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Yfirlýsing höfundar 
Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af 
mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Helga Íris Ingólfsdóttir 
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Ágrip 
Markmið þessa verkefnis er að skoða byggðaþróun á Dalvík allt frá því að þéttbýli fór að 

myndast þar í kringum aldamótin 1900. Reynt er að varpa ljósi á það hvernig bærinn 

þróaðist og líka að greina þá áhrifaþætti sem áhrif höfðu á sköpulag bæjarins. Þrír 

meginþættir voru skoðaðir; náttúrufarslegar forsendur byggðarþróunarinnar, söguleg þróun 

byggðarinnar og skipulögin sem gerð voru fyrir svæðið. Síðan voru einstök atriði sem hafa 

haft áhrif á byggðaþróunina tekin út og skoðuð sérstaklega. Byggðamynstrið var að lokum 

skoðað með kenningar Conzen um borgarformfræði í huga.  

Helstu niðustöður eru þær að þróun þéttbýlisins á Dalvík sé samspil margra ólíkra þátta. 

Náttúrufarslegir þættir hafa að einhverju leiti haft áhrif á hvernig bærinn hefur þróast. Þar 

má aðallega nefna góða aðstöðu til bátslendinga frá náttúrunnar hendi auk nálægðar við 

gjöful fiskimið. Brimnesáin norðan við bæinn og Flæðarnar suðvestan við hann hindra 

vöxt bæjarins í þær áttir. Bæjarlandið hentar annars vel til byggðar og undirlendi er nægt. 

Byggðamynstrið mótast töluvert af mismunandi eignarhaldi á landi og hefur það aðallega 

haft áhrif á uppbyggingu í og við miðbæinn. Það sem einna mest áhrif hefur haft á 

þróunina á Dalvík er þó atvinnulífið og tækniframfarir því tengdar. Bætt hafnarskilyrði og 

tækniframfarir við fiskveiðar og vinnslu eru án efa einn af stærstu áhrifavöldunum 

byggðaþróunar Dalvíkur. Bærinn þróast út frá sjóbúðum í upphafi og þróun hans virðist að 

miklu leiti haldast í hendur við þróun sjósóknar. Það kemur því ekki á óvart að elsti hluti 

bæjarins er einmitt staðsettur meðfram ströndinni, allt frá Brimnesá í norðri að Flæðunum í 

suðri. Byggðin þróast svo þannig að hún yngist smá saman eftir því sem ofar dregur í 

bænum. Yngstu hverfin eru því jafnframt þau efstu.  
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Þakkir 
Fyrst og fremst vil ég þakka Dr. Sigríði Kristjánsdóttur leiðbeinanda verkefnisins fyrir 

leiðbeiningarnar, hjálpina og síðast en ekki síst fyrir alla þolinmæðina. Umhverfis- og 

tæknisvið Dalvíkurbyggðar fær þakkir fyrir aðgang að alls konar upplýsingum og  
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1.  Inngangur 

1.1. Tilurð verkefnisins 
Dalvík er ekta íslenskt sjávarþorp en þó töluvert yngra en þau mörg. Fyrstu íbúarnir setjast 

þar að rétt fyrir aldamótin 1900 en þrátt fyrir það hefur útræði hafi verið þaðan allt frá 

landnámi. Þróunin var hæg fyrstu árin en tók svo við sér og með bættum hafnarskilyrðum, 

tækniþróun, betri samgöngum og fjölbreyttara atvinnulífi fór bærinn að blómstra.  

Það er gaman og fróðlegt að skoða hvernig bærinn sem maður ólst uppí hefur byggst upp 

og hvaða áhrif hinir ýmsu þættir hafa haft á það hvernig bærinn lítur út í dag. Oft gerir 

maður sér ekki grein fyrir því hversu mikil áhrif ein ákvörðun, einhver breyting á tækni eða 

jafnvel tískusveiflur hafa haft á skipulag dagsins í dag. Til þess að skilja það þarf að skoða 

söguna vel og reyna að setja sig inn í aðstæður hverju sinni. Náttúrufarslegar forsendur 

byggðaþróunarinnar eru líka áhugaverðar og það hvernig byggðin þróast í takt við betri 

tækni og aukna þekkingu.  

1.2. Markmið 
Markmiðið með þessu verkefni er að athuga hvernig þéttbýli myndaðist á Dalvík. Skoðað 

verður hvernig bæði sagnfræðilegir sem og staðfræðilegir þættir höfðu áhrif á form, 

uppbyggingu og landnotkun bæjarins. Leitast verður við að skilja, samþætta  og skrásetja 

þessa áhrifaþætti á skiljanlegan hátt, bæði í texta sem og myndrænt.  Farið er yfir þær 

skipulagstillögur sem gerðar hafa verið fyrir Dalvík og þær skoðaðar með tilliti til 

þróunarinnar. Einnig verður skoðað hvernig einstakir þættir, eins og t.d. eignarhald lóða, 

geta haft áhrif á byggðaþróunina. Kenningar M.R.G. Conzen í borgarformfræði eru 

skoðaðar og reynt að greina byggðamynstur Dalvíkur út frá þeim.  Leitast verður þess að 

svara eftirfarandi spurningum: 

• Hvernig þróaðist byggð á Dalvík? 

• Hverjir eru helstu áhrifavaldar byggðaþróunarinnar? 

• Hvaða áhrif hafa mismunandi skipulagstillögur haft á þróun byggðarinnar? 
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1.3. Fyrri rannsóknir og sambærileg verkefni 
 

1.3.1. Kristmundur Bjarnason 
Á árunum 1978-1985 gaf Dalvikurbær út bækurnar Saga Dalvíkur í fjórum bindum. 

Kristmundur Bjarnason var fenginn til þess að skrásetja sögu bæjarins frá mörgum hliðum. 

Þarna eru mjög góðar upplýsingar um upphaf og þróun byggðar á Dalvík sem og 

upplýsingar um menningar- og atvinnusögu og fleira áhugavert. 

1.3.2. Páll Líndal 

Í bókinni Bæirnir byggjast, yfirlit yfir þróun skipulagsmála á Íslandi til 1938, eftir Pál 

Líndal er smá kafli um Dalvík og þróun byggðar þar fyrstu árin. Kaflinn er ekki stór eða 

ítarlegur enda ekkert formlegt skipulag gert fyrir bæinn á þeim tíma. Í bókinni er þó 

greinargóð lýsing á þeirri þróun sem varð á Íslandi þegar þéttbýlismyndun hófst en fullyrða 

má að svipaðar aðstæður og á Dalvík hafi verið víðar um landið. 

1.3.3.  M.R.G Conzen 
Í kring um 1930 kom M.R.G. Conzen, land- og skipulagsfræðingur, fram með þá kenningu 

að borgarlandslag væri skapað úr lagskiptu mynstri sem mætti lesa í og greina þróunarsögu 

þess (Conzen, 1969). Hann kallaði þetta borgarformfræði (e. urban morphology). 

Samkvæmt Cozen eru grunneiningar skipulags borga eftirfarandi: 

• Skipulag gatna og uppröðun þeirra í gatnakerfi 

• Lóðir og samsetning þeirra í gatnareiti 

• Byggingar húsaraða 

Saman raðast þessar grunneiningar svo saman og mynda byggðamynstur sem er breytilegt 

eftir tíð og tíma (Dr. Sigríður Kristjánsdóttir, 2004). 

Í verkefninu er fjallað um skipulagstillögur sem gerða hafa verið fyrir Dalvík og þær 

skoðaðar með borgarformfræðina og þessar grunneiningar Conzen í huga. 

1.3.4. Ísland 
Dr. Sigríður Kristjánsdóttir hefur einbeitt sér að rannsóknum á borgarformfræði þar sem 

leitast er við að skilja hvernig uppbygging borga hefur verið, hvaða þættir hafa haft áhrif á 

þessa uppbyggingu og innbyrðis tengsl þessara áhrifaþátta. Doktorsritgerð Sigríðar fjallar 

um uppbyggingu Reykjavíkur og sú þróun skoðuð með því að beita hugtökum og 

aðferðafræði Caniggia og Conzen um borgarformfræði.  
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Árið 2004 skrifaði hún grein sem heitir Borgarformfræði og birtist í Landabréfinu, tímariti 

landfræðinga. Sigríður skrifaði einnig fyrir Fræðaþing landbúnaðarins árið 2005, grein um 

þróun byggðar út frá náttúrufarslegum forsendum og tekur Reykjavík þar til skoðunar.  

Tvö BS-verkefni svipuð þessu hafa verið unnin af nemendum í umhverfisskipulagi við 

Landbúnaðarháskóla Íslands á undanförnum árum. Berglind Sigurðardóttir skrifaði BS-

verkefni um Hveragerði og byggðaþróun þar árið 2009 og Rósa Hlín Hlynsdóttir fjallar um 

það hvernig byggð þróaðist í Borgarnesi í BS-verkefni sínu frá árinu 2008.  

 

1.4. Efnistök 
Ritgerðinni er skipt upp í níu meginkafla. Í fyrsta kaflanum er inngangur að ritgerðinni og 

stuttlega fjallað um markmið hennar og efnistök auk þess sem farið er yfir fyrri rannsóknir 

og sambærileg verkefni á athugunarsvæðinu. Í öðrum kafla er fjallað um þau gögn og þær 

aðferðir sem notaðar voru við vinnslu ritgerðarinnar auk þess sem farið er myndrænt yfir 

vinnuferilinn. Þriðji kafli lýsir athugunarsvæðinu, helstu einkennum þess og staðreyndum. 

Þar er einnig örnefnakort til þess að lesandi geti staðsett sig betur. Í fjórða kafla er farið 

yfir áhrif náttúrufarslegra forsendna á þróun byggðarinnar og þau áhrif sett fram 

myndrænt. Fimmti kafli fjallar svo um sögulega þróun byggðarinnar og íbúaþróun. Í sjötta 

kafla er farið yfir þær skipulagstillögur sem gerðar hafa verið fyrir bæinn og reynt að rýna í 

byggðamynstrið með hjálp kenninga Conzen. Sjöundi kafli fókusar á áhrif einstakra 

atburða, pólitískra ákvarðana, eignarhalds og stórra framkvæmda á byggðaþróunina. Þá eru 

þessi tilvik tekin út og skoðuð sérstaklega. Áttundi kafli eru umræður og lokaorð og í 

níunda kafla er heimildaskráin. 
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2. Gögn og aðferðir 
Við gerð þessa verkefnis var aðallega notast við hefðbundnar sögulegar heimildir s.s. 

uppdrætti, ljósmyndir, loftmyndir, skipulagstillögur og greinargerðir með þeim, 

fundargerðir og munnlegar heimildir. Einnig er mikið til  stuðst við bækurnar Saga 

Dalvíkur, bindi 1-4, sem skrifaðar voru af Kristmundi Bjarnasyni á tímabilinu 1978 til 

1985. Tvær greinar, önnur  um borgarformfræði og hin um þróun byggðar út frá 

náttúrufarslegum forsendum eftir Dr. Sigríði Kristjánsdóttur, voru notaðar við greiningar.  

 

2.1. Aðferðir  og vinnuferill 
Í upphafi var verkefnið skilgreint og settar fram spurningar sem leitast er við að svara. Eftir 

það var farið af stað í heimildaöflun og skráningu á þeim. Einnig var farið að safna 

vinnugögnum s.s. loftmyndum, teiknigrunnum og öðru sem til þurfti. Síðan hófst vinna við 

greiningar sem voru þríþættar; greining á náttúrulegum forsendum byggðaþróunar á 

athugunarsvæðinu, greining á sögulegri þróum byggðarinnar og greining á þeim 

skipulagstillögum sem gerðar höfðu verið fyrir athugunarsvæðið. Eftir greiningarnar var 

farið í að setja þróun byggðarinnar fram myndrænt. Áhrif einstakra framkvæmda og 

eignarhalds á landi voru skoðuð nánar í þremur dæmum og síðast voru niðurstöður dregnar 

saman og settar fram á skýran hátt. 

 

 

 

 

 
Mynd 1 Vinnuferill verkefnisins. 
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2.2. Gögn 
Við mat á náttúrulegum forsendum byggðarinnar var stuðst við gamlar og nýjar 

loftmyndir, ljósmyndir sem sýndu landslagið, skriflegar heimildir ýmiskonar auk 

munnlegra heimilda. Notast var við loftmyndir frá Landmælingum Íslands frá árunum: 

1945, 1952 og 1960 og loftmyndir frá Loftmyndum ehf. frá 2003 og 2011.  

Héraðsskjalasafn Svarfdæla býr yfir ljósmyndasafni sem reyndist líka vel til verksins. 

Líkan af bænum eins og hann leit út árið 1934 og unnið var af Steingrími Þorsteinssyni, 

Júlíusi Kristjánssyni, Braga Jónssyni og nemendum Dalvíkurskóla árið 1994  hjálpaði líka 

til við að sjá fyrir sér landslagið eins og það var áður en landfyllingar og ýmsar 

framkvæmdir vegna gatnaframkvæmda breyttu því að ráði. Júlíus Kristjánsson var mér líka 

innan handar við að kortleggja náttúrufar svæðisins.  

Þegar kom að vinnu við skrásetningu á sögulegri þróun bygggðarinnar var mest stuðst við 

ritið Sögu Dalvíkur eftir Kristmund Bjarnason (1978, 1981, 1984 og 1985),eins og áður 

segir, auk fundargerðabóka bygginganefnda. Einnig komu að góðum notum 

fornleifaskráning svæðisins og greinargerðir skipulagstillagnanna sem unnar voru fyrir 

Dalvík á ýmsum tímum. Upplýsingar um byggingarár húsa voru fengnar hjá Þjóðskrá 

Íslands. 

 

Skoðaðar voru eftirfarandi skipulagstillögur: 

• Skipulagstillaga frá 1941 unnin af Guðmundi Hannessyni. 

• Skipulag Brimnestúns frá 1942 unnið af Skipulagi ríkisins 

• Skipulag frá 1946 unnið af Skipulagi ríkisins 

• Aðalskipulagstillaga frá 1969 unnin af Skipulagi ríkisins 

• Aðalskipulag Dalvíkur 1980-2000  unnið af Skipulagi ríkisins 

• Aðalskipulag Dalvíkur 1992-2012 unnið af Finni Birgissyni arkítekt FAÍ. 

