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1 Formáli

1.1 Oddeyri til framtíðar 

Í byrjun júní 2008 lagði undirritaður til að stofnaður yrði vinnuhópur 
með það að markmiði að rýna stöðu mála á Oddeyri og gera tillögur 
að framtíðarskipulagi á svæðinu.  

Vinnuhópurinn hefur nú unnið í rúmt ár og hefur lagt sig fram um að 
vanda verk sitt og ná fram sem flestum sjónarmiðum. Nú liggur fyrir 
greinargerð sem er niðurstaða þessarar vinnu. Það er von hópsins að 
þessi vinna nýtist bæjaryfirvöldum til stefnumörkunar og 
endurnýjunar byggðar á Oddeyri. Svæðið er sannarlega eitt besta 
byggingarland bæjarins auk þess sem byggðin á Oddeyri liggur afar 
vel við lykilsvæðum bæjarins, miðbæjarsvæði auk svæða með mikla 
verslun og þjónustu. 

Ég vil þakka samstarfsmönnum mínum í hópnum fyrir frábært 
samstarf og er það trú mín og sannfæring að með þessu hefur verið 
lögð drög að uppbyggingu og stefnu sem mun nýtast Akureyri til 
langrar framtíðar. 

Jón Ingi Cæsarsson 
Formaður vinnuhóps Oddeyrar 

1.2 Inngangur
Á fundi skipulagsnefndar þann 11. júní 2008 var lögð fram tillaga 
formanns skipulagsnefndar, Jóns Inga Cæsarssonar, um að stofnaður 
yrði vinnuhópur sem hefði það hlutverk að rýna stöðu Oddeyrar 
austan Glerárgötu og sunnan Glerár m.t.t. skipulags og 
byggðaþróunar til framtíðar. 

Skipulagsnefnd tók undir tillögu formanns og tilnefndi eftirfarandi 
aðila í vinnuhópinn: 

� Jón Ingi Cæsarsson, formaður skipulagsnefndar, Unnsteinn 
Jónsson og Harald S. Helgason frá skipulagsnefnd. 

� Auður Jónasdóttir og Erlendur Steinar Friðriksson, fulltrúar 
Hverfisnefndar Oddeyrar. 

� Hjalti Jóhannesson, landfræðingur HA, f.h. íbúa á Oddeyri. 
� Margrét Jónsdóttir, fulltrúi atvinnulífisins, starfandi á 

Oddeyri.
� Guðgeir Hallur Heimisson, fulltrúi hafnarstjórnar. 

Til að ramma inn verkefni hópsins var gefið út eftirfarandi 
erindisbréf. 

Verkefni rýnihóps vegna Oddeyrar eru eftirfarandi:
� Samantekt gagna, núverandi lóðaréttindi, gildandi aðal- og 

deiliskipulag og tillögur sem fram hafa komið á 
undanförnum árum (Akureyri í öndvegi o.fl.). 

� Yfirferð mála á svæðinu, óbyggðar lóðir, ástand fasteigna, 
gildandi deiliskipulög, húsakönnun norðan Eiðsvallagötu. 
Ástand eigna og staða mála neðan Hjalteyrargötu.  

� Yfirsýn. Rýnt í suðurhluta svæðisins frá Strandgötu að 
Eiðsvallagötu, yfirlit yfir lausar lóðir, þétting byggðar, 
endurnýjun gatna og gangstétta. 
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� Húsakönnun. Norðurhluti frá Eiðsvallagötu að 
fyrirtækjahverfi að norðan.

� Fyrirtækjahverfi, yfirferð, yfirlit yfir lausar lóðir, ástand 
eigna og lands, (könnunin skal ná að Glerá). 

� Svæði neðan Hjalteyrargötu, yfirferð mála, uppkaup eigna 
- staða mála, framtíð svæðisins. Hugað skal að stöðu 
svæðisins í aðalskipulagi, nýjar áherslur í deiliskipulagi - 
hugað skal að breyttri landnotkun. Leggja mat á tímaramma 
hvað varðar uppbygginu á svæðinu. Gerð skal gróf tillaga að 
deiliskipulagi fyrir svæðið sem miði að hugsanlegri 
gjörbreyttri landnotkun á svæðinu til framtíðar. 

� Samgöngumannvirki. Lagt skal mat á ástand og núverandi 
fyrirkomulag hvað varðar umferðarflæði, umferðarmannvirki 
og göngustíga. 

� Útivistarsvæði og opin svæði: Endurskoðun og tillögur um 
úrbætur.

� Hafnarsvæði og bryggjur. Hugað skal að stöðu núverandi 
mannvirkja og ástandi. Nýting núverandi mannvirkja - hugað 
skal að hugsanlegum flutningi þeirrar starfsemi sem nú er á 
svæði í kjölfar m.a. uppkaupa á svæðinu. Hafnarmannvirki til 
framtíðar – hvar staðsett. 

Þann 27.8.2008 samþykki Skipulagsnefnd erindisbréfið fyrir sitt 
leyti og vísar því til bæjarráðs til kynningar. 
Einnig samþykkti skipulagsnefnd þ.17.10.2008 að lögð yrði 
megináhersla á eftirfarandi atriði er lúta að skipulagsþáttum: 

� Farið verði yfir þörf á endurskoðun núverandi deiliskipulags 
af syðri hluta Oddeyrar frá Eiðsvallagötu að Strandgötu og 
milli Hjalteyrargötu og Glerárgötu. 

� Húsakönnun á Oddeyri, endurskoðun eða viðbót við þá 
könnun sem unnin var 1995. 

� Deiliskipulag verði unnið frá Eiðsvallagötu að Tryggvabraut 
og milli Glerárgötu, Hvannavalla og Hjalteyrargötu. 

� Farið verði yfir þörf á endurskoðun núverandi deiliskipulags 
frá Glerá að Strandgötu neðan Hjalteyrargötu og núverandi 
hafnarsvæði.

� Tenging Oddeyrar við miðbæjarsvæðið og nyrðri Brekku 
verði skoðuð.

Bæjarráð samþykkti erindisbréf vinnuhópsins um málefni 
Oddeyrar þ. 4.11. 2008
Starfsmaður hópsins var skipaður Pétur Bolli Jóhannesson.  

Haldnir voru 7 fundir í vinnuhópnum, sjá fundargerðir í Viðauka II. 

Akureyri, 15.12.2009
Pétur Bolli Jóhannesson skipulagsstjóri 
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2 Samantekt gagna – gildandi deiliskipulög, 
yfirferð á stöðu mála 

Ekki er til deiliskipulag af allri Oddeyrinni. Unnið var deiliskipulag 
af suðurhluta hennar 1999 sem byggði hluta til á húsakönnun sem 
unnin var af því svæði 1995. Til eru skipulagsuppdrættir af ýmsum 
svæðum Oddeyrar og í ýmsu formi allt frá 1987 ásamt 
byggðakönnun frá 1984 sem tók á eignarhaldi, notkun eigna, aldri 
húsa og umferð. 

Eftirfarandi listi er yfir þau skipulagsgögn sem unnin hafa verið í 
gegnum tíðina en sum þeirra uppfylla ekki kröfur sem gerðar eru í 
dag til vinnslu slíkra gagna en hafa þó nýst sem slík við 
uppbyggingu á viðkomandi svæðum. Í upptalningunni eru gögn sem 
fallin eru úr gildi við endurskoðun á deiliskipulagi hafnarsvæða 
sunnan Glerár. 

� Hafnarsvæði sunnan Glerár – þjónustuhús 2009 
� Oddeyri - deiliskipulag suðurhluta. Greinargerð nóv. 1999 
� Hafnarsvæði sunnan Glerár – dsk. og g reinargerð 2007 
� Deiliskipulag vöruhafnar á Akureyri - Deiliskipulagsuppdráttur, dags. 

apríl 2008 
� Deiliskipulag vöruhafnar á Akureyri - Greinargerð sept. 1995, breytt í júlí 

og nóv. 1997 Hluti felldur úr gildi með gerð deiliskipulagsins: 
Hafnarsvæði sunnan Glerár 

� Torfunef - Strandgata. Deiliskipulagsuppdráttur dags 20.5.2005 
� Oddeyri suðurhluti. Reitur 6593. Deiliskipulagsuppdráttur dags 25. 

9.2003 
� Deiliskipulag Oddeyrar. Breyting. Deiliskipulagsuppdráttur dags júlí 

1999 
� Deiliskipulag suðurhluta Oddeyrar. Deiliskipulagsuppdráttur dags 

18.9.1996 
� Deiliskipulag Strandgötu. Deiliskipulagsuppdráttur, dags maí 1993 
� Bensínafgreiðsla við Furuvelli 17, dags. 1995 
� Norðurgata 55, 60 og 62 dags. 1989 

� Breyting á bílastæðum í Norðurgötu, dags. 1993 
� Sandblástur- og málmhúðun, dags. 1992 
� Tryggvabraut, Furuvellir, bílastæði. dags. 1990 
� Hjalteyrargata og staðsetning brúar, dags. 1987 
� Byggðakönnun 1984 - umferð  
� Byggðakönnun 1984 - notkun húsa og lands  
� Byggðakönnun 1984 - eignarhald lands 
� Byggðakönnun 1984 - aldur húsa 
� Oddeyri - byggðarkönnun 1984. Greinargerð 
� Oddeyri - húsakönnun 1995 
� Skipulag Akureyrarhafnar 1. hluti. 1981. Greinargerð 

2.1 Landnotkun skv. aðalskipulagi 
Landnotkun Oddeyrarsvæðisins samkvæmt aðalskipulagi er 
eftirfarandi: 

� Hafnarsvæði - Oddeyrartangi, Fiskihöfn. 

� Athafnasvæði - Kelduhverfi. 

� Íbúðarsvæði/verslun og þjónusta, blönduð landnotkun – Strandgata. 

� Íbúðarsvæði - Oddeyri. 

� Þjónustustofnanir – Iðavellir, Oddeyrarskóli, Slökkvistöð. 

� Verslun- og þjónustusvæði - Hagkaup. 

� Athafnasvæði - Furuvellir og Tryggvabraut. 

� Íbúðarsvæði/verslun og þjónusta, blönduð landnotkun – 
Hvannavallareitur. 

� Iðnaðarsvæði – Vífilfell, Sandblástur- og málmhúðun. 
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2.2 Deiliskipulag suðurhluta Oddeyrar 
Deiliskipulag þar sem gert var og samþykkt 1998 fyrir reit sem 
afmarkast að Strandgötu – Glerárgötu – Eiðsvallagötu - 
Hjalteyrargötu var að mörgu leyti áhugavert og ýmislegt þar virtist 
henta svæðinu vel. Hugmyndirnar byggðu m.a. á að gera innsvæði 
(baklóðir) á hverjum reit sem myndu síðan nýtast íbúum þeirra húsa 
sem áttu lóðir að þessum svæðum til ýmissa athafna. Í tengslum við 
þetta hafa nokkur bakhús verið rifin, t.d. við Fróðasund, Lundargötu 
og Strandgötu. Því miður hefur þetta ekki nýst sem skyldi og þessi 
svæði hafa verið umhirðulítil eða umhirðulaus, sum árum saman. 
Íbúar hafa þó haft frumkvæði að því að taka þessi svæði í fóstur 
sumstaðar og hafa m.a. matjurtagarðar verið í notkun á einstaka stað. 
Víða standa enn hús á þessum miðsvæðum og Akureyrarbær hefur 
ekki haft frumkvæði að því að kaupa upp eignir. Margar af þessum 
eignum hafa fengið lítið viðhald og eru til vansa fyrir þetta svæði. 
Einnig eru nokkuð margar lóðir auðar þar sem gert er ráð fyrir að 
hús rísi í framtíðinni. Götur og gangstéttar þarfnast mikillar 
endurnýjunar.

Það er tilfinning margra að þetta svæði líði að sumu leyti fyrir þetta 
skipulag. Þar sem Akureyrarbær hefur ekki haft frumkvæði að því að 
kaupa upp eignir sem standa fyrir gildandi skipulagi er ástandið fast í 
viðjum þess. Einnig hefur ekki skapast áhugi hjá fjárfestum að kaupa 
upp eignir og byggja samkvæmt skipulaginu. Það hefur gert það að 
verkum að heildarímynd svæðisins er hnignandi þó svo gert hafi 
verið átak á nokkrum stöðum t.d. við Strandgötu. Mjög brýnt er að 
losa um mál á þessu svæði með endurskoðun skipulagsins, 
uppkaupum eigna sem þurfa að víkja og auglýsa og byggja upp reiti 
sem sumir hafa verið auðir í áratugi t.d. við Lundargötu og 
Norðurgötu.

