og	
ákvæðum deiliskipulagsins fyrir ofangreindar lóðir 
og hús.

Myndina á næstu síðu tók Vigfús Sigurgeirsson um 
19�7.
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5.1 Stefna / Einkenni byggðar

Óhætt er að fullyrða að bæjarstæði Akureyrar er 
glæsilegt. Pollurinn, brekkurnar og fjöllin gefa 
bænum mjög sterkan svip. Húsin í miðbænum gefa 
svo	 þetta	 sérstaka	 yfirbragð	 sem	 Akureyringar	
halda í og dregur að gesti. Auk einstakrar 
staðsetningar og bæjarstæðis er eitt mikilvægasta 
sérkenni Akureyrar sú sögulega fjölbreytni sem í 
byggingarsögu bæjarins er fólgin. Nýjar byggingar 
standa við hlið gamalla, stórar við hlið lítilla með 
fjölbreyttan	 byggingarstíl	 og	 yfirbragð.	 Fyrir	 vikið	
er	 umhverfið	 auðugt,	 fjölbreytt,	 mannlegt	 og	
áhugavert.

Tilraunir hafa verið gerðar til að stýra og samræma 
uppbyggingu í miðbænum allt frá fyrsta opinbera 
aðalskipulaginu frá 19�7. Þó byggingar frá þeim 
tíma setji vissulega sterkan svip á bæinn og séu 
mikilvægar í sögulegu samhengi er nauðsynlegt 
að styðja við og styrkja þá fjölbreytni og kviku sem 
gerir Akureyri að einstökum bæ.

Hlúa þarf að sögulegum byggingum og sérkennum 
þeirra, um leið og miðbærinn þarf að halda áfram 
að	dafna	og	þróast	í	takt	við	þarfir	samtímans.		Af	
þessum sökum er hvorki viðeigandi né raunhæft 
að reisa nýjar byggingar í sama stíl og þær 
gömlu. Þær þurfa hins vegar engu að síður að 
falla að heildarmynd miðbæjarins, bæði hvað 
varðar	 stærð,	 yfirbragð	 og	 þéttleika.	 Breytingum	
á þeim byggingum sem fyrir eru verður haldið í 
lágmarki.	Það	er	gert	til	að	tryggja	heildaryfirbragð	
miðbæjarins og til að auðveldara sé að framfylgja 
deiliskipulaginu.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Stefna
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Stefna

Nokkrar af helstu umferðaræðum miðbæjarins, 
Hafnarstræti, Skipagata og Glerárgata, liggja frá 
suðri til norðurs og er stefna húsaraða sú sama. 
Af þessum sökum er miðbærinn illa tengdur við 
Torfunefsbryggju og Pollinn og lítt varinn fyrir 
ríkjandi vindáttum. 

Einn megin tilgangur skipulagstillögunnar er að nýta 
það opna landrými sem er á milli miðbæjarins og 
Pollsins. Með þessu er hægt að stækka miðbæinn 
og stuðla að jákvæðum tengslum við höfnina 
og Pollinn með nýjum húsaröðum á svæðinu 
milli Skipagötu og Glerárgötu og byggingum við 
Torfunefsbryggju.

Núverandi leiðir milli miðbæjarins og 
Torfunefsbryggju munu styrkjast með gerð síkis 
sem liggur þvert á helstu umferðaræðar og með 
gerð nýrra göngugatna. Hvort tveggja myndar 
nýjar sjónlínur úr miðbænum að Pollinum og 
skapar jafnframt ný miðbæjarsvæði sem veita skjól 
og geta verið sólrík.

Síkið og nýjar göngugötur, Hafnarsund, 
Eyrarsund og Hofsund, bjóða uppá spennandi 
uppbyggingarmöguleika þar sem framhliðar 
nýbygginga  munu snúa að nýjum almennings-
rýmum. Stærð og hlutföll nýrra húsaraða og 
bygginga verður í góðu samræmi við núverandi 
miðbæjarbyggð og býður upp á áfangaskipta 
uppbyggingu.

5.�Stefna / Byggðarmynstur
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5.� Stefna / Landnotkun

Á undanförnum árum hefur uppbygging mið-
bæjarins verið á undanhaldi og honum hnignað. 
Til að styrkja miðbæinn sem hjarta Akureyrar 
og	 	 	 skapa	 þar	 hlýlegt	 og	 aðlaðandi	 umhverfi	
er nauðsynlegt að búa þar til umgjörð fyrir fjöl-
breyttara samfélag. Samfélag þar sem fólk getur 
starfað, búið og notið lífsins.

Deiliskipulagið gerir því ráð fyrir fjölgun íbúða 
og auknu atvinnuhúsnæði. Þannig verði stuðlað 
að fjölbreyttu og blönduðu samfélagi íbúa og 
atvinnustarfsemi. Íbúðarhúsnæði er því í nær 
öllum nýjum byggingum, í bland við húsnæði 
fyrir verslun- og þjónustu. Þannig munu íbúar, 
starfsfólk, gestir og gangandi styrkja miðbæinn 
félagslega og efnahagslega. Rými sem þjóna bæði 
fyrirtækjum og almenningi munu ýta undir stofnun 
nýrra vinnustaða og nýrrar þjónustu, bæði fyrir 
íbúa miðbæjarins, aðra bæjarbúa og gesti. Gert 
er ráð fyrir atvinnustarfsemi á jarðhæðum nýrra 
bygginga til að skapa lifandi götumynd og mannlíf 
allan daginn.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Stefna
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Stefna

Staðsetning Akureyrar við Pollinn, fjölbreytnin í 
landslaginu	 og	 útsýnið	 yfir	 fjörðinn	 eru	 lykilatriði	
fyrir gesti og gangandi. Sterk tenging miðbæjarins 
við	sjóinn	mun	verða	eitt	hans	helsta	aðdráttarafl	
og sérkenni í framtíðaruppbyggingu og endurnýjun, 
um leið og hvers konar afþreying og ferðaþjónusta 
mun gegna æ mikilvægara hlutverki.

Bygging menningarhússins Hofs er mikilvægt fyrsta 
skref í þá átt að endurheimta tengsl miðbæjarins 
við sjávarsíðuna og Pollinn. 

Deiliskipulagið miðar að því að tengja enn frekar 
saman Hof, Pollinn og miðbæinn. Það verður 
gert með því að breyta Glerárgötu í aðlaðandi og 
örugga bæjargötu fyrir gangandi vegfarendur með 
byggingu síkis úr Bótinni inn í miðbæinn og með því 
að reisa nýjar byggingar við ströndina í framtíðinni. 
Þannig	er	ætlunin	að	gæða	miðbæinn	lífi	um	leið	
og tengsl við Pollinn eru endurvakin.

Síkið
Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir nýrri tengingu 
með síki sem brýtur upp miðbæinn og snýr honum 
í raun í austur-vestur um leið og nýtt landslag er 
mótað. Sjórinn er dreginn inn í bæinn með síkinu 
sem mun liggja frá Bótinni að Skipagötu og síðan 
heldur tengingin áfram þaðan að gamla Apótekinu 
með tjörn. Gert er ráð fyrir opnu í húsaröðina norðan 
við Apótekið til að skapa skýra göngutengingu milli 
Skátagils, Hafnarstrætis, tjarnar, síkis og sjávar. 

Tillagan gerir ráð fyrir að gamla Brauns húsið, 
Hafnarstræti 106, að undanskyldum viðbyggingum, 
geti	staðið	áfram.	Þó	kemur	til	greina	að	flytja	það	
á annan stað í miðbænum en með því næðist betri 
tenging milli síkis, Hafnarstrætis og Skátagils og 
ný bygging við mót síkis og Hafnarstrætis myndi 
marka	nýtt	kennileiti.	Um	flutning	Brauns	húss,	ef	
til kemur, verður fjallað sem deiliskipulagsbreytingu 
skv. skipulags- og byggingarlögum.

Með því að draga sjóinn inn að hjarta bæjarins 
næst tenging milli Ráðhústorgs og Hafnarstrætis 
og Pollsins.  Þessi framkvæmd er lykilþáttur í því 
að endurlífga miðbæinn og mun skapa nýja og 
sérstæða ímynd fyrir Akureyri. Um leið styrkjast 
tengsl	á	milli	náttúrunnar	og	hins	byggða	umhverfis.	
Sjór	og	vatn	hefur	aðdráttarafl	fyrir	fugla	og	fólk	og	
skapar síbreytilegt sjónarspil með byggingunum 
umhverfis.

Við síkið verða aðlaðandi og eftirsótt svæði fyrir 
gangandi vegfarendur. Síkið liggur í sömu stefnu 
og Skátagil og verður í skjóli fyrir ríkjandi vindáttum. 
Þannig verða beggja vegna þess skjólsælir staðir 
sem	 liggja	 vel	 við	 sólu.	 Kaffihús,	 veitingastaðir	
og önnur þjónusta við síkissvæðið munu laða 
að íbúa og ferðamenn og skapa lifandi götulíf og 
afþreyingu. Gert er ráð fyrir að ferðamannatíminn 
muni lengjast með þessum nýja áfangastað og  
hver gestur staldri lengur við.

5.4Stefna /	Tengsl	við	hafið	endurvakin	
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5.5 Stefna / Sjálfbærni

Sjálfbær þróun er skilgreind á ýmsan hátt, en felst 
í skipulagi í því að fara vel með auðlindir og nýta 
vel innviði samfélagsins. Um leið þarf að samþætta 
hina margbrotnu hagsmuni þess, þá  félagslegu, 
efnahagslegu	 og	 umhverfislegu,	 þannig	 að	
samfélaginu og lífsgæðum okkar sé viðhaldið 
til langs tíma. Þetta á jafnt við hnattrænt og um 
nærumhverfi	okkar	í	þeim	bæjum	sem	við	byggjum	
og búum í. Skipulag er eitt besta tækið til að stuðla 
að	sjálfbærni	í	byggðu	umhverfi.

Lífvænleiki og styrkur miðbæjarins veltur að miklu 
leyti á þeim tækifærum sem þar verða sköpuð 
fyrir fjárfestingar og framþróun. Þörf er fyrir 
íbúðarhúsnæði og fjölbreytt rými verslunar og 
þjónustu,  þar á meðal stærri verslunareiningar. 

Með	 því	 að	 blanda	 hæfilega	 saman	 íbúðum,	
atvinnustarfsemi og afþreyingu styttast leiðir og 
þannig	 skapast	 göngu-	 og	 hjólavænna	 umhverfi.	
Þannig verður til samfélag sem er  félagslega og 
efnahagslega sjálfbært. Þannig verður miðbærinn 
öflugur	 og	 sveigjanlegur	 kjarni	 sem	 myndar	
varanleg verðmæti fyrir komandi kynslóðir. 

Það er jafnframt mikilvægt að hafa í huga 
hefðbundnari áherslur sjálfbærni. Þá þætti 
sem	 snúa	 að	 umhverfi	 og	 auðlindum,	 gæðum	
þeirra og varðveislu. Aukinn þéttleiki byggðar í 
miðbænum mun leiða til betri nýtingar á innviðum 
og auðlindum en ella. Hann dregur úr þörf fyrir 
einkabílinn sem samgöngumáta sem mun verða 
sífellt mikilvægara viðfangsefni eftir því sem bærinn 
stækkar. Leiðbeiningar og skipulagsskilmálar í 
deiliskipulaginu munu hvetja til meðvitaðrar og 
ábyrgrar notkunar auðlinda hvað varðar hönnun, 
byggingu og orkunotkun bygginga. 

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
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Veðurfar
Í skipulagsskilmálum fyrir nýjar byggingar og opin rými í miðbænum 
er tillit tekið til veðurfars og lögð áhersla á að skapa skjól og sólrík 
svæði.

Skjól
Aðalgötur miðbæjarins, þar á meðal Hafnarstræti, Skipagata 
og Glerárgata, liggja frá suðri til norðurs og eru þar af leiðandi 
berskjaldaðar fyrir ríkjandi vindum. Þessi staða gerir miðbæinn 
óaðlaðandi fyrir gangandi vegfarendur þegar eitthvað er að veðri.

Síkið og nýjar gönguleiðir sem liggja frá vestri til austurs, koma 
á beinum tengingum við ströndina og Pollinn. Jafnframt verður 
til	kærkomið	skjól	frá	ríkjandi	vindum	og	þægilegra	umhverfi	fyrir	
gesti og gangandi. Sund og húsagarðar með blandaðri þjónustu 
munu einnig veita vörn gegn veðrum og mynda skjólsæl rými.

Dagsbirta
Náttúruleg dagsbirta, sér í lagi sólskin er okkur mikils virði, 
sérstaklega utan sumarmánaða. Þess vegna þarf að hafa hliðsjón 
af	dagsbirtunni	við	hönnun	hins	manngerða	umhverfis.

Hæð og lögun bygginga er vandlega stýrt til að skuggar verði sem 
minnstir og sólarljós njóti sem best, bæði við nýjar og núverandi 
byggingar og helstu opin svæði.

Skipulagið gerir ráð fyrir að nýta sólríkustu svæðin fyrir gangandi 
umferð. Skuggsæl svæði verða nýtt sem bílastæði og akstursleiðir 
eftir því sem kostur er.

Íbúar nýrra íbúða munu hafa aðgang að afmörkuðum 
„vetrargörðum“, skjólsælum rýmum og svölum, til að lengja tímann 
sem nýta má til útiveru.
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Lykilþáttur í skipulagstillögunni er endurbót 
núverandi almenningsrýma í miðbænum og 
gerð nýrra. Orðið almenningsrými er hér notað 
sem	 samheiti	 yfir	 svæðin	 á	 milli	 bygginga	 sem	
ætluð	 eru	 almenningi.	 Einkabíllinn	 er	 ráðandi	 afl	
í	miðbænum	og	 hefur	 áhrif	 á	 allt	 yfirbragð	 hans.	
Við	 breytingarnar	 verður	 til	 aðlaðandi	 umhverfi	
fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Það gerist 
með því að bæta og fjölga almenningsrýmum 
svipuðum þeim sem fyrir eru í Hafnarstræti og 
á Ráðhústorgi. Jafnframt verður aðgengi að 
bílastæðum tryggt. Leiðbeiningar eru settar fram 
um	 notkun	 yfirborðsefna,	 gróðurs	 og lýsingar og 
um	val	á	bekkjum,	ruslafötum	og	fleiru	til	að	tryggja	
samræmt	yfirbragð	og	endingargott,	notendavænt	
og	 aðlaðandi	 umhverfi.	 Bílastæði	 verða	 felld	 að	
byggðinni til að draga úr neikvæðum áhrifum þeirra 
á götumynd og opin rými en þó þannig að þau veiti 
greiðan aðgang að verslunum og þjónustu.

Lýsing
Lýsing almenningsrýma verður hönnuð með tilliti 
til norðlægrar legu bæjarins með sínum miklu 
árstíðarsveiflum.	 Lýsingin	 mun	 draga	 dám	 af	
norðurljósunum og halda á lofti sérkennum bæjarins 
sem „heilsárs –áfangastaðar“. Þannig er stuðlað 
að	auknu	mannlífi	utandyra	yfir	veturinn.	Hönnun	
lýsingarinnar verður einnig tengd stefnumótun um 
list og listaverk í miðbænum.

Listaverk á almenningssvæðum
Akureyri er  þekkt fyrir ríkan sköpunarmátt, menningu 
og listir. Lagt er til að listaverk gegni lykilhlutverki 
í enduruppbyggingu miðbæjarins og gert er ráð 
fyrir listaverkum, bæði í nýjum byggingum og við 
endurbætur á opnum rýmum. Slík listsköpun er 
mjög sýnileg og getur ein og sér verið vísbending 
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um þá endurnýjun og þann kraft sem að baki liggur. 
Hún mun því enn frekar hvetja til endurbyggingar 
miðbæjarins.  Aukið hlutverk listar í miðbænum mun 
einnig höfða til stærri hóps fólks og vekja áhuga á 
lista-, menningar- og ferðamannabænum Akureyri.

Gróður
Hvatt er til markvissrar notkunar gróðurs í 
almenningsrýmum, sérstaklega á Ráðhústorgi, 

meðfram síkinu og við Pollinn. Samráð verði haft við 
sérfræðinga Lystigarðsins og Akureyrarbæjar  og aðra 
þá sem best til þekkja, varðandi val á trjátegundum og 
öðrum gróðri sem best er talinn henta á Akureyri og 
er einkennandi fyrir bæinn. Aðallega verða notaðar 
íslenskar tegundir auk nokkurra annarra sem henta 
vel aðstæðum og munu draga fram staðbundna 
sérstöðu.
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Öflugur	miðbær	byggir	á	góðu	aðgengi,	hvort	sem	
er fyrir gangandi, hjólandi eða akandi vegfarendur 
og þá sem ferðast um með strætisvagni. Nú 
er vel séð fyrir þörfum þeirra sem ferðast um á 
bíl á kostnað annarra, einkum fótgangandi og 
hjólreiðafólks. Skipulagshugmyndir miða að því að 
koma á jafnvægi milli ólíkra samgöngumáta með 
því að mæta þörfum þeirra allra, þó þannig að 
dregið verði úr þörf fyrir notkun einkabílsins.

Hámarkshraði í miðbænum verður takmarkaður við 
�0 km/klst og gangbrautir verða bættar til að skapa 
öruggara	 og	 vistlegra	 umhverfi	 fyrir	 gangandi	 og	
hjólandi vegfarendur.

Núverandi	 vegakerfi	 tengir	 miðbæinn	 vel	
við	 aðliggjandi	 hverfi	 og	 því	 verða	 engar	
grundvallarbreytingar þar á.

Glerárgata

Umferðaröryggi Glerárgötu verður bætt og henni 
breytt í aðlaðandi bæjargötu frá Kaupvangsstræti 
að	 Strandgötu.	 Á	 þessum	 300	 m	 kafla	 verður	
Glerárgötu breytt úr fjórum akreinum í tvær en um 
leið er tryggt að hægt verði að breikka hana á ný ef 
þörf krefur. Umferðarhraði verður einnig lækkaður 
í �0km/klst. Með þessum breytingum ásamt nýjum 
byggingum beggja vegna götunnar, þegar til 
lengri tíma er litið, verða gatan, Pollurinn og Hof 
órjúfanlegur hluti miðbæjarins.

Nýir stígar og svæði við sjóinn munu einnig skapa 
öruggar og aðlaðandi leiðir fyrir gangandi og 
hjólandi vegfarendur.

Bílastæði

Í miðbænum eins og hann er skilgreindur í 
Aðalskipulagi Akureyrar �005 - �018 eru rúmlega 
1000 bílastæði. Íbúar og gestir eru því vanir að 
ganga þar að bílastæðum sem vísum. Eftir því 
sem bærinn stækkar og eftirspurn eftir bílastæðum 
eykst verður óhjákvæmilega torveldara að aka um 
hann. Þó svo að hvatt verði til notkunar annarra 
samgöngumáta en einkabílsins, er nokkuð ljóst 
að	 bíllinn	 verður	 áfram	 meginferðamáti	 flestra	 í	
náinni framtíð. Af þessum sökum hefur talsverð 
vinna verið lögð í að leita lausna sem tryggja að 
bílastæði verði áfram álíka mörg þegar litið er til 
miðbæjarins í heild. 

Núverandi bílastæði milli Glerárgötu og Skipagötu 
verða	 flutt	 til	 þess	 að	 rýma	 fyrir	 uppbyggingu.	
Almennum bílastæðum á deiliskipulagssvæðinu 
verður komið fyrir bæði meðfram götum 
en gert er ráð fyrir að bílastæðahúsum og/
eða bílastæðakjöllurum annars staðar í 
miðbænum. Bílastæði fyrir nýbyggingar verða í 
bílastæðakjöllurum undir viðkomandi reit.