• Aðalskipulag Dalvíkurbygðar 2008-2020 unnið af  Teiknistofu Arkítekta, Gylfi 

Guðjónsson og félagar ehf.  
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3. Athugunarsvæðið 

3.1. Lega athugunarsvæðisins 
Dalvík er breið vík utarlega í vestanverðum Eyjafirði fyrir miðju Norðurlands. Inn af 

víkinni gengur Svarfaðardalur til suðurs og klofnar í fram-Svarfaðardal og Skíðadal þegar 

sunnar dregur. Dalvík er stærsta þéttbýli í sveitarfélaginu Dalvíkurbyggð sem varð til við 

sameiningu Dalvíkurbæjar, Svarfaðardalshrepps og Árskógsstrandarhrepps árið 1998. 

Strandlengjan við Dalvík teigir sig allt frá ósi Svarfaðardalsár vestast á Böggvisstaðasandi 

að ósi Brimnesár norðan byggðarinnar. Undirlendi er þónokkuð þarna fyrir mynni dalsins 

og byggðin er umkringd Böggvisstaðafjalli og Heimafjalli til vesturs, Brimnesá og svo 

Upsaströnd til norðurs og hafinu til austurs. Í suðurátt opnast Svarfaðardalur með sinn 

tignarlega fjallahring.  

Frá Dalvík eru 34 km til Akureyrar og 412 km til Reykjavíkur eftir þjóðvegi 1. Þjóðvegur 

82 liggur í gegnum bæinn í norður-suður stefnu og um hann fer umferð til Ólafsfjaraðar og 

Siglufjarðar.  

 

Mynd 2 Mynd sem sýnir staðsetningu Dalvíkur. 
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3.2. Mörk athugunarsvæðisins 
Mörk athugunarsvæðisins eru gróflega teiknuð inn á myndina hér að neðan. Þessi mörk 

voru ákveðin því þetta er það svæði sem segja má að hafi verið skipulagt sem þéttbýli eða 

er í jaðri þess. Mörkin fara frá Böggvisstaðasandi og fylgja hafnarsvæðinu og 

athafnasvæðinu og fara aðeins norður fyrir Brimnesá og upp fyrir Upsir. Í vestri eru þau í 

beinni línu sem miðast við mörk Fólkvangsins í Böggvisstaðafjalli að hluta til og svo suður 

fyrir byggðina, yfir Flæðarnar og allt niður á Böggvisstaðasand aftur. 

 
Mynd 3. Mörk athugunarsvæðisins og helstu örnefni og kennileiti. 
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Mynd 4. Götukort af Dalvík. Höfundur: Ólafur Valsson 



 9

4. Náttúrufarslegar forsendur byggðaþróunar á Dalvík 
Ýmsir náttúrufarslegir þættir geta haft áhrif á það hvernig byggð þróast á hverjum stað. 

Berggrunnurinn, jarðvegurinn, vatnsbúskapurinn og gróðurinn leggja grunninn, sem síðan 

hefur  áhrif á búsetu mannsins (Sigríður Kristjánsdóttir, 2005).  

4.1. Veður 
Veðurstofa Íslands var með sjálfvirka veðurstöð á Dalvík frá 1995 til 2008, en athuganir 

voru frekar stopular (Guðrún Þórunn Gísladóttir, 2011). Á myndinni hér að neðan má sjá 

tíðni og vindstyrk helstu vindátta á Dalvík byggt á þeim gögnum. Þar sem vindar mótast af 

landslagi þá eru vindar eftir meginstefnu Eyjafjarðar algengustu vindáttirnar á Dalvík. 

Suðlægir vindar eru tíðastir að vetri til en norðlægir á sumrin og spilar þar hafgolan inn í.  

Norðan og norðaustanátt eru hvössustu vindáttirnar á Dalvík en suðvestanáttin getur líka 

verið ansi hvöss. Oft eru veður góð yfir sumartíman, þá sérstaklega í þýðri sunnanátt. 

Veturnir á Dalvík geta verið mjög snjóþungir, mun snjóþyngri en almennt gerist á landinu. 

Meðalárshiti í Eyjafirði er 3°C-3,5°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Vindrós fyrir Dalvík. (Guðrún Þórunn Gísladóttir). 
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4.2. Jarðfræði  
Berggrunnur Dalvíkur er blágrýti sem er talið vera 5-10 milljón ára gamalt. Dalvík stendur 

í mynni Svarfaðardals sem hefur verið mótaður af ísaldarjökli sem síðan skildi eftir sig 

jökulruðning á svæðinu þar sem Dalvík er. Hólarnir ofan við bæinn eru dæmi um 

jökulruðning. Landið reis töluvert við hop jökulsins og má sjá merki um fyrri sjávarstöðu, 

upp í allt að 12-16 metra hæð, á Dalvík og í neðanverðum Svarfaðardal. Landslag 

svæðisins einkennist af jökulruðningshólum og kvosum á milli. Jarðvegur er þykkastur i 

kvosunum en þynnri og jafnvel enginn þess á milli. Meira jarðvegsdýpi er eftir því sem 

sunnar dregur í átt að Böggvisstöðum (Aðalskipulag 1992-2012). 

 

4.3. Náttúruvá 
Dalvík er staðsett á jaðarsvæði þekkts jarðskjálftasvæðis, svokallaðs Kolbeinseyjarhryggs, 

sem liggur úti fyrir Norðurlandi allt frá Skagafirði að Öxarfirði. Það sem talið er einkenna 

þetta jaðarsvæði eru einstaka stórjarðskjálftar frekar en margir minni skjálftar. Þann 2. júní 

árið 1934 varð stór jarðskjálfti á Dalvík og nágrenni. Talið er að jarðskjálftinn hafi verið að 

stærðinni 6,2 á Richter (Kristmundur Bjarnason, 1984). Þessi skjálfti hefur jafnan verið 

kallaður Dalvíkurskjálftinn enda varð hans mest vart þar og þar urðu mestu skemmdirnar 

af hans völdum. Samkvæmt útreikningum og athugunum sérfræðinga á þessu sviði er 

Dalvík þannig staðsett að telja verður líklegra en ekki að skjálftar af stærri gerðinni verði 

einhverntíma aftur (Páll Halldórsson, 2005). Af þessu leiðir að Dalvík er flokkuð í hæsta 

áhættuflokk er varðar jarðskjálftahættu á landinu. Ekki er hætta á snjó- eða skriðuföllum 

þannig að þéttbýlinu á Dalvík stafi hætta af því. Undirlendi er töluvert og bratti í 

Böggvisstaðafjalli ofan við bæinn ekki það mikill. Svæðið er þó með þeim snjóþyngri á 

landinu og oft geta orðið slæm veður, sérstaklega úr norðri og norð-austri. Strax norðan við 

Brimnesá og eins víða í Svarfaðardal og Skíðadal er snjóflóðahætta töluverð.  

Munur á hæsta flóði og lægstu fjöru við Dalvík er ekki mikill eða 1,36 m milli hæst flóðs 

og lægstu fjöru og því eru litlar líkur taldar á að sjávarflóð valdi usla en ölduhæð getur þó 

orðið talsverð (Aðalsipulag 2008-2020). Í mestu vorflóðum í Svarfaðardalsá hefur 

vatnsborð á Flæðunum í nokkrum tilfellum orðið það hátt að litilsháttar hefur flætt í 

kjallara húsa við Flæðaveg. Ekki er talið að um neina hættu sé að ræða og ekkert tjón hefur 

orðið af þeirra völdum (Aðalskipulag 1991-2012). 
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4.4. Landslag  
Böggvisstaðasandur liggur vestur frá víkurmiðjunni, tæpra tveggja kílómetra langur og 

svartur og nær að ósi Svarfaðardalsár við Hálshöfða. Sunnan innsta hluta 

Böggvisstaðasands liggja Flæðarnar og fylgja ánni suður að þjóðveginum til Akureyrar. 

Flæðarnar eru votlendissvæði sem tilheyra Friðlandi Svarfdæla. Austur og norður frá 

sandinum hækkar landið nokkuð og myndar sjávarbakka meðfram ströndinni. Þessir 

bakkar, sem ná allt norður að ósum Brimnesár kallast Lágarbakkar. Áberandi dæld er í 

bakkana á einum stað í Brimneslandi. Þessi dæld nefnist Lágin og var uppsátur áður fyrr 

enda aðdýpi og lending góð (Adolf Friðriksson o.fl., 2000). Dældin nær u.þ.b. 300 metra 

upp í landið svo greinilegt sé. Þetta munu vera leifar eldri farvegs Brimnesár (Kristmundur 

Bjarnason, 1978). Ofan við sjávarbakkann tekur við land sem hentar ágætlega til byggðar, 

nokkuð slétt og þurrt. Eftir því sem ofar og vestar dregur verður landið hólóttara og við 

rætur Böggvisstaðafjalls eru nokkrar tjarnir. Nokkrar mýrar voru á svæðinu en ekki stórar. 

Þær voru aðallega niðri nálægt Flæðatjörninni og í suðurjaðri núverandi byggðar. Lækir 

voru nokkrir sem runnu ofan úr Böggvisstaðafjalli. Einn nokkuð stór og mikill var sunnan 

við skólahúsið syðst í bænum. Annar kom til hafs rétt norðan við Hafnarbraut 2 og svo var 

það Rjómabúslækurinn sem var í Brimneslandi. Smá vatnsspræna var líka í Láginni en 

ekki mikil (Júlíus Kristjánsson, munnleg heimild, desember 2011). Undirlendið er allmikið 

og meira en yfirleitt í fjarðarþorpum á Íslandi. 

 

4.5. Friðland Svarfdæla og Fólkvangur í Böggvisstaðafjalli 
Friðland Svarfdæla nær yfir allt votlendissvæði í neðri hluta Svarfaðardals frá sjó og að  

Húsabakka í Svarfaðardal. Þetta er elsta votlendisfriðland landsins, friðlýst með sérstakri 

reglugerð árið 1972. Landamerki Friðlandsins liggja rétt sunnan við bæinn og meðfram 

Skíðabraut og er allur vesturhluti Böggvisstðasands og Flæðatjörnin hluti af því 

(Kristmundur Bjarnason, 1984). 

Árið 1987 var ákveðið af bæjarstjórn að stofna fólkvang í Böggvisstaðafjalli. Friðlýsingin 

var endurnýjuð í janúar 2011. Fólkvanurinn er um 300 hektarar að stærð. Mörk hans eru að 

vestan girðing frá egg fjallsins og niður í Brimnesá, um það bil 1 km vestan við Selhól. Að 

sunnan girðing nærri merkjum Böggvisstaða og Hrafnsstaða og nær til fjalls. Að austan 

mörk byggðarinnar samkvæmt aðalskipulagi og að norðan fylgja mörkin núverandi gilvegi 

og í Brimnesá (Dalvíkurbyggð, 2011). 
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4.6. Samantekt 
Landsvæðið þar sem Dalvík stendur virðist henta vel til búsetu að mörgu leiti. Það sem 

helst er neikvætt við staðsetninguna eru helst til óblíð vetrarveður og mikill snjór auk 

jarðskjálftahættunar. Víkin er nokkuð opin fyrir hafi og norðanáttinni sem gerir hana 

erfiðari til búsetu en með betri hafnarmannvirkjum þá hefur verið komið að mestu í veg 

fyrir teljandi áhrif af þessum völdum. Þar sem Dalvík er á svæði með hæsta álagsflokki 

með tilliti til jarðskjálftahættu eru gerðar ítrustu kröfur um styrkleika bygginga sem reistar 

eru á svæðinu. Friðlýstu svæðin tvö, Friðland Svarfdæla og Fólkvangurinn í 

Böggvisstaðafjalli, liggja upp að núverandi byggð og koma í veg fyrir að byggðin stækki 

inn á þau svæði. Friðlandið liggur syðst og vestast, þar sem sandurinn byrjar að teigja sig í 

vestur, og Fólkvangurinn ofan við byggðina, ekki langt frá jaðri hennar.  

Landslagið sjálft er frekar slétt eftir að komið er upp fyrri sjávarbakkann og einu afgerandi 

einkennin sem hafa haft áhrif á þróun byggðarinnar eru lægðin þar sem Lágin er og svo 

hæðin sem kirkjan stendur ofan við, Kirkjubrekkan.  

Almennt hefur svæði marga jákvæða kosti til byggðar. Undirlendi er nokkuð mikið og 

snjóflóðahætta er engin í byggð. Mýrlendi er lítið á þessum slóðum og hefur ekki haft 

afgerandi áhrif á mótun byggðarinnar. Lækir sem merktir eru inná kortið hafa á sínum tíma 

haft einhver áhrif á það hvað húsin byggðust, sérstaklega sá syðsti sem var víst mjög 

vatnsmikill (Júlíus Kristjánsson, munnleg heimild, desember 2011). Þessir lækir eru þó 

allir horfnir núna og er veitt í skurði ofan byggðarinnar. Brimnesáin er líklega það 

náttúrufyrirbæri sem hvað mest áhrif hefur haft á sköpulag Dalvíkur því hún markar 

norðurenda þéttbýlisins greinilega. Lágin hefur líka haft þónokkur áhrif á byggðina. Þessi 

dæld í landið hefur alveg haldist óbyggð nema eftir að hún var fyllt upp að hluta og 

Frystihúsið var stækkað. Húsin raðast sitt hvoru megin á jöðrum Lágarinnar og þannig 

kemur hún í veg fyrir samfellda byggð á svæðinu. Kirkjubrekkan og svæðið fyrir neðan 

hana eru annað svona svæði. Brekkan hentar illa til bygginga en hentar óneitanlega vel til 

þess að renna sér í á snjóþotu og svo dregur hún athygli manns að kirkjunni þarna fyrir 

ofan. 
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Á myndinni að ofan má sjá yfirlit yfir þá náttúrufarslegu þætti sem hafa haft eða gætu haft 

áhrif á byggðaþróunina á Dalvík.  

 Fjólublá lína eru mörk Fólkvangsins í Böggvisstaðafjalli, gula línan sýnir mörk Friðlands 

Svarfdæla, bláar línur sýna ár og læki, appelsínugul lína gefur til kynna brattan 

sjávarbakka, grænu svæðin sýna mýrlendi og rauðu örvarnar sýna áberandi hæðir og lægðir 

í landslagið.  

