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1 Forsendur 

1.1 Almennar upplýsingar 
Skilmálar þessir gilda fyrir skipulagssvæðið, en það nær til Glerár og nánasta umhverfis 
hennar, frá gömlu brúnni við Sólvang (Bandagerðisbrú) að brúnni við Hjalteyrargötu.  
Hér er lýst almennum upplýsingum um deiliskipulagssvæðið og nágrenni þess. 
Akureyrarbær er eigandi skipulagssvæðisins. 

 
Verði um breytingar á skilmálum þessum að ræða, verður þeirra getið í þessari grein, í 
þeirri röð sem þær verða afgreiddar. Breytingar verða dagsettar og skilmálarnir fá nýtt 
útgáfunúmer. Fyrsta útgáfa er ónúmeruð, næsta útgáfa er merkt 0.1 ásamt dagsetningu 
breytinga og svo framvegis. Texti breytinga og/eða viðbóta er skásettur og svartletraður. 

 

1.2 Afmörkun skipulagssvæðis og stærð  
Að ofan afmarkast skipulagssvæðið við gömlu brúna við Sólvang (Bandagerðisbrú) og 
að neðan við brúna við Hjalteyrargötu. Svæðið nær til nánasta umhverfis árinnar sem 
afmarkast af Borgarbraut og lóðarmörkum aðliggjandi lóða.  

 
  Skipulagssvæðið er alls um 9,5 ha að flatarmáli.  

1.3 Skipulagsleg staða 
 Í gildi er aðalskipulag fyrir Akureyri 2005-2018. Svæðið sem deiliskipulagið nær til er í 

aðalskipulagi skilgreint sem óbyggð svæði.  
 
Aðalskipulagið gerir ráð fyrir aðalstíg meðfram Glerá að norðan, frá Hjalteyrargötu upp á 
móts við Skarðshlíð og útivistarstíg frá Skarðshlíð að Bandagerðisbrú. Þessir stígar 
tengjast aðliggjandi stígum utan skipulagssvæðisins.   
 
Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið.  
 
Í gildi er deiliskipulag fyrir aðliggjandi ársvæði, bæði Glerárvirkjunarsvæðið ofan 
Sólvangs, og svæðið frá Hjalteyrargötu og niður að Glerárósum. 
 

1.4 Gögn deiliskipulags 
Deiliskipulag Glerár frá stíflu til sjávar samanstendur af eftirtöldum gögnum: 

 
• Greinargerð með skipulags- og byggingarskilmálum 
• Deiliskipulagsuppdráttur í mælikvarða 1:1000 

 
Skipulagið er unnið af X2 hönnun-skipulag ehf., sem er ráðgjafafyrirtæki í skipulagsgerð 
og landslags- og umhverfishönnun.  
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1.5 Minjar og friðun 
Fornleifaskráning fór fram á skipulagssvæðinu árið 1994 og voru í þeirri skráningu engar 
fornminjar skráðar.  
 
Skv. 9. gr. Þjóðminjalaga nr. 107/2001 teljast minjar eldri en 100 ára til fornleifa. Eftir að 
fornleifaskráning fór fram árið 1994 hafa minjar á svæðinu rofið 100 ára múrinn og teljast 
því til fornminja. 
 
Um er að ræða Gefjunarstíflu og vatnsstokk frá henni, rétt neðan Bandagerðisbrúar. 
Gefjunarstífla var upphaflega reist árið 1897 og veitti vatni að Tóvélum Eyjafjarðar, sem 
síðar varð ullarverksmiðjan Gefjun í eigu Sambands Íslenskra Samvinnufélaga, fram yfir 
árið 1950. Vatnsstokkurinn frá stíflunni var um 500 metra langur og sér í dag móta fyrir 
honum á 200-250 m kafla milli Gefjunarstíflu og Borgarbrautar. 
 

