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DEILISKIPULAGSBREYTING ÞESSI VAR SAMÞYKKT AF
SKIPULAGSNEFND AKUREYRAR ÞANN _____________________.

DEILISKIPULAGSBREYTING ÞESSI SEM AUGLÝST HEFUR VERIÐ
SAMKVÆMT 1. MGR. 43. GR. SKIPULAGSLAGA NR. 123/2010 VAR
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Hluti af gildandi deiliskipulagi Naustahverfis, svæði norðan Tjarnarhóls, samþykkt í bæjarstjórn þann 20.05.2008,
síðast breytt 1. október 2013, mkv. 1:1000
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Tillaga að breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar við Kjarnagötu 2, mkv. 1:1000

Gildandi deiliskipulag öðlaðist gildi 19.02.2007, síðan hafa verið gerðar nokkrar breytingar á því, síðast 01.10.2013. Um
Svæðið sem breytingin nú nær til er í Naustahverfis, svæði norðan Tjarnarhóls, á norðvesturhluta
deiliskipulagssvæðisins, nánar við þjónustulóð á Kjarnagötu 2.

Greinagerð
Breytingin felst í því að bæta við tengingu með aðkomu frá Miðhúsabraut inn á lóð Kjarnagötu 2 og útakstur inn á
Miðhúsabraut frá bílastæði þjónustulóðar. Verið er að breyta afmörkun skipulagssvæðisins, bæði til vesturs og norðurs.
Afmörkunin til norðurs fer inn á skipulagssvæðið, Dalsbraut, frá Þingvallastræti að Miðhúsabraut og verður samhliða
deiliskipulagsbreytingu þessari verður gerð breyting á þeim skipulagsmörkum.
Markmið deiliskipulagsbreytingu þessari er að bæta umferðaflæði inn á þjónustulóð, Kjarnagötu 2 með því að beina
umferð beint inn á þjónustulóð af Miðhúsabraut og létta á umferð við hringtorg inn í hverfið. Nú fer öll umferð inn og út
af þjónustulóð frá Kjarnagötu og myndar raðir og umferðastíflu við hringtorgið sem hefur áhrif á umferð á
Miðhúsabraut.

útg. dags.

Breytingin felst í því:
Bæta við tengingu með aðkomu frá Miðhúsabraut inn á lóð Kjarnagötu 2 og útakstur inn á Miðhúsabraut frá bílastæði
þjónustulóðar og létta mikið á núverandi tengingu. Við útfærslu verður sett miðeyja til að aðskilja akstursstefnu í
vesturátt og austurátt að hringtorgi. Núverandi umferð á Miðhúsabraut er það lítil að tengingin mun anna vel þeirri
umferð sem áætluð er og gott betur. Raðir út frá þjónustulóð verða litlar og því ekki hætta á að bílastæðið stíflist og
hindri umferð af Miðhúsabraut inn á þjónustulóð jafnframt auka umferðaöryggi og umferðaflæði. Sjá nánar á
minnisblaði TENGING FRÁ BÍLASTÆÐI BÓNUS AÐ MIÐHÚSABRAUT, frá VERKÍS, DAGS. 2018-03-05.
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Deiliskipulag við Kjarnagötu 2

Samhliða nýrri tenginu inn á þjónustulóð verður bílastæðaplan lagað þar sem flæði umferðar og öryggi gangandi
vegfarenda verði bætt og einfaldað.
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