 

Mynd 6. Yfirlit yfir náttúrufarslega áhrifaþætti á byggðaþróunina 
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5. Söguleg þróun byggðarinnar 
 

5.1. Landnám 
Talið er að þeir sem námu land í Svarfaðardal og á Upsaströnd hafi fyrst komið að landi á 

utanverðum Böggvisstaðasandi eða þar nálægt, því þar er lending einna best (Adolf 

Friðriksson o.fl., 2000). Helstu heimildir um landnám á Dalvík og í Svarfaðardal koma úr 

Svarfdæla sögu og Valla-Ljóts sögu. Samkvæmt þeim námu land á þessum slóðum 

Þorsteinn svörfuður og Karl rauði sonur hans. Þeir munu hafa siglt til Íslands frá Noregi og 

Helgi magri, sem þá var höfðingi yfir héraðinu, benti þeim á ónumið land  í Svarfaðardal. 

Þorsteinn byggði sér bústað á Grund í Svarfaðardal en Karl á Karlsá á Upsaströnd. 

Sögurnar snúast aðallega um deilur og vígaferli á milli Þorsteins og Ljótólfs goða á Hofi 

og manna þeirra. Svarfdæla saga er mjög þjóðsagnakennd á köflum og fólk kemur við sögu 

bæði lífs og liðið þannig að draga má sannleiksgildi hennar eitthvað í efa. Þrátt fyrir þessa 

ótrúverðugu atburðarrás þá virðist sem að í sögunum sé einhver sannsögulegur kjarni því 

fornleifarannsóknir hafa að mörgu leiti stutt við hluta hennar. Í sögunni er því t.d. lýst 

þegar Karl rauði er veginn eftir að Ljótólfur og menn hans sátu fyrir honum í Láginni. 

Þarna skammt frá, eða við húsið Höfn á norðurbakka Lágarinnar, komu menn niður á 

kumlateig sumarið 1908 (Kristmundur Bjarnason, 1978).   

Á miðöldum voru bænahús á Böggvisstöðum, Hrafnsstöðum, Upsum og Hóli og rennir það 

stoðum undir það að byggð hafi snemma hafist á svæðinu. Kumlafundir hafa líka verið 

margir á Dalvíkursvæðinu og styðja þeir það einnig að byggð á þessu svæði sé mjög forn 

(Adolf Friðriksson o.fl., 2000).  

 

5.2. Upphaf byggðar á Böggvisstaðasandi 
Allt frá upphafi byggðar í Svarfaðardal hefur sjórinn verið sóttur jafnhliða búskapnum. 

Dalurinn varð fljótt þéttsetinn og fjölmennur og marga munna að metta. Einna bestu 

lendingarskilyrðin munu hafa verið á utanverðum Böggvisstaðasandi, í víkurkrikanum auk 

Lágarinnar, og því varð það svæði fljótt aðalverstöð Svarfdælinga og þangað komu þeir til 

róðra vor og haust. Sjóbúðir úr torfi voru reistar og voru þær flestar kenndar við eigendur 

þeirra eða bæi í Svarfaðardal. Nokkrar af þessum búðum munu hafa verið lagfærðar og 

gerðar að föstu aðsetri manna þegar Sandurinn tók að byggjast (Kristmundur Bjarnason, 

1978). 
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Mynd 8. Nýibær 

Um 1860 fór að bera á því að fólki færi fækkandi í dölunum og fjölgaði aftur á móti á 

bæjunum við ströndina. Þessa röskun á búsetu mátti að mestu rekja til breyttra 

atvinnuhátta, sjómannastéttin var að verða til. Slæmt árferði og þrengingar hjálpuðu einnig 

til við þessa þróun. Veður var slæmt 

á þessum árum og grasbrestur oft 

mikill til sveita með tilheyrandi 

þrengingum. Þarna voru 

vesturheimsferðirnar í algleymingi 

og margir áttu sér þann helstan kost 

að fara annað hvort alla leið vestur til 

Ameríku eða setjast að nær sjónum 

þar sem atvinnuhættir voru 

fjölbreyttari en til sveita og reyna að 

hafa í sig og á á þann veginn. Margir settust að í sjóbúðum eða jafnvel peningahúsum og 

oft var svo látið heita sem um grasbýli væri að ræða svo síður yrði amast við 

fyrirkomulaginu af stjórnvöldum (Kristmundur Bjarnason, 1978). Árið 1881 hófst föst 

búseta á Böggvisstaðasandi þegar hreppsnefnd Svarfaðardalshrepps ákvað að stuðla að því 

að leyfa húsnæðislausri fjölskyldu að koma sér skjóli yfir höfuðið þar. Sú fjölskylda kom 

sér fyrir í einni af sjóbúðunum á sandinum 

en entist ekki lengi. Byggð var mjög 

óstöðug á Böggvisstaðasandi fyrstu tvo 

áratugina, fólk kom og fór, enda erfitt í ári 

fyrir marga og oft var þetta bara stutt 

stopp á lengri ferð í leit að betra lífi. Um 

1890 voru 4 fjölskyldur búsettar þar og 

ein einhleyp kona í 4 húsum.  Fyrstu 

íbúarnir sem festu rætur á 

Böggvisstaðasandi settust þar að árið 1887 og oft er það ártal notað til að marka upphaf 

byggðarinnar (Páll Líndal, 1982). Þegar manntalið er tekið árið 1901 eru fjögur tómthús á 

Böggvisstaðasandi með 31 íbúa. Þrjú þessara tómthúsa voru torfbúðir sem hétu Sandgerði, 

Gíslabúð og Halldórsbúð, en reisulegasti bústaðurinn var timburhús sem hét Nýibær og er 

enn þann dag í dag elsta hús bæjarins (mynd 8). Öll þessi hús voru þar sem núna eru 

Grundargata, Sandskeið og Flæðavegur (Kristmundur Bjarnason, 1978). Á fyrsta áratugi 

Mynd 7. Á Böggvisstaðasandi árið 1913. Baldurshagi 
lengst til vinstri. 
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tuttugustu aldarinnar risu allnokkur timburhús á Dalvík: Baldurshagi (mynd 7), Sogn 

(mynd 42), Sandgerði, Höfn, Jaðar og fleiri hús. Þessi hús risu bæði á svæðinu á sandinum 

þar sem sjóbúðirnar voru, en einnig í landi Brimness, lengra norður með ströndinni 

(Kristmundur Bjarnason, 1978). 

Um aldamótin fer hið nýja nafn Dalvík að festa sig í sessi enda þótti hið langa nafn 

Böggvisstaðasandur óþjált auk þess sem það bar á því að Sands-styttingunni væri ruglað 

saman við Litla-Árskógssand sem einnig var kallaður Sandur. Ekki er alveg víst hvaðan 

nafnið er sprottið en líklegast þykir þó að þarna sé hreinlega bara verið að vísa í landslagið, 

víkina fyrir mynni dalsins (Kristmundur Bjarnason, 1978). 

 

5.3. Verslunarstaðurinn Dalvík 
Lengi vel sótti fólkið í Svarfaðardal og á Upsaströnd verslun langar leiðir til Akureyrar, 

Hjalteyrar, Svalbarðseyrar eða jafnvel yfir til Skagafjarðar. Þegar þessi þéttbýlismyndun á 

Böggvisstaðasandi tók á sig mynd og sjómannsstarfið varð aðalatvinna fólksins þar komust 

fljótt á vöruskipti með matvæli. Þeir sem sóttu sjóin létu af hendi fisk og í staðinn fengu 

þeir kjöt og mjólkurvörur frá bændunum. Árið 1899 er samþykkt á hreppsfundi að sækja 

um löggildingu fyrir verslunarstað á Böggvisstaðasandi, en það hafðist ekki (Kristmundur 

Bjarnason, 1981). Gránufélagið á Akureyri varð fyrst til þess að opna verslun á 

Böggvisstaðasandi. Ekki var þó um fastaverslun að ræða því hafnarleysi olli því að erfitt 

var að taka á móti og skipa út vörum (Kristmundur Bjarnason, 1981). Þrjár 

kaupmannsverslanir voru opnaðar á fyrstu árum 20. aldarinnar, tvær á Sandinum en ein 

reis í Brimneslandi, rétt sunnan við Lágina. Upp úr aldamótum fóru íbúarnir að berjast fyrir 

því að fá staðinn löggiltan sem verslunarstað, en það hlaut í fyrstu mjög dræmar undirtektir 

yfirvalda, enda var álit margra á þessum árum að halda verslunarstöðum á landinu sem 

fæstum svo verslun yrði sterkari og kraftar hennar ekki dreifðir (Páll Líndal, 1982). 

Löggildingarleysið stóð verslun á Dalvík fyrir þrifum því illa hafði gengið að koma 

þorpinu inn í fastar áætlanir skipa. Árið 1909 flutti þingmaður svæðisins frumvarp á þingi 

um löggildingu verslunarstaðar á Dalvík og fór það í gegn. Það varð þó ekki fyrr en árið 

1912 sem verslunarstaðnum var afmörkuð lóð í landi Böggvisstaða sem þá voru í eigu 

Ríkisins. Svæðið sem um ræðir var ekki mjög stórt, enda var ekki mikil trú á því hjá 

ráðamönnum að þorp þetta ætti eftir að stækka mikið meira og er þá sérstaklega bent á 

hafnarleysið í því sambandi (Kristmundur Bjarnason, 1981). Árið 1916 sótti C. Höepfners 



 17

Mynd 9. Uppdráttur af verslunarlóðinni eins og hún var árið 1912. Höfundur: Freymóður Jóhannsson. 

á Akureyri um verslunarleyfi í landi Brimness og fékk það. Þá þegar hafði fyrirtækið haft 

fiskmóttöku á Sandinum í nokkurn tíma en hugði nú á meiri kaupmennsku á staðnum. 

Útibú KEA, Kaupfélag Svarfdæla, var stofnað árið 1919. Áður hafði félagið aðstoðað 

Landafurðafélag Svarfdæla við starfrækslu sláturhúss og afurðasölu í nokkurn tíma en 

hikað við að opna útibú. Ástæðan fyrir því munu einna helst hafa verið þrengingar sem 

fylgdu fyrri Heimsstyrjöldinni sem geisaði í Evrópu á þessum árum. Þegar Jóhann 

kaupmaður í Sogni í Brimneslandi hætti að versla keypti kaupfélagið landspilduna af 

honum og allan hans húskost. Í þeim húsum var útibú kaupfélasins opnað (Kristmundur 

Bjarnason, 1981). Með löggildingunni sem og stofnun Kaupfélagsins fór þorpið að taka við 

sér sem sést einna best á því að árið 1920 voru íbúar í þorpinu 121 en árið 1940 voru 

íbúarnir orðnir 314 (Hagstofa Íslands, 2011). 
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Mynd 10 Séð norður yfir Karlsbraut. 

5.4.  Þorpið stækkar  
Árið 1920 var Freymóður Jóhannsson málari fenginn til þess af byggingarnefnd hreppsins 

að gera uppdrátt af Dalvík. Hann gerði uppdrátt af bænum á fjórum blöðum en þar er þó 

ekki um eiginlega skipulagsuppdrætti að ræða (Kristmundur Bjarnason, 1978). Þó eru á 

þeim sýnd öll hús, götur þar sem helstu leiðir lágu um þorpið auk ræktunarlands. 

Uppdrættina má sjá í viðauka 1. Í dag eru 

þær götur sem fram koma á uppdráttunum 

ennþá nokkrar af helstu götum bæjarins eða 

Skíðabraut, Grundargata, Hafnarbraut og 

Karlsbraut. Sama ár fór eigandi Brimness 

fram á það að sýslunefnd veitti honum 

undanþágu frá þurrabúðarlögunum Hann 

fékk undanþáguna og hófst þá uppbygging 

fyrir alvöru í landi Brimness. Verslunarlóðin 

frá  1912  hélst óbreytt fram á fimmta áratug aldarinnar. Hún var alls ekki nógu stór fyrir 

þetta stækkandi þorp og hægt og bítandi tók það að vaxa langt út fyrir lóðina. Þessi 

stækkun mun hafa valdið hreppsnefnd áhyggjum að því er varðaði skipulag byggðarinnar 

(Kristmundur Bjarnason, 1985). Vaxandi útvegur og stækkandi fiskiskip kröfðust betri 

hafnarskilyrða og aðstöðu til þess að nýta aflann sem best. Um 1920 voru komnar í gagnið 

5 smábryggjur í einkaeigu. Tilkoma bryggjanna breytti landnýtingunni á þann hátt að ekki 

var lengur um að ræða einungis þessa tvo staði sem bátar gátu lagt að, Lágina og Sandinn, 

heldur var nú bakkinn á milli orðinn ákjósanlegur lendingarstaður. Fiskvinnslufyrirtæki 

fóru að líta dagsins ljós og verkamannastéttin stækkaði hratt. Byggðin fylgdi 

atvinnuþróuninni og tók því líka að teygja sig eftir bakkanum og meðfram Hafnarbrautinni. 

Árið 1940 náði byggðin allt frá barnaskólanum í suðri að Brimnesá í norðri (Kristmundur 

Bjarnason, 1981). 

 

5.5. Skipulagsmál í farvegi 
Árið 1932 er ráðunautur Búnaðarfélags Íslands fenginn til þess að skipuleggja 

ræktunarland við Dalvik og standa að mælingum. Dalvíkingar voru orðnir langeygir eftir 

auknu landrými fyrir hagagöngu búfjár enda flestir með smá búskap samhliða annarri 

vinnu. Þessi vinna var þó í raun til einskis og og mælingarnar komu ekki að notum.  Á 

árunum 1933-1936 er mikið rætt og ritað um framtíðarskipulag þorpsins, bæði hvað varðar 
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Mynd 11. Horft norður eftir Hafnarbraut  

byggingarlóðir en einnig skipulag ræktunarlandsins í kring. Jarðskjálftinn mikli 1934 og 

skemmdirnar af hans völdum höfðu einnig mikil áhrif á umræðuna. Mörg hús höfðu látið á 

sjá og sum það mikið að byggja þurfti ný þannig að endurnýjun húsakosts var mikil í 

kjölfar hans (Kristmundur Bjarnason, 1984). Lítið þokaðist þó í skipulagsmálunum enda 

ljóst að engin yrði þáttaka ríkissjóðs í kostnaðinum við skipulagsvinnuna enda þorpið ekki 

skipulagsskylt þar sem það var með undir 300 íbúa (Páll Líndal, 1983). 