1.6 Núverandi aðstæður  
Hér verður gerð grein fyrir núverandi aðstæðum á skipulagssvæðinu. 
 
Efsti hluti svæðisins er mjög gróðursæll beggja vegna árinnar, sérstaklega brekkan 
sunnan árinnar við Borgarbraut, en hún er skógi vaxin. Þar er töluvert mikið flatlendi með 
ánni. Norðan árinnar hefur þegar verið lagður útivistarstígur frá Sólvangi niður að 
Hörgárbraut. Stígurinn tengist á þremur stöðum inn í aðliggjandi íbúðarhverfi. 
Bandagerðisbrúin er notuð sem göngubrú og frá henni liggja göngustígar að Lönguhlíð 
og Borgarbraut.  
Þar sem áin beygir til norðurs og niður að Hörgárbraut, hafa verið byggðir upp grjótgarðar 
beggja vegna árinnar. Á þessu svæði er kjarr og trjágróður á nokkrum stöðum meðfram 
ánni og í tveimur hólmum í ánni, en annars einkennist svæðið af grasi grónu flatlendi 
norðan árinnar, milli útivistarstígsins og aðliggjandi lóða.  
Svæðið milli Hörgárbrautar og Hjalteyrargötu er ófrágengið og einkennist af órækt og 
bröttum ófrágengnum árbökkum þar sem víða er rof vegna ágangs árinnar. Þá hafa 
lóðarhafar aðliggjandi athafna- og iðnaðarsvæða víða farið langt út fyrir eigin lóðarmörk 
og nýta ársvæðið sem geymslusvæði. Aðgengi um þennan hluta ársvæðisins er því mjög 
erfitt og ásýnd slæm.  
Háspennustrengur liggur um skipulagssvæðið sunnanvert. Strengurinn kemur inn á 
skipulagssvæðið sunnan Bandagerðisbrúar og liggur þaðan til austurs og út af 
skipulagssvæðinu þar sem Glerá breytir stefnu sinni frá austri til norðurs. Stofnlögn 
hitaveitu liggur um svæðið umhverfis Hörgárbraut og ljósleiðari liggur austan Glerár frá 
dælustöð að Hjalteyrargötu.  
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2 Deiliskipulag  

 Fyrirhugað er að efla ársvæðið sem útivistarsvæði, auka notagildi þess, fegra það og 
auka aðgengi almennings að því.  

 Einnig er talin þörf á að aðgreina ársvæðið betur frá aðliggjandi lóðum og þá sérstaklega 
við athafna- og iðnaðarsvæðið á neðri hluta svæðisins.  

  

2.1 Umhverfi Glerár 
2.1.1 Viðverusvæði 

 Deiliskipulagið gerir ráð fyrir þeim möguleika að viðverusvæði verði á þremur stöðum 
innan skipulagssvæðisins.  

 Norðan árinnar er gert ráð fyrir tveimur svæðum sem flokkast sem almenn viðverusvæði 
án þess að hlutverk þeirra sé skilgreint frekar. 

 Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir einu megin viðverusvæði sunnan árinnar ofarlega á 
skipulagssvæðinu. Frá náttúrunnar hendi er svæðið tilvalið sem viðverusvæði en svæðið 
er nokkuð flatt og vel staðsett undir gróinni brekku. Svæðið er um 2000 m2 að stærð og 
gert er ráð fyrir að það verði nýtt sem almennt viðverusvæði með möguleika á að það 
verði sett upp leiktæki ásamt grillaðstöðu með tilheyrandi borðum og bekkjum.  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mynd 1. Séð til vesturs að Bandagerðisbrú. (X2 hönnun-skipulag ehf., 2009). 
  
 Mögulegt er að nýta svæðið fyrir hinar ýmsu uppákomur en þess má geta að þetta sama 

svæði var nýtt sem hátíðarsvæði þegar haldið var uppá hálfrar aldarafmæli skátastarfs á 
Akureyri árið 1967. Í frétt vegna aldarafmælisins í Degi þann 6. júní árið 1967 var 
eftirfarandi umfjöllum um svæðið: 
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„Sennilega hefur fáum bæjarbúum dottið það í hug áður, að Glerárgil væri eins ákjósanlegt 
hátíðarsvæði og raun ber vitni. Og nú geta menn hugleitt hvernig bezt má auka yndi 
staðarins með trjárækt, vegalagningu o. fl.“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mynd 2. Frá afmælishátíð skáta á Akureyri, 1967 við Glerá (Dagblaðið Dagur, 1967). 
 