Strætisvagnar

Vonast er til að notkun strætisvagna aukist 
umtalsvert eftir því sem þjónusta þeirra verður bætt 
og byggð þéttist. Til að styðja við þá þróun verður 
komið fyrir nýrri aðstöðu fyrir strætisvagna samhliða 
uppbyggingu við Strandgötu, nálægt þeim stað þar 
sem núverandi skiptistöð strætisvagna er.

Leigubílar

Til þess að losa mikilvægt uppbyggingarsvæði í 
miðbænum verður núverandi aðstaða leigubíla 
við Hofsbót færð á hentugan stað í miðbænum. 
Jafnframt verða stæði fyrir leigubíla í miðbænum.

Reiðhjól

Net hjólreiðastíga mun tengja miðbæinn vel við 
aðliggjandi byggð. Væntanlega hvetur það til 
aukinnar notkunar reiðhjóla og þar af leiðandi 
heilbrigðari	 og	 umhverfisvænni	 lífsstíls.	 Nýju	
reiðhjólastígarnir falla vel að miðbæjarskipulaginu, 
þar sem einnig verða góð reiðhjólastæði og 
reiðhjólaskýli fyrir almenning. Jafnframt er gert ráð 
fyrir reiðhjólageymslum í öllum nýjum byggingum. 

Fótgangandi vegfarendur

Núverandi net göngustíga er að mörgu leyti 
mjög gott en það er þó ekki alltaf aðlaðandi fyrir 
gangandi vegfarendur. Á miðbæjarsvæðinu eru 
fyrirhugaðar umtalsverðar breytingar á helstu 
almenningsrýmum og götum, meðal annars 
með nýjum sameiginlegum svæðum fyrir akandi, 
gangandi og hjólandi vegfarendur. Þær breytingar 
bæta	 mjög	 umhverfi	 gangandi	 vegfarenda	 og	
gera	umhverfi	meira	aðlaðandi.	Þessar	breytingar	
verða að öllum líkindum gerðar samhliða annarri 
uppbyggingu í miðbænum. 

Aðlaðandi göngu- og reiðhjólastígar munu 
liggja meðfram sjónum og tengjast öðrum 
megingönguleiðum í bænum. Þetta leiðir 
væntanlega til fjölgunar fótgangandi vegfarenda.
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6.1.1 Almenningsrými, almennt / Inngangur

Almenningsrými í bæjum og borgum einkennast gjarnan af samsafni margs 
konar götugagna og skilta sem eru ólík í útliti, gerð úr mismunandi efnum og 
af misjöfnum gæðum. Með tíð og tíma ægir öllu saman og almenningsrými 
hafa þá gjarnan orðið sundurlaus og án skýrra einkenna. Með góðu efnisvali, 
einfaldri nútímahönnun og haganlegu skipulagi má auka gæði og heildarsvip 
almenningsrýma, án þess þó að gera þau einsleit.

Í þessu deiliskipulagi er sett  fram heildstæð stefna fyrir hönnun almenningsrýma 
í miðbæ Akureyrar. Stefnan tekur mið af sígildum efnum og útfærslum hvað varðar 
yfirborð,	götugögn,	skilti,	 lýsingu	og	gróður.	Tillögurnar	má	innleiða	í	áföngum	
sem	mun	stuðla	að	sveigjanlegu,	aðlaðandi	og	heildstæðu	bæjarumhverfi	sem	
styrkir sérstöðu og ímynd bæjarins.

Deiliskipulagið nær einungis til hluta miðbæjarins en æskilegt er að þróun 
almenningsrýma í öðrum hlutum miðbæjarins og á aðliggjandi svæðum verði í 
samræmi við þá stefnu sem hér er birt.

Deiliskipulag Akureyri miðbæjar - austurhluti
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Almenningsrými og götur í þessu deiliskipulagi eru 
flokkaðar	 eftir	 hlutverki	 og	 áherslum	hvað	 varðar	
útfærslu og efnisnotkun. Með því er leitast við að 
skapa hverjum stað í miðbænum sín sérkenni og 
forðast einhæfni.  

   Lykil almenningsrými
 Ráðhústorg
 Síki - Eyrarsund 
 Bryggjutorg,	sjá	kafla	6.5.1
 Torfunefsbryggja

  Götur A - Megin götur
 Glerárgata
 Hafnarstræti

  Götur B
 Strandgata
 Kaupvangsstræti 
 Skipagata
 Hofsbót

  Stígar 
 Hafnarsund
 Hofssund

Sú	stefna	sem	sett	er	fram	í	köflum	6.2	og	6.3	leggur	
línur og setur viðmið fyrir nánari hönnun rýmanna. 
Hönnun þeirra verða verkefni sem nauðsynlegt er 
að stilla saman.

Deiliskipulag Akureyri miðbæjar - austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Almenningsrými, almennt / Yfirborð	gatna	og	almenningsrýma6.1.�
Inngangur

Val	og	útfærsla	yfirborðsefna	mótar	almenningsrýmin	hvað	mest.	

Notkun	mismunandi	yfirborðsefna	fyrir	ólík	rými	tryggir	fjölbreytni	og	áhugaverðar	
sjónrænar upplifanir. 

Nota ætti hágæðaefni á öllum lykil almenningsrýmum og götum. Betri ending og 
aukinn líftími gæðaefna vegur gjarnan upp á móti þeim kostnaðarauka sem þeim 
kann	að	fylgja.	Líta	ætti	á	náttúrustein	sem	fyrsta	kost	 í	vali	á	yfirborðsefnum	
með það að markmiði að þau endist vel og gera svæðin eins aðlaðandi og unnt 
er.

Velja skal innlent efni þar sem þess er kostur og leitast þannig við að skapa falleg 
svæði	með	skýrum	sérkennum	um	leið	og	álagi	á	umhverfið	vegna	flutninga	á	
efni er haldið í lágmarki.

Deiliskipulag Akureyri miðbæjar - austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Kalmar	Stortorget.	Hönnuðir:	Caruso	St	John
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Sameiginleg svæði akandi, gangandi og 
hjólandi

Með því að marka sameiginleg svæði fyrir akandi, 
gangandi og hjólandi vegfarendur breytast 
almenningsrýmin þannig að þau nýtast betur og 
verða	manneskjulegri.	Þetta	næst	með	því	að:	

Stækka það svæði sem gangandi og hjólandi 
vegfarendur hafa til umráða.
 
Veita gangandi forgang á bílaumferð.

Hægja á bílaumferð.

Gera lykil almenningsými og götur aðlaðandi.

Á sameiginlegum svæðum akandi, gangandi 
og	 hjólandi	 skal	 yfirborð	 akbrauta	 og	 gangstétta	
vera í sama hæðarplani. Þar sem akbrautir 
eru aðgreindar sérstaklega er samt sem áður 
æskilegt	 að	 nota	 sama	 yfirborðsefni	 á	 akbrautir	
og gangstéttar. Undantekningu getur þurft að 
gera þar sem búast má við þungri bílaumferð. Á 
slíkum svæðum kann að eiga verl við að velja efni 
á akbrautir sem þolir mikið álag og greinir akbrautir 
lítillega frá gangstéttum.

Deiliskipulag Akureyri miðbæjar - austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Efnislisti 

Eftirfarandi	 lista	 yfir	 efni	 er	 ætlað	 að	 stuðla	 að	
jafnvægi á milli notagildis, sjónrænna gæða, 
kostnaðar og sjálfbærni. Þetta er líklegra til að 
skapa hágæða og endingargóð almenningsrými 
sem uppfylla nútíma kröfur. 

Óreglulegir blágrýtis strendingar  40x40cm

Blágrýtis kubbar   5x5 – 10x10cm

Dökkar steinsteyptar hellur  10x10 – 40x40cm

Dökkir steinsteyptir steinar  5x5 – 10x10cm

Ljósar steinsteyptar hellur  10x10 – 40x40cm

Ljósir steinsteyptir steinar 5x5 – 10x10cm

Malbik

Steinteppi (e. bound aggregate surfaces)

Timburflötur

Ráðhústorg
Hafnarstræti
Síki

Torfunef

Glerárgata

Stígar
Götur B

Deiliskipulag Akureyri miðbæjar - austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Leiðbeinandi áherslur

Ráðhústorgið er hjarta bæjarins og því er 
sérstaklega mikilvægt að vanda hönnun og frágang 
þar. Blágrýti skal nota á Ráðhústorgi í bland við 
annað efni og gróður og mælt er sterklega með 
notkun blágrýtis á aðliggjandi svæðum þ.á.m. á 
Hafnarstræti og við síkið.

Bindandi skilmálar

Eftirfarandi svæði eru skilgreind sem sameiginleg 
svæði fyrir umferð akandi, hjólandi og gangandi 
vegfarenda þar sem sérstaklega vel er búið að 
gangandi	vegfarendum:

 Ráðhústorg (ásamt aðliggjandi   
 götusvæðum)

 Hafnarstræti
 Torfunefsbryggja

Við hönnun stærri svæða fyrir bílastæði skal 
þess	gætt	 að	 velja	 yfirborðsefni	 sem	hleypir	 ekki	
olíumengandi efnum niður í frárennslið. Annaðhvort 
skal	 velja	 gegndræpt	 yfirborðsefni	 sem	 sett	 er	
ofaná lag sem síar út olíuefni eða öll niðurföll verði 
tengd olíuskilju.

Glerárgata

Deiliskipulag Akureyri miðbæjar - austurhluti
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Almenningsrými, almennt / Lýsing6.1.�
Almenn stefna varðandi lýsingu

Götulýsingu er fyrst og fremst ætlað að tryggja öryggi akandi, hjólandi og 
gangandi vegfarenda en einnig að auka gæði almenningsrýma með því að 
stuðla að sjónrænu samræmi í annars fjölbreytilegu göturými. Til dæmis með 
því að draga fram form og einkenni mannvirkja og rýma og með því að draga 
athygli að mikilvægum stöðum. 

Leiðbeinandi áherslur 

Kröfur	um	lýsingu	má	flokka	í	nokkur	stig	sem	skapa	mismunandi	ásýnd	eftir	því	
hvert hlutverk viðkomandi rýmis er og þeim áhrifum sem á að ná fram.
 
Grunnlýsing
Öll	 grunnlýsing	 skal	 vera	með	 sama	 lit	 og	 birtustigi	 til	 að	 yfirbragð	 bæjarins	
verði heildrænt og sérstök lýsing fái notið sín. Til að auðvelda för um götur 
og gangstéttar skal staðsetja lampa fyrir almenna götulýsingu á húsveggi sé 
þess nokkur kostur. Undantekningar frá því væru við Glerárgötu, Ráðhústorg, 
Bryggjutorg og Torfunefshöfn. Á þessum stöðum verði settir upp ljósastaurar 
sem hæfa eiginleikum hvers svæðis.

Sérstök grunnlýsing
Draga má athygli að mikilvægum stöðum í bænum, s.s. aðal þjónustubyggingum, 
torgum, ákveðnum aðkomusvæðum eða landslagsþáttum, með því að setja 
upp sérstaka bakgrunnslýsingu. Þannig fá þeir meira vægi í bæjarmyndinni.  Á 
þessum stöðum ætti ljósabúnaður að vera látlaus og taka mið að þeim áherslum 
sem gilda um grunnlýsinguna.

Áherslulýsing
Nýta má lýsingu til að beina kastljósinu að mikilvægum stöðum eins og 
kennileitum og útilistaverkum. Slíka lýsingu má ekki ofnota heldur þarf að nota 
hana fyrst og fremst til áhersluauka á afmörkuðum svæðum til að draga fram 
tiltekin sérkenni.  

Torg í Kalundborg

Verslunargata í Kalundborg

Deiliskipulag Akureyri miðbæjar - austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Ljósastólpar úr veðruðu stáli. Frá Escofet

Ljósabúnaður

Allur búnaður skal vera einfaldur, fágaður 
og nútímalegur og í samræmi við almenna 
hönnunarskilmála og efnislista fyrir götugögn 
sem	 birtur	 er	 í	 kafla	 6.1.4.	 Þar	 sem	 frístandandi	
ljósabúnaður er notaður þarf hann að falla vel 
að stefnu viðkomandi rýmis og koma honum fyrir 
þannig að hann afmarki stærri rými á viðeigandi 
hátt. 

Ljósabúnaður skal vera þannig að hægt sé að 
stilla ljósmagnið. Nýta þarf ljósið sem best án þess 
þó að draga úr áhrifum lýsingarinnar. Nota skal 
orkusparandi ljósgjafa hvar sem því verður við 
komið.

Bindandi skilmálar

Gera þarf ítarlega tæknilega forsögn á grunnlýsingu 
í miðbænum til að tryggja framgang framangreindra 
áherslna þannig að þær skili sér við einstakar 
byggingar og endurgerð almenningsrýma. 

Vel útfærð forsögn um ljósahönnun byggð á 
áherslum	 í	 þessum	 kafla	 þarf	 að	 vera	 hluti	 af	
nákvæmri	hönnun	eftirfarandi	svæða:	

Lykil almenningsrými 
 
 Ráðhústorg
 Síki - Eyrarsund
	 Bryggjutorg,	sjá	kafla	6.5.1.

Lykil götur

 Glerárgata
 Hafnarstræti

Deiliskipulag Akureyri miðbæjar - austurhluti
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Sérstök lýsing

Leiðbeinandi áherslur

Sérhönnuð lýsing lífgar uppá svæði með því að skapa sérstakt sjónarspil og 
stemningu.	 	 Röð	 ljósa	 og	 ljósaviðburða,	 einkum	 yfir	 vetrarmánuðina,	 gera	
norðlægri sérstöðu hátt undir höfði og draga úr áhrifum skammdegismyrkursins. 
Með	slíkri	nálgun	er	tekið	mið	af	áherslum	í	skipulagi	„Vetrarborga”.		Útfærsla		á	lit,	
birtumagni	og	hreyfingu	ljóssins	getur	verið	innblásin	af		veðurfari,	árstíðaskiptum	
eða norðurljósunum. Lýsing á völdum stöðum víðsvegar um bæinn mun skapa 
einstaka	umgjörð	sem	styrkir	sérkenni	og	ímynd	Akureyrar	og	eykur	aðdráttarafl	
bæjarins að vetrarlagi.

Sérstök lýsing verður við Ráðhústorg, síkið og á Torfunesbryggju.  Hvatt er 
til þess að nota ljós á markvissan hátt á öðrum lykilstöðum sem eru utan við 
deiliskipulagsmörkin til að mynda tengingu milli miðbæjarins og þeirra. Æskilegir 
staðir fyrir slíka lýsingu eru t.d. Skátagilið, Akureyrarkirkja og aðkomutorg og lóð 
menningarhússins Hofs.

Sérstök lýsing veitir tækifæri til að samtvinna list við hönnun almenningsrýmanna. 
Mælt	er	með	að	lýsing	verði	hluti	af	 listastefnu	fyrir	almenningsrými,	sbr.	kafla	
6.1.7. 

Deiliskipulag Akureyri miðbæjar - austurhluti
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Fordæmi 
Zollverein Coal Mine Industrial Complex. 
Hönnuðir	lýsingar:	Spiers	and	Major



5�
Almenningsrými, almennt / Götugögn og annar búnaður6.1.4
Leiðbeinandi áherslur

Götugögn eru lykilþáttur í heildstæðri hönnun almenningsrýma. Velja þarf gott 
úrval af samræmdum, hágæða og nútímalegum götugögnum fyrir mismunandi 
svæði bæjarins. Götugögn skulu vera einföld, fáguð, sterk og falla vel að ólíku 
umhverfi.	Nota	skal	takmarkað	úrval	góðra	efna	til	að	tryggja	samræmt	útlit	og	
langan líftíma. Til að einfalda rýmin, þar sem því er við komið, þurfa götugögn 
að geta nýst til margvíslegra nota t.d. sem ljósa- og skiltastólpar.  Við hönnun 
götugagna þarf einnig að huga að því að möguleikum á skemmdarverkum sé 
haldið í lágmarki og að viðgerðir og viðhald sé einfalt.  

Mikilvægt er að halda fjölda götugagna í lágmarki og íhuga vel staðsetningu 
þeirra	til	að	forðast	að	rýmin	virðist	yfirfull	og	flókin.	Staðsetning	götugagna	þarf	
að taka tillit til aðgengis fyrir alla, hvort heldur er akandi eða gangandi og vera í 
samhengi við stærðarhlutföll og byggingarlist nærliggjandi mannvirkja. 

Deiliskipulag Akureyri miðbæjar - austurhluti
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Fordæmi
Bonn	Square,	Oxford.	Hönnuðir:	Graeme	Massie	Architects

Bindandi skilmálar 

Efniviður
Almennt skal nota eitt og sama efnið fyrir götugögn t.d. veðrað stál. Veðrað 
stál og önnur samsvarandi efni má einnig nota sem efnivið við landslagsmótun 
og	 formun	 yfirborðs,	 t.d.	 við	 gerð	 stoðveggja,	 setveggja	 og	 þrepa.	 Í	 slíkum	
tilvikum	 má	 einnig	 nota	 blágrýti	 eða	 litaða	 steypu	 sem	 líkist	 yfirborðsefni	
almenningsrýmanna,	sbr.	kafla	6.1.2.

Hönnun
Götugögn sem sett eru upp víða í miðbænum eiga að vera stöðluð til að tryggja 
samræmt útlit. Sem dæmi má nefna ruslaílát, hjólagrindur og polla. Til að stuðla 
að slíku samræmi eru hér fyrir neðan settar fram kröfur fyrir dæmigerð götugögn. 
Séu hugmyndir um að nota önnur götugögn en hér er lýst þarf að sækja um það 
sérstaklega.

Ef um er að ræða eitt eða örfá stykki er tækifæri til að sérhanna viðkomandi 
götugögn. Í slíkum tilvikum þarf að tryggja að hönnunin nái fram þeim einkennum 
sem lýst er í þessu deiliskipulagi. 

Gera	 þarf	 ráð	 fyrir	 stöðum	 fyrir	 sameiginlega	 söfnun	 og	 flokkun	 sorps	 innan	
núverandi götureita til að þjóna þeirri starfsemi sem þar er og til að auðvelda 
breytingar á notkun núverandi bygginga úr atvinnustarfsemi í íbúðir. Möguleg 
staðsetning slíkra sorpsöfnunarstaða er sýnd á skýringaruppdrættinum. 
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Götugögn

Bekkir, setveggur
Hönnun skal vera einföld, fáguð og traust. Hæð 
setu skal vera þannig að þægilegt sé fyrir eldri 
borgara	og	hreyfihamlaða	að	setjast	og	standa	upp.		
Bekkjum skal vera haganlega fyrir komið þannig 
að þeir hindri ekki umferð gangandi vegfarenda.  
Mælt	er	með	því	að	yfirborð	setveggs	sem	 liggja	
mun	 eftir	 norðurbrún	 síkis	 (sjá	 kafla	 6.3.2),	 sem	
og öðrum mögulegum setbekkjum, verði upphitað 
með affallsvatni frá hitaveitu bygginga til að lengja 
notkunartímann.   

