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Ágrip 
Borgarnes er ákaflega þýðingarmikill bær og hefur skipt miklu máli í sögu þjóðarinnar. 

Við landnám kom nesið mikið við sögu og var þá nefnt Digranes. Síðastliðin ár hefur 

bærinn verið mikilvægur verslunarstaður og samgöngumiðstöð, bæði fyrir siglingar og 

síðustu ár hefur þjóðvegurinn legið þar í gegn. Þá var Borgarnes eitt fyrsta þéttbýlið hér 

á landi til að fá skipulag og skipulagsuppdrátt.  

Bærinn er um margt athyglisverður landslagslega séð. Hann byggist upp á mjóu og 

vogskornu nesi sem hefur í raun heftað og stjórnað legu bæjarins. Þó hefur verið reynt 

að bæta við byggingarland með uppfyllingum sem breytt hafa landslaginu. Nesið er 

ákaflega mishæðótt og klettótt sem gefur bæjarstæðinu sérstakt yfirbragð. Í raun má 

segja að bærinn njóti bæði góðs og ills af náttúrunni í kring.  

Markmið þessa verkefnis er að finna út hvernig byggðin hefur þróast í gegnum tíðina, 

hvert upphafið var og hvernig bærinn byggðist upp.  

Farið er yfir söguna, hvenær var byrjað að búa í Borgarnesi og af hverju, hvernig 

byggðin jókst og hvert hún stefnir. Ennfremur er komið inn á hverjar samgöngur 

bæjarins eru í dag og hverjar þær muni verða.  

Þá var einnig farið er yfir helstu strauma og stefnur í skipulagi bæjarins, byggðin greind 

og flokkuð á ýmsan hátt, meðal annars í kortum og í einföldum útskýringartöflum.  

Niðurstöður sýna að nokkur atriði höfðu áhrif á byggðina. Þar má nefna að verslun og 

samgöngur stuðluðu að stækkun þessa þéttbýlis en landslagið setti nokkur höft á stærð 

og lögun byggðarinnar. Bærinn er byggður á litlu nesi sem mótar og heftir bæinn. Þó má 

segja að byggðin hafi einnig haft áhrif á nesið sjálft og jafnvel mótað það því 

uppfyllingar hafa verið settar á ýmsum stöðum. Byggðin teygir sig upp eftir nesinu, 

áfram norðureftir og myndar því einskonar línu. Vegna legu og lögunar bæjarins er oft 

og tíðum erfitt að komast leiðar sinnar nema notast við bíla. Vegalengdin frá bryggjunni 

í Brákarey og að Sólbakka 1 er 3,9 km og má því segja að bærinn sé mikill bílabær. 

Byggðin fylgir þjóðveginum en á áætlun er að færa hann út fyrir byggðina og þá er 

spurning hvernig bærinn muni þróast eftir það.  
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Þakkarorð 
 

Við gerð þessarar ritgerðar hef ég notið stuðnings nokkurra aðila og vil ég þakka þeim 

kærlega alla aðstoðina. 

 

- Sigríður Kristjánsdóttir, kennari minn og leiðbeinandi, hefur verið mér 

ómetanleg stoð og stytta á svo margan hátt.  

- Ingimundur Grétarson, starfsmaður hjá Fasteignamati ríkisins, var mér 

ómetanleg stoð við munnlegar heimildir og hvatti mig með áhuga sínum.  

- Björgvin Óskar Bjarnason, mælingamaður hjá Vegagerðinni, var alltaf tilbúinn 

að aðstoða mig.  

- Guðrún Ása Magnúsdóttir, systir og móðir, fór samviskusamlega yfir málfræði 

og stafsetningu.  

- Silja Ingólfsdóttir, vinkona og heimshornaflakkari, var mér ótrúleg þolinmóð og 

góð og las allt yfir. 
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1  Inngangur 

1.1  Tildrög  
Um Borgarnes hefur ekki verið mikið ritað en bærinn er þó ákaflega þýðingamikill. Saga 

hans er samofin sögu landsins og þróun byggðar í heild. Upphafið má rekja til landnáms 

og í dag er hann mikilvæg samgöngumiðstöð og verslunarstaður fyrir Borgarfjörð. 

Borgarnes var með fyrstu þéttbýliskjörnum á Íslandi til að fá skipulag og 

skipulagsuppdrátt. Bærinn stendur í reisulegu bæjarstæði.  

Á síðustu árum hefur orðið mikil breyting og uppbygging í Borgarnesi. Því er tilvalið að 

staldra aðeins við, athuga þróun byggðar á nesinu og sjá hvaða áhrifavaldar hafa skipt 

miklu máli fyrir ákvarðanatöku og skipulag í gegnum árin.  

1.2  Rannsóknarspurning og markmið 
Aðalspurningin sem ég leitast við að svara er hvernig byggð hefur þróast í Borgarnesi. 

Markmiðin eru því að komast að því hvernig bærinn byggðist upp, hvert upphafið var og 

hvernig byggðin hefur þróast í gegnum árin. Tekið er mið af náttúrufarslegum 

forsendum (Sigríður Kristjánsdóttir, 2005), hvort einhverjar hömlur hafi verið á 

byggðinni vegna þeirra og hvort byggðin hafi notið góðs eða ills af umhverfinu og 

náttúrunni. Auk þess tek ég mið af atvinnuháttum og hvaða áhrif þeir höfðu á þróun 

byggðar. Þá eru helstu straumar og stefnur útskýrð í skipulagi bæja. Að lokum eru settar 

fram ályktanir og tillögur hvað hægt er að gera gera til að styrkja skipulag bæjarins.  

1.3  Fyrri rannsóknir 

1.3.1  Borgarformfræði 
Borgarformfræði fjallar um form og mynstur byggðar og skoðar innbyrðis tengsl, allt frá 

fyrstu byggð til dagsins í dag. Segja má að borgarmynstur sé lagskipt þar sem hver 

kynslóð markar nýtt lag með breytingum og aðlögun án þess að eyða því sem fyrri 

kynslóðir byggðu (Sigríður Kristjánsdóttir, 2004). 

 

 

 

 



Hvernig þróaðist byggð í Borgarnesi? 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 
Land og skipulagsfræðingurinn M.R.G. Conzen kom fram með borgarmótunarfræði í 

kringum 1930 og hann taldi að lesa mætti borgarlandslagið eins og hverja aðra bók ef 

réttri aðferðafræði væri beitt. Hann taldi nauðsynlegt að rekja þróunarferli borgarinnar 

allt frá upphafi til dagsins í dag. Borgarlandslag samanstendur af: 

1. Skipulagi 

2. Mynstri bygginga 

3. Landnotkunarmynstri 

Þessar grunneiningar raðast upp á mismunandi hátt og mynda ólík mynstur innan 

borgarlandslagsins eftir tíðarandanum hverju sinni. Mynstrin breytast í takt við þróun 

borgarinnar (Sigríður Kristjánsdóttir, 2004). 

Um Borgarformfræði á Íslandi hefur Sigríður Kristjánsdóttir skrifað grein sem birtist í 

Landabréfinu árið 2004 og heitir Borgarformfræði. Í þeirri grein kemur fram hvað 

borgarformfræði er, hvernig hægt er að lesa í hana og skilja hvaða þróun hefur átt sér 

stað í gegnum árin. Einnig skrifaði Sigríður í Fræðaþing Landbúnaðarins, árið 2005, um 

þróun byggðar út frá náttúrufarslegum forsendum. Í greininni skoðar hún hvernig 

náttúrufarslegir þættir eins og ár, lækir, landhalli og mýrlendi geta haft mótandi öfl á 

hvernig Reykjavík hefur byggst upp. Þar fjallar hún meðal annars um gæði landsvæða, 

hvernig þau geta breyst úr því að vera óbyggileg og yfir í það að verða eftirsótt 

byggingarland. Þar útskýrir hún líka hvernig byggð stækkar en skilur eftir sig göt og 

óbyggð svæði sem jafnvel síðar meir verða byggð. Um það málefni eða jaðarbelti borga, 

ritaði Sigríður í Borgarbrot árið 2003. Þar kynnir hún hugtakið jaðarbelti og útskýrir 

hvernig það tilheyrir fræðigreininni borgarformfræði. Þar skýrir hún út tilurð hugtaksins 

jaðarbelti, þróun þess og loks hagnýtri notkun. 

Mynd 1. Grunneiningar skipulags samkvæmt Conzen. 
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Þá skrifaði hún doktorsritgerð um að lesa í samtíma borgarlandslag Reykjavíkur með því 

að beita hugtökum og aðferðafræði Caniggia og Conzen.  

1.3.2  Borgarnes 
Um Borgarnes hefur lítið verið skrifað en þó eru til sögulegar heimildir sem skrifaðar 

eru út frá sagnfræðilegu sjónarhorni. Það er til dæmis bækurnar Hundrað ár í Borgarnesi 

og Byggðir Borgarfjarðar, Mýrasýsla og Borgarnes. Þá er fjallað um Borgarnes í bókinni 

bæirnir byggjast, yfirlit yfir þróun skipulagsmála á Íslandi til ársins 1938. Tvö stór 

fyrirtæki í Borgarnesi hafa skipt miklu máli við þróun bæjarins og gáfu þau bæði út 

bækur í tilefni stórafmæla sinna. Það eru bækurnar Kaupfélag Borgfirðinga 80 ára og 

Sparisjóður í 90 ár, saga Sparisjóðs Mýrasýslu, 1913-2003.  

1.3.3  Gögn og aðferðir 
Við vinnslu á þessari ritgerð var notast við hefðbundnar aðferðir, sögulegar heimildir, 

ljósmyndir, kort og munnlegar heimildir. 

Til að komast að því hvernig byggðin þróaðist, var stuðst við sögulegar heimildir í 

bókum og öðrum ritum. Þá voru loftmyndir skoðaðar og forritið Google Earth, sem 

byggir á gervihnattamyndum og kortaupplýsingum.  

Skipulagsuppdráttur Sigurðar Guðmundssonar síðan 1938 var notaður til að greina 

ástandið á fyrstu stigum byggðarinnar. Með því að rýna í sögulegar heimildir var reynt 

að varpa ljósi á hvaða ástæður liggja oft að baki ákvarðanna og af hverju bærinn óx eins 

og hann gerði. Ennfremur var notast við munnlegar heimildir úr ýmsum áttum og þeim 

komið skipulega og myndrænt niður á blað. Þá má ekki gleyma Fasteignamati ríkisins, 

þaðan fengust ómetanlegar upplýsingar sem nýttust vel.   

Við mat á náttúrufarslegum forsendum var stuðst við sögulegar heimildir, lesið í landið á 

myndum og byggt á eigin þekkingu. Loftmyndir voru bornar saman, til dæmis 

loftmyndir frá Landmælingum Íslands frá árunum 1945, 1959 og 1980. Á þessum 

myndum var að finna miklar upplýsingar um hvernig ástandið var á þeim tíma sem þær 

voru teknar. Þá voru greinar Sigríðar Kristjánsdóttur góðar til hliðsjónar á mati á 

náttúrfari og þeim kostum og hömlum sem því fylgir.  

Greining á samgöngum byggðist á upplýsingum frá Vegagerðinni og sögulegum 

heimildum. Þá var einnig stuðst við endurskoðað aðalskipulag af Borgarnesi 1997-2017.  
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Umfjöllunin um skipulagsmál byggir á þeim bókum sem skrifað hefur verið um 

Borgarnes í. Þá var myndin af skipulagsuppdrætti Sigurðar Guðmundssonar afar dýrmæt 

og nýttist vel. Eins endurskoðað aðalskipulag af Borgarnesi. 

Við borgarformfræðina og greiningu á skipulagi og landnotkun var stuðst við 

aðferðafræði Conzen og skrif Sigríðar Kristjánsdóttur. Einnig voru loftljósmyndir 

notaðar og landlæsi.   

Ekki má gleyma þeim munnlegu heimildum sem hjálpuðu til við að lýsa sögu staðarins, 

þróun byggðarinnar, landamerki og breytingar á landslagi.  

