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„Heimarnir eru tveir: Sá heimur sem vér getum mælt með 

línu og stiku og sá heimur sem vér skynjum með hjarta 

voru og hugmyndaflugi. – Leigh Hunt.“ 

 (Gunnar Árnason, 1982, 93) 
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Yfirlýsing 

 

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. 

 

 

 

 

Hallfríður Guðmundsdóttir 
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Ágrip 

Viðfangsefnið í þessu verkefni er að skoða og greina sjónrænan staðaranda Akraness. 

Markmiðið er að skoða hvaða þættir það eru sem helst móta sjónrænan staðaranda Akraness 

með því að greina og skoða eftirfarandi þætti; bæjarhlið, hjarta bæjar, kennileiti, sjónlínur, 

göturými, liti, form og áferð.  

Til þess að nálgast viðfangsefnið var hugtakið staðarandi skilgreint og farið var í 

vettvangsferðir á svæðið, rýnt í sögu, ljósmyndir, kort og skipulag ásamt því að bera 

viðfangsefnið saman við erlendar bækur og rannsóknir er fjölluðu um sama efni. Leitast var 

við að svara spurningum eins og hvernig staðarandi var áður, hvert hann stefni og hvað sé 

jákvætt og neikvætt varðandi staðaranda Akraness. Til að draga fram lykilþætti greiningar var 

notast við ljósmyndir og kort. 

Eftir úttektina á svæðinu og greiningu á sjónrænum þáttum má segja að það sem er sterkast 

við Akranes er staðsetningin. Útsýnið og fjörurnar í kring auka mjög á gæði svæðisins. 

Fjölbreytt byggingarform ásamt flatneskju svæðisins ýtir undir sterkar sjónlínur. Ókostirnir 

eru helst að göturými er mikið sem minnkar tilfinningu fyrir rýminu, bæjarhlið er óljóst og 

óaðlaðandi og kjarni svæðisins er ekki nógu sterkur. Gamli kjarninn er illa nýttur, lokaður og 

viðhaldi er ábótavant.  

Staðarandi Akraness byggðist áður nær eingöngu á útgerð og var stéttaskipting mikil. Lítið 

skipulag var á myndun þéttbýlis sem var helst í höndum eigenda útgerðar og verslunar. Stefna 

staðaranda Akraness í dag er óljós, ný hverfi hafa verið byggð eins og úthverfi og þétting lítil. 

Göturými hefur haldist breið og ekki ýtt nægilega undir viðhald á sögulegum minjum.  

Niðurstöður eru helst þær að það þarf ekki mikið til að ýta undir sjónrænan staðaranda svæða. 

Efla þarf þátttöku íbúa og sveitafélags til að auka vellíðan notenda og ferðamennsku. Það að 

Akranes er sjávarpláss, nálægð þess við höfuðborgarsvæðið og höfnin á staðnum eru tól sem 

hægt væri að nýta betur til að auka gegnumstreymi um svæðið og efla sjónrænan staðaranda. 
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1. Inngangur 

Rannsóknir sýna að tilfinningaleg tengsl við svæði hafa áhrif á upplifun fólks og hafa 

heimahagar oftast sérstakt gildi í hugum þess. Með þessu verkefni er helst verið að skoða hver 

upplifun utanaðkomandi er af svæðum, þ.e. fyrir þá sem hafa enga hagsmuni eða rætur að 

rekja til ákveðins svæðis, og er yfirskriftin „glöggt er gests augað“. 

Staðarandi sveitarfélaga er áhugavert viðfangsefni. Þegar komið er inn í þéttbýli vaknar oft 

upp spurningin um, hvort hugað hafi verið að því hvernig sveitarfélög vilji taka á móti gestum 

og hvort staðarvitund sé í takt við þarfir staðarins. Til að auka áhuga á sveitarfélagi og laða að 

fleira fólk þarf umhverfið að standast lágmarkskröfur til að efla notkun og auka vellíðan 

notenda. Áhugi á ferðamennsku hefur aukist í gegnum árin og því er oft umhugsunarefni fyrir 

sveitarfélög hvernig þeir vilja bregðast við því. Þau sveitarfélög sem ekki eru við þjóðveg eitt, 

og hafa áhuga á að laða fólk til sín, þurfa að íhuga hvernig og hvað það er sem vekur forvitni 

innan þeirra. Með því að skoða sögu, myndir og lesa heimildir um staðinn gerir maður sér 

betur grein fyrir kveikjunni að staðaranda svæðisins. Bætt staðarvitund eykur jákvæða 

uppbyggingu þéttbýla og oft sjá gestir betur en heimamenn hver staðarandinn er, og má 

þannig með bættri staðarvitund bæta uppbyggingu og skipulag svæða. 

1.1. Tilurð verkefnisins   

Hugmyndin að B.S. verkefninu þróaðist út frá valáfanga í Landbúnaðarháskóla Íslands 

haustið 2011. Áfanginn, „Sjónmenntir IV“, bar undirskriftina „ Glöggt er gests augað“ og var 

staðarandi sveitarfélaga á Vesturlandi skoðaður í gegnum ljósmyndalinsu nemenda í 

vettvangsferðum. Nemendur máttu ekki vera tengdir staðnum, til að geta skoðað og greint 

betur svæðin út frá augum gestsins. Höfundur verkefnis og þrír aðrir nemendur tóku Akranes 

fyrir og viðfangsefnið vakti áhuga höfundar á að rýna frekar í svæðið. 

1.1.1 Inngangur að áfanganum 

Tilgangur valnámskeiðs í „Sjónmenntum IV“ við Landbúnaðarháskóla Íslands haustið 2011 

var að greina á sjónrænan hátt gæði þéttbýlisstaða á Vesturlandi (Helena Guttormsdóttir, 

2011). Þeir þéttbýlisstaðir sem voru valdir til skoðunar voru Akranes, Borgarnes, Búðardalur, 

Grundarfjörður, Ólafsvík og Stykkishólmur. Hugmyndin að verkefninu var fengin frá 

menningarráði og yfirstjórn háskólanna á svæðinu, um möguleika á samstarfi til að finna 

„samlegðaráhrif“. Með því átti að vekja áhuga á gæðum svæðanna og koma af stað umræðu 

fyrir utan skólasamfélagið og raðir opinberra starfsmanna. Verkefnið átti einnig að vekja 
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áhuga íbúa á þeim þáttum sem hafa áhrif á gæði svæðanna. Einn af útgangspunktum 

verkefnisins var að velta fyrir sér hugtakinu „skynvirði“, „… en skynvirði felst í staðbundnum 

gæðum sem auka velferð almennings án þess að hann borgi fyrir það markaðsvirði. Ýmist 

náttúrugæði, fagurfræði umhverfisins og endurgjaldslaus þjónusta eða félagsstarf.“ (Helena 

Guttormsdóttir, 2011). 

Inngangur áfangans „Glöggt er gests augað“ hljóðaði svona: 

Hver staður er einstakur og hefur sína sál eða anda sem greinir hann frá öðrum stöðum. 

Nú á tímum hnattvæðingar þegar hvers kyns straumar og stefnur æða heimshorna á milli 

á augabragði steðjar ákveðin hætta að anda staðanna. Stöðluð uppbygging 

samgöngumannvirkja, húsnæðis og opinna svæða gerir það að verkum að ólíkir staðir 

svipar sífellt meira til hvors annars. Á sama tíma eykst sú þörf að hver staður bjóði uppá 

eitthvað einstakt, eitthvað sem ekki finnst annarsstaðar. Sú þörf er jafnt hjá þeim sem 

heimsækja staðina sem ferðamenn, þeim íbúum sem vilja laða til sín ný atvinnutækifæri 

og þeim sem leita eftir þeim þráðum sem tengja samfélagið saman. 

Í þessu samhengi er staðarvitund mjög mikilvægt hugtak og mun vægi þess aukast 

hérlendis á komandi árum fylgi Ísland þeirri bylgju sem farið hefur um 

nágrannaþjóðirnar. Góð staðarvitund felst í því að geta greint þau fjölmörgu atriði sem 

staðarandi byggir á, skilið samspilið á milli þeirra, metið þá þætti sem draga úr 

sérkennum og þá þætti sem styrkja þau. Þessi atriði geta átt sér stað í náttúrulegri 

umgjörð, byggingasögulegri arfleifð og í mannlífinu sjálfu fyrr og nú. Sem dæmi um 

birtingarform þessa þátta má nefna litasamspil sem má finna bæði í náttúrulegri umgjörð 

og mannvirkjum. Endurtekningu forma, lykt, og viðmóti svo eitthvað sé nefnt (Helena 

Guttormsdóttir, 2011). 

1.2. Markmið og tilgangur 

Tilgangur verkefnisins er að opna hug íbúa þéttbýlis fyrir því sem utanaðkomandi tekur eftir í 

umhverfi þeirra. Skoða hvað sé hugsanlega hægt að bæta eða hlúa betur að, til að laða fólk að 

og einnig til að stuðla að vellíðan íbúa.  

Markmið verkefnisins er að skoða hvaða þættir það eru sem helst móta sjónrænan staðaranda 

Akraness, með því að greina og skoða eftirfarandi þætti; bæjarhlið, hjarta bæjar, kennileiti, 

sjónlínur, göturými, liti, form og áferð. Til að greina sjónræna þætti er hugtakið „staðarandi“ 

greint, m.a. með því að skoða svæðið í heild sinni ásamt því að skoða sögulega- og sjónræna 

þætti, eins og form, mynstur, liti, ljós, skugga og áferð, legu og mörk Akraness samkvæmt 
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núverandi skipulagsuppdráttum. Út frá þeirri greiningu eru staðir sem falla best inn í 

greiningarþætti dregnir saman og með viðeigandi heimildum er í lokin komið með fastmótaða 

hugmynd um staðaranda Akraness. Þær spurningar sem vakna eru m.a.;  

o Hvernig var staðarandi Akraness áður?  

o Hvert stefnir staðarandi Akraness?  

o Hvað er jákvætt og hvað er neikvætt varðandi staðaranda Akraness? 

Í framhaldi vekur það forvitni að skoða betur stöðu sveitarfélagsins út frá myndum og með 

greiningu. 

1.3. Fyrri rannsóknir 

Staðarandi Akraness hefur líklega ekki verið skoðaður sérstaklega og hefur viðfangsefnið 

„staðarandi“ ekki verið rannsakað að neinu ráði í sveitarfélögum. Ferðamálastofa hefur þó 

verið með málþing um uppbyggingu og skipulag ferðamannastaða og hafa erindi þess efnis 

verið flutt opinberlega (Ferðamálastofa, á.á.). Til að nálgast viðfangsefnið var m.a. rýnt í 

erindi flutt á ráðstefnu á vegum Ferðamálastofu „Málþing um uppbyggingu og skipulag 

ferðamannastaða“ flutt á Grandhótel þann 14. apríl 2011 og þá sérstaklega erindi Bjarka 

Gunnars Halldórssonar um „Sjávarþorpið Suðureyri“. Einnig var rýnt í fyrri B.S. verkefni frá 

Landbúnaðarháskóla Íslands, sem fjalla um Akranes frá ýmsum sjónarhornum, m.a. verkefni 

Drífu Gústafsdóttur um „Akraneshöfn“ (2009), þar sem fjallað er um þróun og stöðu 

hafnarinnar á Akranesi, og „Umhverfi dvalarheimila“ (2008) eftir Mörtu Maríu Jónsdóttur, 

þar sem fjallað er um mikilvægi nærumhverfis dvalarheimila fyrir heilsu og lífsgæði þeirra 

sem dvelja þar.   

Til að nálgast viðfangsefnið enn frekar með viðmið erlendis frá var aflað heimilda úr bókinni 

„Elements of visual design in the landscape“ (2004) eftir Simon Bell, en í þeirri bók er fjallað 

um flesta þá sjónrænu þætti er notaðir voru til að greina sjónrænan staðaranda Akraness og 

þeir skilgreindir. Einnig var rýnt í hefti sem stjórn Wales í Skotlandi gaf út um staðaranda 

„Making sense of place“(á.á.) en þar er m.a. fjallað um mikilvægi þess að ýta undir staðaranda 

til að auka vellíðan ferðamanna og þeirra sem sækja svæðið. 

1.4. Efnistök  

Til að takast á við viðfangsefnið verða ýmsir þættir skoðaðir er viðkoma sjónrænum 

staðaranda Akraness. Til að skilgreina betur markmið eru heimildir á bókasöfnum og á 

veraldarvefnum skoðuð ásamt vettvangsferðum til Akraness. Með vettvangsferðum eru 
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greindir sjónrænir þættir á vettvangi og upplifun staðarins fengin á eigin forsendum. Að auki 

eru skoðaðar ljósmyndir og kort til að greina betur fyrirliggjandi upplýsingar.  

2. Gögn og aðferðir 

2.1.  Vinnuferill 

Við vinnslu á verkefninu var fyrirfram ákveðnu ferli fylgt. Viðfangsefnið Akranes var skoðað 

með vettvangsferðum og myndatöku, til að greina sjónræna þætti og upplifun, og eftirfarandi 

þættir flokkaðir; staðarandi, bæjarhlið, hjarta bæjarins, kennileiti, sjónlínur, göturými, litir, 

form og áferð. Skipulag Akraness var skoðað á kortum og breytingar bornar saman. Til 

frekari greiningar á þáttum Akraness var saga staðarins lesin og þróun byggðar skoðuð.  