Mynd. Deiliskipulag í gildi – syrði hluti Oddeyrar 

2.3 Deiliskipulag norðurhluta Oddeyrar 
Norður - Oddeyri afmarkast af Eiðsvallagötu í suðri, Tryggvabraut í 
norðri, Hjalteyrargötu í austri og Glerárgötu í vestri. Stærstur hluti 
þessa svæðis er íbúðabyggð en nyrst og vestast eru svæði með 
atvinnurekstri. Ekkert deiliskipulag er til af þessu svæði en unnar 
hafa verið hugmyndir á Hvannavallareit sem eru í samræmi við 
aðalskipulag, blönduð byggð atvinnurekstrar og íbúðabyggðar. 
Íbúabyggðin á þessu svæði er að uppistöðu frá miðri síðustu öld og 
fram til 1960 og fá hús hafa risið eftir þann tíma enda telst það 
fullbyggt. Á síðari hluta tuttugustu aldar voru síðan byggð upp svæði 
með atvinnurekstri við Furuvelli og Glerárgötu. 
Hvannavallarreitnum hafði hnignað og stóðu margar eignir í húsum 
við Glerárgötu auðar en hefur það breyst á síðustu árum og má segja 
að svæðið hafi gengið í endurnýjun lífdaga. Atvinnusvæðið við 
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Furuvelli, Glerárgötu og Tryggvabraut er vel nýtt og víða blómlegur 
atvinnurekstur.

Mynd. Norðurhluti Oddeyrar 

2.4 Húsakönnun
Mikilvægt er að fram fari húsakönnun á Oddeyri. Þau gögn sem til 
eru verði endurskoðuð og jafnframt verði gerð húsakönnun þar sem 
hún liggur ekki fyrir. Því miður er ástand margra eigna á Oddeyri 
ekki sem skyldi þó svo víða hafi verið gert glæsilegt átak í að 
endurnýja eignir og auka með því verðmæti þeirra og svæðisins til 
framtíðar. 

Mynd. Dæmi um endurnýjað gamalt hús á Oddeyri 

2.5 Fyrirtækjahverfið á Oddeyrartanga 
Eftir lauslega athugun á hug íbúa og þeirra sem reka 
atvinnustarfsemi í eigin húsnæði á neðri hluta Oddeyrar er 
niðurstaða þessi: 

Það er sammerkt með þessum aðilum að þeir hafa áhuga á að reka 
sín fyrirtæki áfram í eignum sínum og hafa ekki hugsað sér að selja 
þær að svo stöddu. Nokkrir aðilar búa á svæðinu og reka þar einnig 
atvinnustarfsemi. Aðilar eru sammála um að gera þurfi róttækar 
breytingar og lagfæringar á svæðinu þar sem það hefur augljóslega 
upp á marga spennandi möguleika að bjóða og gæti orðið einstakt 
hverfi á landsvísu.

Eftir að hafa rætt við nokkra aðila er búa og hafa sína atvinnu á 
svæðinu eru eftirfarandi áherslur lagðar til: 
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Haldið verði í sögulega tengingu svæðisins. 

Varðveita ber sem flest eldri hús á svæðinu þar sem 
Gránufélagsgatan yrði helsta samgönguæðin frá „fjöru til fjalls”- frá 
„sjó að sundlaug”. Húsin við götuna yrðu gerð upp. Þar sem rof er í 
götumyndinni yrðu byggð ný hús sem hönnuð yrðu með hliðsjón af 
því sem fyrir er og jafnvel að byggð yrðu að nýju hús sem nú hafa 
verið rifin og stóðu á þessum slóðum. Má í því samhengi nefna 
glæsilegt hús sem gekk undir nafninu Norðurpóllinn og stóð við 
Gránufélagsgötu 57. Annað hús stórt og sögulegt, sem stóð ofar í 
götunni, var kallað „litla Reykjavík”. Mikill fengur væri af því að fá 
svo svipmikil og sögufræg hús aftur á sinn stað.  

Mynd. Fyrirtækjahverfi á Oddeyrartanga

Í framhaldi yrði leitast við að vinna eftir því sem fram kemur í 
ófullgerðri skýrslu Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar 
skipulagsfræðings sem hann vann fyrir Akureyrarbæ 2008. Þar 
leggur hann mikla áherslu á að Akureyri sé gamall bær. Minnt er á 

að Akureyri er gamall danskur bær og gæti það orðið okkur ágæt 
uppspretta hugmynda. Vert er að benda á að neðst í Gránufélagsgötu 
stendur gamalt hús alveg niður við sjó þar sem einu sinni var 
skipasmíðastöð. Ef það yrði lagfært og gert upp, stæði þar verðugur 
fulltrúi og minnisvarði um þá starfsemi sem eitt sinn var á 
Oddeyrartanga. Þetta hús, sem stendur við hafnargarðinn, væri 
upplagt sem t.d. fiskvinnslufyrirtæki, síldarverkun og framleiðsla þar 
sem gestir og gangandi gætu fylgst með störfum og notið veitinga. 
Ef Gránufélagsgata yrði styrkt og byggð upp með þessum hætti er 
mjög líklegt að hún yrði lifandi gata með vinnustofum listamanna, 
litlum búðum og kaffihúsi. Gata sem kallaði til sín gesti innlenda og 
erlenda og tengist miðbænum vel. Strandgatan er einstök götumynd 
á Íslandi og hana ber að varðveita og efla. Hún tengir miðbæinn, 
menningarhúsið Hof og Oddeyrina og er glæsileg gönguleið við 
sjávarsíðuna.

Vegna staðsetningar hverfisins, þ.e. nálægðar við miðbæ, er líklegt 
að einstaklingar með atvinnurekstur, sem og minni fyrirtæki, hefðu 
áhuga á svæðinu í framtíðinni. Listamenn, hönnuðir og ýmsir 
einyrkjar vilja iðulega búa og starfa í sama húsinu og í þessu hverfi 
væru góðir möguleikar á að svo gæti orðið. Bent skal á að nú þegar 
eru nokkur fordæmi þess á svæðinu og hafa núverandi íbúar á 
svæðinu orðið varir við mikinn áhuga utanaðkomandi aðila um að 
spennandi væri að gera slíkt hið sama og taka þannig þátt í 
uppbyggingu hverfisins.



9

Mynd. Laufásgata, Gránufélagsgata – menningarstarfsemi í bland við 
athafnastarfssemi

Hvað nýbyggingar á svæðinu varðar er ekki áhugi á háum 
fjölbýlishúsum. Til greina kæmi að gera slíkt norðar á Oddeyrinni í 
nálægð við sjóinn sem minntu á pakkhús fyrri tíma (sbr. Færeyjar, 
Bergen og Kaupmannahöfn) sem færu vel svo nálægt höfninni. Inni í 
hverfinu kæmi blönduð byggð íbúðar- og atvinnuhúsnæðis. Með 
skírskotun til sögunnar og þeirrar starfsemi sem þarna var, væri hægt 
að hugsa sér mismunandi plön, port eða torg og opin svæði 
umkringd húsum. Þau gætu heitið tunnuport, netaport o.s.frv. 

Svæðið er einstakt flatlendi á Akureyri nálægt miðbæ og kjörið til að 
ferðast um gangandi og hjólandi, eins og mikið var gert á Eyrinni í 
„gamla daga”. Götur væru hellulagðar og fleira gert til að fanga 
andblæ gamals tíma - hiti í gangstéttum svo auðveldara yrði að 
ferðast fótgangandi þar á öllum árstímum. Myndaðir yrðu 
skjólveggir með plöntum og hleðslum til að gera aðstöðu til útivistar 
betri í öllum veðrum.  

Innbærinn sem hverfi er gersemi okkar á Akureyri og sá bæjarhluti 
sem flestir ferðamenn sækja í að skoða og upplifa. Hugmyndir 
þessar að uppbyggingu á Oddeyri eru innblásnar af mikilvægi 
Innbæjarins sem sögulegs hverfis en aðaláherslan og nýnæmið er 
atvinnustarfsemi samhliða íbúðabyggð með sterka sögulega 
skírskotun til þess að Akureyri er gamall (danskur) bær. Þó við 
horfum til fortíðar og viljum halda í gömul hús og sögu þýðir það 
ekki að útiloka þurfi nýjar byggingar eða byggðaþróun svæðisins. 
Uppbyggingin þarf að eiga sér stað í sátt og með virðingu fyrir því 
sem fyrir er, fólkinu á svæðinu, gömlu húsunum og sögu svæðisins. 
Svona hverfi yrði einstakt á Íslandi sem um leið getur endurspeglað 
nýsköpun og kraft. Svæðið yrði vel sýnilegt með skírskotun í þá 
starfsemi sem eitt sinn var ráðandi á Oddeyri með nálægðinni við 
sjó. Þessar hugmyndir eru ekki settar fram sem mótvægi við 
miðbæinn heldur til að styrkja hann og einnig til að styrkja 
heildarímynd Akureyrar og sýna að þar býr hugmyndaríkt fólk. 
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2.6 Svæði við Laufásgötu, Hjalteyrargötu og Kaldbaksgötu 
Nýlokið er við endurskoðun deiliskipulags á hafnarsvæði neðan 
Laufásgötu. Sú endurskoðun var „viðhalds” deiliskipulagning og í 
henni ekki teknar neinar stefnumarkandi ákvarðanir. Nú liggur fyrir 
að reitur sem kallast Kelduhverfi í daglegu tali og liggur á milli 
Laufásgötu og Kaldbaksgötu, er í gríðarlegri niðurníðslu og stór 
svæði þar undirlögð gömlum skúrbyggingum og úreltu 
atvinnuhúsnæði. Skipta má svæðum neðan Hjalteyrargötu í þrennt, í 
áðurnefnt Kelduhverfi; svæði neðan Laufásgötu og ofan 
Grímseyjargötu og síðan atvinnusvæði meðfram strandlengjunni. 
Mikil starfsemi er á austasta hlutanum en þar er m.a. 
matvælavinnsla, fyrirtæki í þjónustu landbúnaðarins og síðast en 
ekki síðast flutninga- og hafnarstarfsemi. 

Mynd. Svæði við Laufásgötu og Kaldbaksgötu – Kelduhverfi

Þegar hugað er að endurnýjun og skipulagningu þessara svæða þarf 
að taka tillit til þess sem fyrir er og miða tillögur og tímasetningar í 
samræmi við það. 

A) Kelduhverfisreitur
Afmarkast af Hjalteyrargötu, Laufásgötu í austri og norðri. Þetta 
svæði er hægt að deiliskipuleggja og hefja uppbyggingu á innan 
skamms tíma. Flestar eignir eru í eigu sama aðila og hafa verið 
keyptar upp með uppbyggingu í huga. Þar er einstakt tækifæri til að 
nýta dýrmætt svæði fyrir uppbyggingu og nýsköpun. Svæðið hentar 
afar vel fyrir blandaða byggð íbúða, stofnana og smærri 
atvinnureksturs.

Mynd. Kelduhverfisreitur
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Mynd. Kelduhverfisreitur- hús í niðurníðslu 

B) Svæði austan Laufásgötu utan stórfyrirtækjasvæðis
Á svæðinu eru margar auðar og illa nýttar lóðir. Þarna var t.d. 
úthlutað lóð til flutningastarfsemi (Samskip) en féll lóðin aftur til 
bæjarins þar sem framkvæmdir hófust ekki innan tilskilins 
tímafrests. Greinilegt er að þetta svæði hefur ekki notið vinsælda og 
er því afar illa nýtt þrátt fyrir góða aðkomu og greiðar leiðir. Þarna 
þyrfti því að huga að breyttu skipulagi og tengja skipulag á þessu 
svæði uppbyggingu á Kelduhverfisreitnum, þó þannig að 
uppbygging til framtíðar þyrfti ekki að fara fram samtímis. Þessi 
reitur hentar vel til svipaðrar landnýtingar og Kelduhverfisreitur, þ.e. 
blandaðri starfsemi og íbúðabyggð. Þennan reit þyrfti að 
deiliskipuleggja á sama tíma og Kelduhverfisreit en gera þyrfti ráð 
fyrir að hluti hans kæmi seinna til framkvæmda því víða eru skil 
óljós gagnvart stórfyrirtækjarekstrinum austan svæðisins. 

Mynd. Hjalteyrargata - atvinnustarfssemi 

C) Fyrirtækjasvæði austast og syðst á Oddeyri
Svæðið er með stærri athafnasvæðum á Akureyri. Stórt 
flutningafyrirtæki (Eimskip) hefur aðsetur á syðsta hlutanum og er 
það arfur frá því flutningar voru aðallega á sjó. Slíku er ekki að 
heilsa í dag og því þarf starfsemi sem þessi ekki endilega að liggja 
að sjó. Auk þess má velta því fyrir sér hvort skynsemi sé í því að 
beina þungaumferð á þetta svæði til framtíðar. Það er því mat 
hópsins að til framtíðar væri skynsamlegast að þessi starfsemi 
færðist annað og á hentugri stað þar sem þróunarmöguleikar og 
stækkun væru til staðar. Hafnarstarfsemin verður áfram á þessu 
svæði en mun væntanlega takmarkast við hafnarbakka og bryggjur, 
s.s. vegna þjónustu við skemmtiferðaskip, frekar en vegna þarfa fyrir 
mikið uppland. Ef sjóflutningar hefjast á ný í framtíðinni eru líkur á 
að slík uppbygging yrði ekki á takmörkuðu og þröngu svæði á 
Oddeyri.
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Mynd. Svæði austan Laufásgötu

Starfsemi og þjónusta skemmtiferðaskipa hefur vaxið mikið 
undanfarin ár. Að ýmsu leyti stendur ástand svæða á Oddeyri 
starfseminni fyrir þrifum og er frekar kallað eftir endurnýjun og 
endurskipulagningu því tengdu. Fyrirtæki í matvælaiðnaði hafa verið 
rekin í áratugi á svæðinu og er ekki fyrirsjáanlegt að þau hyggi á 
frekari stækkanir eða aukningu. Þörf þeirra miðast því fyrst og 
fremst við núverandi starfsemi. Ekki liggur fyrir að það breytist á 
næstu árum nema í þá veru að eitthvað gæti farið á hentugri staði. 
Má nefna kjötvinnslu og sláturhús sem dæmi. Fiskvinnslan hefur 
verið óbreytt á nyrsta hlutanum lengi en rækjuvinnslu hefur verið 
hætt. Ljóst er að starfsemin mun verða þarna um einhvern tíma og 
því tekur hópurinn ekki beina afstöðu svæðisins að öðru leyti en því 

að eðlilegt sé að svæðið verði tekið inn í skipulagsvinnuna með 
framtíðarnotkun svæðisins í huga.  