1.4  Efnistök  
Ritgerðin er sett upp í átta meginkafla. Í fyrsta kaflanum er farið yfir hvað kemur fram í 

ritgerðinni og hvaða aðferðum var beitt við gerð hennar. Annar kaflinn fjallar um 

athugunarsvæðið sjálft og sá þriðji um náttúrufarslegar forsendur. Fjórði kaflinn er um 

upphaf byggðar, byggðarþróun, verslun, íbúa og húsnæði. Skipulagskaflinn er númer 

fimm og er um almennt skipulag bæjarins, samgöngur og áhrif þeirra á þróun 

byggðarinnar. Þá er byggðarmynstrinu einnig gerð góð skil. Sjötti kaflinn eru 

niðurstöðurnar og í þeim sjöunda eru teknar fyrir umræður og ályktanir um hvað er hægt 

að gera til að styrkja skipulag bæjarins. Heimildir eru taldar upp í áttunda kafla.  
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2  Athugunarsvæðið 
Borgarnes er á Vesturlandi, staðsett á nesi nokkru í Borgarfirði (mynd 3). Bæjarstæði 

Borgarness er fallega staðsett í fjölbreyttu landslagi (mynd 2). Íbúafjöldinn hefur vaxið 

stöðugt síðan við landnám og í dag, 2008, er íbúafjöldinn 1938 (Hagstofa Íslands, 2008). 

Þjóðvegur eitt liggur í gegnum bæinn, tengdur með brú þvert yfir Borgarfjörðinn. Til að 

lesendur geti betur áttað sig á örnefnum og staðsetningu þeirra er örnefnakort á mynd 4.  

2.1  Landslag  
Þegar vegfarendur koma sunnan að meðfram Hafnarfjallinu, blasir við fallegt bæjarstæði 

Borgnesinga. Á mjóu nesinu er sjórinn alls staðar nálægur og borgirnar sem staðurinn er 

nefndur eftir rísa upp úr bæjarlandinu og mynda hrífandi, en vandmeðfarið landslag 

(Haukur Jóhannesson, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bæjarstæðið ber sama svipmót og er víðast hvar á Mýrunum, þar skiptast á klettar og 

láglendi. Á nesinu sjálfu hefur þó ekki verið mýrlendi. Fremst á nesinu eru Suðurnes og 

Miðnes með Suðurklettum og Miðnesklettum. Því næst er Endlendingavík og þar vestur 

af er óbyggður tangi. Fyrir framan nesið eru svo eyjarnar tvær, Stóra-Brákarey og Litla-

Brákarey (Jakob Jónsson, Jón G. Guðbjörnsson, Þorsteinn Guðmundsson, 1993). 

Brákarsund er milli Brákareyjar og Suðurneskletta, syðst á nesinu. Það sund er mjótt og 

djúpt með þungum fallstraumi sem hefur varnað því að það fylltist af sandi. Sunnan 

Brákarsunds, þeim megin er snýr til Borgarfjarðar, hefur straumurinn myndað allstórt 

lón sem nefnist Brákarpollur. Brákarpollurinn er umlukinn sandrifi sem liggur í sveig frá 

Brákarey að Suðurnesi. Þegar fjarar kemur rifið upp úr sjónum og meðfram landinu eru 

álar sem straumsogið leikur um (Jón Helgason, 1967). 

Mynd 2. Bæjarstæði Borgarness, 14. apríl 2008. Horft er frá Hafnarfjallinu. 
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Þrjú láglendissvæði skera klettana þvert yfir nesið og þar er fyrst Skallagrímsdalur 

sunnarlega á nesinu, þá Neðri-Sandvík og því næst Efri-Sandvík sem báðar eru 

austanmegin á nesinu. Í Neðri-Sandvík er nyrsti hlutinn kallaður Dílar. Fyrir ofan Efri-

Sandvík eru Hrafnaklettar og þar er ekið af þjóðveginum inn í nýjustu íbúðabyggð 

bæjarins, Bjargsland. Fyrir ofan Hrafnaklettana er láglendi og þar norður af eru 

svokallaðar Fitjar við botn Borgarvogs en upp með þjóðveginum eru eldri ræktunarlönd 

Borgnesinga (mynd 4). Nöfnin Efri- og Neðri-Sandvík benda til þess að nesið hafi áður 

verið sendið en ef grafið er niður er mómold undir sandlögunum og þar má sjá birkilurka 

sem benda til þess að nesið hafi verið skógi vaxið. Bæjarstæði Borgarness er vogskorið 

og er nesið mishæðótt með byggð og gróðri (Jakob, Jón & Þorsteinn, 1993). 

Bærinn er byggður á jökulsorfnum bergkollum, þar sem húsaraðir teygja sig fram á ystu 

nafir og við strendurnar skiptast á klettar og sandorpnar víkur (Jón Helgason, 1967).  
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Borgarnes í Borgarbyggð 
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   Mynd 4; Örnefni 
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2.2  Sjóndeildarhringurinn  
Í Borgarnesi er mikið útsýni. Á sjónum til suðurs er hægt að sjá mörg sker og þangbrúna 

tanga þegar fjarar að. Þá dökknar líka fjörðurinn sjálfur með löngum sandeyrum milli 

ála. Handan Borgarfjarðar rís hátt hamravirki Hafnarfjalls, 844 m að hæð (mynd 5) og 

þar má einnig sjá Skarðsheiði. Gráar snarbrattar skriðurnar mynda langar keilur niður frá 

hverri klettaskoru og neðst má sjá kögraðar grænar og gular skellur í lágvöxnu kjarri 

Hafnarskógs. Inn með firðinum blasa við gróðri vafðar fitjar sem Andakílsá og Hvítá 

hafa myndað undanfarnar aldir. Upp frá ánum stíga héruðin með dreifð býli, oftar en 

ekki hvítar byggingar með rauðum þökum. Langt í austri, handan dala, hálsa og heiða, 

stirnir á snjóbreiður Þórisjökuls og Langjökuls. Fyrir miðju héraði er Okið, flatt eins og 

pönnukaka að ofan. Umvafinn bláma fjarskans rís Eiríksjökull en hann er hæstur allra 

fjalla á þessum slóðum. Í norðurátt skýtur Baula bleikrauðum kolli og í hánorðri eru 

Grímsstaðarmúli og Fagraskógarfjall. Ef horft er í vesturátt má sjá Snæfellsnesfjallgarð 

með Snæfellsjökul yst við haf (Jón Helgason, 1967). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í Hrafnaklettum er staðsettur vatnsgeymir bæjarins og uppi á honum er útsýnisskífa sem 

gaman er að skoða (Jakob, Jón & Þorsteinn, 1993). Mynd sex sýnir útsýnisskífuna í 

grófum dráttum og mynd sjö er tekin ofan af vatnstankinum.  

 
 
 
 
 

Mynd 5. Horft í suðaustur að Hafnarfjalli frá norðurenda Borgarfjarðarbrúar.  
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Mynd 6 

Eftirlíking af útsýnisskífu í Bjargslandi 
© Rósa Hlín 
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38 m hæð 
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3  Náttúrufarslegar forsendur 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1  Jarðfræði  
Í Borgarnesi er landslagi þannig háttað að berggrunnurinn er blágrýtislög sem halla um 

6-10°, oft á móti suðaustri. Það sem einkennir þetta svæði eru blágrýtislagarendur sem 

mynda klapparholt og á milli holtanna eru víðast hvar lög af sandi, leir og möl og undir 

jarðveginum má finna jökulruðninga. Að mestum hluta er þetta sandur og leir frá þeim 

tíma er sjór var yfir öllu láglendi Borgarfjarðar (Haukur Jóhannesson, 1997). 

3.2  Gróðurfar 
Áður en norrænir menn komu og hófu að byggja Ísland, var landið mun grónara en nú. 

Víða var þéttur birkiskógur og grónar hlíðar. Frá upphafi mannabyggðar hafa menn 

brennt, höggvið og rifið skógvið í bústaði sína og eldivið. Þá beittu menn búfénaði 

sínum á gróðurlendið (Guðrún Ása Grímsdóttir & Árni Björnsson, 1997).  

Digranes var eitt sinn skógi vaxið en fyrir 100 árum síðan var þetta eyðitangi (Jón 

Helgason, 1967). Landið er því ólíkt ásýndum í dag en þegar Egill og félagar námu hér 

land (Guðrún & Árni, 1997). Í dag er nesið grænt, fallegt og mikið ræktað. Segja má að 

garður sé við hvert hús og hann vel hirtur. Mikið er um ýmiskonar tré í bænum en mest 

er þó af birki.  

Mynd 7. Ljósmyndin er tekin ofan af vatnstankinum í Bjargslandi í ágúst 2007. Horft 
er frameftir nesinu í suðurátt.  
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3.3  Veðurfar  
Lítið er til af upplýsingum um veðurfar í Borgarnesi sjálfu því þar er engin 

veðurathugunarstöð. Stuðst er því við athuganir frá Hvanneyri og Síðumúla.  

Ársmeðalhiti í Borgarfirði er nokkru lægri en í Reykjavík og munar rúmri 1°C. Yfir 

háveturinn er hátt í 2°C kaldara en í höfuðborginni, en á sumrin er munurinn minni.  

Frostnætur voru að meðaltali um það bil 166 í Borgarfirði en 123 í Reykjavík á árunum 

1961-1990. Í meðalári má búast við frosti einn dag í júní og flest ár er að minnsta kosti 

ein frostnótt í ágúst. Frost er undir 10 stigum að meðaltali 34 daga á ári. Hiti fer ekki upp 

fyrir frostmark um það bil 56 daga á ári. Meira en 5 stiga frost allan sólarhringinn er að 

meðaltali 17 daga á ári en 5 daga í Reykjavík. Meðalhiti mælist 15°C eða meira 19 daga 

á ári. Reikna má með að hiti fari í 20 stig einn dag í meðalári. Ef vindur er suðlægur eða 

suðaustlægur að sumarlagi rignir oftast um mikinn hluta svæðisins. Lægsti hiti sem 

mælst hefur í námunda við Borgarnes á síðari árum er -24,2°C. Það var á Hvanneyri í 

janúar 1988 (Trausti Jónsson, 1996). 

Í ágústmánuði árið 2004 kom hitabylgja yfir landið og féllu þá hitamet víða, m.a. í 

Borgarnesi en þá fór hitinn í 27,5 stig á Hafnarmelum og í 26,1 stig á Hvanneyri 

(Veðurstofa Íslands, 2007). 
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Mynd 8 

Erfið óbyggð svæði 
© Rósa Hlín 

Greiningin nær aðeins yfir 
það land sem tilheyrir 
Borgarnesbæ.  
 
Rauðu punktarnir sýna 
klettótt svæði. 
 
Græna svæðið er mýrlendi.
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4  Upphaf byggðar og byggðarþróun 

4.1  Fyrsti Borgnesingurinn 
Talið er að einhvern tímann á árunum 878-891 hafi feðgarnir Skallagrímur og 

Kveldúlfur flutt sig frá Noregi og hingað til Íslands. Reyndar lifði Kveldúlfur ekki 

sjóferðina af og hans hinsta ósk var sú að kistu hans yrði fleygt fyrir borð og 

Skallagrímur skildi setjast þar að, þar sem kistan ræki að. Kistan fannst skammt frá nesi 

nokkru sem þeir nefndu Digranes. Nafngiftin gæti komið af því að nesið var mjög 

hæðótt og fyrirferðamikið enda skógivaxið. Eða af því að nes nokkurt á heimaslóðum 

feðganna í Noregi nefndist Digranes. Í dag er Digranes nefnt Borgarnes (Jón Helgason, 

1967). 

Ekki er með fullu ljóst hvar kistu Kveldúlfs rak að landi en til eru örnefni við Borgarnes 

tengd nafni hans og gæti kistan hafa fundist þar. Innan við Borgarnes að sunnan er höfði 

sem nefnist Kveldúlfshöfði og við hann lítil vík, Kveldúlfsvík (Jón Helgason, 1967). 

Skallagrímur reisti sér bæ á Borg á Mýrum, skammt frá Borgarvogi en nýtti landið í 

Digranesi, hjó þar við, hélt fénu til beitar og veiddi fugl og sel. Nokkru seinna fékk 

Skallagrímur einum af mönnum sínum landið í Digranesi og reisti honum þar bæ. Það 

var Grani og sonur hans Þórður. Er þetta eini bærinn sem vitað er til að haft hafi 

ábúendur allt frá landnámstíð og fram á síðari hluta nítjándu aldar í Borgarnesi. 