Einnig bar höfundur viðfangsefnið saman við erlendar bækur, rannsóknir og ljósmyndir.  

2.2. Gögn  

Þau gögn sem notuð voru til að svara spurningu verkefnisins voru aðallega ljósmyndavél, 

kort, bækur, greinar og fyrirlestrar. Helstu upplýsingar voru fengnar úr bókinni „Elements of 

visual design in the landscape“ (2004) eftir Simon Bell og erindi Helenu Guttormsdóttur og 

Hrafnkels Proppé „Glöggt er gests augað, staðarandi þéttbýlisstaða á Vesturlandi“ sem var 

flutt á ráðstefnunni „Þéttbýlin í dreifbýli Vesturlands“ í nóvember 2011 í Landbúnaðarháskóla 

Íslands. Í erindinu voru helstu þættir verkefnisins settir fram í máli og myndum. Til að greina 

betur mat á sjónrænum þáttum landslags studdist höfundur m.a. við útgefið efni frá 

Línuhönnun „Aðferðir við mat á landslagi“ (2005). 

Til að vinna myndir og kort notaðist höfundur við tölvuforitin Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Microsoft PowerPoint og Picasa3, myndvinnsluforrit. Önnur tölvuforrit, sem notuð 

voru við vinnslu verkefnis var Microsoft Word, sem höfundur notaði til textagerðar.  

2.3. Aðferðir 

Í upphafi var aflað heimilda og gagna til að gera betur grein fyrir svæðinu. Unnið var úr 

gögnum til að nálgast svör við rannsóknarspurningum. Til að komast sem næst markmiðinu 

var rýnt í sögu, skipulag, atvinnuhætti, ljósmyndir, kort og aðra sjónræna þætti Akraness. Nýtt 

Aðalskipulag Akraness 2005-2017 og gömul skipulagskort af Akranesi voru skoðuð og borin 

saman til að sjá breytingar sem gerðar hafa verið á svæðinu. Margar ljósmyndir voru teknar í 

vettvangsferðum sem farnar voru á svæðið haustið 2011 og aftur vorið 2012, til að finna og 

greina eigin sjónræna upplifun svæðisins og einnig til að skilja betur styrk- og veikleika þess. 
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Efni er tengdist viðfangsefninu var skoðað, í bókum, greinum og á veraldarvefnum, þá helst 

efni er tengdist sjónrænni upplifun af svæðum, sögu Akraness og aðferðum sem hafa verið 

notaðar til að greina staðaranda svæða og landslag. Greining Simon Bells á frumatriðum í 

landslagi nýttist viðfangsefninu vel og einnig greiningaraðferð sem Línuhönnun, Vegagerðin 

og fleiri unnu að, til að gera betur skil á aðferðum við mat á gildi landslags. Ljósmyndir af 

Akranesi voru skoðaðar af öðrum nemendum er sátu áfangann í „Sjónmenntum IV.“ við 

Landbúnaðarháskóla Íslands, til að greina betur sjónrænan anda staðarins og upplifun þeirra. 

Rætt var við Helenu Guttormsdóttur og Hrafnkel Proppé til að öðlast betri skilning á 

viðfangsefni verkefnisins og til leiðbeiningar. 
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3. Sjónrænn staðarandi 

Til að nálgast markmið ritgerðar, sem er að greina sjónrænan staðaranda Akraness, er gerð 

grein fyrir fræðilegri skilgreiningu á nokkrum sjónrænum þáttum þéttbýla; bæjarhlið, hjarta 

bæjarins, kennileitum, sjónlínum, göturými, litum, formi og áferð. Gæði sjónrænna þátta 

þéttbýla skipta máli fyrir fagurfræðilegt gildi og eiginleika umhverfis og greining á þeim 

þáttum hjálpar til við að bæta og efla staðaranda. Til að skilja betur staðaranda þarf að taka 

inn í skynjun einstaklings; 

 … á svæðinu með sínum sérstöku náttúrulegu eða menningarlegum þáttum. Þessi 

viðbrögð geta verið annað hvort [af] bæði sýnilegum og ósýnilegum þáttum og taka þarf 

tillit til þátta eins og hljóðs, lyktar eða annarra áhrifaþátta sem hafa áhrif á skyntúlkun 

einstaklingsins (Línuhönnun, 2004, 52).  

Sjónræn áhrif vega þungt þegar taka á tillit til upplifunar einstaklinga á svæðum ásamt 

skynjun annarra skynfæra sem verða fyrir áreiti í umhverfinu. Einnig hafa goðsagnir og 

dulmagn áhrif á upplifun, ásamt sögu svæðisins. Áhrifin geta verið meðvituð og bundin 

þekktum staðreyndum um svæðið. „Minningar safnast saman og þær berast milli kynslóða í 

formi óáþreifanlegs menningararfs og oft á tíðum er staðarandi órjúfanlegur hluti arfsins.“ 

(Hjörleifur Stefánsson, 2008, 21).  

Allar breytingar geta haft jákvæð og neikvæð áhrif á gæði svæðis og þeir þættir sem falla 

undir sjónræn- eða fagurfræðileg gildi byggðar eru t.d. stærðarhlutföll, litir, form, áferð, útlit 

og útsýni. Náttúran hefur fjölbreytta liti en í byggð spila fleiri þættir inn í sjónræna upplifun 

en litir náttúrunnar. 

 
Mynd 1. Greiningarþættir (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2012). 
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3.1. Staðarandi  

Hugtakið merkir m.a. andi staðar, „genius loci“, sem vísar til þeirrar sérstöðu sem eitt svæði 

hefur umfram önnur, en öll svæði hafa vissa eiginleika, eða gæði, sem gera það frábrugðið 

öðrum svæðum (Bell, Simon, 2004). Staðarandi er einn af þeim þáttum sem eru oft greindir 

við mat á landslagi, en minna hefur verið unnið með hugtakið í tengslum við þéttbýlisstaði 

(Línuhönnun, 2005). 

Að finna staðaranda þéttbýlisstaða er mikilvægt í allri vinnu til að átta sig á sérstöðu og styrk 

hvers samfélags, en einnig sem verkfæri til að gæða svæðið auknu lífi. Staðir hafa 

mismunandi tilgang og liðnir atburðir eða búseta móta oft áhrifamátt þeirra. Fyrir einn getur 

verið ákveðin ævintýraheimur og sjarmi í „sveitinni heima“, en fyrir utanaðkomandi sést eða 

finnst ekki sá ævintýraheimur. „Sumir staðir verða að tákni um eitthvað sérstakt sem er okkur 

eftirminnilegt en er flókið og samsett úr ótal atriðum …“ (Hjörleifur Stefánsson, 2008, 19). 

Staðarandi getur verið mis sterkur milli svæða og er karaktereinkenni hvers bæjar. Lykt og 

veðurfar hafa mikil áhrif á staðaranda, eða upplifun fólks af svæðum. Stærð svæðis hefur 

einnig áhrif á upplifun. Lítið svæði getur oft virkað sterkar á fólk en stór svæði; leynistaðir, 

náttúruleg form, vatn, ljós, litir og landslagsþættir, hafa allir áhrif á staðaranda (Bell, Simon, 

2004). Svæði eru oft viðkvæm fyrir breytingum og geta misst sérstöðu sína ef ekki er vandað 

til verks, en einnig getur breyting ýtt á jákvæðan hátt undir staðaranda svæða sem voru veik 

fyrir.  

Það eru ótal þættir sem mynda staðaranda, eins og fyrsta upplifun, tilfinning, andrúmsloftið 

og fólkið á svæðinu, það myndar vissa stemmingu (The Countryside Agency, á.á.). Rætur 

svæðis myndast m.a. í gegnum heimamenn, hljóð, lykt og sjónræna þætti. Þegar svæði er 

heimsótt koma sérkenni fram og minningar myndast. Tengslin sem myndast á milli manns og 

svæða er eitt af mörgum sögusviðum lífs okkar.  

Til að skilgreina staðaranda þarf að greina þróun og gæði svæða. Það er m.a. gert með því að 

skoða söguna í fortíð og nútíð, íbúa- og skipulagsþróun og hugmyndafræðilega áhrifaþætti 

sem geta haft áhrif á svæðið. Formfræði, nýting, umhverfi og viðhorf notenda leika einnig 

stórt hlutverk. Út frá greiningu er hægt að sjá fyrir sér betri mynd af þróun svæða og þeim 

áhrifaþáttum sem hafa sett mark sitt á svæðið. Ef staðarandi er sterkur er minnisstæði 

staðarins áhrifaríkt fyrir flestalla sem fara um hann, aðrir staðir hafa einungis sterkan 

staðaranda fyrir þá sem eiga minningar tengdar svæðinu. Sjónrænir þættir staðaranda geta 

bæði verið huglægir og hlutlægir og geta svæði haft  „… sterk staðareinkenni þrátt fyrir að 

hafa ekki hátt fagurfræðilegt gildi.“ (Línuhönnun, 2005, 52). 
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Hrafnkell Proppé, skipulagsfræðingur og kennari við Landbúnaðarháskóla Íslands, skiptir 

hugtakinu „staðarandi“ upp í fjóra flokka og útskýrir flokkana á eftirfarandi hátt: 

1) Fjórðungi bregður til nafns. Nafn er tákn um spegil samtímans: orðspor, umtal. 

    

Mynd 2. Tákn nafns og spegils samtímans (Helena Guttormsdóttir & Hrafnkell Proppé, 2011). 

2) Fjórðungi bregður til föður. Faðir er tákn fyrir söguna: upphaf, starfsemi, byggingar, 

viðburðir og íbúar.  

 

Mynd 3. Tákn föður og upphaf sögunnar (Helena Guttormsdóttir & Hrafnkell Proppé, 2011). 

3) Fjórðungi bregður til fósturs. Fóstrið er tákn fyrir íbúana: uppbyggingu, umhirðu 

atvinnu og mannlíf. 

    

Mynd 4. Tákn fósturs og íbúanna (Helena Guttormsdóttir & Hrafnkell Proppé, 2011). 
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4) Fjórðungi bregður til móður. Móðirin er tákn fyrir náttúruna: landslag; gróður, lífríki, 

jarðmyndanir, veður (Helena Guttormsdóttir & Hrafnkell Proppé, 2011). 

    

Mynd 5. Tákn móður og náttúrunnar (Helena Guttormsdóttir & Hrafnkell Proppé, 2011). 

Út frá þessum flokkum er hægt að sjá betur fyrir sér hvernig staðarandi þróast. Nafn staðar, 

upphafið, íbúar og landslag hafa saman mikil áhrif á hann. Til að skilja betur framvindu og 

uppbyggingu staðaranda er nauðsynlegt að skoða svæðið m.a. út frá vissum þáttum með 

landslagsgreiningu. Hægt er að notast við mismunandi greiningar, og er ein aðferðin að skipta 

landslagsgreiningunni í þrjá áhersluflokka;  

1) Frumatriði: Þeir sjálfstæðu þættir sem mynda staðaranda eða landslag. Eins og 

gróður, byggingar, vegir, opin svæði og sjór. Það er auðveldlega hægt að lýsa þessum 

þáttum.  

2) Sérkenni: Þættir, eða samansafn af þáttum, sem mynda einskonar framlag til 

staðaranda svæða, byggt á eigin reynslu ásamt upplifun á t.d. friðsæld. 

3)  Eðli/ gerð/ tegund: Einkenni eða auðþekkjanlegt mynstur svæða og áhrif þess á fólk. 

Þessi flokkur endurspeglar t.d. samspil landlags, jarðvegs, gróðurs og notkunar (The 

Landscape Institute, 2002, 12). 
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3.2. Bæjarhlið  

Bæjarhliðið er þar sem innkoman er í bæinn, mörk þar 

sem upphaf þéttbýlis byrjar og dreifbýli endar. 

Bæjarhlið „… hefur forna tilvísun þegar bæir voru skýrt 

afmarkaðir og hlið til að stýra umferð til og frá 

bæjunum“ (Helena Guttormsdóttir & Hrafnkell Proppé, 

2011). Hér áður voru inngangar í bæi skýrt afmarkaðir 

og skýr skil voru á milli þéttbýlis og náttúrunnar, þá 

sérstaklega erlendis.  

Borgin sem vörn eða virki mannsins er táknmynd 

fyrir varnarbaráttu þá sem maðurinn hefur löngum 

átt við að etja í samskiptum sínum við náttúruöfl 

og ytri ógnanir… Þegar maðurinn tók að mynda 

samfélög þurfti að verja það samfélag, þorpið, í 

heild frá aðsteðjandi hættu og urðu þá til skíðgarðarnir og borgarmúrarnir sem slógu 

verndandi hring í kringum samfélagið (Trausti Valsson, 1999, 9).  

Virkisveggir, sem voru reistir allt í kringum bæina, áttu að skýla byggð og samfélagi frá 

óvinum, náttúruöflum og villidýrum. Síki voru sumstaðar allt í kringum til að verja bæina enn 

frekar. Oft voru stór hlið eða steyptir veggir með þungri hurð inngangur inn í byggð. Með 

þessu móti var bæjarhliðið greinilegra og því oft gert stórt og mikið til að ýta undir 

mikilfengleika inngangsins í bæina. Enn má greina gamlar umgjarðir bæjarhliða í þéttbýlum 

erlendis, með götum, síkjum, virkisveggjum eða öðrum afmarkandi einkennum. Þessi 

bæjarhlið hafa nú færst inn í byggð þar sem svæðið hefur stækkað ört.  