Mynd. Oddeyrartangi - Eimskip 
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2.7 Samgöngumannvirki - um umferð á Glerárgötu og 
umhverfi götunnar 

Lagt er til að Glerárgata verði tvær akreinar frá Kaupvangsstræti að 
Þórunnarstræti með samsíða bílastæðum sem nýst gætu til 
umferðarakreina ef þörf krefur síðar. Ásýnd og umhverfi götunnar 
verði breytt, einkum að austanverðu. Gerð verði gangstétt milli 
Smáragötu og Þórunnarstrætis vestan Glerárgötu. 

Oddeyri er miðsvæðis í bænum og aðgengi gott að flestu leyti. Frá 
þessu er ein mikilvæg undantekning þar sem Glerárgata sker hverfið 
frá miðbænum, einkum hvað varðar gangandi og hjólandi umferð. 
Þetta rýrir búsetuskilyrði í hverfinu og eykur slysahættu.

Samkvæmt upplýsingum Umferðarstofu hafa orðið á kaflanum 
Strandgata – Þórunnarstræti, 160 slys og óhöpp frá janúar 2002 og út 
október 2009, þar af slösuðust 61 einstaklingar. Á tímabilinu 1.1 
2007 til 31.12. 2008 hafa orðið 48 slys og óhöpp á sama kafla. 
Nokkuð er um að börn úr miðbæ eða Brekkugötu sæki 
Oddeyrarskóla auk þess sem skólinn er móttökuskóli alls bæjarins 
fyrir nýbúa sem leiðir til skólasóknar úr öðrum hverfum. Fullyrða 
má að ekkert annað hverfi bæjarins sé á sama hátt innrammað af 
umferðaræðum. 

Gatan var breikkuð fyrir um 30 árum og fjöldi húsa rifinn meðfram 
henni á svæðinu frá Eiðsvelli að Strandgötu til að rýma til fyrir. Það 
sár sem þá myndaðist í byggðina hefur aldrei jafnað sig og er 
götumyndin á þessu svæði ærið skörðótt og óásjáleg. Að skera 
sundur samfélag með umferðarþungum akbrautum á þennan hátt 
hefur á ensku verið kallað “community severance”1. Slíkt minnkar 
samskipti innan samfélagsins, minnkar umferð fótgangandi og 
hjólandi vegfarenda. Í minnisblaði frá breska samgönguráðuneytinu 
kemur m.a. fram að miklar umferðaræðar gegnum samfélög geti 
skorið þau þannig sundur að það trufli daglegt líf íbúanna og ýti 

                                                          
1 Einnig er talað um “barrier effect” eða hindrunaráhrif í þessu sambandi. 

undir stuttar bílferðir til að sinna erindum. Þá er talið að þetta hafi 
neikvæð áhrif á heilsufar (www.modalshift.org).  

Umferð um Glerárgötu á svæðinu milli Strandgötu og 
Þórunnarstrætis er 11-14 þúsund bílar á sólarhring að meðaltali 
(umferðin er meiri eftir því sem norðar dregur). Samkvæmt 
minnisblaði Línuhönnunar (2007) er umferðin sem á leið gegnum 
bæinn innan við 1000 bílar.

Mynd. Skörðótt götumynd Glerárgötu á móts við Gránufélagsgötu. 

Samkvæmt minnisblaði Línuhönnunar (2007) seinkar ferðum þeirra 
sem leið eiga milli Kaupvangsstrætis og Eyrarvegar aðeins um 22 
sek. ef gatan verður tvær akreinar milli Kaupvangsstrætis og 
Smáragötu. 
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Mynd. Ferðatími um Glerárgötu samkvæmt minnisblaði Línuhönnunar (2007). 

Í skýrslu Línuhönnunar um umferðarskipulag Glerárgötu frá 2007 
segir að hægt verði að útfæra Glerárgötu með eina akrein í hvort átt á 
móts við miðbæinn án þess að afköst götunnar verði orðin of lítil. 
Með þeirri útfærslu gæti umferðin aukist um 50% frá því sem nú er. 
Fram kemur í greinargerðinni að með uppbyggingu á blönduðu 
svæði í miðbænum dragi úr akstri. Sömu rök hljóta að gilda um 
byggðina á Oddeyri, bæði núverandi byggð og mögulega 
íbúðarbyggð á Oddeyrartanga, að betra aðgengi að miðbænum 
minnki þörf á akstri.  

Mynd. Úr skýrslu Línuhönnunar (2007), kaflaskipting götunnar í skipulagsvinnu. 

Á myndinni hér að ofan kemur fram hvernig götunni er skipt í kafla 
eftir eiginleikum, í tengslum við skipulagsvinnu á svæðinu. Fram 
kemur í skýrslunni að ekki sé (2007) búið að ákveða hvar breytingin 
úr fjórum akreinum í tvær eigi sér stað. Hvað svæði 4 varðar  ráðist 
það af fyrirhuguðu skipulagi byggðar á íþróttavellinum. Því 
sjónarmiði er mótmælt hér, að þessi breyting eigi að ráðast af 
hagsmunum mögulegrar framtíðarbyggðar á íþróttavellinum. 
Breytingin á ekki síður að ráðast af hagsmunum núverandi byggðar. 

Að því gefnu að umferð aukist að meðaltali um 3% á ári næstu árin 
gerir Línuhönnun (2007) ráð fyrir að þolmörkum götunnar með eina 
akrein í hvora átt verið náð árið 2018. Þá kemur fram að ef og þegar 
þörf yrði á meiri afköstum mætti taka samsíða bílastæði, sem gert er 
ráð fyrir meðfram Glerárgötu, undir akreinar og auka þannig afköst 
götunnar. Breytingin er því ekki óafturkræf ef aðstæður til skemmri 
eða lengri tíma gera kröfu um annað. 

Mynd úr skýrslu Línuhönnunar (2007) sem sýnir mögulegt þversnið götunnar. 

Þá kemur fram að tryggja þurfi lágan hámarkshraða um Glerárgötu á 
móts við miðbæinn til að búa til öruggt og ánægjulegt umhverfi 
meðfram götunni. Þessi rök eiga líka við um þarfir núverandi 
byggðar á Oddeyri og því ekki rökrétt að gatan hafi fjórar akreinar á 
móts við íbúðarsvæði en tvær á móts við menningarhús og höfn. Í 
greinargerðinni segir að breytingin úr fjórum akreinum í tvær sé best 
gerð á móts við gatnamót. Hér er lagt til að til norðurs eigi þessi 
breyting sér stað sunnan gatnamóta við Þórunnarstræti. Með þessu 
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skapast svigrúm fyrir gangstétt vestan Glerárgötu milli Smáragötu 
og Þórunnarstrætis. Slíkt drægi einnig úr þörf fyrir bílaumferð og yki 
umferðaröryggi. Austan götunnar á sömu slóðum er aðkoma frá 
fjórum til fimm húsum beint út á Glerárgötuna sem er slæmt hvað 
umferðaröryggi varðar, auk þess að vera óviðunandi fyrir íbúana og 
rýrir virði fasteignanna.

Mynd. Hús við Glerárgötu sunnan Eyrarvegar sem búa við óviðunandi aðkomu og 
aðstæður vegna nálægðar við Glerárgötu. 

Taka má undir allt sem fram kemur í skýrslu Línuhönnunar (2007) 
um mikilvægi þess að gera breytingu á Glerárgötunni. Lögð er 
áhersla á að það á ekki síður við um kaflann um Strandgötu-
Þórunnarstræti en Kaupvangsstræti-Strandgötu. 

Vilji hverfisnefndar Oddeyrar í þessu máli liggur fyrir. Í desember 
2008 ályktaði hverfisnefndin um að hún legði þunga áherslu á að 
fækkun akreina á Glerárgötu úr fjórum í tvær nái alla leið norður að 
Þórunnarstræti. Helsti ávinningur væri bætt tenging Oddeyrar við 
Miðbæ og Brekku, aukið umferðaröryggi, akandi og gangandi 

vegfarenda og minna svifryk. Þá yrði með þessari breytingu til 
grundvöllur fyrir gangstétt vestan Glerárgötu frá Þórunnarstræti að 
Smáragötu2.

Heimildir: 
Fundargerð Hverfisnefndar Oddeyrar, desember 2008 
Línuhönnun (2007). Umferðarskipulag í miðbæ Akureyrar. Unnið í tengslum við 
gerð deiliskipulags á miðbæjarsvæði, 2. Útgáfa. Reykjavík: Línuhönnun 
Línuhönnun (2007). Glerárgata – umferðarráðgjöf, minnisblað dags. 27. sept. 
2007. 
www.modalshift.org Important factors with an impact on health. 

Mynd. Deiliskipulag í gildi – hafnarsvæði

                                                          

2 Gert er ráð fyrir göngustíg vestan Glerárgötu sem nú er verið að hanna og verður 
væntanlega gerður vorið 2010.
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2.8 Ályktun hverfisnefndar Oddeyrar í desember 2008 
„Hverfisnefnd Oddeyrar lýsir ánægju með hugmyndir um fækkun 
akreina á Glerárgötu úr 4 í 2 á kaflanum frá Kaupvangsstræti að 
Strandgötu, en leggur þunga áherslu á að fækkun akreina nái alla 
leið norður að Þórunnarstræti. 
Helsti ávinningur þeirra breytinga væri lækkun á umferðarhraða á 
götunni sem hefur í för með sér: 

� bætta tengingu Oddeyrar við Miðbæ og Brekku, en Oddeyrin 
er núna nokkurs konar eyja í bænum 

� aukið umferðaröryggi, akandi og gangandi vegfarenda 
� minna svifryk 

Auk þess verður við þetta til grundvöllur fyrir gangstétt vestan 
Glerárgötu frá Þórunnarstræti að Smáragötu/Grænugötu, sem 
auðveldar samgöngur milli miðbæjarins og Glerártorgs. Á það má 
benda að samkvæmt umferðarfræðilegum útreikningum á þessi 
aðgerð ekki að hafa teljandi tefjandi áhrif á umferð á svæðinu. 
Hverfisnefnd Oddeyrar vill að Akureyrarvöllur verði aðgengilegt 
grænt útivistarsvæði fyrir alla bæjarbúa og óskar eftir því við 
bæjarstjórn Akureyrar og skipulagsyfirvöld að aðgengi að 
Akureyrarvelli verði auðveldað þegar í stað. Vænlegast væri að taka 
girðinguna sem umlykur völlinn niður en a.m.k. með því að opna 
hliðin við sitthvorn enda vallarins. Oddeyringar hafa lítinn aðgang 
að grænum svæðum og að vetrarlagi hafa þeir engan aðgang að 
sleðabrekku3.
Hverfisnefnd skorar auk þessa á skipulagsyfirvöld að breyta í 
framhaldinu Akureyrarvelli í almenningsgarð og falla frá áformum 
um húsbyggingar á svæðinu. Hugmyndir um verslunarhúsnæði á 

                                                          
3 Út er komin skýrsla um breytta notkun Akureyrarvallar sem hægt er að nálgast á 
http://akureyri.is/skipulagsdeild/skipulagstengdgogn. 
�

svæðinu eru sem bergmál fortíðar sem einkenndist af taumlausri 
neysluhyggju, græðgisvæðingu og endalausri húsbyggingaáráttu.”

2.9 Útivistarsvæði og opin svæði 
Opin svæði til útivistar á Oddeyri er nokkur. Eiðsvöllur er 
almenningssvæði með stígum sem tengjast meginleiðum og fallegri 
blómarækt og runnabeðum. Svæðið hefur ekki verið notað af íbúum 
til beinnar útvistar eða leikja nema í takmörkuðum mæli en skapar 
þó þægilegt andrými og fjölbreytt umhverfi fyrir íbúana í hverfinu. 

Eyrarvöllur er lítið svæði við Eyrarveg sem tengist útivist lítið sem 
ekki en er opið svæði. 

