Hverfisnefnd Oddeyrar

Umsögn vegna auglýstrar breytingar á
aðalskipulagi, maí 2020.

Stjórn hverfisnefndar Oddeyrar hefur fundað vegna umsagnar um auglýstrar skipulagsbreytingar á
umræddum reit, þar sem hækka á leyfilega hæð bygginga úr 3-4 hæðum í allt að 6-8 hæðir. Er um að
ræða breytingu á áður auglýstri skipulagsbreytingu sbr. bréf frá Skipulagssviði Akureyrarbæjar,
dagsett 8. október 2019 (2019090318 09-220) þar sem leyfileg hæð bygginga var allt að 11 hæðir.
Hverfisnefnd fagnar tillögum og áhuga um uppbyggingu á þessu svæði enda ljóst að í mörgum
tilvikum er viðhalds, endurnýjunar og jafnvel endurbyggingar þörf. Hverfisnefnd telur þó farsælast og
leggur áherslu á, að byggingum innan umrædds svæðis skuli haldið innan þeirra marka sem gildandi
skipulag gerir ráð fyrir og lýsir jafnframt yfir ánægju með gildandi, óbreytt skipulag. Ekki gangi að taka
þennan litla reit út fyrir sviga og ráðast í stórtækar breytingar, heldur skal skipulag uppbyggingar
verða heildrænt. Enda sér nefndin ekki hvernig svona breyting á þessum reit sé til þess fallin að
hvetja til frekari uppbyggingar á öðrum reitum svæðisins nema síður sé.
Hins vegar er það ánægjulegt, að leyfileg hæð fyrirhugaðra bygginga skuli lækkuð miðað við fyrri
breytingartillögur úr 11 hæðum í 6-8 hæðir. Hverfisnefnd telur að 6-8 hæða byggingar séu í það
hæsta á þessum stað, en 6 hæðir gætu hugsanlega átt þarna heima ef hönnun þeirra tekur mið af
núverandi umhverfi. Fyrir á svæðinu standa lágreist 2-4 hæða hús, allt að 150 ára gömul
(Gránufélagshúsið við Strandgötu 49 byggt um 1870, stendur syðst á þessum tiltekna
uppbyggingarreit) Hins vegar eru nokkrir þættir sem hverfisnefnd setur spurningamerki við:






Innviðir hverfis. Í fyrirhuguðum byggingum eiga að vera töluverður fjöldi íbúða. Eru innviðir
til staðar, raflagnir, neysluvatn, hitaveita og skólp sem annað getur þessum íbúðafjölda. Hvað
varðar umferðarmannvirki, er einnig ljóst að börn, búsett í þessari byggingu muni þurfa yfir
Hjalteyrargötu sem er nokkuð þung umferðargata. Og bera götur Oddeyrar þá aukningu
umferðar, sem óhjákvæmilega fylgja nokkrum hundruðum íbúa á þessum litla bletti. Það eru
ekki aðeins íbúar þessara fjölda íbúða heldur einnig starfsfólk og viðskiptavinir þeirrar
þjónustustarfsemi sem gert er ráð fyrir á neðri hæðum byggingana. Bílakjallari kemur
tæplega til með að anna allri þeirri umferð.
Burðarþol lands. Oddeyrin er í grunninn sandur og jarðvegur sem Gleráin hefur skolað
framan úr dal. Á þessu svæði voru flæður og lón og vitað, að við byggingu bryggjumannvirkja
skammt frá þessum stað var sig töluvert vandamál. Ber jarðvegurinn öll þessi þúsundir tonna
af steypu ?
Nýting fyrirhugaðra bygginga. Hverfisnefnd fagnar að sjálfsögðu öllum tækifærum sem gefa
nýjum íbúum og atvinnustarfsemi kost á að setjasta að í hverfinu. Nefnd hefur hins vegar
nokkrar áhyggjur af því, hvernig muni ganga að selja þarna íbúðir. Ljóst er, að íbúar þarna
munu búa fast við iðnaðar- og hafnarsvæði með tilheyrandi ónæði og óþægindum. Frekar
ætti að leggja áherslu á uppbyggingu verslunar- og eða þjónustu á þessum stað, en horfa
frekar til auðra lóða við t.d. Lundargötu og Norðurgötu þegar kemur að uppbyggingu íbúða.

Einnig hefur hverfisnefnd hlustað eftir viðbrögðum íbúa Oddeyrar og orðið þess áskynja, að töluverð
andstaða er meðal íbúa hverfisins við þessi áform, auk eigenda eigna og rekstraraðila á þessum
tiltekna reit. Sú andstaða ræðst m.a. af ofangreindum þáttum. Þó er rétt að taka það fram, að þó
nokkrir íbúa hverfisins eru einnig fylgjandi þessum áformum. Auk þess má geta þess, að íbúar