Bæjarhlið á Íslandi eru oft óljós og oft á tíðum ógerlegt að greina þessi mörk eða innganga í 

þéttbýli. Í þéttbýlum sem liggja við sjó myndast bæjarhlið einnig í höfninni, þar er tekið á 

móti gestum og heimamönnum sem koma sjóleiðina inn í bæina. 

Mynd 6. Gamla borgarhlið Tallinn í 

Eistlandi (Wikipedia, á.á.). 
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3.3. Hjarta bæjarins  

Hjartað í þéttbýlum er þar sem bæjarlífið er. 

„Kjarninn sem kristallar bæjarlífið. Hjartað slær 

lífstaktinn og gæðir bænum lífi.“ (Helena 

Guttormsdóttir & Hrafnkell Proppé, 2011). Oftast er 

það höfnin sem er hjarta þéttbýlis hér á Íslandi, enda 

ein helsta lífæð atvinnulífs og innkoma í bæinn frá 

hafi. Í flestum þéttbýlisstöðum er miðbæjartorg sem 

gegnir mikilvægu hlutverki fyrir samfélagið. Þar 

kemur fólk saman, hátíðir eru haldnar, minningar 

heimamanna og gesta tengjast þannig miðbænum. 

Miðbærinn er yfirleitt í eldri hluta þéttbýlis og 

leikur oft stórt hlutverk í sögu staðarins. Hjarta bæja verður að lykilsvæði þéttbýla sem gegnir 

því hlutverki að sameina íbúa á hátíðardögum. „Í fjölþættum þjónustubæjum er stundum 

erfiðara að leggja fingur á hjartað.“ (Helena Guttormsdóttir & Hrafnkell Proppé, 2011). Á 

Íslandi eru lítil bæjarfélög oft með óljósan miðbæ og myndast einskonar hjarta staðarins því 

oft við verslun eða minnisvarða tengda sögu staðarins og getur verið erfitt fyrir 

utanaðkomandi að greina hvar hjartað slær á staðnum. 

3.4. Kennileiti 

Kennileiti er eitthvað í umhverfinu sem hægt er að taka mið 

af og er vegvísir svæða. Oftast eru kennileiti há og rísa upp 

úr öðru í umhverfinu og auðsjáanleg hvar sem maður er 

staddur í bænum, og eru notuð sem fundarstaður. Eins er oft 

hægt að greina þau áður en komið er inn fyrir bæjarmörkin.  

Kennileiti geta haft náttúrufræðilega eða menningarlega 

þýðingu og er „sérstakur landslagsþáttur sem er greinilegur 

og almennt viðurkenndur sem e.k. kennileiti í samfélaginu.“ 

(Línuhönnun, 2005, 52).  

Kennileiti geta verið manngerð eða náttúruleg (Lynch, 

Kevin, 1960). Sérhver bær hefur sitt kennileiti og geta þau 

verið fleiri en eitt. Þau geta verið margvísleg í útliti og 

Mynd 7. Hjarta Kaupmannahafnar í 

Nyhavn (Traveling Greener, á.á.). 

Mynd 8. Eiffel turninn, eitt 

frægasta kennileiti í heimi (Eiffel 

Tower, á.á.). 
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stærð, merki um eitthvað sérstakt í umhverfinu sem er einstakt eða minnistætt. Kennileitið 

sker sig úr umhverfinu og er áberandi í rýminu. 

Til eru mörg þekkt kennileiti í heiminum. Sem dæmi má taka Eiffelturninn í París, skakka 

turninn í Piza, brúna í London og styttuna af Jesú í Rió de Janeiro. Þessi kennileiti eru 

heimsfræg, en kennileiti eru ekki alltaf af þessari stærðargráðu. „Stærðin getur skipt máli en 

aðgreining er þó aðalatriðið.“ (Helena Guttormsdóttir & Hrafnkell Proppé, 2011). Kennileiti 

geta t.d. verið brotinn steinn, kirkjuturn, fjall, hús, sögulegar byggingar eða staðir og jafnvel 

stórt tré. Hluturinn eða mannvirkið er vel þekkt meðal heimamanna og oftast strax greinilegt 

gestum.  

Kennileiti getur verið hurðarhúnn jafnt og stórt hvolfþak. Staðsetningin getur verið 

þýðingarmikil, sérstaklega ef kennileitið er stórt og mikið, og rýmið sem það er í gerir það 

augljóst (Lynch, Kevin, 1960). Kennileiti er sterkt ef það er sýnilegt í langan tíma og verður 

partur af sögu staðar, eða úr mikilli fjarlægð og gagnlegt ef það gnæfir yfir staðinn og fangar 

strax athyglina.  

3.5. Sjónlínur 

Sjónlína er bein lína frá einum ákveðnum punkti að því 

sem horft er á, eða vissu sjónarhorni. Sjónlínur verða að 

vera opnar og fjölbreytilegar og „… getur aukið á 

ánægjulega upplifun ef fallegt sjónarhorn birtist óvænt.“ 

(Helena Guttormsdóttir & Hrafnkell Proppé, 2011). Það 

að standa á tilteknum stað og sjá frá þeim punkti, í beinni 

línu, t.d. hafið, fallegt útsýni eða mannvirki, listaverk eða 

annað sem vekur upplifun eða forvitni, eykur á upplifun 

staðarins. Þessi brennidepill er einungis á einum stað, því 

að um leið og þú færir þig yfir á annan punkt breytist 

sjónlínan og upplifunin verður önnur. Frá þessum 

tiltekna punkti opnast útsýni á vissan hlut og aðdráttarafl 

augans upplifir sérstaka sjónræna sýn.  

Í þéttbýlum eru í sjónlínu oft hús við enda götu eða 

víðsýni yfir fjöllin eða hafið. Það að ganga frá einum 

punkti til annars afhjúpar röð upplifunar í umhverfinu 

(Cullen, Gordon, 1971). Styrkleiki brennidepils (eða 

hvarfpunkts) sjónlínunnar eflist þegar nær dregur að endapunkti og þessi leið, milli 

Mynd 9. Raðsýni sjónlínu (Cullen, 

Gordon, 1971, 17). 
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brennidepils og að enda sjónlínu, verður að myndrænni röð sjónrænna áhrifa sem gefur 

skipulagi byggðar ákveðið líf.  

3.6. Göturými  

Svæðið sem myndast á milli lóðréttra 

veggja bygginga eða gróðurs, oftast með 

samgönguæð í miðju kallast göturými. 

Þetta rými getur verið afar mismunandi og 

ræðst af hlutfalli milli hæðar húsa og 

breiddar götu. Í göturými mætast einka- og 

almenningssvæði (Helena Guttormsdóttir 

& Hrafnkell Proppé, 2011). Stærðarhlutföll 

húsa og breidd gatna setja svip á göturýmið 

og sjónræn upplifun er mjög mismunandi 

eftir því hvort götukassinn er breiður eða 

þröngur.  

Götur í þéttbýlum mynda ramma um skipulag og er mikilvægt að þar myndist þægileg 

rýmismyndun og andrúmsloft. Gatan gegnir félagslegu hlutverki fyrir notendur og getur aukið 

á andlega vellíðan. Faratæki fara um götur, krakkar leika sér, fólk mætist og bílum er lagt við 

götuna (Southworth, Michael og Ben-Joseph, Eran, 2003). Það sem þarf að skoða til að greina 

göturými er m.a. hversu stórt það er og hvernig það er nýtt. Rýmið á götunni skiptir máli fyrir 

þá upplifun sem maður vill fá frá götunni og vellíðan notenda. Því er mikilvægt að huga að 

göturýminu í skipulagi þéttbýla. Það virðist oft gleymast að göturými er ekki einungis fyrir 

farartæki, mikilvægt er að hafa fólk í forgangi. Í daglegu amstri einstaklings fer hann um 

göturýmið og upplifir það og skipulag þess. Í umhverfissálfræði er m.a. skoðað samspil fólks 

og umhverfis og hversu vel umhverfið umlykur okkur. „Fólk hefur áhrif á umhverfið og 

umhverfið hefur áhrif á fólk.“ (Páll Jakob Líndal, 2011). Misbreiðar götur verka misvel á fólk. 

Ef gatan er of breið eru minni líkur á að fólk noti göturýmið þar sem því líður ekki vel í svo 

opnu rými og það dregur úr virkni þess. Hæð húsa og þakgerð hefur m.a. áhrif á vellíðan fólks 

og til að því líði sem best í umhverfinu hafa rannsóknir sýnt að göturýmið verði vera á milli 

1:1 og 1:4 til að fólki finnist það vera öruggt. Umhverfið þarf að hámarka samtímis yfirsýn 

yfir rýmið og mögulegar flóttaleiðir. 

Mynd 10. Göturými í Amsterdam (Hallfríður 

Guðmundsdóttir, 2011). 
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3.7. Litir 

Litir eru í raun hluti af rafsegulrófinu (Hafdís 

Ólafsdóttir, Litafræði, á.á.). Aðeins lítill hluti af því, 

litrófið sjálft, er sýnilegt manninum. Hver litur hefur 

sína bylgjulengd sem er í sjálfu sér ekki litur, hann 

verður til í heilanum og auganu. Litir eru gífurlega 

miklir áhrifavaldar í allri sjónrænni skynjun. Þeir eru 

áberandi í öllu umhverfi og þegar ferðast er á milli 

rýma fanga litir athyglina. Sýnilegir þættir landslags 

eru form, litir, línur og áferð (Línuhönnun, 2005). 

Ýmsar aðferðir eru til að flokka liti og lýsa þeim, m.a. 

litahringur sem er aðferð til að sýna samband milli grunnlita og 1. og 2. stigs litablandna 

(Bell, Simon, 2004). Það geta verið ákveðnir litir sem eru einkennandi og upplifun af litum 

getur verið mismunandi eftir birtu á svæðum. „Stefna ljóssins breytir sýninni.“ (Helena 

Guttormsdóttir & Hrafnkell Proppé, 2011). Styrkleiki ljóss er mismunandi eftir árstíðum og 

tíma sólarhrings og er hver litaflokkur einstakur í útliti og af því hvaða áhrif hann hefur á 

hvern og einn (Hafdís Ólafsdóttir, Litafræði, á.á.). Litir hafa fjölmarga eiginleika, þeir geta 

myndað sjónræna skynjun og aðrir geta haft áhrif á tilfinningar. Litir geta verið náttúrulegir 

eða manngerðir, ljósir eða dökkir, kaldir eða heitir. Litir húsa setja oft sterkan svip á þéttbýli 

og geta verið einkennandi fyrir svæðið.  

3.8. Form 

Form geta verið mismunandi í umhverfinu bæði að stærð og lögun. 

Það er oft nóg að sjá útlínur eða skugga til að skynja lögun 

formsins (Bell, Simon, 2004). Allar línur í landslaginu hafa lögun 

og náttúruleg form geta verið regluleg og óregluleg. Við sjáum oft 

sama form endurtekið aftur og aftur í náttúrunni, í mismunandi 

stærð og eftir sjónarhornum. Þannig geta þrjú tré sem standa saman 

myndað þríhyrning í huganum en fjögur tré ferning. Form geta 

einnig verið mismunandi eftir fjarlægð fókuspunktar, eitt laufblað 

er til að mynda með annað form en heilt tré.  

Formfræði er „… einskonar sjónrænt tungumál. Undirstöðuatriðin í 

Mynd 11. Litir í náttúrunni (Amoments 

of Science, á.á.). 

Mynd 12. Form (Bell, 

Simon, 2004, 25). 
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formfræði eru… frumformin, punktur, lína, lögun, stefna, litur, áferð, vídd, þyngd, hreyfing 

og jafnvægi.“ (Hafdís Ólafsdóttir, Formfræði, á.á.). Við skynjum form sjónrænt og með því að 

þreifa á hlutum. Form geta verið stök eða samansafn margra. Svæði geta haft einkennandi 

form í byggingum eða landformum og er „sýnilegur massi landslagsgreiningar, [í] umfang[i] 

og lögun.“ (Línuhönnun, 2005, 15).  

3.9. Áferð 

Áferð er útlit og grófleiki yfirborðs hlutar. Allir 

hlutir í umhverfinu hafa áferð og er hún 

skilgreind sem „gerðin á yfirborði hlutar, sem 

hún er skynjuð af [með] sjón eða snertingu... 

Með því að gefa hlutum áferð gefum við þeim 

einkenni“ (Hafdís Ólafsdóttir, Formfræði, á.á.). 

Hlutir eru ólíkir að lögun og grófleika. Þeir geta 

verið með mismunandi áferð; mattir, glansandi, 

ósléttir, sléttir, hrufóttir eða holóttir. Sami hlutur 

getur verið með margskonar áferð, t.d. geta hús 

haft mismunandi áferð á þaki eða útveggjum, 

gluggum eða útihurð. Lag áferðar hússins verður 

sýnilegt, fyrst í nálægð og þá hvert lag fyrir sig, 

og svo í heild, allt húsið (Bell, Simon, 2004). 

Náttúrulegir og manngerðir hlutir hafa ólík 

einkenni áferðar, t.d. er allt annað að horfa yfir steypt gólf eða á yfirborð grass. Í þéttbýli eru 

framhliðir húsa oft mjög ólíkar og getur sama áferðin verið einkennandi, t.d. eins og bárujárn 

á húsum í Stykkishólmi. Áferðin hefur samræmt yfirbragð vegna stærðar, lögunar eða 

þakforma og sjónræn upplifun er mismunandi eftir nálægð við áferðina. 

