
Rými fyrir mannlíf og samtal – Skipulagsdagurinn 2020

Hagur af Norrænu samstarfi fyrir litla og meðalstóra bæi?

Helena Guttormsdóttir lektor skipulag og hönnun /landslagsarkitektúr LbhÍ



Kynning á 2. ára verkefni á vegum  
Norrænu ráðherranefndarinnar  
sem Akraneskaupstaður tók þátt í 
í samstarfi við LbhÍ frá 2017 -2019

Attractive towns - Green  
redevelopment, competitive  
Nordic urban regions

Aðlaðandi bæir, samkeppnishæfni  
og umhverfisvæn endurnýjun í  
Norrænum þéttbýlum



Forsendur:
 Margir meðalstórir bæir á Norðurlöndum að glíma við svipuð  

vandamál. S.s. Veika innviði, einhæfa atvinnu, dauðan miðbæ, skort  
á fjölbreyttri flóru ungs fólks, fjölgun eldri borgara og mikla  keyrslu.

 Norðurlöndin hafa öll samþykkt sjálfbærni markmið Sameinuðu  
Þjóðanna og Parísarsáttmálann.

 Aðgerða er þörf og allir verða að taka þátt
 Þetta var eitt skref í því ferli
 Verkefnið var  valið Norðmenn fóru með formennsku í 

Norðurlandaráði



Ferlillinn:
 Umsókn send inn vorið 2017
 Bærinn valinn til þátttöku ásamt 19 öðrum Norrænum bæjum.
 Helena Guttormsdóttir LbhÍ og Sindri Birgisson skipulagsfræðingur og umhverfisstjóri

Akraneskaupstað
 Þrjú önnur sveitarfélög á Íslandi tóku einnig þátt, Mosfellsbær, Hornafjörður og 

Fjótdalshérað
 Bæjum var raðað í hópa eftir skilgreiningu á styrk og veikleika í umsóknum
 Upphafsfundur í Osló í september 2017
 U.þ.b. 3.000.000 DKK í boði fyrir ýmis verkefni sem hóparnir völdu
 Flækjustigið fór upp og  niður - lokaráðstefna í Borgarnesi 

haustið 2019
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Transportation  
Business attraction  
Lack of greensolutions

Proximity to thecapital  
Transformations area
Sustainabel and creative activities in modern  
economy
Diveser business sectors

Family friendly -education, after school  
Recreation
Security and safty
Good supply of cheaperhousing

AKRANES

CHALLENGES

CHALLENGES +  
OPPORTUNITIES

OPPORTUNITIES

More jobs in diverse sectors
High proportion of seniorcitizens

Located between two bigcities
(Helsinki and Turku)

Innovation
Global affregation

SALO

CHALLENGES

CHALLENGES +  
OPPORTUNITIES

OPPORTUNITIES

Shifting demographics - Eldery population is
increasing
Holistic city instead of many smallprojects  
City-structure is changing

Difficult to attract younger people  
Transformation areas nearby the city center

Many businesses  
Centrally located  
Attract youngerpeople  
Security and safty
Blue Green solutions / The climate Laboratory

MIDDELFART

CHALLENGES

CHALLENGES +  
OPPORTUNITIES

OPPORTUNITIES

Safty, trust, confidence  
Transportation

Located in the middel of nowhere  
Remote

Producing food locally  
Green solutions

VÄJXÖ

CHALLENGES

CHALLENGES +  
OPPORTUNITIES

OPPORTUNITIES

ÁSKORANIR  + TÆKIFÆRI



Liveability and business attractiveness
in urban transformation

Verkefninu var fyrst og fremst ætlað að vekja vitund um 
lífsgæði á breytingasvæðum fyrir íbúa og gesti í litlum og 
meðalstórm bæjum á Norðuröndum.

Það var valið af þeirri ástæðu að iðandi mannlíf helst í 
hendur  við  öfluga atvinnustarfsemi og við höfum séð 
endalaus dæmi af  vel hönnuðum en lífvana svæðum.

Billede ??



Tímatafla verkefnisins



Í hverju fólst vinnan?

Time table, milestones resources needed, budget

Group meetings 

Skype meetings

Email 

5/5

33/ ?

