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Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin 
athugunum, er samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í 
heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

______________________________________ 

María Lísbet Ólafsdóttir 
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Ágrip 

 
Í þessu verkefni er fjallað um Brákarey í Borgarnesi. Þar var áður 

starfrækt fiskiútgerð, sláturhús og ýmislegt fleira en í dag hefur 

nánast öll starfssemi í eyjunni lagst af og eftir standa mannlaus 

húsin.  

 

Megin markmiðið með þessu verkefni er að, skoða með hvaða 

hætti mætti gefa stað, sem í tímanna rás hefur glatað tilgangi 

sínum, nýtt hlutverk og gæða hann lífi að nýju, þar sem andi 

staðar og náttúruleg umgjörð fá að njóta sín til fulls.  

 

Til að ná þessu markmiði voru settar fram eftirfarandi spurningar: 

Hvað er það sem gæðir stað lífi? Í hverju liggja tækifæri og ógnanir í 

Brákarey og hvernig má nota náttúrulega umgjörð Brákareyjar til að 

skapa spennandi og líflegan stað?   

Til að leita svara við þessum spurningum var farið í vettvangsferðir 

og svæðið kortlagt, lesnar bækur um sögu eyjunnar og efni og 

kenningar sem fjalla um hvað er mikilvægt þegar skapa á líflegan 

stað skoðaðar.  

 

Mikil áhersla er lögð á að greina einkenni svæðisins og skilgreina 

þann staðaranda sem þar ríkir og kortleggja hvaða þættir eru 

mikilvægir til að halda í karaktereinkenni svæðisins.  

   

Í hönnunartilllögunni er unnið útfrá þessum greiningum.  Reynt er 

eftir fremsta megni að halda í anda staðarins. Gert er ráð fyrir að ný, 

blönduð og nokkuð þétt byggð rísi í Brákarey í góðu samræmi við 

þá sem fyrir er. Mikil áhersla er lögð á grænar samgöngur (gangandi 

og hjólandi). Leitast er við að gera svæðið spennandi, öruggt, 

þægilegt og síðast en ekki síst ánægjulegt, bæði fyrir heimamenn og 

ferðalanga.  

Greiningarvinna og hönnunartillaga er sett fram í kortum og 

myndum. 

Lykilorðin eru: Borgarnes, Jan Gehl,  andi staðar, rýmin milli 

húsanna, endurlífgun iðnaðarsvæðis og strandlengjan.   
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2 Inngangur 
 

2.1  Tilurð verkefnisins 

 

Mynd 1 – Brákarey. 

Í Brákarey í Borgarnesi var iðandi mannlíf á meðan sjávarútgerð, 

sláturhús, bílaverkstæði og fleiri stofnanir sköpuðu atvinnu í 

eyjunni. Í dag er hinsvegar annað uppi á teningnum. Húsin standa að 

mestu auð, mannlífið er horfið og eftir stendur ekkert nema minning 

um liðinn tíma.  

Ég valdi mér að fjalla um Brákarey því að mér hefur alltaf þótt þetta 

spennandi staður. Í kaupstaðarferðum æsku minnar þótti mér alltaf 

skemmtilegast að fara út í eyju. Andi staðarins er heillandi, hrátt og 

stórkarlalegt umhverfi sem náttúran rammar inn á sterkan hátt. 

Sjórinn umlykur eyjuna og hún tengist fasta landinu aðeins með 

einni einbreiðri brú. Útsýnið er stórbrotið, Hafnarfjallið, 

Snæfellsjökull og gamli bærinn, þar sem kirkjan trónir yfir öllu, 

gömlu Kaupfélagshúsin í Englendingavík, litla Brákarey og 

Borgarfjarðarbrúin eru líka spennandi sjónarhorn. Því tel ég að þetta 

svæði bjóði upp á spennandi möguleika til uppbyggingar. 

Ég valdi mér þetta verkefni einnig af þeirri ástæðu að ég tel 

mikilvægt að nýta þennan hluta bæjarins og gera hann að virkum 

hluta af heildarmyndinni. Borgarnesi eru miklar landfræðilegar 

skorður settar þar sem það stendur á mjóu nesi. Í stað þess að teygja 

bæinn stöðugt lengra í norður. Líkt og þróunin er í dag, er mikilvægt 

að þétta byggðina og nýta betur það pláss sem illa er nýtt, eins og í 

Brákarey. Það skapar þéttari bæjarmynd og við það nýtist betur það 

þjónustukerfi sem nú þegar er til staðar í Borgarnesi. Með því að 

koma fyrir þéttri blandaðri byggð í Brákarey tel ég að hún geti öðlast 
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líf að nýju og orðið skemmtilegur og spennandi staður sem 

Borgnesingar gætu orðið stoltir af í framtíðinni.  

2.2 Markmið 

Meginmarkmiðið með þessu verkefni er fyrst og fremst að, skoða 

með hvaða hætti mætti gefa stað, sem í tímanna rás hefur glatað 

tilgangi sínum, nýtt hlutverk og gæða hann lífi að nýju, þar sem 

andi staðar og náttúruleg umgjörð fá að njóta sín til fulls. Þessu 

markmiði skal náð með því að svara eftirfarandi spurningum: Hvað 

er það sem gæðir stað lífi? Í hverju liggja tækifæri og ógnanir í 

Brákarey? Og hvernig má nota náttúrulega umgjörð Brákareyjar til 

að skapa spennandi og líflegan stað? 

2.3 Fyrri rannsóknir og sambærileg verkefni 

Árið 2002 stóð Borgarbyggð fyrir óformlegri samkeppni um 

framtíðarskipulag í Brákarey og tóku alls fjórar arkitektastofur þátt í 

því verkefni. Einnig liggur fyrir aðal- og deiliskipulag af svæðinu.  

Í borgum og bæjum á Íslandi og víða um heim er verið að gefa 

hafnar- og iðnaðarsvæðum, sem tapað hafa tilgangi sínum í tímanna 

rás, nýtt líf. Ástæðan er sú að þessi hverfi lágu áður í útjaðri 

byggðarinnar og voru á þeim tíma heppileg fyrir hverskonar iðnað 

tengdan hafinu, þegar borgirnar stækka ört eru þessi svæði 

skyndilega orðin miðsvæðis og um leið heppilegri fyrir annarskonar 

notkun, t.d. íbúðabyggð, verslanir, menningartengda starfsemi eða 

annað þessháttar. Einnig hafa samgöngur á landi tekið við af þeim 

sem áður fóru um hafið og því heppilegra að nýta svæðin á annan 

hátt.  

2.3.1 Húsavík 
Sem dæmi um þetta má taka Húsavík.  Það er rúmlega 2200 manna 

bær sem stendur við austanverðana Skjálfanda. Meðal aðal 

atvinnuvega þar eru sjósókn, fiskverkun og ferðaþjónusta 

(Norðurþing, 2012). Samkvæmt aðalskipulagi Norðurþings 2010-

2030 er ætlunin að byggja þar upp hafnarstarfssemi í nánum 

tengslum við miðbæinn þar sem smábátaútgerð, fiskvinnsla, 

sjávartengd ferðaþjónusta, miðbæjarstarfssemi og þjónusta af ýmsu 

tagi skapa líflegt hafnarsvæði í litlu plássi. Þar er lögð mikil áhersla 

á að halda í þann staðaranda sem ríkir á staðnum og varðveita gömul 

hús og gefa þeim nýtt hlutverk (Alta, 2010)  

Þessi uppbygging er nú þegar hafin og hefur tekist nokkuð vel til. 

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á hafnarsvæðinu undanfarna tvo 
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áratugi, aðallega þó fyrir tilstilli þeirra fyrirtækja sem þar eru með 

starfssemi. Ferðaþjónusta og hefðbundin hafnarstarfssemi lifa þar 

góðu lífi saman þar sem raunveruleg hafnarstarfssemi virkar einnig 

sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Þessi mikla ferðaþjónusta hefur 

einnig gert það að verkum að svæði og húsnæði á hafnarsvæðinu 

hafa öðlast nýtt hlutverk. Gamlir beituskrúrar og verbúðir hýsa nú 

minjagripaverslanir, gamla frystihús Kaupfélags Þingeyinga hýsir 

hvalasafn, útgerðarhúsnæði hefur breyst í gistiheimili og 

veitingastað, og þar fram eftir götunum. Ef ekki væri fyrir nýja 

notkun stæðu þessi hús meira og minna auð og í niðurníslu.  

Heimamenn í Húsavík nýta þessa uppbyggingu sér í hag, fara á 

kaffihúsin, veitingastaðina og njóta mannlífsins á hafnarbakkanum.  

Galdur í þessu öllu felst í því að þeir sem að þessari uppbygginu 

standa (ferðaþjónustan) og ekki síst þeir sem eiga að stýra henni 

(sveitarfélagið) beri virðingu fyrir gamla heiminum og byggi þann 

nýja á honum og eins mikið í sátt og samlyndi við hann og hægt er. 

Það er betra að það sé fræðandi og fallegt hvalasafn í gamla 

frystihúsinu heldur en að það standi autt sem minnisvarði um horfna 

tíma (Arngrímur Arnarson, tölvupóstur, 18. apríl 2012).  