Mynd 13. Áferð (Hallfríður Guðmundsdóttir, 

2012). 
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4. Athugunarsvæðið Akranes 

4.1. Mörk athugunarsvæðis   

Mörk athugunarsvæðis er Akraneskaupstaður ásamt fjörunni umhverfis bæinn.  

 

4.2. Lega athugunarsvæðis 

Athugunarsvæðið liggur við Faxaflóa á Vesturlandi Íslands. Þrjár leiðir liggja að svæðinu, 

sjóleiðin inn í höfnina, vegur nr. 51 Akrafjallsvegur og vegur nr. 503 Innnesvegur. Akranes 

liggur á löngu nesi milli Hvalfjarðar og Leirárvogs. Tvö sveitafélög liggja að Akranesi, Innri 

Akraneshreppur, að sunnan, og Skilmannahreppur, að norðan. Skipaskagi nefnist ysti oddi 

Akraness og er þar elsti hluti bæjarins. Nesið sem Akranes liggur á er flatlendi fyrir utan 

Akrafjall, sem gnæfir yfir bæinn 643 m. hátt (Akraneskaupstaður, á.á.).  

Mynd 14. Götukort af Akraneskaupstað sem sýnir mörk athugunarsvæðis (Akraneskaupstaður, á.á.). 
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Stutt er til Reykjavíkur og Borgarness, 49 km. til 

Reykjavík og 38 km. til Borgarness. Landleið til 

Reykjavíkur liggur að mestu í gegnum 

Hvalfjarðargöng, sem opnuð voru árið 1998. 

Önnur leið er að keyra Hvalfjörðinn sem lengir 

leiðina til Reykjavíkur um 60 km. „Ströndin setur 

sterkan svip á landslag og umhverfi á Skaganum. 

Stór hluti landsins var áður votlendi og flói sem 

ræst hefur verið fram, þurrkað og ræktað.“ 

(Aðalskipulag Akraness 2005-2017, 2006, 18).  

Akranes liggur alveg við hafið og státar af fallegu 

útsýni í góðviðri, þá sést yfir til Reykjavíkur, inn 

Hvalfjörð og til Snæfellsness.  

4.3. Þróun íbúafjölda 

Fólksfjöldi á Akranesi hefur aukist jafnt og þétt frá upphafi byggðar. Nálægð við 

höfuðborgarsvæðið og við þjóðveg 1 hefur hjálpað til við að halda þeirri þróun. Eftir að 

Hvalfjarðargöngin voru opnuð styttist landleiðin til höfuðborgarsvæðisins um 60 km. sem jók 

möguleika fólks að sækja vinnu, skóla eða annað á höfuðborgarsvæðinu, og öfugt.  

Samkvæmt Aðalskipulagi Akraness 2005-2017 hefur fjölgun verið mest eftir árið 1998, eða 

eftir komu Hvalfjarðarganga, ári eftir komu ganganna hafði fjölgun verið 3%. Út frá íbúaspá 

sem gerð var „má ætla að íbúafjöldinn á Akranesi verði á bilinu 6.200 til 6.410 árið 2017“ 

(Aðalskipulag Akraness 2005-2017, 2006, 8). 

Mynd 15. Akranes staðsett á Íslandskorti 

(Kortasjá Landmælinga Íslands, á.á.). 
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Mynd 16. Graf af mannfjölda á Akranesi frá 1998-2012 (Hagstofa Íslands, á.á.). 

Ár 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Alls 5125 5186 5340 5450 5510 5595 5588 5657 5786 5976 6401 6609 6549 6623 6592 

Tafla 1. Þróun mannfjölda á Akranesi frá árunum 1998-2012 (Hagstofa Íslands, á.á.). 

Samkvæmt Hagstofu Íslands eru árið 2012 6578 íbúar á Akranesi (Hagstofa Íslands, á.á.). 

Helsta atvinna íbúa Akraness var áður tengd sjávarútvegi, en í dag starfa margir á 

Grundartanga og á sjúkrahúsinu (Hönnun, 2002). 

Árið 1801 voru skráðir 451 manns í Akraneshreppi, árið 1855 var fjöldinn orðinn 546 manns 

(Jón Böðvarsson, 1992, 262). Árið 1901 gerði Knud Zimsen uppdrátt af bænum en þá var 

íbúafjöldi orðinn 707. „Mannfjöldaþróun í hreppnum hafði verið á þann veg, að 1910 eru 

íbúar taldir 808, 1920 eru þeir 928, en hefur fjölgað í 1270 árið 1930. Fjölgun heldur áfram, 

því að 1937 eru íbúar 1707.“ (Páll Líndal, 1982, 300). Ef  skoðaður er fjöldi íbúa á svæðinu 

hefur breytingin verið töluverð á 100 árum. Frá árinu 1901-2001 fjölgaði um 4743 íbúa og frá 

1998-2012 fjölgaði um 1467 íbúa. Ef þessi íbúafjölgun er borin saman á landvísu við t.d. 

Stykkishólm  þá kemur í ljós talsverður munur, en þar hefur íbúum fækkað frá 1998-2012 úr 

1258 í 1108, eða um 150 íbúa og á sama tíma í Vestmannaeyjum úr 4628 í 4194 íbúa sem er 

fækkun um 434 íbúa (Hagstofa Íslands, á.á.). 
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4.4. Þróun skipulags 

Þróun skipulags þéttbýla má oft rekja til atvinnumöguleika og veðurfars. Á Íslandi hefur 

byggð helst myndast við ströndina, þar sem sjávarútvegur og verslun voru helstu forsendur 

þess að byggð hélst, auk betri möguleikar á samgöngum (Trausti Valsson, 1987).  

Akranes er vel staðsett og hafði alla burði til að þróa atvinnumöguleika, enda miðsvæðis fyrir 

fólk á leið vestur og norður, hvort sem það fer land- eða sjávarleiðina, hafnarskilyrði eru góð, 

auk samgangna og þjónustukjarna.  

 

Mynd 17. Þróun skipulags á Akranesi frá 1927-2012. Efst til vinstri; staðfest skipulag fyrir Akranes 1927. 

Efst til hægri; Aðalskipulag 1980-2000. Neðst til vinstri; Aðalskipulag 1992-2012. Neðst til hægri; 

Aðalskipulag 2005-2017 (Páll Líndal, 1982, Akraneskaupstaður, á.á.). 

Akraneskaupstaður á sér langa sögu og eru til heimildir um búsetu allt aftur í Landnámu en 

þar er þess getið að Írar hafi numið land í kringum 880. „Nafnið Akranes er dregið af 

kornrækt og akuryrkju á hinu frjósama landi sem er á Akranesi.“ (Akraneskaupstaður, á.á.). 

Upphaf myndun byggðar á Akranesi er að öllu líkindum vegna nálægðar við hafið, sem 

skapaði atvinnumöguleika. Þar sem Akranes er frekar miðsvæðis á Faxaflóa hófst fljótlega 

verslun sem jók á atvinnumöguleika íbúa svæðisins og varð ein af meginuppistöðum 

atvinnulífs. „Akranes er sjálfkjörin viðskiptamiðstöð byggðarinnar sunnan Hafnarfjalls og 

norðan Hvalfjarðar… þar verður miðstöð félagslífsins…“ (Páll Líndal. 1982, 306). Verslun 
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hófst við Lambhúsasund, sem er ströndin vestan við Akranes við ysta oddann, og bærinn varð 

löggiltur verslunarstaður árið 1864. Fyrsta höfnin var sett upp í Lambhúsasundi í kringum 

1864 (Faxaflóahafnir, á.á.). Önnur bryggja var byggð við Steinsvör 1895 og framkvæmdir á 

hafnargarði í Krossvík hófust árið 1930 „… þar sem núverandi hafnaraðstaða hefur verið 

undanfarna áratugi.“ (Faxaflóahafnir, á.á.). 

Akranes fékk kaupstaðarréttindi árið 1942 og Sementsverksmiðjan var byggð árið 1958. Með 

komu hennar jukust atvinnumöguleikar íbúa Akraness og skipulag byggðar stækkaði. Eftir að 

Grundartangi reis í næsta nágrenni við Akranes fjölgaði íbúum bæjarins enn, byggð stækkaði 

og atvinnutækifæri urðu fleiri. 

Ef borin eru saman skipulagskort af Akranesi í gegnum tíðina sést að byggð hefur upphaflega 

myndast við höfnina út á nesinu, og smátt og smátt færst lengra inn í landið, þá meðfram 

Krossvík. Höfnin hefur verið stækkuð og byggð þétt. 

4.4.1 Núverandi skipulag 

 

Mynd 18. Aðalskipulag Akraness 2005-2017, klippt til með skýringum á landnotkun (Aðalskipulag Akraness 

2005-2017, 2006). 
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Ef skoðuð er landnotkun á Aðalskipulagi Akraness 2005-2017 má sjá að íbúðarbyggð er frá 

Lambhúsasundi að Akrafjalli, miðbæjarsvæði er frá „Skólabraut um Kirkjubraut, Stillholt og 

Skagaverstún að Þjóðbraut.“ (Aðalskipulag Akraness 2005-2017, 2006, 10). Akratorg er 

þungamiðja miðbæjarins, samkvæmt skipulagi, og hafnarsvæði við Lambhúsasund og 

Krossvík. Iðnaðarsvæði er innar í bænum, nær Akrafjalli.  

 

Mynd 19. Stíga- og gatnakerfi Akraness (Aðalskipulag Akraness 2005-2017, 2006). 

Samkvæmt núverandi skipulagi er gert ráð fyrir að Þjóðbraut verði meginaðkoma inn í bæinn 

(Aðalskipulag Akraness 2005-2017, 2006). Útivistarstígur er meðfram allri strandlengjunni og 

gert er ráð fyrir opnum grænum svæðum inn í byggð sem tengd eru með stígakerfi. Stígakerfi 

inni í byggð eru meðfram götum og tengja saman hverfi. Lagt er til að strandlengjan verði 

friðuð, hafnarsvæði stækkað og að gamli miðbærinn verði endurskipulagður. „Lögð skal vera 

áhersla á vandað bæjarumhverfi með fallegri bæjarmynd sem hafi jákvæð áhrif á lífsgæði íbúa 

og auki aðdráttarafl bæjarins.“ (Aðalskipulag Akraness 2005-2017, 2006, 13). 

4.5. Lífríki og veður 

Þar sem Akranes er staðsett á flatlendi er gróðurfar fjölbreytt. Í sjónum eru fjölmargar 

fisktegundir og skilyrði góð fyrir sjávarlífríki. Fuglalíf hefur minnkað og „… var þó talsvert 

áður en mýrar voru fram ræstar.“ (Jón Böðvarsson, 1992, 23). Búskapur var mikill áður allt í 

kringum Akranes, en hefur að mestu lagst af og eru tún aðallega notuð til beitar (Aðalskipulag 

Akraness 2005-2017, 2006).  
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Mynd 20. Akrafjall (Hildur Hartmannsdóttir, 2011.). 

Akrafjall rís eins og eyja upp úr nesinu og þekur það nánast allt. Klettabeltið er greinilega 

lagskipt, en það hlóðst upp og mótaðist af skriðjöklum sem skófu landið (Jón Böðvarsson, 

1992). Blágrýti og stuðlaberg finnst í fjallinu og í því miðju er Berjadalur. Hæsti oddi 

Akrafjalls er Geirmundartindur sem er 643 metrar. Akranes liggur við fjölbreytta strönd með 

mismunandi jarðefnum sem setur sterkan svip á umhverfi Akraness. „Víða [við Faxaflóa] 

finnst gos- eða skeljasandur sem notaður hefur verið við sementsframleiðslu.“ (Jón 

Böðvarsson, 1992, 19). Ef talin eru upp örnefni strandlengjunnar við Akranes og byrjað að 

sunnanverðu við byggð er fyrst Leynir, þar á eftir er Krossvík, inn af henni er Langisandur 

með ljósan sand eins og baðströnd, við hann stendur Krossvíkurviti, svo tekur við nesið út 

með Steinsvör, Skarfavör og að lokum ysti tanginn Breið, með Akranesvita. Vestan við byggð 

er svo Lambhússund, Krókalón og Kalmansvík.  

Veðurfar hefur mikil áhrif á þróun byggða. Þar sem Akranes stendur úti á miðju nesi er frekar 

vindasamt, en samkvæmt veðurathugunum eru algengustu vindáttir úr SA og NA (sjá mynd 

21). Ekki eru margir fjallgarðar í kring sem mynda skjól enda liggur Akranes við sjó í nánast 

allar áttir.  
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Mynd 21. Vindrósir fyrir Akranes (Drífa Gústafsdóttir, 2009, 55). 
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5. Söguágrip Akraness 

Þegar saga þéttbýla er skoðuð út frá sjónrænum þáttum, er mikilvægt að gera sér m.a. grein 

fyrir atvinnuháttum, þjóðfélagslegri stöðu íbúa, húsakosti og félagslegu umhverfi (Páll Líndal, 

1982). Það sem þarf að skoða er skipulag byggðar, upphafið að byggð og hvernig þróunin var 

og draga saman megináhrifaþætti í byggðarþróun Akraness. Til að byggð haldist þurfa að vera 

góðar samgöngur, þjónustukjarnar og tengsl við aðra staði. 

