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Ágrip/abstract 
Meginmarkmið þessa verkefnis er að ná niður umferðarhraða eftir Aðalgötunni í 
Ólafsfirði. Þeim markmiðum verður reynt að ná fram með hönnun sem tekur til 
sjónrænna áhrifa eftir þessari beinu og breiðu götu. Sjónræn áhrif taka ekki aðeins til 
götunnar sjálfrar og því nauðsynlegt að taka með í hönnunartillögur nærsvæði 
Aðalgötunnar. Til að meta hversu stórt hönnunarsvæði nærsvæðis götunnar þyrfti að 
vera, var stuðst við hugmyndafræði Kevin Lynch um rýmisgreiningu. Greining fór 
fram á hugtökum hans um, mót mörk, línur, svæði og kennileiti í sjónlínu út frá 
Aðalgötunni. Kom í ljós við þessa rýmisgreiningu að hönnunarsvæði þyrfti að vera 50 
metra út frá götubrúnum Aðalgötunnar á báða vegu. Eftir fyrsta þátt greiningarinnar, 
var gert mat á ásýnd og ástandi svæðanna með tilliti til fegurðar, upplifunar og 
notagildi. Við þetta mat skiptust svæði rýmisgreiningar í smærri svæði, allt eftir ástandi 
og ásýnd hverss svæðis fyrir sig. Áður en hönnunarferlið fór af stað var nauðsynlegt að 
gera greiningu á umferðarmannvirkjum götunnar í dag og taka mið af væntanlegri 
umferð. Við þá greiningu var stuðst við hugmyndafræði norsku Vegagerðarinnar í 
úttekt þeirra á verkefnum sem höfðu verið gerð um þjóðvegi í þéttbýli (Fra riksveg til 
gate).  
Helstu niðurstöður áðurnefndra greininga og mats, er að ástand opinna svæða er mjög 
slæmt, notkunargildi þeirra lítið vegna skorts á upplifunargildi einstaklinganna fyrir 
þessum svæðum. Umhverfi og ásýnd almenns vegfarenda í sjónlínu frá Aðalgötu er 
vægast sagt mjög dapurt, margir hlutir í niðurníðslu og almennt virðingarleysi fyrir 
umhverfinu virðist vera almennt. Sú aðkoma í bæinn sem býður gesti velkomna er 
nöturleg og köld, á það við um báðar aðkomur í Ólafsfjörð.  
Greining á umferðarmannvirkjum skilaði ekki betri niðurstöðum en þær greiningar sem 
á undan er lýst, ein hraðatakmörkun fannst á þessari beinu, breiðu og löngu götu, 
gangbrautir eru langt undir því sem gæti talist eðlilegur fjöldi. Bílastæði án afmörkunar 
og mörg þeirra beinlínis hættuleg, blind og hættuleg beygja er á Aðalgötunni sem þyrfti 
að lagfæra. Mikið er af tilbreytingarlausum opnum svæðum sem eykur umferðarhraða 
ökumanna til muna, sú mikla breidd götunnar gerir gangandi vegfarendum erfiðara að 
þvera götuna. Þau umferðarmannvirki sem best komu út í umferðargreiningunni voru 
gangstéttir, gallinn við þær gangstéttir er að þær ná aðeins til 800 metra af þeim 1500 
metrum sem Aðalgatan verður að lengd, eftir opnun Héðinsfjarðarganga. 
Í hönnunartillögum verkefnisins koma fram hugmyndir að lausnum við vandamálunum 
sem áður var lýst, gatan sjálf verði þrengd settar í hana hliðranir, þrengingar og 
hringtorg, settar verði upp miðeyjar við gatnamót. Gangstéttir verði kláraðar frá 
Námuvegi að Ósbrú, gangbrautum verði fjölgað til muna, Aðalgatan verði færð tæpa 2 
metra til austurs við Kirkjugarð til að víkka hættulega beygju á þeim stað. Götugögnum 
og öðrum búnaði verði fjölgað til muna, tillaga er gerð um aðkomu í bæinn úr báðum 
áttum. Hönnunartillagan nær yfir öll opin svæði  í 50 metra nálægð við Aðalgötuna, er 
þar lögð áhersla á að loka á langa sjónlínu, ýta undir upplifun og ná fram góðum 
sjónrænum áhrifum fyrir vegfarendann.  
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Þakkir 
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Harðarsyni leiðbeinanda mínum fyrir góða hjálp og þakka ég ánægjulegt samstarf.  
Konan mín Katrín Jónsdóttir fær bestu þakkir fyrir aðstoð og yfirlestur við þetta 
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síðustu misseri.  
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Jón Konráðsson lögregluvarðstjóri í Ólafsfirði og Gísli Kristinsson verkstjóri 
Áhaldahúss Ólafsfjarðar bestu þakkir fyrir góðar og gagnlegar upplýsingar. 
Stjórnendur og vinnufélagar hjá Fjallabyggð fá góðar þakkir fyrir mikla þolinmæði á 
meðan vinna við verkefnið stóð yfir. Að lokum fá allir þeir aðilar sem studdu mig og 
aðstoðuðu við verkefni á einn eða annan hátt, bestu þakkir.  
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„Ryðjum braut“ 

 

Öruggir að starfa og stríða 

styðjum jafnan málin góð. 

Frumherjar í framsókn lýða 

finnum, ryðjum nýja slóð. 

 

Ræktum andans akurrein  

ávöxt beri sérhver grein. 

Fram skal stefna, framar, ofar, 

framtíðin þá góðu lofar.  

                      (Páll Sigurðsson). 
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1 Inngangur 

1.1 Tilurð verkefnisins 
Að búa í sjávarþorpi út á landi eru á margan hátt viss forréttindi. Í minni samfélögum 
er hraðinn oft minni en í þeim samfélögum sem stærri eru, fjarlægðir litlar og minni 
tími í ferðir á milli staða.  
Þjóðvegur í þéttbýli er aðalsamgönguæð hvers þéttbýlisstaðar, liggja þær oftast í 
gegnum miðja byggðina, eða niður við sjó á stöðum sem brattlendari eru. Eru þetta 
mikilvægar götur á hverjum stað og taka við umferð af öðrum þvergötum í gatnakerfi 
byggðarkjarnanna. 
Í Ólafsfirði er þjóðvegur í þéttbýli sem nefnist Aðalgata, líklega algengasta nafngift á 
þjóðvegum í þéttbýli. Lega Aðalgötunnar í Ólafsfirði er með þeim hætti að hún skiptir 
byggðinni milli brekku- og miðbæjarhverfis og einnig milli miðbæjar- og flæðahverfis. 
Þannig skiptir Aðalgatan byggðinni niður í smærri heildir, en þjónar þá í leið því 
hlutverki að vera tenging á milli hverfa, má því segja að hún sameini það sem hún 
bútar niður.  
Áhugi minn fyrir þessu verkefni kviknaði síðastliðið sumar, er ég var á ferð í Ólafsfirði 
og fór að heyra af áhyggjum íbúa um mikla umferðaraukningu eftir Aðalgötunni í 
Ólafsfirði með tilkomu Héðinsfjarðarganga. Var mér ljóst að bein og breið Aðalgata 
gæti tekið við miklu umferðarmagni, þar sem sú umferð færi alveg hindrunarlaust í 
gegnum byggðina. Ökumenn væru sjálfsagt ánægðir með hversu fljótir þeir væru að 
aka í gegnum bæinn án nokkurra hindrana, útsýnið væri ekki heldur að trufla þá í 
tilbreytingarlitlu umhverfi. Þó að Aðalgatan geti borið alla þessa auknu umferð 
ökutækja á greiðan hátt, er ekki víst að mannvirki hennar bjóði öðrum notendum 
götunnar upp á jafn greiðan aðgang á milli staða.  
Er ég hóf störf sem umhverfisfulltrúi í Fjallabyggð síðastliðið haust fór ég að viða að 
mér efni og upplýsingum um Aðalgötuna á ferðum mínum norður. Er ég búinn að fara 
ófáar ferðirnar eftir götunni, ræða við marga íbúa og kynna mér lausnir í öðrum 
bæjarfélögum. Ástand þeirra er oft ekki betra en Aðalgötunnar í Ólafsfirði, í einstaka 
byggðum eru ákveðnar lausnir, vil ég þess vegna leyfa mér að koma fram með í þessu 
verkefni eina heildarlausn á þjóðveg í þéttbýli.  Með tillögu að lækkun umferðarhraða 
með sjónrænum áhrifum og bættri ásýnd á nærumhverfi þjóðvegarins. 
Mun ég hér á eftir lýsa verkferli þessa verkefnis, greiningar á svæðum verða kynntar, 
farið yfir mat á ásýnd og umhverfi Aðalgötunnar. Þá er farið yfir greiningar á umferð 
og umferðarmannvirkjum ásamt götugögnum og öðrum búnaði. Niðurstöður þeirra 
verða kynntar í hönnunartillögum að umferðarmannvirkjum og tillögum að bættri 
ásýnd og umhverfi Aðalgötunnar.  
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1.2 Markmið 
Tilgangur og markmið verkefnisins er að lækka umferðarhraða eftir Aðalgötunni í  
Ólafsfirði. Gerðar verða tillögur að lækkun umferðarhraða með sjónrænum hætti og 
koma fyrir hraðatakmarkandi umferðarmannvirkjum til lækkunar á umferðarhraða. 
Bæta umferðarstýringu með umferðarmannvirkjum til að bæta afmörkun ákeðinna 
gatna og svæða, með betri sjónlínu í umferð Aðalgötunnar. Gera tillögur að 
afmörkuðum bílastæðum, gangstéttum og gangstígum, fjölga gangbrautum og 
götugögnum. 
Ennfremur verða gerðar tillögur að fegurra umhverfi, bættri ásýnd svæða og gera 
upplifun vegfarenda fyrir nærumhverfi götunnar sterkari. Gerðar verða tillögur að 
aðkomu eða bæjarhliði við báðar innkeyrslur í Ólafsfjörð.  
 

Markmið; 

• Lækka umferðarhraða eftir Aðalgötu Ólafsfjarðar. 
• Með umferðarmannvirkjum. 
• Með sjónrænum áhrifum. 
• Með afmörkun bílastæða. 
• Bæta aðgengi gangandi- og hjólandi umferðar. 

Önnur markmið; 

• Fegra ásýnd Aðalgötu Ólafsfjarðar. 

Taka tillit til; 

•    Ólafsfjörður er snjóþungur bær. 
• Taka tillit til snjósöfnunar. 
• Taka tillit til svæða fyrir haugsetningu snjós. 
• Taka tillit til snjómoksturstækja. 
• Taka tillit til að ný mannvirki trufli ekki snjóhreinsun. 

Greiningarvinnsla; 

• Svæðisgreining eftir hugmyndarfræði Kevin Lynch um borgar og 
 bæjarlandslag. 
• Umferðargreining eftir hugmyndafræði norsku Vegagerðarinnar um 
 þjóðveg í þéttbýli. 
• Greining á sérstöðu Ólafsfjarðar. 
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1.3 Fyrri rannsóknir / önnur sambærileg 
Ekki hefur farið fram sambærileg hönnun eða greining á Aðalgötu Ólafsfjarðar fyrr en 
við gerð þessa verkefnis. Ekki hefur farið fram eða gerð sambærilega greining á 
þjóðvegi í gegnum þéttbýli á Íslandi fyrr.  
Vegagerðin hefur komið að hönnun þjóðvega í þéttbýli með tilliti til lækkaðs 
umferðarhraða í þéttbýlisstöðum eins og Vík í Mýrdal og í Grundarfirði (Guðmundur 
Heiðreksson, 2008). 
Vegagerðin í Noregi og Danmörku hafa gert viðlíka greiningar og þá komið með 
hugmyndir að ákveðnum lausnum fyrir umferð um þjóðvegi í þéttbýli. Það verður 
stuðst við útfærslur norsku Vegagerðarinnar í greiningu og  hönnun á Aðalgötu 
Ólafsfjarðar. 

1.4 hugtök 
 
Í þessu verkefni eru hugtök sem koma reglulega fyrir í texta þessarar greinagerðar og 
er rétt að fara yfir merkingu þeirra áður en lengra er haldið.  
Í þessu verkefni er fjallað um Aðalgötuna í Ólafsfirði sem er þjóðvegur í þéttbýli og er 
merking orðsins þjóðvegur sú að þjóðvegur sé; „aðalvegur, alfararleið og vegur sem sé 
ætlaður almenning til frjálsrar umferðar og haldið við á kostnað ríkisins“ (íslenska 
orðabókin bls.1817). 
Ársdagsumferð; Er meðalumferð ökutækja yfir allan sólarhringinn, yfir allt árið 
(Vegagerð ríkisins). 
Stöpplar/pollar; Stálhólkar sem eru tæpur 1 meter á hæð, notaðir til að hindra umferð á 
svæði sem innakstur og lagning ökutækja er bönnuð. Þessir stálhólkar verða í þessu 
verkefni kallaðir pollar.  
 

1.5 Notkun á götunöfnum 
Sérstök athygli er vakin á því við lestur verkefnisins að sá þjóðvegur í þéttbýli sem hér 
verður fjallað um, heitir ekki Aðalgata alla þá leið sem greining þessi og hönnun tekur 
til. Aðalgatan ber nafnið Aðalgata frá gatnamótum Aðalgötu og 
Ólafsvegs/Ægisbyggðar í suðri og nær Aðalgata að innakstri að hafnarsvæði við 
verslunina Úrval. Eftir það ber þessi þjóðvegur í þéttbýli nafnið Múlavegur að 
gatnamótum Múlavegar og Námuvegar, frá þeim gatnamótum liggur Múlavegur að 
gamla Múlaveginum, eftir áðurnefnd gatnamót er Múlavegur ekki þjóðvegur í þéttbýli. 
Til að rugla ekki lesendur þessa verkefnis var ákveðið að allur þjóðvegurinn í gegnum 
þéttbýlið í Ólafsfirði bæri nafnið Aðalgata. 
Önnur nafngift er notuð á götur sem bera í raun engin nöfn og eru í daglegu tali 
heimamanna kallaður Landgangur. Landgangur þessi er innkeyrsla frá Aðalgötu að 
hafnarsvæði og til að koma í veg fyrir misskilning við lestur þessa verkefnis var 
ákveðið að aðskilja þessar tvær innkeyrslur. Sá Landgangur sem er norðar og liggur á 
milli gömlu frystihúsanna að hafnarsvæði verður í þessu verkefni kallaður ytri-
Landgangur, sá sem liggur sunnar, meðfram verslun Úrvals niður að hafnarssvæði 
verður kallaður syðri- Landgangur. 
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2 Gögn og aðferðir 

2.1 Vinnuferill 
Í júlí 2007 var farin vettfangsferð á fyrirhugað hönnunarsvæði. Þar voru teknar 400 
ljósmyndir frá nyrðri enda Aðalgötu með 100 metra millibili fram að syðri enda 
götunnar.  
Frá júlí 2007, til vormánaða 2008, hefur höfundur farið margar ferðir til skoðunar, 
greiningar og  til að fá tilfinningu fyrir því svæði sem tekið verður fyrir í þessu 
verkefni.  
Við upphaf þessa verkefnis var ljóst að þó Aðalgatan yrði greind og hönnuð sem ein 
heild, þyrfti vegna lengdar hennar að skipta henni niður í minni svæði. Aðalgatan er 
greind og hönnuð sem ein heild í teikningu með mælikvarða 1:5.000 og síðan skipt 
niður í níu minni svæði, þar er rýmisgreining kynnt á teikningum í stærð A-4 og í 
mælikvarðanum 1:500. Hönnun er kynnt á teikningum í stærð A-3 í mælikvarðanum 
1:500, að auki eru greiningarteikningar um umferðaróhöpp, snjóhaugsetningu, mörk 
svæðis, teikning af þjóðvegum í Ólafsfirði í misjöfnum stærðum og mælikvörðum og 
verða þær kynntar hér á eftir. 
Þessum níu minni svæðum er skipt þannig niður að gatnamót eru látin ráða stærð 
svæða, á svæðum 8 til 9 varð að láta stærð svæða miðast við húsnúmer í götunni, þar 
sem engin gatnamót eru þar á stóru svæði.  

2.2 Gögn 
Þar sem ekki hefur farið fram nein sambærileg greining á þjóðveg í þéttbýli hér á landi 
var ákveðið að styðjast við hugmyndafræði og rannsókn norsku Vegagerðarinnar „Fra 
riksveg til gate“.  
Í greiningu norsku Vegagerðarinnar er úttekt gerð á bæjum í Noregi sem framkvæmdir 
hafa verið gerðar, ekki hefur farið fram nein framkvæmd á Aðalgötunni í Ólafsfirði.  
Þar sem þetta verkefni er greinigar, tillögu og hönnunarverkefni fyrir væntanlegar 
breytingar á Aðalgötu Ólafsfjarðar, var nauðsynlegt að breyta örlítið áherslum norsku 
Vegagerðarinnar og miða nýjar áherslur út frá þessu verkefni.  
Áherslur norsku Vegagerðarinnar eru; Ársdagsumferð eftir breytingar, 
hraðatakmarkanir, lengd götu, breidd götu, lausn á bílastæðum, umferðarstýring, 
götumerkingar, framkvæmdarár, og kostnaður (Vegdirektoratet). 

Nýjar áherslur í þessu verkefni verða; Ársdagsumferð fyrir opnun 
Héðinsfjarðarganga, ársdagsumferð eftir opnun Héðinsfjarðarganga, 
hraðatakmarkanir fyrir og eftir hönnun, lengd götu fyrir og eftir hönnun, breidd 
götu fyrir og eftir hönnun, bílastæði fyrir og eftir hönnun, umferðarstýring og 
götumerkingar fyrir og eftir hönnun. 
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2.2.1 Önnur gögn 
Við greiningu og hönnun Aðalgötunnar var stuðst við loftljósmyndir, greiningar, teikni 
og hönnunarvinna fór fram í teikniforritinu Microstation, öll úrvinnsla tölulegra gagna 
fór fram í reikniforritinu excel. 
Nauðsynlegt var að styðjast við lög og reglugerðir um þjóðvegi á Íslandi, ásamt því að 
skoða reglugerðir og útgefið efni Vegagerðar ríkisins um gerð gatna í þéttbýli. 
Samgöngumál Tröllaskaga voru skoðuð, ásamt sögu Aðalgötu Ólafsfjarðar og 
búsetusögu byggðarinnar í Ólafsfirði, við þá vinnu voru skoðuð gögn af heimasíðu 
Vegagerðarinnar og Fjallabyggðar. Við heimildarvinnu  um sögu og búsetu var mest 
stuðst við heimildaritið „Hundrað ár í horninu“, rit sem gefið var út við hundrað ára 
sögu byggðar í Ólafsfirði og samið af Friðrik Olgeirssyni sagnfræðing.  

2.3 Aðferðir 
Aðalgatan í Ólafsfirði verður í heildarlengd 1.500 metrar eftir að Héðinsfjarðargöng 
opna, eða frá fyrstu gatnamótum í norðri að síðustu gatnamótum í suðri. 
Þetta svæði verður tekið fyrir í heild sinni og gerð á því rýmisgreining samkvæmt 
kenningum Kevin Lynch, sem gengur út á að greina í bæjarlandslaginu mót, línur, 
mörk, svæði og kennileiti. 
Við greiningu á umferðarmannvirkjum á „þjóðveg í þéttbýli“ verður stuðst við 
greiningu norsku Vegagerðarinnar og hún staðfærð yfir á forsendur þessa 
hönnunarverkefnis.  
Verður Aðalgatan greind og hönnuð í einni heild og hönnunartillögur kynntar í heild 
og á níu smærri svæðum, komið verður með tillögur að úrbótum á hverju svæði fyrir 
sig.  
Einnig verður gerð sérstök greining á sérstöðu Ólafsfjarðar og lagt mat á ásýnd, ástand 
og umhverfi þeirra svæða áður voru tekin fyrir í rýmisgreiningu. Farið verður yfir 
veðurfar í Ólafsfirði, umferðaróhöpp í Aðalgötunni, 
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3 Hönnunarsvæði 

3.1 Mörk athugunarsvæðisins 
Á næstu síðu sést loftmynd af Ólafsfirði. Viðfangsefni þessa verkefnis, Aðalgatan í 
Ólafsfirði er skilgreind með rauðri punktalínu. Ná mörk athugunarsvæðis frá 
gatnamótum Aðalgötu og Námuvegs/Múlavegs í norðri að Ósbrú í suðri. 
Athugunarsvæðið nær til 50 metra svæðis út frá köntum Aðalgötunnar alla leið frá 
norðri til suðurs. Eru jaðrar athuganarsvæðis merktir með rauðum punktalínum. 
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3.2 Lega athughugunarsvæðisins 
Ólafsfjörður er með hnattræna staðsetningu sína á; Breiddargráðu; 66°04.' Norður og 
lengdargráðu; 18°39.' Vestur. Í hnitakerfi er skilgreind staðsetning Ólafsfjarðar með 
hnitunum; (66,074, 18,666) (Veðurstofa Íslands). 
Ólafsfjörður er fjörður á Norðurlandi, nánar tiltekið á norðaustanverðum Tröllaskaga 
milli Arnfinnsfjalls og Ólafsfjarðarmúla. Hálendishryggurinn milli Skagafjarðar og 
Eyjafjarðar hefur löngum þótt hrikalegur og illur yfirferðar og ber nafnið Tröllaskagi, 
ganga þar fjöll í sjó fram og er undirlendi víðast hvar lítið. Inn í þennan hálendishrygg 
skerst Ólafsfjörður til suðvestur frá mynni Eyjafjarðar.  Ólafsfjörður er fremur stuttur. 
Frá innstu byggðum fjarðarins og út að sjó eru einungis 15 km og er fjörðurinn 1 km á 
breidd þar sem hann er breiðastur. Vegna legu sinnar er fjörðurinn mjög opinn fyrir 
norðaustan veðrum. Vegir til Ólafsfjarðar eru um veggöng úr Eyjafirði og um Lágheiði 
úr Skagafirði (íslenska alfræðiorðabókin bls 615, Friðrik Olgeirsson bls.11-12). 
Árið 2006 varð til sveitarfélagið Fjallabyggð með sameiningu bæjarfélaganna á 
Siglufirði og í Ólafsfirði. Til varð sveitarfélag með rúmlega 2.000 íbúa, hagræðing af 
sameiningu þessara bæjarfélaga mun ekki koma til áhrifa svo heitið getur fyrr en með 
tilkomu Héðinsfjarðarganga (Fjallabyggð, 2008). 
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3.3 Saga Ólafsfjarðar 
Árin 1984- 1991 gaf Ólafsfjarðarbær út í þremur bindum ritið „Hundrað ár í horninu“. 
Var það rit skráð og ritað af Friðrik Olgeirssyni sagnfræðing. Þetta er mikið rit um 
sögu, byggð og íbúaþróun í Ólafsfirði frá fyrstu búsetu í horninu, eins og það var 
kallað, fyrst er byggð tók að myndast í Ólafsfirði. 
Ekki verða gerðar rannsóknir á þessari þróun í þessu verkefni enda til þessa verkefnis 
stofnað á öðrum forsendum í upphafi, en að rannsaka sögu og þróun byggðar í 
Ólafsfirði. 
Samt er gott að hafa með lítið brot af þessari sögu í þessu verkefni til glöggvunar á 
sögu og staðháttum fyrir þá lesendur sem ekki kunna skil á þessari þróun. 
Efni í þessum kafla er sótt á heimasíðu Fjallabyggðar;  
 
Í Landnámu er getið um tvo landnámsmenn Ólafsfjarðar. Í kring um árið 900 
munu bræður tveir þeir Ólafur bekkur og Héðinn, synir Karls úr Bjarkey af 
Hálogalandi, hafa siglt til Íslands og námu þeir sinn hvorn fjörðinn hlið við hlið. 
Með þeim í för var Úlfur sem nam Úlfsdali vestan Siglufjarðar. Héðinn nam 
Héðinsfjörð vestan Ólafsfjarðar og Ólafur bekkur nam Ólafsfjörð að vestan og 
settist að á Kvíabekk. Mun Kvíabekkur síðan hafa verið þungamiðja sveitarinnar 
og höfuðból um margar aldir.  
 