Bekkur úr veðruðu stáli. Frá Escofet

Hjólagrindur 
Hjólagrindur skulu vera í þyrpingu á nokkrum 
vel völdum stöðum. Hönnun skal vera einföld, 
fáguð og traust. Hjólagrindur ætti að setja upp 
við aðkomur að göngusvæðum, við mikilvægar 
krossgötur og við jaðra eða í grennd við mikilvæg 
almenningsrými. Þannig er hvatt til  hjólareiða í  
miðbænum.		Í	kafla	6.1.9	er	fjallað	um	staðsetningu	
reiðhjólaskýla og grinda.

Skilti  
Hönnun skal vera einföld, skýr og læsileg. Leitast 
skal við að samtvinna skilti við önnur götugögn 
eins	og	polla	og	ljósastólpa.	Í	kafla	6.1.5	eru	frekari	
upplýsingar um  skilti.
 

Pollar úr veðruðu stáli. Frá Escofet

Pollar 
Hönnun skal vera einföld, fáguð og traust. 
Sjónskertir	 geta	 átt	 erfitt	 með	 að	 greina	 polla,	
þeir þurfa því að vera vel sýnilegir og fjölda þeirra 
haldið í lágmarki. Til að fækka götugögnum eins og 
unnt er og gera almenningsrýmin sem einföldust 
og hreinlegust, skal leitast við að nýta önnur 
götugögn en polla til að mynda skil á milli svæða, 
t.d. ljósastaura, hjólagrindur eða bekki.

Ruslafötur, endurvinnsluílát 
Hönnun skal vera einföld, fáguð og traust og viðhald 
auðvelt.	Ruslafötur	ættu	að	bjóða	uppá	á	flokkun	
úrgangs til að auðvelda endurvinnslu. Koma skal 
ruslafötum fyrir á látlausan hátt víðsvegar um 
miðbæinn. 

Ruslafötur úr veðruðu stáli. Frá Escofet

Deiliskipulag Akureyri miðbæjar - austurhluti
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Annar búnaður  
Huga skal að staðsetningu stýriboxa og tengiskápa 
snemma í hönnunarferlinu og skal koma þessum 
búnaði fyrir í jörðu eða inni í byggingum. Sé þess 
ekki kostur skal gæta vel að því að skápar og box 
séu	fyrirferðalítil	og	falli	sem	best	að	umhverfinu.		

Gróðurker 
Þar sem tækifæri gefst skal gróðursetja í beð frekar 
en gróðurker. Þar sem gróðurker eru notuð skal 
leitast við að samtvinna þau öðrum götugögnum, 
svo sem bekkjum eða stoðveggjum. Frekari 
upplýsingar	um	gróður	er	að	finna	í	kafla	6.1.6.	

Gróðurker úr veðruðu stáli. Frá Escofet

Veggljós, ljósker á veggi  

Setja skal ljósker á húsveggi til að ná stílhreinu 
yfirbragði	 gatna	 og	 einfalda	 aðgengi.	 	 Ný	 ljósker	
skulu vera einföld, fáguð og nútímaleg. Stærð 
ljósabúnaðarins skal taka mið af staðsetningu og 
einkennum bygginga.

Ljósastaurar, ljósker á stólpum 
Ljósastaura má nota til að afmarka stærri svæði. 
Viðeigandi val á stólpum stuðlar að heildrænum 
bæjarsvip. Stærð ljósabúnaðar þarfa að falla vel 
að stærð rýmis og taka mið af því hvar það er í 
miðbænum

Ljósastaurar	úr	veðruðu	stáli.	Frá:	Escofet

Strætisvagnaskýli 

Við val á biðskýlum skal þess gætt að útlit þeirra 
sé í samræmi við stefnu deiliskipulagsins um 
almenningsrými hvað varðar efnisval og einkenni.  
Þar sem biðstöðvar strætisvagna eru fáar í 
miðbænum ætti að skoða þann möguleika að 
sérhanna biðskýli til að auðga almenningsrýmin. 
Sé þessi leið valin opnast möguleiki á að útfæra 
biðskýli	sem	hefðu	fleiri	notagildi,	væru	t.d.	einnig	
nýtileg sem reiðhjólaskýli.

Vanda skal til hönnunar biðskýla þannig að þau 
verði einföld, fáguð, traust og auðveld í viðhaldi. 
Við hönnun skal leitast við að skýla sem mest 
fyrir veðri og vindum og þannig hvatt til notkunar 
almenningssamgagna árið um kring. Mælt er með 
því að aðal biðskýlin verði upphituð eða setur bekkja 
vermdar til að gera bið eftir vagni þægilegri. 

Biðskýli	úr	veðruðu	stáli.	Hönnuðir:	Hild	und	K	
Architekten
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Inngangur

Í þéttbýli er gjarnan mikill fjöldi ólíkra skilta á víð og dreif. Þar á meðal eru 
umferðarmerki, götuskilti og upplýsingaskilti fyrir ferðamenn. Þessi skiltaskógur 
getur	skapað	óreiðukennt	og	yfirfullt	yfirbragð	almenningsrýma.	

Markmið þessa deiliskipulags er að móta skýrt og einfalt net gatna og 
almenningsrýma. Til að ná fram því markmiði verður hönnun almenningsrýma 
að	vera	einföld	og	heildræn	þannig	að	umhverfið	sé	læsilegt	og	auðvelt	sé	að	
finna	starfsemi	og	leiðir.	Með	slíku	fyrirkomulagi	er	minni	þörf	fyrir	skilti.

Halda skal fjölda nýrra skilta í lágmarki og koma reglu á núverandi skilti.  Koma 
skal	upp	samræmdu	skiltakerfi	sem	er	einfalt,	fágað	og	sígilt,	með	samræmdum	
stíl hvað varðar efni, letur, grafík og hæð. Þar sem  kostur er  skal leitast við að 
samtvinna skilti við götugögn, s.s. polla og ljósastólpa í þeim tilgangi að hafa 
rýmin sem einföldust og hreinlegust.

Skilti fyrir gangandi vegfarendur

Skilti fyrir gangandi vegfarendur skulu vera eins skýr og einföld og kostur er. 
Staðla skal leturgerð, uppsetningu, stærð og litanotkun til að tryggja læsileika. 
Flokka skal skilti eftir mikilvægi þannig að mikilvægustu upplýsingunum á 
hverjum stað sé gert hæst undir höfði.

Skilti fyrir gangandi vegfarendur skal samþætta við götugögn sé það mögulegt. 
Þar sem hentugir staðir eru ekki fyrir hendi eða þar sem koma þarf fyrir mörgum 
skiltum skal hafa skiltin í þyrpingu á þar til gerðum  þiljum sem eru í samræmi við 
línur	sem	lagðar	eru	í	kafla	6.1.4	um	hönnun	og	efni	götugagna.	

Almenningsrými, almennt / Skilti6.1.5

Ofarlega

Hæð skiltis

Augnhæð

Neðarlega

Biðstöðvar almenningsvagna

Tegund skiltis

Vegvísar, upplýsingaskilti og umferðarmerki

Götuskilti, staðarnöfn, bílastæði

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Umferðarmerki

Hönnun, uppsetning og notkun umferðarmerkja verður að samræmast gildandi 
reglum.	Nauðsynlegt	er	því	að	hafa	samráð	við	lögboðna	aðila	strax	í	upphafi	
hönnunarferilsins, þannig að tryggt sé að skilti falli að þeim kröfum sem gerðar 
eru um almenningsrýmin.

Hvar sem kostur er skal hönnun og efnisnotkun umferðarmerkja vera eins og á 
öðrum	skiltum.	Skiltum	skal	komið	fyrir	á	kerfisbundinn	hátt	til	að	gera	umhverfið	
eins læsilegt og mögulegt er. Umferðarmerki skulu  fest á veggi, polla eða 
ljósastólpa. Skilti á sérstökum staur ætti að forðast. Velja ætti hágæða efni með 
endurskini frekar en upplýst skilti.  

Bílastæði, strætisvagnabiðstöðvar og gangbrautir skulu vera auðkennd með 
breytingum	 á	 yfirborðsefni	 í	 stað	 málaðra	 lína.	 Merki	 með	 upplýsingum	 um	
bílastæði skulu vera í samræmi við önnur  skilti í almenningsrýmum.

Bindandi skilmálar

Grindur og staurar fyrir skilti skulu vera úr sama efni t.d. veðruðu stáli, og skal 
bakgrunnslitur skiltaþilja vera hlutlaus og sá sami allsstaðar.

Setja skal fram nánari stefnu um gerð og notkun skilta í miðbæ Akureyrar sem 
byggir	á	þeim	áherslum	sem	lagðar	eru	í	þessum	kafla.	

Notkun neonskilta er óheimil.

Dæmi um ósamræmda og óaðgengilega uppsetningu skilta sem getur 
skapað hættu

Dæmi um samræmda, aðgengilega og örugga uppsetningu skilta

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Almenningsrými, almennt / Gróður6.1.6
Inngangur

Gróðursæld og landslagsfegurð eru aðalsmerki Akureyrar en bærinn á sér langa 
trjáræktar- og garðyrkjusögu.

Mikill ávinningur getur hlotist af gróðursetningu í almenningsrýmum umfram það 
að	skapa	þægilegt	og	aðlaðandi	umhverfi	og	styrkja	landslagseinkenni	bæjarins.	
Sem dæmi má nefna styrkingu náttúrulegra búsvæða og líffræðilegrar fjölbreytni, 
upptöku	mengunarefna	úr	lofti	og	miðlun	yfirborðsvatns.		

Gróður	verður	aukinn	í	miðbænum,	einkum	með	gróðursetningu	við:

Ráðhústorg
Síki
Glerárgötu
Bryggjutorg,	sjá	kafla	6.5.1

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar

Fordæmi 
Rue	de	Meaux.	Hönnuðir:	Desvigne	&	Dalnoky	and	Renzo	Piano
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Leiðbeinandi áherslur 

Gróður í götum skal útfæra út frá heildarsýn á hönnun almenningsrýma. Þar sem 
kostur	er	skal	gróðursetja	tré	í	yfirborðshæð	gangstétta.	Kalli	sérstakar	aðstæður	
á notkun upphækkaðra gróðurkerja skulu þau vera nútímaleg í hönnun og gerð 
úr	traustu	gæðaefni	í	samræmi	við	áherslur	í	kafla	6.1.4.

Til að viðhalda sýnileika og mikilvægi valinna staða og tryggja samhengi í 
miðbænum ætti umfangsmikill trjágróður fyrst og fremst að vera á þeim stöðum 
sem	tilgreindir	eru	í	þessum	kafla.

Trjátegundir
Leitast skal við að nota trjátegundir af íslenskum uppruna hvar sem kostur er. Í 
þeim tilvikum sem íslenskar tegundir skortir þá eiginleika sem leitað er eftir skal 
velja tegundir frá öðrum norðlægum slóðum.

Við val trjátegunda skal hugað sérstaklega að þeim áhrifum sem umfang 
trjákrónu og þéttleiki hefur á birtustig almenningsrýma og aðliggjandi bygginga, 
einkum	yfir	vetrarmánuði.	Forðast	ætti	að	nota	hraðvaxnar	og	þéttar	trjátegundir,	
einkum barrtré.

Þær trjátegundir sem mælt er með að séu notaðar innan deiliskipulagsmarka 
eru:

Ilmbjörk    (Betula pubescens Ehrh.) íslensk tegund
Ilmreynir    (Sorbus aucuparia)  íslensk tegund
Heggur   (Prunus padus)  
Silfurreynir  (Sorbus intermedia)
Gráreynir   (Sorbus hybrida)
Selja   (Salix caprea)

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar

Fordæmi
Bonn	Square,	Oxford.	Hönnuðir:	Graeme	Massie	Architects
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Áherslur í gróðursetningu

Síki – Skátagil að Torfunefsbryggju
Tjörnin og síkið sem deiliskipulagið gerir ráð fyrir er í beinu framhaldi af 
Skátagilinu og myndar nýjan ás í gegnum miðbæinn. Nota skal tré og annan 
gróður til að styrkja sjónræn tengsl milli Skátagils og Torfunefsbryggju og skal 
landslagshönnun og val á gróðurtegundum miða að því að styrkja þessi tengsl.    

Ráðhústorg
Við hönnun Ráðhústorgs skal gera ráð fyrir trjám og öðrum gróðri  og nýta hann 
m.a. til að afmarka lykilrými innan þess. Gróður sé þannig hluti af því að skapa 
sérkenni	um	leið	og	umhverfið	er	gert	aðlaðandi	fyrir	gesti	og	gangandi.		

Drottingarbraut að Glerárgötu
Megin aðkoma að miðbænum úr suðurátt er eftir Drottningarbraut að Glerárgötu. 
Nýjar byggingar á reit A og B, þegar til langs tíma er litið, munu marka skil milli 
lágreistra, stakstæðra húsa og þéttrar miðbæjarbyggðar. Grænn geiri meðfram 
Drottningarbrautinni, vaxinn trjám, skerpir þessa breytingu á byggðarmynstri og 
skermir af bílastæði meðfram brautinni þó þannig að á tilteknum stöðum væri 
hægt að sjá til merkilegra eldri bygginga við Hafnarstræti.

Við Torfunefsbryggju
Við hönnun reits A skal nýta tré og annan gróður til að skapa torginu sérkenni, 
afmarka	lykil	svæði	innan	þess	og	gera	umhverfið	aðlaðandi.	Gróður	þar	mun	
skapa sjónrænar tengingar við sambærileg gróðursvæði við Hof.

Highline 
New	York,	Hönnuðir:	Field	Operations

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar



61

Bindandi skilmálar

Við hönnun skal gera ráð fyrir umfangsmiklum 
gróðri	á	eftirfarandi	lykilsvæðum	við:	

Ráðhústorg
Tjörn og síki – frá Skátagili að Torfunefsbryggju
Drottningarbraut að Glerárgötu
Við Torfunefsbryggju

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Almenningsrými, almennt / List í almenningsrýmum6.1.7
Inngangur

Útilistaverk	gegna	lykilhlutverki	í	enduruppbyggingu	miðbæjarins.

Listaverkum í almenningsrýmum er ætlað að örva og ögra skynjun vegfarenda 
og upplifun þeirra á rýmum. Slík listaverk geta verið varanlegir skúlptúrar, 
byggingar, hönnun rýmisins sjálfs og tímabundnar innsetningar eða gjörningar.

Við listsköpun taka margir listamenn mið af gæðum og einkennum þess staðar 
sem unnið er með -  landslagi, staðsetningu, veðurfari, starfsemi, notkun og 
staðbundnu svipmóti – og auka þannig eða varpa betur ljósi á sérstöðu og 
einkenni bæjanna og vekja þannig, áhuga eða umtal. Þau útilistaverk sem 
sköpuð eru með slíku ferli verða eðlislægur hluti af bæjarmyndinni og ýta undir 
ímynd af staðnum.

Listsköpunarferli getur byggst á þátttöku íbúa, ungs fólks og skólanema, þar sem 
samvinnan er nýtt til að endurlífga eða endurskilgreina áþreifanleg, félagsleg 
eða menningarleg rými.  Þess konar ráðstöfun eykur á skilning og velþóknun 
almennings	á	nærumhverfi	sínu	og	samfélagi	og	stuðlar	að	aukinni	meðvitund	á	
hlutverki og mikilvægi nútímalistar, byggingarlistar, landslags og bæjarhönnunar 
við að bæta lífsgæði.   

List er umdeild af því að hún ögrar og setur spurningar við ríkjandi venjur 
og hugmyndir. Tímabundnir atburðir, innsetningar eða uppákomur í 
almenningsrýmum, vekja oft áleitnar spurningar eða raska ríkjandi viðhorfum og 
hvetur fólk til að efast um eigin þekkingu og reynslu. 

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar

Fordæmi
Sky	Mirror,	Nottingham.	Listamaður:	Anish	Kapoor 
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Markmið

Kostir	þess	að	móta	listastefnu	fyrir	miðbæ	Akureyrar	eru	að:

Styrkja sérkenni og ímynd Akureyrar.

Gera það áhugavert að koma að miðbænum, vera í honum og fara um hann, 
hvort heldur á bíl eða fótgangandi.

Kynna Akureyri sem miðstöð menningar og lista.

Fá íbúa, hagsmunaaðila og listamenn til að taka þátt í endurlífgun miðbæjarins.

Skilgreina hlutverk rýma og tengsl milli þeirra með skýrum hætti.

Stuðla að heildstæðu neti almenningsrýma sem tengir byggðina við sjóinn.

Marka upphaf endurnýjunar miðbæjarins og laða fólk í miðbæinn meðan svæði 
eru í byggingu.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar

Fordæmi 
Sea	Beams.	Listamaður:	Donald	Urquhart
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Leiðbeinandi áherslur

Við val á listaverkum skal taka mið af aðstæðum og einkennum miðbæjarins. 
Leitast skal við að tryggja að listaverk skírskoti til staðbundinna einkenna og 
aðstæðna á hverjum reit og að verk listamanna séu samtvinnuð hönnun bygginga 
og almenningsrýma. Til að ná þessu fram er mælt með að listamaður verði hluti 
af hönnunarteyminu strax við upphaf stærri verkefna.

Tækifæri eru til að setja upp stór listaverk sem ekki hafa skírskotun til 
nærumhverfis.	 Engu	 að	 síður	 þarf	 að	 íhuga	 gaumgæfilega	 hvernig	 það	 er	
gert, taka tillit til annarra listaverka í miðbænum sem og áherslna í hönnun 
almenningsrýmanna almennt. Fyrirsjáanlegar staðsetningar fyrir stærri listaverk 
eru	tilgreindar	í	kafla	um	bindandi	skilmála.

Marka ætti stefnu um list í almenningsrýmum með þátttöku listamanna sem eru 
þekktir á svæðinu eða á lands- og alþjóðavísu.  

Þátttaka	 listamanna	í	uppsetningu	á	sérstakri	 lýsingu	sem	lýst	er	 í	kafla	6.1.3	
ætti að vera eitt af lykil listaverkunum. 

Fjármögnun listaverka -  „Hundraðshluti til listar”

Listaverk verði fjármögnuð þannig að hluti af byggingarkostnaði allra nýbygginga 
verði helgaður listsköpun. Þessi stefna kallast „Hundraðshluti til listar” og 
markmið hennar er að samtvinna hugmyndir og framlag listamanna við hönnun 
bygginga á fyrstu stigum hönnunarferilsins, til að ná fram sem mestum gæðum 
við hönnun bygginga og almenningsrýma.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar

Fordæmi 
Listamaður:	Ólafur	Elíasson
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Bindandi skilmálar 

Árangursrík langtímastefna um list í 
almenningsrýmum krefst áætlunar um framfylgd 
sem leggur línurnar, vekur athygli og tryggir 
varanlega	arfleifð.	Skipa	þarf	verkefnisstjóra	til	að	
hafa umsjón með mótun og framfylgd listastefnunnar 
Hundraðshluti til listar. Verkefnisstjóri sér um 
samstillingu á vali listamanna til þátttöku í ólíkum 
verkefnum.  

Verja skal 1% alls opinbers byggingarkostnaðar og 
1/�% af byggingarkostnaði annarra aðila til nýrrar 
listsköpunar í miðbænum því fé skal ráðstafa í takt 
við ákvæði stefnu um list í almenningsrýmum.  

Listamenn skulu vera í hverju hönnunarteymi 
strax frá byrjun verkefna til að stuðla að 
samtvinnun listsköpunar og mótunar hins byggða 
umhverfisins.

Stærri listaverk skulu vera hluti af enduruppbyggingu 
eftirfarandi	lykilsvæða:

   Ráðhústorgs
   Síkis
   Torfunefsbryggju

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Almenningsrými, almennt / Aðgengi6.1.8
Inngangur

Almenningsrými skulu vera örugg og aðgengileg fyrir alla, þar á meðal þá sem 
eru	með	skerta	hreyfigetu	og	sérþarfir.	