5.1. Örnefni 

Eitt af megineinkennum Íslands er landslagið, það geymir sögu og menningu okkar m.a. í 

örnefnum og yrkisefnum. Úr örnefnum Akraness má sjá heimildir um atvinnu- og 

menningarsögu staðarins og til að skilja betur myndun byggðarinnar er mikilvægt að skoða 

náttúrufarslegar forsendur og sagnfræðilegar heimildir um staðinn.  

Örnefni taka mið af landslagi og því eru engin staðarheiti á Akranesi kennd við 

hamraborgir, hraun eða múla né heldur vaðla, rif, vötn eða gjár. En landfræðileg 

örnefnaskipting tekur mið af því að flest býli voru við sjó, önnur undir fjallsrótum… 

(Jón Böðvarsson, 1992, 60).  

 

Mynd 22. Staðhættir og örnefni Akraness (Aðalskipulag Akraness 2005-2017, 2006). 
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Akranes á sér langa sögu, allt aftur í Landnámu, sem er elsta heimild um landnám Íslands og 

skrifuð á 12. öld. Fyrir landnámsöld, sem var í kringum 870-930, höfðu írskir menn numið 

land og má rekja örnefnið Kalmansvík til búsetu þeirra. „Þormóðr hinn gamli ok Ketill 

Bresasynir fóru frá Írlandi til Íslands ok námu Akranes allt á milli Aurriðaár og Kalmansár… 

Kalman var ok írskr… og bjó fyrst á Katanesi.“ (Jón Böðvarsson, 1992, 91). Engin heiðin 

nöfn eru á Akranesi en nokkur tengd kristni, m.a. Krossvík. Á Görðum bjuggu nafnkunnir 

menn og var þar höfuðbýli, upphaflega hóf Jörundur Ketilsson búskap þar, sonur Írans Ketils 

Bresasonar.  

5.2. Upphaf byggðar á Skaganum 

Akranes var áður kallað Skipaskagi og í dag oft kallaður Skaginn. Áður skiptist skaginn í tvo 

hreppa, Akraneshrepp og Skilmannahrepp. Þéttbýli fór að myndast vegna atvinnu möguleika í 

sjávarútvegi, verslun og iðnaði. Mikil fátækt var á Akranesi í kringum 1800, efnaðir menn 

áttu jarðirnar og leiguliðar höfðu lítinn rétt. „… leiguliðar… bjuggu við harðræði í skugga 

hinna glæstu höfðingja… Staða leiguliða jaðraði við ánauð… Strit milli myrkra allan ársins 

hring var hlutskipti nær allra: karla, kvenna og barna.“  (Jón Böðvarsson, 1992, 263-65).  

Til að skynja betur hvernig andinn var á Akranesi þegar byggð hófst skoðaði höfundur 

heimildir um lýsingar á húsakynnum. Með því er hægt að skynja lyktina, tilfinningu staðarins 

og gerð húsa betur.  

Árið 1819-1829 segir, í lýsingu Hallgríms hreppstjóra af húsakynnum Skagamanna, að víða 

hafi verið baðstofur með lofti þar sem pláss var lítið og dimmt. Víða voru skemmur og hjallar 

með grjótveggjum og trérimlum og á „nokkrum stöðum voru skólpforir, en þá rétt fyrir 

framan bæjardyrnar… þvottar voru allir gulir, þvegnir úr hlandi“ (Jón Böðvarsson, 1992, 

269). Önnur heimild staðfestir þá lýsingu á byggðinni, en í heimildum segir að húsin hafi 

staðið á víð og dreif um Skagann og að bændur hafi mótað skipulag eftir sínu höfði. „Bæirnir 

voru allir úr torfi og grjóti fram til 1870 og flestir af miklum vanefnum gerðir“ (Jón 

Böðvarsson, 1992, 270).   
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Mynd 23. Kartöflugarðar á Akranesi, mynd tekinn við Halldórshús og Ráðgerði  

(Ljósmyndasafn Akraness, á.á.). 

Á Skipaskaga var mikil kartöflurækt og margir íbúar áttu litla báta. Fyrsta timburhúsið var 

byggt á Miðteigi 1871 og á sama tíma var reist verslunarhús við Bakka og í Götu rétt við 

Lambhús. Árið 1872 er önnur lýsing á húsagerð á Akranesi sem hljóðar svona: 

… voru íbúar á Skaganum taldir vera um 300, og bjuggu flestir í litlum og lélegum 

torfbæjum, en með tímanum risu nokkur timburhús, sem tilheyrðu kaupmönnum. Í 

Íslandslýsingu Kålunds, er samin var skömmu fyrir 1880 segir, að þéttustu byggð á 

Akranesi sé á Skaga; þar standi húsin svo þétt, að helzt minni á danskt fiskiþorp (Páll 

Líndal, 1982, 299). 

Mikil stéttaskipting var á þessum tíma um allt land og hefur byggð á Akranesi þróast eftir því. 

Það má því sjá að skipulagsmál á Akranesi hafa þróast þannig að hús hafa verið byggð á víð 

og dreifð og voru stórir garðar, sem notaðir voru til kartöfluræktunar, og túnblettir á milli 

húsanna (Páll Líndal, 1982). „Fyrsta steinhúsið sem byggt var á Íslandi með því að slá upp 

steypumótum var byggt að Görðum sem prestsetur… árið 1882“ (Akraneskaupstaður, á.á.).  

Á Byggðarsafninu á Görðum má m.a. sjá margar fallegar minjar frá fyrri tíð Akraness, 

uppgerð hús, bryggju og kirkju sem styrkja og geyma sögu bæjarins.  

Samkvæmt skipulagsuppdrætti sem var gerður árið 1927 var staðfest að leggja átti langar 

götur á milli húsanna, og átti götubreiddin að vera tíu metrar. Enn í dag má sjá þessa 

götubreidd. Einnig var staðfest að hafa aðalbryggjuna við Steinsvör ásamt lýsisbræðslu og 

niðursuðu fisks, og verslun átti að vera við Skólagötu. Unnið var að gerð skipulags á Akranesi 
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í kringum 1930 með tillögu að uppfyllingu á Heimaskagatanga fyrir stærri höfn, gerð tveggja 

aðalgatna frá hafnarsvæðinu sem yrðu 14 metra breiðar, gerð frystihúss og útvegshúss við 

hafnarbakkann, spítala og gerð íþróttavallar fyrir utan bæinn. Lýsing á Akranesi 1930, unnin 

útfrá þessari skipulagsgerð hljóðar svona:  

Kauptúnið stendur á lágum, flötum odda; Frá Reykjavík hillir upp húsin, sem virðast 

rísa úr hafinu, því að láglendið í kring er hulið bungu sjávarins. Kauptúnið á Akranesi er 

ekki ásjálegt um vetur. Húsin eru smá og lág og hafa verið skeytt „skúrum“ og 

útskotum. Þau eru dreifð og sandgarðar í kring. En með vorinu skiptir bærinn um svip. 

Allt á milli húsanna, og láglendið langt út frá þorpinu grær þá garðjurtum, og ber þá 

þorpið betur nafn með rentu en flest önnur… Sumt á Akranesi minnir á enskan garðbæ. 

En þó skortir á, að þorpsbúar hafi prýtt þorpið sem vert væri. Það mætti vera perla 

Faxaflóa, með hvítum húsum og skrúðgörðum, með bláum sjó á þrjá vegu, en græna 

akra að baki, og í fjarska víðan fjallahring (Páll Líndal, 1982, 306). 

5.3. Útgerð og verslun 

Akranes á sér langa útgerðarsögu og fiskvinnsla hefur verið helsta atvinna íbúa. „Elsta 

heimild um útgerð á Akranesi er frá árinu 1428.“ (Jón Böðvarsson, 1992, 177). Getið er um 

útgerð á 15. öld frá Akranesi og mynduðust verbúðir þar í kring, sérstaklega á Skipaskaga. 

„Einu timburhúsin á Akranesi á öndverðri 19. öld voru vörugeymsluhús,… einhverjar 

húsnefnur Reykjavíkurkaupmanna, sem í var geymt salt. Þar fór fram lítilsháttar verzlun.“ 

(Páll Líndal, 1982, 298). Brynjólfur Sveinsson, biskup í Skálholti, hóf útgerð frá Steinsvör um 

miðja 17. öld sem markaði stórt upphaf að sögu staðarins í sjávarútvegi og upp frá því jókst 

þéttbýlismyndun á Akranesi. 
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Mynd 24. Mannlíf við bryggjuna í Steinsvör og Heimaskagahúsið (Ljósmyndasafn 

Akraness, á.á.). 

Útgerðarfyrirtækið Haraldur Böðvarsson og Co. var stofnað árið 1906 og rekið til ársins 2002 

(Akraneskaupstaður, á.á.). Þá voru nokkur fyrirtæki sameinuð og Brim hf. stofnað. 

Skipasmíðastöð Þorgeirs og Ellerts og Skagans hf., hefur verið á Akranesi frá árinu 1928. 

Verslun á Akranesi hefur þjónað sveitinni í kring um langt skeið. Verslun var í Krossvík og á 

Lambhúsasundi og varð Lambhúsasund á Skipaskaga löggildur verslunarstaður 1863 (Páll 

Líndal, 1982, 43). Útgerð styrktist eftir seinni heimstyrjöldina, iðnaður jókst og  

atvinnumöguleikar íbúa urðu fleiri. Árið 1885 var Akraneshreppi skipt í tvennt, í Ytri-

Akraneshrepp og Innri-Akraneshrepp. Ytra-Akranes hlaut kaupstaðarréttindi árið 1942 og 

hlaut nafnið Akraneskaupstaður. Landbúnaður var meira stundaður í Innri-Akraneshreppi og 

útgerð og verslun voru aðalatvinnuhættir í Ytri-Akraneshreppi. Í kreppunni í lok 19. aldar 

þótti landbúnaður öruggari atvinnuháttur en sjávarútvegur og „ómagaþyngsl voru því meiri á 

þéttbýlissvæðum en í sveitum… afkoma sveiflaðist að vísu á milli ára eftir veðurfari og 

fiskgengd.“ (Jón Böðvarsson, 1992, 261-62). Sjóslys hafa verið mörg og tjón af völdum 

náttúruhamfara einhver, og þá helst Básendaflóð sem olli miklum skaða árið 1799 (Jón 

Böðvarsson, 1992, 268). „Yfirlit um félagsumhverfi, sem mótaði daglegt líf, getur þó nokkra 

hugmynd veitt um lífshætti og kjör… Víst má telja að lífskjör fólks á Akranesi hafi sæmileg 

verið eftir að samkeppni hófst um skreið…“ (Jón Böðvarsson, 1992, 133). Akranes er stærsta 

sveitarfélag Vesturlands og er með öflug þjónustufyrirtæki og verslun í dag 

(Akraneskaupstaður, á.á.). 
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5.4. Helstu mannvirki 

Á húsum bæjarins má sjá fjölbreyttan byggingarstíl. Sementsverksmiðjan var sem fyrr segir 

stofnuð árið 1958 og eftir komu hennar voru götur steyptar á Akranesi. Strompur 

verksmiðjunnar hefur gegnt hlutverki veðurvita og er sterkt kennileiti í bænum.  

 

Mynd 25. Akraneskirkja á horninu á Laugabraut og Skólabraut 1970 

(Ljósmyndasafn Akraness, á.á.). 

Akraneskirkja var vígð árið 1896, áður hafði eina kirkja Akraness verið á Görðum. Bíóhöllin 

var reist árið 1942. Ágóðinn af sýningum var látinn í sjóð til að byggja sjúkrahús. Sjúkrahús 

Akraness var tekið í notkun 1952 (Landspítalinn Háskólasjúkrahús, á.á.). Barnaskólinn á 

Akranesi var stofnaður 1880 og var lengi vel í húsi við Skólabraut (Akraneskaupstaður, á.á.). 

Skólinn stendur núna við Vesturgötu og er Fjölbrautaskóli Vesturlands ekki langt frá, eða við 

Vogabraut. Fjölbrautaskólinn var stofnaður árið 1977 þá sem Fjölbrautaskólinn á Akranesi. 

Með komu járnblendiverksmiðjunnar á Grundartanga árið 1979 fjölgaði íbúum á Akranesi og 

atvinnutækifæri urðu fleiri (Akraneskaupstaður, á.á.).  

Samgöngur á sjó hafa átt mikinn þátt í vexti þéttbýlis á Akranesi. Áætlunarferðir um Faxaflóa 

hófust árið 1891 (Félag Héraðsskjalavarða á Íslandi, á.á.). Seinna urðu þessar ferðir einungis á 

milli Reykjavíkur og Akraness með skipi er hét Akraborgin. Fyrsta bílaferjuskip Íslands var 

tekið í notkun árið 1974 og tók það skip við af gömlu Akraborg.  

Akratorg, sem er í miðju gamla bæjarhlutans, liggur á milli Suðurgötu og Skólabrautar og 

tengir saman höfnina og miðbæinn. Þar er stytta af sjómanni sem var afhjúpuð 1967 til 

heiðurs látnum sjómönnum. „Gamli miðbærinn og Akratorg eru í hugum flestra Skagamanna 

hjarta bæjarins… Hér á árum áður hittust Skagamenn jafnan á Akratorgi þegar mikið stóð til 

og sérstakt tilefni var til að gleðjast og fagna.“ (Árni Múli Jónasson, 2012). Þar eru 
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hátíðarhöld haldin fyrir íbúa Akraness, 17. júní, Sjómannadagurinn og jólatréð er haft við 

Akratorg. Hér áður keyrðu bílalestir í gegnum Akratorg og var það einskonar þjóðbraut. Árið 

1998 hætti Akraborg að sigla sjóleiðina á milli Akraness og Reykjavíkur, og á sama tíma voru 

Hvalfjarðargöng opnuð fyrir umferð. Eftir að Hvalfjarðargöngin voru tekin í notkun hætti 

gegnumstreymi umferðar í bænum. Með auknum flutningi í lofti, betri gæðum bíla og 

samskiptatækni, hefur mikilvægi hafnarborga minnkað og er Akranes ekki undantekning þar. 