Saga staðarins er mótuð af 
fjallahringnum sem umvefur 
hann og návígi við sjóinn. 
Erfið búsetuskilyrði hafa sett 
mark sitt á íbúaþróun og 
flutninga fólks til og frá 
staðnum. Þá er mjög stutt á 
fengsæl fiskimið. Þetta 
meðal annars hefur stuðlað 
að því að hér hefur haldist 
byggð til okkar tíma.  
Árið 1883 er talið að fyrsta 
"tómthúsið" hafi verið reist í 
Ólafsfjarðarhorni, þar sem kaupstaðurinn stendur nú. Það gerði Ólafur Gíslason 
sem reisti sér torfbæ og settist þar að ásamt konu sinni, Guðrúnu Jónsdóttur og 
tveim börnum. Bæinn nefndi hann Sandhól. Sandhóll var fyrsta "húsið" sem byggt 
var til íbúðar allt árið um kring í Horninu og má því segja að hjónin hafi verið 
fyrstu borgarar Ólafsfjarðar.  
Íbúum Hornsins fjölgaði svo hægt og sígandi með aukinni útgerð og verslun. Árið 
1905 var þorpið orðið hið myndarlegasta og 20. október 1905 má segja að 
bernskuárum byggðarinnar í Ólafsfjarðarhorni hafi lokið með því að staðurinn 
varð löggiltur verslunarstaður (Fjallabyggð 2006). 
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3.4 Samgöngur á Tröllaskaga 
Samgöngur á Tröllaskaga hafa verið stopular milli staða sitt hvorum megin Lágheiðar, 
árið 1908 var ruddur og varðaður vegur yfir Lágheiði. Árin 1945 og 1946 var vegurinn 
yfir Lágheiði gerður bílfær milli Reykja í Ólafsfirði og Þrasastaða í Fljótum og hefur sá 
vegur síðan verið bílfær yfir sumarmánuði. Vegurinn liggur hæst í 409 m hæð yfir sjó 
og hefur að jafnaði verið lokaður um 7 mánuði á ári vegna snjóa. Vegalengd milli 
Ólafsfjarðar og Siglufjarðar  eru 62 km um veginn yfir Lágheiði og verður vegalengd 
milli þessara staða 234 km ef Lágheiði er lokuð og fara verður um Öxnadalsheiði. 
Árið 1966 var tekinn í notkun akvegur fyrir Ólafsfjarðarmúla. Þótti sá vegur einhver sá 
hrikalegasti á landinu er hann lá í 230 m hæð yfir sjó og þverhnýpt af þessum vegi og 
fram í sjó. Vegurinn fyrir Ólafsfjarðarmúla var aflagður árið 1991 er Múlagöng voru 
opnuð. 
Vegur yfir Siglufjarðarskarð var lagður árið 1946, fram að því höfðu allir flutningar á 
fólki og vörum farið sjóleiðis til og frá Siglufirði. Vegurinn yfir Siglufjarðarskarð þótti 
mikil samgöngubót þó að hann væri aðeins fær örfáa mánuði á ári. Í dag er vegurinn 
um Siglufjarðarskarð ruddur seinnipart sumars fyrir ferðamenn.  
Strákagöng, sem voru fyrstu löngu jarðgöngin á Íslandi, opnuð fyrir umferð árið 1967 
og leystu þau göng af veginn um Siglufjarðarskarð.  
Frá árinu 1946 og til ársins 1991 gekk Flóabáturinn Drangur og hélt uppi reglulegum 
flutningum með fólk og vörur til Ólafsfjarðar og Siglufjarðar. Sigldi Drangur tvisvar til 
þrisvar í viku á þessa staði. 
Áætlunarflugi til Siglufjarðar var hætt árið 2005 en farþegum í flug er boðið upp á 
ókeypis rútuferðir í flug frá Sauðárkróki. Áætlunarflugi til Ólafsfjaðar var hætt með 
tilkomu Múlagangna árið 1991 (Vegagerð ríkisins). 

3.5 Saga Aðalgötunnar 
Eftir að Múlavegur opnaði 1966 breyttist aðalaðkoma í bæinn, færðist hún nú nyrst í 
bæinn þar sem áður höfðu aðeins verið fyrirtæki og einn sveitabær, Brimnes.  
Til að fara út úr bænum var ekið eftir Aðalgötunni, þaðan beygt niður í Ránargötu, ekið 
eftir Ránargötu og inn á Námuveg, síðan var ekið af Námuvegi inn á Múlaveg. 
Var þetta nokkur krókur og var farið í þá framkvæmd árið 1968 að lengja Aðalgötuna í 
norður frá frystihúsinu og að Námuvegi (Friðrik Olgeirsson, bls 238 III. Bindi) 
 Fyrsti hluti þessara framkvæmda var að hinn svokallaði Landgangur var steyptur, 
síðan var ekki framhald á þessum framkvæmdum fyrr en 1970. Þá var hluti Aðalgötu 
frá fyrrnefndum Landgangi að Gunnólfsgötu steyptur. Lokið var við að steypa 
Aðalgötu frá Gunnólfsgötu og suður að Ósbrú 1977. Var þá eftir nyrsti hluti 
Aðalgötunnar og var lokið við þann hluta 1981 og var hann lagður malbiki (Friðrik 
Olgeirsson, bls.40 III.bindi).  
Engar endurbætur hafa verið gerðar á Aðalgötunni síðan að nýframkvæmdum við hana 
lauk, að undanskildu því að lagt var bundið slitlag á ónýtt steypuyfirborð götunnar frá 
Tjarnarborg að Kirkjugarði árið 2005 (Gísli Kristinsson, 2008). 
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4.0 Greining 
Áður en farið er í hönnunarvinnu þarf að greina þau atriði sem taka þarf tillit og 
afstöðu til í nýrri hönnun, greina núverandi aðstæður og rýna í kosti og galla þeirra 
mannvirkja og landslags sem fyrir er á hönnunarsvæðinu. Fyrst var gerð rýmisgreining 
á heildarsvæðinu og það skoðað út frá ákveðnum rýmum, þá fór höfundur í nokkur 
hlutverk sem akandi og gangandi vegfarandi. Með hugmyndafræði norsku 
Vegagerðarinnar í huga fór höfundur margar ökuferðir um svæðið til að upplifa umferð 
eftir götunni með tilliti til núverandi umferðarmannvirkja, farið var gangandi eftir 
gangstéttum götunnar með sama sjónarmið í huga. Gert var sérstakt mat á ásynd, 
upplifun og umhverfi Aðalgötunnar úr sjónlínu akandi vegfarenda, ásamt aðgengi, 
götugögnum og búnaði fyrir gangandi vegfarendur. Sest var yfir töluleg gögn um 
Aðalgötuna og Ólafsfjörð frá aðilum sem hafa tekið þau saman, en virðast vera af 
skornum skammti. Þar var farið yfir veðurfar og snjóalög í Ólafsfirði, umferðaróhöpp í 
Aðalgötunni greind og litið yfir umferðartölur Vegagerðarinnar í ljósi hugmyndarfræði 
norsku Vegagerðarinnar. Nauðsynlegt var að fara yfir lög og reglugerðir um 
þjóðvegahald í þéttbýli og umferðarstjórnun. Rætt var við nokkra íbúa um framtíð 
Aðalgötunnar og þau misjöfnu sjónarmið sem þar eru uppi um stefnu í 
umhverfismálum, hvort leggja eigi áherslu á fallegan gróður á opnum svæðum eða nota 
þau fyrir haugsetningu snjós yfir vetrartímann. 
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4.1 Veðurfar 
Ólafsfjörður er staðsettur inn á milli hárra fjalla, er hann samt nokkuð opinn fram í 
sveitina í suður og alveg opinn fyrir norð-austan áttum af opnu hafi. Vegna þessa 
landslags eru vindáttir að austan og vestan mjög fátíðar, en sunnan-áttir algengar og 
norð-austan áttir verið þrálátar. Mjög algengt er að logn sé í Ólafsfirði og skýrist það af 
þessum fjallahring sem skýlir firðinum fyrir sterkum vindáttum úr flestum áttum. 
Sjálfvirk veðurstöð var sett upp í Ólafsfirði árið 1996, þessi veðurstöð skráir einungis 
hitastig og vind. Samkvæmt gögnum sem þessi sjálvirka veðurstöð hefur aflað þessi tíu 
ár sem hún hefur verið í notkun fengust meðaltöl um vindáttir í Ólafsfirði. Ákveðið var 
í þessari greiningu að skilja að sumar- og vetrarvindáttir til að fá vitneskju um ríkjandi 
vindáttir yfir snjóamánuði í bænum.  
 
Sumar-vindáttir; 

Úr meðaltalstölum 
veðurstöðvarinnar 
fékkst þessi vindrós, 
sem sýnir að suð-
vestan áttin er tíðasta 
vindátt yfir 
sumartímann, næst 
tíðasta vindátt yfir 
sumartímann er norð-
norð-austan áttin. Að 
norð-austan áttin sé 
algeng vindátt yfir 
sumartímann sýnir að 
innlögn eða hafgola sé 
töluverð í Ólafsfirði. 
Gerist það á heitum 
sumardögum er land 
hitnar meira en 
sjórinn, þá myndast 
hita uppstreymi yfir 
landinu og sá 
loftþrýstingur leitast 
við að ná jafnvægi.  
Loftþrýstingurinn  
finnur jafnvægi í 
kaldara loftslagi yfir 
sjónum úti fyrir 
landinu og býr þannig til hringrás sem ýtir þá kalda loftinu frá sjónum inn yfir landið. 
Þar sem fjöll skýla Ólafsfirði mjög fyrir sterkum vindáttum nema sunnan-áttum, verða 
aðrar vindáttir sjaldan það sterkar að þær nái yfirhöndinni og ýta þessari sterku innlögn 
eða hafgolu af norð-norð-austri í burtu. 
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Ríkjandi sumarvindáttir 

Suð-vestan átt. 

 

Suð-vestan áttin er ríkjandi 
vindátt í Ólafsfirði yfir 
sumartímann. 

 

Norð-austan átt. 

 

Norð-austan áttin er næst 
algengasta vindáttin í 
Ólafsfirði yfir sumartímann. 
Algengast að hún komi sem  
hafgola á heitum 
sumardögum. 
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Vetrar-vindáttir; 

Algengasta vindáttin í 
Ólafsfirði yfir 
vetrartímann er norð-
norð-austan áttin sem er 
þar nær allsráðandi. 
Næst algengust er suð-
suð- vestan átt, en er 
töluvert fátíðari. Er 
lægðir ganga yfir Ísland 
og eru komnar að norð-
austurlandi, eða eru úti 
fyrir norðanverðu 
Austurlandi. Þessar 
lægðir ýta vindi 
rangsælis í kringum sig, 
sem þýðir að þegar þær 
eru staðsettar á 
áðurnefndum 
landssvæðum, eru þær 
að blása af norð-austri  
úti fyrir Norðurlandi. 
Þessar norð-austan áttir 
eiga þá mjög greiða leið 
inn Ólafsfjörð sem er 
mjög opin fyrir norð-
austan áttum. 
 
 
 
 
Nærveður; 
Þó að búið sé að skilgreina sumar- og vetrarvindáttir í Ólafsfirði eru aðrir þættir sem 
hafa þar áhrif á hvernig t.d. snjóalög liggja í þéttbýlinu. Eru það byggingar, gróður og 
önnur landmótun í bæjarlandslaginu sem hafa mikil áhrif á hvar er logn, hvar er vindur 
og ekki síst geta byggingar og önnur lanmótun búið til svipti-vinda í þéttbýlinu. Er þess 
vegna rík ástæða að skoða hvar og hvernig byggingum er niðurkomið og hvernig 
landslagið er mótað með tilliti til vinda.  
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Ríkjandi vetrarvindáttir 

Norð-norð-austan átt. 

 

Norð-norð-austan áttin er 
ríkjandi vindátt í Ólafsfirði yfir 
vetrartímann. 
 

Suð-suð-vestan átt. 

 

Suð-suð-vestan áttin er næst 
algengust vindátt yfir 
vetrartímann. 
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4.2 Snjóalög 
Ólafsfjörður er snjóþungur bær eins Trausti Jónsson veðurfræðingur gefur til kynna í 
svari sínu á vísindavef Háskóla Íslands við spurningunni, hvar snjóar mest á Íslandi?;  
„Snjókoma getur að öðru jöfnu orðið meiri þar sem úrkoma er mikil en þar sem hún er 
lítil. Þannig getur snjór orðið mun meiri í Mýrdal en í Reykjavík, þrátt fyrir að meðalhiti 
sé hærri á fyrrnefnda staðnum og sjaldnar alhvít jörð. Í byggðum landsins er snjór 
mestur norðan til á Vestfjörðum, til dæmis við Súgandafjörð, norðan til á Ströndum, svo 
sem víða í Árneshreppi, utan til á Tröllaskaga, frá Fljótum og austur til Ólafsfjarðar, og 
utan til við Eyjafjörð austanverðan.  
Einnig er oft býsna mikill snjór í útsveitum á Norðausturlandi til dæmis á Raufarhöfn og 
nyrst á Austfjörðum, frá Borgarfirði eystra suður til Norðfjarðar. Af öðrum lágsveitum 
(sem nú eru í eyði) má nefna Hornstrandir og skagann milli Eyjafjarðar og Skjálfanda.  

Siglufjörður og Ólafsfjörður eru sennilega snjóþyngstu byggðakjarnar landsins“  

Samkvæmt þessu svari Trausta Jónssonar veðurfræðings er ljóst að taka verður 
sérstakt tillit til snjósöfnunar í Ólafsfirði.  

Í snjóþungum bæjum eins og í Ólafsfirði fara miklir fjármunir í snjóhreinsun. Miklir 
fjárhagslegir hagsmunir eru því í húfi hjá sveitarfélögum eins og Ólafsfirði er kemur að 
snjóhreinsun (Fjárhagsáætlun Fjallabyggðar 2008). 
Við hönnun á umferðarmannvirkjum í Aðalgötu Ólafsfjarðar þarf að taka sérstakt tillit 
til aðgengi vinnuvéla við snjóhreinsun, huga þarf að greiðri leið fyrir þann snjó sem 
hreinsaður er af götum og einnig að halda frá opnum svæðum fyrir slíka haugsetningu 
snjós. (Sjá yfirlitsteikningu snjóhaugsetningar við Aðalgötu bls.25).  
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4.3 Rýmisgreining Kevin Lynch 
Hugmyndafræði Kevin Lynch um rýmisgreiningu í borgarlandslagi-og bæjarlandslagi 
byggir á því að finna opin svæði í bæjarlandslagi, mörk þess landslags, línur í 
landslaginu, mót og kennileiti bæja. 
Rýmisgreiningin fór þannig fram að ekið var inn í Ólafsfjörð frá Múlagöngum, frá 
Akureyri, í suður og vestur í átt að Héðinsfjarðargöngum, til Siglufjarðar. Var 
náttúrulegt og menningarlegt landslag bæjarins greint út frá sjónlínu vegfarendans á 
fyrrnefndri leið sinni eftir Aðalgötunni. Fyrst fór fram rýmisgreining á Aðalgötu í heild 
sinni út frá sjónlínu vegfarendans og í síðari greiningum var þessari sjónlínu 
vegfarendans skipt niður í smærri svæði sem nánar verður fjallað um hér síðar í þessum 
kafla.  
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4.3.1 Hugmyndafræði Kevin Lynch 
Til að lesandi átti sig á hugmyndfræði Kevin Lynch um rýmisgreiningu í borgar-og 
bæjarlandslagi, eru hér útskýringar á hugtökum hans og hvernig þau koma fyrir í þeirri 
rýmisgreiningu sem fram fór við Aðalgötuna í Ólafsfirði. Framan við útskýringar eru 
sett þau tákn sem notuð voru á loftmyndir af Ólafsfirði við rýmisgreininguna. 
 

      
• Mót; Kevin Lynch talar um að mót séu þar sem umferð 
mætist og eitthvað er að gerast í bæjarlandslaginu. Í þessari 
rýmisgreiningu eru gatnamót hliðargatna að Aðalgötunni greind 
sem mót, stærð tákna á loftmynd fer eftir umferðarmagni við hver 
gatnamót. 
 
• Mörk;  Samkvæmt kenningu Kevin Lynch eru mörk 
ákveðnir veggir í bæjarlandslaginu, mörk skipta heild niður i 
minni svæði. Voru því mörk rýmisgreiningarinnar Aðalgatan sjálf 
sem skiptir hverfum bæjarins niður í minni svæði, skiptir hún 
hverfi gamla miðbæjarins frá brekku- og flæðahverfi. 
 
• Línur;  línur segir Kevin Lynch að séu ákveðnar leiðir í 
bæjarlandslagi, þessi rýmisgreining tekur fyrir leið auga  
vegfarandans sem ferðast efir Aðalgötunni. Fara þessar línur eftir 
sjónarhorni vegfarandans á ferð hans gegnum bæinn frá 
Múlagöngum að Héðinsfjarðargöngum. Á loftmynd eru þessar 
línur kallaðar landslagssýn og verður svo áfram í þessari 
greiningu. 
 
• Svæði; Er búið er að greina mót, mörk og línur eftir 
hugmyndfræði Kevin Lynch verða eftir ákveðin svæði á milli 
þessara áðurnefndu hugtaka. Eftir heildarrýmisgreiningu fór fram 
greining á smærri nærsvæðum og var þá svæðum skipt niður eftir 
ástandi þeirra, verður nánar fjallað um þá skiptingu síðar í 
kaflanum. 
 
• Kennileiti; Kevin Lynch segir að kennileiti sé stuðningur 
við fólk að staðsetja sig í bæjarlandslagi, þau séu eitthvað sem 
festist í huga fólks og fjöldinn þekkir. Í heildargreiningu svæðis 
við Aðalgötuna voru skráð tvö kennileiti, tjörnin og 
skíðastökkpallurinn. Er hvert svæði var tekið til nánari greiningar 
voru ákveðin kennileiti á hverju svæði og fer vægi hvers þeirra 
eftir stærð tákns á loftmynd (Kevin Lynch). 
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4.4 Greining og mat á svæðum 
Í rýmisgreiningu fór fram mat á umhirðu og ásýnd svæða, var metið hvernig þessi 
svæði og mannvirki litu út í augum gestkomandi vegfarenda. Þetta mat er byggt á 
gildismati höfundar og var lagt fyrir nokkra íbúa og vegfarendur í Ólafsfirði, sem voru 
sammála höfundi um þessa greiningu. Þetta mat tók ennfremur til  svæða sem 
skilgreinast sem torg, hafnarsvæði og hliðargötur og verða fyrir augum vegfarenda á 
leið sinni í gegnum bæinn. Á myndum af svæðisgreiningu og mati á umhirðu og ásýnd 
svæða fá þessir flokkar eftirfarandi tákn. 
 
 

• Einkalóðir, Slæmt – gott; Flestar einkalóðir lentu í þessum 
flokk, ekki var tekin afstaða til lóðanna frá slæmt-gott. 

 
• Einkalóðir, mjög slæmt; Slæmt ástand og hirðuleysi lóðar 
eða fasteignar.  

 
• Bæjarsvæði, gott; Svæði með blómum, fjölbreyttum gróðri, 
gras slegið regulega, góð umhirða, góð hönnun. 

 
• Bæjarsvæði, ágætt; Svæði með trjágróðri, gras slegið 
reglulega, góð umhirða. 

 
• Bæjarsvæði, sæmilegt; Engin gróður, gras slegið reglulega. 

 
 

• Bæjarsvæði, slæmt; Engin gróður, gras ekki slegið, engin 
umhirða. 

 
• Bæjarsvæði, mjög slæmt; Engin umhirða, slæmt ástand, 
hirðuleysi. 

 
• Torg; Lagt mat á ásýnd torga er við á í nánari umfjöllun 
hvers svæðis. 

 
• Hafnarsvæði; Lagt mat á ásýnd hafnarsvæðis er við á í 
nánari umfjöllun hvers svæðis. 

 
• Hliðargötur; Lagt mat á ásýnd hliðargatna í nánari umfjöllun 
hvers svæðis. 
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4.5 Greining á umferðarmannvirkjum 
Í þessum kafla verður fjallað um umferðarmannvirki í Aðalgötu Ólafsfjarðar almennt, 
verður stuðst við hugmyndafræði norsku Vegagerðarinnar í greiningu á 
umferðarmannvirkjum. Atriði sem norska Vegagerðin skoðar eftir framkvæmdir eru; 
Ársdagsumferð eftir breytingar, hraðatakmarkanir, lengd götu, breidd götu, lausn á 
bílastæðum, umferðarstýring, götumerkingar, Framkvæmdarár og kostnaður 
(Vegdirektoratet). 
Í þessari umfjöllun verða þessi atriði skoðuð út frá lista hér að neðan, þar koma fyrir 
tákn sem ekki eru á loftmynd rýmisgreiningar; götumerkingar, hraðatakmarkanir, 
götugögn og búnaðaður ásamt athugasemdum sem við eiga hverju sinni. 

 

• Aðalgata;  Lengd götu, breidd götu, yfirborðsefni, ástand. 
 
 

• Bílastæði;  Tegund bílastæðis, fjöldi, ástand. 
 
 

• Gangbrautir;  Fjöldi í hverri greiningu, þarfagreining. 
 
 

• Gangstéttir og göngustígar;  Lengd, breidd, yfirborðsefni,                       
                                                           ástand. 
 

• Götumerkingar og umferðarstýring;  Merkingar,          
                                                                          umferðarmannvirki,        
                                                                          ástand. 
 

• Hraðatakmarkanir;  Fjöldi, tegund. 
 
 

• Götugögn og búnaður;  Fjöldi, tegund.   
 
 

• Annað;  Óskilgreindir hlutir sem ekki koma fram í greiningu.             

 
 
 
 
 



 Þjóðvegur í þéttbýli Staldraðu við…! 
                      

33 
Bs-Verkefni Vignir Þór Siggeirsson 

4.6 Greining heildarsvæðis 
Með greiningu á heildarsvæði athugunarsvæðisins komu strax í ljós ákveðnir þættir 
greiningarinnar. Vegna legu Aðalgötunnar og hvernig hún skiptir byggðarlaginu í þrjár 
ólíkar heildir voru mörk svæðis í rýmisgreiningu skýr, ennfremur mót greiningarinnar í 
gatnamótum Aðalgötunnar. Við akstur eftir Aðalgötunni sáust í náttúru-og 
menningarlandslagi ákveðnar línur sem ég kýs einnig að kalla landslagssýn í þessu 
verkefni vegna sjónrænna áhrifa sem þessar línur hafa. Skýrast þessar línur mjög í 
götumyndun byggðarinnar og í landslagslínum brekkunnar fyrir ofan flatlendið sem 
Aðalgatan gengur eftir. Við fyrrnefndar greiningar mynduðust ákveðin svæði og var 
þeim skipt í flokka eftir gæðum og ásýnd, kennileiti heildarsvæðis voru mjög skýr, 
bæði eru þessi kennileiti staðsett í miðbæ Ólafsfjarðar, tjörnin og skíðastökkpallurinn. 
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Töluleg heildargreining og mat á svæðum 
Heildarfjöldi svæða við rýmisgreiningu voru  samtals 77, hér að neðan verður tilgreint 
frá fjölda þeirra í hverjum flokki fyrir sig og hlutfalli; 

• Einkalóðir, Slæmt – gott;   Svæði samtals; 23 
                                                         Hlutfall af heild; 29 % 

                                                                           Hlutfall af einkalóðum; 66 % 
 

• Einkalóðir, mjög slæmt;     Svæði samtals; 12 
                                                         Hlutfall af heild; 15 % 

                                                                           Hlutfall af einkalóðum; 34% 
 

• Bæjarsvæði, gott;                Svæði samtals; 4 
                                                         Hlutfall af heild; 0,5 % 

                                                                           Hlutfall af bæjarsvæðum; 0.9% 
 

• Bæjarsvæði, ágætt;             Svæði samtals; 4 
                                                        Hlutfall af heild; 0,5 % 

                                                                           Hlutfall af bæjarsvæðum; 0,9% 
 

• Bæjarsvæði, sæmilegt;       Svæði samtals; 12 
                                                         Hlutfall af heild; 15 % 

                                                                           Hlutfall af bæjarsvæðum; 29 % 
 

• Bæjarsvæði, slæmt;            Svæði samtals; 12 
                                                        Hlutfall af heild; 15 % 

                                                                           Hlutfall af bæjarsvæðum; 29 % 
 

• Bæjarsvæði, mjög slæmt;   Svæði samtals; 5 
                                                         Hlutfall af heild; 0,6 % 

                                                                           Hlutfall af bæjarsvæðum; 12 % 
 

• Torg;                                   Svæði samtals; 2 
                                                        Hlutfall af heild; 0,26 % 
 

• Hafnarsvæði;                     Sjónlínu svæði  frá götu,samtals; 3 
                                                        Hlutfall af heild; 0.4% 

                                                                           Hlutfall af bæjarsvæðum; 0,7 % 
 

• Hliðargötur;                       Hliðargötur samtals; 19 
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Töluleg heildargreining á umferðarmannvirkjum 
 

• Aðalgata;                        Lengd götu; 1.050 metrar 
                                                    Breidd götu;    9,5 metrar  

                                                                                Yfirborðsefni; Steypa/malbik 
                                                                                 Ástand; Slæmt - gott 
 

 
• Bílastæði;                       Tegund bílastæða; Samsíða og    

                                                    skástæði. 
                                                                                 Fjöldi; Ekki greinanlegt. 
                                                                                 Ástand; Mikil tjón við skástæði. 
 

 
• Gangbrautir;                   Fjöldi alls; 5 

                                                     Þarfagreining; Vöntun. 
 