  

Mynd 2 – Húsavík. 
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2.5 Efnistök 

Í þessum kafla er farið yfir tilurð verkefnisins og markmiðum og 

spurningum varpað fram. Í öðrum kafla er farið yfir þá aðferðafræði 

sem  nýtt er til að leyta svara við þessum spurningum og ná settu 

markmiði. Í þriðja kafla er farið í þá faglegu þekkingu sem nýtt er til 

að svara spurningum og í fjórða kafla eru staðhættir í Brákarey 

greindir. Í fimmta kafla er svo sett fram hönnunartillaga að breyttri 

notkun í Brákarey byggð á faglegum grunni og greiningum. Í sjötta 

og síðasta kaflanum eru dregnar fram niðurstöður þessarar vinnu og 

hvaða lærdóm megi draga af henni.  

 

Mynd 3 - Uppbygging ritgerðar. 

3 Vinnuferill 
Í upphafi vinnuferilsins var fyrst og fremst lögð áhersla á almenna 

gagnaöflun um Brákarey. Lesnar voru bækur um sögu eyjunnar og 

talað var við fólk sem þekkir til á staðnum. Samhliða þessu var farið 

í að afla almennra upplýsinga og kenninga um hvað það er sem 

skiptir máli þegar hanna á líflegan stað. Þá var farið í fjölmargar 

vettvangsferðir til að upplifa staðinn. Loftmyndir, ljósmyndir, kort 

og grunnar voru skoðaðir og út frá því unnar greiningar á staðnum. 

Þá voru skoðuð fordæmi. Út frá þessum upplýsingum var svo farið 

af stað í hönnunarvinnu. Það ber að taka fram að þó ferlið sé í megin 

dráttum þetta er þetta þó alls ekki línulegt ferli heldur hringlaga. 

 

Mynd 4Vinnuferill. 

Tilurð - Markmið 

Aðferðafræði 

Faglegur grunnur 

Greiningar - staðhættir 

Hönnun 

Niðurstöður 

Greiningar 

Hönnun 
Gagnaöflun 

Vettvangsferðir 
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Til að koma skipulagi á verkefnið var snemma í ferlinu unnið 

hugarkort til að skilgreina viðfangsefnið á skýran hátt og velta upp 

möguleikum. Mikil skissuvinna var unnin í gegnum allt ferlið og 

fylgir hluti hennar með í viðauka 2.  

 

 

3.1 Gögn og aðferðir 

Þau gögn sem aðallega er stuðst við eru; bækurnar Cities for people 

og Life Between Buildings eftir Jan Gehl, Urban Design 

Compendium 1, sögulegar heimildir í bókum og á internetinu. 

Vector-grunnur og loftmyndir frá Borgarbyggð.  

Helstu aðferðir sem notaðar eru í þessu verkefni eru: Vettvangsferðir 

og ýmsar greiningar byggðar á fræðilegum grunni. Notast var við 

forritin MicroStation V8i, PhotoShop CS5.SketchUp Pro 7 og 

Microsoft Word 2010.  

  

Mynd 5 – Hugarkort. 
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4. Faglegur grunnur 
Í þessum kafla er faglegum grunni og fræðilegu efni verkefnisins gerð 

skil.  

4.1 Athafnir í akmenningsrýmum – Jan Gehl 

Í þessari hönnunartillögu verður stuðst við valdar kenningar eftir 

danska landslagsarkitektinn og skipulagsfræðinginn Jan Gehl. Hann 

hefur í ritum sínum fjallað um „lífið milli húsanna“ og forsendur 

þess að skapa líflegt umhverfi utandyra.  

Samkvæmt kenningum hans notar fólk umhverfi sitt utandyra fyrst 

og fremst í þrennskonar tilgangi. 

4.1.1 Nauðsynlegar athafnir (e. Necessary activities) 
Að sinna erindum, fara í skóla, vinnu eða búðir, bíða eftir strætó og í 

raun allt sem þú nauðsynlega þarft að gera í þínu daglega lífi. Þessi 

virkni á sér stað allt árið um kring, hvort sem umhverfi þitt sé 

aðlaðandi eða ekki.  

4.1.2 Valfrjálsar athafnir (e. optional activities) 
Allir þeir hlutir sem þú velur þér að gera í umhverfinu, gönguferðir, 

fylgjast með mannlífinu eða njóta ferska loftsins eða sólarinnar. 

Þetta er virkni sem aðeins á sér stað ef aðstæður (umhverfið, veðrið 

o.s.frv.) bjóða upp á það.  

4.1.3 Félagslegar athafnir (e. social activities) 
Allir þeir félagslegu hlutir sem þú gerir í umhverfinu, svo sem að 

hitta vini þína, leika við börnin eða sýna þig og sjá aðra. Þessar 

félagslegu athafnir geta átt sér stað á ýmsum stöðum í umhverfinu, á 

svölunum, í görðum, á torgum og í göturýmum. Forsenda þessara 

athafna eru í raun hinar tvær gerðirnar, nauðsynlegar athafnir og 

valfrjálsar athafnir, því staðreyndin er sú að maður er manns gaman 

og fólk á götum úti laðar að sér fleira fólk og mannlíf verður til. 

Gæði umhverfisins hafa því mikið um það að segja hversu mikið líf 

skapast í umhverfinu. Ef lítil gæði eru í umhverfinu býður það 

aðeins upp á nauðsynlega virkni en ef umhverfið er ríkt af gæðum 

býður það einnig upp á valfrjálsa og félagslega virkni og skapar um 

leið fjölbreyttara og virkara umhverfi (Gehl, 2010). 
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4.2 4 megin markmið í skipulagi – Jan Gehl 
Jan Gehl fjallar einnig um fjögur megin markmið í skipulagi í bók 

sinni Cities for People. Hann er þar að fjalla um borgir, en þessi 

markmið má vel heimfæra á minni svæði eins og Brákarey.  

4.2.1 1. Lífleg borg (e. lively city) 
Mannlíf borgarinnar eykst samhliða tækifærum fólks til að ganga, 

hjóla og dvelja í rýmum hennar. Það er afar mikilvægt að rými 

borgarinnar bjóði upp á félagslegar og menningarlegar athafnir, 

þegar fólk byrjar að dvelja í almenningsrýmum dregur það að sér 

fleira fólk, maður er manns gaman.  

4.2.2 2. Örugg borg (e. a safe city) 
Öryggi borgarinnar eykst með þeim fjölda fólks sem dvelst í henni. 

Til að þetta megi takast verður skipulagi borgarinnar að vera þannig 

háttað að vegalengdir séu eins stuttar og mögulegt er svo möguleiki 

til að ganga, hjóla og nota almenningssamgöngur sé mikill og að 

almenningsrými borgarinnar séu aðlaðandi til að dvelja í. Því fleiri 

„augu“ í borginni, því betra.  

4.2.3 3. Sjálfbær borg (e. a sustainable city) 
Sjálfbærni borgarinnar eykst ef samgöngur eru grænar þ.e. hjólandi-, 

gangandi- og almenningssamgöngur. Þessar gerðir samgangna eru til 

bóta fyrir efnahagslífið og umhverfið. Þær vernda auðlindir, draga úr 

hávaða og minnka mengun. Þessar samgöngur verða að vera 

aðlaðandi, öruggar og þægilegar svo fólk velji sér að nota þær. 

Góðar samgöngur og aðlaðandi borgarrými eru þættir sem haldast í 

hendur. 

4.2.4 4. Heilsusamleg borg (e. a healthy city) 
Ef hjólandi og gangandi samgöngur eru sjálfsagður hluti af skipulagi 

borgarinnar eykst heilbrigði íbúa hennar. Heilsufarsvandi fer 

vaxandi í mörgum borgum heims þar sem samgöngur fara að mestu 

leyti fram með einkabílum (Gehl, 2010). 

Ljóst er á þessu að gæði almenningsrýma eru gríðarlega mikilvæg 

fyrir marga þætti samfélagsins. Þá er alveg ljóst að mikilvægi þess 

að greiða fyrir grænum samgöngum (gangandi-, hjólandi- og 

almenningssamgöngur) skiptir höfuð máli fyrir lýðheilsu og 

sjálfbæra þróun.  
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4.4 Veðurfar og sól/skuggi 

Við skipulag og hönnun er afar mikilvægt að taka tillit til hnattstöðu 

landsins. Hér fara sterkur vindur og lágt hitastig oft saman og því 

gríðarlega mikilvægt að huga að nærviðri við skipulag byggðar. 

Sólin hefur mikil áhrif á líðan okkar og því afar mikilvægt að skapa 

eins mikið af sólríkum, skjólgóðum svæðum og unnt er. Sá sem situr 

á sólríkum, skjólgóðum stað upplifir lofthitann um 10° hærri en ef 

hann væri í skugga (Sigurður Harðarson, 2012). Ekki er hægt að breyta 

veðurfarinu en með góðu skipulagi er hægt að draga úr neikvæðum 

þáttum þess. (Sigurður Harðarson, 2012). 

Byggingar hafa mikil áhrif á vind og þarf að huga vel að lögun, hæð og 

staðsetningu þeirra í landslaginu.  

Vindur eykst með hæð og háar byggingar sem ná upp í hraðari vindlög 

slengja vindinum niður að jörðinni og valda þar hröðum vindstrengjum 

(Sigurður Harðarson, 2012). 

