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Yfirlýsing

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 áður fram til hærri prófgráðu.

______________________________________

María Guðbjörg Jóhannsdóttir
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Abstract

The urban morphology theories search for the development of an 
urban growth model for a contemporary city. Theories by Caniggia 
and Conzen were explored by Kristjánsdóttir studying of the outward 
grow of the city of Reykjavik, Iceland. Now applying theories on 
smaller towns in Iceland, located around the coast of Iceland.

The concept (Conzen 1960) is used to mark growth periods of smaller 
towns and leading- type concept (Caniggia 1970) to find changes in 
the build form mark new growth periods. The leading types of towns 
around the coastline, located in fjords are identified. Town Isafjord, 
Siglufjord and Neskaupstad, located in fjords around the coastline 
are explored and similarity found. Key concepts, common to their 
approaches are identified: place, built form, time and space.

The development of smaller towns are compared to development in 
the city of Reykjavik. Evidence of a similarity in development around 
Iceland. Each leading-type in the city of Reykjavík was found in the 
smaller towns. urban growth development was different because of 
landscape around the city of Reykjavík is not the same as in Isafjord, 
Siglufjord and Neskaupstad. Nature, landscape and weather in Iceland 
controls development of urban growth, along with the fish industry.

Urban growth and leading types in smaller towns of Iceland give 
useful information on the development around the coastline of Iceland.

Key words: urban planning development, urban morphology, leading 
types, urban growth, urban parallel.

Ágrip

Borgarformfræði leitast eftir að skoða þróun og vöxt skipulaga. M.R.G. 
Conzen lagði áherslu á að rýna í borgarformin og byggðarmynstrin 
ásamt sögulegri þróun til á átta sig á skipulagseinkennum. Caniggia 
rýndi í leiðandi byggingarstíla til að finna ráðandi formgerð hvers tíma. 
Hann setti byggingar og form þeirra í sögulegt samhengi sem mynduðu 
hlekki í tungumáli byggingararfleifðar.  Sigríður Kristjánsdóttir beitti 
aðferðum borgarformfræði og skoðaði vaxtarskeið og ráðandi formgerð 
í Reykjavík. Hún fléttaði saman aðferðir Conzen og Caniggia til að 
greina borgarformin í Reykjavík. Hluti af rannsóknaraðferð hennar var 
endurtekin á þrem öðrum þéttbýlisstöðum á Íslandi.

Þéttbýlisstaðirnir sem valdir voru, Ísafjörður í Skutulsfirði, Siglufjörður 
í Siglufirði og Neskaupstaður í Norðfirði, mynduðust við áþekkar 
aðstæður í þröngum fjörðum. Dregin eru fram vaxtarskeið, borgarform 
og ráðandi formgerð staðanna, hvers fyrir sig og sameiginlega, til að 
greina lýsandi skipulagseinkenni. 

Þéttbýlisstaðir byggjast svipað upp á Íslandi en náttúran er helsti 
áhrifavaldur í þróun þeirra ásamt sjávarútvegi. Greiningar á 
þéttbýlisstöðunum bentu til samspils milli ílanga byggðarformsins og 
stærð undirlendis. Þéttbýlisstaðirnir þrír eiga sér mörg sameiginleg 
skipulagseinkenni og landslag fjarðanna er ámóta. Vaxtarskeið er 
þau sömu og í Reykjavík en lögun og form skipulaganna er öðruvísi 
þar sem landslag er þrengra og undirlendi af skornari skammti en í 
Reykjavík. 

Greiningar á skipulagseinkennum þéttbýlisstaða í fjörðum veita góða 
innsýn í þróun þéttbýlisstaða við strandlínu Íslands.

Lykilorð: Skipulagsþróun, borgarform, ráðandi formgerð, vaxtarskeið, 
skipulagseinkenni, áhrifavaldar. 



x



xi

Þakkir

Eftirtaldir aðilar eiga þakkir skilið. Starfsfólk Landbúnaðarháskóla 
Íslands fyrir skilning og þolinmæði. Starfsfólkið á Keldnaholti, takk 
fyrir samveruna. 