 
• Gangstéttir og göngustígar;   

                                                       Lengd; 2 x 800 metrar 
                                                                                   Breidd; 1-2 metrar   
                                                                                   Yfirborðsefni; Steypa 
                                                                                   Ástand; Gott. 
                                                                                   Vöntun; 2 x 500  metrar 

 

• Götumerkingar og umferðarstýring;   
                                                      Merkingar; Þokkalegar 

                                                                                   Umferðarmannvirki; 1 
                                                                                    Ástand; Ekki gott. 

 
• Hraðatakmarkanir;           Fjöldi; 1 

                                                        Tegund; Hraðahindrun,         
                                                                                                   upphækkun. 
 

 
• Götugögn og búnaður;  Tegund; Ekkert. 

                                                       Fjöldi; 0. 
                                            

• Annað;                           Umfjöllun um hvert svæði.        
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4.7 Greining á svæði fyrir svæði 
Hér verður greint nánar frá niðurstöðum greininga á níu smærri svæðum 

4.7.1 Svæði 1 Aðalgata frá Námuvegi að Þverbrekku 
 

 
Rýmisgreining; 
 
Mörk; Mörk svæðis 1, eru gatnamót Aðalgötu/Námuvegar og gatnamót 
Aðalgötu/Þverbrekku. Einnig er Aðalgatan sjálf mörk í gegnum svæðið. 
Mót; Mót svæðis eru gatnamót Aðalgötu/Námuvegar og gatnamót 
Aðalgötu/Þverbrekku. 
Línur/Landslagssýn;  Línur landslagssýnar svæðis 1, eru hliðargötur út 
af Aðalgötunni. Fyrst er lína upp með Múlavegi og  niður með 
fjallsrótum, frá fjallsrótun, niður að og með byggð á Hlíðarvegi. 
Meðfram byggðinni á Hlíðarvegi og niður að Aðalgötu aftur meðfram 
geymsluhúsnæði Ramma HF. við Aðalgötu. Önnur lína landslagssýnar 
þessa svæðis er niður með Námuvegi, að iðnaðarhúsum niður við 
Námuveg, frá þessum iðnaðarhúsum upp með bílaverkstæðinu Múlatind við Aðalgötu. 
Svæði;  Opin svæði á greiningarsvæði 1 eru tvö, annars vegar gróið gras ofan við veg á 
vinstri hönd er ekið er inn í bæinn. Á þessu svæði er leiksvæði barna með litlum 
fótboltavelli og síðastliðið sumar 
var byrjaða að planta þar niður 
trjágróðri. Hitt opna svæðið er 
fyrir neðan Aðalgötu á hægri 
hönd er komið er inn í bæinn, á 
þessu svæði er engin notkun. 
Kennileiti;  Kennileiti þessa 
svæðis eru eftirtaldar byggingar, 
Bílaverkstæði Múlatinds og 
geymsluhúsnæði Ramma HF. 
sem bæði eru staðsett við 
Aðalgötu. 
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Mat á ásýnd og umhverfi  
 
Við greiningu á svæði 1 var land Brimnes tekið með í rýmisgreiningu 
og mati á ásýnd og umhverfi svæðisins. Verið er að vinna að 
endurbótum í landi Brimness og hefur ásýnd staðarins tekið 
framförum til hins betra síðustu misseri. Áfram verður unnið að 
endurbótum í landinu og í sumar er fyrirhuguð skógrækt í landinu. 
Er litið er á svæðið í heild ásamt Brimneslandinu þá voru sjö svæði á 
einkalóðum í flokknum slæmt til gott, þrjú svæði á einkalóðum voru 
mjög slæm. Bæjarsvæðin voru ekki til fyrirmyndar, á svæði 1 
flokkaðist eitt opið svæði í bæjarlandinu ágætt, tvö svæði lentu í 
flokknum sæmilegt, þrjú svæði í flokknum slæmt og þrjú svæði í 
flokknum mjög slæmt.  
Umhverfi fyrirtækja við aðkomuna í bæinn er vægast sagt slæm, er 
það aðeins hús Ramma HF. sem hægt er að kalla sæmilegt, er það hús 
notað sem lagerrými og ekki í fullri starfsemi. Hjá öðrum fyrirtækjum 
á þessu svæði er dagleg starfsemi og fylgir rekstri þeirra ýmsir 
lausamunir sem gestir myndu flokka sem hluti í reiðileysi. Þó að 
rekstri þessara fyrirtækja fylgja áðurnefndir lausamunir verður að gera 
þá lágmarkskröfu til þeirra að þessum hlutum sé hagalega fyrirkomið. 
Ekkert af bæjarsvæðunum gleður augað, þó verður að líta til þess að 
örlitlum gróðri hefur verið komið fyrir á 
svæðum fyrir ofan Aðalgötuna. Fá þau 
svæði örlítið betri einkun þar sem von er 
til þess á næstu árum að gróður stækki og 
dafni til yndisauka á þeim svæðum. 
Ef litið er almennt yfir svæðið, verður það 
að teljast vægast sagt dapurt yfir að líta. 
Er gestir horfa yfir svæðið kemur þeim 
ekki annað til hugar en almenn depurð 
ríki í bæjarfélaginu og byggðarlagið eigi 
sér enga framtíð.  
Svæði 1 er aðkoma í bæinn og önnur 
aðalinnkeyrslan í Ólafsfjörð, hér er því 
um að ræða mjög slakt svæði sem verður 
að taka stakkaskiptum til bættrar ásýndar. 
Svæði við aðkomu bæja eru mjög 
mikilvæg til að fá gesti til að staldra við í 
hverju byggðarlagi. Eru byggðarlög 
dæmd af því umhverfi sem fyrst ber fyrir 
sjónir hjá gestum og hefur mikið að segja 
um hvort gestir hafi áhuga á að staldra 
við. Að taka vel á móti gestum með fögru 
umhverfi er mjög mikilvægt fyrir 
bæjarfélög eins og Fjallabyggð. 
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Greining á umferðarmannvirkjum; 
 
Aðalgatan; Aðalgatan er 9,5 metrar og 200 metra löng. Yfirborðsefni 
er malbik og ástand þess gott. 
Bílastæði; Engin afmörkuð eða merkt bílastæði. 
Gangbraut; Engin merkt gangbraut. 
Gangstétt; Engin afmörkuð gangstétt.  
Götumerking og umferðaréttur; Ofan við aðkomu að Ólafsfirði eru 
umferðarmerki um þéttbýlisstað og merktur lækkaður hámarkshraði. 
Hliðargötur eru nafnmerktar og biðskyldumerki eru við allar 
hliðargötur að Aðalgötunni, engar  aðrar umferðarmerkingar eru á 
þessu svæði. 
Hraðatakmörkun; Engin hraðatakmörkun. 
Götugögn og búnaður; Engin götugögn eða annar búnaður. 
Annað; Nauðsynlegt er að koma upp hraðatakmörkun við innkomuna í 
bæinn, þrengja götuna til að draga úr 
hraða ökutækja með sjónrænum 
áhrifum. Engin merkt bílastæði eru á 
þessu svæði og þarf að bæta úr því 
þar sem um aðra aðal innkomu í 
bæinn að ræða, pláss er fyrir merkt 
bílastæði eða áningarstað á milli 
Námuvegs og bílaverkstæðisins 
Múlatinds. Þar sem mikill fjöldi 
bæjarbúa gengur upp að Múlagöngum 
sér til heilsubótar er nauðsynlegt að 
tryggja þeim vegfarendum öruggt 
aðgengi að þessari gönguleið. Setja 
verður upp öruggar gangstéttir fyrir þessa tegund umferðar og gangbrautir yfir 
Aðalgötuna skammt frá gatnamótum Aðalgötu og Námuvegar/Múlavegar og 
gatnamótum Aðalgötu og Þverbrekku. Götugögn og annan búnað þarf að setja upp á 
þessu svæði til gagns og upplifun fyrir gesti og íbúa sem nýta sér þessa leið til 
hreyfingar.   
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4.7.2 Svæði 2 Aðalgata frá Þverbrekku að Brekkugötu 

 
Rýmisgreining; 
 
Mörk; Mörk svæðis 2 eru gatnamót Aðalgötu/Þverbrekku og gatnamót 
Aðalgötu/Brekkugötu. Einnig er Aðalgatan sjálf mörk í gegnum 
svæðið. 
Mót; Mót svæðis eru gatnamót Aðalgötu/Þverbrekku og gatnamót 
Aðalgötu/Brekkugötu.  Einnig eru mót á miðju greiningarsvæði 2 sem 
eru gatnamót Aðalgötu/ytri-Landgangs. 
Línur/Landslagssýn;   Línur svæðis 2 eru hliðargötur út af 
Aðalgötunni. Fyrst er lína upp með Þverbrekku, suður með 
Brimnesvegi, línan fer síðan niður með Brekkugötu  og niður á 
Aðalgötu. Þaðan niður að hafnarsvæði og aftur norður með Aðalgötu 
meðfram byggingum sem þar standa. Norður með götunni ytri-Landgang og niður fyrir 
opið svæði sem stendur fyrir neðan bílaverkstæði Múlatinds.  
Svæði; Opin svæði á greiningarsvæði 2  eru þrjú, milli Aðalgötu og Brimnesvegar er 
stórt opið svæði sem ekki er skilgreint til neinna sérstakra nota. Á þessu opna svæði 
stendur gamall geymsluskúr sem er í eigu þriggja aðila. Hitt opna svæðið er opið svæði 
fyrir neðan Bílaverskstæðið Múlatind, á því svæði er trjágróður og svæðið notað sem 
smíðavöllur barna yfir sumartímann. Þriðja opna svæðið er að líkindum gamall 
byggingareitur sem stendur á mill tveggja húsa við Brimnesveg, þetta svæði er í 
miklum bratta, á því svæði er 
gras sem ekki er viðhaldið. 
Kennileiti;  Þar sem gömlu 
frystihúsin neðan við Aðalgötu 
mynda eina heild við 
Aðalgötuna, verður að taka þessa 
lengju sem eitt kennileiti. Önnur 
kennileiti á svæðinu eru gamla 
netaverkstæðið sem sker sig úr 
ofan við Aðalgötuna, ásamt 
gömlum geymsluskúr sem 
stendur á opnu og áberandi 
svæði. 
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Mat á ásýnd og umhverfi  
 
Við rýmisgreiningu skiptist svæði 2 í tíu smærri svæði, tvö svæði í 
flokknum einkalóðir fengu einkunnina, slæmt – gott og þrjú svæði 
fengu einkunina mjög slæmt. Verður það að teljast hátt hlutfall með 
einkunina, mjög slæmt, sérstaklega með tilliti til þess að þessar mjög 
slæmu lóðir eru mjög stórar. Þessar mjög slæmu lóðir eru einnig í 
einni bestu sjónlínu frá Aðalgötunni og hafa mjög mikil áhrif á 
neikvætt umhverfi á svæði 2.  
Af fimm bæjarsvæðum á greiningarsvæði 2 fékk eitt svæði 
ágætiseinkunn, eitt svæði fékk einkunina gott, eitt svæði var metið 
slæmt og tvö svæði voru metin mjög slæm. Þetta hlýtur að teljast 
umhugsunarefni fyrir sveitarfélag og fyrirtæki á þessu svæði, að stór 
opin svæði skuli vera eins hirðulaus og raun ber vitni. Ekkert umhverfi 
við Aðalgötuna á greiningarsvæði 2 er til þess fallið að gleðja augað, 
verður að taka til hendinni við að bæta umhverfið, því eins og allir 
vita; „glöggt er gestsins auga“.    
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Greining á umferðarmannvirkjum; 
 
Aðalgatan; Aðalgatan er 9,5 metrar og 250 metra löng. Yfirborðsefni 
er malbik og steypa. Ástand malbiks gott, ástand steypu slæmt. 
Bílastæði; Engin afmörkuð eða merkt bílastæði. 
Gangbraut; Engin merkt gangbraut. 
Gangstétt; Engin afmörkuð gangstétt.  
Götumerking og umferðaréttur; Hliðargötur eru nafnmerktar að 
undanskilinni götunni ytri-Landgang sem liggur frá Aðalgötu að 
Hafnarsvæði. Biðskyldumerki eru við  hliðargötur að Aðalgötunni og 
eru sérstakar merkingar fyrir hraðahindrun á þessu svæði. 
Hraðatakmörkun; Ein hraðatakmörkun, upphækkun. 
Götugögn og búnaður; Engin götugögn eða annar búnaður. 
Annað; Á svæði 2 er oft mikill hraði á ökutækjum, gatan virkar mjög 
breið vegna stórra opinna svæða. Nauðsynlegt að ná fram sjónrænum 
áhrifum á þessu svæði til lækkunnar umferðarhraða. Eins og lýst var í kafla um svæði 1 
hér að framan er mikil umferð gangandi vegfarenda upp að Múlagöngum, sú umferð 
liggur í gegnum svæði 
2. Þarf því að setja upp 
á svæði 2, öruggar 
gangstéttir og 
gangbrautir yfir 
Aðalgötuna sem þá 
nýttust einnig fyrir 
gangandi umferð frá 
vinnustöðum á 
hafnarsvæði til 
íbúabyggða á 
brekkunni. Götugögn 
og annan búnað þarf 
einnig að setja upp á 
þessu svæði. 
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4.7.3 Svæði 3 Aðalgata frá Brekkugötu að Strandgötu 

 

Rýmisgreining 

Mörk; Mörk svæðis 3 eru gatnamót Aðalgötu/Brekkugötu og gatnamót 
Aðalgötu/Strandgötu. Einnig er Aðalgatan sjálf mörk í gegnum svæðið. 
Mót; Mót svæðis eru gatnamót  Aðalgötu/Brekkugötu og gatnamót 
Aðalgötu/Strandgötu.  Einnig eru mót á miðju greiningarsvæði 3 sem 
eru gatnamót Aðalgötu/syðri-Landgangs. 
Línur/Landslagssýn; Línur svæðis eru til suðurs meðfram Aðalgötu,  
teygir sig upp með opnu svæði að Brekkugötu, suður með Brekkugötu 
og niður að Aðalgötu aftur. Þar stendur stakt hús og fer lína aftur upp 
með því húsi að brekkurótum í suður og aftur niður að Aðalgötu. 
Þaðan yfir Aðalgötuna að apóteki, frá apóteki teygir lína sig lítið eitt 
niður með Strandgötunni og þaðan aftur í norður, meðfram verslun Úrvals og niður að 
hafnarsvæði. Með hafnarsvæði og norður að gatnamótum Aðalgötu og  Brekkugötu.  
Svæði;  Opin svæði á greiningarsvæði 3 eru tvö, eru þau sitthvoru megin milli staks 
hús sem þar stendur 
stakt austan megin 
Aðalgötunnar. Á 
stærra opna svæðinu 
er göngustígur frá 
Aðalgötu upp á 
Brekkugötu. Þessi 
svæði eru ekki notuð 
til neinna skilgreindra 
nota . 
Kennileiti; Kennileiti 
á svæði 3 eru 
verslunarhús Úrvals 
og íbúðarhúsið við 
Aðalgötu 1, sem 
stendur stakt milli 
tveggja opinna svæða. 
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Mat á ásýnd og umhverfi  
 
Svæði 3 skiptist við svæðaskiptingu í rymisgreiningunni í níu smærri 
svæði, hægt er að segja sömu sögu af svæði 3 og af þeim svæðum sem 
á undan var fjallað. Vantar mikið upp á að þetta svæði geti talist 
aðlaðandi og aðeins þrjú minni svæði af þessum níu komast í þann hóp 
að fá ágætiseinkun. Hér verða allir aðilar að taka sig á í bættri 
umgengni og viðhaldi húsa, sveitarfélag, fyrirtæki og einstaklingar. 
Einstaklega ósmekklegt er að horfa niður að hafnarsvæðinu og ef ekki 
verður gerð bragabót á þeirri sjónlínu væri betra að loka hana af, 
heldur en þetta ástand.  
Fyrir ofan Aðalgötu koma tvö opin svæði milli staks hús sem stendur 
við Aðalgötu 1, þessi svæði tilheyra sveitarfélaginu. Á öðru svæðinu 
er göngustígur sem tengir brekkubyggðina við Aðalgötu og vegna 
bratta hans, aðeins fær hraustari einstaklingum Þessi svæði er hægt að 
gera að miklum fyrirmyndarsvæðum með nýjum gögnustíg, búa til 
lítinn almenningsgarð og almennt upplifunarsvæði. Húseignum á 
þessu svæði má skipta í tvo hópa, annars vegar alveg þokkaleg ásýnd 
og hins vegar slæm ásýnd. Á þessu svæði byrjar hjarta miðbæjarins í 
Ólafsfirði verður að gera sérstakt átak til bættrar ásýndar og gera 
miðbæinn þægilegan og aðlaðandi fyrir þjónustu og afþreyingu. 
Mjög slæm ásýnd er niður í hliðargötuna Strandgötu, tekur hún í út yfir allt sem á 
undan var fjallað og má segja að ásýnd hennar sé til skammar fyrir alla sem þar eiga 
hlut að máli. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Greining á umferðarmannvirkjum; 
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Aðalgatan; Aðalgatan er 9,5 metrar og 150 metra löng. Yfirborðsefni 
er  steypa. Ástand steypu slæmt – sæmilegt. 
Bílastæði; Bílastæði eru samsíða götunni í aksturstefnu umferðar, 
beggja vegna. 
Gangbraut; Ein merkt gangbraut er yfir Aðalgötuna. 
Gangstétt; Afmarkaðar gangstéttir liggja frá gatnamótum Aðalgötu og 
syðri-Landgangs til suðurs. Einnig byrjar gangstétt vinstra megin frá 
aðkomu bæjarins við Aðalgötu 1, í suður 
Götumerking og umferðaréttur; Hliðargötur eru nafnmerktar að 
undanskilinni götunni syðri-Landgang sem liggur frá Aðalgötu að 
Hafnarsvæði. Á gangstéttarbrúnir eru málaðar gular merkingar um 
bann við lagningu ökutækja. Við opin svæði eru stólpar til að hindra 
innakstur. Biðskylda er á umferð frá hliðargötum út á Aðalgötu. 
Hraðatakmörkun; Engin hraðatakmörkun. 
Götugögn og búnaður; Engin götugögn eða annar búnaður. 
Annað;  Góðar gangstéttir eru við Aðalgötuna beggja vegna frá Strandgötu að syðri-
Landgang, er sérstakt hvernig þær gangstéttir enda skynilega við ytri-landgang. Eins og 
fram hefur komið í umfjöllun á svæði 1 og 2 er nausðynlegt að gangandi umferð hafi 
afmarkað svæði alla leið eftir Aðalgötunni. Hér byrjar Aðalgatan sem einskonar 
verslunargata og bílum lagt 
á báða vegu eftir götunni. Er 
mikil umferð gangandi 
vegfarenda á leið í verslun 
og vinnu. Verður að grípa til 
sérstakra 
umferðartakmörkunar á 
þessu svæði, vegna 
umferðarhraða, lagningu 
bifreiða og gangandi 
umferðar 
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4.7.4 Svæði 4 Aðalgata frá Strandgötu að Vesturgötu 

 

Rýmisgreining 

Mörk; Mörk svæðis 4 eru gatnamót Aðalgötu/Srandgötu og gatnamót 
Aðalgötu/Vesturgötu. Einnig er Aðalgatan sjálf mörk í gegnum svæðið. 
Mót;  Mót svæðis eru gatnamót Aðalgötu/Strandgötu og gatnamót 
Aðalgötu/Vesturgötu. Einnig eru mót á miðju greiningarsvæði 4 sem 
eru gatnamót Aðalgötu og Hornbrekkuvegs/Kirkjuvegs.  
Umferðarmikil gatnamót sem taka við mestum hluta umferðar úr 
íbúabyggð á brekkunni. 
Línur/Landslagssýn;  Línur svæðis eru frá gatnamótum 
Aðalgötu/Strandgötu og með húsalínu vinstra megin Aðalgötu, að 
félagsheimilinu Tjarnarborg, upp með því húsi og utan um opið svæði 
sunnan við húsið.  Þaðan liggur lína niður brekkuna, meðfram tjarnarbakka að 
gatnamótum við Vesturgötu. Frá Vesturgötu liggur línan meðfram húsaröðinni hægra 
megina í norður að Strandgötu. 
Svæði; Opin svæði á greiningarsvæði 4 eru tvö, annað þeirra er á einkalóð Sparisjóðs 
Ólafsfjarðar og hitt er torgsvæði sunnan við félagsheimilið Tjarnarborg. Bæði eru þessi 
svæði mjög til fyrirmyndar en gera mætti torgsvæðið skjólsælla fyrir köldum norðan-
áttum. 
Kennileiti; Kennileiti á svæði 4 eru hús Sparisjóðs Ólafsfjarðar og félagsheimilið 
Tjarnarborg.  
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Mat á ásýnd og umhverfi  
Greiningarsvæði 4 er besta svæðið af öllum greiningarsvæðum sem 
tekin voru fyrir í þessu verkefni. Ásýnd þess er á heildina litið mjög 
gott að frátöldu einstaka húsi sem þó er verið að endurbæta, ákveðnar 
sjónlínur eru í lakari gæðum. Eru það sjónlínurnar frá Sparisjóð yfir í 
Strandgötu og ytri-húsaröð í Kirkjuvegi, eins og á fyrri 
greiningarsvæðum eru svæði milli Brekkugötu og Aðalgötu að koma 
illa út. Samt sem áður eru það aðeins fjögur af tíu svæðum á þessu 
greiningarsvæði sem fá laka einkunn. Torg við Sparisjóð er til 
fyrirmyndar og torgið við Tjarnarborg einnig, til að fá meira líf á 
torgið við Tjarnarborg þyrfti að loka torginu meira fyrir köldum 
norðan-áttum. Allt svæðið við tjörnina við Tjarnarborg lyftir mjög 
upp ásýnd svæðisins og fær það góða einkun í þessu mati.  
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Greining á umferðarmannvirkjum; 
 
Aðalgatan; Aðalgatan er 9,5 metrar og 130 metra löng. Yfirborðsefni 
er  malbik og steypa. Ástand malbiks mjög gott. Ástand steypu slæmt 
– sæmilegt. 
Bílastæði; Bílastæði eru samsíða götunni á völdum stöðum í 
aksturstefnu umferðar, beggja vegna. Á svæði 4 eru þrjú skásett 
bílastæði. Skábílastæði hættuleg samkvæmt gögnum lögreglunnar í 
Ólafsfirði. Nauðsynlegt að breyta bílastæðum, eða þá að loka þeim.  
Gangbraut; Tvær merktar gangbrautir eru yfir Aðalgötuna. 
Gangstétt; Afmarkaðar gangstéttir liggja frá gatnamótum Aðalgötu og 
Strandgötu til suðurs að gatnamótum Aðalgötu og Vesturgötu beggja 
vegna. 
Götumerking og umferðaréttur; Hliðargötur eru nafnmerktar. Á 
gangstéttarbrúnir eru málaðar gular merkingar um bann við lagningu 
eða stöðvun ökutækja. Við opin svæði eru stólpar til að hindra innakstur. Biðskylda er 
á umferð frá hliðargötum út á Aðalgötu, að undanskilinni umferð frá Hornrekkuvegi út 
í Aðalgötu, þar er stöðvunarskylda. 
Hraðatakmörkun; Engin hraðatakmörkun. 
Götugögn og búnaður; Þetta greiningarsvæði er best búið af götugögnum og öðrum 
búnaði við Aðalgötuna. Einn bekkur er á lóð Sparisjóðsins og 4 bekkir á torgi við 
Tjarnarborg. 
Annað;  Vegna mikillar umferðar við gatnamót Aðalgötu og 
Hornbrekkuvegar/Kirkjuvegs þarf að ná niður umferðarhraða og jafnvel fara í stærri 
aðgerðir. Hliðargötunar Kirkjuvegur og Vesturgata eru mjög þröngar þar sem þær 
mæta Aðalgötunni og er það vandamál sem þarf að leysa.  
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4.7.5 Svæði 5 Aðalgata frá Vesturgötu að Gunnólfsgötu 
 