 Vindur getur magnast ef hann blæs inn þröngar götur. (Einar 

Sveinbjörnsson, 2012). 
 Skjól hefur ekki aðeins jákvæð áhrif á líðan mannsins heldur 

getur minna vindálag á byggingar leitt til minni viðhaldskostnaðar 

og minna orkutaps.   

Mynd 6 - Áhrif bygginga á vind. Mynd 7 - Áhrif bygginga á vind. 
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4.5 Rými o g skali 
 
Hlutfallið milli láréttra og lóðréttra flata  í umhverfinu mynda það 

sem við köllum umlykingu. Í umhverfissálfræði hafa verið gerðar 

rannsóknir á því hvaða hlutföll veita manninum þægilegasta 

tilfinningu, rými í hlutföllunum 1:2-1:4 þykja þægilegust. Það er 

þegar gólfflöturinn er tvisvar til þrisvar sinnum breiðari en hæð 

þeirra veggja (húsa) sem umlykja hann.  Ef hlutfallið er minna 

þrengir það að, ef það er meira gefur það ekki eins sterka tilfinningu 

fyrir rými og manninum líður eins og á berangri.  (Páll Líndal, 

2011). Því er mikilvægt að tryggja þægilegt umlykingarhlutfall við 

hönnun svæða.  

  

Mynd 8 - Samanburður á göturýmum. 
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4.6 Andi staðar – Genius Loci 

Í hönnun og skipulagi er mikilvægt að gera sér grein fyrir þeim anda 

sem ríkir á staðnum og nýta sér hann í hönnunarvinnunni. Þessi 

þáttur er afar erfiður meðferðar enda mjög huglægur, í raun er verið 

að fjalla um tilfinningar. Í bókinni Andi Reykjavíkur eftir Hjörleif 

Stefánsson segir:  

 

“Saga okkar tengist ákveðnum stöðum landsins svo 

afdráttarlaust að þeir eru nánast eins og gerendur eða 

örlagavaldar. Þegar við komum á slíkan stað, sem við vitum að 

hefur verið vettvangur atburða sem mótað hefur sögu okkar 

jafnvel öldum saman, getur staðurinn orkað á okkur og kallað 

fram sérstök hughrif. Við tölum þá stundum um anda staðar.” 

(Hjörleifur Stefánsson, 2008. Bls. 13) 

 

Oft er talað um að á vinnustað eða samkomu ríki góður andi, á sama 

hátt má tala um að á ákveðnum stað ríki sérstakur andi, andi 

staðarins. Dæmi um stað sem almennt er talinn hafa sérstakann anda 

er Þingvellir, þessi sérstaki andi orsakast af mikilvægi staðarins í 

sögu Íslands (Hjörleifur Stefánsson, 2008). 

Eitt sinn var það stefna stjórnvalda í Reykjavík að endrunýja alla 

byggð í miðbæ Reykjavíkur. Ljóst þykir að anda miðbæjarins hefði 

hrakað hrikalega ef þetta hefði náð fram að ganga, þá hefðu öll 

ummerki um sögu staðarins verið fjarlægð á einu bretti. Það er því 

mikið mildi að ekki varð að þessum áætlunum.  

Náttúruleg umgjörð getur líka átt stóran þátt í því að skapa anda 

staðar. Á Þingvöllum er stórbrotin náttúra sterkur þáttur í upplifun 

okkar af staðnum, ekki síður en sú saga sem þar hefur átt sér stað. 

(Hjörleifur Stefánsson, 2008). 

Mynd 9 - Þingvellir um haust. 
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Af þessu má draga þá ályktun að það séu í raun þrír þættir sem skapi 

anda staðar; náttúruleg umgjörð, saga og menningararfleifð. 

Stundum er sagan sýnileg í menningarminjum en stundum er nóg að 

vita af henni til að skapa hughrif. Andi staðar er því ávallt huglægt 

fyrirbæri, tilfinning. 

Ef við tökum þessa þrjá þætti og mátum þá í Brákarey höfum við 

sterka náttúrulega umgjörð, bæði í nærumhverfinu en einnig í 

fjarska. Margir þekkja söguna af ambáttinni Brák sem henti sér í 

sundið og saga iðnaðarins er sýnileg í byggingum svæðisins.  

Til að halda í þann anda sem býr í Brákarey er því mikilvægt að leifa 

náttúrulegri umgjörð að njóta sín á sem allra bestan hátt. Leiða 

notendur svæðisins um umhverfið og benda þeim á athyglisverð 

sjónarhorn og staði þar sem náttúran orkar sterkt á manninn. Einnig 

er mikilvægt að halda í gamlar byggingar með sterka sögu og gæta 

þess að nýjar byggingar vinni með þeim sem fyrir eru svo svæðið 

virki sem ein heild.  

  

Mynd 10 - Vatnstankurinn í Brákarey, einkennandi fyrir anda staðar. 
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4.7 Samantekt á fræðilegu efni 
 
Úfrá þessu má draga þá á lyktun að það sé í raun samspil nokkura þátta 

sem gæða stað lífi. Fyrst og fremst þarf  að skapa forsendu fyrir 

athöfnum og virkni á svæðinu. Með því að skapa vettvang þar sem 

allar þrjár gerðir athafna samkvæmt kenningum Jan Gehl 

(nauðsynlegar atahfnir, valfrjálsar athafnir og félagslegar athafnir) 

geta farið fram skapast líf í rýmum svæðisins. Maður er manns 

gaman og um leið og fólk á erindi að sækja útí eyju sækir annað fólk 

í að dvelja þar líka.  

Einnig er mikilvægt að svæðið sé gott, öruggt, ánægulegt og 

þægilegt. Sólrík, skjólgóð rými í réttum hlutföllum sem er umlukið 

starfssemi af ýmsu tagi ásamt íbúðum skapa því kjörið rými fyrir 

mannlíf.  

Þetta er þó ekki svona klipt og skorið, formúla sem virkar á einum 

stað virkar kannski ekki á öðrum. Því er mikilvægt að ýta undir 

sérkenni svæðis og halda í þann anda sem þar býr.  
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5 Brákarey – saga og umhverfi 
Í þessum kafla verður farið yfir sögu Brákareyjar og niðurstöður 

greiningarvinu kynntar.  

5.1 Athugunarsvæði 
 

 

Brákarey er vestasti hluti Borgerness sem er kauptún sem stendur 

við norðanverðan Borgarfjörð. Þjóðvegur 1 liggur um bæinn svo 

fjölmargir fara þar um á leið sinni um landið (Þorsteinn Jósepsson 

og Steindór Steindórsson, 1984).  

  

 

Unnið er með eyjuna alla sem afmarkast af sjó. Hún tengist fasta 

landinu með einbreiðri brú sem liggur yfir Brákarsund (Þorsteinn 

Jósepsson og Steindór Steindórsson, 1984). Aðkoma að Brákarey 

liggur um Brákarbraut, hún ásamt Borgarbraut mynda ás í gegnum 

bæinn og er Brákarey endapunkturinn á þeim ási. Eyjan tengist neðri 

bæ Borgarness sem er jafnframt elsti hluti bæjarins, þar var áður að 

Mynd 12 Ísland. 
Mynd 11 – Borgarnes. 

Mynd 13 - Loftmynd af Brákarey. 
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finna ýmsa starfssemi svo sem kaupfélagið og ýmsar aðrar verslanir 

og þjónustu. Í dag er þetta svæði að mestum hluta eyrnamerkt 

íbúðabyggð, þó er þar að finna einhverja starfssemi svo sem 

Landnámssetur og fleira.  

Eyjan er ekki stór eða rúmir 4 ha að stærð. Á henni standa að 

mestum hluta gamlar iðnaðarbyggingar. Jarðvegur er ekki mikill í 

Brákarey og víða má sjá berar klappir, sem eru eitt af megin 

einkennum svæðisins. Náttúruleg umgjörð Brákareyjar er afar sterk. 

Eyjan rís hæst norðanmegin en landið lækkar í átt til suðurs og 

vesturs.  

 

5.2   

[Academic use only] 

Mynd 14 - Hæðarlínugrunnur fyrir brákarey. Ljósasti liturinn táknar hæsta 
punktinn. 
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5.3 Saga Brákareyjar 
Sem fyrr segir er Brákarey lítil klettaey sem liggur stutt frá landi við 

vesturenda Borgarness og hún tengist landi með brú yfir lítið sund 

sem nefnist Brákarsund. Sund þetta er kennt við Þorgerði Brák 

ambátt sem bjó á Borg á Mýrum. Hún var eitt sinn á flótta undan 

húsbónda sínum ,Skalla-Grími, er hún stakk sér til sunds en Skalla-

Grímur kastaði á eftir henni stórum steini sem varð henna að bana 

(Landnámssetur Íslands, 2012). 

5.3.1 Upphaf byggðar í Borgarnesi  

Fyrsta húsið í Borgarnesi var reist árið 1857 (Björk 

Ingimundardóttir, 1998). Var það skoskur maður að nafni James 

Ritchie sem stóð fyrir því í þeim tilgangi að sjóða þar niður lax úr 

borgfirskum ám og flytja til Englands. Borgarnes hlaut löggild 

kaupstaðaréttindi árið 1867 (Þorsteinn Jósepsson og Steindór 

Steindórsson, 1984). Fyrsti fasti kaupmaðurinn í Borgarnesi, Jón 

Jónsson, hóf verslun í Borgarnesi árið 1878 (Björk 

Ingimundardóttir, 1998). Hús hans stendur enn og hýsir í dag 

veitingaaðstöðu Landnámssetursins. Árið 1900 voru íbúar orðnir 50, 

þeim fjölgaði svo jafnt og þétt þar til um 1980 þá fór að draga úr 

fjölgun. Í dag búa tæplega 2000 manns í Borgarnesi (Landlínur, 

2010).  