Ísafjarðarbær, Fjarðabyggð og Fjallabyggð fá miklar þakkir. Öll 
sveitarfélögin voru liðleg og hjálpfús að veita upplýsingar og 
aðgang að kortumgrunnum, skanna kort, taka myndir og leita að 
gömlum uppdráttum. Sérstakar þakkir fá Jóna Símonía Bjarnadóttir 
forstöðumaður safnahússins á Ísafirði fyrir aðgang á uppdráttum. 
Örlygur Kristfinnsson safnstjóri Síldarminjasafns Íslands fyrir aðstoð 
og aðgang að heimildum. Eldri borgarar á Byggðasafninu í Neskaupstað 
sem settust niður með mér og fræddu mig um gamla tíma í þorpinu.

Skipulagsstofnun ríkisins veitti mér fullan aðgang að eldri 
skipulagsuppdráttum. Það var einstakt að fá að skoða gömul og í 
mörgum tilfellum einsaka uppdrætti sem sjaldan líta dagsins ljós og 
vera treyst fyrir þeim. Unnsteinn Gíslason skipulagsfræðingur fær 
sérstakar þakkir fyrir að að hleypa mér upp á háaloftið.

Fyrir ómetanlega aðstoð fá eftirtaldir einstaklingar. Bragi Bergson 
sagnfræðingur fyrir aðstoð á bundu máli. Lilja Kristín Ólafsdóttir 
landslagsarkitekt fyrir tölvutengda aðstoð og uppsetningu. Heiða 
Hrund Jack fyrir umræður og athugasemdir.  

Landmótun fær þakkir fyrir að veita mér vinnuaðstöðu og síðar að 
bjóða mér starf samhliða ritgerðarferlinu. Þau hvöttu mig til dáða og 
sýndu mér mikla tillitsemi á síðustu metrunum. Stuðningur þeirra og 
trú á mér var ómetanlegur. Takk fyrir andlegan stuðning og styrk.

Foreldrar, fjölskylda og vinir fyrir umburðarlyndi, skilning og 
endalausan stuðning. Þolinmæði er dyggð. Gussi fyrir leiða mig áfram 
þegar ég gat það ekki sjálf. Takk!

Bjarni Reynarsson, Land- og skipulagsfræðingur, veitti mér 
innblástur til að tengja saman sögu og borgarform evrópskra borga og 
þéttbýlisstaða á Íslandi. Að lesa í landið og tengja sögu út frá mynstri 
og þéttleika byggða er virkilega skemmtilegt.

Síðast en ekki síst Sigríður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur Mögnuð 
manneskja sem staðið hefur með mér í gegnum öll þessi ár. Þetta hefur 
verið frábært tímabil, með hlátri og gráti. Viska þín og einlægur áhugi 
á skipulagsfræðum heillar mig, hvetur til frekari sigra og mun gera um 
ókomna tíð. Takk fyrir að opna fyrir mér heim borgarformfræðinnar.
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Skipulagsuppdráttur: Uppdráttur sem sýnir fyrirhugaða notkun lands í 
samræmi við þá stefnumörku sem kynnt er í skipulagsgreinargerð. 

Skipulagsþróun: Borgarform og rými þróast með tímanum. Byggðarmynstur 
vex, stækkar og breytist út frá áhrifavöldum.

Vaxtarskeið: Tímabil í þróun skipulaga. Lóðrétt og lárétt form, sögulegir 
atburðir, samfélagslegar aðstæður og fólksfjöldi geta myndað vaxtarskeið 
sem lýsa byggðu umhverfi og þróunferlum sem skapaði þau. 

Þéttbýli: Þyrping húsa þar sem búa a.m.k. 50 manns og fjarlægð milli húsa 
fer að jafnaði ekki yfir 200 metra. Afmarka má þéttbýli með öðrum hætti í 
aðalskipulagi sveitarfélags.

Þéttbýlisuppdráttur: Skipulagsuppdráttur Aðalskipulags sem nær yfir 
þéttbýli innan viðkomandi sveitarfélags.