Árið 1936 biður oddviti hreppsins 

Guðmund Hannesson prófessor um aðstoð 

við skipulag þorpsins enda orðið dagljóst að 

Dalvík fer stækkandi. Guðmundur hafði 

lengi haft mikil afskipti af skipulagsmálum 

og sat, einn þriggja manna, í Skipulagsnefnd 

ríkisins.  Guðmundur tók vel í beiðnina og 

árið 1941 gerði hann lauslega tillögu að 

skipulagi (mynd 27) og var sú tillaga send  

skipulagsnefnd ríkisins ásamt bréfi frá hreppstjóra (Kristmundur Bjarnason, 1985). Í Sögu 

Dalvíkur, fjórða bindi bls. 109,  er þetta brot úr bréfinu: 

Sendi ég yður hér með skipulagsuppdrátt Guðmundar Hannessonar, og vænti 

þess fastlega, að nú þegar verði gengið frá skipulagningu Dalvíkurþorps, þar 

sem hreppsnefnd hefur margítrekað farið fram á, að gengið yrði frá þeim 

málum, en skipulagsnefnd hefur í fleiri ár daufheyrzt við þeirri kröfu 

hreppsnefndar, Dalvíkurþorpi til tjóns, sérstaklega þeim hluta þorpsins, er 

ríkissjóði tilheyrir enda er svo komið, að sökum þessarar óreiðu á skipulaginu, 

eru menn hættir að byðja um byggingarlóðir í þeim hluta þorpsins. 

Frekari framgangur málsins strandaði á skorti á mælingum og grunnkortum. Árið eftir var 

hins vegar gerður tillöguuppdráttur af hluta Brimneslands (mynd 29) vegna fjölda 

fyrirspurna um lóðir þar. Sá uppdráttur var staðfestur árið 1942 (Aðalskipulagstillaga 

1969). Á árunum 1930-1940 hafði húsum í Brimneslandi fjölgað hratt vegna þrengslanna á 

verslunarlóðinni. Eftir mikið þref við bæði skipulagsnefnd og Vegamálastjóra um 

mælingar fékkst loks maður til þess sumarið 1944. Árið eftir sendi Skipulagsnefnd 

hreppsnefnd tillöguuppdrátt sem var samþykktur að undanskildum minniháttar breytingum. 

Tók þessi skipulagstillaga gildi í apríl 1946 (Kristmundur Bjarnason, 1985).  
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Mynd 12. Séð yfir þar sem núna eru Bjarkarbraut og 
Goðabraut. Goðabraut 6 er til vinstri og Bergþórshvoll til 
hægri. 

 

5.6. Dalvíkurhreppur verður til 
Árið 1928 var tekin í notkun brú yfir Svarfaðardalsá hjá Árgerði og önnur yfir Holtsá 

tveimur árum síðar. Þar að auki var á þessum árum unnið að uppbyggingu vegar til 

Akureyrar og var hann tilbúinn nokkru síðar. Skólahúsið var reist árið 1933 og skólar þá 

bæði á Dalvík og í Svarfaðardal (Kristmundur Bjarnason, 1984). 

Hafnarmálin voru alltaf til vandræða og hvað eftir annað löskuðst trébryggjurnar í miklum 

norðanveðrum. Eftir mikla baráttu og 

fjársöfnun í áratug hófust framkvæmdir 

við hafnargarð á Dalvík árið 1939. 

Framkvæmdin stóð í nokkur ár enda 

risastór fyrir sveitarsjóð. Garðurinn var 

gerður til vesturs út frá Láginni og 

skýldi þannig víkinni fyrir hafinu til 

norðurs. Tekin voru lán til að 

fjármagna verkið að hluta og lagðist 

það misvel í menn. Útgjöld 

sveitarsjóðs höfðu aukist mikið við framkvæmdina og um leið álögur á einstaklinga 

(Kristmundur Bjarnason, 1984). Allar þessar framkvæmdir sem fylgdu vaxandi þéttbýlinu 

á Dalvík og kostnaðurinn sem þeim fylgdi lagðist illa í marga íbúa dalanna og töldu þeir að 

þeirra málstað yrði betur fyrir komið í sérstökum hreppi. Farið var fram á skiptingu 

hreppsins í tvennt eftir undirskriftasöfnun meðal dalbúanna. Í janúar 1946 er 

Svarfaðardalshreppi skipt og verður þá til Dalvíkurhreppur sem nær yfir þéttbýli Dalvíkur 

og allt norður í Ólafsfjarðarmúla. Landamerki til suðurs ráðast af Svarfaðardalsá auk þess 

sem jarðirnar Háls og Hrísar tilheyra Dalvíkurhreppi (Kristmundur Bjarnason, 1985). 

 

5.7. Uppgangstímar 
Togaraútgerð hófst frá Dalvík í kring um 1958 og árið 1960 var syðri hafnargarðurinn 

gerður. Hann reyndist mikil betrun fyrir höfnina (Kristmundur Bjarnason, 1984). Á milli 

áranna 1940 og 1960 fjölgaði íbúum Dalvíkur mjög ört, eða úr 311 í 907 (Hagstofa Íslands, 

2011). Þessa fjölgum má einkum rekja til bættra samgangna og blómlegs atinnulífs á 

þessum árum enda mikill uppgangur í sjávarútvegsgreininni með tilkomu togaranna og 
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Mynd 13. Hátíðarhöld í tilefni af sjómannadegi á horni 
Skíðabrautar og Hafnarbrautar.  

Mynd 14. Séð yfir gatnamót Goðabrautar, Bjarkarbrautar og 
Hólavegar  í kring um árið 1960. 

aukinnar vinnslu á botnfiskafla. 

Árið 1944 hófst rekstur 

Söltunarfélags Dalvíkur og var það í 

eigu ýmissa aðila á Dalvík auk KEA 

(Hjörtur E. Þórarinsson, 1991). 

Umsvif þess voru allmikil á sviði 

síldarsöltunar og seinna, eftir að 

síldin fór, á sviði rækjuveiða og 

vinnslu. Fiskimjölsverksmiðja KEA 

hóf starfsemi 1950. 

Atvinnutækifærum fjölgaði einnig á öðrum sviðum og t.d. lét KEA reisa þriggja hæða 

verslunar og skrifstofuhús á árunum 1953-1955 (mynd 43) og hóf rekstur á deildarskiptri 

verslun auk matstofu. Seinna var svo opnuð lítil matvörubúð við Skíðabraut. Frystihús 

KEA var stækkað í nokkrum áföngum og var þegar best lét eitt umfangsmesta fyrirtæki 

Kaupfélags Eyfirðinga (Hjörtur E. Þórarinsson, 1991). Á sjötta áratugnum var unnið að 

uppfyllingu norðan við nyrðri hafnargarðinn og stækkaði þá athafnasvæðið þónokkuð.  

Eftir 1960 hægðist aðeins á fólksfjölguninni en íbúafjöldinn náði eitt þúsund manna talinu 

árið 1968 (Aðalskipulag 1991-2012). Norðurgarður hafnarinnar var lengdur árið 1948. 

Hafin var bygging nýrrar kirkju árið 1953 og ári seinna var byggt við skólahúsið við 

Skíðabraut (Kristmundur Bjarnason, 1985). Nýtt íþróttahús við Skíðabraut var tekið í 

notkun árið 1967 og Hitaveita Dalvíkur tók til starfa 1969. Brú yfir Brimnesá var smíðuð 

árið 1945 og Múlavegur fyrir 

Ólafsfjarðarmúla var opnaður 

árið 1966 (Kristmundur 

Bjarnason, 1984). Með 

Múlaveginum jókst umferð í 

gegnum bæinn og þá var lagst  

í miklar pælingar um það hvar 

þjóðvegurinn ætti að liggja. 

Bæði kom til greina að leggja 

hann í gegnum bæinn og laga 

þá götustæðið með tilliti til aukinnar umferðar, eða þá að leggja hann vestan og ofan við 

bæinn þannig að öll umferð færi framhjá bænum. Í aðalskipulagtillögu frá 1969 er lagning 
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þjóðavegarins ákveðin í gegn um bæinn svo að vegur ofan byggðarinnar myndi ekki hindra 

vöxt kauptúnsins í framtíðinni (Aðalskipulagstillaga 1969). 

5.8. Kaupstaðurinn Dalvík 
Dalvík voru veitt kaupstaðarréttindi 10. apríl 1974. Árið 1970 voru íbúar bæjarins orðnir 

1065 talsins og áratug seinna 1269 (Hagstofa Íslands, 2011). Þetta samsvarar rúmlega 19% 

fólksfjölgun á einum áratug sem var meiri fjölgun en að meðaltali á landsvísu (Bygging 

álvers við Eyjafjörð, 1982). Mikill kippur komst líka í framkvæmdir á þessum árum og má 

sjá það á því að 132 íbúðir voru byggðar í bænum á árunum 1971-1980 (Þjóðskrá, 2011). 

Á áttunda áratugnum var líka mikið af hinum opinberu byggingum sem eru í notkun í dag 

byggðar. Árið 1972 er tekin í notkun bráðabirgða sundlaug vestan við íþróttahús. 

Heimavistarhús sunnan við skólann var byggt á árunum 1972-1975. Dvalarheimili aldraðra 

og Ráðhúsið eru bæði tekin í notkun árið 1979 og Heilsugæslustöðin árið 1981 

(Kristmundur Bjarnason, 1985). Þessi þrjú hús eru öll staðsett í miðbænum, Dalbær 

norðaustan við Kirkjuna, Ráðhúsið niðri við Goðabraut og Heilsugæslustöðin neðarlega 

við Hólaveg. Barnaheimilið Krílakot var svo byggt vestan við Dalbæ árið 1980.  

Atvinnulífið varð líka fjölbreyttara á þessum árum og má sjá það í því að á Dalvík tóku til 

starfa t.d. bakarí, alifuglabú, saumastofa, bóka- og gjafavöruverslun og loðdýrabú við 

Böggvisstaði. Árið 1984 var Plastvörufyrirtækið Sæplast keypt til Dalvíkur. Fyrirtækinu 

hefur vegnað vel og er fyrirtækið enn í dag einn af stærstu atvinnurekendum í bænum 

(Promens, 2011). Nýtt 900 fermetra verslunarhús KEA, Svarfdælabúð, var opnað árið 

1985. Var það byggt norðan úr og áfast eldra verslunarhúsinu (Hjörtur E. Þórarinsson, 

1991).  

Árið 1980 var sett á fót bygginganefnd nýrrar sundlaugar en ekkert varð af framkvæmdum 

vegna ágreinings um staðarval. Hluti nefndarinnar vildi láta reisa sundlaugina á 

íþróttasvæðinu við skólann en aðrir vildu að hún yrði staðsett vestan kirkjunnar, fyrir ofan 

miðbæinn. Umræðan lá niðiri í áratug og það var ekki fyrr en árið 1994 sem ný sundlaug 

var tekin í notkun og þá á íþróttasvæðinu (Óskar Þór Halldórsson ,1994).  

Mikill kippur kom í byggingu nýs húsnæðis á Dalvík á árunum 1987-1990 eftir talsverða 

lægð árin á undan (Þjóðskrá, 2011). Húsnæðisskortur var farinn að hrjá bæjarbúa og að 

frumkvæði verktaka var farið í að byggja tvö fjölbýlishús til þess að mæta þessari þörf 

(Hér fæst ekki húsnæði, 1987). Á þessum árum voru byggðar 56 íbúðir, þar af 20 í tveimur 

fjölbýlishúsum (Þjóðskrá, 2011).  
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Á árunum 1990 til 2000 stóð íbúafjöldi á Dalvík nánast í stað og í fyrsta skipti frá því að 

bærinn tók að myndast varð nokkurs konar kyrrstaða. Á þessum árum var mikill 

niðurskurður í fiskveiðikvóta og hafði það vissulega áhrif á atvinnulífið og samfélagið. 

Verslunum fór að  fækka í bænum og atvinnulífið varð aftur einsleitara.  

 

5.9.  Frá aldamótum 
Frá árinu 2000 hefur íbúum Dalvíkur fækkað örlítið. Árið 2000 voru þeir 1485 en árið 

2010 voru þeir orðnir 1435. Sama þróun hefur átt sér stað í mörgum öðrum minni bæjum á 

Íslandi undanfarin ár. Hagvöxtur var mun meiri á höfuðborgarsvæðinu en á 

landsbyggðinni, eða allt að 26% meiri, og sogaði til sín mikið af fólki af landsbyggðinni 

(Sigurður Jóhannesson, 2010). Á þessum þensluárum voru byggðar 32 íbúðir á Dalvík 

(Þjóðskrá, 2011) Eitt af minnismerkjum um góðærið á Dalvík er Menningarhúsið Berg sem 

Sparisjóður Svarfdæla lét reisa handa íbúum sveitarfélagsins. Það var vígt árið 2009 og 

stendur sunnan við Ráðhúsið og myndar með því húsi og verslunarhúsinu hinu megin við 

Kirkjuveg nýtt torg í miðbænum. Eftir fjármálahrunið árið 2008 hefur minna borið á 

atvinnuleysi í Dalvíkurbyggð en að meðaltali á landsvísu og má að mörgu leiti þakka það 

stöndugum fyrirtækjum sem eru í bænum. Á þremur síðustu árum hefur íbúafjöldinn 

nokkurn veginn staðið í stað (Hagstofa Íslands, 2011). Byggingframkvæmdir hafa líka að 

mestu staðið í stað síðustu ár. Sveitarfélagið lét þó reisa nýtt íþróttahús við hlið 

sundlaugarinnar og var það vígt árið 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 15. Úr Láginni. Frystihúsið til vinstri og Byggðasafnið 
Hvoll til hægri. 
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5.10. Íbúaþróun og byggðamynstur 
Þegar horft er á íbúaþróun Dalvíkur þá kemur í ljós að eftir nokkuð rólega byrjun þá 

fjölgaði íbúum mjög hratt á milli áranna 1940 og 1950, eða úr 314 og uppí 639 manns. Það 

er rétt rúmlega 51% fjölgun á þessum tíu árum. Áratuginn þar á eftir fjölgar íbúunum aftur 

um 30%, eða úr 639 árið 1950 og uppí 907 árið 1960. Eftir það tekur við tímabil allt til 

ársins 1990 þar sem íbúafjöldi vex jafnt og þétt um ca. 15% áratug. Ákveðnu hámarki er 

náð í íbúafjölda á árinu 1990, en þá eru íbúarnir orðnir 1.481. Eftir það fer þeim smá saman 

fækkandi og árið 2010 eru þeir orðnir 1.435. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi byggðra íbúða á Dalvík fylgir að einhverju leiti íbúaþróuninni en er þó mun ýktari í 

sveiflum bæði upp og niður. Tekið skal fram að vegna skorts á upplýsingum þá eru ekki 

inni í þessum tölum þau hús sem byggð voru en hafa síðan verið rifin. Það skekkir 

myndina töluvert, sérstaklega fyrstu áratugina. Á milli áranna 1931 og 1940 eru byggðar 