Ábúendur á Granastöðum voru því fyrstu Borgnesingarnir (Jón Helgason, 1967). 

Bæði Skallagrímur og Kveldúlfur eru heygðir í Borgarnesi og enn má sjá móta fyrir 

haugunum (Jón Helgason, 1967).  

Haugur Kveldúlfs er í Kveldúlfsgarði við Borgarbrautina og haugur Skallagríms í 

Skallagrímsgarði sem er hinumegin götunnar. Í haugnum hjá Skallagrími er einnig sonur 

Egils, Böðvar, heygður (Jakob, Jón & Þorsteinn, 1993). 

Á mynd níu er hægt sjá helstu staði sem hér var fjallað um að ofan.  
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    Mynd 9 

   Digranes við landnám 
    © Rósa Hlín 

Borg  
Egill Skallagrímsson 

Haugur 
Skallagríms 

Haugur 
Kveldúlfs 

Kveldúlfshöfði 
Kveldúlfsvík 

Talið er að 
kistu Kveldúlfs 
hafi rekið hér 
að landi 

Sandvík 

Borgarvogur 

Brákarsund 

Hér voru leiknir 
ísknattleikir 

Granastaðir 
Grani og Þórður 

Á þessum slóðum lét 
Brák, fóstra Egils, lífið  
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4.2  Verslunarhættir fyrr á tímum  
Á klettahöfðanum innan Hrognkelsavíkur, voru til skamms tíma gamlar rústir og 

skammt þar undan vottaði fyrir gömlum brunni. Talið er að þar hafi verið búðir manna 

og að þær hafi legið við sjó. Nokkru fyrir innan Hrognkelsavíkina er lítill vogur undir 

klettum sem heitir Skipavík. Þar er nokkurt skjól í vestanáttinni og talið er að þar hafi 

róðrarbátar tekið land. Þetta bendir til þess að einhvern tíma hafi verið útræði í 

Borgarnesi. Ennfremur hafa fundist stekkjarústir á nesinu og má því ætla að þar hafi 

verið lambakró. Fyrr á öldum voru kaupstefnur á Hvítárvöllum í Borgarfirði og lágu þá 

kaupskipin við Seleyri (Jón Helgason, 1967). 

Meðan á einokunarverslun Dana stóð, urðu Borgfirðingar sunnan Hvítár að sækja vörur 

til Reykjavíkur (Hólmskaupstaðar) en úr Mýrasýslu til Stykkishólms eða Búða. Þetta 

voru langar og erfiðar ferðir og eftir að einokun lauk, komu óskir um að verslunarstaður 

yrði stofnaður í Borgarfirði (Jakob, Jón & Þorsteinn, 1993). 

Höfðu sumir á því orð að gott væri fyrir skip að athafna sig á Brákarpolli þar sem 

skjólgott skipalægi væri þrátt fyrir grynningar. Aðrir höfðu áhyggjur af fallstraumum og 

skerjum í Borgarfirði (Jón Helgason, 1967). 

Á þingi árið 1855 lágu fyrir tvær bænaskrár um löggildingu verslunarstaða í Mýrasýslu, 

annars vegar í Straumfirði og hins vegar við Brákarpoll. Eftir töluverðar umræður sem 

sköpuðust á þinginu, taldi nefnd sem um málið fjallaði, að Brákarpollur lægi 

landfræðilega vel við þó væri hann lítt þekktur, til dæmis væri innsigling og höfn ekki 

mæld upp. Málið datt því upp fyrir þar til áratug seinna að önnur bænaskrá barst þar sem 

212 manns báðu um leyfi til að byggja kauptún í Borgarnesi við Brákarpoll. Ýmsir bentu 

á kosti staðarins en aðrir andmæltu. Hafði einn á því orð að verslunarstaður þessi myndi 

líklega drepa kaupstaðinn við Lambasund og er þar verið að tala um Akranes. Um 

Brákarpoll var sagt að uppundan höfninni væri stór grasflöt á milli tveggja holta, skjól af 

öllum áttum og hið besta húsnæði. Þar væri nóg af hleðslugrjóti og skammt frá væri 

ágætt efni í jarðeplagarða. Brákarpollur varð efniviður í harðar deilur og meðal annars 

höfðu menn af því áhyggjur að hagsmunir prestsins á Borg yrðu skertir, en á endanum 

var löggildingin samþykkt. Ekki var talið að afstaða prests yrði þeim á móti þar sem land 

það sem um væri að ræða væri gróðurlaust, gagnslaust og afskekkt frá öðru landi 

prestsetursins. Bréf um löggildinguna var gefið út 22. mars 1867. Rétt fyrir árið 1880 
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voru á hverju sumri 6-7 verslunarskip á Brákarpolli um þriggja vikna skeið. Þá var mikið 

fjör á eyrinni, kaupskapur mikill en þegar kauptíð var lokið datt allt í dúnalogn og eyrin 

tæmdist. Í Borgarnesi var þróunin mjög hæg fyrstu áratugina. Þar var komið á fót 

verslunum en rekstur gekk heldur illa. Upp úr 1890 tók að rætast úr og er því að þakka 

bættum samgöngum bæði á sjó og landi. Á þeim árum tók fólk sem ekki beinlínis 

starfaði að verslun að flytjast í Borgarnes. Framundir aldamótin 1900 hafði verið nokkur 

keppni á milli verslunarstaða, til dæmis við Straumfjörð en Borgarnes bar sigur að hólmi 

(Páll Líndal, 1982). Straumfjörður er í Miklaholtshreppi á Snæfellsnesi og þangað þótti 

bæði illt og erfitt að sigla vegna skerjóttar siglingarleiðar enda lagðist þar af öll verslun 

(Guðrún & Árni, 1997). 

4.3  Byggð tekur að myndast 
Fyrsta skráða mann til heimilis má finna í manntali 1878, en það var Teitur Ólafsson 

faktor. Íbúafjölgun varð ekki mikil næstu áratugina. Samkvæmt kirkjubók voru 21 til 

heimilis í Borgarnesi 1890 og um aldamótin 1900 voru íbúarnir orðnir 50. Við manntal 

árið 1912 voru íbúar orðnir 186 og var búið í 28 húsum. Smám saman fjölgaði þeim sem 

vildu eiga viðskipti við íbúa héraðsins og af því spruttu upp möguleikar til starfa og 

afkomu. Þá fóru hin svokölluðu margfeldisáhrif að segja til sín og menn fóru að lifa hver 

af öðrum (Snorri Þorsteinsson, 2003). Þegar talað er um að menn lifi af hverjum öðrum 

er átt við að allir þurfa á þjónustu að halda. Þar sem til dæmis börn eru, þarf kennara, 

lækna, verslun og svo framvegis.  

Fljótlega varð það þannig að nánast öll verslun héraðsins fluttist í Borgarnes enda gátu 

menn átt þangað fleiri erindi en að versla, til dæmis að hitta lækninn, sýslumanninn eða 

iðnmeistara (Snorri Þorsteinsson, 2003). 

4.4  Fyrstu byggingarnar  
Árið 1857 var allra fyrsta húsið reist í Borgarnesi en það fékk þó aðeins að standa í um 

eitt ár. Það var skoskur maður, James Ritchie sem byggði húsið fyrir niðursuðu á laxi.  

Næsta hús sem byggt var, var einnig undir laxastarfsemi og var hafður ískjallari við 

húsið. Tveir Englendingar byggðu það árið 1877, en þeir fluttu starfsemi sína í burtu 

stuttu seinna. Sama ár var hafin bygging á verslunarhúsi þar sem Jón Jónsson kenndur 

við Akra hóf verslun (Jakob, Jón & Þorsteinn, 1993). 
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Árið 1890 var reist verslunarhús frá grunni fyrir Kaupfélag Borgfirðinga sem stofnað var 

sjö árum áður. Erlendu verslanirnar sem fyrir voru í Borgarnesi áttu sína bryggjuna hvor 

og bönnuðu öðrum að hafa afnot af þeim. Aðra verslunina átti Norðmaðurinn Johan 

Lange og hina átti J.P.T. Bryde í Kaupmannahöfn (mynd 10). Kaupfélagið uppskipaði 

því vörum sínum við Miðneskletta og árið 1905 var hafist við að reisa hús til 

vöruafhendingar á þeim klettum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salka er nafn á húsi sem reist var yfir söludeild Kaupfélags Borgfirðinga árið 1912. Það 

er steinhús og í sambyggingu við vöruskýlið sem fyrir var á Miðnesklettum. 

Árið 1916 keypti Kaupfélag Borgfirðinga húseignir Bryde verslunarinnar, Sjávarborg 

(sem var kallað gamla kaupfélag). 

Engar erlendar verslanir hafa verið í Borgarnesi síðan 1913 (Gylfi Gröndal, 1984).  

4.5  Sjálfstætt hreppsfélag  
Árið 1910 voru íbúar í Borgarnesi 157 talsins. Þá tilheyrði allt landsvæðið Borg á 

Mýrum fyrir utan eina lóð sem eignuð hafði verið einum íbúanna. Hann hafði fengið 

borgarabréf í mikilli óþökk prests. Um þessar mundir má segja að Borgarnes nái þeirri 

stöðu að að verða miðstöð Borgarfjarðarhéraðs. Líkt og víðar annars staðar á landinu, 

urðu nokkrir erfiðleikar varðandi meðferð hreppsmála í Borgarhreppi vegna ólíkra 

Mynd 10. Bryde verslunin í Englendingavík rétt fyrir aldamótin 1900.  
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sjónarmiða þéttbýlis- og dreifbýlismanna. Því fór svo að Borgarnes varð sjálfstætt 

sveitarfélag. Áður en hreppsnefndin var kosin, var samin tillaga að byggingarsamþykkt 

fyrir kauptúnið en ekki er vitað hverjir komu að tillögunni. Þó er vitað að hvorki var það 

gert eftir neinni fyrirmynd frá Stjórnarráðinu né frá sýslumanni. Það sést á bréfi sem 

hann sendi með tillögunni þegar óskað var staðfestingar, en þar var hann ekki fyllilega 

ánægður með hana (Páll Líndal, 1982). 

Tillagan var endursend með nokkrum breytingum frá Stjórnarráðinu og féllst 

hreppsnefndin á þær. Byggingarsamþykktin var staðfest árið 1914 og var það fyrsta 

byggingarsamþykktin á landinu sem sett var utan kaupstaða (Páll Líndal, 1982). 

4.6  Framfarir í upphafi 20. aldar  
Árið 1903 var stofnað félagið Framfarafélag Borgfirðinga og var tilgangur þess að stuðla 

að framförum í héraðinu og vekja áhuga meðlimanna á þeim sem og félagsskap. 

Markmið og tilvera félagsins er til vitnis um þá vakningu sem fór um héraðið eftir 

aldamótin 1900. Umræðuefnin voru víðtæk og fjölbreytileg, svo sem alþýðumenntun, 

fækkun presta, kvenfrelsi, hreinlæti og lifnaðarhættir. Mörgum af þeim hugmyndum sem 

ræddar voru á fundum var hrundið í framkvæmd, meðal annars var stofnað 

samvinnufélag um rjómabú, sundfélag og sundkennsla var endurvakin, lögferjun yfir 

Hvítá hófust og þóttu hin besta samgöngubót (Gylfi Gröndal, 1984). 

4.7  Borgarnes árið 1913  
Við manntal haustið 1913 bjuggu 219 manns í Borgarnesi, þar af voru 74 innan sextán 

ára aldurs og 13 komnir yfir sextugt. Íbúðarhús voru 31 talsins, fjölskyldur 44 en 

allmargir einstaklingar bjuggu hjá fjölskyldunum ýmist sem vinnumenn, vinnukonur eða 

leigjendur. Af íbúunum var aðeins einn þeirra opinber starfsmaður en það var 

héraðslæknirinn. Þrír báru starfsheiti sem benda til þess að þeir starfi við opinbera 

þjónustu, tveir póstafgreiðslumenn og kennari. Auk þeirra var einn íbúanna titlaður 

vegaverkamaður sem sinnti leiðbeiningum og starfaði að lagninu og viðhaldi vega. Þá 

voru tveir söðlasmiðir, þrír skósmiðir, þrír voru kallaðir trésmiðir og einn sútari. 