Þéttleiki byggðar: Byggingarmagn miðað við flatarmál lands sem m.a. er 
lýst með nýtingarhlutfalli eða reikningsstærðum eins og íbúar/ha eða íbúðir/h

Hugtök 

Aðalskipulag: Skipulagsáætlun sem nær til alls lands sveitarfélags. Þar 
birtist stefna sveitarstjórnar um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, 
umhverfismál, þróun byggðar og byggðarmynstur til a.m.k. 12 ára.

Áhrifavaldar: Eitthvað sem veldur áhrifum á byggðarþróun t.d. landslag 
og veðurfar, stefnur í stjórnmálum eða skipulagsmálum, mannfjöldaþróun, 
atvinnuhættir, eignarhald og sveitarstjórn.

Borgarform og byggðarmynstur: Fyrirkomulag, lögun og yfirbragð byggðar 
og landnotkunar, svo sem húsagerðir, hæð húsa, þéttleiki byggðar og tegundir 
landnotkunar mynda form. 

Landnotkun: Ráðstöfun lands til mismunandi nota, svo sem undir íbúðir, 
frístundahús, iðnað, verslun, útivist og landbúnað. 

Landnotkunarflokkur: Landsvæði flokkað eftir notkun og segir til um hvaða 
landnotkun er heimil á tilteknum landnotkunarreit.  Samkvæmt skipulagslögum 
eru landsvæði flokkuð eftir mismunandi notkun þ.e. íbúðarsvæði, þjónustu- 
og verslunarsvæði, miðsvæði, athafnasvæði, iðnaðarsvæði, hafnarsvæði, opin 
svæði til sérstakra nota, landbúnaðarsvæði og svo framvegis.

Landslag: Misfellur í landi. Svæði sem hefur ásýnd og einkenni vegna 
náttúrulegra þátta og samspils þar á milli. Landslag tekur þannig til daglegs 
umhverfis, umhverfis með verndargildi. 

Manngert landslag: Svæði sem hefur ásýnd og einkenni vegna manngerðra 
þátta og samspils þar á milli. Hefur orðið fyrir áhrifum af mannanna 
völdum, meðal annars þéttbýli, dreifbýli, samgöngur, húsaþyrpingar, 
landnotkunarsvæði, virkjanir og menning.

Skipulagseinkenni: Meðal annars hvernig landnotkunarsvæði, gatnakerfi, 
tegundir og aldur húsa og hverfa skapa mynstur byggðarinnar og gefa 
skipulaginu einkennandi form, útlit, rýmismyndun og upplifun. 
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1. Inngangur 

Í kaflanum er farið yfir viðfangsefnið og tilurð þess, markmið og 
rannsóknarspurningu gerð ítarleg skil. Efnistök og uppbygging 
ritgerðar útskýrð.
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1.1 Tilurð verkefnis

Upphaf, stöðnun eða endalok byggðarlaga, er oft á tíðum dutlungum 
náttúrunnar háð. 

Þetta verkefni er valið vegna þess að það tengir saman áhuga á sögu, 
byggðarþróun og skipulagi þéttbýlisstaða. Velt er upp spurningum eins 
og hvort til sé eitthvað dæmigert form? Hvað er það við þéttbýlisstaði 
sem fær fólk til að segja “þetta er dæmigert sjávarþorp“, „dæmigerður 
miðbær“, „dæmigerð aðkoma í þéttbýli“ eða “dæmigert íslenskt hús“. 
Þessar spurningar ásamt mörgum öðrum brenna á vörum höfundar. 

Skipulagsfræði á Íslandi á sér ekki langa sögu og saga þéttbýlis er 
stutt miðað við í nágrannalöndum. Það er því áhugavert að skerpa á 
skipulagseinkennum og sýna fram á orsakasamhengi í  skipulagssögu 
á Íslandi. Sýnt verður fram á hvað er hefðbundið íslenskt skipulag og 
hvaðan áhrifa gætir. 