Aðgengi almenningsrýma má stórbæta með velútfærðri hönnun og góðu 
skipulagi. Fyrirkomulag opinna svæða og sér í lagi staðsetningu götugagna, skal 
skipuleggja	á	einfaldan	og	kerfisbundinn	máta.	Götugögnum	og	öðrum	búnaði	
skal halda í lágmarki þannig að gönguleiðir haldist hreinar og án hindrana. 
Birtustig grunnlýsingar skal vera jafnt og stöðugt. Huga þarf vel að hæð 
gangstéttarbrúna, sérstaklega við göngubrautir og biðstöðvar strætisvagna. 
Götur með eitt samfellt svæði fyrir alla samgöngumáta, þ.e. þar sem gangstéttar 
eru í sömu hæð og akbrautir, hafa kosti að þessu leyti þar sem brúnir hindra ekki, 
gangandi vegfarendur eru í forgangi og umferðarhraði er í lágur. 

Hönnun sem á að tryggja aðgengi getur haft neikvæð áhrif á útlit almenningsrýma. 
Slíkar lausnir þarf því að útfæra af vandvirkni um leið og þess er gætt að þær 
virki	vel,	til	dæmis	með	því	að	breyta	yfirborðsefnum	á	gangbrautum	í	stað	þess	
að treysta á skilti. 

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Þversnið í götu Bindandi skilmálar

Hönnun og uppbygging opinna svæða verður að 
miða að því að tryggja öllum öryggi og aðgengi. 
Leita skal bestu lausna til að tryggja aðgengi og 
halda í lágmarki áþreifanlegum hindrunum fyrir 
hreyfihamlaða.	Í	hönnunarferlinu	skal	hafa	samráð	
við	hópa	með	sérþarfir	eftir	því	sem	við	á.

Engar hindranir Götugögn	og	aflíðandi	
gangstéttarbrún

Gangbraut merkt með 
breyttum	yfirborðsefnum

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Almenningsrými, almennt / Samgöngur6.1.9
Inngangur

Einkabílinn er ráðandi fararmáti á Akureyri sem skýrist að hluta til af dreifðri byggð, 
takmörkuðum almenningssamgöngum og viðteknum venjum. Umferðarrými í 
miðbænum þarf því að uppfylla kröfur núverandi umferðarhátta á sama tíma og 
hlúð er að öðrum samgöngumátum í þeirri trú að þannig megi auka göngu og 
hjólreiðar	til	hagsbóta	fyrir	lýðheilsu	og	umhverfi.

Hámarkshraði umferðar
Nauðsynlegt er að lækka hámarkshraða á Glerárgötu á milli Kaupvangsstrætis og 
Strandgötu niður í �0km/klst, til að gatan verði hluti af miðbænum og tengi hann 
betur við Torfunefsbryggju og Pollinn. Þannig stækkar miðbærinn sjálfur og þar 
með það svæði sem er áhugavert og aðgengilegt fyrir gangandi vegfarendur. 

Bílastæði
Í miðbænum, eins og hann er skilgreindur í aðalskipulagi, eru rúmlega 1000 
bílastæði fyrir almenning, þar af �66 stæði innan deiliskipulagsmarka. Meirihluti 
þeirra er á ákjósanlegum uppbyggingarsvæðum. Gert er ráð fyrir að halda 
fjölda almenningsstæða í miðbænum nokkurn veginn óbreyttum, til viðbótar 
þeim stæðum sem þarf vegna nýrrar uppbyggingar. Almenningsbílastæðum 
þarf því koma fyrir utan skipulagssvæðisins að hluta, til að uppbyggingin nái 
fram að ganga. Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir 74 bílastæðum í götum og 
til að ná þeim fjölda sem upp á vantar (19� stæði) er gert ráð fyrir að reist verði 
bílastæðahús eða bílastæðakjallarar annarsstaðar í miðbænum. Mögulegir staðir 
eru undir Ráðhústorgi (104 stæði), við Hólabraut gengt Borgarbíói (16� stæði), 
við Skátagil og í brekkunni neðan og norðan við Amtsbókasafnið. Uppbygging í 
miðbænum mun gerast í áföngum á löngum tíma og reikna má með að bílastæði, 
t.d á reit B, verði á sínum stað allmörg ár í viðbót. 
Bílastæðaþörf nýrrar uppbyggingar verður mætt með bílastæðakjöllurum á 
reitum B, C, K og L. Byggingarreitir bílastæðakjallara eru skilgreindir eins stórir 
og mögulegt er þannig að þar geti einnig rúmast almenningsstæði. Aðkoma 
að bílastæðakjöllurum verður frá Skipagötu og Hofsbót - til að innkeyrslur og 
rampar verði ekki sýnilegir eða áberandi frá lykil almenningsrýmum og götum og 
til	að	tryggja	gott	flæði	umferðar.	

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Hjólreiðar
Vel skilgreint og aðgengilegt net hjólaleiða um 
allan bæinn er mikilvægt til að gera hjólreiðar 
að raunhæfum samgönguvalkosti. Hvetja þarf 
til notkunar hjólreiða sem samgöngumáta með 
samþættri og heildstæðri hönnun almenningsrýma 
og	 aukinni	 kynningu	 á	 ábata	 þeirra.	 Yfirbyggð	
hjólaskýli skal staðsetja við innkomur í miðbæinn 
sem tilgreindar eru á deiliskipulagsuppdrætti. Koma 
skal fyrir reiðhjólagrindum við helstu áningastaði á 
hjólaleiðunum og á lykilsvæðum í bænum. 

Strætisvagnar
Boðið er upp á fríar ferðir með strætisvögnum á 
Akureyri sem er framsýn og mikilvæg ráðstöfun þar 
sem hún hvetur til sjálfbærari samgöngumáta. Góð 
hönnun og útfærsla almenningsrýma styður við 
þessa stefnu. Í deiliskipulaginu eru nýjar biðstöðvar í 
miðbænum skilgreindar við mikilvæga áfangastaði. 
Skoða skal vandlega þann kost að láta sérhanna 
biðskýli þannig að þau verði aðlaðandi, skjólsæl og 
þægileg allt árið um kring og þjóni hlutverki sínu 
sem best. Mælt er með að biðskýlin verið upphituð 
eða að bekkjarsetur þeirra séu vermdar.  

Leigubílar
Núverandi aðstaða leigubíla við Hofsbót verður 
færð á hentugan stað í miðbænum. Stæði fyrir 
leigubíla	 verða	 við	 Strandgötu	 og	 á	 fleiri	 stöðum	
í miðbænum.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Götur 6.�



7�
6.�.1 Götur / Glerárgata

Inngangur

Glerárgata er hluti af Hringveginum og tengir þannig Akureyri við nágrannabyggðir 
og landið allt. Innan þess svæðis sem þetta deiliskipulag nær til er Glerárgata 
fjórar akreinar en breytist í tvær akreinar sunnan Kaupvangsstrætis. Breidd og 
einkenni	Glerárgötu	hindrar	flæði	fólks	milli	miðbæjarins	og	Pollsins	og	dregur	
því úr þeirri sögulegu tengingu sem þar er. Glerárgatan er skilgreind sem A gata 
sbr.	kafla	6.1.1.

Með deiliskipulaginu er Glerárgata gerð öruggari og henni breytt í aðlaðandi 
bæjargötu	á	300	m	kafla,	 frá	Kaupvangsstræti	að	Strandgötu.	Á	þessu	svæði	
verður henni breytt úr fjórum akreinum í tvær, en um leið er tryggt að hægt 
verði að breikka hana á ný ef þörf krefur. Með þessum breytingum ásamt nýjum 
byggingum beggja vegna götunnar verða gatan sem eru áformaðar til lengri tíma 
litið, Pollurinn og Hof órjúfanlegur hluti miðbæjarins.

Síkið	með	brú	yfir	Glerárgötu	skapar	nýtt	kennileiti	í	miðbænum.	Gert	er	ráð	fyrir	
að þar verði komið fyrir stóru listaverki til að árétta sérstöðu þessa svæðis enn 
frekar.

Gert er ráð fyrir biðstæðum fyrir leigubíla, strætisvagna og rútur eins og sýnt er 
á deiliskipulagsuppdrætti og skýringaruppdrætti.

Hjólagrindur skal staðsetja á hentugum stöðum við götuna.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Bindandi skilmálar

Þennan	 kafla	 skal	 lesa	 í	 samhengi	 við	 kafla	 6.1	 sem	 setur	 stefnu	 fyrir	
almenningsrýmin á deiliskipulagssvæðinu.

Umferðarhraði Hámarkshraði á Glerárgötu er �0 km/klst á milli 
Kaupvangsstrætis og Strandgötu.

Sameiginleg Sameiginlegt umferðarsvæði er á mótum Glerárgötu
umferðarrými  og síkis til að hægja á umferð og til að tryggja megin 

gögnleið að sjónum.

Biðstæði Við reit K og L er gert ráð fyrir stöðum þar sem hægt 
er að stöðva rútur eða bíla og eru þeir sýndir á 
deiliskipulagsuppdrætti.

Hjólaleiðir Þar sem hámarkshraði á Glerárgötu er �0 km/klst er ekki 
gert ráð fyrir sérstakri hjólreiðabraut. Heimilt er að hjóla á 
akbrautum götunnar en einnig er mögulegt að hjóla eftir 
Hafnarstræti og Torfunefsbryggju. 

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar

Gangstétt  3mAkreinar 3.25m2mGangstétt (mismunandi breidd) Akreinar 3.4m Kantur 2.0m Opið rými (mismunandi breidd)

 revised
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6.�.� Götur / Skipagata

Inngangur

Skipagata liggur á milli Ráðhústorgs og Kaupvangsstrætis og myndar nú eystri 
mörk miðbæjarins. Húsaröð er einungis að vestanverðu götunnar nema allra 
nyrst. Að austanverðu er stórt opið svæði sem nýtt er sem bílastæði. Við götuna 
standa	misháar	byggingar,	flestar	með	verslunarrými	á	jarðhæðum.

Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir nýrri húsaröð að austanverðu við Skipagötu 
og	stuðlar	þannig	að	því	að	gatan	verði	að	líflegri	verslunargötu	í	miðbænum.	
Tengslin	við	síkið	og	mikilvægar	gönguleiðir	munu	auka	enn	á	gildi	og	yfirbragð	
götunnar.

Skipagata	er	skilgreind	sem	B	gata,	sbr.	kafla	6.1.1.	Hún	er	verslunargata	en	
þjónar einnig sem aðkomugata að bílastæðakjöllurum á reitum B-C. Aðkomur 
að bílastæðakjöllum mega ekki vera áberandi þannig hægt sé að hámarka 
verslunar- og þjónusturými við lykil götur eins og Glerárgötu og Hafnarstræti.

Gert er ráð fyrir �� bílastæðum við Skipagötu eins og fram kemur á 
deiliskipulagsuppdrætti og skýringaruppdráttum. Þar sést einnig staðsetning 
rampa og innkeyrslna í bílakjallara á reitum B-C.

Hjólagrindur skal staðsetja á hentugum stöðum við götuna.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Bílastæði 2.5m Gangstétt 2.5mBílastæði 2.5mGangstétt 2.5m Akreinar 5.5m

Bindandi skilmálar

Þennan	 kafla	 skal	 lesa	 í	 samhengi	 við	 kafla	 6.1	 sem	 setur	 stefnu	 fyrir	
almenningsrýmin á deiliskipulagssvæðinu.

Umferðarhraði Hámarkshraði á Skipagötu er �0 km/klst.

Sameiginleg Sameiginlegt umferðarsvæði er á þeim hluta
umferðarrými Skipagötu sem liggur á milli síkis og Ráðhústorgs. 
 
Bílastæði Krafa er um a.m.k. �� stæði á Skipagötu eins og 

sýnt er  á deiliskipulagsuppdrætti. Aðkoma að 
bílastæðakjöllurum B og C er frá Skipagötu eins og sýnt er 
á deiliskipulagsuppdrætti.

Hjólaleiðir Þar sem hámarkshraði á Skipagötu er �0 km/klst er ekki 
gert ráð fyrir sérstakri hjólreiðabraut. Heimilt er að hjóla á 
akbrautum götunnar en einnig er mögulegt að hjóla eftir 
Hafnarstræti og Torfunefsbryggju. 

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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6.�.� Götur / Hofsbót

Inngangur

Hofsbót liggur milli Strandgötu og Skipagötu og myndar nú, ásamt þeirri 
síðarnefndu, eystri mörk miðbæjarins með húsaröð að vestanverðu og opnu 
rými að austanverðu. Umferð gangandi vegfarenda um Hofsbót er takmörkuð ef 
frá eru taldir farþegar almenningsvagna.

Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir nýjum byggingum við austanverða Hofsbót, 
sem afmarka  götuna og gera kleift að auka verslun og þjónustu við hana. Gert 
er ráð fyrir að söluturninn sem nú stendur við Hafnarstærði 100b verði færður og 
settur upp í enda götunnar, næst síkinu.

Hofsbót	er	skilgreind	sem	B	gata,	sbr.	skilgreiningu	í	kafla	6.1.1.	Gert	er	ráð	fyrir	
að Hofsbót þjóni sem aðkomugata að bílastæðakjöllurum á reitum K-L, þannig 
að þær aðkomur séu ekki áberandi og að hægt sé að hámarka verslunar- og 
þjónusturými við lykil götur eins og Glerárgötu og Hafnarstræti.

Gert er ráð fyrir 7 bílastæðum við Hofsbót eins og fram kemur á 
deiliskipulagsuppdrætti og skýringaruppdráttum. Þar sést einnig staðsetning 
rampa og innkeyrslna í bílakjallara á reitum B-C.

Hjólagrindur skal staðsetja á hentugum stöðum við götuna.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Bindandi skilmálar

Þennan	 kafla	 skal	 lesa	 í	 samhengi	 við	 kafla	 6.1	 sem	 setur	 stefnu	 fyrir	
almenningsrýmin á deiliskipulagssvæðinu.

Umferðarhraði Hámarkshraði á Hofsbót er �0 km/klst.

Bílastæði Krafa er um a.m.k. 7 stæði á Hofsbót eins og sýnt er  
á deiliskipulagsuppdrætti. Aðkoma að bílakjöllurum 
undir reitum K og L er frá Hofsbót eins og sýnt er 
deiliskipulagsuppdrætti.

Hjólaleiðir Heimilt er að hjóla eftir akbrautum Hofsbótar en 
 einnig er mögulegt að hjóla eftir Hafnarstræti og 

Torfunefsbryggju. 
Akreinar 5m Gangstétt 2.5mGangstétt 2m Bílastæði 2m

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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6.�.4 Götur / Hafnarstræti

Inngangur

Hafnarstræti er aðalgata í miðbæ Akureyrar. Hún sýnir sögu bæjarins, bæði 
byggingasögu og verslunarsögu. Hafnarstræti var áður á milli sjávar og brekku en 
það	umhverfi	hefur	breyst	með	landfyllingum.	Óhugsandi	er	að	færa	þungamiðju	
miðbæjarins frá Hafnarstræti og Ráðhústorgi. Því leggur skipulagið áherslur á 
að auka tengingu Hafnarstrætis við aðra hluta miðbæjarins með göngustíg, síki 
og með því að stuðla að vandaðri uppbyggingu út frá Hafnarstræti meðfram 
síkinu.

Hafnarstræti er ásamt Glerárgötu skilgreint sem A gata í nýjum og stærri miðbæ, 
sbr.	skilgreiningu	í	kafla	6.1.1.

Deiliskipulagan miðar að því að varðveita og styrkja fjölbreytileg einkenni 
Hafnarstrætis og tengja það við sjóinn með nýjum austur-vestur tengingum. 
Þannig er stutt við hlutverk strætisins sem aðal verslunargötu Akureyrar. 
Gangandi umferð mun áfram vera í forgangi á Hafnarstræti og er gert ráð fyrir að 
akrein og bílastæði verði eftir vestanverðri götunni til að hámarka göngusvæðið 
á þeirri hlið götunnar sem snýr best við sólu.

Gert er ráð fyrir 1� bílastæðum við vestanvert Hafnarstræti eins og fram kemur 
á deiliskipulagsuppdrætti og skýringaruppdráttum.

Hjólaskýli og hjólagrindur skal staðsetja á hentugum stöðum við götuna.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Gangstétt 6mBílastæði 2.5m Akreinar 3.5mGangstétt 3.6m

Bindandi skilmálar

Þennan	 kafla	 skal	 lesa	 í	 samhengi	 við	 kafla	 6.1	 sem	 setur	 stefnu	 fyrir	
almenningsrýmin á deiliskipulagssvæðinu.

Umferðarhraði Hámarkshraði á Hafnarstræti innan skipulagssvæðisins er 
15 km/klst.

Sameiginleg Sameiginlegt umferðarsvæði er á þeim hluta
umferðarrými Hafnarstrætis sem liggur á milli Kaupvangsstrætis og 

Ráðhústorgs. 
 
Bílastæði Krafa er um a.m.k. 1� stæði í Hafnarstræti eins og sýnt er  

á deiliskipulagsuppdrætti.

Hjólaleiðir Þar sem hámarkshraði á Hafnarstræti er 15 km/klst er ekki 
gert ráð fyrir sérstakri hjólreiðabraut. Heimilt er að hjóla 
eftir akbrautum.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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6.�.5 Götur / Kaupvangsstræti

Inngangur

Kaupvangsstræti gegnir mikilvægu hlutverki sem ein af aðkomuleiðum að 
miðbænum og sem tenging á milli Glerárgötu og Brekkunnar. Byggingar við 
norðurhlið Kaupvangsstrætis verða mjög sýnilegar þegar komið er úr suðri og 
marka í raun jaðar miðbæjarins. Nýbyggingar á reitum B og A til framtíðar, frá 
Torfunefsbryggju að Skipagötu munu einnig styrkja Kaupvangsstræti í þessu 
tilliti.

Kaupvangsstræti hefur þróast sem miðpunktur listalífs á Akureyri og 
áframhaldandi uppbygging ætti að styðja við þá ímynd og sérstöðu götunnar, t.d. 
þannig að starfsemi í nýjum byggingum falli vel að núverandi starfsemi í Gilinu.

Yfirborð	götu	og	gangstétta	sé	í	samræmi	við	almennar	áherslur	fyrir	miðbæinn.	
Sérstaklega þarf að huga að gatnamótum Hafnarstrætis og Kaupvangsstrætis 
og	styrkja	yfirborð	gatnamótanna	með	tilliti	til	þessa.

Gert er ráð fyrir 6 bílastæðum í Kaupvangsstræti frá Glerárgötu að Hafnarstætis 
eins og sýnt er á deiliskipulagsuppdrætti og skýringaruppdrætti.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Bindandi skilmálar

Þennan	 kafla	 skal	 lesa	 í	 samhengi	 við	 kafla	
6.1 sem setur stefnu fyrir almenningsrýmin á 
deiliskipulagssvæðinu.

Umferðarhraði Hámarkshraði á Kaupvangs-
stræti  er �0 km/klst.

Bílastæði Krafa er um a.m.k. 6 stæði 
í götunni eins og sýnt er á 
deiliskipulagsuppdrætti.