31 íbúð á Dalvík og áratuginn eftir það, þegar íbúafjöldinn tvöfaldaðist, voru byggðar 49 

íbúðir. Þarna inni í eru líka áhrif af jarðsjálftanum árið 1934 sem varð til þess að mörg hús 

voru byggð eftir að eldri hús höfðu orðið fyrir hnjaski og skemmdum. Síðan tekur við 

tímabil til 1970 þar sem íbúðum fjölgar jafnt og þétt. Á áratugnum 1971-1980 er sprenging 

í byggingu íbúða og eru byggðar 132 íbúðir á þeim árum. Þetta má kannski að einhverju 

leiti rekja til breytinga á fjölskyldusamsetningu, fjölskyldur voru að verða minni en þær 

höfðu verið áður,  og aukinna krafna um sérbýli. Svo má líka benda á að inni í þessum 

tölum eru fyrstu raðhúsin sem byggð eru á Dalvík. Áður höfðu aðeins verið byggð 

Mynd 16. Íbúafjöldi Dalvíkur á hverjum áratug allt frá árinu 1920. Súlurnar sýna 
íbúafjöldann og ártalið er fyrir neðan þær. Upplýsingar voru fengnar frá Hagstofu 
Íslands . 
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einbýlis- eða tvíbýlishús í bænum og líklega var eftirspurnin mikil eftir minna og ódýrara 

húsnæði. Á áratugnum 1981-1990 voru 112 íbúðir byggðar á Dalvík. Stór hluti af þeim 

íbúðum eru í raðhúsum og 26 eru í fjölbýlishúsum þannig að þróunin heldur áfram að 

ódýrara og minna húsnæði. Allt frá 1991 til 2010 hafa verið byggðar 76 íbúðir. Þarna er 

um allskonar húsnæði að ræða. Meirihlutinn eru einbýlishús og raðhús en eitt fjögurra 

íbúða fjölbýlishús var þó líka byggt á þessum árum. Frá 2008 hafa byggingaframkvæmdir 

á Dalvík nokkurn veginn staðið í stað en þegar þessi ritgerð er skrifuð er eitt þriggja íbúða 

raðhús þó í byggingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar horft er á þróun byggðar á Dalvík þá kemur í ljós að rætur byggðarinnar eru fyrst og 

fremst á svæðinu við Böggvisstaðasand. Þar byrjaði þéttbýlismyndunin og þrátt fyrir að 

mörg af þessum fyrstu húsum séu nú horfin, þá eru þarna í dag engu að síður nokkur af 

elstu húsum bæjarins. Í þessu elsta hverfi Dalvíkur er mjög blönduð og frekar óásjáleg 

byggð í dag. Lóðir eru alla vega og þarna eru lítil gömul hús, bílskúrar, minni iðnfyrirtæki 

og líka stór iðnfyrirtæki, allt hvað ofan í öðru. Næst elsti hluti bæjarins er hægt að segja að 

sé Hafnarbrautin, Karlsbrautin og syðri hluti Karlsrauðatorgsins. Húsin þar eru að mestu 

byggð á árunum 1920-1940. Þarna er í raun komin byggð meðfram allri strandlínunni allt 

frá Skíðabraut og út að Brimnesá og síðan heldur þróunin áfram og byrjar þá að fara í 

Mynd 17. Fjöldi byggðra íbúða á Dalvík skipt niður eftir áratugum. Upplýsingarnar voru 
fengnar hjá Þjóðskrá Íslands í desember 2011. 
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vestur, eða í átt að Böggvisstaðafjalli. Þróunin 

er jafnari sunnan við Lágina, en utan við hana 

er þróunin í meiri stökkum. Yngstu hverfin eru 

þau sem eru efst í bænum, með undantekningu 

við Kirkjuveg þar sem nýleg hús eru á svæði 

sem áður hafði verið óbyggt vegna eignarhalds 

einkaaðila á hluta landsins. 

Hér á eftir eru myndir sem sýna í hvaða röð 

húsin á Dalvík byggðust. Hver mynd sýnir einn 

áratug og svo bætist sá næsti við á næstu mynd 

í nýjum lit (mynd 21). Hafa verður í huga að 

vegna skorts á upplýsingum eru bara sýnd þau 

hús sem enn standa í dag en ekki þau sem 

einhvern tíma á tímabilinu hafa verið rifin. 

  Í lokin er svo eitt samsett kort (mynd 21). 

 

 

1900-1910 

1911-1920 

Mynd 18. Byggðaþróunin á Dalvík 1900-1930. 

1921-1930 
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1941-1950 

1951-1960 1961-1970 

Mynd 19. Byggðaþróunin á Dalvík 1931-1970. 

1931-1940 
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Mynd 20. Byggðaþróunin á Dalvík 1971-2010  
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 Mynd 21. Samsett mynd af Byggðaþróuninni á Dalvík 1900-2010 
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Mynd 22. Loftmynd af Dalvík frá árinu 1945. Höfundur: Landmælingar Íslands. 
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Mynd 23. Loftmynd af Dalvík frá árinu 1952. Höfundur: Landmælingar Íslands. 
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Mynd 24. Loftmynd af Dalvík frá árinu 1960. Höfundur: Landmælingar Íslands. 
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Mynd 25. Loftmynd af Dalvík frá árinu 2003. Höfundur: Loftmyndir ehf. 
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6. Skipulagsgreining 
Í þessum kafla er farið yfir þær skipulagstillögur sem gerðar hafa verið fyrir Dalvík. Flestar 

þeirra voru samþykktar á sínum tíma en þó eru tvær þeirra sem ekki hlutu lögformlegt 

samþykki en voru samt notaðar að einhverju leiti við skipulagsvinnu.   

Skipulagstillögurnar eru fyrst skoðaðar og helstu atriði tekin fyrir í texta. Síðan er greining 

á skipulaginu samkvæmt Conzen og reynt að greina uppbyggingu þéttbýlisins með hliðsjón 

af borgarformfræðinni. þeir þrír grunnþættir sem mynda byggðamynstrið samkvæmt 

Conzen eru:  

• Skipulag gatna og uppröðun þeirra í gatnakerfi 

• Lóðir og samsetning þeirra í gatnareiti 

• Byggingar húsaraða 

 

Að lokum eru tekin raunveruleg dæmi frá Dalvik um svipað skipulagsmynstur og fram 

koma í greiningunum. Því er reyndar sleppt í umfjöllun um Aðalskipulagið 2008-2020, 

enda lítið farið að reyna á það. Notast er við kortagrunn Dalvíkurbyggðar við greininguna 

auk skipulagsuppdráttarins sem er birtur í heild sinni á eftir hverri greiningu.  

 

6.1. Skipulagstillaga Guðmundar Hannessonar frá 1941 
Að beiðni oddvita hreppsnefndar vann Guðmundur Hannesson tillögu að skipulagi á 

Dalvík árið 1941. Guðmundur kom til Dalvíkur og skoðaði svæðið, líklega sumarið 1937, 

til þess að gera sér betur grein fyrir aðstæðum þar eð mælingar vantaði. Til er bréf sem 

fylgir skissu af uppdrætti sem hann sendir til hreppstjóra árið 1937. Skissan sjálf er því 

miður glötuð. Skipulagstillagan var unnin án fullnægjandi mælinga því ekki fékkst 

mælingamaður til verksins og hlaut þess vegna ekki endanlegt samþykki. 

Skipulagið tekur aðeins til lítils hluta af því sem í dag er Dalvík og áherslan er vestan og 

norðan við Skíðabraut og Hafnarbraut. Þar sér hann fyrir sér að byggist upp bæjarkjarni 

með opnu svæði fyrir miðju og helstu byggingum í kring. Lögð er mikil áhersla á leiksvæði 

fyrir börn, oft í miðjum byggingareitunum. Í skýringum sem fylgja bréfinu frá 1937 fjallar 

Guðmundur nánar um tillöguna og færir fyrir henni ýmis rök. Þar kemur meðal annars 

fram skipting svæða eftir því hvort um er að ræða íbúðarhúshverfi og þjónustu eða höfn og 

útvegssvæði. Guðmundur tekur það fram í lok bréfsins að það sem honum þyki 

mikilvægast að hafa í huga við áframhaldandi uppbyggingu þorpsins sé í fyrsta lagi að 

spilla í engu fyrir meðfram sjónum svo útvegssvæðið geti stækkað eftir þörfum og í öðru 



 35

Mynd 26. Mynd af Karlsbraut tekin úr 
kortagrunni Dalvíkurbyggðar. 

lagi þá leggur hann áherslu á að gerður sé „bæjarvöllur“, eða opið svæði með helstu 

byggingum umhverfis. Í riti Guðmundar, Um skipulag bæja, sem kom út árið 1916 fjallar 

hann einmitt mikið um mikilvægi þessa bæjarvallar fyrir bæjarbraginn og hversu 

mikilvægt það sé fyrir framtíðaruppbyggingu bæjar að afmarka í upphafi þessa bæjarmiðju 

á hentugum stað (Guðmundur Hannesson, 1916). Í ritinu talar hann líka um skipulag gatna 

og hvernig best sé að láta götur liggja. Hann er ekki hrifinn af þráðbeinum götum með 

hornréttum þvergötum eingöngu, heldur vill hann hafa göturnar fjölbreyttar að lögun svo 

skipulagið verði ekki of einsleitt (Guðmundur Hannesson, 1916).  

6.1.1. Greining skipulagsins samkvæmt Conzen  
Gatnakerfið sem Guðmundur hefur skapað í þessari tillögu sinni einkennist af miklum 

fjölbreytileika gatnanna þrátt  fyrir smæð svæðisins sem skipulagt er. Stóru göturnar 

Skíðabraut, Grundargata og Hafnarbraut, sem þá þegar eru komnar, liggja beinar í gegnum 

þorpið. Hann er trúr sjálfum sér og passar að skipulagið verði ekki of einsleitt. Sumar 

göturnar ganga hornrétt á aðrar, en einnig eru þar götur sem ganga á ská, bogadregnar 

götur og líka ein botnlangagata.  

Lóðir eru ekki sýndar á skipulagstillögunni en með því að rýna í uppdrátttinn og skoða 

staðsetningu húsanna má nokkurn veginn sjá hvernig þær yrðu útfærðar. Flestar yrðu þær 

djúpar og mjóar, með stórri baklóð. Húsin á uppdrættinum eru öll stakstæð eða þá 

tvíbýlishús. Öll standa þau nálægt götunum án þess þó að vera alveg við þær nema á 

einstaka stað.  

6.1.2. Dæmi frá Dalvík – Karlsbraut  

 

Karlsbrautin er gata sem byggðist að lang mestu leiti 

upp á árunum 1930–1950. Hún liggur í stefnunni 

norður-suður. Einkennandi fyrir þessa götu er hversu 

þröng hún er og hvað húsin standa nálægt götunni. 

Lóðirnar eru djúpar og baklóðir gríðarstórar í mörgum 

tilfellum.  
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Mynd 27. Skipulagstillaga Guðmundar Hannessonar frá árinu 1941 
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Mynd 28. Mynd af Svarfaðarbraut  tekin 
úr kortagrunni Dalvíkurbyggðar. 

6.2. Uppdráttur af Brimneslandi frá 1942 
Vegna mikillar eftirspurnar eftir lóðum í landi Brimness var farið í að skipuleggja 

byggingalóðir þar árið 1942 (Aðalskipulagstillaga 1969). Mælingum var vissulega 

ábótavant en skipulagstillagan var þrátt fyrir það staðfest sama ár. Tillagan er einföld að 

gerð því þarna er eingöngu verið að skipuleggja íbúðahverfi enda fyrirséð að öll helsta 

þjónusta verði sunnan við Lágina á verslunarlóðinni. Þarna eru merkt inn á þau hús sem 

fyrir eru og standa öll við Karlsbraut. Tvær götur eru látnar liggja upp úr henni til vesturs 

og tvær þvergötur á milli þeirra samsíða Karlsbrautinni.  Ekki var mikið byggt eftir þessu 

skipulagi því stutt var í að tillaga fyrir allan bæinn yrði að veruleika árið 1946 og þá var 

þessi hluti töluvert breyttur (Aðalskipulag 1992-2012). Það sem þó hélt sér var staðsetning 

gatnamótanna tveggja til vesturs, Karlsbrautar og Bárugötu annars vegar og svo 

Karlsbrautar og Öldugötu hins vegar.  

6.2.1. Greining skipulagsins samkvæmt Conzen 

Skipulag þetta er mjög einfalt og hornrétt með tveimur götum sem ganga vestur úr 

Karlsbrautinni og svo tveimur þvergötum á milli þeirra.   

Lóðirnar eru 21 talsins og allar jafn stórar eða 28 metrar á breidd og 30 metrar á lengd, 

næstum ferningslaga. Á uppdrættinum sjást byggingareitirnir á lóðunum og eru þeir fyrir 

u.þ.b. miðri lóð. Þó er aðeins styttra er frá lóðamörkum að norður og vesturhlið 

byggingareitanna en að suður og austurhlið. Þetta er væntanlega gert til þess að fá sem 

mest sólarljós því kvöldsólin er ekki mikil á Dalvík. 

Húsin á uppdrættinum eru öll stakstæð eða þá tvíbýlishús með jöfnu bili símn á milli. 

6.2.2. Dæmi frá Dalvík – Svarfaðarbraut 1-5 

Húsin við Svarfaðarbraut 1-5 eru byggð á árunum 

1964–1965. Þau eru staðsett á hornréttum, 

ferhyndum lóðum og húsin fyrir miðri lóð. Aðeins 

styttra er að  lóðamörkunum við vesturhliðina en 

austurhliðina.  
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Mynd 29. Skipulag Brimnestúns frá árinu 1942 
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6.3. Skipulagsuppdráttur frá 1946 
Árið 1945 var lögð fram tillaga að framtíðarskipulagi bæjarins, gerð á vegum 

skipulagsnefndar ríkisins, og var hún staðfest í apríl 1946. Eftir þessu skipulagi byggðust 

stórir hlutar bæjarins og í raun er þarna lagður grunnur að því hvernig bærinn er í dag. 

Þarna er að töluverðu leiti stuðst við tillöguuppdrátt Guðmundar Hannessonar frá 1941 og 

eru göturnar neðst í bænum lítið breyttar enda búið að byggja nokkurn hluta af þeim 

húsum, t.d. hús við Sognstún, Skíðabraut og Hafnarbraut.  