Talið er að skipulagseinkenni í byggðarmynstri og borgarformi 
skapist vegna ákveðinna þátta. Þættirnir geta verið af náttúrulegum 
og manngerðum toga. Náttúrulegir þættir eru landslag, veður- og 
náttúrufar. Þá skiptir veðurfar og jarðfræði einnig miklu máli fyrir 
hafnarlegu staðanna, því lítið þýddi að vera í nálægð við auðlindir 
hafsins ef ekki var hægt að leggjast að landi til að vinna úr afurðum. 

Landslag í nálægð við þéttbýlisstaði verður fyrir miklum áhrifum af 
íbúum þess. Þó að mannlegra áhrifa gæti hefur náttúran meiri völd en 
áhugavert er að sjá hversu miklar breytingar hafa orðið á strandlínunni 
frá því þéttbýlismyndun hófst á Íslandi.

Manngerðir þættir í einkennum byggðarmynsturs og borgarforma 
komu úr ýmsum áttum. Til að mynda geta ríkjandi stefnur og straumar 
í skipulagsfræðum, hagsmunir meirihlutans, eignarhald einstakra 
aðila og ákvarðanir í stjórn- og byggðarmálum mótað þróun byggðar. 

1.2 Markmið 

Markmiðið með þessari rannsókn er að athuga hvort byggðin 
mótist af því hvernig landið liggur eða hvort aðrir þættir hafi áhrif 
eins og atvinnuvegir eða náttúruvá. Fjallað er um landslag, sögu 
og þróun uppbyggingar þriggja þéttbýlisstaða í fjörðum. Leitað 
er að sameiginlegum skipulagseinkennum, borgarformum og 
byggðarmynstrum.

Þéttbýlisstaðirnir eru Ísafjörður í Skutulsfirði, Siglufjörður í 
samnefndum firði og Neskaupstaður í Norðfirði. Firðirnir þrír eru 
svipaðir að stærð, lengd og lögun. Þeir eru allir langir og lokaðir en 
Norðfjörður er þrengstur, Siglufjörður breiðastur. 

1.3 Rannsóknarspurning

  Eiga þéttbýlisstaðir í fjörðum sér lýsandi skipulagseinkenni,               
 í borgarformi og ráðandi formgerð og hverjir eru   
  áhrifavaldar í þróun þeirra og vexti? 

Spurningin er tvíþætt. Fyrst er spurt um skipulagseinkenni og svo 
áhrifavalda. Til að svara fyrri spurningunni, hver eru skipulagseinkenni 
þéttbýlisstaða, er farið í gegnum þá þætti sem mynda borgarform og 
byggðarmynstur, rýmið sem myndast á milli fastra hluta þ.e. bygginga 
og svo fyrirkomulag, yfirbragð byggðar og notkun, farið yfir sögu 
staðanna og rýnt í arkitektúr. Þegar lýsandi skipulagseinkenni eru komin 
fram er hægt að greina áhrifavalda. Til að svara síðari spurningunni 
þarf að skoða söguna og tengja hana við skipulagseinkennin.
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1.4 Efnistök

Ritgerðin skiptist í sex hluta (sjá mynd 1.1). Í fyrsta kafla, innganginum 
er fjallað um tilurð verkefnis, markmið og hvaða spurningar vekja 
höfund til umhugsunar og farið yfir rannsóknarspurningu.

Í öðrum kafla er fjallað um upphaf og sögu borgarformfræði. 
Skýrt frá rannsókn á borgarformum í Reykjavík. Fjallað er um 
hugmyndafræðina, M.R.G. Conzen og Caniggia. Aðferðafræðinni er 
gerð ítarleg skil. Heimildir og gögn eru talin upp í þeirri röð sem þau 
koma fyrir í ritgerðinni.

Þriðji kafli fjallar um forsendur. Val á þéttbýlisstöðum er rökstutt og 
hvaða þéttbýlisstaðir komu einnig til greina. 