2.1.1 Stífla og vatnsstokkur  
 Gefjunarstífla og vatnsstokkur frá henni eru staðsett rétt neðan Bandagerðisbrúar og 

teljast til fornminja eins og getið er um í kafla 1.5.  
 Hollvinafélag Iðnaðarsafnsins hefur fengið styrki til að gera upp Gefjunarstíflu og hluta af 

áveitustokknum sem veitti vatni til verksmiðjanna á Gleráreyrum frá árinu 1897 og fram 
yfir 1950.  

 Verkefnið er samstarfsverkefni Hollvinafélags Iðnaðarsafnsins, Iðnaðarsafnsins og 
Fornleifastofu Íslands. 

 
 Þessar minjar hafa einstakt menningarsögulegt gildi, bæði fyrir iðnaðarbæinn Akureyri 

og fyrir sögu vatnsaflsnýtingar, orkumála og iðnaðar í heild.  
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 Mynd 3. Gefjunarstífla og vatnsstokkurinn í Glerá  (höf. og ártal óþekkt). 
  
 Gert er ráð fyrir að gamli vatnsstokkurinn verði sýnilegur að nýju eftir að hann hefur verið 

grafinn upp og myndar hann þannig umgjörð utan um fyrirhugað viðverusvæði. Einnig 
mun Gefjunarstífa vera gerð upp og þannig verður hún mun sýnilegri á svæðinu. 
Framkvæmdir þessar munu gera svæðið mun áhugaverðara en áður, auk þess sem 
bætt aðgengi að minjunum mun auka gildi þeirra til muna.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 Mynd 4.  Gefjunarstífla árið 2009 (X2 hönnun-skipulag ehf., 2009). 
 

2.1.2 Áningarstaðir 
 Deiliskipulagið gerir ráð fyrir áningarstöðum á sjö stöðum. Þar er gert ráð fyrir bekkjum 

auk upplýsingaskilta á áningarstöðum í nánd við minjar. 
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2.1.3 Árfarvegur og veiðistaðir 
 Skv. gildandi aðalskipulagi skal vinna áætlun um það hvernig komist verði hjá mengun 

Glerár vegna sigvatns frá sorphaugunum á Glerárdal.   
 Þessi hreinsun er forsenda þess að hægt verði að endurvekja veiði í Glerá. Haft hefur 

verið samráð við Stangveiðifélag Akureyrar vegna mögulegrar veiði í ánni.  
 Gert er ráð fyrir að árfarvegur ofan Hörgárbrautar verði óbreyttur en á því svæði eru 

margir heppilegir veiðistaðir þegar áin hefur verið hreinsuð.  
 Á svæðinu neðan Hörgárbrautar er gert ráð fyrir töluverðri stækkun á umráðasvæði 

árinnar í þeim tilgangi að hægja á rennsli hennar og þannig skapa betri veiðistaði og 
aðstæður fyrir fiskgengd. Á þessu svæði er einnig gert ráð fyrir uppbyggingu á tveimur 
árhólmum sem bæði fegra svæðið og styrkja veiðistaði svæðisins.  

 

2.1.4 Gróður 
 Gert er ráð fyrir að trjágróður verði notaður í auknum mæli til að fegra og styrkja umhverfi 

Glerár sem útivistarsvæði. Þá er gert ráð fyrir að gróður verði notaður til að aðgreina 
umhverfi Glerár frá aðliggjandi íbúðar- og athafnalóðum.  