Infinitely any

Defining our project- the target? Participants and collaboration others 

in our towns/municipality

Study Trip to Amsterdam and Rotterdam
Group 3 – Action plan

Work shop and meeting Akranes -

Group meeting and study trip to Chopenhagen
Work shop and meeting  Salo

Work shop and meeting  Ystad



Town center

Akratorg square
Transformation area

Breytingasvæði - Akranes

• Gamalt iðaðarsvæði 
• 10 ha 
• Staðsett  mili miðbæjar og hafnarsvæðis



Tekið að móti hópnum á vel heppnaðan  
tveggja daga vinnufund á Akranesi



Breytingasvæði - Middelfart

• The eldest business area in Middelfart
• Located on the outskirts of new city center
• Many different types of business
• 32 ha
• Climatequarter 2.0 (dvellings and small businesses)



og áherslur þeirra sem Klimabyen Middelfart



Breytingasvæði - Växjö

• Old industrial and commercial area
• Located between city centre and arena and sports area
• Large scale buildings and structure
• No parks or residents



Kynnt okkur sjálfbærar lausnir bæjarins



Växjö
• The Greenest City in Europe - with  

sustainable growth 1993-2015
-54% CO² & +93% economic growth

• Sweden's second best business climate  
(among major cities)

• Sweden’s fourth strongest growth region
• Swedens second IT city (after Stockholm)
• The strongest export region in Sweden
• City Center of the Year 2010
• Swedens and Nordic region's best shopping mall 2011-

2012 (Grand Samarkand)
• The food capital of Sweden 2015
• Sweden’s leading sporting  

municipality 2013 & 2017

kynnst áherslum í sjálfbærni



Breyingasvæði  - Salo

• Location near Salo city centers commercial area
• Turku-Helsinki railway and big business area on the west side 
• Contains many different types of actions: railway station, Salo Art Museum, 

workplaces and brown field areas
• About 11ha
• In future dwellings, workplaces and commercial actions



Sótt um og fengum aukastyrk fyrir námsferð til Amsterdam í ágúst 2018 
undir  leiðsögn Orra Steinarssonar arkitekts og til Kaupmannahafnar 2019 
undir Stjórn Arkitema og Lin Skaufel hjá Every day studio



Fengum fjármagn til að ráða ráðgjafa
ARKITEMA
Fyrst  Margaretha Lindgren Nielsen
síðan, Sofie Yde frá  Arkitema og  Lin Skaufel frá Everyday studio



Unnið mikið undir
leiðsögn ráðgjafa



Workshop - Liveability (WP 2) our towns 



Success criteria / Expectations to the toolbox



VERKFÆRAKISTA  
L ÍFSGÆÐA

LÍFSGÆÐI OG AÐLAÐANDI ATVINNUS TARFSEMI Í UMBREYTINGU ÞÉTTBÝLISSVÆÐA

NÓVEMBER 2019
ARKITEMA & EVERYDAY STUDIO & FRU ANDERSEN

Afraksturinn !!!! Komið út á íslensku….





Greining - Yfirlit
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Greining - æfing 4
SAMGÖNGUR

Íhugunarefni þegar þú fyllir í eyðublaðið
Að hvaða marki er hugað að þörfum gangandi og hjólandi vegfarenda á svæðinu/í bænum?  
Að hvaða marki er hugað að þörfum almenningssamgangna á svæðinu/í bænum?
Að hvaða marki er hugað að tengipunktum ólíkra samgöngumöguleika?
Eru rými í kringum innviði á staðnum hönnuð með notendur í huga?
Að hvaða marki styður bærinn við aukna notkun deilibíla og deilihagkerfis, samaksturs, leiguhjóla,  
rafmagnshlaupahjóla, o.s.frv.?

Athugasemdir:

Hvaða 3 viðfangsefni eru mikilvægust? Forgangsraðaðu frá 1 til 3:

•

•

•Æ
fin

g

Leiðbeinandi spurningar
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Önnur viðfangsefni:
- göngu- og hjólaleiðir
- samþætting vöruflutninga
- deilibílar og deilihagkerfi

A:
A:Afmarkiðkvarða  

greiningarinnar.

