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Mynd fyrir breytingar

Fjölbreytt starfsemi er í götunni og þjóna 

þessar mismunandi byggingar mismunandi 

tilgang.  Þarna eru með annars verslanir, 

veitingastaðir og barir.

Fyrir eru fallegar, gamlar og sögulegar 

byggingar og má segja að þær séu það eina 

sem að lífgar upp á götuna.

Blandaður gróður er gróðursettur í 
götunni til þess að hafa hana ekki of 
einsleita.
Trén eru sett báðu megin til þess að 
búa til samhverfu sem fólki líkar 
betur við, veitir öryggistilfinningu og 
er meira aðlaðandi, ásamt því að gera 
götuna hlýlegri. 
Nútíma götuljós og lýsing upp úr 
gangstéttinni skapar meira öryggi fyrir 
þá sem fara um götuna en á sama tíma 
gerir það götuna kósý.
Snyrtilegir gróðurbeðsbekkir eru settir 
í miðja götuna til þess að fólk geti sest 
niður og hvílt sig, spjallað saman eða 
einfaldlega setið og fylgst með 
mannlífinu í götunni.
Vatn er rennandi eftir allri götunni, til 
þess að hefta ekki aðgengi er sett gler 
ofaná þannig að gatan er óslitin. Þetta 
er sett til þess að fríska upp á 
götumyndina til að auka litafjölbreytni 
og hafa í leiðinni róandi áhrif á fólk.
Bergflétta vex á steyptum útveggjum 
húsanna. Hlutverk hennar er að binda 
kolefni, hreinsa loftið og á sama tíma 
veitir hún hún húsunum náttúrulega 
hlýju. 

Með þessum breytingum höfðar gatan 
til stærri hóps fólks, hvort sem að það 
er á ferli að degi til eða kveldi. 
 

Afmörkun svæðis
92 metra kafli 
göngugötunnar

Lítið er af gróðri í götunni, er 

aðeins öðru megin á þessum 

kafla sem tekinn er fyrir. 

Gatan er fremur grátóna.

Lýsingu er ábátavant og fáir 

staðir eru til þess að setjast 

niður. 

Svæðið að degi til Snyrtilegt og hlýlegt umhverfi með fallegum gróðri, vatni og góðu aðgengi. 

Grænna Austurstræti
Aðlaðandi og öruggt umhverfi

Svæðið að kveldi  Upplýst, hlýlegt og öruggt.

Mynd eftir breytingu