Hjólaleiðir Þar sem gert er frá fyrir 
�0 km/klst hámarkshraða 
á Kaupvangsstræti er 
ekki gert ráð fyrir sérstakri 
hjólreiðabraut. Heimilt er að 
hjóla eftir akbrautum.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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6.�.6 Götur / Strandgata

Inngangur

Strandgata er mikilvæg aðkomuleið að miðbænum. Hún tengir Ráðhústorg við 
Glerárgötu, menningarhúsið Hof og Oddeyri. Við suðurhlið Strandgötu, á milli 
Glerárgötu og Hofsbótar, verður svæði sem nýst getur strætisvögnum, leigubílum 
og fyrir almenn bílastæði.

Á mótum Hofsbótar og Strandgötu, á reitum J og L, verða nýbyggingar sem 
skapa tækifæri fyrir viðskipti og þjónustu og styrkja Strandgötu sem hluta af 
miðbænum um leið. Nýbyggingar á reit L verða áberandi þegar komið er úr norðri 
eftir Glerárgötu og með þeim markar Strandgata norðurjaðar miðbæjarins.

Miðstöð almenningsvagna verður miðsvæðis í miðbænum við Strandgötu. 
Hringtorg á gatnamótum Hofsbótar og Geislagötu gerir vögnum kleift að snúa 
við án þess að þurfa að fara um aðrar götur í miðbænum.

Ekki er gert ráð fyrir sérstakri braut fyrir hjólreiðafólk en heimilt er að hjóla á 
akbrautum götunnar. Aðrar hjólaleiðir milli norðurs og suðurs eru eftir Hafnarstræti 
og Torfunefsbryggju.

Gert er ráð fyrir 9 bílastæðum á Strandgötu eins og sýnt er á deiliskipulagsuppdrætti 
og skýringaruppdrætti.

Hjólagrindur skal staðsetja á hentugum stöðum við götuna.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Bindandi skilmálar

Þennan	 kafla	 skal	 lesa	 í	 samhengi	 við	 kafla	
6.1 sem setur stefnu fyrir almenningsrýmin á 
deiliskipulagssvæðinu.

Umferðarhraði Hámarkshraði er �0 km/klst.

Sameiginleg Sameiginlegt umferðarsvæði
umferðarrými er á þeim hluta Strandgötu 

sem liggur á milli Hofsbótar 
og Ráðhústorgs.

Bílastæði Krafa er um a.m.k. 9 stæði 
í götunni eins og sýnt er á 
deiliskipulagsuppdrætti.

Biðstæði A.m.k. 4 stæði í götunni verði 
fyrir leigubíla. 

Hjólaleiðir Þar sem hámarkshraði á 
Strandgötu er �0 km/klst er 
ekki gert ráð fyrir sérstakri 
hjólreiðabraut. Heimilt er að 
hjóla á akbrautum götunnar. 

Strætisv. 2.6m GangstéttBílastæði 2.5mGangstétt (mismunandi breidd) Akreinar 7.2m2.0mStrætisv. 3.0m

(mismunandi breidd)

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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6.�.7 Götur / Stígar

Inngangur

Lagning nýrra göngustíga er einn lykillinn að því að markmiðum deiliskipulagsins 
verði	náð.	Nýjar	gönguleiðir	sem	snúa	í	vestur-austur,	skapa	skjól,	bæta	umhverfi	
fyrir fótgangandi og mynda sjónása milli miðbæjar og sjávar.

Á þessum stígum hafa fótgangandi vegfarendur forgang og einungis verður 
heimiluð akandi umferð tengd þjónustu eða viðhaldi.

Núverandi gönguleið á milli Hafnarstrætis og Skipagötu, Hafnarsund, mun 
áfram þjóna sem akstursleið að bílastæðum á baklóðum. Ekki er gert ráð fyrir 
bílastæðum á göngustígunum sjálfum.

Gönguleið verður á milli Hofsbótar og Glerárgötu um Hofsund. 

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Stígur 9m

Bindandi skilmálar

Þennan	 kafla	 skal	 lesa	 í	 samhengi	 við	 kafla	 6.1	 sem	 setur	 stefnu	 fyrir	
almenningsrýmin á deiliskipulagssvæðinu.

Bílastæði Bílastæði eru ekki heimil á stígum.

Hjólaleiðir Heimilt er að hjóla eftir stígunum.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Inngangur

Ráðhústorg er hjarta miðbæjarins og gegnir mikilvægu hlutverki sem aðal 
samkomutorg Akureyrar.

Gert er ráð fyrir að umferðarleiðir um Ráðhústorg verði eitt sameiginlegt rými fyrir 
akandi, gangandi og hjólandi vegfarendur. Umferð verður takmörkuð og hæg. 
Akstursleiðir eru lagðar þannig að dvalarrými og rými fyrir fótgangandi eru sem 
breiðust þar sem sólar nýtur mest. Bílastæði eru við suðvestur jaðar torgsins í 
framhaldi af Hafnarstræti, á svæði sem er í skugga síðdegis og á kvöldin.

Ráðhústorg veitir tækifæri fyrir ýmiskonar formlegar og óformlegar samkomur, 
atburði, markaði og aðrar uppákomur. Slík aðstaða er nauðsynleg fyrir mannlíf og 
ímynd miðbæjarins. Þetta hlutverk torgsins styrkist enn frekar með vel útfærðri 
hönnun. Torgið verður aðlaðandi en getur á sama tíma sinnt sveigjanlegum 
þörfum. 

Til að Ráðhústorg þjóni vel fjölbreyttu hlutverki sínu sem samkomustaður þá 
er	yfirborð	þar	hellulagt	að	hluta	en	jafnframt	 lögð	áhersla	á	mikinn	gróður	og	
grasflöt,	sem	styður	við	óformlega	notkun	þess.

List er einnig óaðskiljanlegur hluti Ráðhústorgsins. Þar verður annað hvort stórt 
listaverk eða list samþætt torginu, sem komið verður fyrir við hönnun þess. Á 
Ráðhústorgi	 verður	 líka	 sérstök	 lýsing	 samtvinnuð	 listinni	 (sjá	 kafla	 6.1.3	 um	
lýsingu).

Endurgerð Ráðhústorgs og Hafnarstrætis verður gríðarlega mikilvægur, 
táknrænn fyrsti áfangi í endurlífgun miðbæjarins og sýnir í raun hvers vænta 
má til framtíðar. Áfanginn markar upphaf þeirra umfangsmiklu breytinga sem í 
vændum eru og sýna gestum og gangandi miðbæinn í nýju ljósi.

6.�.1 Torg og síki / Ráðhústorg

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Mögulegt útlit Ráðhústorgs miðað við áherslur deiliskipulagsins

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Inngangur

Síkið á milli Torfunefsbryggju og Skipagötu er táknrænt fyrir nýja ímynd 
hafnarbæjarins	 Akureyrar.	 Það	 verður	 grafið	 út	 úr	 landfyllingunni	 neðan	
Skipagötu, á móts við Skátagil. Síkið tengir sjóinn og höfnina við Hafnarstræti og 
Ráðhústorg og skapar sjónræn tengsl þar á milli. Aðal gönguleiðin um miðbæinn 
verður um Eyrarsund meðfram síkinu til sjávar. 

Síkið snýr í vestur-austur og liggur þannig vel við sólu. Byggingar meðfram 
því veita skjól fyrir ráðandi vindáttum. Þarna er því verðmætt almenningsrými í 
hjarta	bæjarins.	Gert	er	ráð	fyrir	kaffihúsum,	veitingahúsum	eða	álíka	starfsemi,	
á jarðhæð bygginga við norðurhlið síkisins, þar sem sólar nýtur best. Reiknað er 
með að í byggingum við suðurhlið síkisins verði rólegri  starfsemi.

Síkið verður nægjanlega djúpt fyrir smábáta og hægt verður að hafa þar 
yfirbyggða	pramma.	Fordæmin	má	finna	við	Nýhöfn	í	Kaupmannahöfn	þar	sem	
gamlir	fiskibátar	og	prammar	eru	hafðir	til	sýnis.

Á milli Skipagötu og Hafnarstrætis verður grunn laug eða tjörn sem tengir 
saman Skátagilið og síkið. Hún er á mjög skjólgóðu svæði og má nýta hana sem 
skautasvell á vetrum.

6.�.� Torg og síki / Síki

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
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Möguleg útfærsla síkis miðað við áherslur deiliskipulagsins.  Horft eftir síkinu við Eyrarsund til vesturs

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Inngangur

Torfunefsbryggja  og Pollurinn eru áberandi hluti af ásýnd Akureyrar og verða 
með þessu deiliskipulagi betur samtvinnuð miðbænum og ímynd hans en áður. 
Bygging menningarhússins Hofs var mikilvægt fyrsta skref í þessa átt. Nýjar 
byggingar við hafnarbakkann í framtíðinni og aðstaða fyrir almenning við 
bryggjuna munu samþætta miðbæinn enn frekar og skapa umgjörð um líf þarna 
á öllum tímum dags.

Við ströndina verður röð nýrra aðlaðandi almenningsrýma, með listaverkum og 
sérstakri lýsingu. Göngu - og hjólaleið meðfram ströndinni mun tengja þessi rými 
saman við önnur útivistarsvæði fjær.

Í Torfunefshöfninni felast dýrmæt tækifæri vegna legu hennar við miðbæinn. 
Deiliskipulagið miðar	að	því	að	efla	höfnina	og	Pollinn	sem	útivistarmiðstöð,	t.d.	
með	 lægi	 fyrir	 skemmtiferðaskip,	 flotbryggju	og	aðstöðu	 fyrir	 smábáta,	 skútur	
og aðra skemmitbáta og sem brottfararstað fyrir skoðunarferðir á sjó. Einnig 
má koma þar fyrir bátum eða skipum sem nýtt eru sem veitingastaðir eða fyrir 
skemmtun af einhverju tagi. Með þessu móti er Dokkin endurlífguð.

6.�.� Torg og síki / Torfunefsbryggja
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Möguleg útfærsla Torfunefnsbryggju miðað við áherslur deiliskipulagsins. Byggingarnar sýna mögulega 
framtíðaruppbyggingu en eru ekki festar í deiliskipulaginu

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Inngangur

Stækkun miðbæjarins til austurs að Pollinum mun hjálpa til við að breyta 
Glerárgötu í lifandi miðbæjargötu. Gert verði ráð fyrir torgi, Bryggjutorgi, 
austan Glerárgötu, þegar kemur að nánari skipulagsgerð og uppbyggingu á 
því svæði. Fram að þeim tíma verður verði svæðið gert aðlaðandi með gróðri 
og	landslagsmótun,	sjá	nánar	kafla	6.5.1.

6.�.4 Torg og síki / Bryggjutorg

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar



95

Möguleg útfærsla Bryggjutorgs miðað við uppbyggingu á A reit í framtíðinni

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
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6.4.1 Byggingarreitir, almennt / Starfsemi

Í	eftirfarandi	kafla	eru	settir	fram	almennir	leiðbeinandi	og	bindandi	skilmálar	fyrir	
nýja uppbyggingu í miðbæ Akureyrar.

Leiðbeinandi áherslur

Velgengni	miðbæjarins	byggir	á	viðhaldi	og	eflingu	fjölbreyttrar	starfsemi	–	sem	
nær til búsetu, vinnu, þjónustu, náms, menningar og skemmtunar. Fjölbreytnin 
stuðlar	að	margskonar	lífi	í	miðbænum	á	öllum	tímum	sólarhrings.	

Eitt helsta markmið deiliskipulagsins er að fjölga íbúðum í miðbænum, bæði á 
nýjum uppbyggingarreitum og í eldri byggingum.  Allt að 1�0 nýjar íbúðir eru 
áætlaðar á skilgreindum byggingarreitum auk um 1�.500 m² (brúttó) af rými til 
annarra nota. Stærsti hluti þess rýmis er ætlaður undir verslanir, viðskipti en 
einnig aðra starfsemi sem fellur vel að þeirri sem fyrir er. 

Til viðbótar þeim íbúðum sem gert er ráð fyrir á nýjum byggingarreitum er 
ákjósanlegt að fjölga íbúðum enn frekar með breytingum á starfsemi og 
endurnýjun eldri bygginga. Sérstök ákvæði fyrir endurnýjun eldra húsnæðis er 
að	finna	í	kafla	6.4.11.		

Bindandi skilmálar

Vísað	 er	 til	 nánari	 umfjöllunar	 um	 hvern	 byggingarreit	 í	 kafla	 6.5	 varðandi	
bindandi skilmála um starfsemi. 

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Íbúðir

Leiðbeinandi áherslur

Uppgefinn	 fjöldi	 íbúða	 í	 skilmálum	 fyrir	 byggingarreiti	 í	 kafla	 6.5	 miðar	 við	
að meðalstærð íbúða sé 100m² (nettó). Uppbygging þarf hinsvegar að 
tryggja að íbúðir verði fjölbreyttar að stærð og gerð og höfði þannig til ólíkra 
aldurs- og þjóðfélagshópa. Þannig verði stuðlað að fjölbreyttu og blönduðu 
miðbæjarsamfélagi.

Stærð og fyrirkomulag húsasamstæða miðar að því að rými snúi sem best við 
sólu og séu skjólsæl. Hönnun íbúða og svala eða garðstofa þarf einnig að miða 
að því að nýta sólarljós sem mest og skapa skjól fyrir ríkjandi vindáttum.  

Yfirbyggðar	 svalir	 eða	 garðstofur	 (yfirbyggðir	 garðar)	 eru	 sérlega	 hentugar	 á	
norðlægum slóðum líkt og á Akureyri. Þær auka gæði íbúða, sérstaklega þar 
sem í miðbæjum er gjarnan takmarkað einkarými utandyra. Helsti ávinningur af 
yfirbyggðum	svölum	eða	garðstofum	eru:		

Þægilegt rými – sem hægt er að nýta sér til ánægju allan ársins   
hring.

Skjól fyrir veðrum – sem bætir einangrun íbúða og temprar ferskt loft   
sem kemur inn. 

Hljóðvörn  – sem dregur úr umferðarhávaða frá megingötum.

Bindandi skilmálar

Loftræsting – Húsnæði skal vera náttúrulega loftræst allstaðar þar sem því er 
viðkomið.

Hljóðvist	–	Ákvæði	staðalsins	ÍST	45:2003:	Hljóðvist	–	Flokkun	íbúðarhúsnæðis,	
gildir	í	öllum	tilvikum.	Umferðarhávaði	skal	vera	lægri	en	hæstu	leyfilegu	mörk	á	
að minnsta kosti einni hlið allra íbúða. 

Yfirbyggðar	svalir	/	garðstofur	–	Hverri	íbúð	skulu	fylgja	svalir	eða	garðstofa,	þ.e.	
afmarkað rými utandyra, sem sér- eða sameign. Rýmin skulu vera að lágmarki 
5%	af	stærð	gólfflatar	íbúðar	eða	5%	af	heildargólffleti	íbúða	sé	um	sameign	að	
ræða. Staðsetning og fyrirkomulag rýmanna skal miða að því að nýta sólarljós 
eins vel og mögulegt er.  

Hjóla- og vagnageymslur – Hverri íbúð skal fylgja a.m.k. eitt stæði fyrir reiðhjól. 
Hjóla- og vagnageymslur skulu vera sameiginlegar til að nýta pláss sem best.  
Þar sem kostur er skal vera ein sameiginleg hjólageymsla fyrir hverja byggingu 
annað hvort á jarðhæð eða í kjallara, í góðum og aðgengilegum tengslum við 
aðalinngang. 

Heimilisúrgangur	–	Aðstaða	til	að	flokka	heimilisúrgang	í	óendurnýtanlegan	og	
endurvinnanlegan úrgang skal vera í hverri íbúð, annað hvort í eldhúsi eða sér 
rými. 

Í	hverri	byggingu	skal	vera	sameiginleg	sorpgeymsla	með	rými	fyrir	sorpflokkun.		
Aðstaðan skal vera innan byggingar og inngangur að henni skal staðsettur á lítt 
áberandi stað með aðkomu frá B götum og stígum.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
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Leiðbeinandi áherslur

Bindandi byggingarlínur eru dregnar með það í huga að ná fram heilsteyptri 
götumynd	 með	 góðu	 samspili	 bygginga	 og	 almenningsrýma	 sem	 hæfir	
stærðarhlutföllum og einkennum miðbæjarins. Allar byggingar innan 
deiliskipulagsmarka verða að ná út í þau mörk byggingarreita sem eru skilgreind 
sem aðalframhliðar.

Bindandi skilmálar

Aðal framhliðar
Staðsetning og lengd  aðalframhliða er skilgreind í skilmálum fyrir einstaka 
byggingarreiti	 í	 kafla	6.5.	Á	 skilgreindum	aðal	 framhliðum	skal	 a.m.k.	 80%	af	
útvegg ná út í bindandi byggingarlínu. Þetta ákvæði á ekki við í þeim tilvikum 
sem	efsta	hæðin	nær	yfir	hluta	byggingar	og/eða	er	inndregin.

Svalir og garðstofur 
Garðstofur og svalir mega ekki ná útfyrir bindandi byggingarlínur aðal framhliða. 
Þar sem skylt er að hafa svalir eða garðstofur á aðal framhliðum skal fella þær 
inn í bygginguna.  Á öðrum hliðum mega svalir og garðstofur ná � m út fyrir 
yfirborð	byggingar.		

Skýringardæmi

Aðalframhlið

Svigrúm fyrir útfærslu bakhliðar

Aðalframhlið

Svigrúm fyrir útfærslu bakhliðar

Inndregnar svalir

Svalir ná út fyrir byggingarlínu

Inndregnar svalir

Svalir ná út fyrir byggingarlínu

Byggingarreitir, almennt / Byggingarlínur og aðalframhliða6.4.�
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Hæð bygginga  / Byggingarreitir, almennt 6.4.�
Leiðbeinandi áherslur

Byggingar	í	miðbænum	eru	á	bilinu	einnar	til	sex	hæða	en	flestar	eru	ekki	hærri	
en fjórar hæðir.  Hvatt er til þess að sjónrænni fjölbreytni sé viðhaldið með 
mismunandi hæð bygginga en allajafna eiga byggingar að vera  fjórar hæðir að 
hámarki til að forðast of mikla skuggamyndun.

Bindandi skilmálar

Nýjar byggingar innan eldri húsaraða mega að  hámarki vera fjórar hæðir 
(þakbrún að hámarki 15m frá gólfkvóta við aðalinngang). Sama á við ef byggt 
er	ofan	á	eldri	byggingar.	Ef	bygging	sem	er	hærri	en	 fjórar	hæðir	er	 rifin	má	
bygging	sem	reist	er	í	staðinn	vera	sömu	hæðar	og	sú	sem	rifin	var.	

Gólfhæðir nýbygginga innan eldri húsaraða skulu vera innan við +/- 0,5m frá  
gólfhæðum samliggjandi bygginga. 

Eitt af einkennum bygginga í miðbænum eru inndregnar efstu hæðir. Efsta hæð 
nýbygginga innan eldri húsaraða skal vera inndregin til að viðhalda því einkenni 
og í samræmi	við	skilmála	sem	settir	eru	fyrir	hvern	byggingarreit	í	kafla	6.5.		Í	
þeim tilvikum sem ekki eru sérstakir byggingarskilmálar fyrir viðkomandi reit, þá 
gilda	ákvæði	í	kafla	6.4.11.

Skilgreiningar á uppbyggingu
Þar sem settir eru skilmálar um fjölda hæða nýbygginga á einstökum 
byggingarreitum,	sbr.		kafla	6.5,	gilda	eftirfarandi	hæðarmörk	mæld	frá	götuhæð	
við aðalinngang á aðalframhlið byggingar. 