Núverandi götur fyrir neðan Svarfaðarbraut í suðurhluta bæjarins liggja allar eins og gert er 

ráð fyrir á þessum uppdrætti. Í norðurhluta bæjarins liggja Karlsrauðatorg, Bárugata, 

Karlsbraut og Öldugata eins og í skipulaginu. Skipulagið nær til svipaðs landsvæðis og 

núna í dag er farið undir byggð. Skipulagið skiptir landnotkunni á ákveðna reiti og t.d. er 

iðnaðar- og athafnasvæði fyrirhugað meðfram ströndinni og verslun og þjónusta sett vestan 

við Grundargötu og Hafnarbraut og á reit sem takmarkast af Goðabraut, Hólavegi, 

Svarfaðarbraut og Kirkjuvegi fyrir miðju bæjarins. Bærinn skiptist nokkuð fyrir miðju, 

milli Hólavegar og Kirkjuvegar með opnu svæði, þjónustukjarna neðst og kirkjunni efst. 

Þarna spilar eflaust margt inn í. Löng saga um skiptingu milli Brimnes- og 

Böggvisstaðalands, landslagið á svæðinu sem er nokkuð bratt að hluta og líka 

fagurfræðilegar ástæður. Þarna er grunnurinn að núverandi bæjarmiðju lagður með þessu 

opna svæði. Kaupfélagshúsið við Hafnartorg er byggt samkvæmt skipulaginu en 

félagsheimili átti að rísa þar sem Ráðhúsið er nú. Þar sem Gunnarsbraut er nú var gert ráð 

fyrir röð einbýlishúsa með götu austan við sig og iðnaðarhverfi hinumegin götunnar. Stór 

opin svæði eru staðsett í kring um barnaskólann, sunnan Karlsrauðatorgs og fyrir ofan 

fyrirhugað þjónustusvæði í miðbænum og allt upp að kirkjunni. Í byrjun var mikið til farið 

eftir þessu skipulagi, en þegar fór að líða á seinni hluta sjötta áratugarins var farið að huga 

að því að láta gera nýtt skipulag. Það tafðist sífellt og því var það ekki í rauninni fyrr en 

árið 1982 sem nýtt skipulag er formlega staðfest. 

6.3.1. Greining skipulagsins samkvæmt Conzen 
Í skipulaginu frá 1946 er neðsti hluti skipulags Guðmundar Hannessonar frá 1941 notaður 

áfram en efri hluta þess breytt. Skipulagið tekur til mun stærra svæðis en tillaga 

Guðmundar og það sem við bætist er af öðrum toga en hugmyndir hans um gatnaskipan. 

Ofan við Goðabraut tekur við frekar einsleitt gatnakerfi með hornréttum götum með 

norður-suður og austur-vestur stefnu. Svo til einu tilbreytingarnar frá þessu eru í 

miðhlutanum þar sem tekið er tillit til lanslagsins í Kirkjubrekkunni og Láginni og götur 
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Mynd 30. Mynd af Smáravegi og 
Mímisvegi  tekin úr kortagrunni 
Dalvíkurbyggðar. 

skáaðar. Lóðirnar eru misjafnar að stærð og lögun.  Allar lóðirnar í suðurhluta bæjarins eru 

fyrir stakstæð einbýlis- eða tvíbýlishús, oft með opnu svæði inni í miðjum götureit. Í 

norðurhlutanum eru nýju lóðirnar svo til eingöngu undir parhús og byggð þar skipulögð 

mun þéttar en í syðri hlutanum.  

Einkennandi fyrir þetta skipulag hvað varðar staðsetningu húsanna á lóðunum er það að ef 

húsin eru norðan götu eru þau á miðri lóðinni, en ef þau eru sunnan við götu þá eru þau 

mun nær götunni og fá þá stóra baklóð í suður.  

6.3.2. Dæmi frá Dalvík – Mímisvegur/Smáravegur 

Götureiturinn sem aðallega samanstendur af húsum 

við neðanverðan Mímisveg að sunnan og Smáraveg 

að norðan er dæmi um þessa staðsetningu húsa á 

lóðum. Nyrðri húsin eru staðsett mun nær götunni og 

fá því stærri baklóð á meðan syðri húsin er því sem 

næst fyrir miðri lóð. Húsin á þessum reit eru byggð á 

árunum 1962–1972. 
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Mynd 31. Skipulagsuppdráttur Dalvíkur frá árinu 1946. 
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6.4. Aðalskipulagstillaga frá 1969 
Þessi aðalskipulagstillaga var unnin af Skipulagi ríkisins fyrir Dalvíkurbæ á árunum 1968-

1969. Allnokkrar breytingar höfðu verið gerðar frá skipulagsuppdrættinum frá 1946 og 

þótti tími til kominn að setjast yfir að svo komnu máli og skipuleggja frekari uppbyggingu 

í bænum (Aðalskipulagstillaga 1969). Með tilkomu þjóðvegarins fyrir Ólafsfjarðarmúla 

sáu menn fram á það að umferð myndi aukast í gegnum bæinn og því var lega hans 

mönnum efst í huga.  Það var rætt um að láta hann liggja annað hvort í gegnum bæinn eða 

fyrir ofan hann. Fyrirhuguð bygging dvalarheimilis aldraðra og apóteks og staðsetning 

þessara bygginga hafði líka áhrif á að farið var af stað í skipulagsgerðina. Ef þjóðvegurinn 

ætti að vera fyrir ofan byggðina yrði að íhuga betur staðsetningu bygginganna með tilliti til 

breyttrar aðkomu inn í bæinn.  

Það fór svo eftir nokkrar pælingar að gert var ráð fyrir því í tillögunni að þjóðvegurinn lægi 

í gegnum bæinn, þó með þeim fyrirvara að ef til þess kæmi að hann yrði færður upp fyrir 

kauptúnið væri hægt að tengja hann kauptúninu án þess að af því yrði veruleg röskun 

(Aðalskipulagstillaga 1969). Hægt er að sjá á uppdrættinum að gert er ráð fyrir tengingu 

vestur og upp úr bænum norðan við kirkjuna ef þannig færi.  

Skipulagið frá 1946 hafði gert ráð fyrir að aðalinnkeyrslan í bæinn úr suðri yrði Goðabraut 

en með þessari tillögu var því breytt þannig að innkeyrslan færðist í Skíðabraut eins og hún 

er enn í dag. Hinn nýji þjóðvegur (Skíðabraut, Hafnarbraut, Gunnarsbraut) er skilgreindur 

sem aðalbraut. Skilgreindar eru líka safngötur innanbæjarvegakerfisins. Þær eru, 

Svarfaðarbraut og Karlsbraut með norður-suður stefnu og Mímisvegur og Kirkjuvegur með 

austur-vestur stefnu. Breytingar á innanbæjarvegakerfinu áttu að gera umferð um 

kauptúnið auðveldari og öruggari. Götur eru hafðar frekar breiðar, eða 12-16 metrar, til 

þess að auðveldara reynist að moka þær og safna saman snjó. Breyting er gerð á 

staðsetningu verslunarhúsnæðis. Í staðinn fyrir að vera aðallega við Hafnarbraut og 

Skíðabraut þá er verslunarsvæði skilgreint á torgi neðst á opna svæðinu í miðjum bænum. 

Þetta er talið vera nauðsynlegt til þess að létta á þessum götum af því að þjóðvegurinn er 

að koma þarna í gegn auk þess sem skipulagið gerir ráð fyrir að á þessu torgi og þar í kring 

verði allar helstu opinberu byggingar og þjónusta. 

Skipulagstillagan var samþykkt í sveitarstjórn 11. júní 1969. Hún virðist hafa verið auglýst 

en svo ekki meira en það. Athugasemdir bárust og fór það svo að tillagan var ekki 

endanlega staðfest. Þrátt fyrir að staðfestinguna hafi vantað virðist vera sem svo að samt 

hafi meira og minna verið unnið eftir skipulagstillögunni allt þar til Aðalskipulag Dalvíkur 

1980-2000 leit dagsins ljós. 
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Mynd 32. Mynd af Dalbraut tekin úr 
kortagrunni Dalvíkurbyggðar. 

6.4.1. Greining skipulagsins samkvæmt Conzen 

Í aðalskipulagstillögunni frá 1969 er gatnaskipan þó nokkuð breytt frá skipulaginu 1946. 

Hornrétta götunetið víkur fyrir fjölbreyttari gatnaskipan sem einkennist af ákveðinni 

hringmótun á götunum í syðri hluta bæjarins. Þá mynda göturnar í íbúðahverfinu ofan 

Svarfaðarbrautar tvöfaldan hring með einni beinni götu (Mímisvegi) upp í gegn og svo 

raðast húsin sitt hvoru megin. Opin svæði eru innst í götuhringnum, sitthvoru megin. Það 

má einnig sjá þetta sama fyrirkomulag í nyrðri hluta bæjarins,alveg út við Brimnesá, en þó 

aðeins minni í sniðum.  

Í þessu skipulagi eru í fyrsta skipti skipulagðar raðhúsalóðir á Dalvík. Alls sex svoleðis 

lóðir eru skipulagðar í báðum bæjarhlutum. Að öðru leiti eru lóðir frekar einsleitar, 

ferningslaga og byggingareiturinn inni á miðri lóð. Þar sem þessar lóðir standa við mjög 

langar götur í skipulagstillögunni þá myndi þessi einsleitni í staðsetningu húsanna eiga eftir 

að auka á tilfinningu tilbreytingaleysis við að fara um göturnar.   

 

6.4.2.  Dæmi frá Dalvík – Dalbraut.  

Dalbrautin byggist upp á árunum 1977-1983 og er 

gott dæmi um frekar tilbreytingalausa byggð þar 

sem húsin standa í beinum röðum svo til jafn langt 

frá götunni báðu megin hennar og mynda beinar 

línur sem auka á lengd götunnar. 
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Mynd 33. Aðalskipulagstillaga frá árinu 1969. 
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6.5. Aðalskipulag 1980-2000 
Þegar vinna hófst við þetta Aðalskipulag árið 1978 var spurningin um legu þjóðvegar um 

Dalvík ennþá eitt helsta forgangsmálið. Sérstaklega var talið skorta upp á öryggi á horni 

Skíðabrautar og Hafnarbrautar. Á endanum var ákveðið að þjóðvegurinn yrði áfram á sama 

stað í gegnum bæinn en að gerðar yrðu ráðstafanir til þess að auka öryggi með aðgerðum 

til að minnka ökuhraða (Aðalskipulag 1980-2000). Böggvisbrautin var gerð að samfelldri 

umferðaræð allt frá Árgerði, sunnan bæjarins, og norður yfir Brimnesána og niður á 

þjóðveginn þar, þannig að önnur leið yrði greið í gegnum bæinn og myndi kannski taka 

einhvern þunga af þjóðveginum í gegn um bæinn.  

Innviðir bæjarins eru að mestu svipaðir og í fyrra skipulagi frá 1969. Aftur er þó 

skilgreindur smá reitur á horni Skíðabrautar og Hafnarbrautar fyrir verslun og þjónustu 

enda hafði hún aldrei lagst þar af þótt hún hefði minnkað til muna. Þar sem flestar 

opinberar byggingar voru komnar í hinn nýja miðbæjarkjarna sunnan við verslunarhhús 

KEA þá fylgdi verslunin smám saman á eftir. Kirkjuvegurinn er færður til og lagaður 

þannig að hann liggi sunnan við verslunarhús KEA og þaðan upp að Dalbæ í staðinn fyrir 

að liggja meðfram Láginni norðan við verslunarhúsið. Leikvellir fyrir börn eru nú settir inn 

sérstaklega og eru þeir þrír í bænum fyrir utan skólalóðirnar.  

Í skipulaginu er gert ráð fyrir að íbúðabyggðin vaxi til vesturs og aðeins suðurs á 

skipulagstímabilinu 1980-1999 og til norðurs á næsta tímabli eftir það. Fyrir þessari tillögu 

lágu þau rök að halda vegalendum sem stystum á milli íbúðabyggðar, verslunar og 

þjónustu og skóla- og íþróttasvæðisins. Ef byggt væri í suður yrði skóla- og iþróttasvæðið 

ekki lengur í útjaðri bæjarins heldur umlukið íbúðabyggð. Ný íbúðahverfi eru staðsett í 

gamla Brimneslandi, vestan við þáverandi byggð og upp með Brimnesánni og að veginum 

upp í Böggvisstaðafjall. Tvö ný hverfi eru líka staðsett ofan við byggðina sunnan við 

kirkjuna. Annað svæðið nær alveg frá kirkjugarðinum að veginum upp á skíðasvæðið, en 

hitt nær frá suðurhlið sama vegs og liggur alveg suður fyrir ofan þáverandi byggð við 

Böggvisbraut. Til stóð að hafa íbúðasvæðið enn lengra til suðurs en þá kom babb í bátinn. 

Árið 1971 hafði verið stofnað minkabú á Böggvisstöðum og var búið að byggja þar fjóra 

stóra skála auk fóðurgeymslu. Þegar leitað var álits á fyrirhuguðu skipulagi 

íbúðabyggðarinnar kom í ljós að ekki væri leyfilegt að byggja nær minkabúinu en í 500 

metra fjarlægð. Þá neyddust bæjaryfirvöld til þess að minnka suðursvæðið (Aðalskipulag 

1980-2000).  

 

 



 46

Mynd 34. Mynd af Hjarðarslóð tekin úr 
kortagrunni Dalvíkurbyggðar. 

 

6.5.1. Greining á skipulaginu samkvæmt Conzen 

Erfitt er að greina þetta skipulag með tilliti til kenninga Conzen því að á 

skipulagsuppdrættinum eru engar götur skipulagðar á nýjum skipulagssvæðum. Einungis 

sést móta fyrir einskonar innkeyrslum á nýju svæðin og svo helstu nýju umferðaræðum. 

Þetta er eðlilegt því þarna er farið að leggja meira í deiliskipulög nýrra hverfa og þau ekki 

lengur skilgreind jafn þröngt í aðalskipulagi. Helstu breytingar frá fyrra skipulagi eru þær 

að ekki er haldið áfram með þessar löngu hringlaga götur heldur er, þar sem byrjað var að 

byggja samkvæmt fyrra skipulagi, þeim breytt í botnlangagötur. Alls eru það fimm 

botnlangagötur sem verða til í skipulaginu og þær eru allar botnlangar enn í dag.. Frá því 

að skipulagstillagan árið 1969 var gerð höfðu 132 íbúðir verið byggðar á Dalvík á einu 

mesta uppgangsskeiði bæjarins frá upphafi. Nokkuð stór hluti af þessum íbúðum voru 

byggðar í götu sem heitir Hjarðarslóð og sést í þessu aðalskipulagi í fyrsta skipti. Ég ætla 

að taka hana fyrir þar sem hún er einkennandi fyrir þetta tímabil, allavega á Dalvík. 