Akranes stendur ekki við þjóðveg eitt en vegna nálægðar við Reykjavík og eftir komu 

Hvalfjarðarganga hafa tengsl við aðra staði haldist. 

Íþróttir skipa stóran sess á Akranesi og eru Skagamenn þekktir fyrir fótbolta og sund 

hæfileika. Það eru tvær sundlaugar á Akranesi, tvö íþróttahús, golfvöllur og stór íþróttavöllur 

við Langasand. 

Það eru þrír vitar á Akranesi, Krossvíkurviti var reistur árið 1937 og stendur inn á íþróttavelli 

við Langasand (Vesturland, á.á.). Út á Breið standa tveir vitar, gamli Akranesvitinn, reistur 

1918, og nýi Akranesvitinn, reistur 1944. 
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6. Glöggt er gests augað 

Hér á eftir verður gerð betri grein fyrir greiningarþáttum og niðurstöðum sjónrænnar 

athugunar á svæðinu. Eins og fram hefur komið fór greiningin fram með því að skoða svæðin 

sem gestur og í gegnum myndavélarlinsu og var greiningarþáttum skipt upp í ofangreinda 

flokka; bæjarhlið, hjarta bæjarins, kennileiti, sjónlínur, göturými, litir, form og áferð.  

 

Mynd 26. Kort af Akranesi, unnið af Hrafnkeli Proppé (Helena Guttormsdóttir & Hrafnkell Proppé, 2011). 
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6.1. Bæjarhlið Akraness 

 

Mynd 27. Bæjarhlið Akraness, staðsetning ljósmynda (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2012). 

Eins og fram kemur í kafla 2.2 hér að framan, er bæjarhliðið þar sem innkoman er í bæinn, 

mörkin þar sem upphaf þéttbýlis byrjar og dreifbýli endar. Bæjarhlið Akraness eru þrjú að 

mati höfundar, eitt vestan við Akrafjall rétt við hringtorg og iðnaðarhverfi, annað austan við 

Akrafjall þegar komið er inn í íbúðabyggð, og svo hið þriðja inn í höfnina. Þegar komið er 

landleiðina að Akranesi er nokkuð óljóst hvenær komið er inn um bæjarhliðið og höfundur 

markar innkomu í bæinn þar sem merki er um að dreifbýli endar og skilti með nafni Akraness 

er staðsett.  

Höfnin er mikilvægur inngangur inn í bæinn, hér áður þegar Akraborgin fór á milli 

Reykjavíkur og Akraness gegndi hún mikilvægu hlutverki sem bæjarhlið Akraness. Í dag 

koma færri inn í bæinn í gegnum höfnina, en þrátt fyrir það er hún enn tákn bæjarhliðs 

Akraness, að mati höfundar.  

Höfundi verkefnis fannst helst að það mætti bæta ásýnd bæjarhliðs Akraness, sérstaklega 

landleiðina, til að taka betur á móti fólki sem kemur inn í bæinn. Það er engin þrenging eins 

og gömlu virkisveggirnir voru hér áður, það er hægt að finna fyrir þessari þrengingu við 

Sjúkrahús Akraness þar sem gamla bæjarhlið Akraness var (Helena Guttormsdóttir & 
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Hrafnkell Proppé, 2011). Mikilægt er að huga að því hvað það er sem aðstandendur Akraness 

vilja að taki á móti fólki við bæjarhliðið, hvað á að vera það fyrsta sem fólk sér. Bæjarhlið 

Akraness er nokkuð ógreinilegt og ef ekki væri fyrir bæjarskilti í vegarkanti væri erfitt að gera 

sér grein fyrir inngangi inn í þéttbýlið. 
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Mynd 28. Bæjarhlið Akraness, efri mynd af vestur innkomu og neðri mynd er af austur innkomu 

(Hallfríður Guðmundsdóttir, 2012). 
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Mynd 29. Innkoma í höfnina á Akranesi. Efri mynd er tekin við höfnina, horft í norður og Akrafjall í 

fjarska. Neðri mynd er tekin í höfninni með Sementsverksmiðjuna og Akrafjall í sjónlínu (Hallfríður 

Guðmundsdóttir, 2011). 
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6.2. Hjarta Akraness 

 

Mynd 30. Hjarta Akraness, staðsetning ljósmynda (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2012). 

Eins og fram kemur í kafla 2.3 er það oftast höfnin sem er hjarta þéttbýlis hér á Íslandi, enda 

oft helsta lífæð atvinnulífs og innkoma í bæinn frá hafi. Á Akranesi er að mati höfundar 

hjartað við höfnina. Hún hefur gegnt mikilvægu hlutverki fyrir samfélagið frá upphafi og þar 

er hægt að finna fyrir nærveru menningarlífs og sögu Akraness. Þar er enn í dag þungamiðja 

atvinnulífs og kjarni félagslífs bæjarins.  

Einnig má finna fyrir hjarta Akraness við Akratorg. Það er staðsett inni í miðbæ, í eldri hluta 

bæjarins og spannar stórt hlutverk í sögu staðarins. Þetta er lítið torg með minnisvarða af 

sjómanni sem er reistur til minningar um látna sjómenn. Torgið er miðsvæðis og sést vel frá 

götum er liggja að því. Í flestum þéttbýlisstöðum er miðbæjartorg sem gegnir mikilvægu 

hlutverki fyrir samfélagið. Á Akratorgi eru hátíðar haldnar, eins og 17. júní og 

Sjómannadagurinn, og er bæjar jólatréð sett upp þar.  

Frá þessum tveimur stöðum, við höfnina og á Akratorgi, eiga margir heimamenn og gestir 

góðar minningar sem ýtir enn frekar undir þau áhrif sem svæðið gæti haft, bæði í minningum 

og sjónrænni upplifun. 
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Mynd 31. Höfnin, hjarta Akraness. Efri mynd er tekin við höfnina með útsýni til Akrafjalls (Hildur 

Hartmannsdóttir, 2011). Neðri mynd er tekin við Bakkatún, Snæfellsnes sést í fjarska (Hallfríður 

Guðmundsdóttir, 2011). 
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Mynd 32. Akratorg. Efri myndir sýna hversu miðsvæðis torgið er (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2011, 

Helena Guttormsdóttir, 2012). 
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6.3. Kennileiti Akraness 

 

Mynd 33. Kennileiti Akraness, staðsetning Sementsturnsins (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2012). 

Það fyrsta sem yfirleitt er tekið eftir þegar komið er inn á svæði er eitthvað sem er áberandi og 

skarar fram. Eins og fram kemur í kafla 2.4 er kennileiti eitthvað í umhverfinu sem hægt er að 

taka mið af og er vegvísir svæða. Kennileiti eru oftast há og rísa upp úr öðru í umhverfinu og 

eru auðsjáanleg hvar sem maður er staddur í bænum.  

Að mati höfundar eru þau kennileiti sem eru mest áberandi á Akranesi tvö: Sementsturninn og 

Akrafjall. Sementsturninn hefur menningarlega þýðingu fyrir svæðið og sést hvar sem er 

innan bæjarmarkanna og greinist jafnvel úr fjarlægð áður en maður kemur inn á svæðið. Hann 

er nokkurs konar tákn fyrir Akranes og iðnaðarsögu svæðisins og hefur án efa að geyma 

margar minningar í hugum heimamanna. Akrafjall er vegvísir innan bæjarins og gnæfir yfir 

alla byggðina. Fjallið er náttúrufræðilegt kennileiti og sérstakur landslagsþáttur sem er 

greinilegur í umhverfinu.  

Hvar sem maður er staddur innan Akraness ratar maður um með því að taka mið af Akrafjalli 

eða Sementsturninum. Þessi kennileiti eru ólík, annað manngert og hitt náttúrugert, þau hafa 

staðið vörð um svæðið í mislangan tíma og eru ólík að stærð. 
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Mynd 34. Sementsturninn, eitt af kennileitum Akraness. Efri mynd er tekin við Akratorg og horft inn 

Suðurgötu. Neðri mynd er tekin á Langasandi, horft í vestur (Hildur Hartmannsdóttir, 2011). 
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Mynd 35. Akrafjall, kennileiti á Akranesi. Efri mynd er tekin í Krossvík, frá Breið (Hildur 

Hartmannsdóttir, 2011). Neðri mynd er tekin frá Krókalóni, Sementsturninn og Akrafjall gnæfa yfir 

bæinn (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2011). 
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6.4. Sjónlínur Akraness 

 

Mynd 36. Sjónlínur á Akranesi, staðsetning ljósmynda (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2012). 

Í kafla 2.5 hér að framan kemur fram að sjónlína sé bein lína frá einum punkti að vissu 

sjónarhorni. Sjónlína er ánægjuleg upplifun sem birtist óvænt og á að vera opin og 

fjölbreytileg.  

Á Akranesi eru m.a. margar fallegar sjónlínur með annað hvort útsýni út á hafið, á Akrafjall, 

listaverk eða falleg hús. Upplifun sjónlínu eykst við að ganga um umhverfið og opna röð 

upplifunar í umhverfi Akraness. Á byggðarsafninu á Görðum eru fallegar minjar vel 

varðveittar. Þar eru margar fallegar sjónlínur á minjar húsa og báta, sem kemur manni til að 

staldra við á einum punkti til að njóta betur sjónarhornanna. Sjónarhornin gefa innsýn inn í 

sjónrænan staðaranda Akraness eins og var fyrir mörgum árum.  

Sjónlínur við höfnina eru bæði á útsýni sem sést frá Akranesi og á mannvirki og skip. Sjónræn 

upplifun við höfnina er með dulúð og ákveðinn sjarma. Dulúðin myndast meðal annars við að 

horfa á laskað skip upp á landi og sjá svo hafið að baki, upplifun af landslaginu í kring og  

sögu staðarins skapa sterkar sjónlínur á ákveðnum stöðum. Við höfnina má sjá minjar frá fyrri 

tíð, misvel farnar, og með vissan sjarma sem fær mann til að stoppa, upplifa sjónarhornið og 

fanga aðdráttarafl sjónrænnar upplifunar. 



43 

 

Þegar gengið er um umhverfi Akraness er útsýnið forvitnilegt og sjónlínur sem auka á ánægju 

göngutúrsins og opna röð upplifunar. Það mætti leiða hugann að því fyrir 

svæðisskipuleggjendur Akraness að halda ákveðnum sjónlínum opnum við skipulagsgerð 

þéttbýla og þegar breytingar eru gerðar. 
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Mynd 37. Sjónlínur innan Akraness. Efri mynd er tekin við höfnina (Helena Guttormsdóttir, 2012) og á 

neðri mynd er horft inn Vesturgötu á Akrafjall (Hildur Hartmannsdóttir, 2011). 
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Mynd 38. Sjónlínur innan Akraness. Báðar ljósmyndirnar eru teknar við Vesturgötu, efri mynd er tekin í 

götunni miðri, horft í SV (Helena Guttormsdóttir, 2012) og neðri mynd er tekin neðst í götunni, horft í 

NA (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2012). 
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6.5. Göturými Akraness 

 

Mynd 39. Göturými, staðsetning ljósmynda (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2012).  

Göturými eru samkvæmt kafla 2.6, svæði sem myndast á milli lóðréttra veggja bygginga og 

gróðurs. Í göturýmum mætast einka- og almenningssvæði, og gegna félagslegu hlutverki fyrir 

notendur.  

Á Akranesi eru göturýmin breið á flestum stöðum og mynda einskonar breiðstræti eða 

„boulevard“. Hér áður þegar Akraborgin lagði að landi í höfn Akraness hentaði þessi 

götubreidd eflaust vel fyrir bílalestirnar sem fóru þar í gegn. Enn virkar þetta illa í svo litlu 

þéttbýli og eflaust fráhrindandi fyrir gangandi vegfarendur að fara um. Oft má sjá að gróður 

hefur verið fjarlægður af lóðum til að hafa bílastæði og breikkar það göturýmið enn frekar. 

Rýmið verður miklu opnara og göturamminn hverfur. 

Í umhverfissálfræði hefur þetta verið rannsakað og er talið að breidd gatna virki misvel á 

vellíðan fólks (Páll Jakob Líndal, 2011). Til þess að fólki líði sem best í umhverfinu og finnist 

það vera öruggt, þarf göturými að vera á milli 1:1 og 1:4. Það er nokkuð algengt að á 

Akranesi séu breiðir stígar og grasfletir beggja vegna gatnanna, sem gerir göturýmið enn 

breiðara og húsin eru ekki há. Gróður er lítill við götur, hann umlykur ekki fólk, og er 

tilfinningin að ganga um götur Akraness nokkuð opin og víðáttan mikil. Þetta á við um eldri 
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hverfi jafnt og ný innan marka Akraness. Flatneskjan endurspeglast í myndunum og er ekki 

neinn gróður á eyjum á milli götu og húsa. 