� hæðir Hámarks vegghæð 9m (kvistar undanskildir)
 Hámark 1�m að mæni (í þeim tilvikum sem byggingarskilmálar 

heimila mæni) 

� hæðir Hámarks vegghæð 1�m (kvistar undanskildir)
 Hámark 15m að mæni (í þeim tilvikum sem byggingarskilmálar 

heimila)

4 hæðir Hámarks vegghæð 15m
 Hámark 18m að mæni (í þeim tilvikum sem byggingarskilmálar 

heimila)

5 hæðir Hámarks vegghæð 18m
 Hámark �1m að mæni (í þeim tilvikum sem byggingarskilmálar 

heimila)

Lofhæð jarðhæða allra bygginga innan nýrra húsaraða skulu vera að lágmarki 
4m. Lofthæð annarra hæða er frjáls innan þeirra marka sem sett eru í þessum 
kafla.
Ákvæði um hámarks vegghæðir gilda ekki um kvisti eða aðra þakhluta sem 
kunna	að	ná	að	leyfilegri	hámarkshæð	þaks.
Sagt er til um fjöldi hæða og útfærslu á inndregnum hæðum nýbygginga á nýjum 
byggðarreitum	í	skilmálum	hvers	byggingarreits	í	kafla	6.5.
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6.4.4 Byggingarreitir, almennt / Þakform

Leiðbeinandi áherslur

Byggingar frá fyrri hluta �0. aldar eru ráðandi innan deiliskipulagssvæðisins. 
Flestar	 þeirra	 hafa	 flatt	 þak	 eða	 lítið	 eitt	 hallandi	 þak.	 	 Eldri	 byggingar	 hafa	
yfirleitt	meira	hallandi	þak	með	mæni	sem	liggur	samsíða	götunni.		Hvatt	er	til	
fjölbreyttra þakforma sem eru í samræmi við stærðir núverandi bygginga, að því 
gefnu að ekki dragi úr sólarljósi til aðliggjandi bygginga. Þakform skulu miða að 
því að almenningsrými njóti sem mest sólarljóss.

Hvatt	er	til	þess	að	flöt	þök	séu	nýtt	undir	gróður,	einkasvalir	eða	þakgarða.	

Bindandi skilmálar

Þakhalli
Vegghæðir	þurfa	að	uppfylla	skilyrði	í	kafla	6.4.3.		Hámarkshæð	veggja	á	ekki	
við	um	gafla,	 kvisti	 eða	önnur	slík	þakform	sem	geta	náð	hámarksþakhæð	á	
stöku stað.

Á nýjum byggðarreitum  er heimilt að hafa mismunandi þakform á þeim stöðum 
sem	skilgreindir	eru	í	skilmálum	fyrir	hvern	byggingarreit	í	kafla	6.5.		Innan	eldri	
húsaraða	skal	þak	nýrra	bygginga	ekki	ná	hærra	en	3m	yfir	efstu	hæð	eins	og	
hún	er	skilgreind	í	kafla	6.4.3.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Inngangar  / Byggingarreitir, almennt 6.4.5

Leiðbeinandi áherslur

Huga skal vandlega að staðsetningu aðalinnganga til að tryggja umferð og lifandi 
starfsemi á aðalframhliðum og til að ná fram auknum gæðum í almenningsrýmum, 
einkum þar sem ekki er íbúðarhúsnæði.

Bindandi skilmálar

Aðalinngangar að verslunarhúsnæði skulu ávallt vera á aðalframhliðum og vísa 
að	lykil	almenningsrýmum	og	megin	götum	sbr.	kafla	6.1.1.

Aðalinngangar allra bygginga skulu vera í sömu hæð og aðliggjandi gangstéttir.
 
Í þeim tilvikum sem bindandi skilmálar gilda um aðalinnganga fyrir íbúðir, er 
þeirra	getið	í	kafla	6.5.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
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Leiðbeinandi áherslur

Stærð glugga og hlutfall milli glugga og veggja er skilgreint sérstaklega á aðal 
framhliðum	bygginga	til	að	viðhalda	einkennum	og	yfirbragði	núverandi	byggðar.	
Til að veita sveigjanleika eru takmarkanir ekki settar á gluggastærðir og hlutföll 
á öðrum hliðum bygginga. 

Bindandi skilmálar

Gluggar
Hlutfall glugga á aðalframhliðum (fyrir ofan jarðhæð og að undanskilinni 
inndreginni efstu hæð) skal vera �0-40% af útvegg.

Gluggar á aðalframhliðum (fyrir ofan jarðhæð og að undanskilinni inndreginni 
efstu hæð) skulu ekki vera stærri en � m².

Gluggar á framhliðum skulu vera hærri en þeir eru breiðir og skal hlutfall skamm- 
og	langhliða	vera	1:2	til	1:3.

Ekki eru settar takmarkanir á stærð og hlutföll glugga á jarðhæðum, inndregnum 
efstu hæðum, svölum, garðstofum og á þeim hliðum bygginga sem ekki eru 
skilgreindar sem aðalframhliðar. 

Svalir og garðstofur
Garðstofur og svalir mega ekki fara út fyrir byggingarlínur sem eru skilgreindar 
sem aðalframhliðar. Þar sem krafa er um svalir/garðstofur á aðal framhliðum 
skulu þær vera inndregnar. Á öllum öðrum hliðum mega svalir/garðstofur ná �m 
út fyrir vegg byggingar.

 Skýringardæmi

Glerflötur		 20%
Gluggastærðir  �.5m x 1.�m
  �m x 1m
Svalir  �m x �.5m

Glerflötur		 30%
Gluggastærð  �.5m x 1.�m

Glerflötur		 40%
Gluggastærðir �.4m x 1.�m
  �m x 1m
Svalir  �m x 1.5m

6.4.6 Byggingarreitir, almennt / Gluggar,  svalir og  garðstofur
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6.4.7 Byggingarreitir, almennt / Efni

Eldri byggingar á Akureyri einkennast einkum af léttum burðargrindum og 
veggjum	sem	klæddir	eru	léttum,	innfluttum	efnum,	aðallega	timbri	eða	bárujárni.	
Þrátt	fyrir	að	þessi	yfirborðsefni,	eða	tilbrigði	við	þau,	hafi	verið	notuð	í	nokkrum	
nýrri byggingum, þá er steinsteypa algengust í byggingum frá byrjun �0. aldar og 
yngri.	Það	á	við	bæði	um	byggingarnar	sjálfar	og	yfirborðsfrágang	þeirra.

Notkun þessara efna er sígild á Akureyri, bæði af hagnýtum og sögulegum 
ástæðum en þau hafa haft mikilvægu hlutverki að gegna í að skapa fjölbreytta 
og sérstaka bæjarmynd.

Leiðbeinandi áherslur

Við val á byggingaefnum fyrir nýjar byggingar skal líta til þeirra efna sem notuð 
hafa verið í miðbænum. Valið ætti einnig að taka mið af áherslum sjálfbærrar 
þróunar, s.s. hvað varðar uppruna, líftíma og þá orku sem í efnunum sem 
framleiðsla	þeirra	og	flutningur	krefst.

Þrátt fyrir að náttúrusteinn sé ekki algengur sem byggingarefni er hann nærtækur 
hérlendis. Opinberar byggingar ætti að sérkenna með notkun á hágæðaefnum 
eins	og	basalti	eða	yfirborðsmeðhöndlaðri	steypu.

Hvatt	er	til	að	nota	innlendan	gróður	á	veggi	og	sem	þakklæðningu	á	flöt	þök	og	
þök með lítinn halla, en fyrir utan fegurðarsjónarmið þá getur það aukið fjölbreytni 
búsvæða og upptöku mengungarefna úr andrúmsloftinu. 

Litur
Litir setja mikinn svip á Akureyri. Málaðir veggir og þök ásamt margskonar 
stærðum og formum bygginga skapar þá fjölbreytni sem einkennir götur 
miðbæjarins.

Breytingar	á	birtu	og	veðri,	einkum	þegar	snjór	er	yfir	öllu,	getur	breytt	skynjun	
og áhrifum mismunandi lita. Hlýir litir koma sérstaklega fram við svo hlutlausan 
bakgrunn. Líkt og vel útfært fyrirkomulag lýsingar skiptir máli fyrir vetrarmánuðina, 
sbr.	kafla	6.1.3,	þá	gegna	litir	sama	hlutverki	í	skapa	aðlaðandi	sjónarspil.

Eftir	því	sem	kostur	er	ætti	að	velja	efni	sem	ekki	þarf	að	yfirborðsmeðhöndla,	
þ.e.	efni	sem	hafa	fastan	lit	og	sjónrænan	fjölbreytileika	.	Yfirborð	steypu,	timburs	
og málmklæðninga má hinsvegar mála.
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Bindandi skilmálar

Yfirborðsefni	 bindandi	 framhliða,	 sbr.	
skipulagsuppdrátt, skal velja úr þeim efnislista sem 
skilgreindur	er	í	þessum	kafla.

Eitt	 og	 sama	 yfirborðsefnið	 skal	 vera	 ráðandi	 á	
bindandi framhlið hverrar byggingar. Heimilt er að 
nota annað efni þar sem eru framhliðar verslana, 
skilti, gluggar, garðstofur, þök og aðrir hlutar sem 
ekki teljast til meginhluta byggingar.

Engir skilmálar eru um efnis- eða litanotkun á 
öðrum hliðum en bindandi framhliðum.

Aðgreina skal bindandi framhliðar bygginga á 
byggðarreitum B, C, K og L með mismunandi efna- 
eða litanotkun.

Líparít

Blágrýti og grágrýti

Yfirborðsmeðhöndluð	steypa	/	sjónsteypa

Veðrað stál

Gler

Torf, hnoðrar og mosagróður 

Steinsteypa

Bárujárn

Málað timbur

Málað bárujárn

Æskilegt til nota á opinberar byggingar

Til nota á allar byggingar
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6.4.8 Byggingarreitir, almennt /  Bílastæði

Leiðbeinandi áherslur

Bílastæði skulu, þar sem hægt er, staðsett innan nýrra byggingarreita, aðallega 
í bílastæðakjöllurum. Með því móti næst sá þéttleiki sem er æskilegur í miðbæ 
og komist er hjá að taka stór svæði undir bílastæði en það myndi rýra gæði 
miðbæjarumhverfisins.	Varðandi	almenn	bílastæði	sjá	kafla	6.1.9.

Bindandi skilmálar

Öll bílastæði fyrir byggingarreiti B, C, K og L skulu staðsett í bílakjöllurum 
sem afmarkaðir eru á skipulagsuppdrætti. Byggingarreitir fyrir bílakjallara 
eru skilgreindir eins stórir og mögulegt er þannig að þar geti einnig rúmast 
almenningsstæði.

 Fyrsti áfangi - bílakjallari á reitum K og L.
 Annar áfangi - bílakjallarar á reitum C, B.

 
Bílastæði sem þjóna eiga nýbyggingum innan eldri húsaraða og á byggingarreitum 
þar sem ekki er hægt að byggja bílakjallara, skulu leyst með samkomulagi við 
Akureyrabæ.

Innkeyrsla í bílakjallara skal vera frá Skipagötu og Hofsbót á þeim stöðum sem 
skilgreindir	 eru	 í	 skilmálum	 fyrir	 einstaka	 byggingarreiti	 í	 kafla	 6.5.	 Tilgangur	
þessa er að draga sem mest úr álagi og sýnileika innkeyrsla og rampa á lykil  
götum og almenningsrýmum. Innkeyrslur og rampa skal samnýta milli aðliggjandi 
byggingarreita til að lágmark kostnað við grunngerð og draga enn frekar úr 
áhrifum á göturýmið.

Bílastæðakröfur	koma	fram	í	skilmálum	fyrir	einstaka	byggingarreiti	í	kafla	6.5	og	
eru í samræmi við stefnu í Aðalskipulagi Akureyrar �005-�018, en samkvæmt því 
skal gera ráð fyrir 1 bílastæði fyrir hverja 75 m² atvinnuhúsnæðis og 1 bílastæði 
fyrir hverja íbúð í miðbænum. Í þeim tilvikum sem bílastæðakröfur eru ekki 
tilgreindar fyrri einstaka reiti gilda bílastæðaákvæði aðalskipulagsins.
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Inngangur

Almenn markmið og áhersluatriði fyrir útfærslu stefnu um list í almenningsrýmum 
eru	sett	fram	í	kafla	6.1.7.

Til	viðbótar	listaverkum	í	almenningsrýmum	eru	fjölmörg	tækifæri	til	að	flétta	list	
inn	í	hönnun	og	byggingu	nýrra	bygginga,	t.d.	við	formun	eða	yfirborðsfrágang.		
Þátttaka	listamanna	í	hönnunarteymi	í	upphafi	verkefna	getur	stóraukið	á	gæði	
og verðmæti endanlegrar byggingar.

Bindandi skilmálar

Ákveðinn hluti alls byggingarkostnaðar, 1% af opinberum byggingum en 1/�% 
af öðrum byggingum, skal renna til nýrrar listsköpun og vera ráðstafað í takt við 
stefnu um list í almenningsrýmum. Þessu framlagi skal deila milli byggingarinnar 
sjálfrar og uppsetningar listaverka í almenningsrýmum.

Tilnefna skal listamenn í hönnunarteymi hvers verkefnis strax í byrjun til að 
stuðla að samþættingu listsköpunar og byggingarhönnunar.

6.4.9 List í almenningsrýmum / Byggingarreitir, almennt
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6.4.10 Nýbyggingar / Húsvernd

Leiðbeinandi áherslur

Áhersla skal lögð á að viðhalda stærð, fjölbreytileika og einkennum núverandi 
byggðarreita og gatna. Einstakar byggingar skulu verndaðar þegar þær hafa 
verulegt varðveislugildi m.t.t. sögu, menningar eða sjónrænna gæða.

Bindandi skilmálar
Friðuð	hús		skv.	lögum	um	húsafriðun	nr	104/2001	eru:
Hafnarstræti 94, 96 og 98
   
Eftirfarandi	byggingar	njóta	hverfisverndar	í	samræmi	við	Aðalskipulag	Akureyrar	
2005	-	2018:
Hafnarstræti 94 og 96, 
Ráðhústorg 1, � og 5
Skipagata �
Strandgata 4 framhlið

Hverfisvernd	húsanna	felst	í	því	að	almennt	verði	ekki	gerðar	breytingar	á	ytra	
byrði þeirra og umgjörð lóða nema í því skyni að færa þau í átt að upprunalegri 
mynd. Allar breytingar á húsunum og lóðum virði byggingarstíl og hlutföll húsanna 
og götumyndar og skulu unnar í samráði við Húsafriðunarnefnd ríkisins.

Hafnarstræti	100b	skal	flutt	á	annan	stað	í	miðbænum	og	verndað	þar.	Gert	er	
ráð fyrir að Hafnarstræti 106, Brauns hús, geti staðið áfram á sínum stað en að 
viðbyggingar	við	það	verði	rifnar.	Þó	kemur	til	greina	að	flytja	húsið	á	annan	stað	í	
miðbænum en með því næðist betri tenging milli síkis, Hafnarstrætis og Skátagils 
og ný bygging við mót síkis og Hafnarstrætis myndi marka nýtt kennileiti. Um 
flutning	Brauns	húss,	ef	til	kemur,	verður	fjallað	sem	deiliskipulagsbreytingu	skv.	
skipulags- og byggingarlögum.

Ráðhústorg 1, �, 5
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Endurnýjun á núverandi lóðum / Nýbyggingar 6.4.11

Deiliskipulagið	nær	yfir	tvo	reiti	sem	þegar	eru	byggðir.	Þeir	afmarkast	annars	
vegar af Hafnarstræti, Ráðhústorgi, Skipagötu og Kaupvangsstræti og hins 
vegar af Ráðhústorgi, Strandgötu, Hofsbót og Skipagötu. Um nýbyggingar 
á	þeim	reitum,	 	á	öðrum	stöðum	en	þeim	sem	tilgreindir	eru	 í	kafla	6.5,	gildir	
almenn	stefna	og	skilmálar	í	kafla	6.4.	Það	á	við	í	þeim	tilvikum	þegar	byggt	er	
við	núverandi	byggingu	eða	bygging	er	rifin	og	önnur	reist	í	staðinn.	Nýbyggingar	
innan þegar byggðra byggðarreita skulu í öllum tilvikum taka mið af þeirri 
byggð sem fyrir er, hvað varðar stærð og einkenni.  Ljúka þarf húsakönnun í 
miðbænum.
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Nýir byggingarreitir / Reitur A6.5.1
Inngangur

Gert er ráð fyrir að byggingar verði reistar á A reit í framtíðinni en þar sem 
æskilegt er talið að byggð rísi fyrst vestan Glerárgötu og langur tími gæti liðið 
þar til byggð rís austan hennar, er ekki talin ástæða til að festa byggingarreiti á 
A reit í deiliskipulagi að svo stöddu. Deiliskipulagstillagan gerir því ráð fyrir að 
reitur A verði fyrst um sinn nýttur sem opið svæði og gerður aðlaðandi með gróðri 
og annarri landslagsmótun. Á skýringarmyndum er sýnt hvernig sú mótun gæti 
orðið en einnig er sýnd möguleg byggð í framtíðinni.
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Inngangur

Byggingarreitur B er á mikilvægum stað á milli Glerárgötu, Kaupvangsstrætis og 
Skipagötu sem er áberandi þegar komið er úr suðurátt eftir Drottningarbrautinni. 
Bygging á reit B markar, ásamt byggingu á reit A4, suðurdyr miðbæjarins. Við 
hönnun byggingarinnar þarf að huga sérstaklega að ásýnd frá Drottningarbraut 
og taka mið af breytileika í stærðum bygginga við aðliggjandi götur.

Vegna stærðar jarðhæðar og mikilvægrar staðsetningar reitsins getur nýbygging 
á þessum reit hýst verslunar- eða þjónustustarfsemi af þeirri stærðargráðu 
sem ekki er unnt að sinna annarsstaðar í miðbænum.  Fyrir vöxt og viðgang 
miðbæjarins er mikilvægt að geta boðið upp á svo stóran byggingarreit til viðbótar 
við reiti fyrir smærri rekstrareiningar, sem nú eru ráðandi í miðbænum. Starfsemi 
á jarðhæð þarf að virka með jákvæðum hætti á öll aðliggjandi almenningsrými en 
aðal inngangur í verslunar- og þjónustustarfsemi skal þó vera frá Glerárgötu. 

Vegna þess hve byggingarreiturinn er mjór og að sérstaklega þarf að gæta að 
því að tryggja nægjanlega dagsbirtu innan dyra, er gert ráð fyrir að inngangur að 
íbúðum á efri hæðum sé frá sameiginlegum svölum sem einnig gætu virkað sem 
garðrými eða garðstofur. Með slíku fyrirkomulagi þyrfti færri stigaganga sem 
aftur hámarkaði nýtingu jarðhæðar undir verslun og þjónustu.  

Bílastæði fyrir byggingarreit B verða staðsett í bílakjallara undir reitnum og verður 
fjöldi stæða í samræmi við ákvæði í Aðalskipulagi Akureyrar �005-�018, sbr. 
kafla	6.4.8.		Innakstur	í	bílakjallarann	verður	frá	Skipagötu	og	er	sameiginlegur	
með aðkomu í bílakjallara undir reit C.

6.5.� Nýir byggingarreitir / Reitur B
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Skipulagstölur Bindandi skilmálar

Notkun Á jarðhæð skulu vera þjónustustofnanir, verslanir eða 
annars konar þjónusta sem á vel við á svo áberandi stað. 
Á efri hæðum skulu vera a.m.k. �7 íbúðir. Tryggja þarf að 
hljóðvist sé í samræmi við reglugerðir.