Mynd. Eiðsvöllur – opið útivistarsvæði 

Opin svæði vestan Hjalteyrargötu eru tvö og liggja að lóðum við 
Hríseyjargötu og Ægisgötu. Fyrir nokkuð mörgum árum nýttust 
þessi svæði sem sparkvellir fyrir börn og unglinga. Seinni árin hafa 
þessi svæði ekkert nýst til útivistar eða leikja fyrir íbúa hverfisins. 
Eigendur lóða og húsa, sumir hverjir, hafa gjarnan amast við því að 
svæðin séu nýtt sem almenningssvæði enda hefur notkun þeirra til 
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slíks nánast lagst af sem er afar bagalegt því þarna eru ágætir 
möguleikar til að nýta svæðin til jákvæðra nota fyrir íbúa hverfisins. 
Fyrir nokkrum árum var knattspyrnuvöllur við norðanverða 
Hjalteyrargötu en hann hefur nú verið aflagður og svæðið tekið undir 
lóðir sem tengjast Fiskihöfninni. 

Einn sparkvöllur er neðan Laufásgötu nærri Norðlenska en hefur 
ekki verið mikið notaður af einhverjum ástæðum. Fyrir tveimur 
áratugum var sparkvöllur á þessu svæði sem var afar vinsæll og 
mikið notaður en einhverra hluta vegna hefur svæðið sem nú er nærri 
þeim stað ekki verið notað í sama mæli. 

Nokkur svæði eru á Eyrinni þar sem komið er fyrir leiktækjum fyrir 
börn, t.d. við sunnanverða Ránargötu og sunnanverða Lundargötu en 
þau eru illa búin tækjum og því miður allt of lítið nýtt sem slík. 

Stærstu og mest notuðu svæðin til útvista og leikja eru lóðir 
Oddeyrarskóla og Iðavallar auk fyrrum gæsluvallar við 
Eiðsvallagötu - Norðurgötu. Þar eru mjög góðar aðstæður, ný og 
fjölbreytt leiktæki. Þessi svæði eru mikið notuð enda er upphitaður 
og lýstur sparkvöllur við Oddeyrarskóla auk aðstöðu fyrir aðrar 
íþróttir svo sem körfubolta og fleira. Lóðir Iðavallar og gamla 
gæsluvallarins eru mikið nýttar af íbúum en lóð Iðavallar hefur 
auðvitað þau takmörk að hún er lokuð almenningi á opnunartíma 
leikskólans. 

2.10 Hafnarsvæði og bryggjur – rýnihópur Hafnasamlags 
Norðurlands b.s. um skipulag á Oddeyri 

1. Hafnarsvæðið á Oddeyrinni sunnan Glerár, var lengi vel 
miðað við svæðið austan Hjalteyrargötu, en í aðalskipulagi 1990-
2010 er „Kelduhverfið” skilið frá og skilgreint sem iðnaðarsvæði. Í 
gildandi aðalskipulagi Akureyrar 2005-2018 er svæðið skilgreint 
sem athafnasvæði og eru vesturmörk hafnarsvæðisins Laufásgata 
norður að Fiskitanga og Hjalteyrargata norður að Glerá.

Mynd. Hafnarsvæði - bryggjur 

2. Hafnarstarfsemi lýtur lögum og reglugerðum frá 
Samgönguráðuneytinu. 

a. Fyrst er að telja hafnalög nr. 61/2003 með síðari breytingum. Í 
lögunum er tekið á skipulagsmálum hafna sbr. 5. grein sem hefst 
þannig:

„ Skipulag hafnarsvæðis skal miðast við þarfir hafnar. Hafnarstjórn 
gerir tillögu um skipulag hafnarsvæðis til skipulagsnefndar eða 
sveitastjórnar að höfðu samráði við Siglingastofnun Íslands um gerð 
þess.” 
b. Reglugerð um hafnarmál nr. 326, útgefin af samgönguráðuneytinu 
25. mars 2004. Þar er fjallað m.a. um umhverfis- og öryggismál. 

c. Reglugerð fyrir Hafnasamlag Norðurlands bs. nr. 287, útgefin af 
Samgönguráðuneytinu 1. mars 2005. Í þessari reglugerð eru m.a. 
tilgreind mörk hafnanna sem tilheyra Hafnasamlaginu. Um 
Akureyrarhöfn segir um stærð og takmörk: 
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„Á landi: Í samræmi við aðalskipulag fyrir Akureyri á hverjum 
tíma.”

Mynd. Hafnarsvæði – höfuðstöðvar Brims 

3. Á núverandi hafnarsvæði Akureyrarhafnar eru um 90% af 
öllum mannvirkjum hafnarinnar á Oddeyrartanga sunnan Glerár. 
Skipta má svæðinu í þrjá hluta þ.e. iðnaðarhöfn, fiskihöfn og 
vöruhöfn.

Iðnaðarhöfnin er í kringum Slippinn með eftirtalda aðstöðu:  
a. 5.000 tonna flotkví 
b. 1.000 tonna dráttarbraut 
c. 305 m af bryggjuköntum 

Fiskihöfnin er sunnan Slippsins, kringum Brim og Strýtuhúsin. 

a.  710m af bryggjuköntum  

b.  Gámavellir 

Vöruhöfnin er syðst á tanganum með: 

a.  410m af bryggjuköntum 

b.  Gámavöllum 

c.  Þjónustuhúsi í (byggingu) tengdu skemmtiferða-
skipakomum. 

Mynd. Opin illa nýtt athafnasvæði á Oddeyri 

4. Um þróun hafnarsvæðisins á Oddeyrinni má lesa í 
greinargerð með aðalskipulagi Akureyrar 2005 – 2018.  
d. Kafli 2.4.3 – Samgöngur: 

„Akureyrarhöfn verði efld sem miðstöð vöruflutninga á sjó á  
Norðurlandi. Þar verði góð aðstaða fyrir starfsemi tengda 
sjávarútvegi og aðra hafnsækna starfsemi.” 
e. Kafli 3.5 – Þróun jaðarsvæða miðbæjar – svæði austan 
miðbæjar: 

„Gert er ráð fyrir að landnotkun þróist á þann veg, að íbúðarbyggð 
teygi sig áfram til austurs (austur fyrir Hjalteyrargötu). Þannig er 
gert ráð fyrir að landnotkun á Kelduhverfisreit, sem afmarkast af 
Laufásgötu, Strandgötu, Hjalteyrargötu og lóðarmörkum á móts við 
Eiðsvallagötu/Grímseyjargötu, muni í framtíðinni þróast úr 
athafna/iðnaðarstarfsemi í íbúðarbyggð. Þannig styrkist 
íbúðarhverfið á Oddeyri og til verður ný íbúðarbyggð sem nýtur 
góðs af nálægð við ströndina og miðbæinn. Gert er ráð fyrir að enn
síðar muni íbúðarbyggð, blönduð verslun og þjónustu, teygja sig 
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áfram út á Oddeyrartanga.” Hér er átt við svæðið þar sem nú er 
starfsemi Eimskipafélagsins (og annarra fyrirtækja í EÍ-skálanum), 
Samskips (gámavöllur), Bústólpa og Norðlenska. Skipulagsákvæði 
fyrir þennan hluta Oddeyrar er vöruhafnarsvæði og matvælaiðnaður. 
Gamla olíulóðin með Dregg ehf. og Vélsmiðjunni Ásverk er norðan 
þessa svæðis.

Og síðar segir í greinargerðinni: „Miðað við áætlaða íbúðaþörf í 
bæjarfélaginu og stefnu aðalskipulagsins um að beina uppbyggingu 
að miðbæjarkjarnanum næstu ár í því skyni að efla hann og þar sem 
á svæðinu er nú öflug atvinnustarfsemi, er ekki talið tilefni til 
landnotkunarbreytinga á svæðinu austan Hjalteyrargötu að svo 
stöddu. Gert er ráð fyrir óbreyttri starfsemi á hafnarsvæðum á 
Oddeyrartanga og uppbyggingu samkvæmt deiliskipulagi 
hafnarsvæða á skipulagstímabilinu.” 
„Til framtíðar er horft til þessa svæðis til annarra nota s.s. 
íbúðarsvæðis í samræmi við stefnumörkun um miðbæ og jaðarsvæði 
hans.”
f. Þá er reiknað með að svæðið norðan Grímseyjargötu 
byggist upp í samræmi við gildandi deiliskipulag á hverjum tíma. 

5. Hafnaraðstaða á Oddeyrinni sunnan Glerár er mjög góð. 
Þar eru margar nýbyggðar bryggjur, góðir möguleikar fyrir 
núverandi starfsemi til að vaxa og dafna og til er pláss fyrir nýja 
rekstraraðila. Það má segja að hafnasvæðið uppfylli þær þarfir sem 
fyrirliggjandi eru í dag.

Mynd. Oddeyrin og Brekkan

6. Samkvæmt gildandi aðalskipulagi 2005-2018 eru litlir 
möguleikar til frekari uppbyggingar hafnarinnar og aðstöðu tengdri 
henni í bæjarlandinu. Með breytingu á skipulagi í Krossanesi er 
hugsanlegt að mæta aukinni þörf fyrir hafnsækna aðstöðu, þar til 
uppbygging á nýrri vöruhöfn lýkur. Hafa ber í huga að kostnaður við 
frekari uppbyggingu í Krossanesi yrði umtalsvert hár. 
Hafnaryfirvöld hafa velt fyrir sér ýmsum möguleikum til 
uppbyggingar á framtíðar vöruhöfn, m.a. að í aðalskipulagi 
nágrannasveitafélaga verði gert ráð fyrir svæðum undir hafnsækna 
starfsemi. Þegar hafa verið send erindi í þessa veru, bæði til 
Grýtubakkahrepps og Hörgárbyggðar. Í tilfelli Hörgárbyggðar er 
horft til Skjaldavíkur. Búið er að skissa upp grunnmynd af mögulegu 
hafnarsvæði sem skiptist í 400m + 150m hafnarkanta með 13m dýpi, 
24ha upplandi (þar af 10ha landfylling) og 20ha iðnaðar og 
athafnasvæði. Kostnaður við hafnarhlutann er 2-2,5 milljarður. Þá er 
starfandi samvinnunefnd um svæðisskipulag Eyjafjarðar. Þangað er 
sjálfsagt að senda erindi og jafnframt ósk um að áfram verði gert ráð 
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fyrir atvinnulóð tengdri hafnsækinni starfsemi við Dysnes. Á 
Dysnesi eru mjög góðar aðstæður til uppbyggingar á stórskipahöfn 
(t.d.umskipunarhöfn). Aðdýpi er gott, skjól fyrir úthafsöldu gott og 
uppland samkvæmt skipulagi gott. Mikilvægt er að möguleikar þessa 
svæðis verði ekki skertir. 
Hluti af starfsemi hafnaryfirvalda eru markaðsmál. Markvisst er 
unnið að kynningu á þjónustunni sem í boði er og aðstöðu til að nýta 
hana, ekki einungis fyrir sjávarútveginn, vöruflutninga á sjó og 
móttöku skemmtiferðaskipa, heldur líka vegna framtíðarverkefna er 
tengjast rannsóknum á svæðum fyrir norðan og austan svo og á og 
við Austur-Grænland. Gríðarleg sóknartækifæri liggja í þjónustu við 
hafsvæðið norður og austur af landinu, því þarf höfnin á öllum 
tímum að hafa úr möguleikum að spila ef ný verkefni bjóðast.

7. Starfsemi og þróun Akureyrarhafnar er í stöðugri 
endurskoðun, og mótast af þeirri framtíðarsýn sem gefin er í 
greinargerð með gildandi aðalskipulagi. Fyrstu skrefin hafa verið 
stigin, þ.e. óformleg kynning fyrir bæjaryfirvöldum á möguleikum 
Skjaldavíkursvæðisins sem framtíðar vöruhöfn. Sveitastjórn 
Hörgárbyggðar mun ekki vera afhuga hugmyndinni. Öll 
skipulagsvinna er eftir, rannsóknir, hönnun og líka samningar við 
landeigandann Akureyrarbæ. 

Sú vinna sem í gangi er um endurskoðun á skipulagi Oddeyrar 
kemur við hagsmuni hafnarinnar. Ljóst er að vöruhöfn syðst á 
Tanganum er víkjandi, bæði að vöruflutningar á sjó hafa að mestu 
lagst af og þungaumferð samrýmist illa öðrum þáttum samfélagsins á 
miðbæjarsvæði. Mikilvægi móttöku skemmtiferðaskipa hefur aukist 
mikið undanfarin ár og má gera ráð fyrir að svo verði áfram. 
Mikilvægt er að þessari þjónustu séu skapaðar bestu aðstæður, ekki 
sé þrengt að hafnarköntum og rými til frekari uppbyggingar á 
mannvirkjum á landi verði fyrir hendi. Hafnarkantar á Oddeyri munu 
nýtast áfram í ferðamennsku í sambýli við aðra starfsemi eða byggð.  