Til að skilja betur breidd göturýmis mældi höfundur á „Google Earth“ gróflega eftirfarandi 

götur: Garðagrund á Akranesi er ca. tíu metrar að breidd en rýmið allt á milli húsa og gróðurs, 

ca. 22 metrar. Ef gert er ráð fyrir að húsin séu fjórir metrar að hæð er göturýmið á milli 1:5 og 

1:6, en eins og fyrr er getið sýna rannsóknir að til þess að fólki líði sem best í umhverfinu á 

göturýmið vera á milli 1:1 og 1:4. Umhverfið þarf að hámarka samtímis yfirsýn yfir rýmið og 

mögulegar flóttaleiðir. Göturnar við Kirkjubraut á Akranesi eru breiðastar ca. 23 metrar sem 

gerir ca. 1:6 og Skólabraut á Akranesi er ca. tíu metrar, sem er ca. 1:3 ef gert er ráð fyrir að 

hús séu um fjórir metrar að hæð. Til samanburðar er Snorrabraut í Reykjavík ca. 20 metrar en 

þar eru hús flest tveggja hæða með risi og göturými 1:3, og Skólavörðustígur í Reykjavík er 

ca. tíu metrar með hlutfallið 1:1 (Google Earth, á.á.). 
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Mynd 40. Göturými Akraness. Mynd efst til vinstri: Heiðargerði í eldri hluta Akraness. Efsta mynd til 

hægri: Skólabraut. Mynd í annarri röð til vinstri: Innnesvegur ofan við íþróttahús. Mynd í annarri röð til 

hægri: Jaðarsbraut við Langasand. Mynd í þriðju röð til vinstri: efri hluti Kirkjubrautar horft í NA. Mynd í 

þriðju röð til hægri: Kirkjubraut, horft í SV. Mynd neðst til vinstri: Garðagrund. Mynd neðst til hægri: 

Jörundarholt (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2011, 2012,  Hildur Hartmannsdóttir, 2011). 
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6.6. Litir á Akranesi 

Litir í umhverfinu hafa mikil áhrif á sjónræna skynjun. Samkvæmt kafla 2.7 verður litur til í 

heila og augum og fangar athyglina þegar farið er á milli rýma. Eitt af sýnilegum þáttum í 

landslaginu eru litir og geta vissir litir verið einkennandi fyrir svæði og gefið til kynna hvar 

maður er staddur. 

Á Akranesi er rauður mjög áberandi í umhverfinu. Einka-, hafnar- og almenningshús eru 

rauðmáluð sem gefur svæðinu ákveðinn svip. Einnig er gulur litur á hlutum í eigu 

sveitafélagsins nokkuð áberandi, gulir bekkir, skilti, götukantar, staurar og nánast á öllum 

hlutum sem eru í eigu almennings. Við að ganga um rýmið getur maður séð fyrir sér 

ungmenni í sumarvinnu hjá sveitarfélaginu þeytast um allt með gula málningu. Einnig er hægt 

að tengja gula litinn við einkennislit Íþróttabandalags Akraness ÍA, en Skagamenn eru þekktir 

fyrir fótboltann og merki félagsins er gult. Íþróttahús svæðisins er því rauðmálað með gulu 

merki ÍA.   

Litir setja heildarsvip á svæði. Á Akranesi setja litir húsa svip á umhverfisið en oft er viðhaldi 

ábótavant sem setur visst strik í reikninginn en getur reyndar bæði verið kostur og galli, fer 

eftir smekk fólks. Grár litur götunnar setur ákveðinn gráma yfir svæðið en litir húsa á 

Akranesi gleðja að mati höfundar augað og marka heildarútlit bæjarins. 
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Mynd 41. Litir á Akranesi. Rauður og gulur er áberandi (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2011, 2012, Hildur 

Hartmannsdóttir, 2011). 
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6.7. Form á Akranesi 

Form er eitt af meginþáttum alls í umhverfinu. Eins og fram kemur í kafla 2.8 um form, geta 

form í umhverfinu verið mismunandi bæði að stærð og lögun. Með því að sjá skugga eða 

útlínur hlutar skynjar maður form hans. Sama formið endurtekur sig oft og fjarlægð og 

sjónarhorn skiptir máli varðandi sjónræna upplifun og greiningu forma. Áberandi stílform 

mannvirkja skera sig oft úr umhverfinu og skapa vissa endurtekningu sama forms á stórum 

skala.  

Á Akranesi eru helstu form að mati höfundar í eldri kjarna byggðar. Framhliðar húsa móta 

litbrigði, form og áferð Akraness. Áberandi stílform í byggingarlist á svæðinu vekur athygli 

og er nokkuð áberandi í gamla hluta Akraness. Hússkraut á þökum og steypt við þakbrúnir 

húsa hafa áhrif á umhverfið og bera mörg gömul hús mjög sterk stílbrigði. Viðhald skrauts er 

mismunandi og sumir leggja greinilega mikinn metnað í að þetta tiltekna form glatist ekki úr 

byggingarstíl húsa á svæðinu. Girðingar á einkalóðum í eldri hluta byggðar eru einnig mjög 

eftirtektarverðar. Ólík form eru notuð í steyptum veggjum sem setja sterkan svip á göturýmið.  

Form geta geymt minningar, ártal og sögu svæðisins. Á Akranesi má greina aldur húsa af 

hússkrauti ef menn þekkja byggingarsögu Íslands. Á Byggðarsafninu á Görðum eru geymdar 

heimildir um gamlar minjar í formum frá svæðinu sem mikilvægt er að eiga fyrir komandi 

kynslóðir.  
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Mynd 42. Form á Akranesi. Hússkraut er áberandi í eldri hluta bæjarins, einnig skrautgirðingar 

(Hallfríður Guðmundsdóttir, 2012). 
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Mynd 43. Ólík byggingarform á Akranesi (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2012, Helena Guttormsdóttir, 

2012). 
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6.8. Áferð í umhverfi Akraness 

 

Mynd 44. Staðsetning ljósmynda af fjörum í kring (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2012). 

Eins og fram kemur í kafla 2.9, hafa allir hlutir í umhverfinu áferð sem sýnir útlit og grófleika 

yfirborðs hlutar. Hlutir hafa mismunandi áferð og er yfirborð ólíkt að lögun og grófleika.  

Á Akranesi er yfirborð grass, steyptar götur, áferð hafsins og fjörunnar í kring mest 

einkennandi fyrir áferð í umhverfinu. Framhlið húsa, steypan, bárujárnið og málning eru 

einnig þáttur í áferð í umhverfi Akraness. Í eldri hluta Akraness, þar sem hús geta verið á 

öllum aldri, eru nokkur bárujárnshús sem skapa vissa sjónræna upplifun fyrir vegfarendur á 

áferð, bylgjur járnsins, slétt yfirborð og aldur málningar. Á opnum svæðum á milli húsa og í 

breiðu göturými eru grasflatir sem setja sterkan svip á áferð svæðis. Grænar grasflatir auka 

flatneskju svæðisins og ýta undir heildaráferð og útlit Akraness. Aldur grassins skiptir máli 

fyrir útlit áferðar og breidd flatanna á heildaráhrif sjónrænnar upplifunar.  

Grófleiki jarðefna strandlengjunnar hefur ólíka áferð og er mis hrufóttur, sléttur, glansandi 

eða mattur. Fjaran liggur nánast í kringum Akranes og mikil fjölbreytni er í áferð jarðefna, 

áferðin er náttúruleg og eykur á aðdráttarafl svæðisins. Fjaran í Krókalóni er með svörtum 

fínkornóttum sandi og með ávölum steinum, í Leyni eru steinar ósléttir og fjaran grýtt og við 

Langasand er hvítur fínkornóttur sandur.  



55 

 

Eftir að Sementsverksmiðjan á Akranesi var opnuð voru allar götur steyptar, viðhald hefur 

ekki verið mikið og þegar horft er yfir göturnar er áferð yfirborðs brotin og efnisval 

mismunandi á köflum. Þar sem breidd gatna er mikil verður yfirborð gatna og stíga frekt á 

heildaráferð svæðisins. Hafið sem sést hvar sem maður er staddur innan marka 

athugunarsvæðis setur draumkennda og róandi áferð á svæðið. Áferð hafsins fer eftir veðri og 

vindi, öldurnar geta verið háar í miklum vindi og svo er hafið spegilslétt í góðviðri.  

Áferð Akraness er með ýmsu móti og hægt er að auka á sjónræn gæði þess t.d. með því að 

lagfæra steyptar götur og flagnaðar framhliðar húsa. Hafið og ströndin í kring er án efa helsti 

kostur áferðar á svæðinu og vert að ýta undir upplifunina innan borgarmarka. Breytileiki 

hafsins eftir veðri setur sterkan svip á sjónræna rýmismyndun af Akranesi. 
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Mynd 45. Áferð fjörunnar í kringum svæðið (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2012, Hildur Hartmannsdóttir, 

2011). 
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Mynd 46. Áferð á Akranesi (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2012, Hildur Hartmannsdóttir, 2011). 
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7. Niðurstöður og tillögur 

Í upphafi var lagt upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar sem höfundur hefur leitast við 

að svara; 

o Hvernig var staðarandi Akraness áður?  

o Hvert stefnir staðarandi Akraness?  

o Hvað er jákvætt og hvað er neikvætt varðandi staðaranda Akraness? 

7.1. Staðarandi Akraness áður fyrr 

Eftir að hafa skoðað stöðu sveitafélagsins út frá myndum og lestur heimilda telur höfundur 

einkennandi fyrir sjónræn sérkenni Akraness, áberandi flatt landslag, lítill gróður og 

fjölbreyttar, fallegar fjörur. Ef dregin er saman heildarmynd af mótun sjónræns staðaranda er 

hægt að segja að hafið í kringum svæðið hafi skapað flest atvinnutækifæri og að ríkjandi 

atvinnuhættir og iðnaðarsaga standi upp úr. Iðnaður við höfnina, áberandi mikilfengleiki 

nokkurra húsa og breiðar götur segja að uppgangur sjávarútvegs hafi verið og sé mikill. 

Skipulag Akraness var áður, samkvæmt myndum og sögulegum heimildum, óskipulagt og hús 

staðsett eftir höfði eigenda, göturými breið og stéttaskipting mikil. Efnaðir útvegs- og 

verslunareigendur hafa ráðið töluverðu um skipulag svæðisins og hafa hús þeirra mörg hver 

fengið gott viðhald í gegnum árin og styrkja sjónræna upplifun. 

 
Mynd 47. Myndadæmi um fyrri staðaranda Akraness. Fyrstu þrjár myndirnar eru teknar á 

byggðarsafninu að Görðum. Mynd neðst til hægri; Heiðargerði (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2011, 

Hildur Hartmannsdóttir, 2011). 
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Mynd 48. Myndadæmi um fyrrum staðaranda Akraness. Mynd í efst til hægri; Bakkatún. Mynd efst til 

vinstri; hjallar út á Breið. Neðsta mynd til vinstri; við Dvalarheimilið Höfða. Neðsta mynd til hægri; 

Mánabraut (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2011, Hildur Hartmannsdóttir 2012). 

7.2. Stefna staðaranda Akraness 

Stefna staðaranda Akraness er að mati höfundar nokkuð óljós. Upplifun á milli hverfa er mjög 

ólík og virðist fyrri uppsveifla í gamla kjarnanum ekki vera markverð og viðhald á sögu staðar 

dræm. Enn má greina þetta óskipulag og breiða göturými í eldri hluta byggðar, einnig hefur 

nýtt skipulag haldið í breitt göturými, sem er að mati höfundar arfleifð frá fyrra skipulagi. 

Nýju hverfin á Akranesi verða að úthverfum og tengjast illa eldri hluta byggðar.  

Þar sem bærinn liggur á útnesi með flötu landslagi og strandlengju í kring kemur á óvart að 

það er ekki mikill gróður inni í byggð fyrir utan grasbletti við götur og inn á milli húsa. Í eldri 

hluta bæjarins er áberandi að gróður, girðingar og stígar inn á einkalóðum hafa mátt víkja 

fyrir stærri bílastæðum inn á lóð eða malarsvæði í kringum húsið, við þetta glatast mikill 

staðarandi annars fallegra bygginga. Oft má sjá óheppilegar breytingar á byggingarstíl frá 

fyrri tíð með breytingum í takt við byggingarstíl tímans í dag. Í nýrri hverfum frá 1970 má þó 

sjá gróðursæla fallega einkagarða sem saman mynda heilstæða götumynd. Góðar tengingar 

eru með stígum á milli hverfa og vegna flatneskjunnar er sérlega auðvelt að hjóla um allt 

svæðið.  



60 

 

 

Mynd 49. Staðarandi í dag. Efri myndir eru af breytingum á lóðum og húsum. Neðri myndir eru af 

gróðursælum görðum (Helena Guttormsdóttir, 2012, Hildur Hartmannsdóttir, 2011). 
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7.2.1 Flokkun skipulags Akraness í dag 

Flokka má svæðisskipulag og uppbyggingu Akraness í dag eftir notkun og hlutverki. Svæðið 

yrði gróflega flokkað upp á eftirfarandi hátt; gamli kjarninn, nýju kjarnarnir, gamla og nýja 

íbúðarhverfið, iðnaðarsvæði og hafnarsvæði.  

 

Mynd 50. Flokkun skipulags á Akranesi (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2012). 