	 Sjá	kafla	6.4.1	varðandi	almenn	ákvæði.
 
Byggingarlínur Hliðar byggingarinnar sem liggja að Kaupvangsstræti, 

Skipagötu og Glerárgötu og Hafnarsundi eru skilgreindar 
sem aðalframhliðar. Hluti jarðhæðar skal vera inndreginn 
og á hluta efstu hæða er takmörkun á byggingarmagni, sjá 
skilmálateikningar. 

	 Sjá	kafla	6.4.2	varðandi	almenn	ákvæði.

Hæð Byggingin skal vera að hluta 5 hæðir og að hluta �.
	 Sjá	kafla	6.4.3	varðandi	almenn	ákvæði.
  
Þakform Hámarkshæð byggingarinnar er �1m, þ.m.t. þak.
	 Sjá	kafla	6.4.4	varðandi	almenn	ákvæði.

Inngangar Aðalinngangur í verslun og þjónustu skal vera Skipagötu og 
Glerárgötu.

	 Sjá	kafla	6.4.5	varðandi	almenn	ákvæði.

Gluggar	 Sjá	kafla	6.4.6	varðandi	almenn	ákvæði.

Efni	 Sjá	kafla	6.4.7	varðandi	almenn	ákvæði.

Bílastæði	 Sjá	kafla	6.4.8	varðandi	kröfur	um	bílastæði.
 Lóðamörk ofanjarðar eru eins og sýnt er á 

deiliskipulagsuppdrætti en lóðamörk neðanjarðar afmarkast 
að byggingarreit bílastæðakjallara.

Íbúðarhúsnæði Annað húsnæði

Hámarksflatarmál brúttó ���� m² 1686 m²
Hámarksflatarmál nettó �658 m² 1�49 m²
Fjöldi íbúða (lágmark) �7 -
Fjöldi bílastæða (til viðmiðunar) �7 ��

Stærð lóðar 195� m²

Skýringar: 
Nettó flatarmál er reiknað sem 80% af brúttó flatarmáli. 

Fjöldi íbúða og tilheyrandi fjöldi bílastæða miðar við 100 m2 meðalstærð íbúða.
Fjöldi bílastæða í öðru húsnæði miðar við brúttó flatarmál.

Nákvæm stærð lóðar kemur fram á mæliblaði.
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Reitur B - Skilmálateikning
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Reitur B - Þrívíð skilmálateikning





Skipagata

50%50%

+15.00 hámark

+04.00 lágmark

+18.00 hámark

Glerárgata

50%

50%
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+15.00 hámark

+18.00 hámark
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Reitur B - Skýringarmynd, horft að horni Skipagötu og Kaupvangsstrætis 
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Inngangur

Byggingarreitur C markast af síkinu, Skipagötu, Glerárgötu og nýjum stíg á milli 
Skipagötu og Glerárgötu. Við útfærslu bygginga á reitnum þarf að taka sérstakt 
tillit til áberandi stöðu þeirra gagnvart síkinu og Glerárgötu og til mismunandi 
stærðar aðliggjandi almenningsrýma.

Byggingar á þessum reit snúa að nokkrum lykil almenningsrýmum og bjóða því 
uppá góðar aðstæður fyrir verslun og viðskipti. Gert er ráð fyrir að verslunareiningar 
á jarðhæð séu fremur litlar, bæði vegna nauðsynlegra stigaganga að íbúðum á 
efri	hæðum	og	til	að	stuðla	að	líflegri	blöndun	mismunandi	starfsemi.

Gert er ráð fyrir að hluti starfsemi á jarðhæð fari fram bæði að degi til og á 
kvöldin og að rekstrareiningar sem snúa að síkinu geti haft innganga frá báðum 
hliðum til að nýta sem best skjól og sól í bakgarðinum. Inngangar í allar íbúðir 
skulu vera frá bakgarðinum til að stuðla að því að hann verði lifandi svæði.

Bílastæði fyrir byggingarreit C verða í bílakjallara undir reitnum og verður fjöldi 
stæða	 í	 samræmi	 við	 ákvæði	 í	Aðalskipulagi	Akureyrar	 2005-2018,	 sbr.	 kafla	
6.4.8.  Innakstur í bílakjallarann verður frá Skipagötu og er sameiginlegur með 
aðkomu í bílakjallara undir reit B. 

6.5.� Nýir byggingarreitir / Reitur C
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Skipulagstölur Bindandi skilmálar

Notkun Á jarðhæð skulu vera þjónustustofnanir, verslanir eða 
annars konar þjónusta sem á vel við á svo áberandi stað. 
Á efri hæðum skulu vera a.m.k. 45 íbúðir. Tryggja þarf að 
hljóðvist sé í samræmi við reglugerðir.

	 Sjá	kafla	6.4.1	varðandi	almenn	ákvæði.

Byggingarlínur Hliðar byggingarinnar sem liggja að síkinu, Skipagötu, 
Glerarágötu og Hafnarsundi eru skilgreindar sem 
aðalframhliðar. Hluti jarðhæðar skal vera inndreginn og 
á hluta efstu hæða er takmörkun á byggingarmagni, sjá 
skilmálateikningar.

	 Sjá	kafla	6.4.2	varðandi	almenn	ákvæði.
 
Hæð Byggingin skal vera að hluta 5 hæðir og að hluta � hæðir.
	 Sjá	kafla	6.4.3	varðandi	almenn	ákvæði.
  
Þakform Hámarkshæð byggingarinnar er �1m, þ.m.t. þak.
	 Sjá	kafla	6.4.4	varðandi	almenn	ákvæði.

Inngangar Aðalinngangur í verslun og þjónustu skal vera frá síki, 
Skipagötu og Glerárgötu. Inngangar í íbúðir skulu vera frá 
bakgarði.

	 Sjá	kafla	6.4.5	varðandi	almenn	ákvæði.

Gluggar	 Sjá	kafla	6.4.6	varðandi	almenn	ákvæði.

Efni	 Sjá	kafla	6.4.7	varðandi	almenn	ákvæði.

Bílastæði	 Sjá	kafla	6.4.8	varðandi	kröfur	um	bílastæði.
 Lóðamörk ofanjarðar eru eins og sýnt er á 

deiliskipulagsuppdrætti en lóðamörk neðanjarðar afmarkast 
að byggingarreit bílastæðakjallara.

Íbúðarhúsnæði Annað húsnæði

Hámarksflaatarmál brúttó 5585 m² ��90 m²
Hámarksflatarmál nettó 4468 m² 18�� m²
Fjöldi íbúða (lágmark) 45 -
Fjöldi bílastæða (til viðmiðunar) 45 �1

Stærð lóðar �7�� m²

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar

Skýringar: 
Nettó flatarmál er reiknað sem 80% af brúttó flatarmáli. 

Fjöldi íbúða og tilheyrandi fjöldi bílastæða miðar við 100 m2 meðalstærð íbúða.
Fjöldi bílastæða í öðru húsnæði miðar við brúttó flatarmál.

Nákvæm stærð lóðar kemur fram á mæliblaði.
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Reitur C - Skilmálateikning






























































































 









Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Reitur C - Þrívíð skilmálateikning
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Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar



1�6 Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Reitur C - Skýringarmynd, horft eftir Skipagötu

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Inngangur

Á byggingarreit D er byggt inn í húsalengju við Hafnarstræti í bil sem fæst með 
flutningi	á	 litla	söluskálanum	sem	er	á	 lóð	Hafnarstrætis	100b.	Uppbygging	á	
þessari lóð er mikilvæg til að bæta það skarð sem nú er í húsaröðinni og skapa 
frekari starfsemi í Hafnarstræti.

Opið sund skal vera á jarðhæð til að tryggja aðgengi þjónustuaðila að 
bakgarðinum og almenningi gönguleið að Skipagötu.

Ef ekki verður hægt að koma fyrir nauðsynlegum fjölda bílastæða innan lóðar 
skal greiða bílastæðagjald til Akureyrarbæjar.

6.5.4 Nýir byggingarreitir  / Reitur D

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Skipulagstölur Bindandi skilmálar

Notkun Á jarðhæð skulu vera þjónustustofnanir, verslanir eða 
annars konar þjónusta sem á vel við á þessum stað. Á efri 
hæðum skulu vera a.m.k. 6 íbúðir.

	 Sjá	kafla	6.4.1	varðandi	almenn	ákvæði.
 
Byggingarlínur Sú hlið byggingarinnar sem snýr að Hafnarstræti er skilgreind 

sem aðalframhlið. Takmörkun er á byggingarmagni efstu 
hæðar, sjá skilmálateikningar.

	 Sjá	kafla	6.4.2	varðandi	almenn	ákvæði.

Hæð Byggingin skal vera 4 hæðir.
	 Sjá	kafla	6.4.3	varðandi	almenn	ákvæði.
  
Þakform Hámarkshæð byggingarinnar er 18m, þ.m.t. þak.
	 Sjá	kafla	6.4.4	varðandi	almenn	ákvæði.

Inngangar Aðalinngangur í verslun og þjónustu skal vera frá 
Hafnarstræti. Opið sund skal vera í gegnum jarðhæð frá 
Hafnarstræti að bakgarðinum.

	 Sjá	kafla	6.4.5	varðandi	almenn	ákvæði.

Gluggar	 Sjá	kafla	6.4.6	varðandi	almenn	ákvæði.

Efni	 Sjá	kafla	6.4.7	varðandi	almenn	ákvæði.

Bílastæði	 Sjá	kafla	6.4.8	varðandi	kröfur	um	bílastæði.

Íbúðarhúsnæði Annað húsnæði

Hámarksflatarmál brúttó 764 m² �18 m²

Hámarksflatarmál nettó 611 m² 174 m²
Fjöldi íbúða (lágmark) 6 -

Fjöldi bílastæða (til viðmiðunar) 6 �

Stærð lóðar �77 m²

Skýringar: 
Nettó flatarmál er reiknað sem 80% af brúttó flatarmáli. 

Fjöldi íbúða og tilheyrandi fjöldi bílastæða miðar við 100 m2 meðalstærð íbúða.
Fjöldi bílastæða í öðru húsnæði miðar við brúttó flatarmál.

Nákvæm stærð lóðar kemur fram á mæliblaði.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Reitur D - Skilmálateikning






































 







Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Reitur D - Þrívíð skilmálateikning



80%

núverandi (+/-0.50)

+15.00 hámark






















 







Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar

Hafnarstræti



1�� Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar



1��

Reitur D - Skýringarmynd, horft norður Hafnarstræti

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Inngangur

Byggingarreitur E er áberandi reitur við bakka síkisins og aftan við Hafnarstræti 
10�, núverandi pósthús. Við uppbygginu á byggingarreitnum þarf að huga 
sérstaklega	að	ásýnd	byggingarinnar	frá	almenningsrýmum	umhverfis	síkið.

Með hliðsjón af hversu breiður byggingarreiturinn er og að útveggir eru einungis 
tveir, henta efri hæðir ekki vel undir íbúðir. Það gilda því engin bindandi ákvæði 
varðandi íbúðir á þessum byggingarreit.

Yfirbyggð	 gönguleið	 skal	 vera	 eftir	 tjarnarbakkanum.	 Yfirbyggingunni	 er	 m.a.	
ætlað	að	skerma	af	auðan	útvegg	Hafnarstrætis	102.	Veggur	yfirbyggingarinnar	
skal vera með rifum eða opnunum sem hleypa í gegn sólarljósi og tryggja 
útsýni	 að	 síkinu.	 Þak	 yfirbyggingarinnar	 mætti	 nýta	 sem	 verönd	 fyrir	 efri	
hæðir bygginganna. Opið sund skal vera á jarðhæð til að tryggja aðgengi að 
bakgarðinum og almenningi gönguleið að Hafnarstræti.

Kröfum um bílastæði fyrir byggingarreit E skal mætt með því að greiða 
bílastæðagjald til Akureyrarbæjar.

6.5.5 Nýir byggingarreitir / Reitur E

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Bindandi skilmálar

Notkun Á jarðhæð skulu vera þjónustustofnanir, verslanir eða 
annars konar þjónusta sem á vel við á þessum stað. Á efri 
hæðum er heimilt að hafa annað hvort þjónustu eða íbúðir.

	 Sjá	kafla	6.4.1	varðandi	almenn	ákvæði.
 
Byggingarlínur Hliðar byggingarinnar sem snúa að Skipagötu og tjörninni 

eru skilgreindar sem aðalframhliðar. Jarðhæð skal vera 
inndregin og takmörk eru á byggingarmagni efstu hæðar, 
sjá skilmálateikningar.

	 Sjá	kafla	6.4.2	varðandi	almenn	ákvæði.

Hæð Byggingin skal vera 4 hæðir.
	 Sjá	kafla	6.4.3	varðandi	almenn	ákvæði.
  
Þakform Hámarkshæð byggingarinnar er 18m, þ.m.t. þak.
	 Sjá	kafla	6.4.4	varðandi	almenn	ákvæði.

Inngangar Aðalinngangur í verslun og þjónustu skal vera frá Skipagötu. 
Opið sund skla vera í gegnum reitinn frá Skipagötu inn í 
bakgarðinn.

	 Sjá	kafla	6.4.5	varðandi	almenn	ákvæði.

Gluggar	 Sjá	kafla	6.4.6	varðandi	almenn	ákvæði.

Efni	 Sjá	kafla	6.4.7	varðandi	almenn	ákvæði.

Bílastæði	 Sjá	kafla	6.4.8	varðandi	kröfur	um	bílastæði.

Íbúðarhúsnæði Annað húsnæði

Hámarksflatarmál brúttó 75� m² ��6 m²
Hámarksflatarmál nettó 60� m² 181 m²
Fjöldi íbúða (lágmark) 6 -

Fjöldi bílastæð (til viðmiðunar) 6 �

Stærð  lóða �66 m²

Skýringar: 
Nettó flatarmál er reiknað sem 80% af brúttó flatarmáli. 

Fjöldi íbúða og tilheyrandi fjöldi bílastæða miðar við 100 m2 meðalstærð íbúða.
Fjöldi bílastæða í öðru húsnæði miðar við brúttó flatarmál.

Nákvæm stærð lóðar kemur fram á mæliblaði.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar

Skipulagstölur
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Reitur E - Skilmálateikning





 








































 









Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Reitur E - Þrívíð skilmálateikning



80%

Skipagata
núverandi (+/-0.50)






















 







+15.00 hámark

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar

+1�.00 hámark



1�8 Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Reitur E - Skýringarmynd, horft til vesturs við síki

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Inngangur

Byggingarreitur F er óaðskiljanlegur hluti af endurbótum á núverandi byggingu 
við Hafnarstræti 104 og felur í sér tækifæri til að útbúa mikilvægar framhliðar 
sem snúa að enda tjarnarinnar og að nýrri göngugötu frá Hafnarstræti að 
Pollinum. Þetta fyrirkomulag mun auka vægi og hlutverk núverandi byggingar að 
Hafnarstræti 104, gamla apóteksins.

Við hönnun byggingarinnar ætti að taka sérstakt tillit til staðsetningar hennar 
við enda tjarnarinnar og beinnar sjónlínu út á Eyjafjörðinn. Einnig ætti að huga 
sérstaklega	að	tengingum	byggingarinnar	við	yfirbyggðu	gönguleiðina	á	reit	E	og	
tryggja þannig góð göngutengsl meðfram tjörninni.

Framhliðin sem snýr að síkinu býður uppá gott tækifæri fyrir verslun eða viðskipti 
og það færi vel á því að þar færi fram starfsemi sem væri lifandi bæði að degi 
sem kvöldi. Gert er ráð fyrir glerjaðri hlið til að sem best sé hægt að njóta útsýnis 
niður eftir tjörninni og út á Pollinn.

Kröfum um bílastæði fyrir byggingarreit F skal mætt með því að greiða 
bílastæðagjald til Akureyrarbæjar.

6.5.6 Nýir byggingarreitir / Reitur F

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar



141

Skipulagstölur Bindandi skilmálar

Notkun Á jarðhæð skulu vera þjónustustofnanir, verslanir eða 
annars konar þjónusta sem á vel við á þessum stað. 
Sjá	kafla	6.4.1	varðandi	almenn	ákvæði.

Byggingarlínur Sú hlið byggingarinnar sem snýr að stígnum á milli 
Hafnarstrætis og tjarnar er skilgreind sem aðalframhlið.

	 Sjá	kafla	6.4.2	varðandi	almenn	ákvæði.

Hæð Byggingin skal vera 1 hæð.
	 Sjá	kafla	6.4.3	varðandi	almenn	ákvæði.
  
Þakform Hámarkshæð byggingarinnar er 6m, þ.m.t. þak.
	 Sjá	kafla	6.4.4	varðandi	almenn	ákvæði.

Inngangar Aðalinngangur í verslun og þjónustu skal vera frá 
tjarnarbakkanum og Eyrarsundi. Þar sem Byggingarreitur 
F er viðbygging við Hafnarstræti 104 gilda ekki almenn 
ákvæði um staðsetningu aðalinnga. Að öðru leyti er vísað 
í	kafla	6.4.5	varðandi	almenn	ákvæði.	

Gluggar	 Sjá	kafla	6.4.6	varðandi	almenn	ákvæði.

Efni	 Sjá	kafla	6.4.7	varðandi	almenn	ákvæði.

Bílastæði	 Sjá	kafla	6.4.8	varðandi	kröfur	um	bílastæði.

Íbúðarhúsnæði Annað húsnæði

Hámarksflatarmál brúttó - m² �0� m²
Hámarksflatarmál nettó - m² 16� m²
Fjöldi íbúða (lágmark) - -
Fjöldi  bílastæða (til viðmiðunar) - �

Stærð lóðar �0� m²

Skýringar: 
Nettó flatarmál er reiknað sem 80% af brúttó flatarmáli. 

Fjöldi íbúða og tilheyrandi fjöldi bílastæða miðar við 100 m2 meðalstærð íbúða.
Fjöldi bílastæða í öðru húsnæði miðar við brúttó flatarmál.

Nákvæm stærð lóðar kemur fram á mæliblaði.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Reitur F - Skilmálateikning































 











Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Reitur F - Þrívíð skilmálateikning
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Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar



144 Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Reitur F - Skýringarmynd, horft til vesturs við síkið

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Inngangur

Gert er ráð fyrir að Hafnarstræti 106, fyrrum Braun’s verslun, geti staðið áfram á 
sínum stað en að viðbyggingar við það verði rifnar. Sá kostur hefur verið skoðaður 
að	flytja	húsið	á	annan	stað	í	miðbænum	en	með	því	næðist	betri	tenging	milli	
síkis, Hafnarstrætis og Skátagils og ný bygging við mót síkis og Hafnarstrætis 
myndi	marka	 nýtt	 kennileiti.	 Um	 flutning	 Braun’s	 húss	 og	 nýbyggingu	 í	 þess	
stað, ef til kemur, verður fjallað sem deiliskipulagsbreytingu skv. skipulags- og 
byggingarlögum	en	við	þá	breytingu	skal	hafa	eftirfarandi	áherslur	til	viðmiðunar:		
Hönnun byggingarinnar taki sérstaklega tillit til mikilvægis gönguleiðarinnar 
sem tengir síkið og Hafnarstræti. Nýbyggingin skal snúa framhlið bæði að 
gönguleiðinni og að Hafnarstræti. Hönnun þakformsins skal miða að því að 
valda sem minnstu skuggavarpi í bakgarðinum. Kröfum um bílastæði verði mætt 
með því að greiða bílastæðagjald til Akureyrarbæjar.