Nokkrar konur höfðu starfsheitið prjónakona eða saumakona. Allmargir voru tengdir 

verslun og viðskiptum, þrír voru kaupmenn, sex verslunarmenn, tveir bókarar og tveir 

með titilinn vert. Í manntalinu hafa þó flestir starfsheitið tómthúsmaður en það eru menn 
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sem stunduðu daglaunavinnu eftir því sem til féll og höfðu sumir einhvern stuðning af 

smábúskap. Þeir voru til dæmis með smá matjurtagarð, kú, fáeinar kindur og nýttu 

þessar fáeinu frístundir sem gáfust frá öðrum störfum til þess að brjóta land til ræktunar 

til fóðuröflunar fyrir gripi sína. Samkvæmt skýrslum frá þessum tíma var búpeningur í 

plássinu: 13 kýr, 273 kindur, 43 hross og 13 tryppi. Heyfengur var 95 hestburðir af töðu 

og 1269 af útheyi. Kartöfluuppskeran var 106 tunnur (Snorri Þorsteinsson, 2003). 

Árið 1913 voru húsin í Borgarnesi einkennd með nafni eiganda (sjá mynd 11). Hér fyrir 

neðan má sjá hvað nokkur húsanna voru kölluð og við hvaða götu þau standa í dag, sum 

þeirra hafa verið stækkuð eða breytt lítillega. 

     Nafn      Heimilisfang 

1   Sigurbjarnarhús     Borgarbraut 30 

2   Þorsteinshús     Borgarbraut 29 (verið byggt við) 

3   Hús Einars Bergþórssonar    Borgarbraut 25a 

4   Hús Helga Guðmundssonar   Borgarbraut 25b 

5   Hús Úlfars (Lífgjarnarssonar)   Skallagrímsgata 3 

6   Húsið Hvammur (Dalur)    Borgarbraut 20 

7   Oddnýjarhús     Borgarbraut 26 

8   Arnbjarnarhús (Hlíðarendi)   Borgarbraut 16 

9   Stefánshús      Egilsgata 8 

10 Hús Björns frá Svartagili (Merkisteinn) (Hornið) Brákarbraut 1 

11 Hús Jóns frá Bæ (Kaupangur)    Brákarbraut 11 

12 Teitshús (Miðnes) (Pósthús)   Skúlagata 9 (verið byggt við) 

13 Sjávarborg (Brydehús)     Skúlagata 17  

14 Þorbergshús (Bergsstaðir) (Bærinn)   Gunnlaugsgata 10 (mikið stækkað) 

15 Arahús (Arabía)     Egilsgata 10 

16 Skuld      Egilsgata 15 (stækkað) 

17 Dalbrún      Gunnlaugsgata 16 (stækkað) 

       (Snorri Þorsteinsson, 2003) 

Á þessari upptalningu má sjá að húsin fengu oft nokkur nöfn eins og til dæmis hús 

númer tólf. Það er nefnt Teitshús, Miðnes og Pósthús. Í dag stendur það við 

Gunnlaugsgötu 10.  
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Mynd 11 
Kort af gamla bænum og 17 húsum af 31, árið 1913. 
© Rósa Hlín 
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4.8  Borgarnes árið 1920  
Árið 1920 voru íbúar 357 samkvæmt manntali, íbúðarhúsin orðin 52 og því höfðu bæst 

við 21 hús síðan 1913 en íbúum fjölgað um 68,4%. Alls bjuggu 75 fjölskyldur á 

staðnum, 50 af þeim bjuggu í eigin húsnæði en 25 í leiguhúsnæði. Margt stuðlaði að 

þessari jákvæðu þróun, verslun gekk vel sem skapaði þar af leiðandi margvísleg störf. Í 

manntalinu má finna starfsheiti eins og kjötmatsmaður, ullarmatsmaður, 

innanbúðarmaður, utanbúðarmaður og pakkhúsmaður. Hvorki fleiri né færri en 6 voru 

titlaðir kaupmenn enda voru reknar ýmsar smáverslanir auk þeirra tveggja stærstu. Það 

hafði fjölgað í stétt iðnaðarmanna, bæst hafði við járnsmiður, múrsmiður, steinsmiður og 

margir ungir menn voru teknir að læra ýmsar iðngreinar. Þetta sýnir að næga vinnu var 

að hafa og uppbygging mikil. Nokkrir höfðu starfsheitið ökumaður og þar er að finna þá 

sem önnuðust meðal annars flutninga á hestvögnum en einnig voru þar tveir bílstjórar. 

Stærsti hluti íbúanna voru þó enn daglaunamenn, sem ekki höfðu fasta vinnu en unnu 

það sem tilféll og áttu einnig nokkrar skepnur. Þá var einnig hægt að finna vinnumenn 

sem hirtu um skepnur þeirra efnameiri auk vinnukvenna sem gengu þar til beina.  

Í manntalinu eru nánari lýsingar á húsnæði íbúanna, níu íbúðir voru án eldhúss, þar af 

voru sjö leiguíbúðir. Alls voru þetta fimmtíu og átta íbúðir með eldhúsi og voru fjórtán 

þeirra leiguíbúðir. Þær íbúðir sem voru stærri en fjögurra herbergja voru allar 

eignaríbúðir og hýstu stórfjölskyldur, oft þrjá ættliði (Snorri Þorsteinsson, 2003). 

Eftir árið 1920 vex byggðin hraðar og þá eru fleiri þættir sem hafa áhrif á hana eins og 

komið verður inn á hér á eftir. Hús voru á stangli (mynd 12) en með tímanum fór að 

komast mynd á byggðina (mynd 13), sérstaklega eftir að bærinn fékk staðfest skipulag 

(mynd 15). Eftir árið 1960 eru komnar all margar götur í byggðina og bærinn farinn að 

stækka verulega.  
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Mynd 12 
Svarthvít loftmynd tekin af Borgarnesi árið 1945 af Landmælingum Íslands.  
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Mynd 13 
Svarthvít loftmynd tekin af Borgarnesi árið 1959 af Landmælingum Íslands.  



Hvernig þróaðist byggð í Borgarnesi? 

 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14 
Svarthvít loftmynd tekin af Borgarnesi árið 1980 af Landmælingum Íslands.  
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4.9  Íbúaþróun  
Íbúaþróun í Borgarnesi hefur verið á eftirfarandi hátt: 

Árið 1900 voru íbúar Borgarness 50, árið 1930 voru þeir 432, 1950 hafði þeim fjölgað í 

761, 1965 komst íbúatala í 1009, 1975 voru íbúarnir 1390 og 1990 voru íbúar 

Borgarness 1726 ( Jakob, Jón & Þorsteinn, 1993). Árið 2006 bjuggu 1891 í Borgarnesi 

(Hagstofa Íslands, 2007). 

Mikið hefur verið byggt í Borgarnesi og margbreytilega (tafla 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skráðar óbyggðar eignir 15. október 2007 voru 26 íbúðir. Þær íbúðir sem byggðar voru 

fyrir árið 1950 en hafa verið rifnar, eru áætlaðar um 21 talsins. Þá er nokkuð um 

húsnæði sem upphaflega var notað undir verslanir eða iðnað og búið er að breyta í 

íbúðarhúsnæði. Dæmi um það er gamla Kaupfélagið og Kaupfélagsbakaríið sem standa 

við Egilsgötu og matvinnslan sem stendur við Borgarbraut (Fasteignamat ríkisins, 2007). 

4.10  Fjölgun íbúa og fasteignaverð 
Á milli 1970 og 1980 var mikið þenslu- og uppgangstímabil í Borgarnesi en eftir 1980 

fór að draga úr því. Stöðnun fylgdi með fólksfækkun næstu árin en svo varð aftur 

fjölgun milli 1988-1991 (Richard Ólafur Briem,1998). Síðan fækkaði á ný en undanfarin 

ár hefur aftur orðið fjölgun. Í lok ársins 2006 bjuggu 1891 í Borgarnesi, þar af voru 989 

karlar og 902 konur. Börn undir 16 ára voru 465 og 231 voru yfir 67 ára aldri (Hagstofa 
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Hvernig þróaðist byggð í Borgarnesi? 

 27

Íslands, 2007). Árið 1994 voru 570 skráðar íbúðir í Borgarnesi (Endurskoðun 

aðalskipulags, 1998). Í október 2007, voru 295 einbýlishús, 93 par- eða raðhús og 359 

íbúðir í fjölbýli. Af þessu er nokkrar enn í byggingu og því hægt að segja að 680 íbúðir 

séu íbúðarhæfar af þeim 747 (Fasteignamat ríkisins, 2007). 

Á áætlun um íbúðaspá í Endurskoðuðu aðalskipulagi 1998 kemur fram að árið 2007 ættu 

íbúðir í Borgarnesi að vera um 661 en eru í dag 747. Það er því greinilega mikil 

fólksfjölgun í byggðinni og má gera ráð fyrir að það sé vegna háskólanna tveggja sem 

eru í Borgarfirði, Háskólinn á Bifröst og Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri. Auk þess 

má áætla að breyttar og bættar samgöngur hafi áhrif á íbúafjölgun þar sem fólk getur 

búið á einum stað og unnið á öðrum.  

Árið 2006 var meðalverð fasteigna í Borgarnesi 164 þúsund krónur á m² og stefnir í að 

verða svipað árið 2007. Til samanburðar var meðalverð á m² árið 2000 rétt rúmlega 60 

þúsund krónur. Ekki er tekið tillit til verðlagsbreytinga á tímabilinu. Árið 2000 var 

meðalverð á höfuðborgarsvæðinu 102 þúsund krónur á m² en árið 2006 214 þúsund á 

m². Hér er einungis talað um meðaltöl (Fasteignamat ríkisins, 2007). Það er því ljóst að 

fasteignir í Borgarnesi eru að verða verðmætari með árunum. 

4.11  Flatarmál bygginga 
Í Borgarnesi hefur mikið verið byggt og um áramótin 2007-2008 var staðan eftirfarandi 

(tafla 2): 
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Sérbýli geta verið raðhús og parhús. Sérhæfðar byggingar eru til dæmis skólar, 

leikskólar, kirkjur og allar byggingar sem ekki tilheyra öðrum flokkum (Fasteignamat 

ríkisins, 2008) 

Það er gaman að bera þessar tölur saman og sést það glögglega hversu stór hluti af 

byggingum fellur undir verslun, þjónustu og iðnað. 

4.12  Samantekt 
Upphaf byggðar í Borgarnesi má rekja til verslunar fyrst og fremst og síðar til 

samgangna, hvort sem var á sjó eða á landi. Bærinn óx hratt og er enn að vaxa. Það sýna 

tölur bæði frá Hagstofu Íslands og Fasteignamati Ríkisins. Borgarnes hefur verið og er 

enn mikilvæg þjónustumiðstöð.  
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5  Skipulag 

5.1  Upphaf skipulags 

5.1.1  Skipulagsuppdráttur 
Árið 1919 kom hingað til lands danskur verkfræðingur, Axel Petersen sem fenginn var 

til að mæla upp Andakílsárfossa. Hreppsnefndin í Borgarnesi kom á mála við Danann og 

fékk hann til að mæla upp kaupstaðarlóðina og útbúa skipulagsuppdrátt. Það mun vera 

einn sá fyrsti skipulagsuppdráttur sem gerður var hér á landi utan Reykjavíkur. 

Borgarnes var ekki í hópi þeirra staða er skipulagslögin frá árinu 1921 tóku upphaflega 

til því árið 1920 var íbúafjöldi bæjarins aðeins 361 en hefði þurft að vera hærri. Það 

þykir eigi að síður ahyglisvert að áhugi á að koma reglu á skipulag og byggingar var 

mun meiri hér í Borgarnesi en víðast hvar annars staðar (Páll Líndal, 1982). 