Segja má að það séu þrír kjarnar á Akranesi, gamli miðbærinn, þjónustukjarninn við 

Kirkjubraut og Skólabraut, og svo nýi þjónustukjarninn við vesturinnkomu í bæinn. Í gamla 

kjarnanum er ekki mikil þjónusta og svæðið í heild virkar lúið og í niðurníðslu. Götur og 

stígar eru illa farnir og svæðið í heild meira fyrir bíla en fólk. Nýju þjónustukjarnarnir tveir 

gera aðeins ráð fyrir bílum þar sem fjöldi bílastæða er, en enginn gróður eða dvalarsvæði sem 

gætu aukið á vellíðan notenda. Gamla íbúðarhverfið er lúið, götur breiðar og steypa illa farin, 

gróður er lítill, nema í nokkrum einkagörðum. Mörg eldri hús eru glæsileg og vel með farin 

og segja byggingarsögu staðarins. Eldri byggingarhlutar laða oftast gesti að sér og auka 

útiveru íbúa ef vel er farið með skipulag og endurbætur. 

Nýju hverfin eru nokkurs konar úthverfi og fyrir utanaðkomandi er ekki mikið sem laðar þar 

að. Götur eru breiðar og einkagarðar lokaðir. Græn opin svæði eru á milli húsa með 
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leiktækjum. Iðnaðarhverfi eru á tveimur stöðum, við vestur inngang og höfnina. 

Hafnarsvæðið er á milli Krossvíkur og Krókalóns. Það svæði segir iðnaðarsögu svæðisins og 

er hjarta Akraness. Það laðar að gesti og gangandi með sögulegum sjarma (sjá mynd 51). 

Staða sjónræns staðaranda Akraness í dag er ekki nægilega styrk og fyrir gest er stefnan 

nokkuð óljós, en samkvæmt Aðalskipulagi Akraness er helsta stefnan sú að „á Akranesi skulu 

vera góðar aðstæður fyrir öflugt og fjölbreytt atvinnulíf og fjölskylduvæn búsetuskilyrði í 

heilnæmu umhverfi, fallegum bæ með traustum samgöngum.“ (Aðalskipulag Akraness 2005-

2017, 2006, 13).  
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Mynd 51. Myndræn flokkun skipulags (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2011, 2012, Hildur Hartmannsdóttir, 

2011). 
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7.3. Kostir og gallar 

Það sem stendur upp úr varðandi þá þætti er helst móta sjónrænan staðaranda Akraness, er 

staðsetningin, nesið og hafið í kring,  strendurnar og gífurlegt útsýni í allar áttir og gömlu 

húsin og höfnin. Nálægð við Reykjavík, Grundartanga og Hvalfjarðargöng er mikill kostur 

fyrir þróun þéttbýlis á Akranesi. Helstu sjónrænu gallar Akraness eru m.a. útlit gatna og 

stígakerfis, það er lúið og þarfnast viðhalds. Steypta gatan er viss þáttur í sögu 

Sementsverksmiðjunnar og atvinnulífs, og mætti viðhalda. Auka þarf trjágróður til að minnka 

flatneskju svæðisins og ánægju notenda. Í flestum borgum heims er elsti hluti byggðar megin 

kjarninn og það er svæðið sem laðar helst gesti að og er aðalsamkomustaður íbúa. Efla mætti 

gamla miðbæjarkjarnann til að halda í sögu Akraness og bæta útlit svæðisins fyrir íbúa og 

gesti. Mikilvægt er að þjónustu við íbúa sé ekki dreift á stórt svæði til að minnka notkun 

einkabíla og efla lýðheilsu íbúa. Með því að þrengja götur, setja inn gróður og kannski 

hjólastíga, myndi gera umhverfið strax meira fyrir fólkið, frekar en fyrir bíla. Til viðmiðunar 

má t.d. taka endurbætur Skólavörðustígs, þar var malbiki skipt út fyrir litla steina, trjágróður 

aukinn og umhverfið fært nær fólki (sjá mynd 52). 

Einnig mætti minnka göturýmin til að auka á vellíðan notenda og minnka forgang bíla. Með 

því að auka á trjágróður minnkar göturýmið og svæðið verður meiri aðlaðandi. Trjágróður er 

einnig jákvæður fyrir nærveður og eykur skjólmyndun. Sem dæmi má taka gamla kjarnann, 

þar væri meira aðlaðandi að bæta trjágróður, þrengja götur og setja t.d. hjólastíg (sjá mynd 

52). Inngangar eða bæjarhlið Akraness eru nokkuð óljós og ef ekki væri fyrir lítið skilti á 

vegarkanti væri erfitt að gera sér grein fyrir inngangi í þéttbýlið. 

 

Mynd 52. Dæmi. Mynd til vinstri Skólavörðustígur (Flickr, á.á.) og mynd til hægri sýnir breytingar á 

miðbæjarkjarna Akraness við smá gróður (Hallfríður Guðmundsdóttir, 2012). 
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8. Umræður og samantekt 

Greiningar af svæðinu sýna að sjónrænn staðarandi Akraness er talsverður og væri hægt að 

virkja hann enn betur. Þegar farið er um Akranes sem gestur er að sjálfsögðu ýmislegt sem 

sker í augun, eins og slæmt ásigkomulag gatna og stíga, breiðar götur og vannýttur miðbær. Á 

heildina litið leið höfundi verkefnis ágætlega í bænum, nærveran við hafið laðar að og mörg 

húsanna á Akranesi eru fallegur fjársjóður frá fyrri tíð sem nauðsynlegt er að hlúa að og 

varðveita vel fyrir komandi kynslóðir. Hafið hefur áhrif á vind og iðnaður á staðnum á lykt og 

saman svífur „peningalyktin“ yfir svæðið. Hús og haf eru tól sem nota mætti enn betur á 

Akranesi til að laða að gesti. Sem dæmi má taka uppbyggingu gamalla minja í Stykkishólmi, 

þar hafa gömul hús ótrúlegt aðdráttarafl og í samspili við hafið gerir það svæðið mjög 

aðlaðandi. Lausnin er ekki að rífa niður gamalt og gera nýtt, oft er lausnin einfaldari og nær 

og krefst einungis lítilla endurbóta og lagfæringar.  

 

Mynd 53. Veggjar gat opnar á útsýnið (Helena Guttormsdóttir, 2012). 

Þegar kom að vali mynda fyrir hvern þátt var reynt eftir bestu getu að fara eftir 

greiningarþáttum og kostir og gallar svæðisins dregnir saman. Ef rýnt er í ljósmyndir þá má 

sjá að göturými er breitt, miklar breytingar í byggingarformi eru á milli hverfa, þéttleiki 

byggðar er ekki mikill, þar sem flest hús eru ekki fleiri en tvær til þrjár hæðir, og stórir grænir 

flekar aðgreina rýmin. 

Taka þarf tillit til náttúru og umhverfis við skipulag þéttbýlis. Útsýni, fjallgarðar, gróður og 

jarðvegur eykur t.d. á liti, form og áferð þéttbýla og eru verkfæri sem einnig ætti að nota við 

endurbætur á svæðum. Sem dæmi má taka vegg út á Breið sem nýlega var opnaður að hluta, 

en myndir að ofan sýna að gatið opnar leið að útsýni, rýmið verður stærra og ekki eins 

einangrað (Sjá mynd 53).  
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Huga þarf að íbúum Akraness, viðgerðir á útliti gatna og húsa og meiri trjágróður eykur á 

heilsu og vellíðan þeirra. Félagslegi þátturinn er mikilvægur, hjólastígar og betri aðbúnaður 

fyrir gangandi vegfarendur auka á vellíðan og heilsu auk þess eykur það öryggi vegfarenda, 

grá svæði sem einungis eru ætluð bílum er ekki jákvæð þróun í skipulagi á þéttbýlisstöðum. 

Efla þarf eldri kjarna og miðbæ Akraness, bæta innganga inn í bæinn og fækka bílastæðum 

við gamla kjarnann. Auka á tækifæri búðareigenda til að halda starfseminni í gamla 

kjarnanum og tækifæri húseigenda á endurbótum á sögulegum eignum.   

Með því að draga fram sjónrænan þátt þéttbýla á Íslandi gæti það orðið til bóta fyrir vellíðan 

og heilsu íbúa auk þess sem það fær fleiri til að sækja staðina og staldra við. Meiri líkamleg 

hreyfing íbúa, fallegri umgjörð og svæði sem er meira fyrir fólk en bíla eflir lýðheilsu 

bæjarbúa og andlega vellíðan. Umhverfisþættir eru helsta ógn heilbrigðis (Ludvig 

Guðmundsson, 2011). Hér áður þegar helsta ógnin var matarskortur og smitsjúkdómar áttaði 

fólk sig kannski ekki á því hvaðan ógnin kom. Í dag er helsta ógn lýðheilsu offita sem áður 

þekktist ekki nema meðal efnafólks.  

Það að Akranes sé ekki lengur í alfaraleið fyrir gesti, eftir að Akraborgin hætti ferðum sínum, 

breytti miklu fyrir svæðið en ýtir vonandi við íbúum Akraness að finna aðra aðferð við að 

laða að erlenda ferðamenn sem koma til Reykjavíkur og íbúa í nágrenninu til að koma til 

Akraness. Það að efla miðbæinn og ýta undir aðlaðandi strendur svæðisins telur höfundur 

verkefnis vera gott tromp. Viðhald á eldri húsum er nauðsynlegt til að halda í sögu staðar og 

varðveita fyrir komandi kynslóð.  

Ef skoðað er hvað það sé sem aðgreini eitt sveitarfélag frá öðru er nálægð við hafið, 

atvinnusaga og náttúran í kring mikilvæg. Stærð hafnar segir t.d. til um hversu mikil útgerð 

hefur verið og er á svæðinu, og fjallgarðar og nálægð við hafið gefa svæðinu ólík útlit og hafa 

áhrif á nærveður svæðisins. Fjörurnar í kringum svæðið eru nánast allar náttúrulegar og hafa 

ekki verið manngerðar að ráði fyrir utan flóðvarnir á stökum stað. Það eykur á aðdráttarafl 

svæðisins og ýtir undir náttúrulega ásýnd. 

Ef verkefnið er borið saman við verkefni sem gert var á Suðureyri, má sjá keimlíka kosti og 

galla og á Akranesi (Bjarki Gunnar Halldórsson, 2011). Verkefnið var unnið eftir 

vettvangsferð á Suðureyri sem farin var í september 2010 og flutt var á ráðstefnu á vegum 

Ferðamálastofu. Markmiðið var „…að kanna kosti Suðureyrar með uppbyggingu 

ferðamennsku að leiðarljósi.“ (Bjarki Gunnar Halldórsson, 2011). Það sem Suðureyri og 

Akranes eiga sameiginlegt er að vera íslensk sjávarþorp og að einkenni landslags er fjall og 

sjór. „Þessi landslagseinkenni eru falleg á að líta og er mikilvægt að draga fram þá upplifun 

sem þau bjóða upp á.“ (Bjarki Gunnar Halldórsson, 2011). Sterk staðareinkenni einkenna 
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báða staði, innkoma í þéttbýlið er óljós og eru á báðum stöðum menningarminjar sem eru 

áhugaverðar og vert að draga betur fram. Á Suðureyri er uppbygging í ferðaþjónustu og 

viðhald á gömlum byggingum mikil, samkvæmt verkefninu, og Akranes mætti draga lærdóm 

af því. Sjávarþorp á Íslandi hafa mikinn sjarma og mikla sögulegar heimildir tengdar höfninni, 

sem gaman væri að draga betur fram, tengja við byggð og virkja.  

Það að draga fram sjónrænan staðaranda og ýta undir sérkenni svæða, ætti að nýta á landsvísu 

við að hjálpa sveitarfélögum og ferðaþjónustu að auka og nýta gæði og tækifæri svæða. 

Einnig má benda á Skoska heftið um anda staðar sem inniheldur upplýsingar og gátlista um 

hvernig fara mætti að við að draga fram það besta á hverjum stað og er ágætis verkfæri í 

upphafi vinnu um að auka staðaranda svæða (The Countryside Agency, á.á). Á Íslandi er 

ferðaþjónusta að aukast og mörg sveitarfélög að vakna til lífs við að fara yfir hvað það sé sem 

þarf að viðhalda og ýta undir til að laða að ferðamenn. 

Saga Akraness er áhugaverð og myndi það efla gamla kjarnann að tengja saman umhverfi og 

sögu. Íbúafjöldi hefur aukist í gegnum árin og ef miðað er við þróun mannfjölda á 

Stykkishólmi og Vestmannaeyjum, þar sem íbúum hefur fækkað síðastliðin 14 ár, hefur þessi 

fjölgun án efa sitthvað að segja og verður að teljast mjög fyrir sveitafélagið. Draga þarf fram 

sérstöðu svæðisins sem sjávarþorp, til að sjónrænn staðarandi nái að njóta sín. Virkja þarf 

höfnina og gera hana aðlaðandi og aðgengilega fyrir alla, sem styrkir ímynd Akraness sem 

sjávarþorp. Góð uppbygging til að efla sjónrænan staðaranda Akraness væri gott fordæmi 

fyrir önnur þéttbýli hérlendis og þróun í rétta.  

Afrakstur verkefnisins verður vonandi til að hvetja íbúa þéttbýlis til að nýta betur svæðin, sjá 

gæðin sem það býr við og tækifærin sem nærumhverfið býður upp á. Virkja þarf íbúa svæða 

t.d. með öflugu átaki og fræðslu og hvetja fólk til að koma með hugmyndir og hafa skoðanir á 

umhverfi sínu. 
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