Bindandi skilmálar fyrir Braun’s
Rífa skal viðbyggingar við húsið.
Færa skal húsið í sem upprunalegast horf.

6.5.7 Nýir byggingarreitir / Reitur G

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Skipulagstölur

Leiðbeinandi	tölur	m.v.	að	Braun’s	verði	flutt	og	reist	verði	nýbygging	á	lóðinni.

Leiðbeinandi áherslur

Ef	Braun’s	verður	flutt	og	reist	verður	nýbygging	á	lóðinn	skal	taka	mið	af
eftirfarandi	áherslum	við	deiliskipulagsbreytinguna:

Notkun Á jarðhæð skulu vera þjónustustofnanir, verslanir eða 
annars konar þjónusta sem á vel við á þessum stað. Á efri 
hæðum skulu vera a.m.k. � íbúðir.

	 Sjá	kafla	6.4.1	varðandi	almenn	ákvæði.

Byggingarlínur Hliðar byggingarinnar sem snúa að Hafnarstræti og nýjum 
stíg á milli Hafnarstrætis og síkis eru skilgreindar sem 
aðalframhliðar.

	 Sjá	kafla	6.4.2	varðandi	almenn	ákvæði.

Hæð Byggingin skal vera 4 hæðir.
	 Sjá	kafla	6.4.3	varðandi	almenn	ákvæði.
  
Þakform Hámarkshæð byggingarinnar er 18m, þ.m.t. þak.
	 Sjá	kafla	6.4.4	varðandi	almenn	ákvæði.

Inngangar Aðalinngangur í verslun og þjónustu skal vera frá 
Hafnarstræti

	 Sjá	kafla	6.4.5	varðandi	almenn	ákvæði.

Gluggar	 Sjá	kafla	6.4.6	varðandi	almenn	ákvæði.

Efni	 Sjá	kafla	6.4.7	varðandi	almenn	ákvæði.

Bílstæði	 Sjá	kafla	6.4.8	varðandi	kröfur	um	bílastæði.

Íbúðarhúsnæði Annað húsnæði

Hámarksflatarmál  brúttó �64 m² 88 m²
Hámarksflatarmál nettó �11 m² 70 m²
Fjöldi íbúða (til viðmiðunar) � -
Fjöldi bílastæða (til viðmiðunar) � 1

Stærð  lóðar 88 m²

Skýringar: 
Nettó flatarmál er reiknað sem 80% af brúttó flatarmáli. 

Fjöldi íbúða og tilheyrandi fjöldi bílastæða miðar við 100 m2 meðalstærð íbúða.
Fjöldi bílastæða í öðru húsnæði miðar við brúttó flatarmál.

Nákvæm stærð lóðar kemur fram á mæliblaði.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Reitur G - Skilmálateikning Plot G - Þrívíð skilmálateikning






 



























 
































 







Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar



núverandi (+/-0.50)

+15.00 hámark

Hafnarstræti
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Skipulagsskilmálar

Reitur G - Skýringarmynd, horft til norðaustur eftir Hafnarstræti miðað við   
nýja byggingu við Hafnarstræti 106
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Inngangur

Byggingarreitur H er á áberandi lóð með mikilvægum framhliðum sem snúa að 
tjörninni og Skipagötu. Byggingarreiturinn lokar húsasamstæðunni á milli tjarnar 
og Ráðhústorgs.
 
Við hönnun þarf að huga sérstaklega að ásýnd og stöðu byggingarinnar gagnvart 
síkinu. Rými á jarðhæð henta vel fyrir veitingastaði.

Byggingarlínur nýbyggingarinnar við Skipagötu verða að vera í samræmi við 
aðliggjandi byggingar við Skipagötu og Ráðhústorg. Byggingarmagnið miðar að 
því að hámarka dagsbirtu að bakhliðum bygginga við Ráðhústorg og að bakgarði 
húsaraðarinnar. Opið sund skal vera í gegnum jarðhæð til að tryggja aðgengi 
jafnt gangandi vegfarenda og þjónustuaðila að bakgarðinum.

Ef	ákveðið	verður	að	flytja	Braun’s	hús	þá	ætti	byggingarreitur	H	að	lengjast	til	
vesturs, sbr. leiðbeinandi áherslur fyrir mögulega nýbyggingu á G reit, sjá 6.5.7.

Kröfum um bílastæði fyrir byggingarreit H skal mætt með því að greiða 
bílastæðagjald til Akureyrarbæjar.

6.5.8 Nýir byggingarreitir / Reitur H

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Skipulagstölur Bindandi skilmálar

Notkun Á jarðhæð skulu vera þjónustustofnanir, verslanir eða 
annars konar þjónusta sem á vel við á þessum stað. Á efri 
hæðum skulu vera a.m.k. � íbúðir.

	 Sjá	kafla	6.4.1	varðandi	almenn	ákvæði.
 
Byggingarlínur Hliðar byggingarinnar sem snúa að Skipagötu og tjörn 

eru skilgreindar sem aðalframhliðar. Takmörkun er á 
byggingarmagni efstu hæðar, sjá skilmálateikningar.

	 Sjá	kafla	6.4.2	varðandi	almenn	ákvæði.

Hæð Byggingin skal vera 4 hæðir að hluta og 1 ein að hluta og 
tengjast Skipagötu �.

	 Sjá	kafla	6.4.3	varðandi	almenn	ákvæði.
  
Þakform	 Á	 þeim	 hluta	 sem	 er	 4	 hæðir	 skal	 vera	 flatt	 þak	 í	 sömu	

hæðar og aðliggjandi bygginging að Skipagötu �. Á þeim 
hluta sem er 1 hæð er hámarkshæð 18m, þ.m.t. þak.

	 Sjá	kafla	6.4.4	varðandi	almenn	ákvæði.

Inngangar Aðalinngangur í verslun og þjónustu skal vera frá tjörninni. 
Opið sund skal vera í gegnum jarðhæð frá tjörninni og inn í 
bakgarðinn.

	 Sjá	kafla	6.4.5	varðandi	almenn	ákvæði.

Gluggar	 Sjá	kafla	6.4.6	varðandi	almenn	ákvæði.

Efni	 Sjá	kafla	6.4.7	varðandi	almenn	ákvæði.

Bílastæði	 Sjá	kafla	6.4.8	varðandi	kröfur	um	bílastæði.

Íbúðarhúsnæði Annað húsnæði

Hámarksflatarmál brúttó �56 m² �74 m²
Hámarksflatarmál nettó �85 m² �19 m²
Fjöldi íbúða (lágmark) � -
Fjöldi bílastæða (til viðmiðunar) � 4

Stærð lóða �97 m²

Skýringar: 
Nettó flatarmál er reiknað sem 80% af brúttó flatarmáli. 

Fjöldi íbúða og tilheyrandi fjöldi bílastæða miðar við 100 m2 meðalstærð íbúða.
Fjöldi bílastæða í öðru húsnæði miðar við brúttó flatarmál.

Nákvæm stærð lóðar kemur fram á mæliblaði.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Reitur H - Skilmálateikning
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Reitur H - Þrívíð skilmálateikning
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Reitur H - Skýringarmynd, horft til norðvesturs eftir Skipagötu við síkið 
miðað við nýbyggingu á Hafnarstræti 106

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Inngangur       

Byggingarreitur J liggur að Nýja bíói við Strandgötu 4 og snýr að Strandgötu og 
Hofsbót. Hann lokar húsasamstæðunni milli Hofsbótar og Ráðhústorgs.

Gert er ráð fyrir að hluti nýbyggingarinnar geti nýst fyrir stækkun Nýja bíós en 
mikilvægt er að halda slíkri starfsemi í miðbænum. Ekki er gert ráð fyrir neinum 
íbúðum í þessum hluta nýbyggingarinnar og hæð fyrir ofan nýja bíósali er ætluð 
undir skrifstofur, hugsanlega sem stækkun fyrir starfsemi sem nú er í Hofsbót 4. 
Með tilliti til áætlaðrar bíóstarfsemi í byggingunni gilda ekki ákvæði sem snúa að 
gluggum	og	birtu	í	þessu	tilviki,	sbr.	kafla	6.4.6.

Kröfum um bílastæði fyrir byggingarreit J skal mætt með því að greiða 
bílastæðagjald til Akureyrarbæjar.

6.5.9 Nýir byggingarreitir / Reitur J

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Skipulagstölur Bindandi skilmálar

Notkun Á jarðhæð skulu vera þjónustustofnanir, verslanir eða 
annars konar þjónusta sem á vel við á þessum stað.  
Sjá	kafla	6.4.1	varðandi	almenn	ákvæði.

 
Byggingarlínur Hliðar byggingarinnar sem snúa að Hofsbót og Strandgötu 

eru skilgreindar sem aðalframhliðar.  Efsta hæð skal vera 
inndregin, sjá skilmálateikningar.

	 Sjá	kafla	6.4.2	varðandi	almenn	ákvæði.

Hæð Byggingin skal vera 4 hæðir og tengjast aðliggjandi byggingu 
að Hofsbót 4.

	 Sjá	kafla	6.4.3	varðandi	almenn	ákvæði.
  
Þakform	 Byggingin	 skal	 hafa	 flatt	 þak	 og	 vera	 í	 sömu	 hæð	 og	

byggingin að Hofsbót 4. 
	 Sjá	kafla	6.4.4	varðandi	almenn	ákvæði.

Inngangar Aðalinngangur í verslun og þjónustu skal vera frá Hofsbót 
eða Strandgötu. 

	 Sjá	kafla	6.4.5	varðandi	almenn	ákvæði.

Gluggar Tilslakanir á almennum skilmálum um glugga eru heimilar 
í tilfelli stækkunar kvikmyndahúss. Þar sem gluggar eru 
notaðir	þá	gilda	kröfur	um	stærð	og	fyrirkomulag.	Sjá	kafla	
6.4.6 varðandi almenn ákvæði.

 
Efni	 Sjá	kafla	6.4.7	varðandi	almenn	ákvæði.

Bílastæði	 Sjá	kafla	6.4.8	varðandi	kröfur	um	bílastæði.

Íbúðarhúsnæði Annað húsnæði

Hámarksflatarmál brúttó - 1�48 m²
Hámarksflatarmál nettó - 998 m²
Fjöldi íbúða (lágmark) - -
Fjöldi bílastæða (til viðmiðunar) - 17

Stærð lóðar �91 m²

Skýringar: 
Nettó flatarmál er reiknað sem 80% af brúttó flatarmáli. 

Fjöldi íbúða og tilheyrandi fjöldi bílastæða miðar við 100 m2 meðalstærð íbúða.
Fjöldi bílastæða í öðru húsnæði miðar við brúttó flatarmál.

Nákvæm stærð lóðar kemur fram á mæliblaði.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Reitur J - Skilmálateikning
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Reitur J - Þrívíð skilmálateikning
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Reitur J - Skýringarmynd, horft til suðurs og vesturs á gatnamótum 
Hofsbótar og Strandgötu

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Inngangur   

Byggingarreitur K er á áberandi stað með tvær mikilvægar hliðar sem snúa 
annars	vegar	í	norðaustur	að	Glerárgötu,	beint	að	menningarhúsinu	Hofi	og	hins	
vegar í suðaustur að síkinu. Hönnun byggingarinnar þarf að taka fullt tillit til 
þessa samhengis og styrkja almenningsrýmin, einkum við síkið.

Gert er ráð fyrir að á byggingarreit K rísi hótel með 60–1�0 herbergjum. 
Aðalinngangur snúi að Glerárgötu þar sem reiknað hefur verið með svæði til að 
ná í og skila farþegum. Starfsemi á jarðhæð skal vera opin að degi sem kvöldi 
og	vera	í	góðum	tengslum	við	almenningsrýmin	umhverfis.	Þetta	á	sérstaklega	
við	þann	hluta	sem	snýr	að	síkinu	sem	ætla	má	að	henti	vel	fyrir	kaffihús	eða		
veitingastað hótelsins.  Ekki eru skilyrði um íbúðir á byggingarreit K.

Bílastæði fyrir reiti K og L verða í sameiginlegum bílastæðakjallara undir reitunum. 
Fjöldi stæða verður í samræmi við bílastæðakröfur í Aðalskipulagi Akureyrar 
2005	-	2018,	sbr.	kafla	6.4.8.	Innakstur	í	bílakjallarann	og	þjónustuaðkoma	fyrir	
hótelið	verður	um	innkeyrslu	frá	Hofsbót,	sjá	einnig	kafla	6.1.9.	

6.5.10 Nýir byggingarreitir / Reitur K

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Skipulagstölur Bindandi skilmálar

Notkun Á jarðhæð skulu vera þjónustustofnanir, verslanir eða 
annars konar þjónusta sem á vel við á svo áberandi stað. 
Tryggja þarf að hljóðvist sé í samræmi við reglugerðir.

	 Sjá	kafla	6.4.1	varðandi	almenn	ákvæði.	

Byggingarlínur Hliðar byggingarinnar sem liggja að síkinu, Glerarágötu, 
Hofsbót og nýjum stíg eru skilgreindar sem aðalframhliðar. 
Hluti jarðhæðar skal vera inndreginn og á hluta efstu hæða 
er takmörkun á byggingarmagni, sjá skilmálateikningar.

 Heimilt er að tengja byggingar á K og L reit ofan jarðhæðar 
sbr. skipulagsuppdrátt.

	 Sjá	kafla	6.4.2	varðandi	almenn	ákvæði.

Hæð Byggingin skal vera að hluta 5 hæðir og að hluta � hæðir.
	 Sjá	kafla	6.4.3	varðandi	almenn	ákvæði.
  
Þakform Hámarkshæð byggingarinnar er �1m, þ.m.t. þak.
	 Sjá	kafla	6.4.4	varðandi	almenn	ákvæði.

Inngangar Aðalinngangar skulu vera frá síkinu og Glerárgötu.
	 Sjá	kafla	6.4.5	varðandi	almenn	ákvæði.

Gluggar	 Sjá	kafla	6.4.6	varðandi	almenn	ákvæði.

Efni	 Sjá	kafla	6.4.7	varðandi	almenn	ákvæði.

Bílastæði	 Sjá	kafla	6.4.8	varðandi	kröfur	um	bílastæði.
 Lóðamörk ofanjarðar eru eins og sýnt er á 

deiliskipulagsuppdrætti en lóðamörk neðanjarðar afmarkast 
að byggingarreit bílastæðakjallara.

Íbúðarhúsnæði Annað húsnæði

Hámarksflatarmál brúttó - 54�5 m²
Hámarksflatarmál nettó - 4�40 m²
Fjöldi íbúða (lágmark) - -
Fjöldi bílastæða (til viðmiðunar) - 7�

Stærð lóðar 19�0 m²

Skýringar: 
Nettó flatarmál er reiknað sem 80% af brúttó flatarmáli. 

Fjöldi íbúða og tilheyrandi fjöldi bílastæða miðar við 100 m2 meðalstærð íbúða.
Fjöldi bílastæða í öðru húsnæði miðar við brúttó flatarmál.

Nákvæm stærð lóðar kemur fram á mæliblaði.

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Reitur K - Skilmálateikning
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Reitur K - Þrívíð skilmálateikning
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Reitur K - Skýringarmynd, horft til austurs eftir síkinu

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Inngangur   

Byggingarreitur L er á áberandi lóð við Strandgötu, Glerárgötu, Hofsbót og nýja 
göngugötu milli tveggja síðastnefndu gatnanna. Við hönnun þarf að huga vel að 
ásýnd byggingarinnar þegar komið er úr norðri eftir Glerárgötu.

Starfsemi	 á	 jarðhæð	 þarf	 að	 styðja	 vel	 við	 almenningsrýmin	 umhverfis	
bygginguna.	Þar	sem	jarðhæð	byggingarinnar	nær	yfir	allan	reitinn	og	framhliðar	
hennar snúa að fjölförnum götum hentar þessi reitur vel fyrir verslunarrekstur.

Bílastæði fyrir reiti K og L verða í sameiginlegum bílastæðakjallara undir reitunum. 
Fjöldi stæða verður í samræmi við bílastæðakröfur í Aðalskipulagi Akureyrar 
2005	-	2018,	sbr.	kafla	6.4.8.	Innakstur	í	bílakjallarann	og	þjónustuaðkoma	fyrir	
hótelið	verður	um	innkeyrslu	frá	Hofsbót,	sjá	einnig	kafla	6.1.9.	

6.5.11 Nýir byggingarreitir / Reitur L

Deiliskipulag miðbæjar Akureyrar – austurhluti
Skipulagsskilmálar
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Skipulagstölur Bindandi skilmálar

Notkun Á jarðhæð skulu vera þjónustustofnanir, verslanir eða 
annars konar þjónusta sem á vel við á svo áberandi stað. 
Á efri hæðum skulu vera a.m.k. �0 íbúðir. Tryggja þarf að 
hljóðvist sé í samræmi við reglugerðir.

	 Sjá	kafla	6.4.1	varðandi	almenn	ákvæði.
 
Byggingarlínur Hliðar byggingarinnar sem liggja að Strandgötu, Glerárgötu, 

Hofsbót og nýjum stíg eru skilgreindar sem aðalframhliðar.  
Hluti jarðhæðar skal vera inndreginn og á hluta efstu hæða 
er takmörkun á byggingarmagni, sjá skilmálateikningar.

 Heimilt er að tengja byggingar á K og L reit ofan jarðhæðar 
sbr. skipulagsuppdrátt.

	 Sjá	kafla	6.4.2	varðandi	almenn	ákvæði.

Hæð Byggingin skal vera að hluta 5 hæðir og að hluta � hæðir og 
1 hæð undir bakgarði.

	 Sjá	kafla	6.4.3	varðandi	almenn	ákvæði.
  
Þakform Hámarkshæð byggingarinnar er �1m, þ.m.t. þak.
	 Sjá	kafla	6.4.4	varðandi	almenn	ákvæði.

Inngangar Aðalinngangar í verslun og þjónustu skulu vera frá 
Strandgötu og Glerárgötu.

	 Sjá	kafla	6.4.5	varðandi	almenn	ákvæði.

Gluggar	 Sjá	kafla	6.4.6	varðandi	almenn	ákvæði.

Efni	 Sjá	kafla	6.4.7	varðandi	almenn	ákvæði.

Bílastæði	 Sjá	kafla	6.4.8	varðandi	kröfur	um	bílastæði.
 Lóðamörk ofanjarðar eru eins og sýnt er á 

deiliskipulagsuppdrætti en lóðamörk neðanjarðar afmarkast 
að byggingarreit bílastæðakjallara.

Íbúðarhúsnæði Annað húsnæði

Hámarksflatarmál brúttó �801m² 1915 m²
Hámarksflatarmál nettó �041m² 15�� m²
Fjöldi íbúða (lágmark) �0 -
Fjöldi bílastæða (til viðmiðunar) �0 �6

Stærð lóðar �074 m²

Skýringar: 
Nettó flatarmál er reiknað sem 80% af brúttó flatarmáli. 

Fjöldi íbúða og tilheyrandi fjöldi bílastæða miðar við 100 m2 meðalstærð íbúða.
Fjöldi bílastæða í öðru húsnæði miðar við brúttó flatarmál.

Nákvæm stærð lóðar kemur fram á mæliblaði.
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Reitur L - Þrívíð skilmálateikning
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Reitur L - Skýringarmynd, horft til suðurs eftir Glerárgötu og Strandgötu
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7.1 Uppdrættir / Deiliskipulagsuppdráttur
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7.� Uppdrættir / Skýringaruppdráttur
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Uppdrættir

Uppdrættir / Skýringarmynd af mögulegum byggingum 
á A reit í framtíðinni
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