Rýmisgreining  

Mörk;  Mörk svæðis 5, eru gatnamót Aðalgötu/Vesturgötu og gatnamót 
Aðalgötu/Gunnólfsgötu. Einnig er Aðalgatan sjálf mörk í gegnum svæðið. 
Mót; Mót svæðis eru gatnamót Aðalgötu/Vesturgötu og gatnamót 
Aðalgötu/Gunnólfsgötu. Einnig eru mót á miðju greiningarsvæði 5, gatnamót Aðalgötu 
og  Ólafsvegs, umferðarmikil gatnamót. 
Línur/Landslagslínur;   Línur svæðis liggja frá gatnamótum Aðalgötu/Vesturgötu upp 
með tjarnarbakka að trjárunnum í brekku fyrir ofan tjörnina, þaðan upp að húsaröð við 
Hornbrekkuveg. Frá Hornbrekkuveg niður með skíðastökkpalli og upp með 
skíðastökkpallinum að rótum Túngötu. Frá Túngötu, niður brekku að sundlaug og frá 
sundlaugarhorni niður að gatnamótum við Gunnólfsgötu. Frá þeim gatnamótum í 
norður með húsaröð við Aðalgötu að gatnamótum Aðalgötu og Vesturgötu.  
Svæði;  Hér er um eitt opið svæði að ræða ofan við Aðalgötuna, frá tjarnarbakka í 
norðri, upp að Hornbrekkuveg og Túngötu. Að sundlaug og þaðan niður að 
Aðalgötunni. Er um að ræða eitt mest notaða opna svæðið í Ólafsfirði. Brekkan frá 
Túngötu og niður á sléttuna fyrir neðan er notuð sem sleðabrekka á veturna, eins eru 
þar troðnar skíðagöngubrautir 
og vinsæl snjósleðamót voru 
haldin þar til margra ára. 
Einnig er tjörnin mikið notuð, í 
henni eru síli sem börn hafa 
gaman af að veiða og einnig 
eru á tjörninni endur sem 
vinsælt er að gefa brauð á 
góðviðrisdögum. Á þessu 
svæði er einnig aðaltjaldstæði 
Ólafsfjaðar. Gott svæði sem 
mikið er notað en mætti bæta 
með landmótun, gróðri og 
setsvæðum. 
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Kennileiti;   Kennileiti á svæði 5 eru tjörnin og skíðastökkpallurinn. 
Mat á ásýnd og umhverfi  
Hér er um stærsta opna svæðið í Ólafsfirði, ástand þess er misgott og 
geta svæði verið slæm upp í það að vera mjög góð. Einu svæðin sem 
kalla má slæm eru lóðir Sýslumannsembættisins og lóð Bæjarskrifstou 
Fjallabyggðar. Sjónræn áhrif götumynda í hliðargötum frá Aðalgötu er 
yfirleitt góð og til fyrirmyndar í Gunnólfsgötu. Á stóra opna svæðinu 
ofan við Aðalgötu er ástand yfirleitt gott, þó þyrfti að bæta þar einstök 
svæði, sem nánar verður greint frá í næsta kafla. Sjónræn áhrif til 
fegurðar tjarnarinnar á þessum stað Aðalgötunnar verða að teljast 
frábær, tjörnin hefur einnig mikið upplifunargildi. 
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Greining á umferðarmannvirkjum; 
 
Aðalgatan; Aðalgatan er 9,5 metrar og 150 metra löng. Yfirborðsefni 
er  malbik og steypa. Ástand malbiks mjög gott. Ástand steypu slæmt – 
sæmilegt. 
Bílastæði; Bílastæði eru samsíða götunni á völdum stöðum í 
aksturstefnu umferðar, beggja vegna.  
Gangbraut; Ein merkt gangbraut er yfir Aðalgötuna. 
Gangstétt; Afmarkaðar gangstéttir eru til beggja handa eftir 
Aðalgötunni. Einnig er göngustígur meðfram tjarnarbakka við 
brekkurót. 
Götumerking og umferðaréttur; Hliðargötur eru nafnmerktar. Á 
gangstéttarbrúnir eru málaðar gular merkingar um bann við lagningu 
ökutækja. Leyfilegt er að leggja samsíða umferð við Aðalgötuna. 
Biðskylda er á umferð frá hliðargötum út á Aðalgötuna. 
Hraðatakmörkun; Engin hraðatakmörkun. 
Götugögn og búnaður; Þrír bekkir er á tjaldsvæði greiningarsvæðisins.  
Annað; Mikil umferð er um gatnamótin á Aðalgötu og Ólafsvegi , einnig er mikil 
umferð gangandi vegfarenda frá íbúðahverfum að tjörninni, þarf að taka sérstakt tillit 
til þess í hönnun. 
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4.7.6 Svæði 6 Aðalgata frá Gunnólfsgötu að Garðsstíg 

 

Rýmisgreining  

Mörk;   Mörk svæðis 6 eru gatnamót Aðalgötu/Gunnólfsgötu og  
gatnamót Aðalgötu/Garðsstígs. Einnig er Aðalgatan sjálf mörk í 
gegnum svæðið. 
Mót;  Mót svæðis eru gatnamót Aðalgötu/Gunnólfsgötu og 
Aðalgötu/Garðstígs.  Mót eru á miðju greiningarsvæði 6 sem er 
innakstur að barnaskóla og íþróttamannvirkjum bæjarins. Þarna er 
mikil umferð gangandi barna á leið í skóla og íþróttir. Einnig er 
innakstur að tjaldstæði bæjarins á þessu svæði. 
Línur/Landslagssýn; Línur svæðis eru frá gatnamótum 
Aðalgötu/Gunnólfsgötu upp að sundlaugarbyggingu, meðfram 
íþróttamiðstöð og barnaskóla. Frá barnaskóla að íþróttamannvirkjum og þaðan niður að 
húsi tónskóla og bókasafns. Frá tónskóla og bókasafni í vestur að gatnamótum 
Aðalgötu/Garðsstígs og frá þeim gatnamótum meðfram kirkjugarði að gatnamótum 
Aðalgötu/Gunnólfsgötu. 
Svæði;   Stóra opna 
svæðið  Er þetta opna 
svæði mikið notað til 
almennrar útivistar. 
Aðaltjaldstæði bæjarins 
er á þessu svæði, ekki 
notað til neinna 
sérstakra nota, nema þá 
sem tjaldstæði á stærri 
viðburðum í bænum, er 
aðaltjaldsstæði bæjarins 
rúmar ekki fólksfjöldan. 
Kennileiti; Kennileiti á 
svæði 6 íþróttamiðstöðin 
og húsnæði tónskóla og 
bókasafns. 
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Mat á ásýnd og umhverfi  

Svæði þetta er framhald opins svæðis sem tekið var fyrir á 
greiningarsvæði 5. Ástand minni svæða er mjög misjafnt og mætti 
bæta mjög ástand heildarmyndarinnar, með gróðursetningu og góðri 
landmótun. Há brekka er frá Túngötu niður á flatlendið við Aðalgötu, 
sú brekka sem kölluð er „Gullatún“ er mikið notuð sem sleðabrekka 
yfir vetrartímann. Oft er keppni milli barnanna að ná alla leið út á 
Aðalgötu á sleðunum, er þess vegna nauðsynlegt að skerma þetta 
svæði frá umferð í Aðalgötunni. Það væri hægt að leysa með 
gróðurmön og meiri gróðursetningu á svæðinu, með sömu landmótun 
væri hægt að skapa  lokað rými fyrir tjaldstæði. Sérstakt lokað rými 
fyrir tjaldstæði gerði það áhugavert fyrir notkun ferðamanna, skýldi 
svæðinu fyrir veðri og hávaðamengun frá Aðalgötunni. Svæðið er 
notað fyrir skíðaíþróttir á vetrum og haldin þar reglulega 
skíðagöngumót, einnig hafa þar verið haldnar snjósleðakeppnir. Með 
þessari landmótun og auknum gróðri myndi öll upplifun fyrir svæðinu 
verða sterkari og jafnvel kalla á aðra notendur.  
Kirkjugarðurinn stendur við Aðalgötuna á greiningarsvæði 6, er það 
besta og fallegasta gróðursvæði bæjarins, er veggjum garðsins og 
nánasta umhverfi haldið vel við.   
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Greining á umferðarmannvirkjum; 
 
Aðalgatan; Aðalgatan er 9,5 metrar og 100 metra löng. Yfirborðsefni 
er   steypa. Ástand gott.  
Bílastæði; Bílastæði eru samsíða götunni á völdum stöðum í 
aksturstefnu umferðar, beggja vegna.  
Gangbraut; Ein merkt gangbraut er yfir Aðalgötuna. 
Gangstétt; Afmarkaðar gangstéttir eru til beggja handa eftir 
Aðalgötunni. Einnig er göngustígar á opnum svæðum í átt að 
íþróttamiðstöð, grunnskólum og íþróttasvæðum. 
Götumerking og umferðaréttur; Hliðargötur eru nafnmerktar. Á 
gangstéttarbrúnir eru málaðar gular merkingar um bann við lagningu 
og stöðvun ökutækja. Leyfilegt er að leggja samsíða umferð við 
Aðalgötuna. Biðskylda er á umferð frá hliðargötum út á Aðalgötuna og 
einnig við útakstur frá íþróttamiðstöð og barnaskóla út á Aðalgötuna. 
Hraðatakmörkun; Engin hraðatakmörkun. 
Götugögn og búnaður;  Einn bekkur er við Kirkjugarð.  
Annað; mjög mikil umferð gangandi vegfarenda er á þessu svæði vegna staðsetningar 
skóla og íþróttamannvirkja, á þessu svæði er einnig nokkuð blind beygja á 
Aðalgötunni. Verður að gera ráðstafanir til að lækka umferðarhraða á svæðinu, koma 
upp gangbrautum og víkka beygju á Aðalgötunni. Væri hægt að auka ánægjuupplifun 
vegfarenda með því að loka þessum stóru opnu svæðum með gróðri og landmótun. 
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4.7.7 Svæði 7 Aðalgata frá Garðsstíg að Aðalgötu 25 

 

Rýmisgreining; 

Mörk;  Mörk svæðis 7 eru gatnamót Aðalgötu/Garðsstígs og 
göngustígur við íbúðarhús nr. 25 við Aðalgötu. Einnig er Aðalgatan 
sjálf mörk í gegnum svæðið. 
Mót;    Mót svæðis eru gatnamót Aðalgötu/Garðstígs og gatnamót 
Aðalgötu/Ægisgötu. 
Línur/Landslagssýn; Línur svæðis og landslagssýnar eru frá 
gatnamótum Aðalgötu/Garðstíg að horni Aðalgötu/Ægisgötu, suður 
Ægisgötu að Hótel Brimnes, meðfram hótelbyggingu að húsi eldri 
borgara, frá húsi eldri borgara að Hrannarbyggð. Frá Hrannarbyggð 
meðfram göngustíg að Aðalgötu 44. Frá Aðalgötu 44 í austur meðfram 
húsaröð við Aðalgötu að gatnamótum Aðalgötu og Garðstíg.  
Svæði/Landslagssýi;  Á greiningarsvæði 7 er stórt opið svæði sem ekki er notað til 
neinna skilgreindra nota, er það helst notað fyrir tjaldstæði ef fyrrgreind tjaldstæði eru 
ráða ekki við fjölda 
gesta á 
stórviðburðum í 
bænum.  
Kennileiti;  
Kennileiti á svæði 
7 eru hótelið og 
íbúðarhúsið við 
Aðalgötu 25.  
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Mat á ásýnd og umhverfi  

Við svæðisgreiningu og mat á ásýnd greiningarsvæði 7 kom fram að 
einkalóðir eru almennt góðar, engin einkalóð fær einkunina mjög slæm. 
Götumynd húsa við Aðalgötuna á svæðinu er nokkuð sterk, með ákveðið 
mót í lágreistum einbýlishúsum sunnan megin götu og lágreistum 
raðhúsum að norðan. Tvö svæði skera sig úr með lélega ásýnd eru það 
einkabílastæði milli Aðalgötu 38 og Aðalgötu 40, það svæði sem sker 
sig mest úr á greiningarsvæðinu er stórt opið bæjarsvæði sem ekki fær 
neitt viðhald. Er þetta svæði mjög áberandi viðAðalgötuna, með tilkomu 
Héðinsfjarðargangna og aukinni umferð, gæti sveitarfélagið boðið þetta 
svæði til sölu fyrir byggingalóð verslunar eða þjónustu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Þjóðvegur í þéttbýli Staldraðu við…! 
                      

64 
Bs-Verkefni Vignir Þór Siggeirsson 

Greining á umferðarmannvirkjum; 
 
Aðalgatan; Aðalgatan er 9,5 metrar og 130 metra löng. Yfirborðsefni 
er   steypa. Ástand gott.  
Bílastæði; Bílastæði eru samsíða götunni á völdum stöðum í 
aksturstefnu umferðar, beggja vegna.  
Gangbraut; Tvær merktar gangbrautir eru yfir Aðalgötuna.  
Gangstétt; Afmarkaðar gangstéttir eru til beggja handa eftir 
Aðalgötunni. Göngustígur er milli Aðalgötu og Hrannarbyggðar. 
Götumerking og umferðaréttur; Hliðargötur eru nafnmerktar. Á 
gangstéttarbrúnir eru málaðar gular merkingar um bann við lagningu 
og stöðvun ökutækja. Leyfilegt er að leggja samsíða umferð við 
Aðalgötuna beggja vegna á völdum stöðum.. Biðskylda er á umferð frá 
hliðargötum út á Aðalgötuna, einnig kemur biðskylda á umferð eftir 
Aðalgötu að vestan, er hún mætir Ægisgötu. Aðalgata að austan og 
Ægisgata að sunnan eiga umferðrétt fyrir umferð frá Aðalgötu að vestan og Ægisgötu 
að norðan, vegna legu þjóðvegs í þéttbýli. Einnig er við Aðalgötuna skilti um umferð 
barna og Aðalbrautarmerki austan við Ægisgötu.  
Hraðatakmörkun; Engin hraðatakmörkun. 
Götugögn og búnaður; Engin götugögn eða annar búnaður er á greiningarsvæði 7. 
Annað; Gatnamót Aðalgötu og Ægisgötu hafa verið með hæstu tíðni umferðaróhappa 
við Aðalgötu og þarf að taka sérstakt tillit til þess við hönnunartillögur að Aðalgötunni. 
Brýnt er að ná niður umferðarhraða, skilgreina og merkja vel umferðarrétt við 
gatnamótin 
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4.7.8 Svæði 8 Aðalgata frá Aðalgötu 25 að Aðalgötu 35 

 

Rýmisgreining;  

Mörk; Mörk svæðis 8, eru frá húsi nr.25 við Aðalgötu að  Aðalgötu 35. Einnig er 
Aðalgatan sjálf mörk í gegnum svæðið. 
Mót;  Engin mót eru á þessu greiningarsvæði Aðalgötunnar. 
Línur/Landslagssýn; Línur svæðis eru frá Aðalgötu 25 vestur með 
húsaröð Aðalgötunnar að sunnan  til Aðalgötu 35. Þaðan fara mörk 
þess svæðis yfir að húsaröð sem tilheyrir Ólafsvegi og þaðan í austur 
með húsaröðum við Aðalgötu að norðanverðu. Er komið er að 
Aðalgötu 46 beygir línan inn á opið svæði við Aðalgötuna í norður og 
fer þaðan í austur að Aðalgötu 44. 
Svæði;    Á milli Aðalgötu 44 og Aðalgötu 46 er opið svæði sem aldrei 
hefur verið notað eða skilgreint til ákveðinnar notkunar. Þar væri upplagt að setja 
göngustíg til að tengja saman Aðalgötu og Ólafsveg en á móts við þetta svæði við 
Ólafsveg stendur leikskóli byggðarinnar. 
Kennileiti;  Kennileiti á svæði 8 eri íbúðarhúsin við Aðalgötu 46 og 
Aðalgötu 35.  
 
Mat á ásýnd og umhverfi  

Öll svæði á greiningarsvæði 8 fá góða einkun að undanskildu, litlu 
opnu svæði sem tilheyrir bæjarfélaginu. Svæðið er skki skilgreint til 
neinna sérstakra nota í dag, en upplagt er að setja göngustíg í gegnum 
þetta opna svæði. Sá göngustígur tengdi Aðalgötu og Ólafsveg saman, 
þar sem leikskóli byggðarinnar er staðsettur við Ólafsveg, væri góður 
kostur fyrir fólk með börn í syðri byggðum byggðarinnar að fá 
göngustíg á þetta svæði. 
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Greining á umferðarmannvirkjum; 
 
Aðalgatan; Aðalgatan er 9,5 metrar og 110 metra löng. Yfirborðsefni 
er   steypa. Ástand gott.  
Bílastæði; Bílastæði eru samsíða götunni á völdum stöðum í 
aksturstefnu umferðar, beggja vegna.  
Gangbraut; Engin merkt gangbraut er yfir Aðalgötuna.  
Gangstétt; Afmarkaðar gangstéttir eru til beggja handa eftir 
Aðalgötunni.  
Götumerking og umferðaréttur; Engin umferðarmerki eru á svæði 8 
við Aðalgötuna. Á gangstéttarbrúnir eru málaðar gular merkingar um 
bann við lagningu og stöðvun ökutækja. Leyfilegt er að leggja samsíða 
umferð beggja vegna Aðalgötunnar.  
Hraðatakmörkun; Engin hraðatakmörkun. 
Götugögn og búnaður; Engin götugögn eða annar búnaður er á 
greiningarsvæði 8. 
Annað; Ekki er jafnmikil umferð eftir Aðalgötunni á greiningarsvæði 8 og þeim 
greiningarsvæðum sem fjallað hefur verið um hér að framan. Kemur það til af þjóðveg 
í þéttbýli sem fer um gatnamót austar á Aðalgötunni. Á þessu greiningarsvæði eru 
húsin norðan megin Aðalgötunnar með takmarkað bílastæðapláss á sínum  lóðum. Þarf 
því að skilgreina vel bílastæði við þessa hlið götunnar í hönnunartillögum.  
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4.7.9 Svæði 9 Aðalgata frá  Aðalgötu 35 vestur undir Ósbrú 

 

Rýmisgreining;  

Mörk;    Mörk svæðis 9 er frá húsi nr 35 við Aðalgötu og vestur undir 
Ósbrú.  Einnig er Aðalgatan sjálf mörk í gegnum svæðið. 
Mót;  Mót svæðis eru gatnamót Aðalgötu og Ólafsvegs/Ægisbyggðar.  
Línur/Landslagssýn;  Línur svæðis eru frá Aðalgötu 35, beygir við 
horn Aðalgötu og Ægisbyggðar til suðurs að Hrannarbyggð. Fer þaðan í 
vestur að húsaröð við Ægisbyggð og  aftur norður að Aðalgötu. Frá 
horni Aðalgötu og Ægisbyggðar vestur að Ósbrú og norður með ósnum 
að íbúðarhúsi við Ólafsveg 48. Í austur að Ólafsvegi 51og þaðan í suður 
að horni Ólafsvegs og Ægisgötu og austur með Aðalgötu að mörkum 
svæðis, móts við íbúðarhús nr 35 við Aðalgötu.  
Svæði;   Á greiningarsvæði 9 má skilgreina 4 opin svæði, er eitt þeirra byggingarlóð 
við Ólafsveg, annað á vestara horni Aðalgötu Ólafsvegs og  þriðja á vestara horni  
gatnamóta Aðalgötu og Ægisbyggðar. Fjórða opna svæðið er nýtilkomið á lóð 
Aðalgötu 37 á suð-vestur horni þeirrar lóðar.  
Kennileiti;  
Á 
gatnamótum 
Aðalgötu og 
Ólafsvegs/
Ægisbyggða
r standa 
fjögur hús 
og má líta á 
þau öll sem 
visst 
kennileiti í 
nýrri 
aðkomu að 
bænum. 
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Mat á ásýnd og umhverfi  

Svæði 9 í rýmisgreiningu og mati á ásýnd og umhverfi er sérstakt að 
nokkru leyti, fá allar einkalóðir hæstu einkun, allar mjög góðar og 
snyrtilegar. Hús eru einnig alveg til fyrirmyndar, öllum vel við haldið 
og mikil prýði. Er kemur að opnum svæðum í umsjón bæjarfélagsins 
kveður við annan tón, þar eru svæði sem hafa ekki verið vel hirt 
undanfarin ár og kemur það sjálfsagt til að hér hefur hingað til verið 
lítil umferð um þetta svæði. Á þessum stað verður önnur aðalinnkoma 
í bæinn eftir að Héðinsfjarðargöng verða opnuð og er mikilvægt að 
vel takist til  við að gera þetta svæði að glæsilegu bæjarhliði. Þar væri 
tilvalið að koma fyrir tákni bæjarins sem tæki á móti gestum og 
vegfarendum. 
Opna svæðið á vestara horni gatnamóta Aðalgötu og Ægisbyggðar er 
Vegagerð ríkisins búinn að fá afmarkað og skilgreina svæði fyrir 
áningastað sem er í hönnunarferli hjá Landslagsarkitektastofunni 
Teikn á lofti á Akureyri. 
Við Ægisbyggð er lítið opið svæði, sem húseigendur Aðalgötu 37 hafa 
annast til dagsins í dag, nú er þetta svæði aftur komið í umsjón 
bæjarfélagsins. Svæðið  gæti vel rúmað lítið setsvæði fyrir gangandi 
vegfarendur á leið þeirra frá flæðahverfi til annara hverfa bæjarins. 
 
Greining á umferðarmannvirkjum; 
 
Aðalgatan; Aðalgatan er 9,5 metrar og 170 metra löng, vestur að 
Ósbrú. Yfirborðsefni er malbik og steypa. Ástand beggja 
yfirborðsefna gott.  
Bílastæði; Bílastæði eru samsíða götunni á völdum stöðum í 
aksturstefnu umferðar, beggja vegna.  
Gangbraut; Engin merkt gangbraut er yfir Aðalgötuna.  
Gangstétt; Afmarkaðar gangstéttir eru til beggja handa eftir 
Aðalgötunni að gatnamótum Aðalgötu og Ólafsvegs/Ægisbyggðar. 
Eftir það er engar gangstéttir.  
Götumerking og umferðaréttur; Engin umferðarmerki eru á svæði 8 
við Aðalgötuna. Á gangstéttarbrúnir eru málaðar gular merkingar um 
bann við lagningu og stöðvun ökutækja. Leyfilegt er að leggja 
samsíða umferð beggja vegna Aðalgötunnar. 
Hraðatakmörkun; Engin hraðatakmörkun.  
Götugögn og búnaður; Engin götugögn eða annar búnaður er á 
greiningarsvæði 9. 
Annað; Um gatnamót Aðalgötu og Ólafsvegs/Ægisbyggðar kemur til með að vera 
mikil umferð er Héðinsfjarðargöng opna. Umferð eykst að öllum líkindum mest 
hlutfallslega við þessi gatnamót af öllum gatnamótum Aðalgötunnar. Í dag eru þrjár 
umferðarstefnur  gatnamótunum og fjölgar upp í fjórar, með nokkrum umferðarþunga 
af þeirri sem bætist við. Þarf því að gera ráðstafanir til að ná niður umferðarhraða strax 
við þessi gatnamót.  
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4.8 Ársdagsumferð 
Í hugmyndafræði norsku Vegagerðarinnar er tekin fyrir könnun á ársdagsumferð eftir 
breytingar, ársdagsumferð er fjöldi bíla á dag, dreift jafnt yfir allt árið. Hér verða 
skoðaðar tölur frá Vegagerð ríkisins,  úr fyrri umferðartalningu og umferðarspám á 
væntanlegri umferð ökutækja til Ólafsfjarðar. 

4.8.1 Ársdagsumferð í dag 
Samkvæmt upplýsingum Vegagerðar ríkisins er ársdagsumferð um Aðalgötu 
Ólafsfjarðar 400 ökutæki á sólarhring. Eru þessar tölur frá árinu 1999 er fram fóru 
arðsemisútreikningar við gerð Héðinsfjarðargangna. Ekki hefur verið gerð nein 
umferðarkönnun síðan að þessir arðsemisútreikningar fóru fram (Vegagerð ríkisins). 

4.8.2 Ársdagsumferð eftir opnun Héðinsfjarðarganga 
Í skýrslu Vegagerðarinnar um arðsemisútreikninga Héðinsfjarðargangna kemur fram 
að ekki sé óvarlegt að reikna með að umferð frá Siglufirði til Ólafsfjarðar, Dalvíkur og 
Akureyrar verði 350 ökutæki á sólarhring með tilliti til ársdagsumferðar. 
Má því reikna með samkvæmt tölum Vegagerðarinnar að heildar ársdagsumferð eftir 
Aðalgötu Ólafsfjarðar hækki um nær helming, eða úr 400 ökutæki á sólarhring í 750 
ökutæki er Héðinsfjarðargöng opna. 
Útreikningar Vegagerðarinnar voru reiknaðir út frá fimm umferðarspám, sem byggðust 
á mismunandi forsendum. Áætlanir um umferð og skiptingu hennar byggja á föstum 
umferðartalningum Vegagerðarinnar og umferðarkönnunum sem gerðar voru á 
Lágheiði í júlí 1995 og á vegamótum Siglufjarðarvegar og Ólafsfjarðarvegar við 
Ketilás í júlí 1997. 
Í þessum útreikningum er einnig metin líkleg umferð milli staða með hliðsjón af 
fjarlægðum milli þeirra og þá stuðst við upplýsingar úr öðrum umferðarkönnunum sem 
gerðar hafa verið hérlendis. 
Umferðarspá Vegagerðarinnar;  
1. “Eðlileg” umferð um Lágheiði, þ.e. umferð eins og hún væri ef vegur 

                  þar væri opinn svipað og Siglufjarðarvegur eða Seyðisfjarðarvegur. 
2. “Eðlileg” umferð um Lágheiði að viðbættum 30%. 
3. “Eðlileg” umferð um Lágheiði tvöfölduð. 
4.   Umferðarspá miðuð við styttri göng en lengri leið milli Siglufjarðar 
        og Ólafsfjarðar um Héðinsfjörð en Héðinsfjarðarleið.   
5.   Umferðarspá fyrir Héðinsfjarðarleið. 