 

6.5.2. Dæmi frá Dalvík – Hjarðarslóð 

 Hjarðarslóð er botnlangagata sem fimm raðhús 

greinast út frá og svo er leiksvæði staðsett innst í 

götunni. Þetta eru alls 26 íbúðir og 20 af þeim eru 

byggðar árið 1974 og hinar 6 árið 1979. Gatan er 

bein með pláss til þess að snúa við í endann. 

Raðhúsin standa frekar langt frá götunni og svo 

eru malbikuð bílastæði fyrir húsin sitt hvoru megin 

við götuna þannig að í raun virðist gatan vera eitt 

stórt malbiksflæmi. Lóðirnar eru litlar og mjóar og 

húsin eru staðsett aðeins norðan við miðju þeirra til 

þess að fá skjólgóða baklóð. Eldri húsin fjögur eru 

alveg bein en yngsta húsið er aðeins tröppulaga sem er góð tilbreyting og eykur á 

dýptarskynjunina þegar gengið er meðfram því. Aðalinngangar að íbúðunum snúa allir í 

norður. 
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Mynd 35. Aðalskipulagsuppdráttur 1980-2000. 
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6.6. Aðalskipulag 1992-2012 
Undirbúningsvinna fyrir Aðalskipulag 1992-2012 var mjög ýtarleg og mikið lagt í allar 

mögulegar upplýsingar og talnaefni.  Frá árinu 1980 höfðu meira en 80 íbúðir verið 

byggðar en ekki hafði þó verið fyllt upp í áður skipulögð íbúðahverfi ofan byggðarinnar. Á 

fyrri hluta níunda áratugarins var ekki mikið byggt á Dalvík og flestar þær íbúðir sem 

byggðar voru á seinni hlutanum voru í fjölbýlishúsum eða raðhúsum og tóku því ekki eins 

mikið pláss eins og einbýlishúsabyggð. Engu að síður er gert ráð fyrir nýrri íbúðabyggð á 

samtals um 21 hektara lands í þessu nýja Aðalskipulagi. Ný íbúðahverfi voru skipulögð allt 

umhverfis þáverandi byggð, alveg frá Brimnesá og suður fyrir skóla og íþróttasvæði. 

Einnig var svæði norðan við Brimnesá skilgreint sem byggingasvæði til síðari nota. Þarna 

var minkabúið á Böggvisstöðum ekki lengur í rekstri þannig að hægt var að fara með 

byggðina lengra í suðurátt. Gert er ráð fyrir stóru iðnaðarsvæði við Böggvisstaði, nýju 

iðnaðarsvæði við ströndina norðan Brimnesár og iðnaðarsvæðið við Böggvisstaðasand er 

líka stækkað lítillega. Gatnakerfið breytist ekki mikið frá því sem var í Aðalskipulaginu frá 

1980. Gert er ráð fyrir að Böggvisbraut verði aðalsafngata í vesturhluta bæjarins og tengist 

hún enn niður á þjóðveginn norðan Brimnesár. Sú nýbreytni er í þessu skipulagi að í fyrsta 

sinn eru teiknaðir inn gangstígar og gönguleiðir um bæinn (Aðalskipulag 1992-2012).  

 

6.6.1. Greining á skipulaginu samkvæmt Conzen 

Eins og með Aðalskipulag 1980-2000 er erfitt að greina þetta skipulag með tilliti til 

kenninga Conzen því að á skipulagsuppdrættinum eru engar götur eða lóðir eru skipulagðar 

á nýjum skipulagssvæðum. Allt helst nokkurn veginn eins fyrir utan ný svæði sem einungis 

eru sýnd á uppdrættinum en ekki skipulögð neitt meira. Ég ætla samt sem áður að taka fyrir 

götu sem heitir Hringtún og var að fara að byggjast þegar aðalskipulag þetta er gert. 

Svæðið sem Hringtún er á er sýnt sem nýtt íbúðahverfi ofan Böggvisbrautar, rétt sunnan 

við kirkjuna á aðalskipulagsuppdrættinum. Í dag er enn verið að byggja hús við þessa götu 

og mikið er af lausum lóðum í henni ennþá. Þrjátíu árum seinna er þetta ennþá yngsta 

hverfið í bænum. Þrjú yngstu húsin, byggð á árunum 2006–2007, standa efst í hverfinu 

með auðar lóðir allt í kringum sig. Búið var að úthluta svo til öllum lóðum í götunni árið 

2007 en eftir efnahagshrunið 2008 skiluðu lang flestir lóðunum inn. Kannski verður gatan 

enn í byggingu eftir önnur þrjátíu ár? 
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Mynd 36. Mynd af Hringtúni tekin úr 
kortagrunni Dalvíkurbyggðar. 

 

6.6.2. Dæmi frá Dalvík – Hringtún 

Hringtúnið er mjög stór gata með 26 lóðum sem liggja í hring. Einn botnlangi gengur upp í 

hverfið og heitir hann Miðtún. Vegna 

hæðamismunarins á svæðinu er hringurinn með 

smá sveigju á efri hluta hans. Gert er ráð fyrir 

leiksvæði inni í miðju hringsins. Húsin sem 

standa við Hringtún eru byggð á árunum 1981 – 

2007. Lóðirnar eru misjafnar að stærð, þessar 

elstu eru minni en þessar yngri. Einungis eru 

skipulögð einbýlishús við þessa götu.  
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Mynd 37. Aðalskipulagsuppdráttur 1992-2012  
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6.7. Aðalskipulag 2008-2020 
Þetta er fyrsta aðalskipulagið sem gert er fyrir sameinað sveitarfélag Dalvikurbæjar, 

Svarfaðardalshrepps og Árskógsstrandarhrepps sem varð til við sameiningu árið 1998. 

Áður en vinna hófst formlega við skipulagið var haldið íbúaþing í október 2006. Þar voru 

sjónarhorn íbúa skoðuð og þau svo lögð til grundvallar skipulagsvinnuni. Samhliða 

skipulagsvinnunni var líka unnið umhverfismat áætlana og þannig unnið að því að finna 

hentugasta skipulagskostinn í hverju tilfelli fyrir sig.  

Í Aðalskipulaginu er lögð áhersla á verndun náttúrunnar, tengsl við menningu og sögu 

samfélagsins og sérstöðu svæðisins. Talið er að þessir þættir stuðli að eflingu 

sveitarfélagsins. Einnig er mikið lagt í að bjóða upp  á nægt byggingarland, fjölbreytta 

búsetukosti og eflingu Dalvíkur sem mikilvægs þjónustukjarna við utanverðan Eyjafjörð.   

 

Helstu áherslur við gerð Aðalskipulagsins sem varða Dalvík sjálfa eru: 

 

• Áhersla á sterkan miðbæ, sem verði miðpunktur samgangna og þungamiðja 

verslunar og menningarlífs, með tengingu við hafnarsvæðið. 

• Unnið verði að endurbótum á bæjarmynd og umhverfi þar sem þess er þörf m.a. 

með þéttingu byggðar. Með þéttingu byggðar verður leitast við að auka hagkvæmni 

í uppbyggingu og rekstri bæjarins. 

• Á skipulagstímabilinu verði vöxtur bæjarins fyrst og fremst sunnan núverandi 

byggðar, meðal annars vegna góðra tengsla við skóla- og íþróttasvæði. 

• Gert verði ráð fyrir blöndun húsagerða og íbúðagerða í nýjum íbúðahverfum. 

• Unnið verði áfram að uppbyggingu fjölbreyttrar íþróttaaðstöðu með áherslu á holla 

hreyfingu. Gert verði ráð fyrir nýju íþróttahúsi á núverandi íþróttasvæði. 

 

Í aðalskipulaginu er aftur horfið frá byggð norðan Brimnesár og mun minna landsvæði sett 

undir íbúðabyggð en í fyrra Aðalskipulagi. Afmörkun landnotkunarreita í suðurhluta 

bæjarins er endurskoðuð þannig að meira er um blandaða landnotkun. Horfið er frá mikilli 

skiptingu íbúðahverfa og iðnaðar- og verslunarsvæða og þessu aðeins blandað saman á 

ákveðnum svæðum. Það er t.d. gert ráð fyrir blöndu íbúðabyggðar og minni iðnfyrirtækja á 

svæðinu við Skíðabraut, Grundargötu og Mýrargötu í elsta hluta bæjarins. Nýtt 

iðnaðarsvæði er skipulagt á móunum við Hrísar, sunnan við Svarfaðardalsá og smá spotta 

frá bænum. Í staðinn er iðnaðarsvæðið við Böggvisstaðasandinn minnkað og er nú svo til 
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aðeins hugsað fyrir léttan iðnað, sem á þá betri samleið með íbúðabyggð, en að þyngri 

iðnaður flytjist hægt og bítandi upp á Hrísamóana. Þannig er talið að betur verði hægt að 

skipuleggja svæðið við Böggvisstaðasand með það í huga að þessi útivistarperla fái betur 

notið sín og sé ekki eins einangruð frá bænum eins og hún er í dag.  

Uppdrátturinn sem fylgir hér að aftan er einungis þéttbýlisuppdráttur af Dalvík sem var 

gerður fyrir auglýsinu aðalskipulagstillögunnar. Á hinum eina sanna samþykkta 

aðalskipulagsuppdrætti er nákvæmlega þessi þéttbýlisuppdráttur mjög lítill hluti af stórri 

heild. Valið var að hafa þennan þéttbýlisuppdrátt hér af því að sjónum okkar er beint að 

Dalvík sjálfri en ekki öllu sveitarfélaginu.  
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Mynd 38. Þéttbýlisuppdráttur af Dalvík sem gerður var fyrir auglýsingu aðalskipulagstillögunnar.  
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Mynd 39. Böggvisstaðir  

Mynd 40. Brimnes árið 1933 

7. Áhrif eignarhalds og einstakra framkvæmda á þróun 
byggðarinnar 

7.1 Kaupfélag Eyfirðinga 
Landamerkin á milli jarðanna Böggvisstaða (mynd 39) og Brimness (mynd 40) hafa haft 

töluverð áhrif á sköpulag Dalvíkur. Enn þann dag í dag má í raun sjá móta fyrir 

landamerkjunum þar sem þau liggja í gegnum miðhluta bæjarins og skipta honum í tvennt 

með opnu svæði. Dalvíkingar, margir hverjir, 

flokka sig ennþá í tvennt; utanbæinga (utan við 

Lág) og sunnanbæinga (sunnan við Lág) og 

fylgir þessum flokkadrætti stundum rígur. Þegar 

Dalvík fékk verslunarlöggildingu og 

verslunarlóðin er ákveðin er hún alfarið staðsett í 

landi Böggvisstaða enda sú jörð í ríkiseigu á þeim 

tíma auk þess sem þéttbýlið myndaðist fyrst þar á 

Böggvisstaðasandinum. Alltaf höfðu samt einhverjar sjóbúðir verið í Brimneslandi  og þá  

sérstaklega hjá Láginni sem bauð upp á góða lendingu fyrir báta (Kristmundur Bjarnason, 

1978). Þegar verslunarlóðin fór að verða of þröng fyrir hina sístækkandi byggð fór fólk í 

auknum mæli að sækjast eftir því að byggja í landi Brimness. Landeigandinn þar fór fram á 

það við sýslunefnd árið 1920 að fá undanþágu 

undan þurrabúðarlögunum svokölluðu sem kváðu 

á um að þurrabýli skildu fara fram úr 300 

ferföðmum að stærð. Hann fékk undanþáguna og 

fór þá að geta boðið upp á byggingalóðir fyrir 

húsbyggjendur (Kristmundur Bjarnason, 1985). 

Á árunum 1930-1940 fjölgaði húsum í 

Brimneslandi hratt. Karlsbrautin byggðist að 

miklum hluta upp á þessum árum og í dag er þetta sú gata sem er með einna heillegustu 

götumyndina frá þessum tíma. Árið 1942 er gerður skipulagsuppdráttur af Brimnestúni og 

hann staðfestur formlega. Ekki var mikið byggt eftir honum því árið 1946 er staðfestur 

uppdráttur fyrir alla Dalvíkina og Brimnestúnið líka (Aðalskipulag 1992-2012). Árið 1958 

kaupir Dalvíkurhreppur land Brimness. Eigandi Brimness, Stefán Jónsson, ákvað að ganga 

til samninga við hreppinn eftir að honum hafði verið gerð grein fyrir því að annars stefndi í 
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að landið yrði tekið eignarnámi (Eyvör Stefánsdóttir, munnleg heimild 2011).  Síðan þá 

hefur bærinn stækkað nokkuð en aðal vaxtasvæðið hefur samt verið sunnan við Lágina. 

Norðan við Lág hefur byggðin vaxið til vesturs og í efsta hluta hennar eru staðsett þau 

fjögur fjölbýlishús sem í bænum eru. 

 

 

 

 

Mynd 41. Hin gömlu landamerki jarðanna Böggvisstaða og Brimness. 
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Mynd 42. Gamla Sogn  

Mynd 43. Verslunarhús KEA  

7.2 Kaupfélag Eyfirðinga 
 

Kaupfélagið hefur haft áhrif á byggðaþróun Dalvíkur allt frá því að það hóf rekstur á 

Dalvík árið 1919. Mikill uppgangur fylgdi rekstri KEA á Dalvík og allmikinn hluta 

þróunar bæjarins má rekja til ýmissa fyrirtækja og reksturs sem það stóð fyrir. Það rak ma. 

bílaverkstæði, sláturhús, matsölu, 

fiskvinnslustöð kjörbúð og stærstu verslun 

félagsins utan Akureyrar (Hjörtur E. 