Í fjórða kafla er greiningaraðferðum beitt. Fyrst er almenn greining til 
að kynna þéttbýlisstaðina fyrir áframhaldandi greiningar. Farið er yfir 
staðhætti, örnefni, götuheiti og umhverfi þéttbýlisstaðanna í sitthvoru 
lagi. Greiningaraðferð Conzen tekur fyrir söguna og borgarformin. Í 
greiningu á sögu og þróun, frá upphafi þéttbýlismyndunar til nútíma  
er sögulegir viðburðir skoðaðir. Það eru þættir eins og náttúruhamfarir, 
íbúafjöldi, breytingar í skipulagi, atvinnulíf og tækniþróun sem eru 
fléttaðir saman í tímaás. Þéttbýlisstaðirnir skoðaðir sitt í hvoru lagi. Í 
greiningu á borgarformum er rýnt í landslag, landnotkun, götur, lóðir 

og hús út frá í lögun, stærð, mynstri og formum. Þéttbýlisstaðanna eru 
skoðaðir í sameiningu. Greiningaraðferð Caniggia tekur fyrir ráðandi 
formgerð. Þar eru íbúðarhús skoðuð með tilliti til aldurs og arkitektúrs. 
Þéttbýlisstaðanna eru skoðaðir í sameiningu.

Í fimmta kafla er farið yfir niðurstöður. Þar er varpað ljósi á 
sameiginleg skipulagseinkenni þéttbýlisstaða í fjörðum, borgarform, 
vaxtarskeið og áhrifavalda. Farið eru yfir helstu skipulagseinkenni í 
Reykjavík og þau borin saman við þéttbýlisstaði í fjörðum. Aðalatriði 
rannsóknarinnar, lýsandi skipulagseinkenni eru dregin fram sem og 
sérkenni þéttbýlisstaðanna.

Í sjötta kafla er ályktað út frá niðurstöðum. Farið er yfir þá þætti sem 
gætu einnig haft áhrif á skipulagseinkenni og fjallað um möguleika á 
frekari rannsóknum.



4

Mynd 1.1 Efnistök og uppbygging ritgerðar.
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2. Aðferðir og gögn

Í kaflanum er fjallað um upphaf og sögu borgarformfræði. Skýrt frá 
rannsókn á borgarformum í Reykjavík. Gert grein fyrir hugmyndafræði 
M.R.G. Conzen og Caniggia. Aðferðafræðinni er gerð skil, heimildir 
og gögn talin upp.
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2.1 Borgarformfræði

Borgarformfræði má rekja til arkitektúrs og landfræði. Fræðin 
spratt upp sem mótvægi við misheppnaðar tilraunir til að láta 
módernísk mannvirki falla að eldri byggð í upphafi 20. aldar. Upphaf 
borgarformfræði (e. urban morphology) má rekja til landfræðirannsókna 
í Þýskalandi og í Bretlandi og arkitektúrsskóla á Ítalíu og í Frakklandi. 
Borgarformfræðin rannsakar orsakir og afleiðingar borgarforma þar 
sem litið er á form og mynstur byggða sem kerfisbundna niðurstöðu af 
röð atburða. Fræðin átti að upplýsa hönnuði um hvað væru hefðbundin 
borgarform, svo hönnun nýrra mannvirkja myndu falla betur inn í 
borgaformið sem fyrir var (Sigríður Kristjánsdóttir, 2004). 

Tegundafræðin (e. typology) tekur fyrir „aðgerðasögu borgaformsins“ 
sem skráningu aðgerða, framkvæmd af hönnuðum, skipulags- 
og byggingafræðingum en unnið af bæði verkamönnum og 
fræðimönnum sem saman mótuðu þéttbýlin (Moudon, 1994, bls. 257). 
Borgarformfræðin greinir og flokkar skipulag, landnotkunarrými, 
götuform,  hús og hverfi eftir t.d. aldri, umfangi, byggingarstíl og 
listformi með söguna til hliðsjónar.