5.3.2 Upphaf byggðar í Brákarey 

Eiginleg saga Brákareyjar hefst þó ekki fyrr en árið 1930 þegar 

fyrsta skipið lagðist þar að bryggju, en hafnargerð hafði hafist í 

eyjunni ári áður. Þó höfðu vöruskip siglt í Borgarnes frá árinu 1854 

og fram að þessum tíma höfðu þau legið á Brákarpolli eða verið 

bundin í Brákarsundi. Á þessum tíma gegndi Borgarnes mikilvægu 

Mynd 15 - Borgarnes við upphaf 20. aldar. 
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hlutverki í samgöngum milli norður- og suðurlands. Á þeim tíma var 

Brákarey aðal aðkoman í Borgarnes. Árið 1966 lagðist svo 

Akraborgin að bryggju í Borgarnesi í síðasta sinn, en þá hafði 

reglulegum skipaferðum milli Reykjavíkur og Borgarness verið 

haldið uppi frá árinu 1891 (Ari Sigvaldason, 2011). 

 

Mynd 16 - Brúin yfir Brákarsund, byggð 1929. 

5.3.3 Útgerð í Brákarey 

Í kreppunni miklu var lítið um atvinnutækifæri í Borgarnesi og fóru 

menn þá að renna hýru auga til hafsins og þeirra tækifæra sem þar 

kynnu að liggja. Borgnesingar vissu þó vel að bærinn yrði ekki 

útgerðarbær í líkingu við Akranes, en útgerð nokkurra fiskiskipa 

gæti létt undir á erfiðum tímum. Snemma árs árið 1933 var 

Samvinnufélagið Grímur stofnað. Nokkur fiskiskip voru keypt og 

fengu margir Borgfirðingar vinnu á skipunum þegar lítið var um 

aðra vinnu í héraðinu. Útgerðin gekk yfirleitt frekar illa en inn á 

milli komu góð ár. Eftir mikla erfiðleika varð Grímur gjaldþrota og 

eignir félagsins seldar árið 1950. Hlutafélagið Fjörður, sem einnig 

gerði út frá Borgarnesi, var tekið til gjaldþrotaskipta nokkrum árum 

síðar. Ýmsir telja að útgerðarsaga Borgfirðinga sé ein samfelld 

hrakfallasaga en aðrir telja hana hafa skipt miklu máli fyrir 

Borgnesinga á sínum tíma. Meðal þekktustu skipa sem Borgnesingar 

hafa átt eru Eldborg, Laxfoss, Hafborg, Hvítá og Akraborg (Ari 

Sigvaldason, 2011).  
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Mynd 17 –Eldborgin strand í Brákarsundi. Brákarey í baksýn. 

5.3.4 Sláturhús  

Árið 1940 reisti kaupfélag Borgfirðinga sláturhús í Brákarey. Það 

leysti af hólmi gamla sláturhúsið í Borgarnesi. Þetta var þó engin 

glæsibygging, enda mikill skortur á byggingarefni á þessum tíma. Á 

árunum 1964 og 1965 var því reist stórt og nýtískulegt sláturhús í 

Brákarey (Gylfi Gröndal, 1984). Það var tekið í fulla notkun árið 

1966 og annaðist alla slátrun Kaupfélags Borgfirðinga frá árinu 

1968 – 2003. Bygging þessi var mikið framfara skref, enda búin 

meiri og fullkomnari tæknibúnaði en áður hafði þekkst. (Gylfi 

Gröndal, 1984). Árið 1982 var svo byggt stórgripasláturhús úti í eyju 

svo athafnalífið þar var afar blómlegt á þeim tíma. Mikið mannlíf 

fylgdi sláturvertíð á haustin og var þar jafnan margt um manninn.  

 

5.3.5 Hnignun Brákareyjar 

Árið 2003 var svo komið að sláturhúsið í Brákarey var talið úrelt og 

þótti það hagkvæmari kostur að loka því en að endurnýja það 

(Sláturhúsið í Borgarnesi lagt niður og úrelt, 2003). Kjötvinnsla og 

stórgripaslátrun hélt þó áfram um nokkurt skeið. Í dag standa þessar 

Mynd 18 – Slátrun í Borgarnesi áfjórða 
áratugnum. 

Mynd 19 – Sláturhúsið um 1980. 
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byggingar meira og minna tómar en skilja eftir sig stórt spor í sögu 

Brákareyjar.   

Með tilkomu Borgarfjarðarbrúarinnar uppúr 1970 færðist 

þungamiðja bæjarins ofar og Brákarey var því alls ekki í alfara leið 

lengur. Þjónustan í bænum hefur elt bílastrauminn og er nú svo 

komið að nánast öll verslun og þjónusta í bænum er staðsett við 

hringveginn og er það því hin nýja aðkoma í bæinn og því fáir sem 

eiga erindi í Brákarey í dag.  

5.3.6 Brákarey í dag 
Samkvæmt núgildandi aðalskipulagi Borgarbyggðar (2010-2022) er 

gert ráð fyrir að í Brákarey rísi ný íbúðabyggð með 122 íbúðum að 

hámarki (nýtingarhlultfall 0.35) en einnig eru þar skilgreind 

iðnaðarsvæði og hafnarsvæði (smábáthöfn). Einnig er gert ráð fyrir 

verslun og þjónustu í eyjunni, svo landnotkun er blönduð.  

Svæðið hentar illa fyrir iðnaðarstarfssemi í dag þar sem iðnaði fylgja 

þungaflutningar. Það skapar meiri slysahættu, loft- og hljóðmengun 

ef slík umferð liggur í gegnum íbúðabyggð. Blönduð landnotkun þar 

sem íbúðir, verslun, þjónusta, smábátahöfn, menningartengd 

starfsemi og þess háttar fara saman er fýsilegur kostur. Svæðið er 

Mynd 20 - Ástandið í Brákarey í dag. 

Mynd 21 - Ástandið í Brákarey í dag. 
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líka að öllu leyti raskað svo það er heppilegri kostur en að raska 

óröskuðu svæði annars staðar til að koma fyrir byggð sem rúmast í 

Brákarey (Landlínur, 2010).  
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5.5 Húsagreining  

Í þessum kafla verður fjallað um þær byggingar sem til staðar eru í 

Brákarey í dag, farið verður í stuttu máli yfir sögu þeirra og lagt mat 

á gildi þeirra í tengslum við breytta notkun í eyjunni. 

 

Í 37. gr skipulagslaga frá árinu 2010 (Skipulagslög nr. 123/2010) 

segir:  

 

„Þegar unnið er deiliskipulag í þegar byggðu hverfi skal lagt 

mat á varðveislugildi svipmóts byggðar og einstakra bygginga 

sem fyrir eru, með gerð húsakönnunar. Þegar unnið er að slíku 

hverfisskipulagi er heimilt að víkja frá kröfum um 

framsetningu sem gerðar eru til deiliskipulagsáætlana í nýrri 

byggð og leggja frekar áherslu á almennar reglur um yfirbragð 

og varðveislugildi byggðarinnar auk almennra rammaskilmála. 

Reglur um málsmeðferð deiliskipulags gilda um 

hverfisskipulag eftir því sem við á.“  

  

Mynd 22 - Hús sem gert er ráð fyrir að 
standi áfram og öðlist nýtt hlutverk,  

Mynd 23 - Hús sem á gert er ráð fyrir að 
fjarlægja. 
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Brákarbraut 17 

Verslunarhúsnæði/bensínstöð 1953  

 

Saga: Húsið er byggt sem bensínstöð og var hún 

rekin sem slík. Einnig var hjólbarðaverkstæði rekið 

í húsnæðinu. Fyrir utan bensínstöðina stóðu gamlar 

olíudælur en þær hafa nú verið fjarlægðar. Í dag er 

húsið leigt af einkaðilum. (Konráð Andrésson, munnleg heimild, 30. 

mars 2012). 

Rökstuðningur: Í fyrstu var ætlunin að fjarlægja þetta hús, en eftir 

að hafa rætt við heimamenn er niðurstaðan sú að margir eiga góðar 

minningar tengdar þessu húsi og því hægt að færa fyrir því rök að 

það sé mikilvægt til að halda í anda staðarins. Því er gert ráð fyrir að 

það standi áfram og því verði fundið nýtt hlutverk.   

 

  

Mynd 24 – Bensínstöðin.  

Mynd 25 – Bensínstöð, staðsetning. 
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Brákarbraut 18 

Iðnaðarhúsnæði og íbúð 1946  

 

Saga: Húsið var byggt undir Bifreiða- og Trésmiðju Borgarness, 

BTB og hýsti allan þann rekstur um all langt skeið. Í dag býr 

listakonan Ólöf S. Davíðsdóttir í húsinu. Björgunarsveitin Brák 

hefur aðstöðu á jarðhæðinni. Sæmundur Sigmundsson hefur einnig 

búið þar um tíma. (Konráð Andrésson, munnleg heimild, 30. mars 

2012). 