Þórarinsson, 1991). Það átti líka hlut í 

Útgerðarfélagi Dalvíkinga. Félagið  hóf 

rekstur sinn í húsum sem áður höfðu 

tilheyrt Jóhanni kaupmanni í Sogni (mynd 

51). Hann hætti kaupmennsku og félagið 

keypti verslunarhúsin hans sem og 

landspilduna þar undir sem hann hafði áður keypt af eiganda Brimness. Árið 1934 keypti 

Kaupfélagið líka húseignir Höepfnersverslunarinnar og Íshúsið svokallaða sem og lóðirnar 

þar undir (Kristmundur Bjarnason, 1984). Með þessum kaupum öllum eignaðist Kaupfélag 

Eyfirðinga allstórt landsvæði rétt 

sunnan við Lágina. Í dag er hluti þessa 

svæðis enn í einkaeigu, en alla vega 

tvisvar hafa farið fram breytingar á 

þessu svæði. Árið 1976 var fyrri 

breytingin gerð, en þá höfðu 

sveitarfélagið og KEA makaskipti á 

hluta landsins sem bærinn nýtir núna 

m.a. undir Ráðhúsinu og austasta hluta 

Karlsrauðatorgs. Í staðinn fékk KEA 

landskika við norðvesturhorn lóðarinnar. Árið 2005 þegar farið var að skipuleggja 

íbúðasvæði og þjónustuíbúðir fyrir aldraða neðan Dalbæjar hafði Dalvíkurbyggð svo aftur 

makaskipti á landi við eigandann, sem þá var ekki lengur KEA heldur Reitir ehf. Þá fékk 

sveitarfélagið efsta hluta lóðarinnar, fyrir ofan göngustíginn og Reitir ehf. eignaðist í 

staðinn landskika fyrir neðan bakkann, sunnan við Frystihúsið (Dalvíkurbyggð, 2011). 
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Mynd 44. Útlínur lóðar KEA á Dalvík á ýmsum tímum. 

Segja má að eignarhald KEA á þessu svæði hafi eflaust haft áhrif á það hvernig miðbær 

Dalvíkur hefur þróast. Þarna var og er mikil miðstöð atvinnulífs og verslunar í bænum. 

Þessi stærsta verslun bæjarins hefur örugglega átt sinn þátt í því að bæjarmiðjan færðist 

þangað sem hún er núna en hélst ekki sunnar í bænum. Líka má færa rök fyrir því að 

kannski hefði svæðið á milli Kaupfélashússins og Dalbæjar byggst fyrr og öðruvísi upp ef 

félagið hefði ekki átt þann hluta lóðarinnar. Kannski væri þéttari byggð í miðju bæjarins ef 

þetta eignarhald hefði verið með öðrum hætti. 

 

 

 

 

Á myndinni hér að ofan má sjá breytingarnar á lóð KEA. Gula línan sýnir upphaflegu lóð 

Kaupfélagsins, græna línan sýnir lóðina eftir makaskipti við Dalvíkurbæ árið 1976 og 

rauða línan sýnir núverandi lóðamörk.  
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Mynd 45. Við Dalvíkurhöfn í kring um 
árið 1960. 

7.3 Höfnin 
 

Framkvæmdir við nyrðri hafnargarðinn á Dalvík hófust árið 1939. Byggður var 120 metra 

langur garður vestur frá Láginni, eða svokallaðri Brimnestöng. Garðurinn var síðan 

lengdur í 280 metra í áföngum allt til ársins 1948. Við framkvæmdina var notað grjót úr 

Brimnesgili. Syðri hafnargarðurinn var svo tekinn í notkun árið 1960 og þótti þá höfnin 

vera orðin mjög góð (Kristmundur Bjarnason, 1984). Síðan hafa bæst við smábátahöfn og 

núna árið 2009 ferjuhöfn fyrir Grímseyjarferjuna.  

Eins og fram kemur í kafla 5.6 þá var 

hafnarframkvæmdin stór biti fyrir hreppinn og olli 

deilum millli manna vegna umfangs. Sveitarsjóður 

tók lán til hluta verksins en hluti var greiddur af 

ríkinu. Að mati verkfræðinga þótti þessi 

staðsetning fyrir hafnargarðinn, út frá 

Brimnestöng, ekki vera sú ákjósanlegasta. Það 

þótti hentugra og kostnaðarminna að gera garðinn 

út frá Hólstöng, sem er aðeins norðar út með 

ströndinni. Að mati heimamanna kom þó ekkert 

annað til greina en þessi staðsetning og hafðist það  

á endanum í gegn. Þetta gerði það þó að verkum að 

erfiðlegar gekk að afla fjár til framkvæmdarinnar en ella 

(Kristmundur Bjarnason, 1984). Dalvík hefur alla tíð verið mikill útgerðarbær og fiskvinnsla alltaf 

aðal atvinnuvegurinn þannig að gera má ráð fyrir því að staðsetning hafnarinnar hafi haft þónokkur 

áhrif á þróun byggðarinnar. Ef höfnin hefði verið gerð lengra norður með ströndinni má ætla að 

smám saman hefði byggðin farið að teigja sig lengra með ströndinni í átt að henni og því hefði 

bærinn líklega orðið mun dreifðari en hann er í dag. 
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8. Umræður og lokaorð 
Byggð á Dalvík á sínar dýpstu rætur í sjósókninni. Byggð fór ekki að þróast á Dalvík fyrr en 

sjómennskan varð að raunverulegri atvinnugrein. Þarna eru bein tengsl á milli. Tiltölullega 

stutt er á góð fiskveiðimið frá Dalvík og lending góð frá náttúrunnar hendi. Verslun kemur 

svo aðeins seinna til sögunnar og styrkir enn frekar þessa uppbyggingu. Hún snýst aðallega 

um verslun með fisk til að byrja með. en þróast  með tímanum og verður fjölbreyttari með 

auknum fólksfjölda. Þéttbýlið byrjar að myndast við Böggvisstaðasand, þar sem sjóbúðir 

svarfdælinga voru áður fyrr. Fólk fór að setjast þar að vegna skorts og þrengsla í sveitinni og 

sá sér farborða með sjósókninni. Þróunin fór hægt af stað í fyrstu en þegar komið var fram 

yfir 1940 fór fólki ört fjölgandi á staðnum. Þegar upphafleg verslunarlóð var orðin of þröng 

þá var farið að byggja í landi Brimness, norðan Lágarinnar. Þar með er byggðin í rauninni 

farin að þróast út frá tveimur stöðum. Þegar fyrsta skipulagið er gert fyrir Dalvík alla, árið 

1946 eru drögin að uppbyggingu bæjarins lögð. Fyrir miðju bæjarins, meðfram gömlu 

landamerkjum Brimness og Böggvisstaða, er opið svæði og íbúðahverfi sitt hvoru megin við. 

Þróun byggðarinnar hefur fylgt þessum áætlunum í grófum dráttum. Stærsti hluti opinberrar 

þjónustu og verslunar er fyrir miðju bæjarins, neðan við opna svæðið og kirkjan trónir fyrir 

ofan það. Elsta íbúðabyggðin er meðfram ströndinni og svo smá yngist hún í átt að 

Böggvisstaðafjalli. Yngstu hverfin eru efst í bænum og eru á kafla komin alveg upp að 

mörkum Fólkvangsins 

Helstu áhrifavaldar byggðaþróunarinnar eru þrír. Í fyrsta lagi eru það atvinnulífið og 

tæniframfarir á því sviði sem hafa haft áhrif. Eins og áður segir er þéttbýlismyndun á Dalvík 

nátengd sjósókn og fiskveiði og því hafa allar breytingar á þessari atvinnugrein áhrif á þróun 

bæjarins. Þetta má sjá t.d. í þeim uppsveiflum sem urðu í kjölfar bættrar hafnaraðstöðu, 

síldarvinnslu og svo seinna með tilkomu togaranna. Áhrif Kaupfélagsins og fyrirtækja þess á 

bæinn hafa líka verið mikil, enda með mikil umsvif í bænum áður fyrr. Í öðru lagi hefur 

eignarhald á landi haft töluverð áhrif á hvernig bærinn er í dag. Bærinn byggist upp á landi 

tveggja jarða og er því hálf tvískiptur. Þegar eigandi Brimness ákvað að fara að selja lóðir úr 

landi sínu til íbúðabyggðar hafði það afdrifaríkar afleiðingar fyrir byggðina. Ef ekki hefði 

komið til þess væri bærinn örugglega öðruvísi upp byggður í dag en hann er. Opna svæðið í 

miðju bæjarins má líka rekja að einhverju leiti til þessara gömlu landamerkja milli Brimness 

og Böggvisstaða  auk landfræðilegra og fagurfræðilegra ástæðna. Eignarhald Kaupfélags 

Eyfirðinga á landsvæði fyrir miðju bæjarins hefur líka haft þau áhrif á þróunina að þangað 
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færðist miðstöð verslunar í bænum. Síðast, en ekki síst eru það nokkrir náttúrufarslegir þættir 

sem hafa haft áhrif á byggðaþróunina. Brimnesáin, Flæðarnar og hólarnir við rætur 

Böggvisstaðafjalls eru allt þættir sem hafa sett vexti bæjarins vissar skorður. Í seinni tíð er það 

síðan einnig lögformleg friðun Friðlands Svarfdæla við Flæðarnar og Fólkvangsins í 

Böggvisstaðafjalli sem hindrar frekari vöxt inn á þau svæði. Lágin spilar líka nokkurn þátt í 

byggðamynstrinu. Hún markar í raun skilin á milli ,,utanbæjar og sunnanbæjar” eins og 

dalvíkingar segja. Kirkjubrekkan hefur örugglega líka haft áhrif á það að sú ákvörðun var 

tekin að hafa opið svæði í miðjum bænum. 

Skipulagstillögurnar sem hafa verið gerðar fyrir Dalvík hafa mismikið vægi í 

byggðaþróuninni og má rekja það að mestu til þess að þær hafa verið í gildi mismunandi 

langan tíma. Skipulagstillaga Guðmundar Hannessonar frá 1941 hafði áhrif á það hvernig 

göturnar neðst í bænum, t.d. Bjarkarbraut, Sogngstún og Sunnutún, litu út en var aðeins 

hugsað fyrir verslunarlóðina og því kannski of smátt í sniðum. Skipulagstillagan sem var 

samþykkt árið 1946 er sú sem hefur haft allra mest um það að segja hvernig Dalvík byggðist 

upp. Hún var líka notuð allt þar til 1969 og á þessum tíma var þróunin býsna hröð. 

Aðalskipulagstillagan frá 1969 breytti skipulagi miðbæjarins aðeins frá fyrra skipulagi þannig 

að hann varð í raun eins og við þekkjum hann í dag. Aðalskipulögin sem á eftir komu höfðu 

minni áhrif á byggðamynstrið enda uppbyggingin ekki eins hröð og áður auk þess sem minni 

gatna- og lóðahönnun er lögð í þau en í eldri skipulög. Greining á skipulögunum og 

raunverulegri byggð leiddi í ljós að oft fer þetta tvennt ekki beint saman. Þegar of langur tími 

líður á milli endurskoðana á skipulögum þá hætta þær að virka. Með tímanum breytast 

nefnilega þarfir íbúanna og ef skipulagið er ekki að uppfylla þær að þá er ekki farið eftir því 

eða því jafnvel breytt eftirá. Dæmi um þetta er t.d. Hjarðarslóðin sem er raðhúsagata sem er 

byggð á svæði þar sem gildandi skipulag gerði ráð fyrir einbýlishúsabyggð. Það er ljóst að 

skipulög þurfa að vera vel unnin og endurskoðuð reglulega til þess að þau virki sem allra best.  

Það sem kom mér mest á óvart við vinnslu verkefnisins var hversu margir mismunandi og 

ólíkir þættir höfðu raun áhrif á byggðaþróun Dalvíkur. Þetta eru hlutir á borð við t.d. 

eignarhald á lóð, tækniframfarir, dæld í landslagið og bara einfaldar pólitískar ákvarðanir, 

eins og t.d. staðsetning á þjónustu. Flókið samspil allra þessara þátta er í raun það sem skóp  

bæinn og gerði hann eins og hann er í dag.  
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desember 2011. 

Mynd 31. Skipulagsuppdráttur Dalvíkur frá árinu 1946. Höfundur: Skipulag ríkisins. 

Mynd 32. Mynd af Dalbraut tekin úr kortagrunni Dalvíkurbyggðar í desember 2011. 
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Mynd 33. Aðalskipulagstillaga frá árinu 1969. Höfundur: Skipulag ríkisins. 

Mynd 34. Mynd af Hjarðarslóð tekin úr kortagrunni Dalvíkurbyggðar í desember 2011. 

Mynd 35. Aðalskipulagsuppdráttur 1980-2000. Höfundur: Skipulag ríkisins. 

Mynd 36. Mynd af Hringtúni tekin úr kortagrunni Dalvíkurbyggðar í desember 2011. 

Mynd 37. Aðalskipulagsuppdráttur 1992-2012. Höfundur: Finnur Birgisson. 

Mynd 38. Þéttbýlisuppdráttur af Dalvík gerður fyrir auglýsingu Aðalskipulags 2008-2020. 

Höfundur: Teiknistofa Arkítekta, Gylfi Guðjónsson og félagar ehf. 

Mynd 39. Böggvisstaðir. Höfundur óþekktur. Mynd í eigu Héraðsskjalasafns Svarfdæla. 

Mynd 40. Brimnes árið 1933. Höfundur óþekktur. Mynd í eigu Héraðsskjalasafns 

Svarfdæla. 

Mynd 41. Hin gömlu landamerki milli jarðanna Brimness og Böggvisstaða. Höfundur: 

Helga Íris Ingólfsdóttir. 

Mynd 42. Gamla Sogn. Höfundur óþekktur. Mynd í eigu Héraðsskjalasafns Svarfdæla. 

Mynd 43. Verslunarhús KEA. Höfundur óþekktur. Mynd í eigu Héraðsskjalasafns 

Svarfdæla. 

Mynd 44. Útlínur lóðar KEA á Dalvík á ýmsum tímum. Höfundur: Helga Íris Ingólfsdóttir. 

Mynd 45. Við Dalvíkurhöfn í kring um árið 1960. Höfundur: Haukur Helgason. 
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13. Viðauki 1.  
Uppdrættir af Dalvík eftir Freymóð Jóhannsson listmálara frá árinu 1920. 

 

 

 

Uppdráttur af Skíðabraut á Dalvík frá 1920 eftir Freymóð Jóhannsson.  
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Uppdráttur af  Hafnarbraut á Dalvík frá 1920 eftir Freymóð Jóhannsson.  
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Uppdráttur af Hafnarbraut og nágrenni á Dalvík frá 1920 eftir Freymóð Jóhannsson.  
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Uppdráttur af Brimneslandi frá 1920 eftir Freymóð Jóhannsson.  