G
ÁFANGI 1

TÍMI:
20 mínútur
+ : 5 mínútur til  
að forgangsraða  
viðfangsefnunum.

HVERS VEGNA:
Markmið þessarar æfingar er að greina  
frá forsendum lífsgæða í samhengi  
samgangna innan bæjarins eða  
svæðisins.

Hver eru áberandi einkenni svæðisins,
hvað vantar og hvað mætti betur fara?

HVERNIG:
Hefjið umræðu um viðfangsefnin með  
hliðsjón af leiðbeinandi spurningum.  
Skrifið athugasemdir hér til hægri. Fyllið í  
þemaritin með einkunn frá 1 til 5 (þar sem  
5 er hæsta einkunn) eftir því hversu vel  
svæðið uppfyllir hvert viðfangsefni, í dag  
og í framtíðinni. Veljið 3 viðfangsefni sem  
eru mikilvægust.





sótt um í Nýsköpunarsjóð námmanna og fengið styrk í 8 mánuði til 3 nema.
 Rebekka þ.v. mastersnemi í sjálfbærri borgarhönnun í Lundi - núverandi starfsmaður Reykjavíkurborgar vann

sviðsmyndavinnu út frá markmiðum verkefnisins fyrirAkranes
 Ása Katrín þ.v.  Bs nemi við LbhÍ núverandi mastersnemi vann rannsóknavinnu á þróun tveggja miðbæjarkjarna á 

Akranesi og skipulagsferlum sem lágu að baki
 Margrét Helga Guðmundsdóttir vann verkefni um ríkidæmi náttúrulegra stranda og tækifæri til aukinnar lýðheislu





1:47 min

2:11 min



Ása Katrín vann síðan Bs. verkefni í landslagsarkitekúr um “Hjólabæinn Akranes” vorið 2019



Þá er hlluti af vinnunni er að efla rannsóknir, skráningu og skoðun á núverandi gæðum



Auka meðvitund íbúa – 10 mín kort sent inn á öll heimili



Jarðfræði sögu

menningaminjar
mannlíf

Auka meðvitund íbúa um



og fæðuöryggi svo eitthvað sé nefnt



Sameiginleg reynsla íslensku fulltrúanna af  
vinnu með hinum Norðurlandabæjunum:

 Margt ólíkt sem tengist stærðarmun
 Afar lítið um mælingar (indicators) til að vísa í hjá okkur
 Verksvið og verkferlar afmarkaðri og skýrari á hinum löndunum
 Skipulags- og umhverfismál risastórir málaflokkar, Íslendingarnir  

með fjölda verkefnahatta í sinni vinnu
 Íslendingar kraftmiklir, geta leyst fjölbreytt verkefni og á met

tíma



Hvað lærðum við í okkar hóp?
Styrkur
 Vandamálin eru mörg mjög svipuð
 í Salo steyta menn líka hnefann yfir of fáum bílastæðum 

og gleyma að  ræða aðalatriðin.

 Mikil styrking á faglegri umræðu og tengslaneti innan 
alls hópsins  Samtal um sameiginlegar norrænar rætur

 Tækifæri til að kynnast sérkennum svæða sem er 
hæpið að gerst  hefði við aðrar aðstæður.

 Búið að mynda einstakan traustan vinahóp sem heldur 
áfram að hittast og við frá LbhÍ – háskólanum á Ási og 
háskólanum í Turku ætlum að vinna að því að þróa áfram 
rannsóknarverkefni á grunni þessa verkefnis

Veikleiki
Ýmislegt hvað varðar stjórnun, utanumhald og reiknishald frá  
verkefnastjórninni hefði getað verið sterkara –Flest tekið 
lengi tíma  og verið meiri vinna en reiknað var með.



x – factor – sameiginlegur Norrænn arfur



x – factor – einstakur hópur sem er ekki 
hættur að vinna saman



x – factor – erfið vinna ????



x – factor – svona verkefni eru:
Einstakt tækifæri til að setja skipulagsmál á oddinn í fræðilegt
samhengi, auka rannsóknir og samtal við íbúa



Við berum mikla ábyrgð öxlum hana af fagmennsku, -verk 
okkar  marka spor vonandi sem fæst kolefnisspor. –

Takk fyrir mig
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