Rökstuðningur: Húsið setur mikinn svip á aðkomu Brákareyjar. 

Það, ásamt klettinum sem stendur á móti, myndar hlið inn í eyjuna. 

Húsið er einnig mikilvægt út frá anda staðarins. Í tillögunni er gert 

ráð fyrir að húsið fái að standa.  

 

  

Mynd 26 – BTB-húsið 

Mynd 27 – BTB, staðsetning. 



 23 

Brákarbraut 19 

Stórgripasláturhús 1982  

 

Saga: Byggt sem stórgripasláturhús og var starfrækt 

sem slíkt í nokkurn tíma. Eftir að það lagðist niður 

hefur ekki verið nein starfsemi í húsinu að staðaldri. 

(Konráð Andrésson, munnleg heimild, 30. mars 2012).  

Rökstuðningur: Staðurinn sem húsið stendur á mætti 

nýta betur undir íbúðabyggð í minni skala, gert er ráð 

fyrir því að þetta hús verði fjarlægt.  

 

  

Mynd 28 – Stórgripasláturhús. 

Mynd 29 -  Stórgripasláturhús, staðsetning. 
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Brákarbraut 20 

Iðnaðarhúsnæði (miðjan)1975-96  

 

Saga: Húsið var byggt við gamla BTB húsið og hýsti í upphafi 

starfssemi tengda því. Í dag rúmar það starfssemi af ýmsu tagi. 

(Konráð Andrésson, munnleg heimild, 30. mars 2012).  

Rökstuðningur: Húsið er á góðum stað og skapar sterka götumynd 

við Brákarbraut. Það er þó byggt með ansi sérhæfðan tilgang í huga. 

Í þessari tillögu er gert ráð fyrir að húsið verði fjarlægt. 

 

  

Mynd 30 – Viðbygging við BTB-húsið. 

Mynd 31 – BTB, viðbygging, staðsetning.  
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Brákarbraut 20 

Iðnaðarhúsnæði 1957  

 

Saga: Húsið var reist til að hýsa bílatengda starfssemi td. smurstöð. 

Í dag hýsir húsið ýmsa iðnaðarstarfssemi. 

Rökstuðningur: Húsið er, vegna forms og útlits, mikilvægt til að 

halda í anda staðar. Því er gert ráð fyrir að það standi áfram.  

 

  
Mynd 32 – Vestasti endin á BTB húsalengjunni.  

Mynd 33 – Vestasti endi BTB húsalengjunnar, staðsetning. 



 26 

Brákarbraut 21 

Vatnstankur  

 

Saga: Á þeim tíma þegar iðnaður var mikill í Brákarey var oft mikill 

skortur á vatni. Því var tekið á það ráð að leiða vatn úr gili sunnan 

megin í firðinum og safna því saman í þennan tank (Konráð 

Andrésson, 30.mars 2012). 

Rökstuðningur: Vatnstankurinn hefur í raun ekkert notagildi 

lengur. Hann ber þó með sér sögu og er táknrænn fyrir fyrri 

starfssemi, hann er því mikilvægur til að varðveita anda staðarins. Í 

þessari tillögu er gert ráð fyrir að hann fái að standa.  

 

  

Mynd 34 – Vatnstankur. 

Mynd 35 – Vatnstankur, staðsetning. 
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Brákarbraut 25 

Slátur- og frystihús 1958 -88 

 

 

Saga: Byggt upphaflega árið 1964-65 og var þá eitt glæsilegasta 

sláturhús landsins. Sláturhúsið sjálft var teiknað á Teiknistofu SÍS 

undir yfirumsjón Gunnars Þorsteinssonar.  Sláturhúsið og frystihúsið 

standa saman í einum klasa og eru þessar byggingar frá ýmsum 

tímum. Árið 2003 varð húsið úrelt og slátrun sauðfés því hætt í 

Brákarey. Húsið er að hluta nýtt undir ýmsa starfssemi í dag td. 

listagallerý, nytjamarkað, geymslu og sitthvað fleira (Konráð 

Andrésson, munnleg heimild, 30. mars 2012). 

Rökstuðningur: Sláturhúsið er mjög sterkt staðareinkenni á 

svæðinu og tengja margir Brákarey við sláturhúsið sem þar stendur. 

Byggingarnar eru vandaðar og þeim mætti finna nýtt hlutverk. Gert 

ráð fyrir því að þær fái að standa að mestu leyti.  

 

  

Mynd 38 – Frystihúsið. 

Mynd 36 – Sláturhúsið.  

Mynd 37 – Slátur og frystihús, staðsetning.  
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Brákarbraut 27 

Grímshús  1942  

 

 

Saga: Grímshús var reist árið 1942 þegar hagur útgerðarfélagsins 

Gríms stóð í blóma. Það var í upphafi reist til að hýsa starfsemi 

félagsins, geymslupláss, skrifstofur, verkstæði og þar fram eftir 

götunum. Húsið teiknaði Halldór H. Jónsson arkitekt (Ari 

Sigvaldason, 2011).   

Rökstuðningur: Hugmyndir eru uppi um að gera það upp og nýta 

það sem safn til að gera glæsilegri útgerðarsögu Borgnesinga skil 

enda er það í raun eina minnismerkið um útgerð Borgnesinga á 

síðustu öld. Í því býr andi og saga og því fær það að standa. 

 

  

Mynd 39 – Grímshús. 

Mynd 40 – Grímshús, staðsetning.  
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Vogarhús, kaffistofa, fóðurgeymsla 1973- 89  

 

Saga: Húsið var reist sem rétt fyrir sláturhúsið, 

úr því lá stokkur yfir í sláturhúsið sjálft. Lengjan er byggð á 

mismunandi tímum. Í húsinu á endanum var starfrækt 

kjötmjölsverksmiðja um nokkurt skeið. Í dag er í hluta hússins 

starfrækt frumkvöðlasetur, þar sem smíðaðir eru bátar, stólar og 

ýmislegt fleira. (Konráð Andrésson, munnleg heimild, 30. mars 

2012). 

Rökstuðningur: Húsið er í raun bara skemma og því lítil prýði af 

því, það er að mestum hluta í slæmu ástandi. Í þessari tillögu er gert 

ráð fyrir að húsið verði rifið að mestu leyti. Húsinu á endanum, þar 

sem kjötmjölsverksmiðjan var áður, verður haldið til að varðveita 

anda staðar.  

Mynd 43 – Réttin. 

Mynd 41 – Fyrrum kjötmjölsverksmiðja. 

Mynd 42 – Rétt og kjötmjölsverksmiðja, staðsetning.  
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Brákarbraut 29 

Hreinsistöð – 2011  

 

Saga: Hreinsistöð fyrir affalsvatn í Borgarnesi  

Rökstuðningur: Stöðin er alveg ný og því kemur ekki til greina að 

fjarlægja hana.  

  

Mynd 44 – Hreinsistöð. 

Mynd 45 – Hreinsistöð, staðsetning.  
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5.7 Sérkenni svæðisins 

Mikilvægt er að greina þá þætti sem helst einkenna svæðið. Hér er 

farið eftir greiningu sem notuð var í áfanganum sjónlistir 4 sem 

Helena Guttormsdóttir og Hrafnkell Proppé kenndu haustið 2011. 

Þessi aðferð er að miklum hluta byggð á aðferðafræði úr bókinni 

Urban Design Compendium 1.  

  

Mynd 46 - Frystihúsið og vatnstankurinn - einkennandi þættir í Brákarey (hvöss form, hrjúf áferð, 
náttúrulegir litir). 
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5.7.2 Hlið 

Hlið getur verið bæði manngert og/eða náttúrulegt og gefur þá 

tilfinningu að þú sért að koma inn á eitthvað ákveðið svæði. Í 

gömlum borgum er oft bæjarhlið sem afmarkaði innkomuna inn í 

bæinn.  

Það eru þrír þættir sem mynda hlið inn í Brákarey. Fyrst er það brúin 

sjálf sem myndar sterka aðkomu og þegar komið er yfir brúna er það 

svo BTB-húsið á hægri hönd og klettur á vinstri hönd sem gefa 

tilfinningu fyrir hliði inn á svæðið.  

 

 

 

 

 

Mynd 48 - Staðsettning - hlið. Mynd 47 - Huglægt „hlið“ að Brákarey. 
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5.7.3 Hjarta  

Þar sem Brákarey er í dag nánast alveg líflaus staður er í raun ekki 

hægt að tala um neitt eiginlegt hjarta. Í sögulegu samhengi má þó 

færa rök fyrir því að gamla sláturhúsið sé í raun hjarta staðarins. Það 

var áður sterkt aðdráttarafl mannlífs í eyjunni og margir áttu þangað 

erindi.  

 

 

 

 

  

Mynd 49 - Staðsettning - hjarta. Mynd 50 - Huglægt hjarta Brákareyjar. 



 34 

5.7.4 Kennileiti 

Kennileiti eru mikilvægur þáttur í umhverfinu. Þau hjálpa 

manninum að rata og staðsetja sig. Það er þá oftast eitthvað 

manngert eða náttúrulegt sem stendur uppúr og er áberandi þegar 

horft er yfir svæðið svo sem bygging eða fjall.  