Oddeyrar fagna og lýsa yfir ánægju með uppbyggingu á þessu svæði en gæta verður hófs í stærð og
gerð. Í þeim efnum horfir Hverfisnefnd til sambærilegra húsa og risið hafa nær Miðbæ, við
Drottningarbraut og við Hafnarstræti í Innbænum. Í greinargerð með deiliskipulagi
Drottningarbrautarreits frá 14. mars 2012
(https://www.akureyri.is/static/files/Skipulagsdeild/Lodir/DrottningaSkilmalar.pdf), bls. 18-20) er
t.a.m. að finna ítarlegar kvaðir og kröfur um hæð og útlit bygginga og telur nefnd eðlilegt, að
sambærilegar kröfur séu gerðar á þessum reit. Og fyrst mögulegt var að byggja eftir þeim skilyrðum á
Drottningarbrautarreit, hvers vegna þá ekki hér.
Að öllu framansögðu, er það niðurstaða Hverfisnefndar Oddeyrar að hún sé ánægð með fyrirhugaða
uppbyggingu á svæðinu, en telur að huga beri að nánasta umhverfi, hvað varðar stærð og útlit húsa,
sem en einnig að fyrirhuguð nýting húsnæði sé í samræmi við það sem fyrir er á svæðinu. Stórfelld
íbúðabyggð getur tæpast átt heim svo nálægt iðnaðar- og hafnarsvæði sem þarna er.
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Efni: Umsögn um drög að breytingu á Aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030 og á Rammahluta
aðalskipulags fyrir Oddeyri.
Norðurorka hf. þakkar fyrir að fá tækifæri til að koma fram með umsögn um ofangreind drög.
Í október sl. sendi Norðurorka inn athugasemdir vegna skipulagslýsingar fyrir Oddeyri neðan
Hjalteyrargötu og vill með umsögn þessari ítreka þær athugasemdir sem þar komu fram.
Þær breytingar sem um ræðir kalla á breyttar forsendur fyrir svæðið. Á meðan ekki liggja fyrir skýr svör
um byggingaráform á svæðunum í kring er erfitt að segja með fullri vissu hversu miklar breytingar þarf
að gera á veitukerfum á svæðinu.
Það er mikilvægt að marka skýra stefnu um hvað á að gera í framtíðinni á stærra svæði þarna í kring
til að koma í veg fyrir að grafa þurfi upp götur í hvert skipti sem nýtt svæði er tekið til uppbyggingar.

Hitaveita
Ljóst er að styrkja þarf dreifikerfi hitaveitu að einhverju leiti þar sem áætlaðar byggingar eru verulega
stærri en þær sem fyrir eru á svæðinu. Fyrsta skrefið til að styrkja dreifikerfið væri að tengja saman
stofnlögn í Glerárgötu, frá Þórunnarstræti að Gránufélagsgötu, sem eru þá um 370m af stofnlögn sem
þyrfti að leggja. Um lágmarksaðgerð er að ræða en þegar horft er á stærra svæði, allt D svæðið, er ljóst
að grípa þarf til frekari aðgerða þ.e. styrkja stofninn enn frekar niður að umræddu svæði.
Vatnsveita
Vatnsveitan á eyrinni er tiltölulega öflug og ólíklegt að gera þurfi ráðstafanir í aðveitukerfum í tengslum
við bygginaráformin á svæðinu. Það eru þó atriði sem geta haft áhrif á matið eins og til dæmis hvort
sprinkler kerfi eigi að vera í öllum bílakjöllurum og þá hve miklar kröfur eru gerðar til slökkvivatns.
Fráveita
Aukning á lokuðu yfirborði (steypa og malbik) eykur það vatnsmagn sem lagnakerfið þarf að taka við,
til viðbótar við skólpið, en á þessu svæði er einfalt kerfi, þ.e.a.s. regnvatn og skólp er ekki aðskilið. Það
er því ekki ljóst hve mikið vatn kemur frá þessu svæði (háð íbúafjölda) en þó má reikna með að leggja
þurfi nýjar lagnir í Gránufélagsgötu, komi þar út lagnir frá svæðinu og allt að dælustöð fráveitu á
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Laufásgötu. Umræddar lagnir anna í dag öllu D svæðinu og er D1 aðeins lítill hluti af því. Þess vegna er
mjög erfitt að segja til um hversu mikið á að svera upp á meðan ekki liggur fyrir hvernig D svæðið í heild
verður byggt upp á næstu árum og hver mögulegur fjöldi íbúa á svæðinu.

Rafveita
Núverandi heimtaugar inná svæðið eru ekki stórar. Stórar byggingar með atvinnustarfsemi gætu kallað
á styrkingu dreifikerfisins frá spennistöð sem er við Laufásgötu. Það er ólíklegt að notkunin verði það
mikil að það þurfi spennistöð innan lóðarinnar en mikilvægt er að það komi fram að lóðarhafi gæti
þurft að leggja til pláss fyrir spennistöð ef notkunin er umfram það sem skynsamlegt er að leggja frá
núverandi stöð.

Norðurorka vill árétta að ef færa þarf veitulagnir vegna úthlutunar nýrra lóða til húsbygginga, fellur
kostnaður á þann er óskar breytinganna, eftir atvikum á Akureyrarbæ eða lóðarhafa háð framsetningu
skipulagsyfirvalda á lóðarskilmálum.
Norðurorka veitir frekari upplýsingar ef eftir því er óskað. Einnig er rétt að minna á kortasjá okkar
sem er öllum opin á netinu þar sem hægt er að skoða nánar legu veitulagna á svæðinu.
www.map.is/no

Bestu kveðjur,
Gunnur Ýr Stefánsdóttir
Verkefnastjóri á skrifstofu forstjóra
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