Mynd. Skemmtiferðaskip við Oddeyrarbryggju 

Mikilvægt er að mótun framtíðarsýnar á Oddeyrinni verði í samræmi 
við hagsmuni hafnarinnar á hverjum tíma. Einnig að breyting á 
landnotkun ýti ekki burt núverandi starfsemi og núverandi starfsemi 
fái að þróast með eðlilegum hætti. 
Uppbygging nýrrar vöruhafnar tekur 5 - 10 ár frá þeim tíma að ný 
staðsetning liggur fyrir og skipulagsvinnu er lokið. Við núverandi 
aðstæður er ekki rekstrargrundvöllur fyrir nýja aðstöðu sem 
eingöngu þjónar hlutverki vöruhafnar. 
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2.11 Hverfisnefnd Oddeyrar 8.10.2008 – áherslur 
nefndarinnar um breytingar á deiliskipulagi 
Kelduhverfis og hafnarsvæðisins 

� Viljum fyrst og fremst sjá þarna íbúabyggð. 
� Greið umferð fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. 
� Opna betur aðgengi að sjónum. 
� Stórar lóðir svo hægt sé að fjölga stærri eignum á 

Oddeyrinni.
� Viljum alls ekki háreista byggð – 3-4 hæðir algjört hámark. 

Má ekki loka fyrir útsýnið á byggðina sem er þarna fyrir. 
� Að gerðir verða póstar með upplýsingum um sögu hverfisins. 
� Að götumynd Gránufélagsgötu verði fegruð og að þar verði 

komið skipulögð byggð fyrir smásöluverslun og þjónustu s.s. 
kaffihús og gallerí sem tengist miðbæjarsvæðinu. Að þar 
verði menning og stemning sem setji tóninn fyrir þann fjölda 
ferðamanna sem hér koma með skemmtiferðaskipunum. 

� Að áhersla verði lögð á nálægðina við sjóinn. 
� Að skipulögð verði lágreist bryggjuhverfi og smábátahöfn á 

hafnarsvæðinu.
� Mikilvægt að losna við þungaflutninga í gegnum hverfið. 

Færa losun Eimskips út fyrir bæjarmörkin. 
� Setja hömlur á stækkun Eimskips. Að það svæði sé í sátt við 

umhverfi sitt og sé snyrtilegt. 
� Að Glerárgata verði tvær akreinar frá Kaupvangsstræti að 

Þórunnarstræti með samsíða bílastæðum sem nýst gætu til 
umferðar ef þörf krefur. 

� Mikilvægt að áfangaskipta verkefninu og fara sér ekki of 
geyst í framkvæmdir. Okkar tillaga er að byrjað sé á 
Kelduhverfinu.

� Fara varlega í byggð við ströndina svo tekið sé tillit til 
hækkandi yfirborðs sjávar. 

� Fegra umhverfið – skreyting á umhverfinu. 

� Að tenging sé gerð við miðbæinn. 
� Að gerð verði húsakönnun – ekki rífa allt sem fyrir er – vel 

hægt að nýta eitthvað af gömlu húsnæði og gera upp á 
skemmtilegan hátt; þannig væri t.d. hægt að endurnýta 
eitthvað af þessu gamla iðnaðarhúsnæði undir íbúabyggð eða 
aðra atvinnustarfsemi. 

� Mikilvægt að nýja byggðin verði hluti af eyrinni og sé í sátt 
við það umhverfi sem fyrir er. Halda verður utan um 
séreinkenni Oddeyrarinnar sem gamalt rótgróið hverfi.  

Mynd. Þétt gróin byggð á Oddeyri – séð í átt að Hofi
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3 Samantekt og niðurstöður vinnuhópsins 

Aðalskipulag
Aðalskipulag sem nú er í gildi verði endurskoðað á svæðinu austan 
Hjalteyrargötu, þannig að á svæðum A og B verði gert ráð fyrir 
íbúða-, atvinnu- og stofnanasvæðum. Huga skal að því hvort og 
hvernig hægt er að tengja svæði C þeirri vinnu og hvernig landnýting 
verður skilgreind á því svæði. 

Mynd. Oddeyri – svæði A, B og C

Mynd. Strandgata 

Deiliskipulag 
Undirbúningur deiliskipulagningar hefjist sem fyrst. Miðað skal við 
að uppbygging á Kelduhverfisreit hefjist seinni hluta árs 2010 og 
deiliskipulag fyrir þann hluta verði tilbúið eins fljótt og verða má. Í 
framhaldi af því verði unnið nýtt deiliskipulag fyrir önnur svæði sem 
fyrst. 
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Mynd. Gamli Lundur 

Hafa þarf í huga við deiliskipulagsgerðina að þarna verði til 
fjölbreytt og vistvænt svæði þar sem mannlíf geti þrifist í nánum 
tengslum við atvinnu- og stofnanarekstur. Taka þarf tillit til anda 
þeirra byggðar sem fyrir er á Oddeyri og stilla byggingarmagni og 
hæðum húsa í hóf eins og kostur er. Þó verður að horfa til að 
landnýting verði góð þar sem hér er um að ræða eitt besta svæði á 
Akureyri hvað varðar veðurlag, nálægð við þjónustu, stofnanir og 
miðbæ. 

Deiliskipulag suðurhluta Oddeyrar 
Niðurstaða hópsins er að endurskoða þarf deiliskipulagið frá 1998, 
þar sem tekið verði meira tillit til núverandi byggðar með varðveislu 
í huga, þannig að raunhæf uppbygging geti hafist á svæðinu. Einnig 
er afar brýnt að ráðist verði í endurnýjun gatna og gangstétta. 

Deiliskipulag norðurhluta Oddeyrar 
Skoðun hópsins er sú að ráðast eigi í gerð deiliskipulags þar sem 
heildarsýn verði mótuð fyrir svæðið. Víða hafa íbúar verið að byggja 
bílskúra og viðbyggingar við núverandi eignir sem heimilaðar hafa 

verið á grundvelli grenndarkynninga. Einnig þarf að huga að 
endanlegri útfærslu atvinnusvæðanna. Það er því niðurstaðan að fara 
þurfi í gerð deiliskipulags á þessu svæði sem fyrst en þó ekki fyrr en 
að lokinni vinnu við svæðið neðan Hjalteyrargötu sem sett verði í 
forgang skipulagsvinnunnar. 

Húsakönnun
Það er álit hópsins að mikilvægt sé að fram fari húsakönnun á nyrðri 
hluta Oddeyrar. Þau gögn sem til eru af syðri hlutanum verði 
endurskoðuð og jafnframt verði gerð húsakönnun á öðrum svæðum 
ef þörf þykir eða þar sem hún liggur ekki fyrir. 

Fyrirtækjahverfið á Oddeyrartanga 
Nokkrir aðilar búa á svæðinu og reka þar einnig atvinnustarfsemi. 
Fyrir liggur að þeir rekstraraðilar hafa áhuga á að reka sín fyrirtæki 
áfram í eignum sínum og hafa ekki hugsað sér að selja þær að svo 
stöddu.
Eftirfarandi áherslur lagðar til: 

� Haldið verði í sögulega tengingu svæðisins. 
� Varðveita ber sem flest eldri hús á svæðinu. 
� Húsin við Gránufélagsgötuna yrðu gerð upp. Þar sem rof er í 

götumyndinni yrðu byggð ný hús sem hönnuð yrðu með 
hliðsjón af því sem fyrir er 

� Ekki áhugi á háum fjölbýlishúsum á svæðinu. Til greina 
kæmi að gera slíkt norðar á Oddeyrinni í nálægð við sjóinn 
sem minntu á pakkhús fyrri tíma. 

� Götur verði hellulagðar og fleira gert til að fanga andblæ 
gamals tíma. 

Uppbyggingin á Oddeyrinni þarf að eiga sér stað í sátt og með 
virðingu fyrir því sem fyrir er, fólkinu á svæðinu, gömlu húsunum 
og sögu svæðisins. Svona hverfi yrði einstakt á Íslandi. Um leið 
endurspeglast nýsköpun og kraftur - svæðið yrði vel sýnilegt með 
skírskotun í þá starfsemi sem eitt sinn var ráðandi á Oddeyri þ.e. 
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nálægðin við sjó. Þessar hugmyndir eru ekki settar fram sem 
mótvægi við miðbæinn heldur til að styrkja hann og einnig til að 
styrkja heildarímynd Akureyrar og sýna að þar býr hugmyndaríkt 
fólk.

Samgöngumannvirki - um umferð á Glerárgötu og umhverfi 
götunnar
Lagt er til að Glerárgata verði tvær akreinar frá Kaupvangsstræti að 
Þórunnarstræti með samsíða bílastæðum sem nýst gætu til 
umferðarakreina ef þörf krefur síðar. Ásýnd og umhverfi götunnar 
verði breytt, einkum að austanverðu. Gerð verði gangstétt milli 
Smáragötu og Þórunnarstrætis vestan Glerárgötu. 
Vilji hverfisnefndar Oddeyrar í þessu máli liggur fyrir. Í desember 
2008 ályktaði hverfisnefndin um að hún legði þunga áherslu á að 
fækkun akreina á Glerárgötu úr fjórum í tvær nái alla leið norður að 
Þórunnarstræti. Helsti ávinningur væri bætt tenging Oddeyrar við 
Miðbæ og Brekku, aukið umferðaröryggi, akandi og gangandi 
vegfarenda og minna svifryk. Þá yrði með þessari breytingu til 
grundvöllur fyrir gangstétt vestan Glerárgötu frá Þórunnarstræti að 
Smáragötu. 

Bókun um samgöngumál frá Haraldi Helgasyni: 
„Ég er sammála mörgu sem fram kemur í greinargerðinni. Ég er 
alfarið á móti hugmyndum um að gera Glerárgötu að tveggja 
akreina götu (ein í hvora átt), með bílastæðum beggja vegna, 
samsíða götu. Samkvæmt skýrslu Línuhönnunar er þörf á fjögurra 
akreina götu eins og Glerárgatan er í dag, strax árið 2018.” 

Bókun um samgöngumál frá Halli Heimissyni: 
"Áhrif þrengingar Glerárgötu á umferð og umferðaröryggi  verði 
vandlega rannsakað áður en ákvörðun um framkvæmdina verður 
tekin."

Útivistarsvæði og opin svæði 
Helst skortir á að koma fleiri svæðum í hverfinu í virka notkun með 
betri umhirðu og nýjum og áhugaverðum tækjum til leikja. Þar er átt 
við svæði sem liggja að íbúabyggðinni og íbúar geta nýtt frá 
heimilum sínum með beinum hætti. Svæðunum við Hjalteyrargötu 
þarf að koma í virka notkun enda er slæmt að jafn stór og aðgengileg 
svæði liggi þarna nánast ónýtt fyrir aðra en lóðarhafa sem eiga lóðir 
sem þarna eru aðliggjandi. Aðstaðan við Oddeyrarskóla, Iðavöll og 
gæsluvöllinn gamla eru ágæt og nýtast íbúum vel á svæðinu. Búa 
þarf lítil leiksvæði betri tækjum og huga þarf betur að landmótun 
þeirra - gera þau aðlaðandi og tryggja þar betri umhirðu og 
umhyggju. 

Hafnarsvæði og bryggjur 
Akureyrarhöfn er hluti af bæjarfélaginu. Höfnin mun vera 
þátttakandi í umræðu og framtíðaruppbyggingu bæjarfélagsins að 
því leyti sem undir hana fellur. Ljóst er að möguleikar hafnarinnar 
innan bæjarlandsins eru orðnir verulega takmarkaðir. Inngrip á 
núverandi svæði hafnarinnar á Oddeyri takmarkar möguleika hennar 
til að takast á við ný verkefni. Mikilvægt er að það haldist í hendur 
að ef hafnarstarfsemin hopar af Oddeyri verði skapaðir nýir 
möguleikar á öðrum stað, innan bæjarlandsins eða utan.

Iðnaðar- og fiskihöfn á Oddeyri verður á sínum stað í fyrirsjáanlegri 
framtíð. Flutningur á þeirri starfsemi er svo kostnaðarsamur að 
grundvöllur fyrir flutningi er ekki fyrir hendi. Því verður öll umræða 
að taka mið af því að þessir þættir munu vera óbreyttir til langrar 
framtíðar, eða meðan núverandi tæki og búnaður er í starfhæfu 
ástandi. Rétt er að taka fram að um 400 einstaklingar hafa atvinnu af 
hafnsækinni starfsemi sem nú er staðsett á Oddeyrinni, langflestir 
við iðnaðar- og fiskihöfnina. Í umræðu um breytta landnotkun 
verður að taka tillit til þess að núverandi starfsemi fylgir talsvert 
ónæði. Gæta verður þess að breytt landnotkun taki tillit til núverandi 
starfsemi á svæðinu. 
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Að öllu þessu sögðu er ljóst að fara verður varlega í breytingar á 
landnotkun á Oddeyrinni og stjórn Hafnasamlags Norðurlands verði 
virkur þátttakandi, lögum skv.í þeirri vinnu sem lýtur að hagsmunum 
hafnarinnar.