5.1.2  Skipulagsgerð  
Árið 1925 leitaði hreppsnefnd eftir því hjá formanni skipulagsnefndar hvernig hægt væri 

að gera skipulagsuppdrátt af kauptúninu. Taldi nefndin það ákaflega nauðsynlegt þar 

sem árlega bættust við nýjar byggingar. Í Borgarnesi var landslag mishæðótt og 

breytilegt og því mikil nauðsyn á góðu skipulagi svo að staðurinn yrði ekki afskræmdur í 

útliti. Í apríl 1926 ítrekaði oddvitinn beiðni um skipulagsgerð og ritaði bæði ráðuneyti og 

skipulagsnefndinni. Um þær mundir átti nefndin í vök að verjast fjárhagslega séð og var 

því fljót til svars. Hún treysti sér ekki til að sinna beiðninni, hvorki þetta árið né það 

næsta. Tíminn leið og árið 1929 var enn eitt bréfið sent ráðuneytinu þar sem sjónarmið 

heimamanna voru rakin. Upp var talið að árlega væru reist nokkur hús og það úr steini. 

Erfiðlega gengi að búa til götur þar sem landslag væri svo mishæðótt og húsin væru sett 

niður án þess að hægt væri að vita hvar götur kæmu til með að vera í framtíðinni. Eftir 

því sem byggðin þéttist væri erfiðara og dýrara að ná lóðum undir opinberar byggingar 

og auð svæði á heppilegum stöðum (Páll Líndal, 1982). 

Seinna meir voru uppfyllingar meðal annars gerðar fyrir opinberar byggingar.  

Þau hafnarmannvirki sem nú væru í smíðum í Stóru-Brákarey leiddu til þess að eyjan 

byggðist hratt á skömmum tíma. Það væri ófært með öllu að reisa varanlegar byggingar í 

eynni á þess að vita fyrirfram hvernig hún skuli byggð. Vegna skipulagsleysis væri 

öllum gatnagerðum og öðrum framkvæmdum frestað. Nefndin ítrekaði að hún hefði áður 
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gert tilraunir til þess að fá skipulagsnefnd til að gera uppdrátt að þorpinu en án árangurs 

og hefði því snúið sér til byggingameistara Sigurðar Guðmundssonar eftir aðstoð (Páll 

Líndal, 1982). 

5.1.3  Sigurður Guðmundsson  
Snemma árs 1930 leit út fyrir að hægt væri að semja við Sigurð Guðmundsson um 

áramótin þar á eftir. Þetta ár voru íbúar Bogarnes orðnir 428 en árið 1937 voru þeir 556 

talsins og því var fólksfjölgunin talsverð. Árið 1933 voru komnir tveir uppdrættir af 

tillögu um skipulagsuppdrátt, annar saminn af Sigurði Guðmundssyni og hinn af 

Guðjóni Samúelssyni og Guðmundi Hannessyni. Hreppsnefndin fór vel og vandlega yfir 

tillögurnar og hallaðist að þeirri er Sigurður gerði en þó með smávægilegum breytingum. 

Tillagan var síðan samþykkt 1935 (Páll Líndal, 1982) og skipulagið staðfest 1938 (mynd 

15). Hægt er að sjá skipulagið stærra í viðauka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4  Skipulagstillaga Sigurðar  
Sigurður taldi að götur bæjarins væru mjög háðar landslaginu sem væri nokkuð óþjált. 

Vildi hann að aðalumferð yrði um Borgarbraut sem væri um 12,6 m breið og hefði 

gangstéttir til beggja handa. Flestar aðrar götur ættu að vera 7,5 m breiðar og með 

gangstétt þeim megin sem hentaði betur. Vildi hann hafa nokkra smástíga en vegna 

landslagsins yrðu nokkrir þeirra blindgötur og væru þá endar þeirra breikkaðir svo hægt 

væri að snúa þar vögnum. Forgarðar voru víða og þá aðallega sólarmegin við húsin og 

taldi hann að af þeim mætti síðar meir taka af til að nota undir götur ef þær þyrfti að 

Mynd 15. Staðfest skipulag af Borgarnesi 3. janúar 1938.
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breikka. Sigurður stakk upp á að gera tennisvöll skammt frá haugi Skallagríms og gerði 

ráð fyrir að gamli maðurinn lægi kyrr eftir sem áður. Hann vildi efla skemmtigarðinn 

(Skallagrímsgarð) og ráðgerði að hús sem þar væru fyrir myndu á einhverjum 

tímapunkti verða fjarlægð. Hann taldi hamarinn nálægt skemmtigarðinum ekki vel 

byggilegan en hann stakk upp á samkomuhúsi og veitingahúsi rétt við skemmtigarðinn. 

Sláturhúsið vildi hann fá út í Brákarey þar sem skammt væri til bryggju og skips. Þó 

fannst honum ókostur að þurfa reka allt féð í gegnum bæinn og út í Brákarey. Hann 

mælti einnig með að setja fiskihús og önnur geymsluhús hjá sláturhúsinu. Sigurði fannst  

mikill ókostur að bærinn ætti ekki lóðirnar sjálfur og gæti því litlu ráðið um skiptingu 

þeirra og úthlutun, hvorki undir hús né til ræktunar. Hann teiknaði því húsin upp sem 

leiðbeiningar um „húsalínur“ og hvaða tegund húsa væri á hverjum stað. Vildi hann að 

einstæð íbúðarhús væru kjallari og 1-2 hæðir en sambyggð hús mættu vera 3 hæðir. 

Sigurður vildi alls ekki að byggt væri til austurs þar sem í dag er Safnahúsið því það gæti  

skyggt á fagra fjallasýnina. Nauðsynlegast taldi Sigurður að bærinn eignaðist landið og 

það sem fyrst. Skipulagsuppdrátturinn var samþykkur og hlaut staðfestingu með 

lítilsháttar breytingum, 3. janúar 1938 (Páll Líndal, 1982). 

5.1.5  Sveitarfélagið og landamörk  
Fram að árinu 1913 var Borgarnes hluti af Borgarhreppi en þá var hreppnum skipt og 

Borgarnes varð sjálfstætt sveitarfélag og landrými þess ákveðið. Árið 1941 seldi ríkið 

Borgarnesi allt land Borgar innan hreppsmarkanna. Borgarnes keypti árið 1943 jörðina 

Hamar og varð því land Hamars innan Borgarneshrepps. Í Borgarneshreppi voru fyrir 

býlin Kárastaðir og Bjarg. Við kaupin átti Borgarneshreppur víðáttumiklar lendur en þó 

vantaði síðar byggingarlóðir sem lægju að byggðinni sem fyrir var. Voru þá keyptir 

hlutar af jörðum Bjargs og Kárastaða. Árið 1975 keypti hreppurinn annan hluta af landi 

prestssetursins Borgar af ríkinu og í dag er þar hluti nýja iðnaðarhverfisins. 

Nú á Borgarnesbær allt landsvæði innan bæjarmarkanna (mynd 16), nema 2 húslóðir, 2 

svæði í Bjargslandi og lítinn hluta Kárastaða (Richard Ólafur Briem, 1998). 

Borgarnes fékk kaupstaðarréttindi árið 1989 ( Jakob, Jón & Þorsteinn, 1993).  

Árið 1994 sameinaðist Borgarnes þremur öðrum hreppum og hætti því að vera sjáfstætt 

sveitarfélag eftir 80 ár sem slíkt. Nýja sveitarfélagið var nefnt Borgarbyggð (Richard 

Ólafur Briem, 1998). 
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Mynd 16 

Grófleg landamörk í Borgarnesi, 2008 
© Rósa Hlín 

N 

Guli liturinn er landsvæði 
Borgar á Mýrum.  
 
Græni liturinn er landsvæði 
Hamars. 
 
Rauði liturinn er eina lóðin 
sem er í einkaeigu í 
Borgarnesi en hana á Birgir 
Björnsson og fjöldskylda. 
 
 

Borgarnes á ómerkta svæðið.  
 
Einnig á Borgarnes landsvæðið 
handan Borgarvogs, innan bláa 
svæðisins.  
 
Borg á Mýrum á þó 50 m frá 
árbakkanum.  
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5.2  Samgöngur 

5.2.1  Samgöngur að Borgarnesi  
Við upphaf verslunar í Borgarnesi voru samgöngur erfiðar líkt og annars staðar á  

landinu. Þó var siglingaleiðin til Borgarness erfiðari en til annarra staða vegna breytilegs 

grunnsævis í Borgarfirðinum og framburðar Hvítár. Þegar inn á Brákarpollinn var komið 

varð að notast við sömu aðferðir og á mörgum öðrum stöðum, skipa varð vörum upp 

með löndunarbátum á meðan skipin lágu við akkeri (mynd 17). Í rauninni voru 

lendingaskilyrðin engin fyrr en brú var byggð yfir Brákarsund árið 1929 og ári seinna 

var bryggja gerð við enda Stóru-Brákareyjar (mynd 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síðustu áratugi 19. aldar var efnt til verslunarferða nokkrum sinnum á sumrin frá 

Reykjavík til Borgarness. Þegar flóabáturinn Ingólfur kom til Íslands 1908, hóf hann 

ferðir til Borgarness allt árið með varning og farþega. Árið 1919 hóf Suðurlandið 

Borgarnesferðir allt til 1935 þegar Laxfoss tók við. Það skip var keypt af hlutafélaginu 

Skallagrími sem stofnað var í Borgarnesi 1932. Eftir að Laxfoss tók að sigla varð 

Borgarnes mikil ferðamannamiðstöð og slagorðið var til: „Allar leiðir liggja um 

Borgarnes“. Áætlunarferðir fólksflutningabiðfreiða að vestan og norðan enduðu í 

Borgarnesi og var þá oft á tíðum ansi líflegt á hafnarbryggjunni þar sem fólk mættist. Á 

þeim tíma var lítið um að fólk ferðaðist á minni fólksbílum. Laxfoss sigldi leiðina 

Borgarnes-Akranes-Reykjavík og síðar var Akraborgin hin elsta keypt til þessara ferða. 

Eftir að þjóðvegurinn um Hvalfjörð tók að batna, voru fleiri sem kusu að keyra þá leið 

og hætti Akraborgin að sigla í Borgarnes 1966. Eftir það voru það eingöngu 

  Mynd 18. Borgarneshöfn um 1930  Mynd 17. Uppskipun hjá Suðurnesklettum. 
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vöruflutningaskip sem komu til Borgarness með byggingavörur, kol, áburð, fóðurvörur 

og fleira. Það má segja að eftir 1990 voru allar samgöngur á sjó til Borgarness aflagðar. 

Þegar skipasamgöngur lögðust af hætti Borgarnes að standa undir slagorðinu „allar leiðir 

liggja um Borgarnes“ en síðar færðist það í fyrra horf með tilkomu 

Borgarfjarðabrúarinnar. Brúin var byggð og tekin í notkun árið 1980 og síðan þá hefur 

Borgarnes staðið við þjóðveginn (Jakob, Jón & Þorsteinn, 1993). 

5.2.2  Þjóðvegurinn   
Lega bæjarins hefur mótast mikið af þjóðveginum. Í aðalskipulagi fyrir Borgarness 

1977-1997 var tekin sú ákvörðun að færa hringveginn út fyrir byggðina. Í því skipulagi 

er vegurinn sýndur með ströndinni á fyllingu og tekur land austan við núverandi byggð í 

Bjargslandi (mynd 19). Í endurskoðuðu skipulagi, dagsettu 26. mars 1998, er lagt til að 

vegurinn verði færður frá ströndinni þannig að henni verði ekki spillt og að hann taki 

land við Kveldúlfshöfða (Richard Ólafur Briem, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikil aukning umferðar er um hringveginn en tölur um umferð á Borgarfjarðarbrú sýna 

það glögglega. Tölur yfir tímabilið 1984-1994 sýna nær tvöföldun á ársmeðalumferð á 

Seleyri sem er rétt austan megin við brúna. Árið 1984 voru um 807 bifreiðar sem óku 

yfir Borgarfjarðarbrúnna að meðaltali á dag en yfir sumarmánuðina voru þær 1242. 10 

Mynd 19. Veglína samkvæmt skipulagi 1977.  
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árum seinna voru tölurnar komnar í 1763 bifreiðar að meðaltali á dag en 2741 yfir 

sumarmánuðina (Richard Ólafur Briem, 1998). Tíu árum eftir það eða árið 2004 var 

umferðin orðin 3566 bílar en 5080 yfir sumarmánuðina. (Vegagerðin, 2007)  

Við lesningu á endurskoðuðu aðalskipulagi frá 1998, kemur það bersýnilega í ljós að 

yfirvöld eru hrædd um að þjónusta og verslun minnki við færslu þjóðvegarins úr bænum.  