2.1.1 Rannsókn á borgarformum í Reykjavík

Árið 2007 varði Sigríður Kristjánsdóttir doktorsritgerð sína frá 
háskólanum í Birmingham, Dechipering the contemporary urban 
landscape of Reykjavík Iceland : By applying the concepts of methods 
of Caniggia and Conzen. Sigríður færir rök fyrir nauðsyn þess að 
samþætta jaðarbeltiskenningu Conzens og ráðandi formgerð Caniggia 
til að fá heildstæðari mynd á borgarfom borgarinnar.

„Ritgerðin fjallar um kenningar Caniggia og Conzen í borgarformfræði. 
Kenningar þeirra eru mótaðar á ólíkum grunni en í ritgerðinni eru 
sameiginlegir þræðir þeirra greindir. Sigríður færði rök fyrir því að 
Caniggia og Conzen byggi kenningar sínar á sömu lykilhugtökunum: 
stað, byggðu formi, tíma og rými. Samkvæmt Conzen (1960) 

og Whitehand (1972) verður borgarlandslagið fyrir áhrifum frá 
náttúrufarslegum, manngerðum og hagrænum forsendum. Þær 
skorður sem þessir þættir setja borgarvextinum eru greindir og áhrif 
þeirra á borgarþróunina metin. Jaðarbelti og ráðandi formgerðir gefa 
mikilvægar upplýsingar um borgarþróunina. Rannsóknin sem sameinar 
hugtökin jaðarbelti og ráðandi formgerð undirstrikar mikilvægi og 
gagnkvæm áhrif (samspil) þeirra lykil-hugtaka í mótun og þróun 
borgarvaxtarins sem kenningar Caniggia og Conzens byggjast á.“ 
(Kristjánsdóttir, 2007b).

Í ritgerðinni skoðaði hún svæði borgarinnar út frá umhverfi, landslagi 
og náttúru þar sem þessir fýsísku eiginleikar hafa áhrif á mynstur og 
mótun byggðarlaga. Hvernig landnotkunarflokkar raðast á landsvæði, 
hvar götur sem tengingar milli landsvæði verða, hvernig húsin raðast 
og rýmin þar á milli verða. Rannsóknin byggðist á gögnum um sögu, 
efnahag, landfræði og gömlum uppdráttum ásamt vettvangsferðum og 
ljósmyndum.

2.1.2 M.R.G. Conzen

Enski skólinn er oftast nefndur Conzen-skólinn eftir landfræðingnum 
M.R.G. Conzen en hann hafði brennandi áhuga á hinu manngerða 
landslagi, á formfræði menningarlandslagsins. Framlag hans 
til fræðinnar má kalla borgarmótunarfræði og lítur Conzen á 
borgarlandsslagið sem sögulegt skjal sem megi lesa eins og hvern 
annan texta, svo lengi sem réttri nálgun og aðferðafræði sé beitt 
(Kristjánsdóttir, 2003). 

Conzen lagði áherslu á að rýna í borgarformin og byggðarmynstrin 
ásamt sögulegri þróun til að átta sig á skipulagseinkennum. Landslag, 
landnotkunarflokkar, götur, lóðir og hús voru borin saman út frá stærð, 
lögun, uppröðun, aldri, formi og mynstri. Helstu atburðir í þróun 
þéttbýlisstaðanna voru skoðuð út frá byggðar- og skipulagssögu. 
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Conzen skilgreinir grunneiningar skipulags (sjá mynd 2.1) á eftirfarandi 
hátt (1981 bls. 26): 

Street: a space (street-space) in a built-up area bounded by street-lines 
and reserved for the use of surface traffic. It is a plan element (Conzen 
1969 p.130).

Plot: a parcel of land representing a land-use unit defined by boundaries 
on the ground. It is a plan element (Conzen, 1969 p. 128)

Block-plan of a building: the area occupied by a building and defined 
on the ground by the lines of its containing walls. Loosely refeered to 
as the „building“. It is a planelement (Conzen, 1969 p. 123).

Í grein um Borgarformfræði þýddi Sigríður Kristjánsdóttir (2004) 
þetta á eftirfarandi hátt:

1) Götur og uppröðun þeirra.

2) Lóðir og samsetning þeirra í gatnareiti

3) Byggingar húsaraða.