Á árum áður nýttust bryggjur afar vel til útivistar og dorgveiði. Þetta 
var sterkt einkenni á mannlífi Oddeyrar. Síðari ár hefur verið gripið 
til lokana á bryggjum fyrir almenning. Það er mat þeirra sem til 
þekkja mannlíf á Oddeyri að við þetta hafi gæði svæðisins rýrnað 
mjög og hafnaryfirvöld hafi oftúlkað tilskipun Evrópusambandsins 
um lokun hafnarsvæða allan ársins hring. Hægt væri að hafa 
Oddeyrarbryggju opna stóran hluta árs og uppfylla samt sem áður öll 
öryggissjónarmið. Það er því upplegg hópsins og niðurstaða að 
hafnaryfirvöld eigi að hafa bryggjur opnar fyrir almenning þegar 
þess er kostur. Oddeyrarbryggja getur verið opin til dorgveiði og 
útvistar ¾ hluta ársins án vandræða eða skertra öryggissjónarmiða. 

Mynd. Skemmtiferðaskip á Pollinum 

Heimildir:

Aðalskipulag Akureyrar 2005-2018. 
Deiliskipulag af syðri hluta Oddeyrar og Hafnarsvæða sunnan Glerár auk annarra 
skipulagsgagna frá Skipulagsdeild Akureyrar. 
Fundargerð Hverfisnefndar Oddeyrar, desember 2008. 
Línuhönnun (2007). Umferðarskipulag í miðbæ Akureyrar. Unnið í tengslum við 
gerð deiliskipulags á miðbæjarsvæði, 2. Útgáfa. Reykjavík: Línuhönnun. 
Línuhönnun (2007). Glerárgata – umferðarráðgjöf, minnisblað dags. 27. sept. 
2007. 
www.modalshift.org Important factors with an impact on health. 
Skýrslur: Akureyri í öndvegi og Íþróttasvæðið á Akureyri.  
Myndir frá Hafnarsamlagi Norðurlands og frá Akureyri.is 
Aðrar myndir tók Jón Ingi Cæsarsson. 
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1 Viðauki I  -  Tanginn - tillaga Kollgátu um uppbyggingu á 
austari hluta Oddeyrar 

Tekið skal fram, að um hugmynd einkaaðila er að ræða 
sem vinnuhópurinn tekur ekki beina afstöðu til en taldi rétt 
að gera grein fyrir í greinargerðinni. 

Birt með leyfi höfundar. 

� Hugmyndin - þétt byggð austan miðbæjar Akureyrar. 

� Áhersla er lögð á frekar lágreista byggð.   

� Blönduð uppbygging, verslana, þjónustu og íbúða.  

� Hverfið verði að mestu leyti sjálfbært. 

� Áhersla er lögð á góða samvinnu við opinbera aðila með það fyrir augum 
að draga inn á svæðið sem mest af stofnunum og þjónustu sem getur 
styrkt hverfið.  

� Áhersla er lögð á góðar tengingar við miðbæinn og önnur hverfi bæjarins. 

� Endurreisn Eyrarinnar. 

� Stærð skipulagssvæðisins er 25 ha. 

� Þær hugmyndir sem hér eru sýndar gera ráð fyrir u.þ.b. 2500-3000 
íbúum, þ.e. 90-100 íbúa á ha. 

� Gert er ráð fyrir nýtingarhlutfall verði 0,9. 

3D mynd – horft til vesturs 
3D mynd – horft til norðausturs 
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3D mynd – horft til norðurs
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3D mynd – horft til norðausturs af Strandgötu
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2 Viðauki II  -  Fundargerðir vinnuhópsins 

Mynd. Menningarhúsið Hof í byggingu Mynd. Horft yfir Pollinn frá Oddeyri 



Málefni Oddeyrar - 1. fundur vinnuhóps-fundargerð.
Málsnúmer:  2008080096
Sent:  07.10.2008 10:02:18
Sent af: Pétur Bolli Jóhannesson
Svör sendist til: pbj@akureyri.is
Eigandi skjals:  Pétur Bolli Jóhannesson

     Almennt

Til: jonc@simnet.is, unnsteinn@vifilfell.is, 
hallihelga@simnet.is, hjalti@unak.is, "Auður 
Jónasdóttir" <audur@grana27.net>, 
margretjonsdottir@simnet.is, 
hallur@hagthjonustan.is

Afrit: joningi@postur.is

Falið afrit:

Efni: Málefni Oddeyrar - 1. fundur vinnuhóps-fundargerð.

Útgáfustjórnun:

Bréfalyklar: 09-230 Deiliskipulag

Texti:
Tilvísun í mál: 2008080096

1.  fundur vinnuhóps um málefni Oddeyrar var haldinn í fundarherbergi 2. hæðar Ráðhúss 6.10 2008. 
Fundarmenn voru: Jón ingi Cæsarsson (fh. skipulagsnefndar), Unnsteinn Jónsson (fh. skipulagsnefndar), Auður Jónasdóttir (fh. hverfisnefndar Oddeyrar), 
Hjalti Jóhannesson (fh. íbúa á Oddeyri), Guðgeir Hallur Heimisson (fh. Hafnarsamlags Norðurlands), Margrét Jónsdóttir (fh. atvinnulífsins á Oddeyri) og Pétur 
Bolli Jóhannesson skipulagsstjóri, starfsmaður vinnuhópsins. Haraldur S. Helgason (fh. skipulagsnefndar) boðaði forföll.

PBJ kynnti verkefnið og lagði fram erindisbréf vinnuhópsins. Einnig voru lögð fram skipulagsgögn sem í gildi eru á svæðinu.1.
Verkefnið rætt í heild sinni og farið yfir helstu áherslur þess og nálgun en ýmsar hugmyndir eru nú þegar uppi um breytingar á landnotkun og þá helst á 2.
hafnarsvæðinu.
Jón Ingi Cæsarsson var kosinn formaður vinnuhópsins og ritari Hjalti Jóhannesson (fundarritari Pétur Bolli Jóhannesson).3.
Ákveðið að fara í skoðun á ýmsum þáttum er varða hagsmuni Oddeyrar og skipta með sér verkum samkvæmt neðangreindu. Niðurstöður verði síðan 4.
kynntar á næsta fundi vinnuhópsins:
a) JIC tæki málið upp í Skipulagsnefnd þe. þau atriði er snúi að skipulagsþáttum verkefnisins og stefnumörkun Skipulagsnefndar hvað varðar nýtingu 
heildarsvæðisins.
b) Guðgeir Hallur tæki málið upp í hafnarstjórn þar sem óskað yrði eftir áherslum hafnarstjórnar hvað varðar stefnumörkun, framtíðarsýn og nýting svæða 
á núv. stað og til framtíðar.
c) Margrét Jónsdóttir mun kanna viðbrögð atvinnurekanda á Oddeyri hvað varðar framtíðarnýtingu svæðisins.



d) Hjalti Jóhannesson mun kanna hugmyndir um breytingar á Glerárgötu sem fæli í sér aukin tengsl á milli Oddeyrar og Norðurbrekku/miðbæjar.
e) Auður Jónsdóttir  mun kynna verkefnið í hverfisnefnd og áherslur nefndarinnar samkvæmt erindisbréfi.
Næsti fundur boðaður síðar.5.

Fleira ekki gert.

Með kveðju,
*****************************************
Pétur Bolli Jóhannesson, skipulagsstjóri
Geislagata 9, 600 Akureyri
S: 460 1000
Netfang: pbj@akureyri.is
*****************************************
Efni þessa tölvupósts og viðhengi hans kann að vera trúnaðarmál og er eingöngu ætlað þeim sem hann er stílaður á.  Viðtakanda ber að tilkynna sendanda 
hafi tölvupósturinn ranglega borist honum.  Vinsamlega eyðið póstinum í slíkum tilvikum.  Tölvupóstur sem tengist ekki starfsemi Akureyrarbæjar er á ábyrgð 
sendanda.

This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is addressed.



Málefni Oddeyrar - 2. fundur vinnuhóps-fundargerð.
Málsnúmer:  2008080096
Sent:  19.11.2008 12:58:35
Sent af: Pétur Bolli Jóhannesson
Svör sendist til: pbj@akureyri.is
Eigandi skjals:  Pétur Bolli Jóhannesson

     Almennt

Til: jonc@simnet.is, unnsteinn@vifilfell.is, 
hallihelga@simnet.is, hjalti@unak.is, "Auður 
Jónasdóttir" <audur@grana27.net>, 
margretjonsdottir@simnet.is, 
hallur@hagthjonustan.is

Afrit: joningi@postur.is

Falið afrit:

Efni: Málefni Oddeyrar - 2. fundur vinnuhóps-fundargerð.

Útgáfustjórnun:

Bréfalyklar: 09-230 Deiliskipulag

Texti:
Tilvísun í mál: 2008080096

2.  fundur vinnuhóps um málefni Oddeyrar var haldinn í fundarherbergi 4. hæðar Ráðhúss 13.11 2008 kl. 15:00.
Fundarmenn voru: Jón ingi Cæsarsson (fh. skipulagsnefndar), Unnsteinn Jónsson (fh. skipulagsnefndar), Erlendur Steinar (fh. hverfisnefndar Oddeyrar í stað 
Auðar Jónasdóttur), Hjalti Jóhannesson (fh. íbúa á Oddeyri), Margrét Jónsdóttir (fh. atvinnulífsins á Oddeyri), Haraldur S. Helgason (fh. skipulagsnefndar) og 
Pétur Bolli Jóhannesson skipulagsstjóri, starfsmaður vinnuhópsins. Guðgeir Hallur Heimisson (fh. Hafnarsamlags Norðurlands) boðaði forföll.

Í síðustu fundargerð var ákveðið að fara í skoðun á ýmsum þáttum er varða hagsmuni Oddeyrar og skipta með sér verkum.
Erlendur Steinar fór yfir áherslur Hverfisnefndar Oddeyrar sem voru lagðar  fram í mörgum liðum. Kom fram að megináherslan var lögð á að aðlaga nýja 1.
byggð að þeirra sem fyrir er og að ekki verði gert ráð fyrir háreistri byggð, 3-4 hæðir hámark. Gert yrði ráð fyrir útivistarsvæði á Akureyrarvelli og að 
Glerárgatan yrði mjókkuð td. út að veitingastaðnum Greifanum. Margar fleiri hugmyndir voru upptaldar, sjá nánar í meðfylgjandi fundargerð dags. 8.10 
2008.
Jón Ingi fór yfir áherslur skipulagsnefndar en nefndin lagði fram áherslur í 5 liðum þar sem ma. verði farið yfir þörf á endurskoðun núv. deiliskipulags syðri 2.
hluta Oddeyrar og að deiliskipulag yrði unnið af nyrðri hluta hennar einnig. Sjá nánar í meðfylgjandi fundargerð dags. 17.10 2008.
Margrét hefur verið í sambandi við flesta þá aðila sem eiga eignir á "Kelduhverfisreitnum" og kom fram að vilji þeirra aðila er til þess að vera áfram á 3.
svæðinu. Borist hafa tilboð í eignirnar sem mönnum hafa fundist vera of lág.
Hjalti fór yfir rökin fyrir því að þörf sé á að breyta Glerárgötu þar sem gatan virkaði í raun sem "stórfljót" sem lokaði af Oddeyrina frá öðrum hverfum 4.
bæjarins. Mjög erfitt sé í dag að tryggja að börn fari öruggt á milli svæða þar sem einungis væru ein örugg göngugljós á þessum kafla. Lagði til að 



Glerárgata yrði endurskoðuð með það í huga að vægi gangandi vegfarenda yrði meira og að götuakreinum yrði fækkað úr fjórum í tvær.
Fulltrúi hafarnstjórnar var ekki á fundinum og því ekki fjallað um áherslur þeirra.5.
Pétur Bolli kynnti og fór yfir umferðarskýrslu Línuhönnunar og Alan Baxters ass. frá Bretlandi en sú skýrsla var unnin í tengslum við deiliskipulagningu 6.
miðbæjarins sem nú stendur yfir. Þar er gert ráð fyrir breytingum á Glerárgötu á kaflanum á milli Strandgötu og Kaupvangsstrætis. Sjá nánar meðfylgjandi 
skýrslu í viðhengi.
Næstu skref - ákveðið að hitta þá aðila sem keypt hafa margar eignir á hafnarsvæðinu og á "Kelduhverfisreitnum" en vitað er að þeir hafa látið vinna 7.
hugmyndir að nýrri notkun svæðisins.

Næsti fundur boðaður síðar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:30.

Með kveðju,
*****************************************
Pétur Bolli Jóhannesson, skipulagsstjóri
Geislagata 9, 600 Akureyri
S: 460 1000
Netfang: pbj@akureyri.is
*****************************************
Efni þessa tölvupósts og viðhengi hans kann að vera trúnaðarmál og er eingöngu ætlað þeim sem hann er stílaður á.  Viðtakanda ber að tilkynna sendanda 
hafi tölvupósturinn ranglega borist honum.  Vinsamlega eyðið póstinum í slíkum tilvikum.  Tölvupóstur sem tengist ekki starfsemi Akureyrarbæjar er á ábyrgð 
sendanda.

This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is addressed.