(Vegagerð ríkisins). 
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4.9 Umferðaróhöpp í Aðalgötu 
Hjá Lögreglunni í Ólafsfirði er til skrá um öll umferðaróhöpp sem átt hafa sér stað í 
Ólafsfirði á tímabilinu 1982 – 2007. 
Samkvæmt tölum í þeirri skráningu 
hefur umferðaróhöppum farið 
fækkandi undanfarin ár. Ýmsir 
áhrifaþættir koma þar til.  
Við Aðalgötu 16 var til langs tíma 
rekin matvöruverslun. Við þessa 
verslun voru skásett bílastæði út á 
götuna, sama vandamál var við 
gamla pósthúsið sem einnig var 
staðsett við Aðalgötu. Urðu við þessi 
bílastæði mörg óhöpp þegar fólk var 
að bakka út úr þessum bílastæðum.  
Einnig hefur áhrif á þessa þróun að 
stórir vinnustaðir eins og þau frystihús sem rekin voru í bæjarfélaginu hafa lokað núna 
síðustu ár, einnig hefur verslunum fækkað og opnunartími þeirra lengst.  
Þessi áhrif koma fram í því að ekki myndast álagstímar í umferðinni eftir Aðalgötunni 
sem gerðist er þessi fyrirtæki voru í rekstri og bæjarbúar héldu í og úr vinnu á sama 
tíma . 
Samkvæmt gögnum lögreglunnar í Ólafsfirði virðast ein gatnamót við Aðalgötuna vera 
með flestan fjölda tjóna. Þar eru einnig yfirleitt hörðustu árekstrarnir og mestu 
eignartjónin (Jón Konráðsson, 2008). 
(Sjá yfirlitsskráningu í viðauka 1og yfirlitsteikningu af staðsetningu tjóna bls. 70). 

4.9.1 Umferðarréttur á Aðalgötu 
Breyting varð á umferðarrétti á Aðalgötu við gatnamót Aðalgötu og Ægisgötu árið 
2000. Fram að þeim tíma hafði 
Aðalgata verið skilgreind sem 
aðalbraut en með þeim breytingum 
sem þá urðu varð þjóðvegurinn 
Aðalgata – Ægisgata að aðalbraut. Var 
þá sett biðskylda á umferðs sem fór 
austur Aðalgötu og suður Ægisgötu, 
sú umferð sem fór eftir Aðalgötu og 
beygði suður Ægisgötu hafði 
samkvæmt þessum breytingum 
umferðaréttinn og eins sú umferð sem 
fór norður Ægisgötu og beygði inn á 
Aðalgötuna. Við þessar breytingar 
fækkaði umferðaróhöppum mikið við þessi gatnamót (Jón Konráðsson, 2008).  
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4.10 Önnur greiningaratriði 
Þau atriði sem fyrrnefndar greiningar tóku ekki yfir en vert var að skoða nánar með 
tilliti til væntanlegrar hönnunnarvinnu, eru eftirfarandi. 

4.10.1 Lýsing og ljósabúnaður 
Lýsing meðfram Aðalgötunni verður að teljast nokkuð góð. Sú lýsing er eins og gengur 
og gerist almennt meðfram umferðaræðum þéttbýlisstaða. Er þar um að ræða 9 metra 
háa ljósastaura sem liggja meðfram Aðalgötunni, austan og sunnan megin á 35 metra 
millibili alveg í gegnum þéttbýlið.  

4.10.2 Aðrar umferðarleiðir 
Skoðað var hvort hægt væri að beina umferð eftir öðrum götum byggðarinnar og þá 
sérstaklega umferð stórra ökutækja. Leiddi sú athugun í ljós að verið væri að beina 
þeirri umferð eftir götum í íbúðahverfum og þess vegna engin lausn að beina 
umferðinni aðra leið en eftir Aðalgötunni. Talin var betri lausn að leggja áherslu á að 
beina umferð eftir Aðalgötunni og gera ráðstafanir þar til lækkunar umferðarhraða. 

4.10.3 Misjöfn sjónarmið  
Sem betur fer er það svo, þar sem fleiri en einn búa, að ekki eru allir á sömu skoðun 
um áherslur samfélagsins til einstakra þátta, um langt árabil hefur það verið áhersla 
bæjaryfirvalda í Ólafsfirði að snjóhreinsun gengi fyrir öðrum þörfum borgaranna.  
Sveitarfélagið og stjórnendur vinnuvéla Áhaldahúss bæjarins vilja hafa götuna sem 
breiðasta til að auðvelda alla snjóhreinsun. Einnig er það vilji þeirra að sem mest sé af 
opnum svæðum fyrir snjógeymslu á vetrum (Gísli Kristinsson, 2008). 
Margir íbúar vilja aftur á móti meiri gróður á opin svæði og vilja meina að það séu 
fleiri snjólausir mánuðir í árinu en þeir snjóþungu, ekki sé fallegt að hafa þessi svæði 
alveg ber af gróðri yfir snjólausu mánuðina (Helgi Jóhannson, Jón Konráðsson, 2008) 

4.9 Veghald og stjórn þjóðvega í þéttbýli 
Til að glöggva sig á í hvaða lagaumhverfi þjóðvegir í þéttbýli lúta að stjórnsýslulega, 
var nauðsynlegt að kynna sér lög og reglugerðir þar um.   
Veghaldari á þjóðvegum í þéttbýli er Vegagerð ríkisins og kemur Vegagerð ríkisins að 
öllum nýframkvæmdum og viðhaldi á þeim, sem tengjast veginum sjálfum, en 
sveitarstjórn greiði kostnað af öllu því sem tengist þéttbýlinu eins og lagnakerfi. 
Stjórn sú er lýtur að umferðarstjórn á þjóðvegum í þéttbýli er undir stjórn 
lögreglustjóra viðkomandi svæðis. Hann sjálfur eða að fengnum tillögum sveitastjórnar 
eða vegamálastjóra kveðið á um önnur varanleg sérákvæði um notkun vegar til 
umferðar. (Sjá kafla úr lögum og reglugerðum í viðauka 2). 
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5 Hönnun 
Eftir greiningar á núverandi ástandi Aðalgötunnar voru komnar forsendur fyrir 
ákveðinni hönnun, tæknileg atriði úr umferðargreiningu, ásýnd svæða úr 
rýmisgreiningu og mati á ásýnd svæða. Hvað væri gott og hvað væri slæmt við 
núverandi ástand, hvernig öryggi vegfarenda yrði best borgið, til hvaða aðgerða þyrfti 
að grípa til að greiningin skilaði sér í bættri hönnun. Verður í þessum kafla farið yfir 
hönnunartillögur þessa verkefnis og þeim lýst nánar.  

5.1 Aðalgata eftir hönnun 

5.1.1 Ársdagsumferð 
Ársdagsumferð eftir opnun Héðinsfjarðarganga verður 750 ökutæki á sólarhring. 

5.1.2 Lengd götu 
Aðalgata sem þjóðvegur í þéttbýli lengist í 1.500 metra við opnun Héðinsfjarðarganga. 

5.1.3 Breidd götu 
Samkvæmt hönnunartillögum verður gatan 7,3 metrar að breidd. 

5.1.4 Gangbrautir 
Gangbrautum yfir Aðalgötuna verði fjölgað úr 8 í 21. 

5.1.5 Gangstéttir 
Gangstéttir verði lengdar og nái alveg frá gatnamótum Aðalgötu og 
Námuvegar/Múlavegar í norðri, að Ósbrú í suðri. Göngustígakerfi hannað að 
gangstéttum Aðalgötunnar. Breidd gangstétta verður að jafnaði 2,2 metrar með 1 
meters öryggissvæði milli gangstéttar og umferðargötu.  

5.1.6 Bílastæði 
Öll bílastæði eru hönnuð í sérstökum bílastæðavösum sem liggja samsíða aksturstefnu 
umferðar ökutækja eftir götunni. Eitt skábílastæði verður við götuna með sér innakstri. 

5.1.7 Umferðarstýring og Götumerkingar 
Umferðarstýring verður með umferðareyjum, hliðrunum og þrengingum, ásamt 
tveimur hringtorgum. Lagðar eru til eftirfarandi breytingar í hönnunartillögum á 
umferðarstýringu við Aðalgötuna; 
Breytingar; 
• Biðskylda og stöðvunarskylda fellur niður við væntanleg hringtorg. 
• Sett verður stöðvunarskylda á Ægisgötu við gatnamót Aðalgötu og Ægisgötu. 
• Sett verður stöðvunarskylda á Ólafsveg við gatnamót Aðalgötu og Ólafsvegs. 
• Við öll önnur gatnamót að Aðalgötu verður biðskylda. 
• Einstefnuakstur verði frá austur til vesturs um Kirkjuveg og Vesturgötu.  
• Hámarkshraði eftir Aðalgötu frá gatnamótum Aðalgötu og Brekkugötu að         
          gatnamótum Aðalgötu og Ægisgötu verði 30 km/klst.  
 
Ljósari litur komi á vegyfirborð Aðalgötunnar í hringtorgum og gatnamót Aðalgötu og 
Ægisgötu til að vekja athygli ökumanna á breyttum aðstæðum. 
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5.2 Heildaryfirbragð hönnunar 
Hönnun leitast við að hafa öll umferðarmannvirki, efnistök, götugögn og annan búnað í 
gamaldagsstíl. Flest hús í miðbæ Ólafsfjarðar eru reist árin fyrir 1960, önnur hús 
sunnar í Aðalgötunni eru reist á árunum 1950-1975, er tillagan sett fram á þennan hátt 
til að samræma götuna og húsin í tíma. Mikilvægt að halda sama heildaryfirbragði eftir  
Aðalgötunni alla leið í gegnum bæinn 

5.3 Mat á umferðarmannvirkjum 
Mat á umferðarmannvirkjum og hönnun tók einnig mið af sjónrænum áhrifum, 
hávaðamengun frá götu og þeirra sérstöðu sem ríkir í Ólafsfirði vegna snjóþunga. Við 
skoðun á hraðatakmörkunum var skoðuð skýrsla Línuhönnunar sem unnin var fyrir 
Vegagerð ríkisins, þar var ágæti hverrar tegundar hraðatakmörkunar skoðuð og metin. 
(Sjá viðauka 3). 

5.3.1 Hraðatakmarkanir 
Við skoðun á hraðatakmörkunum var sérstaklega litið til áhrifa þeirra við 
umferðarhraða, snjóhreinsun og hávaðamengunar. 

Hraðahindranir; 
Hraðahindranir eru vinsælar á snjóléttum svæðum, en hefur þá ókosti fyrir snjóþung 
byggðarlög að viðhald vinnuvéla verður meira vegna álags sem upphækkanir í götu 
valda á snjóhreinsibúnaði.  Allur snjómokstur á götum verður tafsamari með 
upphækkunum, sem þá eykur kostnað við þá vinnu (Gísli Kristinsson, 2008) 
Upphækkanir hafa einnig þann ókost að valda hávaðamengun og ekki síst er stærri 
ökutæki aka yfir þær, eftir að Héðinsfjarðargöng opna, koma mest allir gáma-og 
vöruflutningar til Siglufjarðar, til með að fara eftir Aðalgötunni í Ólafsfirði (Ásmundur 
Einarsson, 2008).  
Við þessa skoðun voru allar gerðir hraðatakmarkana með upphækkun útilokaðar við 
þessa hönnun, skipti þá form þeirra og lögun ekki máli. 

Þrengingar, hliðranir og miðeyjar 
Þessi gerð hraðatakmarkanna veldur ekki skaða á snjómoksturstækjum og valda lítilli 
hljóðmengun. Hægt er að ná fram sjónrænum áhrifum með þessari tegund 
hraðatakmarkanna, ökumenn eru á varðbergi gagnvart annarri umferð, sjónarhorn 
ökumanna verður minna en eftir beinni og breiðri götu. Slík sjónræn áhrif, er 
sjónlengdir eru brotnar upp, leiðir til óafvitandi minni umferðarhraða hjá ökumönnum 
(Svenska kommunförbundet.1996).  
Þessi tegund hraðatakmarkanna styttir gangbrautir yfir breiðar götur, sem eykur öryggi 
gangandi vegfarenda.  

Buldurspelir 
Buldurspelir valda hávaða er ökutæki fara  yfir þá, sú hætta er líka til staðar að ending 
þeirra verði lítil af núningi snjómoksturtækja í Ólafsfirði. Verða buldurspelir því ekki 
fyrir valinu sem hraðatakmörkun í þessari hönnun. 

Hringtorg 
Hringtorg henta vel til að draga úr umferðarhraða, umferð sem kemur að hringtorgi 
þarf að hægja á sér og víkja fyrir umferð í torginu. Hringtorg vekja athygli á breyttum 
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akstursaðstæðum og henta því vel til að vekja athygli á lærri hámarkshraða er komið er 
inn í þéttbýlisstaði og inn í miðbæ þeirra. Minni hringtorg virka líkt og hliðranir til 
hraðatakmarkanna, verður í þessari hönnun notast við þessa tegund hraðatakmarkanna, 
án upphækkana og veghalla vegna snjómoksturs. 
 
Miðeyjur 
Miðeyjur eru mest notaðar fyrir gangandi umferð yfir umferðargötur, gangandi 
vegfarendur verða sýnilegri og þverun götunnar styttri.eða slíkar umferðareyjur eru 
mest notaðar þar sem gangandi vegfarendur fara yfir umferðargötur. Þannig verða þeir 
sýnilegri og þverun götunnar verður styttri. Einnig hafa slíkar umferðareyjar róandi 
áhrif á ökumenn. 
Í byggðarlögum á landsbyggðinni er straumur ferðafólks yfir sumartímann. Ferðamenn 
eru þá oft úr takti við þá umferðarmenningu sem búin er að skapast í þessum litlu 
byggðarlögum. Umferðareyjar eru góður kostur fyrir umferðarstýringu í slíkum 
byggðarlögum fyrir alla vegfarendur, bæði heimamenn og ferðafólk. 
Er vetur gengur í garð og hreinsa þarf snjó af götum þessa bæja verða þessar 
umferðareyjar oft fyrir þeim vinnuvélum sem við þau störf vinna. 
Hef ég eytt nokkrum  tíma í það í vetur að hugsa út hvernig hægt væri að leysa slíkt 
vandamál, góða umferðarstjórn yfir sumartímann og greiða snjóhreinsun yfir 
vandamál, góða umferðarstjórn yfir sumartímann og greiða snjóhreinsun yfir 
vetrartímann. 

Færanlegar umferðareyjar. 
Við hönnun gatna og gatnamóta í litlum byggðarlögum er oftast tekið mið af þeim 
snjómokstri sem til fellur yfir vetrartímann. Vilja tækni- fjármála- og tækjastjórar  
sveitarfélaga hafa sem minnstu hindranir fyrir snjómoksturtækin, minni tími og þá um 
leið minni fjárhæðir þarf til að hreinsa breiðar hindrunarlausar götur.  
Gengur hönnun mín út á að hægt sé að vinna hindrunarlaust við snjómokstur yfir vetur 
og halda uppi góðri umferðarstjórn og góðu umferðarflæði yfir sumarmánuði. Hafa 
færanlegar umferðareyjar sem hægt verði að setja niður eftir síðasta snjó að vori og 
taka upp við fyrstu snjóa að hausti                                     
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Eru þessar umferðareyjar hugsaðar sem 
steypumót sem burðarplata, við 
þyngdarmiðju eynna kæmi burðarvirki 
tengt við burðarplötuna. Burðarvirkið er 
gert úr stálskúffum með stálskúffum 
fyrir lyftara og upp úr burðarvirkinu 
stálhringur fyrir bílkrana. 
Gætu sveitarfélög valið sér yfirborðsefni 
í þessar eyjar að eigin vali, allt eftir 
smekk og áherslum. Ef sveitarfélög 
hefðu kost á að geyma hluta af þessum eyjum inni yfir veturinn væri hægt að planta í 
þessar eyjar gróðri sem tæki þá fljótar við sér á sumrin. 

5.4 Götugögn og annar búnaður 
Til að skapa almenna vellíðan og góða upplifun vegfarenda, íbúa og ferðamanna er 
mikilvægt að götugögn og annar búnaður sé til fyrirmyndar og hafi gott notagildi. 

5.4.1 Lýsing 
Almennt verði lágstemmd lýsing í fyrirrúmi, 
ljósastaurar meðfram Aðalgötunni verði styttir úr 9 
metrum niður í 6 metra. Millibil þeirra minnkað úr 
35 metrum í 20 metra, minni ljósastaurar með 
styttrar millibili hafa sjónræn áhrif á ökumenn til 
lækkunar umferðarhraða. Ljósastaurar verði 
steyptir úr pottefni með skrautflúri í gömlum stíl. 

5.4.2 Bekkir 
Góð setsvæði eru oft á tíðum grundvöllur góðs og auðugs mannlífs á opnum svæðum, í 
hönnunartillögu er lagt til að bekkjum við 
Aðalgötuna verði komið upp með 
reglulegu millibili. Er lagt til að bekkjum 
verði fjölgað um 21 við Aðalgötuna, bæði 
meðfram gangstéttum og í garða sem til 
verða á opnum svæðum. Bekkirnir verði í 
gömlum stíl úr pottjárni og skrautflúri. 
Tillaga gerir ráð fyrir að komið verði upp 
stöðluðu bekkjakerfi á einingu með 
gróðri, þessa einingu væri hægt að taka burtu yfir vetrartímann.  

5.4.3 Pollar 
Pollar eða stöpplar verði notaðir í nýrri hönnun í stað gulu kantsteina málningarinnar, 
þessir pollar verði í náttúrulegum litum og steyptir úr sama pottefni og ljósastaurarnir 
sem lýst er hér á undan.  
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5.4.4 Hellulagnir 
Allar þrengingar og hliðranir eru hannaðar með lituðum hellum, öryggissvæði milli 
umferðargötu og gangstétta eru hönnuð með grashellum. Vegna langrar legu 
Aðalgötunnar verður sjónlína ökumanna mjög löng, með því að setja hellur á þessi 
svæði meðfram Aðalgötunni brotna þessar löngu línur með þverlínum hellnanna. 
Þannig næst fram vellíðan vegfarenda og sjónræn áhrif til lækkunar umferðarhraða. 
Yfir vetrarmánuði þurfa snjóruðningstæki pláss til athafna við Aðalgötuna, bæði innan 
og utan götunnar. Þurfti því að leita yfirborðsefna næst Aðalgötunni sem ekki yrðu 
fyrir hnjaski vinnuvélanna og setti glaðan og lífrænan svip á götumyndina yfir 
sumarmánuðina. Til að koma á móts við misjöfn sjónarmið íbúa um gróður og 
snjómokstur, var valin sú leið að velja grashellur á öryggissvæðin. Sú hönnun var valin 
að setja ekki hellur á götuyfirborð Aðalgötunnar, vegna slits við snjóhreinsun og 
hávaðamengunar af mynstri hellnanna. 

5.5 Tæknileg atriði 
Oft hefur borið við að kantsteinar 
skemmist við högg. Hönnunartillagan 
byggist mikið á sjónrænum áhrifum til 
lækkunar umferðarhraða með 
hliðrunum og þrengingum, er þá hætt 
við að þessir kantsteinar verði 
einhverju álagi. Er kantsteinar eru 
lagðir ofan á eldra götuyfirborð og 
nýlögn sett að þeim hverfur lóðrétta 
brún kansteinsins sem er viðkvæmust 
fyrir álaginu (Gísli Kristinsson, 2008). 

5.6 Bæjartákn 
Á Íslandi hefur það færst í vöxt að 
þéttbýlisstaðir taki vel á móti gestum og 
vegfarendum með fagurri aðkomu. Bæjarfélög 
hafa mörg hver gert átak í þeim efnum síðustu 
árin og er aðkoma margra bæja í dag, alveg til 
fyrirmyndar. 
Oft eru áningastaðir með upplýsingum við 
aðkomu bæja og bæjarmerki þeirra sem 
aðalprýði hverss áningarstaðs. 
Eftir stofnun sveitarfélagsins Fjallabyggð, við 
sameiningu bæjarfélaganna í Ólafsfirði og 
Siglufirði varð til nýtt bæjarmerki hins nýja 
sveitarfélags. Eru merki gömlu bæjarfélaganna 
sett saman í eitt merki sem er stílhreint og gott sem bæjarmerki  Fjallabyggðar. Mikil 
áhersla er lögð á fallega aðkomu í Ólafsfjörð í þessum hönnunartillögum með góðum 
áningarstöðum við bæjarhliðin. Við hönnunarvinnu verkefnisins var hannað sérstakt 
bæjartákn við þessa áningarstaði og er hugmyndin sótt í gömlu byggðakjarnanna og 
náttúruefni Tröllaskaga. 
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Báðir byggðakjarnar Fjallabyggðar eru þekktir skíðabæir og þekktir fyrir sitt afreksfólk 
í skíðaíþróttinni. Hefur átak verið gert síðustu ár í að auglýsa Fjallabyggð sem skíðabæ 
og paradís fyrir vetraríþróttir. 
Hugmyndin er sótt í skíðaíþróttina, sett voru saman tvö skíði, eitt svigskíði fyrir 
Siglufjörð og gönguskíði fyrir Ólafsfjörð, settur er skíðastafur á milli þeirra sem tengja 
skíðin og táknar sameiningu þessara bæjarfélaga í eitt sveitarfélag. Saman mynda þessi 
skíði og skíðastafur, bókstafinn ” f ” fyrir Fjallabyggð. Efni skíðanna væri dökkur 
steinn, boraður um mið skíðin fyrir skíðastafinn sem gerður yrði úr ryðguðu stáli. 
Undir bæjartáknið yrði hlaðin hringur úr sprengdu Tröllaskagagrjóti. Hringurinn 
táknaði nýja tíma um langþráðan hringakstur um Tröllaskaga og væri þessi hlaðni 
hringur um 1 meter á hæð. Ofan í þennan hring yrðu settir rúnaðir sjávarsteinar sem 
væru tákn um nálægðina við sjóinn og sögu þeirra í sjávarútveg. hvernig þessi 
bæjarfélög byggðust upp. 
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6 hönnun á svæði fyrir svæði 
Í kaflanum að framan var forsendum hönnunar lýst og efnisval hönnunarinnar útskýrð, 
í þessum kafla verður hverju hönnunarsvæði lýst nánar og farið yfir hvað bjó að baki 
hönnun hvers svæðis. Einnig verður komið inn á lausnir til úrbóta í ákveðnum 
umhverfismálum. 

Frá Múlagöngum að hönnunarsvæði 
Þegar ekið er frá Múlagöngum í átt að byggðarkjarnanum í Ólafsfirði fer leyfður 
hámarkshraði minnkandi. Er 50 km/klst. hámarkshraði í Múlagöngum, 300 metrum 
neðan við göngin er leyfður hámarkshraði 70 km/klst. sem lækkar svo aftur 300 
metrum neðar niður í 50 km/klst.  
Er þá komið að bænum Brimnes sem er í ábúð án húsdýrahalds. Bærinn Brimnes nær 
að mörkum þess hönnunarsvæðis sem hér er til umfjöllunnar. Nú í sumar er ráðgerð 
mikil skógrækt í landi Brimnes, sem síðar meir er sá skógur fer að vaxa og dafna, 
kemur til með að skýla nyrsta hluta byggðarinnar í Ólafsfirði fyrir kaldri norðanátt sem 
þar blæs utan af hafi. 
Ekki er vafi á að þessi framkvæmd í landi Brimness á eftir að fegra nyrðri aðkomuna í 
Ólafsfjörð að miklum mun.  
 