Samkvæmt Vegagerðinni er vegurinn vestur á Snæfellsnes kominn á áætlun um 

breytingar og verður hann færður á árunum 2009-10. Á mynd 20 má sjá hvernig hann 

færist norður fyrir núverandi iðnaðarhverfi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þá er það á langtímaáætlun að færa þjóðveginn út fyrir bæinn og nýjasta tillaga hljóðar 

upp á að þjóðvegurinn skuli settur á fyllingu og taka þá land við Húsasmiðjuna og 

hringtorgið norðan við Bjargsland (Ingvi Árnason, samtal mars 2008). 

 

 

 

 

 

Mynd 20. Nýjasta tillaga Vegagerðarinnar að færslu þjóðvegarins. Norður er til hægri. 
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5.3  Byggðarmynstur 

5.3.1  Svipmót bæjarins  
Frá því á fyrstu árum byggðarinnar hefur Borgarnes breytt mikið um svip. Um tíma var 

nesið mjög gróðurvana og það sem olli því meðal annars var ágangur ferðamannahesta. 

Auk þess urðu bændur oft að bíða dögum saman með sláturfé áður en hægt var að koma 

því inn í sláturhús. Hús stóðu mjög dreifð og utan í eða undir klapparholtunum. Með 

árunum varð byggðin smám saman reglubundnari og þéttari. Þá voru margir sem 

ræktuðu tún og garða og girtu lóðir sína til að verja þær fyrir ágangi búfjár. Í upphafi 

voru skrúðgarðar litlir sem engir en árið 1930 var Skallagrímsgarður stofnaður í 

Skallagrímsdal og hefur lengi verið prýði bæjarins. Garðurinn var án efa mörgum 

bæjarbúum hvatning til þess að fegra umhverfið, merki um það eru margir álitlegir trjá- 

og blómgarðar. Á fyrstu árum byggðarinnar voru hús oft kennd við eigendur sína eða 

gefin nöfn en eftir að byggðin tók að þéttast, fengu götur heiti og hús númer. Á fyrri 

árum var algengt að gefa götum nöfn karla og kvenna úr Egils sögu Skallagrímssonar 

(mynd 25). Fyrsta gatan, Egilsgata, var steypt 1963 en í dag eru allar götur með bundnu 

slitlagi. Það sem hefur meðal annars breytt ásýnd bæjarins er að allvíða hefur verið 

sprengt úr holtum vegna byggingaframkvæmda og fyllt hefur verið upp í víkur og voga,  

einkum gert vegna skorts á byggingarlandi (mynd 28). Byggðin teygir sig upp eftir 

nesinu og efsti hluti íbúðarbyggðarinnar er í Bjargslandinu og atvinnusvæðið er enn 

norðar eða í fornu Kárastaðar- og Borgarlandi, á Engjaási og Sólbakka. Gamla 

íbúðarhúsið á Hamri er nú golfskáli og hamarstúnið golfvöllur. Gegnt Hamri er 

hesthúsahverfið og athafnarsvæði hestamanna. Þar norður af er Einkunnir, útivistarsvæði 

Borgnesinga og skógræktargirðing í umsjá Skógræktarfélagsins Aspar í Borgarnesi 

(Jakob, Jón & Þorsteinn, 1993). 

5.3.2  Gatnakerfið 
Ef borgarformfræðin eða réttara sagt bæjarformfræðin í Borgarnesi er skoðuð, má finna 

ýmislegt áhugavert. Á mynd 31 sést mjög áberandi mynstur í lögun gatnakerfisins. Syðst 

á nesinu er upphaflega byggðin og þar tengjast götur vel. Eftir því sem norðar er farið á 

nesinu má sjá meira af botnlangagötum. Nyrsta byggðin sem einnig er sú nýjasta er 

blönduð, bæði með botnlöngum og góðum tengingum. Þá má einnig sjá nokkurs konar 
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rúðumynstur í götumynstrinu í elsta hluta bæjarins en sú lögun er vel þekkt í 

stórborgum.  

5.3.3  Lóðastærð 
Ef rýnt er ofan í hverja götu fyrir sig kemur einnig ýmislegt í ljós, til dæmis fer 

lóðastærð mikið eftir byggingatíma. Það sést glöggt ef nokkrar götur eru teknar og 

bornar saman. Brattagata er í gamla bænum og byggðist hún upp á árunum 1920-1959. 

Þar eru lóðir frá 413–570 m² sem telst frekar lítið. Kjartansgatan er fyrir um það bil 

miðju nesinu og byggðist upp á árunum 1960-1976. Þar eru lóðir að stærðinni 600-1199 

m² sem er töluverð stækkun frá Bröttugötunni. Nýjasta dæmið er Kvíaholt sem er ein 

nyrsta gata bæjarins og þar er byggt á árunum 2002 og til dagsins í dag. Þar eru lóðir frá 

509-924 m². Það má því segja að lóðir séu farnar að minnka aftur (Fasteignamat ríkisins, 

2007). 

5.3.4  Staðsetning á lóðum 
Enn eitt dæmið um borgarformfræði er hvar byggingar standa á lóðum. Í gamla bænum, 

til dæmis á Egilsgötu, Skúlagötu, Bröttugötu og í byrjun Borgarbrautar, eru hús oft og 

tíðum byggð alveg upp við gangstéttir (mynd 21 og 22) en þetta sést ekki í nýju 

hverfunum. Reyndar má ætla að gangstéttir hafi komið eftir á í gamla bænum, það er að 

segja fyrst hafi húsin verið byggð og götur og gangstéttir síðar. Í nýskipulögðu og 

nýbyggðu hverfi, Rauða torginu sem er í gamla bænum má sjá afturhvarf til fortíðar því 

þar hafa húsin verið reist töluvert nálægt götunni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nánast öll hús sem byggð hafa verið eftir 1940 eru með einhvern reit eða garð í suðurátt.  

Mynd 21 og 22. Það sést vel á Egilsgötu hvað húsin standa alveg við götuna. 
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Í eldri hluta Borgarness má víða sjá kofa, bílskúra og jafnvel íbúðarhús byggð hátt uppi 

á klettum og oft og tíðum eru súlur sem halda byggingunum uppi (mynd 23 og 24). Þetta 

sést ekki í nýrri hverfum í dag enda er líklegt að byggingafulltrúi væri fljótur að mæta á 

staðinn og gera athugasemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til að átta sig betur á uppbyggingu bæjarins er hér gróf flokkun á uppbyggingu gatna.  

   Fyrir 1920 Brákarbraut, Egilsgata, Skúlagata 

1920 Brattagata, Gunnlaugsgata 

1930 Berugata, Helgugata 

1940 Borgarbraut, Sæunnargata 

1950 Skallagrímsgata, Þorsteinsgata, Þórólfsgata 

1960 Böðvarsgata, Kjartansgata, Þórunnargata 

1970 Austurholt, Bjarnabraut, Borgarvík, Dílahæð, Engjaás, Garðavík,  

 Hrafnaklettur, Kveldúlfsgata, Þórðargata 

1980 Arnarklettur, Ánahlíð, Fálkaklettur, Höfðaholt, Klettavík, Mávaklettur,  

 Réttarholt, Sólbakki, Súluklettur, Svöluklettur 

1990 Brúartorg, Hamravík 

2000 Digranesgata, Egilsholt, Kvíaholt, Stekkjarholt, Stöðulsholt, Ugluklettur, 

 Vallarás 

(Fasteignamat ríkisins, 2007) 
 

 

 

Mynd 23 og 24. Sumar byggingar í eldri hluta bæjarins standa ansi tæpt. 
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Mynd 25 

Götunöfn og gatnakerfið 
© Rósa Hlín 

N 

Víkur (Sandvík) 
Borgarvík 
Garðavík 
Hamravík 
Klettavík 

Gamli bærinn 
- götunöfn úr Egilssögu 
 
Ánahlíð 
 Brákarsund 
Bjarnarbraut 
Borgarbraut 
Brákarbraut 
 Berugata 
 Böðvarsgata 
 Egilsgata 
 Gunnlaugsgata 
 Helgugata 
 Kjartansgata 
 Kveldúlfsgata 
 Skallagrímsgata 
 Skúlagata 
 Sæunnargata 
 Þorsteinsgata 
 Þórðargata 
 Þórólfsgata 
 
 

Þjónustusvæði 
Brúartorg 
Digranesgata 

Holt  
Austurholt 
Egilsholt 
Höfðaholt 
Kvíaholt 
 
Réttarholt 
Stekkjarholt 
Stöðulsholt 

Klettar 
Arnarklettur 
Fálkaklettur 
(Fjóluklettur) 
Hrafnaklettur 
Mávaklettur 
Súluklettur 
Svöluklettur 
Ugluklettur 

Auka götur í gamla bænum 
Brattagata 
Dílahæð 
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5.3.5  Gripahús bæjarins  
Fyrr á árum var algengt að íbúar bæjarins drýgðu tekjur sínar með smábúskap og var því 

mikið um útihús sem oft á tíðum voru inni á sjálfum lóðunum og jafnvel mjög nærri 

íbúðarhúsum. Í þá daga var úthlutun lóða með þeim hætti að fólk fékk lóð undir hús sín 

og aðra ræktunarlóð til garðræktar, beitar og sláttar.  Í dag má enn sjá sum þessara 

útihúsa í gamla hluta bæjarins. Flest hafa þó fengið önnur hlutverk eins og til dæmis 

fjárhúsin á lóð Borgarbrautar 16, hluti húss við Berugötu 8 (mynd 26) og eins í húsi á 

Borgarbraut 25 en þar var til skamms tíma lítið fjós í kjallara. Þá má einnig nefna útihús 

á lóðum við Borgarbraut 52 og Gunnlaugsgötu 21b. Mörg útihús stóðu þar sem nú er 

Böðvarsgata, Þorseinsgata og víðar inni í byggðinni. Eftir að herinn fór eftir seinni 

heimsstyrjöld, nýttu menn sér bragga hersins meðal annars fyrir skepnur. Hesthús voru í 

Votadal þar sem nú er gatan Hamravík en þau voru rifin í upphafi níunda áratugarins. 

Síðustu kýrnar fóru úr bænum árið 1963 og síðustu kindurnar eftir 1970 (Ingimundur 

Grétarsson, samtal október 2007). 

 

 

5.3.6  Uppfyllingar  
Fyllt hefur verið upp í nokkrar víkur og voga við Borgarnes til að fá meira landrými 

undir byggingar (mynd 28). Fyrsta uppfyllingin sem gerð var í bænum var í Brákarey 

þar sem höfnin er. Höfnin var stækkuð og meira fyllt upp í 1950-60 og síðar 1978-80. 

Tvær aðrar uppfyllingar eru í Brákarey, önnur er undir og fyrir framan skemmuna 

svokölluðu, hin er þar sem stórgripasláturhúsið stendur á austanverðri eynni og var gerð 

eftir 1980. Uppfyllingin við safnahúsið var gerð á árunum 1978 og fram undir 1980. Hjá 

Mynd 26. Við Berugötu stendur gamlt gripahús sem hefur fengið annað notkunagildi. 
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Rauða torginu var byrjað að fylla upp við sundið um 1970, það er að segja þar sem 

gamla sláturhúsið stóð áður. Ekki var farið að fylla upp fyrir framan gamla samlagshúsið 

fyrr en hætt var vinnslu mjólkur þar eða upp úr 1980. Hjá íþróttavellinum var hafist 

handa við að fylla upp árið 1987. Verslunin Hyrnan stendur ekki á fyllingu en 

bensínstöð Skeljungs er á fyllingu sem gerð var fljótlega eftir að Borgarfjarðarbrú var 

tekin í notkun. Uppfyllingin undir bensínstöð Olís er gerð á árunum 1995-96 og eftir 

aldamótin 2000 var fyllt upp í þar sem Sparisjóður Mýrasýslu stendur og Bónus. Því 

lauk fyrir árið 2005 (Ingimundur Grétarsson, samtal október 2007). 