Málefni Oddeyrar - 3. fundur vinnuhóps-fundargerð.
Málsnúmer:  2008080096
Sent:  15.12.2008 16:03:52
Sent af: Pétur Bolli Jóhannesson
Svör sendist til: pbj@akureyri.is
Eigandi skjals:  Pétur Bolli Jóhannesson

     Almennt

Til: jonc@simnet.is, unnsteinn@vifilfell.is, 
hallihelga@simnet.is, hjalti@unak.is, "Auður 
Jónasdóttir" <audur@grana27.net>, 
margretjonsdottir@simnet.is, 
hallur@hagthjonustan.is

Afrit: joningi@postur.is

Falið afrit:

Efni: Málefni Oddeyrar - 3. fundur vinnuhóps-fundargerð.

Útgáfustjórnun:

Bréfalyklar: 09-230 Deiliskipulag

Texti:
Tilvísun í mál: 2008080096

3.  fundur vinnuhóps um málefni Oddeyrar var haldinn í bæjarstjórnarsal 4. hæð Ráðhúss 11.12 2008 kl. 16:00.
Fundarmenn voru: Jón ingi Cæsarsson (fh. skipulagsnefndar), Unnsteinn Jónsson (fh. skipulagsnefndar), Auður Jónasdóttur (fh. hverfisnefndar Oddeyrar ), 
Hjalti Jóhannesson (fh. íbúa á Oddeyri), Margrét Jónsdóttir (fh. atvinnulífsins á Oddeyri), Guðgeir Hallur Heimisson (fh. Hafnarsamlags Norðurlands), Haraldur 
S. Helgason (fh. skipulagsnefndar) og Pétur Bolli Jóhannesson skipulagsstjóri, starfsmaður vinnuhópsins.

Til fundarins voru boðaðir fulltrúar aðila sem keypt hafa margar eignir á hafnarsvæðinu og á "Kelduhverfisreitnum" en þeir hafa látið vinna hugmyndir að nýrri 
notkun svæðisins.
Þessir aðilar eru Eiður Gunnlaugsson frá Miðpunkti, Sigurður Sigurðsson frá SS-Byggir og Jón Kr. Sólnes lögfræðingur. Arkitektastofan Kollgáta sem unnið 
hafa tillögurnar, kynntu  tillögurnar fyrir fundarmönnum.

Hönnuðir áréttuðu að um mjög gróftmótaðar hugmyndir væri að ræða sem innlegg í hugsanlega uppbyggingu á svæðinu og taka þyrfti tillögunum með �

fyrirvara.
Stærð svæðisins er áætlað 25 ha. Tillagan gerir ráð fyrir að á svæðinu verði blönduð byggð með íbúðum, verslunum og þjónustubyggingum ss. fyrir �

aldraða. 
Áætlaður byggingarmassi er uþb. 50 þús m2 fyrir uþb. 3000 íbúa, nýtingarhlutfall verði 0.9.�

Hæð byggingu verði á bilinu 1. hæðar einbýlishús og upp í  6-7 hæða fjölbýlishús sem staðsett yrðu austast á svæðinu, næst sjónum. �



Gert er ráð fyrir að Gránufélagsgata og Eyrarvegur verði framlengdar til austurs og við það fengju þær meira vægi. �

Í tillögunni er gert er ráð fyrir töluverðu byggingarmagni fyrir opinberar byggingar ss. leik- og grunnskóla, kirkju, íbúðum aldraða og heilsugæslustöð.�

Bílastæði verði að mestu leiti leyst neðanjarðar og undir görðum húskroppa.�

Eftir kynningu voru líflegar umræður um hugmyndirnar.
Fram kom að hugmyndirnar væru ekki í takti við þá byggð sem fyrir væri en að þær væru nýstárlegar og gott innleg í umræðuna. Halda þyrfti þó í gömul gildi 
sem gæti verið uppspretta hugmynda á nýjum svæðum sem þessum. Skipulagið væri þó stíft uppsett en jákvætt að gert væri ráð fyrir blandaðri byggð með 
atvinnustarfsemi. Nauðsynlegt væri að það tækist því ekki vildu menn sjá "svefnhverfi" verða til á svo dýrmætu svæði. 
Bent var á að skipulagsbreytingarnar yrðu að gerast í sátt og samlyndi við þá starfssemi sem þar væri nú þegar og ekki yrði neinum ýtt í burtu því slíkt skapaði 
vandamál. 
Fundarmenn fögnuðu tillögunum  almennt og töldu að um einstakt tækifæri væri að ræða sem gjörbreytti svæðinu til hins betra. 
Spurt var um tímalínur framkvæmdaraðila. Kom fram að erfitt væri á þessari stundu að segja til um slíkt en undirbúningur gæti tekið 2-3 ár og að uppbygging 
gæti hafist á völdum reitum eftir 5-6 ár. Áframhaldandi hönnunarvinna væri nauðsynleg auk áfangaskiptingar.
Framkvæmdaraðilar lögðu til að hönnunarstofum hér í bæ verði fengið það verkefni að skoða áframhald þess í ljósi minnkandi verkefnastöðu og að um tilvalið 
verkefni væri að ræða vegna slæms efnahagsástands.

Næsti fundur boðaður síðar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17:30.

Með kveðju,
*****************************************
Pétur Bolli Jóhannesson, skipulagsstjóri
Geislagata 9, 600 Akureyri
S: 460 1000
Netfang: pbj@akureyri.is
*****************************************
Efni þessa tölvupósts og viðhengi hans kann að vera trúnaðarmál og er eingöngu ætlað þeim sem hann er stílaður á.  Viðtakanda ber að tilkynna sendanda 
hafi tölvupósturinn ranglega borist honum.  Vinsamlega eyðið póstinum í slíkum tilvikum.  Tölvupóstur sem tengist ekki starfsemi Akureyrarbæjar er á ábyrgð 
sendanda.

This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is addressed.



Málefni Oddeyrar - 4. fundur vinnuhóps-fundargerð.
Málsnúmer:  2008080096
Sent:  21.01.2009 17:08:18
Sent af: Pétur Bolli Jóhannesson
Svör sendist til: pbj@akureyri.is
Eigandi skjals:  Pétur Bolli Jóhannesson

     Almennt

Til: jonc@simnet.is, unnsteinn@vifilfell.is, 
hallihelga@simnet.is, hjalti@unak.is, "Auður 
Jónasdóttir" <audur@grana27.net>, 
margretjonsdottir@simnet.is, 
hallur@hagthjonustan.is

Afrit: joningi@postur.is

Falið afrit:

Efni: Málefni Oddeyrar - 4. fundur vinnuhóps-fundargerð.

Útgáfustjórnun:

Bréfalyklar: 09-230 Deiliskipulag

Texti:
Tilvísun í mál: 2008080096

4.  fundur vinnuhóps um málefni Oddeyrar var haldinn í fundarsal 2. hæð Ráðhúss 20.1. 2009 kl. 15:00.
Fundarmenn voru: Jón ingi Cæsarsson (fh. skipulagsnefndar), Unnsteinn Jónsson (fh. skipulagsnefndar), Auður Jónasdóttur (fh. hverfisnefndar Oddeyrar ), 
Hjalti Jóhannesson (fh. íbúa á Oddeyri), Margrét Jónsdóttir (fh. atvinnulífsins á Oddeyri), Haraldur S. Helgason (fh. skipulagsnefndar) og Pétur Bolli 
Jóhannesson skipulagsstjóri, starfsmaður vinnuhópsins. Guðgeir Hallur Heimisson (fh. Hafnarsamlags Norðurlands) mætti ekki til fundarins.

Farið var yfir eftirfarandi atriði:
Kynning á hugmyndum á lóðum við Glerárgötu  22 - 36, (Hvannavallareitur).1.
PBJ kynnti tillögur að breyttri landnotkun og nýtingu á Hvannavallareit sem unnar voru af Arkitektur.is Gísla Kristinssyni arkitekt. Tillögurnar eru unnar í 
samræmi við gildandi aðalskipulag sem kveður á um blandaða byggð verslunar- og þjónustu og íbúða. Hugmyndin byggir á nýbyggingum næst götum, 
bílastæðum í kjallara og í miðjurými reitsins. Tillögurnar eru framsæknar og mikil nýting á reitunum eða uþb. 1.3. Fundarmenn voru sammála um að 
tillagan væri ekki raunhæf í útfærslu miðað við stöðuna í dag en liður í annarri og betri nýtingu þessa mikilvæga svæðis til framtíðar.
Tillögur vegna breyttrar notkunar Akureyrarvallar .2.
PBJ kynnti hugmyndir um breytta landnotkun Akureyrarvallar sem AVH Fanney Hauksdóttir og Landslag hafa unnið. Tillögurnar eru unnar í samræmi við 
gildandi aðalskipulag sem kveður á um blandaða byggð verslunar- og þjónustu, íbúða og opins útivistarsvæðis. Þar er gert ráð fyrir góðri göngutengingu 
frá Ráðhústorgi í átt að Glerártorgi ásamt byggingum í jaðri Glerárgötu og á svokölluðum Laxagötureit. Fundarmönnum fannst nýting frekar há og hvort of 
lítið væri tekið tillit til núverandi byggðar þar sem mörg húsin á reitnum væri í ágætisstandi og mætti gera upp. Með þessu mætti halda í 



menningararfleifðina og aðlaga að nýrri byggð og almenningsgarði. PBJ sýndi einnig hugmyndir Landnemans um breytta notkun á lóðunum við Laxagötu 
2 og Gránufélagsgötu 7 en þar er gert ráð fyrir 9 hæða glerbyggingu sem ekki féll í góðan farveg hjá fundarmönnum ma. sökum stærðar hússins og 
hæðar sem ekki samrýmdist núverandi byggð.
Umræður og skoðanaskipti um hugmyndir Miðpunkts og SS  byggis á neðanverðri Oddeyri .3.
Farið var yfir hugmyndir Miðpúnkts og SS Byggis frá síðasta fundi. Fundarmenn voru sammála um að tillagan einkenndist af óeðlilega mikilli nýtingu sem 
kæmi niður á almenningssvæðum sem væri nánast engin og á gæðum byggðarinnar og að lítið sem ekkert tillit væri tekið til hinnar smágerðu byggðar á 
íbúðarhluta Oddeyrinnar. Þó var ítrekað að um grófar hugmyndir væri að ræða af hálfu kynningaraðlia sem hægt væri að vinna áfram úr. Forsendur fyrir 
breyttri landnoktun þyrftu að liggja fyrir áður en farið yrði í uppbyggingu á svæðinu og áfangaskiptingu því um langtímaverkefni að ræða.
Hugmyndasamkeppni um nýtingu Oddeyrar að því gefnu að hafnarstarfsemin fari  - boðskeppni ?4.
Ein leið til að nálgast þetta stór verkefni væri hugmyndasamkeppni sem gæti falist í einfaldri boðskeppni eða stærri samkeppni sem unnin yrði í samráði 
við Arkitektafélag Ísland og þeim reglum sem því fylgdu. 

Vinna þyrfti greinargerð um þau atriði sem rædd hafa verið á fundum nefndarinnar  (þarf að skilgreina nánar ).
Áframhald þessarar vinnu rætt og ákveðið að deila niður eftirfarandi verkþáttum :

   A)  Glerárgata - gerð verði athugun á einbreiðri Glerárgötu og útfærslur þar að lútandi.
         Hjalti Jóhannesson mun gera athugun á þessum þætti.
   B) Staða fyrirtækja á svæðin m.t.t. húsakosts þeirra, reksturs ofl.
         Margrét Jónsdóttir mun gera athugun á þessum þætti.
   C) Stjórn hverfisnefndar fundi með fulltrúum Miðpúnkts og SS Byggis um framlagða tillögu um nýtingu á austurhluta Oddeyrar.
         Auður Jónasdóttir mun boða til fundar með aðilum.
   D) Tillaga um að endurskoða núgildandi deiliskipulag suðursvæðis Oddeyrar, byggingalóðir afmarkaðar og tillaga um að fylla i þær eyður sem víða eru.
         Hlutverk skipulagsnefndar. JIC
   E) Deiliskipulag og húsakönnun á norðurhluta Eyrinnar á árinu 2009.
         Hlutverk skipulagsnefndar. JIC
   F) Tillögur um austanverða Oddeyri og forgangsröðun uppbyggingar - hefja undirbúning að uppbyggingu á  Kelduhverfisreit ?
         Skoðað betur síðar.
   G) Framtíð hafnarsvæða.
         Skoðað betur síðar.

Næsti fundur boðaður síðar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17:00.

Með kveðju,
*****************************************
Pétur Bolli Jóhannesson, skipulagsstjóri



Málefni Oddeyrar - 5. fundur vinnuhóps-fundargerð.
Málsnúmer:  2008080096
Sent:  20.10.2009 13:46:01
Sent af: Pétur Bolli Jóhannesson
Svör sendist til: pbj@akureyri.is
Eigandi skjals:  Pétur Bolli Jóhannesson

     Almennt

Til: jonc@simnet.is, unnsteinn@vifilfell.is, 
hallihelga@simnet.is, hjalti@unak.is, 
oddeyri@akureyri.is, margretjonsdottir@simnet.is, 
hallur@hagthjonustan.is

Afrit: joningi@postur.is

Falið afrit:

Efni: Málefni Oddeyrar - 5. fundur vinnuhóps-fundargerð.