 

Kennileiti geta einnig virkað á minni skala og þjóna þá þeim tilgangi 

að skilgreina einhvern ákveðinn stað sem er heppilegur til að mæla 

sér mót (e. meeting point). Þetta getur verið listaverk, gosbrunnur, 

ákveðið hús, tré o.s.frv. (Lynch, 1960). 

 

Kennileitin í Brákarey og nágrenni hennar eru kirkjan, minnismerkið 

um Brák og BTB-húsið. Sláturhúsið er svo kennileiti sem nýtist sem 

staður til að mæla sér mót (e. meeting point).  
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5.7.5 Útsýni og sjónarhorn  
Útsýni er afar sterkur þáttur við 

upplifun staða.  

Mikilvægt er að greina hvaða 

svæði bjóða upp  á skemmtileg 

sjónarhorn á nærliggjandi 

umhverfi.  

 

  

Mynd 51 - Sjónlínur í Brákarey. 
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5.7.6 Litir og áferð  

Litir og áferð spila stórt hlutverk í sérkennum svæða. Til að halda í 

anda staðar í nýrri hönnun er mikilvægt að skilgreina litapallettu 

svæðisins, hún getur falist í náttúrulegri umgjörð en einnig 

byggingum.  

 

 

 

  

Mynd 52 - Náttúruleg litapalletta í Brákarey. 

Mynd 53 - Manngerð litapalletta í Brákarey. 
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5.7.7 Form 

Form eru einn þeirra þátta sem skapa sérkenni svæða, þau felast  í 

náttúrulegri umgjörð sem og í byggingum. Í Brákarey eru hvöss 

form áberandi. Fjöllin sem umlykja svæðið hafa sterk hvöss form, 

klettarnir og grjótið í fjörunni einnig. Hvöss form endurspeglast svo 

í þökum byggingana en nánast öll húsin í eyjunni skarta reistu þaki.  

 

  

Mynd 54 - Form bygginga. 

Mynd 55 - Náttúruleg form 
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5.7.8 Framhliðar  

Framhliðar húsa sem snúa að almenningsrýmum ættu að vera virkar, 

þ.e. að þar ætti að vera fjölbreytt starfssemi sem býður almenning 

velkomin, svo sem búðir, veitingastaðir, söfn og þess háttar. Stórir 

gluggar og margir inngangar eru æskilegir, svo vegfarendur upplifi 

alltaf eitthvað nýtt og skemmtilegt á leið sinni um rýmið. Ekki er 

æskilegt að loka fyrir útsýni inn í húsin í slíkum rýmum, það skapar 

einnig öryggi í almenningsrýmum að hægt sé að horfa út á götur og 

torg, það býður einnig uppá óformleg samskipti. Starfsemin í 

húsunum ætti að flæða út í rýmið fyrir utan, svo byggingarnar og 

rýmin vinni saman sem ein heild (Yeang, án ártals). 

Í Brákarey er ekki mikið um virkar framhliðar, þær sem eru tengjast 

allar iðnaði og eru ekki mjög aðlaðandi. Dæmi um framhliðar í 

Brákarey. 

 

 

       

Mynd 57 - Staðsettning - framhliðar. Mynd 56 - Framhliðar húsa í Brákarey. 
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5.7.9 Rými  

Í rýmisgreiningu eru þau rými sem náttúruleg umgjörð og byggingar 

skapa á svæðinu skilgreind. Í hönnun er mikilvægt að þessi rými séu 

vel afmörkuð, og þeim gefinn skýr tilgangur og karakter.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 58 – Rýmisgreining. 
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5.7.10 Strandlengjan  

Brákarey hefur breyst mikið af mannanna völdum síðan brúin yfir 

Brákarsund kom og eyjan varð sjálfsagður hluti af bænum. Mikið af 

klöppum hafa verið sprengdar í burtu og eyjan stækkuð (aðallega til 

vesturs) með fyllingum. (Konnráð Andrésson, munnleg heimild, 30. 

mars 2012). 

 

  

Mynd 60 -  Landfyllingar. 

Mynd 59 - Strandlengjan. 
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Jafnvel þó að Brákarey sé eyja sem er umlukin hafi á alla kanta er 

strandlínan þannig úr garði gerð að erfitt er að komast í snertingu við 

hafið. Náttúruleg strandlína er aðeins aðgengileg á einum stað. 

Náttúrulega strönd er þó að finna á tveimur öðrum stöðum en hún er 

ekki aðgengileg. Þar sem fyllingum hefur verið komið fyrir er að 

mestu að finna stórgrýtta strandlínu. Við viðlegukantinn er harður 

kantur.  

 

  

Mynd 62 - Staðsettning - strandlengja. Mynd 61 - Aðgengi að hafi. 



 42 

5.8 Umferðarflæði 

Við hönnun svæða er mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvaðan 

fólk er að koma, hvert það er að fara og hvar það staldrar við. Þó að 

Brákarey sé lítið svæði og þar sé ekki stöðugur straumur fólks er þar 

ákveðin umferðastrúktúr sem mikilvægt er að kortleggja strax í 

upphafi.  

 

Aðeins ein gata liggur um svæðið. Engir sérstakir göngustígar eru á 

svæðinu.   

Mynd 63 - Umferðaflæði. 
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5.9 Vindur 

Til að tryggja sem mest af skjólgóðum svæðum er mikilvægt að gera 

grein fyrir tíðustu og sterkustu vindáttum á svæðinu.  

 
Ekki eru til neinar mælingar sem sýna vindstyrk og tíðustu vindáttir 

í Borgarnesi en gera má ráð fyrir því að veðurfar í Brákarey sé 

sambærilegt og á Hvanneyri. Hér má sjá vindrósir frá Hvanneyri, 

annarsvegar allar mælingar og hinsvegar tíðustu vindáttir að sumri 

og vetri. Samkvæmt þessu er NA-átt og SV-átt þær vindáttir sem 

helst þarf að huga að skjóli fyrir. Þó má gera ráð fyrir því að hafáttir 

séu atkvæðameiri í Brákarey þar sem eyjan stendur óvarin gegn 

opnu hafi.   

 

Hér er notast við vindrósir frá veðurstofu Íslands, þær er einnig að finna í 

viðauka 1 með nánari upplýsingum.  

 

  

 

  

Mynd 64 - Tíðustu vindáttir að vetri. 

Mynd 65 - Tíðustu vindáttir að sumri. 

Mynd 66 - Tíðustu vindáttir, allar mælingar. 
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5.10 Samantekt greininga 

Tækifæri í Brákarey eru fyrst og fremst þau að umhverfið er spennandi 

. Maður upplifir sterka tengingu við náttúruna og söguna og því er 

hægt að vinna með þá þætti áfram og styrkja þá ennþá meira. 

Ógnanirnar eru hinsvega þær að svæðið er afskiptalaust og í 

niðurníðslu. Um nokkurt skeið hefur það sjónarmið verið ríkjandi í 

þjóðfélaginu að best sé að rífa niður það gamla og byggja upp nýtt. Ef 

það yrði gert í Brákarey myndi staðurinn tapa karaktereinkennum 

sínum og tengingu við söguna.  Þetta er sem betur fer að breytast og 

menn eru farnir að sjá hag í því að byggja á gömlum merg.  

 
Svót greining er öflugt hjálpartæki til að kortleggja 

styrkleika/veikleika og ógnanir/tækifæri á hönnunarsvæði.  

 

 

 

 

 

 

 

Styrkleikar 
• Gamalt aðlaðandi umhverfi 

• Spennandi saga (höfn, 

sláturhús o.s.frv.) 

• Sterk tenging við náttúruna 

• Eignir að miklu leyti í eigu 

sveitafélags 

•  

Veikleikar 
• Vindasamt 

• Gömul hús í slæmu ástandi 

• Endastöð 

Ógnanir 
• Sjór og vindur 

• Algjört niðurrif – 

(rammaskipulag 

Tækifæri 
• Tíðarandinn – endurnýting 

• Auð, óbyggð svæði til 

uppbyggingar 
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6 Brákarey – hönnunartillaga 
 
Í þessum kafla verður nýrri hönnunartillögu gerð skil. Hún er að öllu 

leyti byggð á faglegu efni og niðurstöðum greiningarvinnu. 

 

Megin áhersla er lögð á að halda í anda staðar, þar sem saga svæðisins 

og bygginganna á því verður eins sýnileg og unnt er. Sláturhúsið mun 

endurheimta hlutverk sitt sem huglægt hjarta svæðisins, sem vettvangur 

mannlífs.  

 

Einnig er mikil áhersla lögð á blandaða byggð þar sem öryggi, þægindi 

og ánægja spila stóar rullu. Stuðst er við kenningar Jan Gehl í því tilliti.  

 

Form og áferðir gamalla bygginga fá að njóta sín og nýjar byggingar 

taka tillit til þeirra sem fyrir eru og taka frá þeim form og áferð.  

 

Mikil áhersla er lögð á að þétta götumynd og gera götuna að spennandi 

rými sem fýsilegt er að dvelja í. Virkar framhliðar og mannlegur skali. 

 

Byggingum og rýmum er þannig hagað að jákvæð áhrif vinds og sólar 

nýtist sem allra best.  

 

Skemmtileg sjónarhorn og útsýni er notað sem eindir í hönnununni.  

