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Hreyfing 
flestra er of 
lítil dags 
daglega

Ganga er auðveld 
og vistvæn leið til 
að bæta hreyfingu 
inn í daginn

Skipulag getur 
stutt við göngu 
sem daglegan 
ferðamáta



… vinnur gegn streitu 
og þunglyndi

30 mínútna dagleg ganga ...
… bætir einbeitingu

… dregur úr líkum á alzheimers

… dregur úr bakverkjum

… virkjar handleggi og axlir
… dregur úr líkum á 
ristilkrabbameini

… bætir hreysti  … styrkir fætur og mjaðmir

… bætir blóðþrýsting

… dregur úr líkum á sykursýki

… dregur úr líkum á 
hjartasjúkdómum

walksaroundbritain.co.uk

… bætir loftgæði

pathsforall.org.uk

… þyngir budduna

… fækkar kílóum







itdp.org





Tengingar

Landnotkun

Þéttleiki

Umferðar-
öryggi

EftirlitBílastæði

Upplifun

Gróður 
og 
græn 
rými

Samfélag

Gönguhæfi 
umhverfis

“Walkability”

    Designing healthy communities: 
Testing the walkability model

LEED certification for 
neighborhood development

www.usgbc.org/leed/rating-sys
tems/neighborhood-developm
ent

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263516300656


Tengingar, landnotkun, þéttleiki



Gatnakerfi í þéttbýlinu verði öruggt 
og þjóni öllum fararmátum.

Hlúð að göngu og hjólreiðum sem 
fararmáta í daglegum ferðum íbúa; 
með góðum gangstéttum í 
aðlaðandi göturýmum og með 
sérstökum stígum sem stytta leiðir 
til helstu vinnustaða, 
þjónustustofnana og miðbæjar.



Nýjar byggingar verði 
staðsettar þannig að þær 
myndi vel afmörkuð 
göturými, torg eða opin svæði 
sem eru skjólgóð, liggja vel 
við sólu, nýtast vel og eru ekki 
of stór. Tekið sé mið af því 
reglubundna götumynstri 
sem einkennir bæinn. 



Gangstéttar verði bættar og 
stígum bætt við til að gera 
stofnleiðir samfelldar

Hugað verði að því að breikka 
gangstéttir á stofnleiðum

Hugað verði að því að afmarka 
hjólareinar í götum þar sem því 
verður við komið



Öryggi, eftirlit, bílastæði



Öruggur og aðlaðandi miðbær
Miðbær styrktur sem 
„segull“ og andlit 
bæjarins.

Miðbæjarsvæðið verði 
skýrt afmarkað með 
umhverfisfrágangi og 
frekari uppbyggingu 
íbúðar- og þjónustu- 
húsnæðis. 

Fyllt verði í eyður í 
byggðinni og þannig 
sköpuð heildstæðari og 
þéttari byggð þar sem 
verslun og þjónusta er í 
göngufæri og grunnkerfi 
vel nýtt.

Miðpunktur bæjarins 
verði styrktur með 
miðbæjartorgi.

Grundargata frá Gamla 
pósthúsinu að Borgarbraut, 
verði bæjargata með hægri 
umferð og fjölbreyttri notkun. 

Skýringarmynd af áherslum til  nánari 
mótunar við deiliskipulagsgerð

Borgarbraut megintenging þungaflutninga af Grundargötu við 
hafnarsvæði, en Hrannarstígur, milli Nesvegar og Grundargötu og 
upp að mótum Hamrahlíðar, verði gönguvænni leið um miðbæ.

Stuðlað að umferðaröryggi með 
viðeigandi frágangi umferðar- 
mannvirkja, merkingum 
gangbrauta og takmörkun 
umferðarhraða.



Upplifun, græn rými, samfélag





Í Hönnugili verði mótuð falleg gönguleið sem 
tengir saman hverfi bæjarins og leiðir til og frá 
grunnskólanum í gegnum Paimpol-garðinn.

Frekari ræktun trjáa, til skjóls og yndisauka, 
verði ofan byggðarinnar. 

Hluti hafnarsvæðis nýtist sem torg á 
hátíðardögum.

Gert er ráð fyrir nýju torgi á miðbæjarsvæði.

Trjám og runnum í götum verði fjölgað og 
gróður almennt aukinn



Framkvæmd stefnu



• Ástandsúttekt á gangstéttum og 
aðgengi

• Tillögugerð um breytingar á 
göturýmum m.t.t. 

• gangandi og hjólandi 

• blágrænna ofanvatnslausna

• staðaranda / bæjarbrags



Hrannarstígur
Grundargata

Borgarbraut

Hlíðarvegur

• Áhersla er á 
skólaleiðir





Borði 
meðfram 
gróðri

Götutré

Breið 
göngu- og 
hjólaleið
um 3m

Bíða með 
þennan 
helming

Bílastæði 
meðfram 
götu 
áfram hér



Gönguþverun 
með 
þrengingu

Græn 
regnvatnsrás

Breið 
gangstétt

Klifurplöntur á 
girðingu 

Regnbeð 
með lágum 
gróðri 

Afmörkun með 
staurum, lágum 
vegg eða grjóti