Leiðbeining 
Vegna legu hönnunarsvæðis er erfitt að lýsa svæðinu með tilliti til átta. Liggur 
Aðalgatan í átt frá Múlagöngum fyrst í suður og svo í vestur, er komið er að 
kirkjugarði. Til að mynda liggur gangstétt austan megin Aðalgötunnar fyrst er komið er 
í bæinn frá Múlagöngum, á vinstri hönd. Er komið er að kirkjugarði snýr þessi 
gangstétt sem enn er á vinstri hönd, sunnan megin Aðalgötu. 
Ef talað eru um hægri eða vinstri við hönnunarlýsingu á svæðum er skilgreiningin sú 
að ekið sé í gegnum Ólafsfjörð á leið frá Akureyri til Siglufjarðar , eða frá 
Múlagöngum í átta að Héðinsfjarðargöngum.lýsing á svæðum sem hér fer á eftir er 
þess vegna skilgreind sem ökutæki væri á ferð í gegnum bæinn frá Múlagöngum í átt 
að Héðinsfjarðargöngum. 
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6.1 Svæði 1 Aðalgata frá Námuvegi/Múlavegi að Þverbrekku 

Aðalgata;  Aðalgata verði 7.3 metrar að breidd á svæði 1. 
Hámarkshraði; 50 km/klst. 
Gangstétt; 2.2 metra breið gangstétt með og 1 meters öryggissvæði beggja vegna 
götunnar. 
Gangbraut; Ein gangbraut kemur  yfir Aðalgötuna á svæði 1.  
Miðeyja; Þrjár miðeyjur koma  á gatnamótin  Aðalgötu og Námuvegar/Múlavegar og 
tvær miðeyjar á gatnamótin Aðalgötu og Þverbrekku. 
Þrenging; Ein þrenging hægra megin götunnar, við áningarstað. 
Hliðrun; Engin hliðrun er á Aðalgötu á svæði 1. 
Opin svæði; Tvö opin svæði eru á hönnunarsvæði 1. Lagt er til að lítil skógrækt verði á 
efra svæði við Aðalgötu, sú skógrækt yrði tenging skógræktarinnar á Birmnesi inn í 
bæjarlandið. Þar yrði lítill leikvöllur með fótboltavelli sem rammaður væri inn með 
trjám. Á neðra svæði væri móttaka gesta í bæinn, með áningastað sem yrði með bekkjum 
og upplýsingaskiltum. Bæjartákn sveitarfélagsins stæði við áningastaðinn og á opna 
svæðið neðan við þessa móttöku væri svæði með sjávarmöl og stórum sjávarsteinum til 
að tengja við bæinn  sjóinn og sjávarútveginn. Svæðið væri rammað inn að hluta með 
trjágróðri, án þess að trufla sjónlínu út á sjóinn. 
Götugögn;  Á svæði 1 væri settur einn  bekkur við Aðalgötuna, bæjartákn við innkomu í 
bæinn og á áningastað kæmu tveir bekkir og fjögur til sex upplýsingaskilti um sögu og 
menningu Fjallabyggðar. 
Annað; Þau fyrirtæki sem staðsett eru á svæði 1, fengju leyfi til að reisa lágreista veggi á 
sínum lóðum til að mynda port og geymslu fyrir þá rekstrarhluti sem fylgja þeirra 
starfsemi.  
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6.2 Svæði 2 Aðalgata frá Þverbrekku að Brekkugötu 

 
Aðalgata;  Aðalgata verði 7.3 metrar að breidd á svæði 2. 
Hámarkshraði; 50 km/klst. 
Gangstétt; 2.2 metra breið gangstétt og 1 meters öryggissvæði beggja vegna götunnar. 
Gangbraut;  Tvær gangbrautir koma yfir Aðalgötuna á svæði 2.  
Miðeyja; Þrjár  miðeyjur koma á gatnamót Aðalgötu og ytri-Landgangs og þrjár 
miðeyjur á gatnamót Aðalgötu og Brekkugötu. 
Þrenging;  þrengingar koma beggja megin götu vegna tveggja hliðrana.  
Hliðrun;  Ein hliðrun verður á Aðalgötu milli hliðargatnanna Þverbrekku og ytri-
Landgangs, þessi hliðrun er fimmtíu metra löng. Á Aðalgötu milli hliðargatnanna ytri-
Landgangs og Brekkugötu kæmi önnur 60 metra löng hliðrun. 
Opin svæði; Tvö opin svæði eru á svæði 2, á opna svæðinu á hægri hönd er í dag 
trjágróður í einni línu á miðju svæði, lögð er til plöntun á skjólbelti við vesturmörk 
svæðisins sem veitir skjól og rými fyrir smíðavöll sem þar er rekin yfir sumartímann. 
Sett væri upp skjólbelti á  lóðamörk þess og bílaverkstæðis Múlatinds til afmörkunar.  
Opna svæðið á vinstri hönd er stórt opið svæði, lagt er til að komið verði upp trjágróðri 
og svæðið tekið til frekari landmótunar. Væri sett á svæðið litlir hólar  úr jarðvegi, í 
þessa hóla plantað  trjágróðri, á milli þessara hóla væri göngustígur. Slík landmótun 
myni auka upplifun  vegfarenda fyrir svæðinu og þessi aðgerð myndi að einhverju leyti 
safna í sig snjó yfir veturinn sem í dag skefur beint niður á Aðalgötuna. 
Götugögn;  Á svæði 2 kæmu þrír bekkir meðfram gangstétt og einn bekkur á opna 
svæðið milli Aðalgötu og Brimnesvegar.   
Annað; Fyrirtæki og einstaklingar meðfram Aðalgötu  hvött til að setja gróður á sínar 
lóðir, bílskúr vinstra megin götu verði fjarlægður eða rammaður inn með gróðri. 
 

 



 Þjóðvegur í þéttbýli Staldraðu við…! 
                      

86 
Bs-Verkefni Vignir Þór Siggeirsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Þjóðvegur í þéttbýli Staldraðu við…! 
                      

87 
Bs-Verkefni Vignir Þór Siggeirsson 

 6.3 Svæði 3 Aðalgata frá Brekkugötu að Strandgötu 

 
Aðalgata; Aðalgata verði 7,3 metrar á svæði 3. 
Hámarkshraði; 30 km/klst. 
Gangstétt; 2.2 metra breið gangstétt með 1 meters öryggissvæði hægra megin götu og 
1.2- 2.0 metra gangstétt með 1 meters öryggissvæði vinstra megin götu. 
Gangbraut;  Fjórar gangbrautir koma yfir Aðalgötuna á svæði 3.  
Miðeyja; Þrjár  miðeyjur koma á gatnamót Aðalgötu og syðri-Landgangs og þrjár 
miðeyjur á gatnamót Aðalgötu og Strandgötu. 
Þrenging;  þrengingar koma hægra megin Aðalgötunnar.  
Hliðrun;  Engin hliðrun hliðrun verður á Aðalgötu  á svæði 3. 
Opin svæði; Tvö opin svæði eru á svæði 3, í raun er hægt að tala um eitt opið svæði 
með íbúðarhúsi í miðjum reit þess. Settur væri göngustígur milli Aðalgötu og  
Brekkugötu á fyrra svæðinu og göngustígur tengd þessi tvö svæði saman. Þessi svæði 
væru þá byggð upp í sama stíl sem almenningsgarður. Settir væru stórir náttúrulegir 
steinar í hleðslu meðfram göngustígnum og plantað lágvöxnum gróðri meðfram 
stígnum. Bekkir væru settir á bæði svæði og á hvíldarplan stígsins. Þessi svæði væru 
afmörkuð með lágreistri girðingu út að Aðalgötu og götumegin væri gangstétt 
hellulögð. Leitast væri við að allt efni inn í þessum garði væri úr náttúrulegum efnum 
sem fengjust í sveitarfélaginu, eins og grjót, sjávarsteinar, sjávarmöl og rekaviður.  
Götugögn; Á svæðið kæmu fjórir- fimm bekkir, lágstemmd lýsing og lítil leiktæki.  
Annað; Athuga mætti að fá aðila til að reka lítið kaffihús í Aðalgötu 1, þar sem gestir 
gætu þá nýtt sér þessi opnu svæði, eða almenningsgarð á góðviðrisdögum. 
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6.4 Svæði 4 Aðalgata frá Strandgötu að Vesturgötu 

 
 

Aðalgata; Aðalgatan verði 7,3 metrar á svæði 4. 
  Hámarkshraði; 30 km/klst. 

Gangstétt; 2.2 metra breið gangstétt með 1 meters öryggissvæði hægra megin götu og 
1.2- 2.0 metra gangstétt með 1 meters öryggissvæði vinstra megin götu. 
Gangbraut;  Þrjár gangbrautir koma yfir Aðalgötuna á svæði 4.  
Miðeyja; Þrjár  miðeyjur koma á gatnamót Aðalgötu og Hornbrekkuvegar við 
hringtorg.  
Þrenging;  þrengingar koma hægra megin Aðalgötunnar.  
Hliðrun;  Engin hliðrun hliðrun verður á svæði 4. 
Hringtorg; Hringtorg kemur í miðbæ byggðarinnar, á gatnamót Aðalgötu og 
Horbrekkuveg/Kirkjuveg. Hringtorg verði lagt malbiki með ljósara yfirborði en gatan. 
Opin svæði; Eitt torg er á lóð Sparisjóðs og annað torg við Tjarnarborg, bæði mjög til 
fyrirmyndar. Settur verði meiri gróður í brekku fyrir ofan torg Tjarnarborgar og einnig 
út við götuna, fallegur skjólveggur gerður frá suð-vestur horni hússins út að enda 
torgsins til að skapa meira skjól á torginu. Plantað verði trjágróðri við apótek. 
Götugögn; Á svæði 4 yrði bætt við tveimur  bekkjum  meðfram Aðalgötu og komið 
upp lágstemmdri lýsingu á torg Tjarnarborgar. 
Annað; Lagðar eru til breytingar á bílastæðum við apótek og Sparisjóð, gerð verði sér 
innkeyrsla fyrir þau bílastæði og lagt skáhalt út að Aðalgötu. Einnig er lagt til að 
Kirkjuvegur verði gerð að einstefnuakstursgötu frá austri til vesturs. Grafið verði úr 
bakka austan við Tjarnarborg, settir þar hleðslusteinar og gerð bílastæði. Með auknu 
rými við geta eigendur Aðalgötu 16, gert garð út á götu sem myndi auka upplifun 
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6.5 Svæði 5 Aðalgata frá Vesturgötu að Gunnólfsgötu 

 
Aðalgata;  Aðalgata verði 7.3 metrar að breidd á svæði 5 
Hámarkshraði; 30 km/klst. 
Gangstétt; 2.2 metra breið gangstétt með 1 meters öryggissvæði beggja vegna Aðalgötu. 
Gangbraut;  Þrjár gangbrautir koma yfir Aðalgötuna á svæði 5.  
Miðeyja; Þrjár  miðeyjur koma á gatnamót Aðalgötu og Ólafsvegs og ein miðeyja á 
gatnamótum Aðalgötu og Gunnólfsgötu.  
Þrenging;  þrengingar koma beggja megin Aðalgötu vegna hliðrunar.  
Hliðrun;  Ein hliðrun verður á Aðalgötu milli hliðargatnanna Vesturgötu og 
Gunnólfsgötu og er hún 100 metra löng. 
Opin svæði;  Þetta svæði er byrjun á stærsta opna svæðinu í bænum. Skapa verður 
greiðan aðgangs íbúa og gesta að þessum svæðum og tjörninni sem hefur aðdráttarafl 
unga fólksins. Lagt er til að sérstök landmótun verði gerð meðfram Aðalgötunni án þess 
að vissar sjónlínur glatist. Væri það til að vernda börn sem renna sér í snjó niður 
”Gullatún” (brekka frá Túngötu og niður á flatan við Aðalgötu). eigi á hættu að renna út 
á Aðalgötuna, hljóðvernd fyrir gesti tjaldstæðis, fjölbreytni fyrir skíðagöngufólk í 
miðbænum og upplifun fyrir vegfarendur Aðalgötunnar. Gerður yrði göngustígur inn á 
milli hóla og gróðurs. 
Götugögn; Á svæði 5 yrði settur einn bekkur við Aðalgötuna og einn til tveir bekkir á 
opna svæðið. 
Annað; Lagt er til að gerð verði vasabílastæði við tjörnina til að vegfarendur geti 
staldrað við og notið þess sem þetta svæði hefur upp á að bjóða. Einnig er lagt til að 
Vesturgata verði gerð að einstefnuakstursgötu frá austri – vesturs.  
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6.6 Svæði 6 Aðalgata frá Gunnólfsgötu að Garðsstíg 

Aðalgata;  Aðalgata verði 7.3 metrar að breidd á svæði 6. 
Hámarkshraði; 30 km/klst. 
Gangstétt; 2.2 metra breið gangstétt með 1 meters öryggissvæði beggja vegna 
Aðalgötu. 
Gangbraut;  Tvær gangbrautir koma yfir Aðalgötuna á svæði 6.  
Miðeyja; Þrjár  miðeyjur koma við innakstur að íþróttamiðstöð og skólastofnunum. 
Þrenging;  þrengingar koma hægra megin Aðalgötu á svæði 6.  
Sérstök þrenging; Á svæði 6 koma tvær sérstakar þrengingar með þar sem bílar þurfa 
að stöðva til að mætast. 
Hliðrun; Engin hliðrun er á Aðalgötu á svæði 6. 
Opin svæði;  Haldið verði áfram með sömu landmótun, gróður og gangstíga og á 
hönnunarsvæði 5. (um er að ræða sömu heild á opnum svæðum). 
Götugögn; Á svæði 6 yrði settur einn bekkur við Aðalgötuna og einn til tveir bekkir á 
opna svæðið. 
Annað; Lagt er til að Aðalgatan verði færð um tæpa tvo metra til austurs, til þess að 
sjónlína vegfarenda væri óskert við beygju hjá kirkjugarði. Innakstur að tjaldstæði 
verði lagður af og þess í stað ekið inn hjá íþróttamiðstöð og skólastofnunum. Á þessu 
hönnunarsvæði er mikil umferða gangandi vegfarenda á leið til og frá skóla eða 
íþróttum. Gerð var sérstök ráðstöfun við þessa hönnun og settar  tvær gangbrautir með 
sérstökum þrengingum, þá væri umferð gangandi vegfarenda beint inn á þessar 
gangbrautir þar sem umferðarhraði væri í lágmarki. Seinni þrengingin er einnig hönnuð 
með það í huga að umferðarhraði verði lítill um gatnamót Aðalgötu og Ægisgötu, sem 
eru samkvæmt greiningu, gatnamót með hæsta hlutfall tjóna við Aðalgötuna.  
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6.7 Svæði 7 Aðalgata frá Garðsstíg að Aðalgötu 25 

Aðalgata;  Aðalgata verði 7.3 metrar að breidd á svæði 7. 
Hámarkshraði; 30 km/klst. Að gatnamótum Aðalgötu og Ægisgötu. 50 km/klst. frá 
gatnamótum Aðalgötu og Ægisgötu til vesturs. 
Gangstétt; 2.2 metra breið gangstétt með 1 meters öryggissvæði beggja vegna 
Aðalgötu. 
Gangbraut;  Tvær gangbrautir koma yfir Aðalgötuna á svæði 7.  
Miðeyja; Fjórar  miðeyjar koma á gatnamót Aðalgötu og Ægisgötu. 
Þrenging;  þrengingar koma beggja megin við Aðalgötu vegna hliðrunar á svæði 7. 
Hliðrun; Ein hliðrun er á Aðalgötu á svæði 7, er hún framhald hönnunnar á þrengingu 
sem kemur á Aðalgötu vestar og tilheyrir hönnunarsvæði 8. Þessi hliðrun er sett á 
þennan stað vegna bílastæðavasa sem  koma hægra megin Aðalgötunnar (að norðan) 
og til að taka gatnamót Aðalgötu og Vesturgötu lengra til norðurs og skapa þannig 
góða sjónlínu fyrir vegfarendur við þau gatnamót.   
Opin svæði;  Eitt stórt opið svæði er á hönnunarsvæði 7, er lagt til að plantað verði 
gróðri á svæði suður með Ægisgötu og einnig í suður meðfram göngustíg frá Aðalgötu 
að Hrannarbyggð. Skilgreind yrði lóð á þessu svæði með byggingarreit fyrir verslun og 
þjónustu. 
Götugögn; Á svæði 7 yrði settur einn bekkur við göngustíg frá Aðalgötu í 
Hrannarbyggð.  
Annað; Á hönnunarsvæði 7 eru samkvæmt greiningu hættulegustu gatnamótin við 
Aðalgötuna, til að vegfarendur geri sér betur grein fyrir þessum gatnamótum er lagt til 
að þessi gatnamót verði malbikuð með öðrum og ljósari lit en yfirborð Aðalgötunnar. 
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6.8 Svæði 8 Aðalgata 25 að Aðalgötu 35 

Aðalgata;  Aðalgata verði 7.3 metrar að breidd á svæði 8. 
Hámarkshraði; 50 km/klst.  
Gangstétt; 2.2 metra breið gangstétt með 1 meters öryggissvæði beggja vegna 
Aðalgötu. 
Gangbraut;  Ein gangbraut kemur yfir Aðalgötuna á svæði 8.  
Miðeyja; Engar miðeyjar eru á svæði 8. 
Þrenging;  þrengingar koma beggja megin við Aðalgötu vegna hliðrunar á svæði 7. 
Eru í þessum þrengingum sérstakir bílastæðavasar til að skilgreina bílastæðin á þessu 
svæði. Þrenging er þannig gerð að hún byrjar við Aðalgötu 37 og deyr út við Aðalgötu 
31 til að sjónræn áhrif þessara þrenginga verði meiri í þeirri sveigju sem kemur á 
Aðalgötuna á þessum stað. 
Hliðrun; Engin  hliðrun er á Aðalgötu á hönnunarsvæði 8.  
Opin svæði;  Eitt lítið opið svæði er á svæði 8, er lagt til að þar verði gerður 
göngustígur til að tengja saman Aðalgötu og Ólafsveg og ekki síst að tengja 
leikskólann sem stendur við Ólafsveg betur við þá íbúabyggð sem stendur sunnan við 
leikskólann. Plantað verði trjágróðri á þetta svæði meðfram göngustígnum. 
Götugögn; Á svæði 8 yrði settur einn bekkur við göngustíg frá Aðalgötu yfir í 
Ólafsveg..  
Annað; Á hönnunarsvæði 8 hefur hingað til ekki verið skilgreint vel og afmörkun 
bílastæða og götu. Lagt er til að bílastæði verði vel skilgreind á þessu svæði frá götunni 
og gerðir sérstakir bílastæðavasar við götuna að norðan að Aðalgötu 58. Síðan færast 
þessir bílastæðavasar yfir á syðri helming götunnnar til að búa til þessi áðurnefndu 
sjónrænu áhrif. 
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6.9 Svæði 9 Aðalgata 35 í átt að Ósbrú 

Aðalgata;  Aðalgata verði 7.3 metrar að breidd á svæði 9. 
Hámarkshraði; 50 km/klst.  
Gangstétt; 2.2 metra breið gangstétt með 1 meters öryggissvæði beggja vegna 
Aðalgötu. 
Gangbraut;  Tvær gangbrautir koma yfir Aðalgötuna á svæði 9.  
Miðeyja; Engar miðeyjar eru á svæði 9. 
Þrenging;  þrengingar byrja við Aðalgötu 37 beggja megin götunnar og með 
bílastæðavösum sunnan megin götunnar. Teygja þessar þrengingar sig inn á 
hönnunarsvæði 7 og 8. 
Hliðrun; Engin  hliðrun er á Aðalgötu á hönnunarsvæði 8.  
Hringtorg; Hringtorg kemur á gatnamót Aðalgötu og Ólafsvegs/Ægisbyggð, verður 
þetta hringtorg sem einskonar hlið í bæinn með ljósara yfirborði en er á yfirborði 
Aðalgötunnar til að vekja athygli vegfarenda á breyttum akstursaðsæðum. 
Opin svæði; Vegagerð ríkisins er búið að skilgreina eitt hinna opnu svæða á 
hönnunarsvæði 9 undir áningastað og er gert ráð fyrir því í þessum tillögum. Lagt er til 
að gert verði setsvæði við Ægisbyggð á reit sem áður tilheyrði lóð nr.37 við Aðalgötu 
en er nú í umsjá sveitarfélagsins. Opna svæðið á horni Aðalgötu og Ólafsvegar verði 
notað undir trjáplöntun. Þetta svæði verði ekki skilgreint til neinnar notkunar, heldur til 
sjónræns yndisauka fyrir íbúa og gesti sem koma í bæinn frá Héðinsfjarðargöngum. 
Búnaður; Á svæði 9 yrði settur einn bekkur á setsvæði við Ægisbyggð. Bæjartákni 
væri komið fyrir á miðju hringtorgi til að auka sjónræn áhrif af hringtorginu. 
Annað;  Um er að ræða aðra aðalinnkomu í bæinn og lagt til að vandað verði til þessa 
svæðis með gróðri og annari sjónrænni upplifun. 
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7 Almennt um Heildarsvæði 
Nú verður tekið fyrir hönnunarsvæðið í heild sinni og fjallað almennt um 
niðurstöðurnar, frá greiningum til hönnunar. 