 

Strandlengjunni er að hluta til breytt til að gera aðgengi að sjónum 

betra.  
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Mynd 67 - Grunnmynd - skali 1:1500 

Hönnunartillaga.  
- Mælikvarði 1:1500 
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6.1 Þétt blönduð byggð  
 
Gert er ráð fyrir frekar þéttri blandaðri byggð í Brákarey. Sem dæmi 

um æskilega starfssemi má nefna siglingarklúbb, gallerý, ýmsar 

skrifstofur minni fyrirtækja, tónlistarskóla, leikskóla, dansskóla, 

kjörbúð, safn tengt fyrri starfssemi (iðnaði og samgöngum), 

nytjamarkað, kaffi/veitingahús o.s.frv. 

 
Heildarflatarmál bygginga í tillögunni er um 16.000 fermetrar. Þar 

af 6825 fermetrar af íbúðarhúsnæði og 9349 fermetrar undir 

atvinnuhúsnæði. Heildar flatarmál eyjunnar er 49142 fermetrar. 

Útfrá þessu má reikna nýtingarhlutfall svæðisins: 

 

Nýtingarhlutfall = Heildarflatarmál bygginga/heildarflatarmál 

eyjunnar 

 

16174/49142 = 0.33 

 

Byggðinni er þó ekki dreift jafnt um svæðið heldur er hún þéttari á 

ákveðnum stöðum en meira andrými á öðrum.  

 

 

  

Mynd 68 - Skýringarmynd, virkni húsa, Þeksti liturinn er íbúðarhúsnæði, sá ljósasti 
atvinnuhúsnæði en sá í miðið er blandað.. 
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6.2 Götur og torg.  
Áhersla er lögð á að gera götur á svæðinu að aðlaðandi rýmum sem 

ákjósanlegt er að dvelja í. Gangandi og hjólandi vegfarendum er gert 

hátt undir höfði en einnig gert ráð fyrir akandi umferð en 

umferðahraði verður að hámarki 15 km á klst. Verslun og þjónusta 

verður til húsa á neðri hæðum en skrifstofur og íbúðir á þeim efri. 

Leitast er við að hafa götur og torg í þægilegum skala (1:2 - 1:4) 

Með því að hafa starfssemi á neðstu hæðum húsanna verða 

framhliðar húsanna virkar og fjölbreyttar. Starfssemin á þess kost að 

flæða út í rýmið fyrir utan og um leið skapast mannlíf og fjölbreytt 

umhverfi.  

 

Efnisnotkun í almenningsrýmum á að taka mið af þeim litum og áferð 

sem þegar er áberandi í Brákarey og gerð er skil í greiningum.  

 

Gert er ráð fyrir hefðbundinni götulýsingu ásamt því að göngustígur 

umhverfis eyjuna sé upplýstur.   

 
Jarðvegur er ekki mikill í Brákarey og því er ekki gert ráð fyrir 

miklum gróðri. Þó er gert ráð fyrir einkagörðum við íbúðabyggðina, 

einhverjum götutrjám en þau eru ekki útfærð sérstaklega í tillögunni. 

Einnig er lögð áhersla á að nota klifurjurir til að gera svæðið 

grænna. Gróður í Brákarey þarf að vera vind og saltþolinn.  

 

  

Mynd 69 - Skýringamynd, mismunandi umlykingarhlutfall á Sláturhústorginu. 
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6.3 Gangandi og hjólandi umferð 
Gangandi og hjólandi vegfarendum er gert hátt undir höfði í þessari 

tillögu. Tveggja metra breiður göngu og hjólastígur er meðfram 

götum á báða vegu, nema þar sem er einstefna, þar er aðeins 

gangstétt öðrumegin. 

 

Einnig er gert ráð fyrir að umhverfis eyjuna sé breiður göngustígur 

sem er aðgengilegur öllum þar sem því er við komið. Á þeirri leið er 

á tveimur stöðum gert ráð fyrir sérstökum áningastöðum þar sem 

finna mætti upplýsingar um annarsvegar, örnefni í nágreninu og 

hinsvegar upplýsingar um þá fugla sem þar þrífast.  

 

  

Mynd 70 - Helstu gönguleiðir í nýrri hönnunartillögu. 
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6.4 Bílaumferð og bílastæði  
 
Hugmyndin er að gera umferðargötuna að vistgötu. Þar hafa 

gangandi og hjólandi vegfarendur meiri rétt en þeir akandi. 

Umferðahraðinn er aðeins 15 km/klst.  Í vistgötum er fólki heimilt 

að nota götuna til jafns við bíla (Vegagerðin.is, 2012). 

Umferðerstrúktúrnum er að mestu leyti haldið óbreyttum. Þó er 

umferðin tekin útfyrir Sláturhústorgið og fer þess í stað niður að 

sjónum. Vegurinn er tvíbreiður að mestu leyti en einbreiður við 

suðurenda byggðarinnar, til að draga úr hringumferð.  

 

Í tillögunni er gert ráð fyrir einu bílastæði á hverja íbúð, sem eru 

samtals 57 (reiknað með að hver íbúð sé að meðaltali 120 fermetrar). 

Einnig er gert ráð fyrir einu bílastæði á hverja 75 fermetra af 

atvinnuhúsnæði, 125 samtals. Heildar fjöldi bílastæða er því 182, 

möguleiki er á að fjölga þeim.  

 

Bílastæðin eru öll frekar lítil, rúma að hámarki 12 bíla hvert. 

Hugmyndin með því er að þrengja að bílnum og hafa bílastæðin 

vistleg og hugguleg.  

 

 

  

Mynd 71 - Götur og bílastæði. 
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6.5 Byggingar 
Eins og áður hefur komið fram er haldið í nokkuð af byggingum í 

eyjunni og þeim gefinn nýr tilgangur. Nýjar byggingar skulu vera 1-

3 hæðir með hallandi þaki. Mikilvægt er að áferð og efnisval sé í 

samræmi við þær byggingar sem fyrir eru til að varðveita 

staðaranda. Byggingarnar eru allar frekar litlar og brotnar upp til að 

skapa spennandi og fjölbreytt göturými. Eins og áður hefur komið 

fram er mikilvægt að hafa starfssemi á neðri hæðum bygginga til að 

skapa virkar framhliðar sem flæða út í göturýmið og ýta undir 

mannlíf.  

 

 

 

 

 

  

Mynd 73 -Skýringamynd, hæðir húsa. Deksti liturinn táknar 3 hæðir og sá ljósasti 1. 

Mynd 72 - Hugmyndir að húsagerðum. 
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6.6 Vatnstankurinn 
Vatnstankurinn sem stendur á hæð syðst á eyjunni mun halda sér. 

Gert er ráð fyrir að hann fái andlitslyftingu í samstarfi við listamenn 

á svæðinu svo hann mun verða eitt af kennileitum svæðisins. Form 

hans og staðsetning er spennandi og heillandi, hann er mikilvægur 

fyrir anda staðar.  

 

 
  

Mynd 74 - Vatnstankurinn. 
Mynd 75 - Vatnstankurinn. 
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6.7 Höfnin 
Svæðið við höfnina breytist ekki mikið. Gert er ráð fyrir að 

timburbryggja rísi til suðvestur, til móts  við landfyllingu sem í dag 

rúmar viðlegukant. Á svæðinu sem þar skapast á milli er svo pláss 

fyrir flotbryggjur og minni báta. Húsnæði sem snýr að höfninni mun 

hýsa starfssemi tengda höfninni svo sem siglingaklúbb og aðstöðu 

fyrir smærri báta. Grímshús, elsta hús eyjunnar mun verða gert upp 

og hýsa hafnartengda stafssemi.  

 

 

6.8 

Mynd76– Strandlengjan. 
Mynd 76 - Afmörkun, hafnarsvæði. 
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Mynd 77 - Lífleg hafnarstemning. 
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6.8 Sláturhústorgið 
 
Svæðið vestan við sláturhúsið er í dag umlukið af húsum sem skapa 

skjólgott og sólríkt svæði. Þessari umlykingu verður haldið áfram í 

nýrri hönnunartillögu og gert ráð fyrir að svæðið verða aðal 

viðburðatorg svæðisins. Þar með er sláturhúsið endurvakið sem 

huglægt hjarta svæðisins. Starfssemi mun flæða út í rýmið, þar er 

engin umferð en þó gott aðgengi fyrir bíla að koma með vörur eða 

annað slíkt. Einnig er hægt að loka svæðið af ef um sértaka viðburði 

er að ræða.   

 

 

Mynd 79 - Afmörkun, Sláturhústorgið. Mynd 78 - Sláturhústorgið í dag. 
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Mynd 80 - Lífleg stemning á Sláturhústorginu. 
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6.9 Samantekt 
 
Með því að taka tillit til staðsetningar og umhverfis Brákareyjar má 

nota umgjörð hennar til að skapa líflegan og skemmtilegan stað. Með 

því að veita  atriðum svo sem útsýni, kennileitum, formum, litum og 

áferð athygli og vinna með þau á ferskan hátt í sátt við það sem fyrir er 

má nýta umgjörð svæðisins sem forsendu til að skapa spennandi stað 

með sterk karaktereinkenni.  
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7 Lokaorð og ályktanir 

Ljóst er að í Brákarey liggja ótal tækifæri. Fólk sem rætt var við í 

tengslum við þetta verkefni var sammála um að Brákarey sé 

spennandi og heillandi staður, margir bera hlýjar tilfinningar til 

svæðisins.  