Útgáfustjórnun:

Bréfalyklar: 09-230 Deiliskipulag

Texti:
Tilvísun í mál: 2008080096

5.  fundur vinnuhóps um málefni Oddeyrar var haldinn í fundarsal 2. hæð Ráðhúss 20.1. 2009 kl. 15:00.
Fundarmenn voru: Jón ingi Cæsarsson (fh. skipulagsnefndar), Unnsteinn Jónsson (fh. skipulagsnefndar), Erlendur Steinar Friðriksson (fh. hverfisnefndar 
Oddeyrar ), Hjalti Jóhannesson (fh. íbúa á Oddeyri), Guðgeir Hallur Heimisson (fh. Hafnarsamlags Norðurlands),  Haraldur S. Helgason (fh. skipulagsnefndar) 
og Pétur Bolli Jóhannesson skipulagsstjóri, starfsmaður vinnuhópsins.  Margrét Jónsdóttir (fh. atvinnulífsins á Oddeyri) boðaði forföll.

Eftirfarandi atriði voru rædd:

Farið yfir stöðu mála á verkefninu . Úthlutun verkefna - staða (sjá liði hér að neðan).1.
PBJ og JIC fóru yfir þau verkefni sem búið var að úthluta. 

A) Hjalti er með sinn hluta í vinnslu þe. athugun á einbreiðri Glerárgötu og útfærslur þar að lútandi.
B) Margrét hefur sent inn hugleiðingar um stöðu fyrirtækja á svæðinu m.t.t. húsakosts þeirra, reksturs ofl.
C) Fundur hverfisnefndar með fulltrúum Miðpúnkts og SS Byggis um framlagða tillögu um nýtingu á austurhluta Oddeyrar hefur farið fram og voru 
umræður málefnalegar.
D) Hér finnst mér vanta nokkuð á að menn séu búnir að taka þá umræðu sem þarf...vilja bæjaryfirvöld fara í að endurskoða deiliskipulagið frá 1998.? Við 
höfum þegar tekið einn reit og fært hann til baka við norðanverða Lundargötu... en það sem er mikilvægt fyrir heildarsvæðið er að ganga frá og auglýsa 
þær lóðir sem við ætlum að byggja upp á næstu árum. Hverfið er á niðurleið og þarf að snúa við þeirri þróun með að styrka svæðið með nýjum húsum á 



auðar lóðir. (JIC)
E) Hér þarf einfaldlega að marka þessa stefnu í sérstökum texta þar sem þessu er beint til skipulagsnefndar. Gott væri að tímasetja þetta og þar sem 
þetta er ekki forgangsmálið á svæðinu sæi ég það fyrir mér að textinn gerði ráð fyrir að þessi vinna fari fram á árinu 2011 og þar af leiðandi sett afturfyrir 
neðsta hlutann enda virðist sem meira liggi á að koma þeim málum í farveg. (JIC)
F) Hér þarf að skrifa texta í skilagrein nefndarinnar þar sem ég legg það til með formlegum hætti að unnið verði að breytingu aðalskipulags á svæðinu. 
Jafnframt verði hafin undirbúningur deiliskipulagningar svæðisins með einhverskonar reita fyrirkomulagi þar sem unnið verður með ákveðna uppbyggingu 
sem mörkuð verður í heild sinni í breyttu aðalskipulagi.  Við þurfum að leita leiða til að aðalskipulagið marki heildarsýn svæðisins þannig að í framhaldi 
verði hægt að vinna deiliskipulag fyrir ákveðna reiti sem þó riðli ekki þeirri heildarsýn sem aðalskipulagið þarf að leggja. Þessu verði beint til 
skipulagsnefndar sem fer í þennan undirbúning sem fyrst í samvinnu við hafnaryfirvöld og þá er málið varðar. (JIC)
G) Tengist nokkuð umræðunni um aðalskipulagsbreytinguna og spurning um að taka á því að hafnaraðstaða fyrir vöruflutninga leggist af á þessu svæði á 
næstu x árum. (JIC)

Farið yfir kynningu Kollgátu á hugmyndum um breytta landnotkun á aðalfundi Hverfisnefndar Oddeyrar .2.
Sjá lið 1C.

Kynning á hugmyndum um breytta landnotkun á Akureyrarvelli .3.
PBJ kynnti stöðu málsins en nýverið skilaði verkefnahópur af sér lokaskýrslu um hugmyndir um breytta landnotkun íþróttavallarsvæðisins.

Staðan tekið á deiliskipulagi miðbæjarins .4.
PBJ kynnti stöðu málsins en deiliskipulagsgögnin eru að mestu tilbúin en beðið er eftir viðbrögðum Vegagerðarinnar á hugmyndum um breytingar á 
Glerárgötunni.

Næstu skref.5.
Ákveðið að safna saman gögnum sem notuð yrði í greinargerð sem hópurinn skilaði af sér í byrjun nóvember. 
Hjalti sendir hugleiðingar sínar um breytingar á Glerárgötunni, gögn frá Margréti eru komin, Erlendur Steinar sendir skýrslu hverfisnefndar um hugmyndir 
um uppbyggingu á Oddeyrinni ofl. Jón Ingi mun leggja fram liði D og E til umræðu í skipulagsnefnd þ. 28.10 nk.

Hér eru drög af uppleggi af verkþáttum í greinargerð sem send var með fundargerðinni frá því í janúar sl.

Vinna þyrfti greinargerð um þau atriði sem rædd hafa verið á fundum nefndarinnar  (þarf að skilgreina nánar ).1.
Áframhald þessarar vinnu rætt og ákveðið að deila niður eftirfarandi verkþáttum :

   A)  Glerárgata - gerð verði athugun á einbreiðri Glerárgötu og útfærslur þar að lútandi.
         Hjalti Jóhannesson mun gera athugun á þessum þætti.
   B) Staða fyrirtækja á svæðin m.t.t. húsakosts þeirra, reksturs ofl.
         Margrét Jónsdóttir mun gera athugun á þessum þætti.
   C) Stjórn hverfisnefndar fundi með fulltrúum Miðpúnkts og SS Byggis um framlagða tillögu um nýtingu á austurhluta Oddeyrar.
         Auður Jónasdóttir mun boða til fundar með aðilum.
   D) Tillaga um að endurskoða núgildandi deiliskipulag suðursvæðis Oddeyrar, byggingalóðir afmarkaðar og tillaga um að fylla i þær eyður sem víða eru.



         Hlutverk skipulagsnefndar. JIC
   E) Deiliskipulag og húsakönnun á norðurhluta Eyrinnar á árinu 2009.
         Hlutverk skipulagsnefndar. JIC
   F) Tillögur um austanverða Oddeyri og forgangsröðun uppbyggingar - hefja undirbúning að uppbyggingu á  Kelduhverfisreit ?
         Skoðað betur síðar.
   G) Framtíð hafnarsvæða.
         Skoðað betur síðar.

Fleira ekki gert.

Með kveðju,
*****************************************
Pétur Bolli Jóhannesson, skipulagsstjóri
Geislagata 9, 600 Akureyri
S: 460 1000
Netfang: pbj@akureyri.is
*****************************************
Efni þessa tölvupósts og viðhengi hans kann að vera trúnaðarmál og er eingöngu ætlað þeim sem hann er stílaður á.  Viðtakanda ber að tilkynna sendanda 
hafi tölvupósturinn ranglega borist honum.  Vinsamlega eyðið póstinum í slíkum tilvikum.  Tölvupóstur sem tengist ekki starfsemi Akureyrarbæjar er á ábyrgð 
sendanda.

This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is addressed.



Málefni Oddeyrar - 6. fundur vinnuhóps-fundargerð.
Málsnúmer:  2008080096
Sent:  07.12.2009 14:25:10
Sent af: Pétur Bolli Jóhannesson
Svör sendist til: pbj@akureyri.is
Eigandi skjals:  Pétur Bolli Jóhannesson

     Almennt

Til: jonc@simnet.is, unnsteinn@vifilfell.is, 
hallihelga@simnet.is, hjalti@unak.is, 
margretjonsdottir@simnet.is, 
hallur@hagthjonustan.is, 
erlendursteinar@gmail.com

Afrit:

Falið afrit:

Efni: Málefni Oddeyrar - 6. fundur vinnuhóps-fundargerð.

Útgáfustjórnun:

Bréfalyklar: 09-230 Deiliskipulag

Texti:
Tilvísun í mál: 2008080096

6.  fundur vinnuhóps um málefni Oddeyrar var haldinn í fundarsal 2. hæð Ráðhúss 3.12. 2009 kl. 15:00.
Fundarmenn voru: Jón ingi Cæsarsson (fh. skipulagsnefndar), Unnsteinn Jónsson (fh. skipulagsnefndar), Erlendur Steinar Friðriksson (fh. hverfisnefndar 
Oddeyrar ), Hjalti Jóhannesson (fh. íbúa á Oddeyri), Guðgeir Hallur Heimisson (fh. Hafnarsamlags Norðurlands),  Haraldur S. Helgason (fh. skipulagsnefndar) 
og Pétur Bolli Jóhannesson skipulagsstjóri, starfsmaður vinnuhópsins.  Margrét Jónsdóttir (fh. atvinnulífsins á Oddeyri) kom þegar leið á fundinn.

Eftirfarandi atriði voru rædd:

Farið yfir drög að greinargerð .1.
PBJ fór yfir greinargerðina og uppsetningu hennar. Efni hennar byggir á innsendum gögnum frá verkefnishópnum og þeim niðurstöðum sem þar koma 
fram um einstök mál og um tiltekin svæði á Oddeyri. Ekki voru menn á eitt sáttir við upplegg og niðurstöðu hugmynda um breytingar á Glerárgötunni og 
mun Haraldur Helgason skila inn séráliti um þann hluta greinargerðarinnar.

Fleira ekki gert og ákveðið að hittast á ný þ. 7.12.2009 kl. 15:00 á 2. hæð í Ráðhúsi til að yfirfara á ný greinargerðina þannig að hægt verði að skila henni af 
sér til Skipulagsnefndar þ. 9.12 n.k.



Málefni Oddeyrar - 7. fundur vinnuhóps-fundargerð.
Málsnúmer:  2008080096
Sent:  08.12.2009 14:16:32
Sent af: Pétur Bolli Jóhannesson
Svör sendist til: pbj@akureyri.is
Eigandi skjals:  Pétur Bolli Jóhannesson

     Almennt

Til: jonc@simnet.is, unnsteinn@vifilfell.is, 
hallihelga@simnet.is, hjalti@unak.is, 
margretjonsdottir@simnet.is, 
hallur@hagthjonustan.is, 
erlendursteinar@gmail.com

Afrit:

Falið afrit:

Efni: Málefni Oddeyrar - 7. fundur vinnuhóps-fundargerð.

Útgáfustjórnun:

Bréfalyklar: 09-230 Deiliskipulag

Texti:
Tilvísun í mál: 2008080096

7.  fundur vinnuhóps um málefni Oddeyrar var haldinn í fundarsal 2. hæð Ráðhúss 7.12. 2009 kl. 15:00.
Fundarmenn voru: Jón ingi Cæsarsson (fh. skipulagsnefndar), Unnsteinn Jónsson (fh. skipulagsnefndar), Erlendur Steinar Friðriksson (fh. hverfisnefndar 
Oddeyrar ), Hjalti Jóhannesson (fh. íbúa á Oddeyri),   Haraldur S. Helgason (fh. skipulagsnefndar) og Pétur Bolli Jóhannesson skipulagsstjóri, starfsmaður 
vinnuhópsins.  Guðgeir Hallur Heimisson (fh. Hafnarsamlags Norðurlands) og Margrét Jónsdóttir (fh. atvinnulífsins á Oddeyri) boðuðu forföll.

Eftirfarandi atriði voru rædd:

Farið yfir drög að greinargerð á ný .1.
PBJ fór yfir greinargerðina og uppsetningu hennar. Efni hennar byggir á innsendum gögnum frá verkefnishópnum og þeim niðurstöðum sem þar koma 
fram um einstök mál og um tiltekin svæði á Oddeyri. Ýmsar smávægilegar breytingar gerðar og yfirlitskortum bætt við. Fundarmenn sáttir við 
greinargerðina í heild sinni og ákveðið að skila henni til Skipulagsnefndar þ. 9.12 n.k.

Fleira ekki gert.

Með kveðju,



*****************************************
Pétur Bolli Jóhannesson, skipulagsstjóri
Geislagata 9, 600 Akureyri
S: 460 1000
Netfang: pbj@akureyri.is
*****************************************
Efni þessa tölvupósts og viðhengi hans kann að vera trúnaðarmál og er eingöngu ætlað þeim sem hann er stílaður á.  Viðtakanda ber að tilkynna sendanda 
hafi tölvupósturinn ranglega borist honum.  Vinsamlega eyðið póstinum í slíkum tilvikum.  Tölvupóstur sem tengist ekki starfsemi Akureyrarbæjar er á ábyrgð 
sendanda.

This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is addressed.