7.1 Almennt um niðurstöðurnar 
Er Héðinsfjarðargöng verða tekin í notkun þann 15.desember 2009, kemur umferð um 
Aðalgötu Ólafsfjarðar að aukast til muna. Í dag er ársdagsumferð ökutækja um 
Aðalgötu Ólafsfjarðar 400 ökutæki á sólarhring. Samkvæmt spám Vegagerðar ríkisins 
á sú umferð eftir að aukast í ársdagsumferð um 350 ökutæki á sólarhring. Verður þá 
heildar ársdagsumferð um Aðalgötu Ólafsfjarðar 750 ökutæki á sólarhring og eykst því 
um tæplegan helming. 
Eftir að fram fór rýmisgreining eftir hugmyndafræði Kevin Lynch og tekin fyrir 
sjónlína vegfarenda eftir Aðalgötunni, komu í ljós hver voru mörk greiningarsvæðis, 
línur þess, mót, kennileiti og svæði. Í þeirri greiningu var einnig tekin með bærinn 
Brimnes sem er staðsettur við aðkomu í Ólafsfjörð frá Múlagöngum.  
Þessi rýmisgreining sem fram fór varpaði ljósi á hvert hönnunarsvæðið skyldi vera út 
frá Aðalgötu Ólafsfjarðar. Var ákveðið eftir þessar greiningu að hönnunarsvæðið næði 
til 50 metra hvoru megin út fyrir Aðalgötuna. Þó að bærinn Brimnes hafi verið með í 
rýmisgreiningunni var strax ákveðið að ekki skyldi taka hann með í sjálfri hönnunni. 
Brimnes er einkaland, en spennandi var að taka hann með í rýmisgreiningunni þar sem 
í sumar á að hefja framkvæmdir við skógrækt í því landi. Var áhugi strax við 
undirbúning hönnunartillögu að Aðalgötunni í Ólafsfirði og opnum svæðum á 
nærsvæðum hennar að tengja skógræktina á Brimnesi, niður í bæjarland Ólafsfjarðar. 
Eftir rýmisgreininguna tók við vinna að mati um ásýnd, ástand og umhverfi svæða í 
nálægð Aðalgötunnar, það mat kom illa út fyrir Ólafsfjörð í heildina litið. Eitt svæði 
bar af við þetta mat og voru það einbýlishúsalóðirnar við Aðalgötu að vestan, önnur 
svæði komu mis illa út úr matinu. Verstu svæðin eru frá aðalinnkomunni í bæinn við 
Námuveg, að Sparisjóðnum, tjarnarsvæðið er til fyrirmyndar og einnig torgin við 
Tjarnarborg og Sparisjóð. Gera þarf stórátak í bænum til bættrar ásýndar og fegrunar á 
umhverfinu, taka þarf þessi svæði í gegn með skipulögðum hætti og duga engin 
bráðabirgðaúrræði við þessu ástandi. 
Með þeirri hönnun sem gerð var á Aðalgötu Ólafsfjarðar verður hægt að ná 
umferðarhraða götunnar að mestu leyti, niður fyrir leyfðan hámarkshraða. Á vissum 
stöðum Aðalgötunnar var í hönnuninni nauðsynlegt að ná umferðarhraða enn meira 
niður. Sérstaklega á svæðum við kirkjugarð, þar sem í dag er nokkuð blind beygja. Öll 
skóla-og íþrótta starfsemi fer fram við þetta svæði Aðalgötunnar  og nauðsynlegt er að 
tryggja gangandi vegfarendum öruggt og gott aðgengi að þessum stofnunum. 
Þetta svæði þarf sérstaka meðferð og þess vegna varð sú niðurstaða í hönnunni að setja 
þar upp sérstakar þrengingar og lækka hámarkshraða úr 50 km/klst niður í  30 km/klst. 
frá gatnamótum Aðalgötu-Brekkugötu að gatnamótum Aðalgötu-Ægisgötu. 
Eitt af aðalmarkmiðum verkefnisins var að ná niður umferðarhraðanum og þá ekki síst 
með sjónrænum áhrifum. Var þess vegna lögð áhersla á að þrengja Aðalgötuna úr 9,5 
metrum í 7,3 metra, setja hliðranir á þá beinu kafla sem eftir henni koma og setja upp 
þrengingar þar sem sérstakarar aðgæslu væri þörf.  
Með þessum aðgerðum þrengist sjónsvið ökumanna miðað við beina og breiða 
Aðalgötu og verður til þess að ökumenn lækki óafvitandi hraða sinn.  
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Einnig voru settar þrengingar eða sérstakir bílastæðavasar við afmörkuð bílastæði í 
Aðalgötunni, til að skilgreina bílastæði við götuna, öll skábílastæði sem vísa út í 
Aðalgötuna í dag voru tekin burtu og í þeirra stað sett bílastæði sem liggja samsíða 
aksturstefnu Aðalgötunnar. Í miðbæ Ólafsfjarðar sköpuðust aðstæður með 
breiddarminnkun Aðalgötunnar til skástæða með sérstökum innakstri.  
Hönnunartillaga gerir ráð fyrir tveimur hringtorgum, annað er staðsett við aðkomuna í 
bæinn frá Héðinsfjarðargöngum, hitt hringtorgið er staðsett í miðbæ Ólafsfjarðar.  
Þessi hringtorg eru ekki stór og má líta á þau sem hliðrun frekar en hringtorg. Þessi 
hringtorg eru skilgreind sem slík og gilda almenn umferðarlög og umferðarréttur um 
akstur í hringtorgum í þeim.  
Almennt er talið að hringtorg dragi mikið úr umferðarhraða, bílar þurfa að hægja á sér 
vegna umferðarréttar þeirra ökutækja sem fyrir eru í hringtorginu. Hringtorg eru einnig 
góð fyrir sjónræn áhrif og er þess vegna lagt til í þessari hönnuna að sett verði upp 
bæjartákn Fjallabyggðar á hringtorgið frá Héðinsfjarðargöngum.  
Á hringtorgið í miðbænum væri upplagt að skella upp styttu af landnámsmanni 
Ólafsfjarðar, Ólafi bekk, slík mannvirki á miðju hringtorgi hafa sjónræn áhrif á þá leið 
að ökumenn draga óafvitandi úr hraða er sjónlína þeirra er trufluð með þessum hætti. 
Bæði þessi hringtorg voru hönnuð með ljósari lit á vegyfirborði en á vegyfirborði 
Aðalgötunnar, er það gert til að vekja athygli vegfarenda á breyttum akstursaðstæðum. 
Lagt er til að hringtorgin verði malbikuð og höfð í sömu hæð og veghalla og yfirborð 
Aðalgötunnar til að auðvelda vinnu við snjómokstur. 
Gangbrautum yfir Aðalgötuna var fjölgað úr átta gangbrautum í 21 samkvæmt 
hönnunartillögu. Ennfremur gerir hönnunartillagan ráð fyrir gangstéttum beggja vegna 
Aðalgötu alveg frá Ósbrú í suðri að gatnamótum Aðalgötu-Námuvegar/Múlavegar í 
norðri. 
Með þrengingu Aðalgötu skapast gott pláss fyrir gangstéttir meðfram götunni og eru 
þessar gangstéttir 2,2 metrar að breidd nær alla leið. Undanskilin er  gangstétt vinstra 
megin í miðbæ Ólafsfjarðar frá Hornbrekkuvegi að nýjum almenningsgarði, sem 
verður samkvæmt þessum tillögum 1,1 meter. Nýjar gangstéttir verði lagðar malbiki. 
Þessi þrenging Aðalgötunnar og plássið sem það skapar bíður einnig upp á að hægt er 
að hafa ákveðið öryggissvæði til að skilja að umferð ökutækja og umferð gangandi 
vegfarenda. Öryggissvæði þetta er 1 meter alla leið milli gangstétta og umferð 
ökutækja í Aðalgötunni og lagt grashellum. 
Í þessum hönnunartillögum var ákveðið að velja frekar áðurnefnt öryggissvæði og 
breiðar gangstéttir, en að gera ráð fyrir sérstökum hjólastígum meðfram Aðalgötunni.    
Til að auka sjónræn áhrif gera hönnunartillögur ráð fyrir því að skipt verði um 
ljósastaura eftir allri Aðalgötunni. Ljósastaurar verði minnkaðir frá því sem er í dag og 
millibil þeirra stytt um 15 metra, úr 35 metrum í 20 metra. Þessi aðgerð gerir það að 
verkum að ökumenn upplifa fjarlægðir á annan hátt með minni ljósastaurum en þeim 
stóru. Í dag eru ljósastaurar við Aðalgötuna 9 metrar á hæð og er lagt til að hæð þeirra 
verði stytt niður í 6 metra.  
Aðrar aðgerðir til sjónrænna áhrifa í þessum hönnunartillögum er að allar þrengingar 
og hliðranir verði hellulagðar. Væri sú hellulögn úr gamaldags steini eða granít með 
óreglulegum línum. Þar sem beinar langsum línur eru á öllum gangstéttum er gott að 
setja hellur í þessar þrengingar og hliðranir til að mynda þverlínur á aðrar langsum 
línur hönnunnarinnar.  
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Eins og áður hefur verið lýst hér að framan er gert ráð fyrir að nýjar gangstéttir verði 
malbikaðar og öryggissvæði með föstum grashellum, einnig séu þrengingar og 
hliðranir hellulagðar. Er sú hönnun hugsuð út frá þeirri vélavinnu sem fer fram yfir 
vetrarmánuðina við snjóhreinsun. Þá geta vinnuvélar athafnað sig á þessum svæðum án 
þess að valda skemmdum á yfirborði nærsvæðis götunnar. Reynslan hefur sýnt  að 
mjúkt  yfirborðsefni eins og gras verða fyrir skemmdum af völdum þessa vinnvéla, er 
það mjúka yfirborð lengi að  jafna sig yfir sumar- og ferðamannatímann. 
Tekið var tillit til snjósöfnunar á þessu snjóþunga svæði, þess vegna er í þessari 
hönnun ekki gert ráð fyrir gróðri alveg við Aðalgötuna. Hætt er við að runnar meðfram 
götunni myndu leiða af sér snjósöfnun á götunni sjálfri. Hins vegar er mælt með því í 
hönnunni að gerð verði landmótun á ákveðnum svæðum og gróðri, þá aðallega trjám  
plantað á opnum svæðum til að freista þess að safna snjó í þau trjábelti og minnka 
þannig snjósöfnun á Aðalgötunni. Gera þarf ráð fyrir haugsetningu á snjó yfir 
snjóþyngstu mánuðina, þess vegna er í þessum tillögum ekki gert ráð fyrir gróðri á 
þeim stöðum sem bestir eru og hentugastir til snjógeymslu.  
Til að auðvelda störf vinnuvéla við snjómokstur var fljótlega ákveðið að setja engar 
hraðahindranir á Aðalgötuna, auk þess sem slíkar aðgerðir geta valdið ákveðinni 
hávaðamengun er ökutæki fara yfir þessar hraðahindranir. Þar sem við stóran hluta 
Aðalgötunnar er íbúabyggð og umferð stórra ökutækja á eftir að aukast mikið með 
tilkomu Héðinsfjarðarganga, var það einnig fljólega ljóst að hraðahindranir væri ekki 
sú lausn sem leitað var að í þessari hönnun.  

7.2  Sérstök tilmæli 
Mikil umferð þungra ökutækja er niður á hafnarsvæðið í Ólafsfirði, eru það flutningur 
á sjávarafurðum af hafnarsvæði og  flutningur  úrgangs frá sorpgámasvæði sem staðsett 
er við hafnarsvæði. Til hafnarsvæðis fara einnig fram olíuflutningar og almennir 
flutningar fyrir rekstrarvörur.  
Til að þessi umferð fari ekki um Aðalgötu meira en nauðsyn ber til, er lagt til að  
tilmælum verði komið til þeirra fyrirtækja sem annast þessa flutninga um að þau beini 
sínum ökutækjum niður á hafnarsvæðið um Námuveg eða ytri- Landgang.  
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8 Umræður 
Eftir að hafa unnið þetta verkefni er ljóst að núverandi ástand Aðalgötunnar er 
óviðunandi með tilliti til umferðaröryggis, fagurrar ásýndar og góðrar upplifunar 
vegfarenda. Vona ég að þessar tillögur verði hvatning til þeirra aðila sem sjá um 
veghald Aðalgötunnar og nánasta umhverfi hennar til endurbóta fyrir umferðaröryggi 
og almenna vellíðan íbúa og vegfarenda. Einnig vonast ég til að þessar tillögur verði til 
almennrar vakningar íbúa og fyrirtækja við Aðalgötu í þá átt að hlúa að sínu 
nærumhverfi. Oft leiðir slík umhverfisvakning fárra aðila til að fleiri fara að huga að 
þeim málum og leiði af sér bylgju til fegrunar í öllu bæjarfélaginu. Metnaður hefur 
ávallt verið mikill hjá bæjarbúum fyrir fögrum bæ og fögru umhverfi og þarf nú að 
virkja aftur þann  metnað hjá mörgum eftir nokkurra ára dvala. Verður sveitarfélagið 
þess vegna að hefja strax sókn í fegrun bæjarins og veit ég að þá fylgja fyrirtæki og 
einstaklingar með í þeirri sókn.  
Sú ákvörðun mín að gera hönnunartillögur að 50 metra svæði út frá Aðalgötunni kom 
út frá þeirri greiningu sem ég gerði áður en sjálfar hönnunartillögurnar mótuðust. Að 
gera hönnunartillögur að smærra svæði fannst mér ekki koma til greina vegna sjónlínu 
frá Aðalgötunni. Hefði ég sjálfsagt getað auðveldað vinnu mína með að taka fyrir 
smærra hönnunarsvæði meðfram Aðalgötunni en finnst mér að slíkar tillögur hefðu 
ekki skilað þeirri heildarhönnun á umhverfi Aðalgötunnar sem ég vænti. Að taka fyrir 
stærra hönnunarsvæði í þessu verkefni hefði verið of mikil vinna og hefði sú vinna 
sennilega aldrei tekið enda. Þessi 50 metra hönnunartillaga að nærumhverfi 
Aðalgötunnar er síðan  hægt að vinna út, til annara svæða bæjarfélagsins í áföngum.   
Get ég alveg séð þessa hönnun teygja sig fyrst yfir á skóla- og íþróttalóðir bæjarins og 
síðan yrði öðrum svæðum  raðað niður í átt frá Aðalgötunni. Best er að byrja á einum 
stað, klára það svæði og fara síðan  til þeirra svæða sem næst eru þeim svæðum sem 
lokið er við. Þannig gæti bærinn á örfáum árum náð einni heildstæðri mynd í ásýnd og 
fallegu umhverfi, varast verður tilviljunarkenndar ákvarðanir við forgangsröðun þessa 
verkefna. Bæjarbúar og gestir sjá ekki árangur  ef forgangsröðun er tilviljunarkennd og 
verða óþolinmóðir að sjá enga heildarmynd á framkvæmdum og sú óþolinmæði leiðir 
af sér minni virðingu fyrir umhverfinu. 
Er ég var langt kominn með þetta verkefni fór ég að sjá fyrir mér að gaman væri að 
framlengja þetta verkefni til Siglufjarðar í síðari verkefnum, að taka fyrir Aðalgötuna á 
Siglufirði með tilliti til umferðaröryggis, ásýndar og aðkomu. Væri aðkoman þá sú 
sama á Siglufirði og í Ólafsfirði, allt efnisval við hönnun yrði sú sama og vegfarendur 
myndu upplifa sig í sama bænum, hinu nýstofnaðaða sveitarfélagi Fjallabyggð. 
Mikil breyting á eftir að verða við aðkomu vegfarenda til Ólafsfjarðar með þeirri 
skógrækt sem fyrirhuguð er á bænum Brimnes við Ólafsfjörð, þyrfti þá einnig að taka 
til hendinni við aðkomuna frá Héðinsfjarðargöngum. Hanna þar gott útivistar- og 
frístundasvæði fyrir íbúa og gera jafnvel samstarfssamninga við starfandi félög í 
bæjarfélaginu um uppbyggingu þessa svæða. Það sama yrði þá gert Siglufjarðarmegin, 
gerðir samningar við starfandi félög í bæjarfélaginu að byggja upp góð útivistar-og 
frístundasvæði í þeim hluta Fjallabyggðar. Byggð yrðu upp og fegruð svæðin frá 
Héðinsfjarðargöngum og til Siglufjarðar og frá Siglufirði upp að Strákagöngum. Öll 
svæði á þessum áðurnefndum leiðum yrðu þá hönnuð með sama heildaryfirbragði og 
væri það sérstök, mikil og ánægjuleg upplifun fyrir ferðamenn. Ekkert sveitarfélag á 
Íslandi og þó lengra væri leitað gæti boðið ferðamönnum upp á að ferðast tæplega 
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þrjátíu km. leið í gegnum sama sveitarfélagið, fara í gegnum fern jarðgöng og sama 
heildaryfirbragð á allri þessari leið. Er hér um að ræða einstakt tækifæri í sókn fyrir 
sveitarfélagið Fjallabyggð í leið að öflugum ferðamannaiðnaði, þar sem ferðamönnum 
og íbúum staðanna liði vel innan hárra fjalla í fallegu umhverfi sem íbúarnir hafa sjálfir 
skapað.   
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Viðauki 1 

            Umferðarslys á Aðalgötu í Ólafsfirði frá 1982 
Nr. Dags.  Staður:     Lýsing óhapps:     

1982. 

22   Aðalgata við Valberg.   Vinnuvél ekið á kyrrstæða bifr. 

28 14/2  Aðalgata við hús nr. 25.   Bifr. ekið út af bílast. á kyrrst. bifr. 

32 6/3  Gatnam. Aðalg. & Ægisgötu.  Árekstur tveggja bifr. (austan/vestan) 

41 17/6  Gatnam. Aðalg. & Ægisgata.  Árekstur tveggja bifr. (austan/sunnan) 

42 4/6  Aðalgata vestan gatnam. Garðstígs.  Hjólreiðamaður ekur á gangandi 
vegfaranda. 

48 20/6  Aðalgata við gatnam. Múlavegar.  Bílvelt út í skurð sunnan við Brimnes. (ölvun) 

51 8/7  Gatnam. Aðalg. & Ægisgata.  Árekstur tveggja bifreiða. (austur/norður) 

65 9/8  Aðalgata við gatnam. Strandgötu.  Árekstur bifr. og létt bifhjól við framúrakstur. 

89 22/9  Aðalgata, bílast. við Valberg.  Árekstur tveggja bifreiða. 

110 31/12  Aðalgata við gatnam. nv. KEA.  Árekstur tveggja bifreiða. 

1983. 

7 2/2 Gatnam. Aðalg. & Ægisgata. Árekstur vélsl. & bifr. (norðan/austan) 

36 24/5 Aðalgata, bílast. við Valberg. Árekstur tveggja bifreiða. 

67 22/5 Gatnam. Aðalg. & Garðstígur. Bifreið ekið á barn á hjóli   

89 21/10 Aðalgata við hús nr. 21. Árekstur bifr. og létts bifhjóls.  
 Hjólam. 

92 31/10 Gatnam. Aðalg. & Hornbrekkuv. Árekstur tveggja bifreiða. 

1984. 

63 23/9 Aðalgata við gatnam. Ólafsvegar. Bifr. ekið aftan á létt bifhjól. (ölvun)  
 Hjólam. 

72 15/12 Aðalgata sunnan kirkjugarðs. Ekið á grindverk og lóð við bókasafn.(ölvun) Ökum, farþ. 

1985. 

1 10/2 Gatnam. Aðalgata & Gunnólfsgata. Ekið á kyrrstæða bifreið. 

5 7/2 Aðalgata við KEA Bifreið ekið á verslun KEA. 

48 6/8 Gatnam. Ólafsvegar & Aðalgötu Ekið á umferðarmerki. 

63 12/10 Aðalgata. Árekstur tveggja bifreiða. 

64 17/10 Aðalgata við KEA. Ekið á kyrrstæða bifreið. 

66 23/10 Aðalgata við Sparisjóð. Bakkað á kyrrstæða bifreið. 

70 2/11 Gatnam. Aðalgata & Ægisgata. Árekstur tveggja bifreiða. 

1986. 



 Þjóðvegur í þéttbýli Staldraðu við…! 
                      

108 
Bs-Verkefni Vignir Þór Siggeirsson 

17 2/5 Bílastæðið við versl. Valberg. Ekið á kyrrstæða bifreið. 

34 4/9 *Gatnamót Aðalgata & Ægisgötu. Ekið á kyrrstæða bifreið.  

40 17/10 Gatnamót Aðalgötu & Hornbrekkuvegar. Ekið á umferðarmerki. 

56 22/12 Gatnam. Aðalgata & Kirkjuvegur Árekstur tveggja bifreiða. 

 29/2 Gatnam. Aðalgata & Ægisgata. Árekstur vinnuvél og bifreið. 

 24/3 Aðalgata við Apótekið. Bakkað á kyrrstæða bifreið. 

 1987. 

12 10/4 Gatnam. Aðalgata & Ægisbyggð Árekstur tveggja bifreiða.  

17 8/6 Gatnam. Aðalgata & Landgangur V/Shell. Árekstur tveggja bifreiða. 

32 26/8 Aðalgata austan gatnam. við Ægisgötu. Ekið á kyrrstæða bifr. (ölvun) 

35 7/9 Aðalgata við versl. Valberg. Árekstur tveggja bifreiða. 

40 16/10 Aðalgata austan Hraðfr.hús Ólafsfj. Árekstur tveggja bifreiða. 

 15/9 Aðalgata við versl. Valberg. Bakkað á kyrrstæða bifreið. 

 1988. 

35 9/7 Gatnamót Aðalgata & Landgangur. Árekstur tveggja bifreiða. 

43 27/8 Aðalgata við Sparisjóð (ölvun) Ekið á kyrrstæða bifreið. 

64 30/11 Gatnam. Aðalgötu & Ægisgötu Árekstur tveggja bifreiða. 

66 6/12 Gatnam. Aðalgötu & Strandgötu Árekstur tveggja bifreiða. 

 8/3 Gatnam. Aðalgata & Ægisbyggð. Árekstur tveggja bifreiða. 

 8/3 Aðalgata við hús nr. 1. Árekstur tveggja bifreiða. 

 11/3 Aðalgata við Sparisjóð Ólafsfj. Bakkað af stæði á kyrrst. bifr. austan götu. 

 11/3 Gatnam. Aðalgata & Kirkjuvegur. Árekstur tveggja bifreiða. 

 11/3 Gatnam. Aðalgata & Strandgata. Árekstur tveggja bifreiða. 

 24/3 Aðalgata við hús nr. 26. Árekstur tveggja bifreiða. 

 23/4 Aðalgata. Árekstur tveggja bifreða. 

 1/5 Aðalgata við Valberg. Bakkað á kyrrstæða bifreið. 

 21/6 Aðalgata við versl. Valberg. Árekstur tveggja bifreiða 

1989. 

31 27/4 Aðalgata austan gatnam. Ægisbyggð. Ekið á kyrrstæða bifreið. 

39 13/5 Aðalgata við Póst & Síma. Bílvelta. 

43 28/5 Aðalgata við Tjarnarborg. Aftanákeyrsla. 

64 1/6 Aðalgata við gatnam. Brimnesv./Brekkug. Árekstur tveggja bifreiða.  
 Farþegi. 

72 7/7 Aðalgata við versl. Valberg. Árekstur tveggja bifreiða 
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80  8/8 Gatnamót Aðalgötu og Ólafsvegar. Ekið á gangstétt og garð. 

108 14/10 Aðalgata í beygju sunnan kirkjugarðs. Árekstur tveggja bifreiða.   

 19/7 Aðalgata við versl. Valberg. Árekstur tveggja bifreiða. 

 20/7 Aðalgata Árekstur tveggja bifreiða. 

 21/7 Aðalgata við versl. Valberg. Árekstur tveggja bifreiða. 

 19/9 Aðalgata við KEA. Árekstur tveggja bifreiða. 

 21/9 Gatnam. Aðalgata & Ægiagata. Árekstur tveggja bifreiða. 

 20/11 Aðalgata við hús nr. 2 Ekið á kyrrstæða bifreið. 

 24/11 Aðalgata. Ekið á kyrrstæða bifreið. 

1990. 

43 17/3 Gatnamót Aðalgötu & Ægisgötu.  Árekstur tveggja bifreiða.  

120 7/8 Gatnamót Aðalgötu & Ægisgötu  Árekstur tveggja bifreiða. 

177 20/12 Aðalgata við KEA   Ekið á gangandi mann.    Sá gangandi.
   

 12/1 Aðalgata við gatnamót Ólafsvegar. Bifreið ekið út í Tjörnina í hálku. 

 22/2 Aðalgata við Póst & Síma. Árekstur tveggja bifreiða. 

 22/3 Aðalgata við KEA. Ekið á kyrrstæða bifreið. 

 4/5 Gatnamót Aðalgötu & Ægisgötu Árekstur tveggja bifreiða. 

 8/5 Gatnamót Aðalgötu & Kirkjuvegar Árekstur tveggja bifreiða. 

 1991. 

236 17/11  Gatnam. Aðalgata & Ægisgata.  Árekstur tveggja bifreiða. 
 

 12/3 Kirkjuvegur við gatnam. Aðalgötu. Ekið á kyrrstæða bifreið í hálku. 

 6/5 Aðalgata við Póst & Síma. Árekstur tveggja bíla. 

 6/7 Gatnam. Aðalgata & Strandgata. Árekstur tveggja bíla. 

 11/11 Gatnam. Aðalgata & Ólafsvegur Árekstur tveggja bifreiða. 

 1992. 

6 17/2  Aðalgata austan Kirkjugarðs.  Ökumaður missir stjórn á bifr. í hálku.  Barnið. 

64 6/5 Aðalgata austan Sparisjóðs Ólafsfj. Ekið á barn sem fór yfir götuna. 
  

 11/1 Aðalgata vestan Tjarnarborgar. Árekstur tveggja bifreiða. 

 11/2 Gatnamót, Aðalgata & Vesturgata. Árekstur tveggja bifreiða. 

 24/02 Aðalgata, bílastæðið við Valberg. Árekstur tveggja bifreiða. 

 27/3 Aðalgata, bílastæðið við Valberg. Árekstur tveggja bifreiða. 

 18/6 Gatnamót Aðalgötu & Gunnólfsgötu. Árekstur tveggja bifreiða. 
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 19/6 Gatnamót Aðalgötu & Ólafsvegar Árekstur tveggja bifreiða. 

 12/8 Gatnamót, Aðalgata & Ægisgötu. Árekstur tveggja bifreiða. 

 19/10 Gatnamót Aðalgötu & Ægisgötu. Árekstur tveggja bifreiða. 

 9/11 Aðalgata við KEA. Árekstur tveggja bifreiða. 

1993. 

39 14/3  Aðalgata við Póst og Síma.  Ekið á barn á leið yfir götuna.   Barnið. 

96 26/5  Aðalgata við KEA.   Ekið á barn á leið yfir götuna.   Barnið. 

225  12/10  Brú yfir ós, vestan Aðalg.   Vörubifr. ekið á brúarstólpa.   Farþ. á palli.

259 9/12  Gatnam. Hornbrekkuv/Aðalg.  Árekstur vélsleða og bifr.   Ökum. vélsleðans. 

_ 7/1  Aðalg. við Sparisjóðinn.   Árekstur tveggja bifreiða. 

_ 3/2  Gatnam. Aðalg/Ægisgata.   Árekstur tveggja bifreiða. 

_ 19/2  Bílastæði við Valberg.   Ekið á kyrrstæða bifreið. 

_ 24/5  Bílastæði við Valberg.   Árekstur tveggja bifreiða 

_ 4/7  Gatnam. Aðalg/Ægisgata.   Árekstur tveggja bifreiða. 

1994. 

142 11/10  Aðalgata austan kirkjugarðs.  Ekið á kantstein og ljósastaur. 

178 22/12  Aðalgata við Valberg   Ekið á barn    Barnið 

179 23/12  Gatnam. Aðalgata & Ólafsvegur  Árekstur tveggja bifreiða. 

 2/1  Gatnam. Ægisg. & Aðalg.   Árekstur tveggja bifr. 

 22/1  Aðalgata við bókasafn  Árekstur tveggja bíla. 

 21/2  Bílast. við Valberg   Bakkað á bifr. 

 12/6  Gatnam. Aðalg. & Gunnólfsg.  Árekstur tveggja bifr. 

 28/8  Gatnamót Aðalg. & Ólafsveg.  Árekstur tveggja bifr. 

 11/9  Aðalg. bílast. við Tjarnarborg  Árekstur tveggja bifr. 

 11/11  Aðalg. bílast. við Valberg   Ekið á kyrrst. bifr. 

 21/12  Aðalg. við Valberg   Árekstur tveggja bifr. 

1995. 

26 26/4  Aðalgata við verslunina Valberg.  Árekstur tveggja bíla. 

74 07/7  Aðalgata við verslunina Valberg.  Ekið á hjólandi mann.   Hjólamaðurinn 

158 15/12  Gatnamót, Aðalgata & Ægisgata.  Árekstur tveggja bíla.   Annar ökum. 

164 27/12  Gatnamót, Aðalgata & Strandgata.  Ekið á ljósastaur.  (Ölvun) 

 10/2  Bílastæði við Valberg.   Árekstur tveggja bíla. 

 17/4  Gatnam. Ægisg. & Aðalgata.  Árekstur tveggja bíla. 

 27/8  Aðalgata við hús nr. 44.   Ekið á kyrrst. bifr. 



 Þjóðvegur í þéttbýli Staldraðu við…! 
                      