5.3.7  Græn svæði 
Á öllum þéttbýlisstöðum má finna grænt net en það er vefurinn af gróðri og náttúru sem 

umlykur bæji og þéttbýli. Hann getur verið meira og minna samofinn eða minni svæði. 

Oft og tíðum tengir græna netið allt saman, svo sem göngustígar, reiðstígar, 

íþróttasvæði, almenningsgarðar, skóla og leiksvæði, kirkjugarðar, strandsvæði, fjara, 

vötn, lækir og allt innan þéttbýlis. Græn svæði eru afar mikilvæg fyrir öll þéttbýli því 

þau búa til ramma utan um íbúðarbyggðina, skipta bænum upp í svæði, gefa bænum 

sérstöðu og oft sögulega þýðingu. Græn svæði þurfa nauðsynlega að hafa fjölbreytt 

innihald og eru mikilvæg fyrir endurnæringu og útivist (Tom Dyring, 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 27. Íþróttamannvirki í Borgarnesi eru hin glæsilegustu og eru byggð á uppfyllingu.  
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Mikil áhersla er lögð á þéttingu byggðar nú í dag þar sem fólksfjöldi fer vaxandi á sama 

tíma og fjöldi einstaklinga á hvert heimili fer minnkandi. Þá er land oft og tíðum 

takmarkað. Það vill oft verða að gengið er á útivistarsvæði en skipulagsyfirvöld víða um 

heim hafa lagt aukna áherslu á að sporna gegn því að græn svæði séu tekin undir byggð 

(Sigríður Kristjánsdóttir, 2005). Því miður hefur þessi stefna ekki verið tekin upp í 

Borgarnesi. Líkt og sjá má á mynd 29 eru ekki mörg græn svæði í Borgarnesbæ. Þó má 

bæta því við að fjara telst til grænna svæða en fjaran umhverfis Borgarnes er ekki öll í 

eigu bæjarins heldur tilheyrir hluti hennar ennþá Bjargi. Þá er sífellt gengið á grænu 

svæðin í bænum líkt og annar staðar þegar reynt er að þétta byggðina. Nýjustu dæmi 

þess í Borgarnesi er til dæmis tjaldsvæðið sem var inni í bænum við hlið Hyrnutorgs og 

var tekið undir menntaskólann. Þá var stórt leiksvæði í Bjargslandi sem kallað var 

Wembley tekið undir fjölbýlishús. Útivistasvæði Borgnesinga er fyrir utan bæinn eða 

fyrir ofan hesthúsahverfið. Til þess að geta komist upp í hesthús, á golfvöllinn eða upp í 

útivistasvæði Borgnesinga, Einkunnir, þarf helst að fara akandi á bílum. Ef fólk kýs að 

ganga, þarf það að ganga eftir þjóðveginum þar sem mikil og hröð umferð er.  

5.3.8  Jaðarbelti 
Jaðarbelti er viss landnotkun í útjaðri byggða. Landið er ráðstafað til mismunandi nota, 

til dæmis undir iðnað, landbúnað, stofnanir, verslun og útivist. Þær stofnanir sem geta 

verið á jaðarbeltum eru sem dæmi á sviði menntunar, heilbrigðisþjónustu, stjórnsýslu og 

kirkjugarðar. Eitt af einkennum jaðarbelta er hvað landnotkunin er misleit. Þar sjást oft 

stórar byggingar á óreglulegum lóðum og með lítinn þéttleika. Oft og tíðum skera 

jaðarbeltin sig úr þéttofnu borgarlandslaginu þó þau hafi jafnvel myndast á mismunandi 

tímum. Hvert jaðarbelti endurspeglar landnotkun í anda þeirra tíðar sem það myndaðist á 

(Sigríður Kristjánsdóttir, 2003). Landnotkunin á landfyllingum einkennist af 

jaðarbeltislandnotkun (Sigríður Kristjánsdóttir, 2007) 

Góð dæmi um jaðarbeltisnotkun í Borgarnesi eru byggingar á landfyllingum, svo sem 

íþróttamannvirkin, húsnæði sýslumanns, safnahúsið og yngsta dæmið er Sparisjóður 

Mýrarsýslu. Þá hefur Menntaskóla Borgarfjarðar verið fenginn staður á gömlu 

jaðarsvæði þar sem áður var tjaldsvæði og malarvöllur. 
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Mynd 28 

Uppfyllingar á nesinu 
© Rósa Hlín 
 

N 

Þessi fylling var gerð í 
nokkrum skrefum á árunum 
1981-2005 og er undir 
verslanir og þjónustu. 
 

Árið 1987 var byrjað á 
uppfyllingu undir 
íþróttamannvirki. 

Fyllt var upp fyrir safnahúsið, 
sýslumanninn og fleira á 
árunum 1978-1980. 
 

Í Brákarey var fyllt upp í nokkrum 
áföngum, allt að árinu 1980.  
 

Fyllt var upp á Rauða 
torginu á árunum 
1978-1980. 
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Mynd 29 

Græn svæði 
© Rósa Hlín 

Leikskóli 

„Kastali“ 
leiksvæði 

„Völlur í Sandvík“ 
leiksvæði á grasbletti 

Tjaldsvæði 
við Granastaði 

Leikskóli 

Kirkjugarðurinn 

Íþróttasvæðið 

Bjössaróló 

Kjartansgötuvöllur 
leiksvæði 

Skallagrímsgarður 
skrúðgarður 

Kveldúlfsvöllur 
(jólatréð) 

Einkunnir (útivistasvæði) 
Hesthús 

Hamar (golfvöllur) 

N 

Voru áður útivistarsvæði,  
„Wembley“ og tjaldsvæði 
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5.3.9  Landnotkunarmynstur 
Ef skoðað er landnotkunarmynstrið í Borgarnesi, má sjá mikla breytingu á því í gegnum 

árin. Í upphafi byggðar voru hús á stangli og mynstrið dreift og gisið (mynd 12). Við 

fyrstu sýn virðast byggingareitir vera hálf tilviljanakenndir. Með tímanum þéttist 

byggðin, einkum eftir að skipulag Sigurðar Guðmundssonar var tekið í notkun (mynd 

15). Byggð fór að þéttast, götur mynduðu línur í gegnum bæinn og húsin gerðu 

línumynstrin enn skýrari. Á loftmyndinni frá árinu 1945 (mynd 12) sést greinilega 

hversu óregluleg byggðin er og á loftmyndinni frá 1959 (mynd 13) sjást áberandi 

túnskikar þar sem nú er til dæmis Kjartansgata og Kveldúlfsgata. Þessi tún sýna 

áhersluna sem íbúarnir hafa lagt á að geta aflað heyja fyrir búpening sinn. Loftmyndirnar 

sýna hvernig húsum er vandlega komið fyrir innan um mishæðótt landslagið og mynda 

þá oft skemmtilegar bugður og mynstur, byggðin er felld að landinu. Ef skoðað er kort 

Sigurðar Guðmundssonar (mynd 15) má lesa upplýsingar um ástand landsins eins og það 

var þegar að skipulagsuppdrátturinn var búinn til. Þar sést vel hvar náttúran setti 

byggðinni skorður og hvar ákveðin svæði eru skilin eftir sem í dag eru orðin byggð. 

Byggðin í Borgarnesi þandist mikið út en nú á síðustu árum hefur hún verið þétt til muna 

þar sem skortur hefur verið á byggingarlandi auk þess sem tækniframfarir hafa orðið til 

þess að auðveldara er að byggja þar sem áður þótti óbyggilegt. Eftir því sem tíminn leið, 

varð byggðin enn skipulagðari og þéttari. Götur og hús þræddu sig upp með 

strandlengjum í átt til norðurs.  

Byggðin vex en yfirleitt gerist það ekki jafnt og þétt heldur í stökkum. Eftir því sem 

byggðin stækkar skilur hún eftir göt og óbyggð svæði (mynd 8) sem jafnvel síðar meir er 

byggt upp í. Gæði landsvæða geta breyst, allt frá því að vera óbyggileg og yfir í það að 

verða eftirsótt byggingarland, samfara tækniframförum (Sigríður Kristjánsdóttir, 2005). 

Í dag, 2008, er enn verið að þétta byggð svo landnotkunin er enn að breytast.  

Einn af aðalþáttum góðs skipulag á að vera að nýta formfræðilega auðlind náttúrunnar 

og láta byggðina endurspegla landslagið. Á Íslandi er það algengt að byggðin sé látin 

ýkja upp landslagið þar sem hús eru oft reist upp á hólum og hæðum (Sigríður 

Kristjánsdóttir, 2005). Gott dæmi um þetta í Borgarnesi er kirkjan og barnaskólinn.  
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Mynd 30 

Hverfanöfn í Borgarnesi  
Í daglegu tali 
© Rósa Hlín 

(iðnaðarhverfi) 

Nýja hverfi (Bjargsland 2) 

Sandvík 

Þjónustusvæði 
Íþróttasvæði 

Gamli bær 

            Eyjan 

Bjargsland 

N 

Sólabakki 
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6  Niðurstöður 

6.1  Upphaf byggðarinnar 
Það eru nokkur atriði sem hafa haft mikil áhrif á byggðina í Borgarnesi. Má þar fyrst 

nefna að byggð hófst þar með verslun en ekki sjávarútvegi eins og flestir bæjir hér á 

landi. Það var fyrst og fremst verslun og samgöngur sem stuðlaði að stækkun þessa 

þéttbýlis eins og sjá má á lesningu kaflanna hér á undan.  

6.2  Lögun byggðarinnar 
Eftir því sem bærinn stækkaði voru önnur atriði sem höfðu mikil áhrif á stærð hans og 

lögun. Bærinn er byggður á litlu nesi sem mótar og heftir bæinn við viss höft. Þó 

notkuðust Borgnesingar við fyllingar og má því segja að byggðin hafi haft viss áhrif á 

nesið sjálft og jafnvel mótað það. Þá hefur klettótt landslagið einnig haft áhrif á hvar 

hægt hefur verið að byggja þó nú í seinni tíð hafi tækninni fleygt fram. Byggðin teygir 

sig upp eftir nesinu og áfram norðureftir og myndar því einskonar línu. Það góða við 

landslagið á nesinu er hvað það mótar og býr til fallegt bæjarstæði. Það má því segja að 

bærinn hafi bæði notið góðs og ills af náttúrunni. Þá verður forvitnilegt að fylgjast með 

þróuninni ef þjóðvegurinn verður færður. 

6.3  Færsla byggðarinnar 
Segja má að þjóðvegurinn hafi viss áhrif á bæjarleguna en byggðin teygir sig eftir 

þjóðveginum. Fyrir aldamótin 2000 var miðbær Borgnesinga niðri við Rauða torg (mynd 

32) en eftir aldamótin færðist hann að Brúartorgi þar sem hann er nú (mynd 33). Færðist 

miðbærinn að þjóðveginum og því má spyrja sig hvað gerist ef þjóðvegurinn verður 

færður út úr byggðinni. Færist þá miðbærinn aftur? Kannski það verði miðbær við 

Bjargsland 2 í framtíðinni (mynd 34). Ennfremur er spurning hvað gerist ef 

þjóðvegurinn verður færður út á fyllingu eins og nýjasta tillaga Vegagerðarinnar segir til 

um (sjá mynd 20). Gætu verslanir jafnvel sótt um að byggja á fyllingu meðfram 

þjóðveginum og þá myndast röð verslana meðfram allri fyllingunni. Gæti það gerst að 

byggðin teygji sig út að þjóðveginum og fyllt verði alveg upp í það sem á vantar að 

nesinu. Lögunin á nesinu mun þá breytast enn einu sinni. Hver veit nema nýr miðbær 

verði skipulagður á fyllingum? Landnotkunin og landmótunin tekur sífelldum 

breytingum. 
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Hér sést þróun byggðarinnar á árunum 1950, 
1960, 1970, 1980, 1990, 2000 og 2007.  
Vel sést hvað bætist stöðugt við uppfyllingar á 
nesinu, hvernig Borgarfjarðarbrúin kemur inn og 
hvað byggðin teygir sig upp með nesinu og 
meðfram þjóðveginum. 
 
