
Styðja við verslunarrekstur, veitinga- og viðburðahald í miðbænum. 
Gangandi og hjólandi eru með forgang fyrir bílaumferð og hvíldarsvæði séu á 100-25 metra millibili. 
Þétta byggð til að efla mannlífið og tengja götulífið og íbúðabyggðina. 
Umhverfisleg gæði verði hámörkuð og myndi gott aðgengi fyrir alla. 
Gróður verður með reglulegu millibili. 
Vera með þakgarð með gott útsýni yfir Akratorg og efla Akratorg með því að þétta umhverfið í kring. 
Styðja við ímynd miðbæjarins sem eitt elsta svæði á Akranesi svo að tíðarandi húsa og götu falli saman. 
Bæta framhlið verslana og gera þær meira aðlagandi. 
Gatan bjóði upp á að hafa markaði og aðrar samkomur. 
Merkurtún verður með aðlagandi innkomu og lokaðari með gróðri. Þar verður torfhús, fótboltavöllur, 
leiksvæði og hóll sem góðu útsýni yfir á Akrafjall. 

1,6 km radíus

15 mín. ganga

Akraneskaupstaður - HJÓLAÐ Á SLÉTTUNNI

ÞÉTTING BYGGÐAR

Gamlar byggingar
Nýjar byggingar

Akraneskauptaður er næstum 7000 manna bær þar sem er íbúum fjölgar
stöðugt. Miðbærinn er með mikla möguleika til betrumbótar með
hugmyndir um þéttingu byggðar, með áherslum á græn svæði og
vistvænar lausnir. Af öllum þeim ferðarmáta sem hægt er að velja verður
ganga að teljast vistavænasti kosturinn og manninum eðlilegastur.
Kosturinn við Akranes er að það er næstum rennislétt og hallalaust, sem
er tilvalið fyrir gangandi og hjólandi. Með minnkun umferðar og auknum
samgönguúrbótum þar sem gangandi og hjólandi hafa forgang er hægt að
gera styrkja tengsl milli götulífs og íbúabyggðar. Endurbættur miðbær á að
laða að fólk og styðja betur við verslun og þjónustu sem veitt eru í götunni
og efla mannlífið.

Þá er umhverfið hannað þannig að það hvetji fólk til þess að ganga, auki
val á mismunandi samgöngumáta og séu með öruggt og bjóðandi
umhverfi fyrir fólk með mismunandi hreyfigetu.

Of mikil umferð.
Lítil umlyking.
Miðbæjarsvæði of langt.
Meiri þjónustu.
Þörf á viðhaldi.
Vöntun á gróðri.
Kirkjubraut 12 of há. 
Ljót götumynd.

Styrkleikar TækifæriVeikleikar Ógnir
Akratorg.

Heppileg götubreydd.
Falleg gömul hús.
Kirkjan.
Kaffihúsið.
Lýsingin á toginu. 
Staðsetning.

Bílaumferð.
Vindur.
Lítil viðring fyrir 
verndargildi húsa.
„Nýji“ miðbærinn.
Minni atvinna.
Ekkert viðhald.

Betra aðgengi fyrir hjólandi 
og gangandi.
Bætt framhlið húsa.
Fleiri fyrirtæki og þjónusta í 
miðbæinn. 
Veitingarhús.
Gróður.
Þétting.
Fleiri íbúar.

Korterskortið
Kortið sýnir 1,6 km radíus út frá 
Akratorgi og eins og sést þá kemst 
maður langt á 15 mínútna göngi 
og 6 mínútna hjólatúr. 

UMFERÐARSKÝRINGAR

Bílastæði 
Hjólastæði 
Bílastæðahús 
Bílastæðahús með þakgarði 
Hjólastæðahús

SÖFNUNARSTAÐIR

Hvíldarstaðir
Veitingar
Þak veitingar
Torg 
Markaðir

Svæðið nær frá Skólabraut og að Kirkjubraut 28, 
alls 525 metrar. Inniheldur Akratorg og Merkurtún 
og skrúðgarð.  

Hella úr ryðfríu stáli sem segir til um 
byggingarár húsa sem hafa sérstakt gildi 
fyrir Akranes. 

Hjólastæðahús er 
hentugt í rigningu 
og snjókomu. 

Hjólagrindur með 
reglulega millibili. 

Gróðurbeð/setbekkur. 

Götusniðið er með þeim hætti að það skiptist í 5 hluta, göngusvæði sunnan megin,
hjólastíg, bílaumferð, blanda af bílastæði og göngurými og göngusvæði norðan
megin. Þar sem göngusvæðið norðan megin er oftar í skugga þá er göngusvæðið
sunnan megin breiðara. Öll bílastæðin eru skugga megin, norðan megin við
aksturlínuna og þar er einnig gert ráð fyrir gróðri, hvíldarsvæði, hjólagrindum og
öðrum götugögnum. Bílaumferðin er í einstefnu vestur, akgreinin er 3,5 metrar á
breidd með sveigju við Akratorg til að hægja á umferðinni. Hjólastígurinn er sólar
megin, hann er 1,5 metrar á breidd og rennur línulaga gegnum alla götuna.
Göngusvæði norðan megin er að finna gróður og önnur götugögn. Í götunni eru að
finna bílastæði fyrir hreyfihamlaða með 100 metra millibili þannig gatan er með
bjóðandi umhverfi fyrir alla.

Göngusvæði 
sunnan megin 

HjólastígurBílaumferðBílastæði og  
göngurými

Göngusvæði 
norðan megin  

GÖTUSNIÐ

Staðsetning

6 mín. á hjóli

Hugmyndir 

A

A

B
B

Sneiðmynd A-A

Langsnið B-B

GÖTUGÖGN
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GRUNNMYND
MKV. 1:1000

MKV. 1:500

MKV. 1:500

Bílastæða-
hús með 
þakgarði

AKRATORG

Með bættu miðbæjarsvæði sem leyfir manninum og menningu að blómsta er 
hægt að hafa mikil áhrif á bæinn. Miðbærinn tengist með grænum svæðum og 
litlum hvíldarstöðum. Merkurtún og Akratorg er hægt að nota allt árið í kring, 
þar er þungamiðjan sem tengir Skólabraut og Kirkjubraut saman. Umhverfið í 
götunni á að vera hvetjandi fyrir gangandi fólk og er gróður og önnur götugögn 
stór hluti af þeirri upplifun. 

Stækkuð mynd af göturými MKV. 1:100

Hjólastígur 

Bílastæði

Hjólastæðahús

I I I I Hjólastæði

Bílastæðahús 
með þakgarði

Akratorg

Akraneskirkja

Merkurtún

Torfhús

Fótboltavöllur

Hóll

Veitingasala

Skrúðgarður 

Hvíldarstaður

Þak veitingar

Hjólastæðahús

Markaður

Gróðurbeð/setbekkur
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Nýtt hús
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