111 
Bs-Verkefni Vignir Þór Siggeirsson 

 27/9  Aðalgata, bílasæðið. við Valberg.  Árekstur tveggja bíla. 

 27/9  Aðalgata, bílastæðið við Valberg.  Árekstur tveggja bíla. 

1996. 

72 23/4  Aðalgata 22.    Vinnuvél ekur á garð.   

140 07/7  Aðalgata við hús nr. 17.   Bifreið ekið inná lóð. Hraðakstur. 

 02/4  Gatnamót Aðalgöta/Hornbrekkuvegur. Árekstur tveggja bifreiða. 

  

1997. 

12 12/3  Aðalg. austan gatnam. v/ Garðstíg.  Árekstur tveggja bifr. í beygjunni.  Ökum. og farþegi.

54 6/5  Aðalgata norðan við gatnam. Ólafsvegar. Ekið aftaná bifr. sem ók í sömu átt (Hálka)  Farþegi. 

56 15/5  Gatnamót Aðalgötu & Kirkjuvegar.  Árekstur tveggja bifreiða. 

59 16/5  Aðalgata við KEA   Ekið á barn á leið yfir gangbraut.   Barnið (lítið) 

109 25/6  Gatnam. Aðalgata & Hornbr.veg.  Árekstur vörubifr. og krani. 

 17/2  Aðalgata við versl. Valberg.  Ekið á kyrrst. bifr. austan götu. 

 26/3  Gatnamót Aðalgötu & Strandgötu.  Árekstur tveggja bifreiða. 

 23/6  Gatnamót Aðalgötu & Ægisgötu.  Árekstur tveggja bifreiða.(sunnan/austan) 

 4/7  Aðalgata við Apótekið.   Bakkað á kyrrstæða bifr. 

 1998. 

33 30/1  Gatnam. Aðalg./Hornbrekkuv.  Árekstur tveggja bifr. Hægriréttur.   

66 14/4  Aðalgata við versl. Valberg.  Ekið á barn á reiðhjóli. Barnið 6 ára.  Barnið. 

 12/1  Gatnam. Ólafsv./Aðalg. vestari.  Árekstur tveggja bíla. Biðsk. ekki virt. 

 20/2  Aðalgata við versl. Valberg.  Árekstur tveggja bifreiða. 

 7/6  Bílastæðið við Sparisjóð Ólf.  Bakkað á kyrrstæða bifr. 

 21/8  Gatnamót Aðalg/Ægisgata   Árekstur tveggja bíla. Að austan/norðan. 

 15/12  Aðalgata við Sparisjóðinn   Bakkað í veg fyrir bifreið sem ók eftir götunni. 

1999. 

36 27/4  Gatnam. Ólafsv./Aðalgata   Árekstur tveggja bifreiða,norðan/vestan.  1 lítið. 

54 2/5  Austan Aðalg. Tjörnin.   Vélsleðaslys í keppni.     
 Ökum. fótbr. 

 16/2  Gatnam. Aðalg./Ægisgata.   Árekstur tveggja bifr. aust/sunn. báðir á 
aðalbraut. Hálka. 

 1/4  Aðalgata við hús nr. 19   Ekið aftaná bifreið á sömu leið. 

 25/8  Gatnam. Kirkjuv./Aðalgata  Árekstur bifr. og snjómoksturstækis. 

2000. 

28 15/2 Múlavegur  gatnamót Landg. við KEA Árekstur tveggja bifr. óku norður. 
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55 23/3 Gatnamót Aðalgötu/Ægisgötu Árekstur tveggja bifr. austan / sunnan.  
 Farþegi. 

131 26/7 Gatnamót Aðalgata/Ægisgata Árekstur tveggja bíla. austan/sunnan.  
 Ökumaður 

162 12/10 Gatnamót Aðalgata/Hornbrekkuvegur Árekstur tveggja bíla. Stöðv.sk. ekki virt  
 Ökumaður 

 2/3 Gatnam. Aðalgata/Ægisgata. Tveir bílar austan og norðan. 

 8/4 Aðalgata við Tjarnarborg Árekstur tveggja bifreiða. 

 5/6 Aðalgata Árekstur tveggja bíla. 

 25/6 Gatnamót Aðalgata/Ægisgata Árekstur tveggja bíla vestan/sunnan. 

 8/9 Aðalgata við Sparistjóðinn Ekið á kyrrstæða bifreið.  

2001. 

33 24/2 Aðalgata við Valberg  Árekstur tveggja bíla  

117 26/7 Gatnamót Ægisbyggð/Aðalgata Árekstur tveggja bifreiða                  Ökumenn. 

217 24/12      Aðalgata við kirkjugarð  Ekið á kyrrstæða bifr.   

 24/2        Gatnamót Aðalgata/Hornbrekkuvegur Bakkað á bifreið. 

 24/2  Aðalgata við Tjarnarborg   Árekstur tveggja bifreiða. 

 26/3  Gatnamót Aðalgata/Ægisgata  Árekstur tveggja bifreiða. 

 14/6  Aðalgata við Strax   Ekið á kyrrstæða bifr. öfugur vegh.  

2002. 

7 20/1 Aðalgata við hús nr. 56 Útafakstur, bílvelta.  
          Farþegi. 

 24/2 Aðalgata við pósthúsið                       Árekstur tveggja bíla  
   

 14/3 Aðalgata við Valbúð                       Árekstur tveggja bíla 

 19/3 Aðalgata við hús nr. 34                       Árekstur tveggja bíla aftanákeyrsla. 

 25/8 Aðalgata gatnamót Vesturgata                       Árekstur tveggja bíla, framúrakstur 2003. 

108 16/7 Aðalgata Ægisgata                       Árekstur tveggja bíla  

 21/2 Aðalgata við gatnam. Kirkjuv.                      Árekstur tveggja bíla framúrakstur  

 14/4 Aðalgata við Tjarnarborg                      Ekið aftan á bifreið. 

 4/7 Aðalgata                       Árekstur tveggja bíla  

 10/10 Ólafsvegur /Aðalgata                      Ekið á viðskyldumerki 

 17/12 Aðalgata við sparisjóðinn                      Árekstur tveggja bíla. 

 19/12 Strandgata/Aðalgata gatnam.                     Biðskylda ekki virt árekstur 2 bíl. 

2004. 

789 14/1 Aðalgata við hús 35                       Dráttartaug slitnar úr lögreglub.           
Utanaðkomandi 
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209 24/7 Aðalgata/Ægisgata                       Árekstur tveggja bifreiða 

2005. 

 10/3 Aðalgata /Ólafsvegur                      Árekstur tveggja bifr. Gatnamót.  

 765 7/10 Aðalgata við hús nr. 18                      Ekið á kyrrstæða bifreið 

 836 9/11 Ægisgata að norðan Aðalg. Austan                      Árekstur tveggja bifreiða. 

2006. 

  23/4 Aðalgata/Strandgata             Árekstur tveggja bifreiða. Gatnamót. 

  10/8 Aðalgata/Ægisgata             Árekstur þriggja bifreiða. Norður/suður/vestur. 

  2410 Aðalgata/Ægisgata             Árekstur tveggja bifreiða 

2007. 

  19/11 Aðalgata/Ólafsvegur             Árekstur tveggja bifreiða Gatnamót. 

  2/12 Aðalgata 46,             Snjóruðningstæki ekur utaní bifreið. 
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 Viðauki 2 Lög og reglugerðir 

Reglugerð um þjóðvegi í kaupstöðum og kauptúnum 
REGLUGERÐ 
um þjóðvegi í kaupstöðum og kauptúnum. 
1. gr. 
Í kaupstöðum og kauptúnum með 200 íbúa og fleiri skulu vegir og götur teljast 
þjóðvegir samkvæmt 30. gr. vegalaga nr. 6/1977, svo sem hér segir (númer þjóðvegar 
er tilgreint í sviga eftir því sem við á). 

Aðalgata Ólafsfjarðar í vegalögum 
Samkvæmt skilgreiningu vegalaga fellur Aðalgatan í Ólafsfirði undir þennan flokk 
vegalaga; 
Ólafsfjörður: 
Ólafsfjarðarvegur (82) frá ristarhliði við suðurenda Aðalgötu um hana að Ægisgötu 
og um Ægisgötu að Hornbrekku. Garðsvegur (802) frá Ægisgötu um Aðalgötu að 
ristarhliði við Ólafsfjarðará. 
(Sjá kort 4). 

Lög og reglugerðir um þjóðveg í þéttbýli 
Kostnaður vegna þjóðvega í þéttbýli.  
Þar sem þjóðvegur liggur um þéttbýli skal við það miðað við gerð vegarins að til 
vegagerðarkostnaðar teljist aðeins sá kostnaður sem til fellur vegarins vegna, en þann kostnað 
sem sérstaklega er til kominn vegna þéttbýlisins, svo sem við holræsi, færslur á lögnum, 
almenna stíga skv. 10. gr. og annað því tengt, greiði viðkomandi sveitarfélag.  
Kostnaði við mannvirki sem nauðsynlegt er að setja við veg til að skýla byggð fyrir 
umferðarhávaða skal skipta sem hér segir:  
 ef um er að ræða lagningu nýs þjóðvegar um svæði þar sem byggð hefur þegar verið 
skipulögð og vegi er valinn staður að ósk Vegagerðarinnar ber stofnunin allan kostnað,  
 ef byggð er skipulögð að þjóðvegi, sem fyrir er eða ákveðinn hefur verið á staðfestu 
skipulagi samtímis eða áður en byggð er skipulögð, og þegar vegi er valinn staður við byggð 
sem fyrir er að ósk sveitarfélags ber sveitarfélag allan kostnað,  
Nr. 80 29. mars 2007  
 ef umferð um veg hefur aukist verulega umfram það sem gert var ráð fyrir þegar 
skipulag var staðfest eða þegar af öðrum ástæðum mátti ekki reikna með að umferðarhávaði 
yrði yfir leyfilegu hámarki ber Vegagerðin að minnsta kosti helming kostnaðarins,  
í öðrum tilvikum geta Vegagerðin og sveitarfélög sameiginlega ákveðið skiptingu 
kostnaðar.  
Þegar umferð um tiltekinn veg eykst verulega frá því sem var er heimilt að skipta 
kostnaði vegna bætts umferðaröryggis milli viðkomandi sveitarfélags og 
Vegagerðarinnar.  
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4.9.4  Umferðarstjórnun 
XII. Umferðarstjórn, umferðarmerki o.fl. 
UMFERÐARSTJÓRN O.FL. 
79. gr. 
Lögreglan getur stjórnað umferð þar sem hún telur þess þörf. 
[Ráðherra]183 getur sett reglur um heimild annarra til að stjórna umferð. 
[Ráðherra]184 getur sett reglur185 um merkjagjöf við umferðarstjórn. 
80. gr. 
Við vegavinnu og þar sem skemmd hefur orðið á vegi, þannig að hætta stafi af fyrir umferð, 
getur veghaldari eða sá, sem hefur með höndum vegavinnu, stjórnað umferð, eftir því sem 
nauðsynlegt er, þar á meðal beint henni fram hjá vinnusvæði. 
[Ráðherra]186 getur sett reglur um umferðarstjórn skv. 1. mgr. 
81. gr. 
[Vegamálastjóri ákveður hvaða þjóðvegir utan þéttbýlis skuli teljast aðalbrautir þar sem 
umferð hefur forgang, sbr. 2. mgr. 25. gr.]187 
Lögreglustjóri getur, að fengnum tillögum sveitarstjórnar, svo og vegamálastjóra, ef um 
þjóðveg …188 er að ræða, kveðið á um önnur varanleg sérákvæði um notkun vegar til 
umferðar, svo sem: 
a. stöðvun og lagningu ökutækja, 
b. hvar umferð skuli hafa forgang, sbr. 2. mgr. 25. gr., 
c. einstefnuakstur, 
d. gangbrautir, 
e. bann við tiltekinni umferð og 
f. aðrar takmarkanir á umferð um veg. 
[Vegamálastjóri ákveður hraðamörk skv. 3. og 4. mgr. 37. gr., ef um þjóðveg utan þéttbýlis er 
að ræða. Á öðrum vegum ákveður lögreglustjóri hraðamörkin, að fengnum tillögum 
sveitarstjórnar.]189 
Ákvarðanir samkvæmt grein þessari skal gefa til kynna með umferðarmerkjum, nema 
lögreglan stjórni umferðinni. Ákvörðun varðandi stöðvun eða lagningu ökutækja, sem ekki er 
bundin við ákveðinn vegarkafla, má þó í stað þess birta með opinberri auglýsingu. 
82. gr. 
Veghaldari getur takmarkað eða bannað umferð um stundarsakir, ef það er nauðsynlegt til 
hlífðar vegi; í kaupstað eða kauptúni að fengnu samþykki lögreglustjóra. 
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Viðauki 3 Hraðatakmarkanir 
 
Skoðun á hraðatakmarkandi aðgerðum 
Í þessum kafla koma fyrir orðin lóðréttar og láréttar aðgerðir. Þá er átt við 
hraðahindranir sem lóðréttar aðgerðir og umferðarþrengingar sem láréttar aðgerðir. 
Erlendis hafa farið fram margar rannsóknir á umferðarhraða og áhrif umferðarhraða á 
fjölda umferðarslysa og alvarleika þeirra. 
Línuhönnun gerði sambærilega rannsókn fyrir vegagerð ríkisins undir stjórn Guðrúnar 
Lilju Erlendsdóttur og auk hennar komu að þessari rannsókn Þórólfur Nielsen og 
Bryndís Friðriksdóttir.  
Þessi rannsókn tók til áhrifa hraðatakmarkandi aðgerða á hraðamynstur. Í þessu 
verkefni verður stuðst við niðurstöður úr fyrrnefndri rannsókn Línuhönnunnar. 
Umferðarhraði hefur bæði bein áhrif á fjölda umferðarslysa og alvarleika þeirra. Þess 
er vegna mikilvægt að að vinna í því að draga úr umferðarhraða eins og kostur er. 
Rannsóknir hafa sýnt að ekki er nægjanlegt að draga úr umferðarhraða með skiltum og 
hefur þess vegna þurft að draga úr hraða með hraðatakmarkandi aðgerðum eins og 
hraðahindrunum og umferðarþrengingum. 
Væri best ef ekki væri þörf á hraðatakmarkandi aðgerðum og skilboð hönnunar 
umferðarmannvirkja væri það skýr að ökumenn virtu auglýstan umferðarhraða, en samt 
reynist oftast nauðsynlegt að draga úr umferðarhraða með sérstökum aðgerðum. 
Þær aðgerðir þurfa þess vegna að vera þannig að þeir sem aka um götuna á leyfilegum 
hámarkshraða finni ekki fyrir óþægindum en þau óþægindi ykjust eftir því sem hraðar 
yrði ekið. 
Til að hraðatakmarkandi aðgerð stuðli að lægri umferðarhraða þarf að vanda við 
hönnun og gerð hennar og þarf sú aðgerð að hafa eðlilegt viðhald. Á þetta sérstaklega 
við um lóðréttar aðgerðir sem aflagast og slitna. Ekki er mælt með lóðréttum aðgerðum 
í þéttbýli þar sem hámarkshraði er undir 50 km/klst. 
 
Kröfur dönsku vegagerðarinnar er að þungir bílar verði fyrir sömu áhrifum og 
fólksbílar aki þeir 15 km/klst. hægar en þeir yfir hraðahindrun  (Vejdirektoratet. 2004). 
Í sænskri heimild er nefnt að fólksbílar aki venjulega yfir hraðahindrun á 25-30 km/klst 
hraða en almenningsvagnar verði að hægja á sér niður 15 km/klst til að það verði ekki 
of óþægilegt (Skånetrafiken. 2000). 
 
Hraðahindranir 
Hraðahindranir eru án efa vinsælustu hraðatakmarkandi aðgerðirnar. 
Hraðahindranir geta verið með ýmsu móti og bera þær mismunandi nöfn eftir því 
hvernig þær eru formaðar.  
Sem dæmi má nefna: 
• flatar hraðahindranir (e. flat top hump) 
• upphækkuð gatnamót (e. raised junction) 
• rúnaðar hraðahindranir (e. round top hump) 
• sinus formaðar hraðahindranir (e. sinusoidal profile humps) 
• H-hraðahindranir (e. “H” road hump) sem einnig hefur verið kölluð samalda 
• kodda (e. speed cushions) 
Þrjár síðast nefndu hraðahindranirnar henta betur á leiðum almenningsvagna. 
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Hæð hraðahindrana, lengd þeirra og bratti rampa ákvarða hraða sem reiknað er með að 
menn aki á. 
 
 
 
Áhrif á umferðarhraða og –öryggi 
Samkvæmt sænskri reynslu lækka hraðahindranir á götukafla umferðarhraða um 20-25 
km/klst (Svenska Kommunförbundet.1996). Lækkun á umferðarhraða hefur mest áhrif 
á þá ökumenn sem keyra hraðast. Hraðahindranir stuðla því að jafnari umferðarhraða á 
götum, sem aftur bætir umferðaröryggi á þeim. 
Það er háð þeirri hraðalækkun sem hraðahindranirnar ná fram hversu mikill 
ávinningurinn fyrir umferðaröryggi er. Ef nokkrar hraðahindranir eru settar saman, 
helst með 70 m fjarlægð en þó ekki meiri en 150m fjarlægð, er hægt að dempa hraða á 
30 km/klst götukafla og fækka slysum um 40-70% (Svenska kommunförbundet. 2004). 
 
Þrengingar, hliðranir og miðeyjar 
Þrengingar, hliðranir og miðeyjur eru notaðar til að lækka umferðarhraða á götum. 
Þessar aðgerðir eru oft einu nafni nefndar lárréttar aðgerðir til aðgreiningar frá 
lóðréttum aðgerðum eins og hraðahindrunum. Með hliðrunum eru sjónlengdir á 
löngum beinum götum brotnar upp. Þó þarf að passa að sjónsvið ökumanna verði ekki 
það slæmt að óvarðir vegfarendur á gangstéttum sjáist ekki (Svenska 
kommunförbundet.1996). 
Hliðranir taka nokkuð rými, allt að 25 m. Það getur því verið nokkuð erfitt að koma 
hliðrunum fyrir ef mikið er um innkeyrslur á lóðir eða samsíðabílastæði þar sem 
ætlunin er að koma aðgerðinni fyrir (Kent County Council. 1994). 
Þrengingar og miðeyjur eru oft notaðar þar sem óvarðir vegfarendur fara yfir akbraut. 
Með því verða þeir betur sýnilegir og þverun götunnar styttri. Einnig hefur þrenging 
götusniðs róandi áhrif á ökumenn. Þrengingar geta verið staðbundnar eða á lengri 
kafla. 
 
Áhrif á umferðarhraða og –öryggi 
Áhrif hliðrana og þrenginga eru háð því að umferð á móti sé nægjanlega mikil svo 
einhverjar líkur séu á því að menn þurfi að hægja á sér eða stöðva. Samkvæmt 
rannsókn geta láréttar aðgerðir lækkað umferðarhraða á götum sem hafa mikinn 
umferðarhraða um rúmlega 10 km/klst og er 85% hraði þá um 55 km/klst eftir 
aðgerðina. Af þessu má álykta sem svo að sé ætlunin að lækka umferðarhraða niður 
fyrir 30 km/klst sé æskilegt að áhrifaríkari aðgerðir eins og hraðahindranir séu notaðar 
með (Ton Hummel et.al. 2002). 
Áhrif hliðrana á umferðarhraða fara bæði eftir því hversu löng hliðrunin er og hversu 
mikil breyting er á akstursstefnu. Samkvæmt rannsókn þarf stefnubreytingin að vera 
15-20 gráður til að 85 % hraðinn verði 30-40 km/klst (Ton Hummel et.al. 2002). 
Eignatjónum fjölgar oft með tilkomu hliðrana og þrenginga en slysum fækkar aftur á 
móti um u.þ.b. 50 %. Fjölgun eignatjóna stafar af því að ökutæki aka oft á kanstein í 
þrengingu eða á ökutæki úr gagnstæðri átt. Slíkt er þó hægt að lágmarka með vandaðri 
hönnun hliðrana (Ton Hummel et.al. 2002). 
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Miðeyjur geta lækkað umferðarhraða lítilsháttar. Ef akreinabreidd eftir þrengingu með 
miðeyju fer yfir 3,5m eru áhrifin einungis sálfræðileg (Ton Hummel et.al. 2002). 
Umferðaröryggi gangandi vegfarenda og hjólreiðarmanna eykst ef gata er þrengd með 
miðeyju, og getur minnkunin numið 30-50 %. Þrenging án miðeyju hefur einungis 
áhrif á umferðaröryggi ökutækja en ekki óvarðra vegfarenda (Svenska 
kommunförbundet. 1996). 
Þrengingar eru oft notaðar þar sem auðvelda þarf þverun fyrir gangandi vegfarenda. 
Sambland af miðeyju og hraðahindrun er samt oftast betri kostur til hraðalækkunar 
(Svenska kommunförbundet. 1996). 
 
Buldurspelir 
Buldurspölur (e. Rumble devices) er svæði þar sem upphækkaðar línur liggja þvert á 
akstursstefnu ökutækja og hafa sjónræn, hljóðræn og titrandi áhrif á ökumenn. 
Buldurspelir eru notaðir til að gefa ökumönnum til kynna að þeir eigi að hægja á sér. 
Smærri útgáfa buldurspala hefur einnig verið notuð á 
hjólreiðabrautir til að gefa til kynna hættu framundan, t.d. þar sem gönguleið þverar 
hjólreiðabraut (Svenska kommunförbundet. 1996). 
Buldurspeli má einnig nota til að skilja að gagnstæðar aksturstefnur eða til að draga úr 
hættu á útafakstri á þjóðvegum. Buldurspelir hafa einnig verið kallaðir hvinrendur á 
íslensku (Vegagerðin). 
 
Áhrif á umferðarhraða og –öryggi 
Hraðalækkun af völdum buldurspala er mjög lítil og flest bendir til þess að hraði komi 
til með að aukast aftur með tímanum (Ton Hummel et.al. 2002). Aðgerðin hefur engu 
að síður reynst áhrifarík til að vekja athygli á hættu framundan (Svenska 
kommunförbundet. 1996). 
Nokkur hávaði stafar af buldurspölum. Því er ekki mælt með því að aðgerðin sé notuð 
nær íbúabyggð en 200 m (Svenska kommunförbundet. 1996). 
Buldurspeli þarf að endurnýja reglulega vegna slits. Í Svíþjóð er gert ráð fyrir 
endurnýjun á tveggja til fjögurra ára fresti (Svenska kommunförbundet. 1996). 
 
Hringtorg 
Hringtorg henta vel til að draga úr umferðarhraða. Kostur þeirra í því samhengi er að 
allir sem koma að hringtorgi þurfa að hægja á sér og víkja fyrir þeim sem eru inni í 
torginu og að umferð um gatnamótin er yfirleitt hægari en aðliggjandi gatna 
(Línuhönnun. 2005). 
Hringtorg hafa verið notuð til að marka upphaf svæða eins og þéttbýlis (þéttbýlishlið) 
eða miðbæjar. Þau gera þá hvort tveggja, draga úr umferðarhraða og vekja athygli á 
breyttum aðstæðum. 
 
Áhrif á umferðarhraða og –öryggi 
Eins og áður segir eru hringtorg vel til þess fallin að draga úr umferðarhraða. 
Samkvæmt sænskri athugun lækkaði umferðarhraði á götum við það að gatnamótum 
var breytt í hringtorg. Heildarfjöldi óhappa getur aukist við það að breyta venjulegum 
gatnamótum í hringtorg en á móti kemur að slysum þar sem einhver meiðist fækkar og 
alvarleiki slysanna minnkar mikið (Svenska kommunförbundet. 1996, Svenska 



 Þjóðvegur í þéttbýli Staldraðu við…! 
                      

119 
Bs-Verkefni Vignir Þór Siggeirsson 

kommunförbundet. 2004). Samkvæmt enskum rannsóknum fækkar slysum í þéttbýli að 
meðaltali um 40% og um 76% í dreifbýli en samkvæmt hollenskri rannsókn er 
fækkunin enn meiri (Ton Hummel et.al. 2002). 
Eftir því sem hringtorg eru minni, og þá krappari, þeim mun meiri eru hraðalækkandi 
áhrif þeirra. Hraðalækkandi áhrif einbreiðra hringtorga eru meiri en tvíbreiðra og eru 
þau einnig öruggari en tvíbreið hringtorg en þó eru tvíbreið hringtorg talin vera 
öruggari en venjuleg gatnamót (Ton Hummel et.al. 2002). 
Til þess að tryggja að hringtorg dragi úr umferðarhraða þarf hönnun þess að stuðla að 
því með því að ökutæki sem koma að hringtorginu þurfi að hægja á sér áður en þau aka 
inn í það og þegar þau aka um það. Þar sem gangbrautir eru í nágrenni hringtorgs þarf 
einnig að tryggja að ökutæki aki með lágum umferðarhraða út úr torginu. 
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