 
     © Rósa Hlín 

Mynd 31 

Þróun byggðarinnar 
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Mynd 32 

Skipulag Borgarness 1938 
Landnotkunarmynstur og greining 
© Rósa Hlín 

 

Hringirnir sýna hvar landaslagið hefur mótandi 
áhrif á byggðina. Þar sem hringirnir eru, er mjög 
klettótt svæði og erfitt til bygginga. Sérstaklega á 
þeim tíma sem nálægð byggð byggist upp.   
 
 
Stóru örvarnar sýna hvar uppfyllingar 
bætast við nesið á árunum á eftir.  
 
 
Litlu örvarnar sýna botnlangagötur og 
stefnu þeirra.  

 
Stjarnan sýnir hvar staðsetning 
miðbæjarins er. 

Eftir að uppfyllingarnar komu 
með sínum jaðarbeltis-
byggingum, myndaðist nokkurs 
konar hringur utan um gamla 
miðbæinn. Innan hringsins er 
miðbærinn, allar helstu 
stofnanir og þjónusta.  
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Mynd 33 

Loftmynd af Borgarnesi 2003 
Landnotkunarmynstur og greining 

Í dag er tæknin orðin það mikil að 
byggt er nánast hvar sem er.  
 
Rauða svæðið sýnir það land sem enn 
er ekki í eigu bæjarins, er í eigu Bjargs.  
 
Rauðu litlu örvarnar sýna botnlanga og 
stefnur þeirra.  
 
Rauða stjarnan sýnir það svæði sem 
flokkast undir miðbæ í dag, 2008.  
 
Hringurinn um miðbæinn, stofnanir og 
uppfyllingarnar er orðin töluvert stærri.  
 

N 

© Rósa Hlín 

Gula brotalínan sýnir 
hvar skipulagið frá 
1938 afmarkast.  
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6.4  Áhrif byggðarinnar á grænu svæðin 
Í Borgarnesi má finna einhver græn svæði en því miður hefur á undanförnum árum verið 

gengið á þessi svæði. Má sem dæmi nefna fallega tjaldsvæðið þar sem nú er risinn 

Menntaskóli Borgarfjarðar (mynd 29). Þá var stór, óskipulagður fótboltavöllur uppi í 

Bjargslandi, kallaður Wembley, tekinn undir fjölbýlishús (mynd 29).  

Það er afar mikilvægt að halda í grænu svæðin því þau virka oft sem lungu bæjarins. Það 

má geta sér þess til að öllum líður betur að sjá eitthvað grænt í kringum sig og bæir 

verða fallegri og vinalegri fyrir vikið.  

6.5  Bílabær 
Vegna legu og lögunar bæjarins er oft og tíðum erfitt að komast leiðar sinnar nema 

notast við bíla. Til dæmis er veglengdin frá bryggjunni í Brákarey og að Sólbakka 1 í 

iðnaðahverfinu (mynd 30) 3,9 km. Það má því segja að Borgarnes sé bílabær og er það 

frekar undarlegt þar sem aðeins 1938 manneskjur búa í bænum (Hagstofa Íslands, 2008). 

6.6  Hljóðmengun vegna þjóðvegarins 
Einn af stærstu ókostum við þjóðveg eitt í gegnum bæinn er hávaðinn sem honum fylgir. 

Á nóttunni þegar allt á að vera hljótt, magnast hljóðin frá bílum og ekki síst 

flutningabílum. Má líkja því að einn bíll að nóttu sé eins og tíu bílar að degi til. Þá 

heyrist einnig mikið hljóð frá Borgarfjarðarbrúnni á nóttunni þegar flutningabílar keyra 

yfir samskeytin á brúnni. Á framtíðaráætlun er að flytja þjóðveginn út fyrir byggðina 

(mynd 20) og á fyllingu.  

Þá vaknar upp sú spurning hversu hátt á eftir að heyrast í umferð á þeirri leið þar sem 

vatnsflötur virkar eins og spegill fyrir hljóð og það endurkastast (Ólafur Hjálmarsson, 

2008). Þá gæti farið svo að mikil truflun verði fyrir íbúa Sandvíkur og Bjargslands ef 

ekki verður farið út í miklar hljóðvarnir.  

Það geta verið alvarlegar afleiðingar á of miklum hávaða og sér í lagi þegar fólk þarf á 

hvíld að halda á nóttunni. Hávaði er vanmetið umhverfis- og heilbrigðisvandamál 

(Ólafur Hjálmarsson, 2008). 
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1 

2 

3 
Mynd 34 

Samantekt á Borgarnesi 
© Rósa Hlín 

N 

1 Þróaðist sem miðbær frá 
upphafi bæjarins og til um það 
bil aldamótanna 2000. 
 
2 Tók við af miðbæ númer eitt. 
 
3 Verður hugsanlega miðbær 
þarna í framtíðinni?  

    Stjörnurnar tákna  
    miðbæi. 
 
    Gulu flekarnir eru    
    uppfyllingar. 
 
     Brotalínur umlykja  
     þau svæði sem  
     byggðust upp.  

Rauða brotalína: 
byggðist upp fyrir árið 
1950. 
Græna brotalína: 
byggðist upp á milli 
áranna 1950-1970. 
Fjólubláa brotalína: 
Byggðist upp á milli 
áranna 1970-2000. 
Bláa brotalína: 
byggðist upp eftir árið 
2000. 
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7  Umræður og ályktanir 
Helstu skipulagsvandamál bæjarins í dag eru tiltölulega þau sömu og talin voru upp í 

endurskoðuðu aðalskipulagi 1997-2017 en þau voru meðal annars: 

1) Bærinn er staðsettur á löngu og mjóu nesi þar sem að byggðin byrjar fremst með 

höfn og vex inn í landið. Bærinn er því langur og mjór með langar vegalengdir.  

2) Hringvegurinn liggur í gegnum meira en hálfan bæinn og skapar mikla 

slysahættu auk loft- og hljóðmengunar.  

3) Þungaflutningar og umferð er mikil í gegnum bæinn. 

4) Enginn afgerandi miðbær er lengur í byggðinni (Richard Ólafur Briem, 1998). 

 

Helsta skipulagsvandamál bæjarins er hvað nesið er langt og mjótt og hversu mikil 

umferð fer í gegnum bæinn.  

Í dag hefur myndast nýr miðbær við Brúartorg sem hægt er að styrkja og efla. Allar líkur 

eru á því að þar verði blómlegur miðbær fyrir komandi kynslóðir. Hann er miðsvæðis 

fyrir bæjarbúa og mikið sóttur. Ókosturinn við staðsetningu nýja miðbæjarins er 

veðráttan en á þessu svæði er oft og tíðum mikið rok sem þó væri hægt að hamla 

eitthvað með trjám og gróðri.  

Það er löngu tímabært að færa þjóðveginn út fyrir bæjarmörkin og það eru nokkrar 

ástæður fyrir því. Fyrir það fyrsta þá er einkennilegt að hafa þjóðveg inni í kaupstað þar 

sem hámarkshraði er 50 km/klst. Í öðru lagi sem er kannski það mikilvægasta og 

áhrifamesta, þá hafa margir slasast eða týnt lífi á þjóðveginum inni í bænum. Það er því 

nauðsynlegt að flytja þjóðveginn út úr bænum vegna mikillar slysahættu. Í þriðja lagi er 

hljóðmengunin af völdum þjóðvegarins mikil og hefur til dæmis áhrif á fasteignaverð í 

Borgarnesi. Hver vill borga of mikið fyrir hús sem stendur alveg ofan í þjóðvegi? Þá er 

það einnig heilsuspillandi að búa við of mikinn umferðarnið. Í fjórða lagi skapar 

þjóðvegurinn mikla mengun hér í bæ, bæði sjónmengun, áðurnefnda hljóðmengun og að 

lokum loftmengun af útblæstri. Öll mengun er heilsuspillandi. Í fimmta lagi eiga íbúar 

bæjarins rétt á því að lifa í rólegum og þægilega stórum bæ þar sem greiðlega á að vera 

hægt að komast leiðar sinnar. Það er einkennilegt að í um 2000 manna bæ, er oft og 

tíðum löng bið á gatnamótum eftir að komast áfram vegna umferðar af þjóðveginum.  
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Borgarnes er fallegur og góður bær þar sem gott er að búa og gott er að staldra við. 

Bærinn hefur skapað sér stóran og sterkan sess sem verslunar og þjónustusvæði og það 

mun líklegst ekki breytast á nokkurn hátt þrátt fyrir að þjóðvegurinn yrði fluttur úr 

bænum. Fólk þarf enn á þjónustu að halda og munar líklegast ekki um það að taka 1-2 

mínútna krók fyrir þá þörf. Það er alveg eins líklegt að ferðamönnum eigi eftir að finnast 

ennþá meira spennandi að koma við í Borgarnesi ef þjóðvegurinn yrði ekki alveg ofan í 

bænum.  

Ef að þjóðvegurinn verður fluttur úr fyrir bæinn þarf að vanda vel til verka, bæði vegna 

hugsanlegrar hljóðmengunar og ekki síst vegna þess sjónræna. Það er því nauðsynlegt að 

setja saman góðan hóp af sérfræðingum sem mynda saman mikla reynslu og þekkingu.  

Borgnesingar þurfa að hafa meiri trú á sjálfum sér og fallega bænum sínum. 

Þjóðvegurinn er ekki lífið í Borgarnesi, Borgarnes er lífið við þjóðveginn.   
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Viðauki 1 
 
Staðfest skipulag af Borgarnesi 
3. janúar 1938.  
 
Páll Líndal. (1982). Bæirnir 
byggjast, yfirlit um þróun 
skipulagsmála á Íslandi til   
ársins  1938. Reykjavík. 
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Viðauki 2. Götur og einkenni þeirra 
 
Götuheiti  Nr.  Byggingarár  Lóðarstærðir (dæmi) 
Arnarklettur  1-30  1983-2008 
Austurholt  1-8  1978-1980  364 - 825 m² 
Ánahlíð  2-20  1987-1990 
Berugata  2-30  1934-1975 
Bjarnarbraut  1-8  1978-1989  2.015 - 2.477 m² 
Borgarbraut  1-74  1932-1963 
Borgarvík  1-25  1975-1979 
Brattagata   1-8  1920-1959  405 – 570 m² 
Brákarbraut  1-21  1876-1963  264 - 3.162 m² 
Brúartorg  1-8  1991-2003 
Böðvarsgata  1-27  1965-1998 
Digranesgata  1-6  2005 
Dílahæð  1-11  1974-1982 
Egilsgata  10-23  1906-1995  256 – 4.776 m² 
Egilsholt  1-2  2003-2005  6.316 – 7.642 m² 
Engjaás  1-9  1978-1996 
Fálkaklettur  1-16  1982 
Garðavík  1-15  1975 
Gunnlaugsgata 1-21  1926-1977  237 – 9.304 m² 
Hamravík  2-32  1998-2000 
Helgugata  1-13  1939-1967  483 – 1.000 m² 
Hrafnaklettur  1-9  1978-1989  487 – 1.817,5 m² 
Höfðaholt  1-10  1980-1983 
Kjartansgata  1-29  1960-1976  600 – 1.199 m² 
Klettavík  1-15  1977-1979 
Kveldúlfsgata  1-28  1969-1977 
Kvíaholt  1-31  2002-2008  509 – 924 m²  
Mávaklettur  1-16  1982-1984 
Réttarholt  1-10  1978-1981  736 – 770 m² 
Skallagrímsgata 1-8  1947-1968 
Skúlagata   1-23  1890-1968  317 – 1.800 m² 
Sólbakki  1-19  1979-2002 
Stekkjarholt  1-6  2007-2008  565 – 775 m² 
Stöðulsholt  1-40  2006-2008 
Súluklettur   1-5  1983   840 m² 
Svöluklettur  1-4  1984-2001 
Sæunnargata  1-12  1947-1967 
Ugluklettur  1-4  2007 
Vallarás  1-18  2001-2008 
Þorsteinsgata  1-21  1938-1976 
Þórðargata  2-30  1973-1979  320 – 420 m² 
Þórólfsgata  1-21  1930-1966 
Þórunnargata  1-9  1964-1966                  (Fasteignamat ríkisins, 2007) 