Megin markmið verkefnisins var að skoða með hvaða hætti mætti 

gefa stað, sem í tímanna rás hefur glatað tilgangi sínum, nýtt 

hlutverk og gæða hann lífi að nýju, þar sem andi staðar og 

náttúruleg umgjörð fá að njóta sín. Ég tel að með því að varðveita 

þá sögu sem býr í byggingum svæðisins og gefa þeim nýtt hlutverk 

og tilgang, megi gæða staðinn lífi í sátt við þann anda sem þar ríkir. 

Hlutverk sem leiðir af sér mannlíf, svo sem skóla, verslun, þjónustu 

o.s.frv. Maður er manns gaman og því má ætla að fólk dragi að sér 

fleira fólk. Mikilvægt er að leyfa svæðinu að þróast áfram með 

breyttri notkun, en ekki þvinga hana þar inn, ekki umbylta svæðinu í 

einni andrá. Með þeim hætti fær andi staðarins og náttúruleg 

umgjörð hanns að njóta sín eins og best verður á kosið, og fólki 

heldur áfram að þykja vænt um eyjuna en ný notkun og aukið 

mannlíf skapa spennandi stað sem eftirsóknavert er að heimsækja. 

Svæðið hefur hingað til verið eyrnamerkt iðnaði en sú notkun hentar 

ekki lengur og því er blönduð notkun æskileg, starfsemi sem dregur 

að sér fólk úr öllum stigum þjóðfélagsins. Borgarnes er sífellt að 

teygja sig lengra í norðurátt sem gerir það að verkum að vegalengdir 

innan bæjarins eru alltaf að lengjast, með því að þétta þá byggð sem 

fyrir er og nýta svæði sem illa eru nýtt má sporna við þeirri þróun.  

Þegar öllu er á botninn hvolft er það maðurinn sem gæðir stað lífi, 

því þarf staðurinn að vera þannig úr garði gerður að fólk eigi þangað 

erindi eða geri sér ferð þangað til að njóta staðarins og þess sem 

hann hefur upp á að bjóða velji sér að hjóla, ganga og dvelja á 

honum. Allt skapar þetta mannlíf. 
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9 Myndaskrá 
Allar myndir eru teknar og/eða unnar af höfundi nema annað sé tekið 
fram.  
  
Mynd 1 – Brákarey 
 
Mynd 2 – Húsavík. Alta. (2010). Aðalskipulag Norðurþings 2010-
2030. Norðurþing: Sveitafélgið Norðurþing. 
 
 
Mynd 3 – Uppbygging ritgerðar. 
 
Mynd 4 – Vinnuferill. 
 
Mynd 5  - Hugarkort. 
 
Mynd 6  - Áhrif bygginga á vind. Sigurður Harðarson. (janúar, 2012). 
Fyrirlestur. Batteríið architects. Hvanneyri: Landbúnaðarháskóli 
Íslands 
 
 
Mynd 7 – Áhrif bygging á vind. Sigurður Harðarson. (janúar, 2012). 
Fyrirlestur. Batteríið architects. Hvanneyri: Landbúnaðarháskóli 
Íslands 
 
 
Mynd 8 – Samanburður á göturýmum.  Páll Líndal. (Nóvember 
2011). Fyrirlestur. Hagstæð hlutföll . Hvanneyri: 
Landbúnaðarháskóli Íslands. 
 

 
Mynd 9 – Þingvellir um haust. 
 
Mynd 10 – Vatnstankurinn í Brákarey, einkennandi fyrir anda staðar.  
 
Mynd 11 – Ísland. 
 
Mynd 12 – Borgarnes. 
 
Mynd 13 – Loftmynd af Brákarey.  Af vefnum mats.is. 
 
Mynd 14 – Hæðarlínugrunnur fyrir Brákarey. Ljósasti liturinn táknar 
hæsta punktinn. 
 
Mynd 15 – Borgarnes við upphaf 20. aldar.  Ari Sigvaldason. (2011). 
Víst sóttu þeir sjóinn. Borgarnes: Grímshús. 
 
Mynd 16 – Brúin yfir Brákarsund, byggð 1929. Björk 
Ingimundardóttir. (Ritstj.). (1991). Byggðir Borgarfjarðar 1. 
Reykjavík: Búnaðarsamband Borgarfjarðar. 
 
Mynd 17 – Eldborgin strand í Brákarsundi. Brákarey í baksýn. Ari 
Sigvaldason. (2011). Víst sóttu þeir sjóinn. Borgarnes: Grímshús. 
 
Mynd 18 – Slátrun í Borgarnesi á fjórða áratugnum. Björk 
Ingimundardóttir. (Ritstj.). (1991). Byggðir Borgarfjarðar 1. 
Reykjavík: Búnaðarsamband Borgarfjarðar. 
 
Mynd 19 – Sláturhúsið um 1980. Gylfi Gröndal. (1984). Kaupfélag 
Borgfirðinga 80 ára- 1904-1984. Borgarnes: Kaupfélag 
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Borgfirðinga. 
 
Mynd 20 – Ástandið í Brákarey í dag.  
 
Mynd 21 - Ástandið í Brákarey í dag.  
 
Mynd 22 – Hús sem gert er ráð fyrir að standi áfram og öðlist nýtt 
hlutverk.  
 
Mynd  23 – Hús sem gert err áð fyrir að fjarlægja. 
 
Mynd  24 – Bensínstöð. 
 
Mynd  25 – Bensínstöð, staðsetning.  
 
Mynd 26 – BTB-húið 
 
Mynd 27 – BTB- húsið, staðsetning. 
 
Mynd 28 – Stórgripasláturhús. 
 
Mynd 29  - Stórgripasláturhús, staðsetning. 
 
Mynd  30 – Viðbygging við BTB-húsið. 
 
Mynd  31  - Viðbygging við BTB-húsið, staðsetning. 
 
Mynd  32 – Vestasti endi BTB lengjunnar.  
 
Mynd 33 - Vestasti endi BTB lengjunnar, staðsetning. 

 
Mynd 34 – Vatnstankur. 
 
Mynd 35 – Vatnstankur, staðsetning. 
 
Mynd 36 – Sláturhúsið. 
 
Mynd 37 –Slátur- og frystihúsið, staðsetning. 
 
Mynd 38 – Frystihúsið. 
 
Mynd 39 – Grímshús.  
 
Mynd 40 – Grímshús, staðsetning 
 
Mynd 41 – Kjötmjölsverksmiðja.  
 
Mynd 42 – Réttin. 
 
Mynd 43 – Réttin og kjötmjölsverksmiðjan, staðsettning.  
 
Mynd 44 – Hreinsistöð. 
 
Mynd 45 – Hreinsistöð, staðsettning. 
 
Mynd 46 – Frystihúsið og vatnstankurinn. Einkennandi þættir í 
Brákarey (hvöss form, hrjúf áferð og náttúrulegir litir). 
Mynd 47 – Huglægt hlið í Brákarey.  
 
Mynd 48 - Staðsettning, hlið. 
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Mynd 49 - Staðsettning, hjarta. 
 
Mynd 50 – Huglægt Hjarta í Brákarey. 
 
Mynd 51 – Sjónlínur í Brákarey. 
 
Mynd 52 – Náttúruleg litapalletta í Brákarey.  
 
Mynd 53 – Manngerð litapalletta í Brákarey. 
 
Mynd 54 -  Form bygginga. 
 
Mynd 55 – Náttúruleg form. 
 
Mynd 56 – Framhliðar húsa í Brákarey. 
 
Mynd 57 – Staðsetning, framhliðar. 
 
Mynd 58 – Rýmisgreining. 
 
Mynd 59 – Strandlengjan. 
 
Mynd 60 – Landfyllingar. 
Mynd 61 – Aðgengi að hafi.  
 
Mynd 62 – Staðsetning, strandlengja. 
 
Mynd 63 – Umferðarflæði. 
 

Mynd 64 – Tíðustu vindáttir að vetri. 
 
Mynd 65 - Tíðustu vindáttir að sumri. 
 
Mynd 66 - Tíðustu vindáttir, allar mælingar.  
 
Mynd 67 – Grunnmynd. 1:1500. 
 
Mynd 68 – Skýringamynd, virkni í húsum. 
 
Mynd 69 – Skýringarmynd, mismunandi umlykingarhlutföll á 
Sláturhústorginu.  
 
Mynd 70 – Helstu gönguleiðir í nýrri hönnunartillögu. 
 
Mynd 71 – Götur og bílastæði.  
 
Mynd 72 – Skýringarmynd, hæðir húsa. Deksti liturinn táknar 3 hæðir 
en sá ljósasti 1.  
 
Mynd 73 – Hugmyndir að húsagerðum. 
 
Mynd 74 – Strandlengjan.  
Mynd 75 – Afmörkun, hafnarsvæði. 
 
Mynd 76 – Lífleg hafnarstemning.  
 
Mynd 77 – Vatnstankurinn.  
 
Mynd 78 – Afmörkun, Sláturhústorgið. 
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Mynd 79 – Lífleg stemming á sláturhústorginu.  
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10. Viðaukar 
 

10.1 Vindrósir 

 
Mynd 81 - Vindur allar mælingar 

 
 

 
 

  
Mynd 82 - Vindur - sumar. 
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Mynd 83 - Vindur, vetur. 
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10. 2 Grunnmynd 
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10.4 Skissur 
 
 
 
 
 