 

2.1.5 Grjótgarðar 
 Ofan Hörgárbrautar, beggja megin árinnar, hafa þegar verið byggðir upp grjótgarðar til 

að styrkja árbakkana í leysingum.   
 Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að byggðir verði grjótgarðar á árbökkunum neðan 

Hörgárbrautar, en á því er talin þörf vegna viðvarandi rofs á árbökkunum á þessu svæði.  
 Nánari útfærslu á grjótgörðum er vísað á hönnunarstig.  
 

2.2 Samgöngur 
2.2.1 Gatnakerfi 

 Stofnbraut (Hörgárbraut) liggur í gegnum skipulagssvæðið. Hörgárbraut er fjórar akreinar 
og  þverar hún Glerá á brú um miðbik skipulagssvæðisins. Gönguleiðir eru beggja megin 
brúarinnar.  

 Borgarbraut liggur meðfram skipulagssvæðinu austanverðu, frá gatnamótum 
Hörgárbrautar / Glerárgötu og til suðurs.  

 Mörk deiliskipulagsins í norðri eru við Hjalteyrargötu sem þverar Glerá á brú. Gert er ráð 
fyrir gönguleiðum beggja megin brúarinnar. 

   
 Ekki er gert ráð fyrir bílastæðum almennings á skipulagssvæðinu. Stór bílastæði eru í 

nánd við skipulagssvæðið og gott aðgengi frá þeim að svæðinu. Sérstaklega skal bent á 
bílastæði við Glerárskóla og Háskólann á Akureyri.  

 

2.2.2 Stígakerfi 
 Norðan Glerár hefur þegar verið lagður útivistarstígur (göngu- og hjólreiðastígur) frá 

Sólvangi niður að Hörgárbraut. Stígurinn tengist á þremur stöðum inn í aðliggjandi 
íbúðarhverfi. Bandagerðisbrúin er notuð sem göngubrú og frá henni liggja útivistarstígar 
að Lönguhlíð og Borgarbraut.  



 
 

8 
 

 Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að útivistarstígar verði lagðir beggja vegna Glerár, frá 
Hörgárbraut að Hjalteyrargötu. Kvöð er á hluta af stígnum austan árinnar að hans sé 
akfær frá Þórsstíg að dælustöð við bakka árinnar. Vestan megin árinnar tengist stígurinn 
á tveimur stöðum inn í aðliggjandi hverfi.  

 Frá Bandagerðisbrú sunnanverðri er gert ráð fyrir útivistarstíg niður að fyrirhuguðu 
viðverusvæði á bökkunum sunnan Glerár. Útivistarstígurinn mun liggja um 
viðverusvæðið og að fyrirhugaðri göngubrú. 

 Þá er gert ráð fyrir útivistarstíg frá Hörgárbraut austan Glerár að fyrirhugaðri göngubrú í 
nánd við hringtorg á Borgarbraut og einnig yfir Borgarbraut norðan hringtorgs.  

 

2.2.3 Göngubrýr og undirgöng 
Bandagerðisbrú var fyrsta akfæra brúin yfir Glerá, byggð 1922, og um hana lá 
þjóðvegurinn út frá Akureyri til vesturs. Frá árinu 1999, eftir að Borgarbraut var tekin í 
notkun, hefur brúin verið nýtt sem göngubrú og gerir deiliskipulagið ráð fyrir að hún þjóni 
því hlutverki áfram. Bæta þarf öryggi brúarinnar m.a. með því að endurnýja handrið á 
henni. 

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir tveimur nýjum göngubrúm yfir Glerá og tveimur 
undirgöngum fyrir gangandi vegfarendur, annarsvegar undir Hörgárbraut og hinsvegar 
undir Borgarbraut.  

Gert er ráð fyrir göngubrú yfir Glerá í framhaldi af göngustíg frá Skarðshlíð. Handan 
árinnar mun brúin tengjast inn á fyrirhugaðan göngustíg sem mun liggja að Borgarbraut 
þar sem gert er ráð fyrir gangbraut yfir hana austan hringtorgs. Með tengingu yfir Glerá á 
þessum stað er verið að bæta aðgengi til muna frá Glerárhverfi og að 
verslunarmiðstöðinni Glerártorgi. Göngubrú á þessum stað mun stuðla að því að umferð 
gangandi mun færast frá þröngum gangstéttum á núverandi brú bílaumferðar yfir 
Hörgárbraut og þar með auka öryggi gangandi vegfaranda.  

Önnur göngubrú er fyrirhuguð þar sem Glerá sveigir neðan við stíflu. Með þessari 
göngubrú er verið að auka til muna aðgengi um svæðið, sér í lagi þar sem ekki er gert 
ráð fyrir göngustígum milli göngubrúanna, sunnan árinnar.  

Nánari útfærslu á göngubrúm er vísað á hönnunarstig. 

Deiliskipulagið gerir ráð fyrir undirgöngum fyrir gangandi vegfarendur undir Hörgárbraut, 
norðan árinnar. Undirgöng tengjast inn á gangstíga meðfram ánni auk þess sem 
göngutengingar verða upp á gangstéttar við Hörgárbraut. Með þessu skapast góð 
tenging milli útivistarsvæðanna beggja vegna götunnar.   

Gangbraut er yfir Hörgárbraut vestan Glerár, á móts við Skarðshlíð, en ekki eru gönguljós 
við gangbrautina. Hörgárbraut er fjórar akreinar á þessum stað auk þess sem umferð frá 
vestri kemur niður brekku og sést gangbraut seint þegar ekið er til austurs. Gert er ráð 
fyrir að gangbraut á þessum stað verði aflögð þegar undirgöng koma í gagnið og mun 
umferðaröryggi aukast til muna með þessari aðgerð. 

Þá gerir deiliskipulagið ráð fyrir undirgöngum undir Borgarbraut við gatnamót 
Dalsbrautar. Undirgöng þessi munu auka mjög umferðaröryggi skólabarna í Klettaborg á 
leið til þess skóla er flest börnin í hverfinu sækja, Glerárskóla. Auk þess mun aðgengi 
íbúa handan Borgarbrautar að útivistarsvæðinu við Glerá aukast til muna.  

Nánari útfærslu á undirgöngum er vísað á hönnunarstig. 
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2.3 Veitur 
2.3.1 Strengir og lagnir 

Háspennustrengur, ljósleiðari og stofnlögn hitaveitu liggja í gegnum deiliskipulagssvæðið. 
Við framkvæmdir á svæðinu skal sérstakrar varúðar gætt umhverfis strengi og lagnir og 
skal samráð haft við Akureyrarbæ og viðkomandi aðila vegna framkvæmda í nánd við þá. 

Lega háspennustrengs, ljósleiðara og stofnlagnar hitaveitu er merkt á skipulagsuppdrátt. 

  

2.4 Umhverfisáhrif 
 Deiliskipulag Glerár fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 
 Ekki er talið að framfylgd deiliskipulags hafi í för með sér neikvæð umhverfisáhrif. 

Deiliskipulagið gerir ekki ráð fyrir byggingum og einu mannvirkin eru tvær göngubrýr og 
tvenn undirgöng. Aðrar helstu framkvæmdir skv. deiliskipulagi eru grjótgarðar við Glerá 
og göngustígar meðfram ánni. Ekki er talið að þessi mannvirki og fyrirhugaðar 
framkvæmdir hafi neikvæð áhrif á umhverfið.  
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Samþykktir 

 
 

Deiliskipulag þetta var samþykkt í skipulagsnefnd Akureyrar þann 

_________________________ 

 

Tillagan var auglýst frá _______________ til _______________ 

 

Deiliskipulag þetta, sem auglýst hefur verið skv. 1. mgr. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 

73 / 1997, var samþykkt í bæjarstjórn Akureyrar þann 

_____________________ 

 

 

______________________________________________ 

Bæjarstjóri Akureyrar 

 

 

Deiliskipulag þetta öðlaðist gildi með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda 

þann _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