Vert er að hafa í huga að þessar grunneiningar geta svo raðast upp á 
mismunandi hátt og myndað ólík mynstur innan borgarlandslagsins 
eftir tíðarandanum hverju sinni (Sigríður Kristjánsdóttir, 2004).

Mynd 2.1 Þrjá grunneiningar skipulags Conzens, Það eru götur, lóðir 
og hús (Whitehand, 1994). 
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2.1.3 Gianfranco Caniggia

Caniggia var arkitekt og lagði sitt af mörkum til fræðigreinarinnar 
með rannsóknum á ráðandi formgerð. Hann setti byggingar og 
form þeirra í sögulegt samhengi sem mynduðu hlekki í tungumáli 
byggingararfleiðar. Hann taldi að fortíðin væri lykillinn að framtíðinni 
þegar kæmi að byggðarþróun. Aðferðir hans hafa verið kenndar og 
notaðar um allan heim. Hann skipti byggingum niður í íbúðarhús 
og sérstakar byggingar og einblíndi á íbúðarhús sem skapandi form 
borgarinnar. Þegar búið er rýna í byggingar, húsaþyrpingu, hverfi 
og svæði er hægt að finna ráðandi formgerð í hverju samfélagi 
(Kristjánsdóttir, 2006, bls. 38).

Ráðandi formgerð er rauði þráðurinn í rannsóknum Caniggia. Hann 
skilgreindi hugtakið ráðandi formgerð sem einkennandi byggingastíl 
ákveðins tíma- og menningarramma innan samfélags. Ráðandi 
formgerð hvers tíma hefur ákveðið yfirbragð sem byggð hefur á 
hverjum tíma fyrir sig og myndast við tvennar aðstæður. Þegar ný 
byggingarform verða til þegar byggð stækkar eða þegar eldri byggð 
er tekin til endurskoðunar og ný form myndast innan um eldri hús 
(Kristjánsdóttir, 2006, bls. 39).

2.1.4 Samantekt

Rannsóknir í borgarformfræði afhjúpa efnis- og rýmislega myndun 
borga og hvernig þær þróast. Með aðferðafræði borgarformfræðinnar er 
hægt að gera grein fyrir þróun byggðarlaga, hver skipulagseinkennin eru 
og hvaðan þau koma. Hvort sem skilgreiningar á skipulagseinkennum 
eiga við þéttbýlisstaði um landið allt, einn landshluta eða einstaka 
þéttbýlisstaði er hægt að lesa í sögu þéttbýlisstaða og átta sig á röð 
atburða í þróun þeirra með því að skoða götuform og byggingarstíla, 
stærð og lögun lóða og landnotkun. Söguna má finna í formum og 
mynstrum eins og orð í bók. 

Rannsóknaraðferðirnar eru taldar þær ítarlegustu, nákvæmustu og 
kerfisbundnustu í borgaformfræði til þess að leggja áherslu á uppruna 

borgarforma. Bæði Conzen og Caniggia nálguðust viðfangsefni sín út 
frá sögu og þróun þar sem form og mynstur byggða voru niðurstöður 
af röð atburða þar sem atburðarásin var hluti af félagslegri og 
efnahagslegri þróun svæða. Sigríður studdist við greiningaraðferðir 
Conzens og Caniggia sem nú eru endurtekin að hluta til og heimfærð 
yfir á þéttbýlisstaði í fjörðum.

2.2 Gögn

2.2.1 Greining á staðháttum 

Í greiningu á staðháttum er farið yfir umhverfi þéttbýlisstaðanna, örnefni 
og götuheiti. Staðirnir þrír, Ísafjörður, Siglufjörður og Neskaupstaður 
voru sóttir heim. Vettvangsferðir var hluti af frumgreiningu. Gengið 
var um byggðarlögin, teknar myndir af húsum, götum, torgum, 
opnum svæðum og lýsandi atriði staðanna fundin. Staðirnir eru 
skoðaðir í sitthvoru lagi. Fyrir grunngreiningu á staðháttum voru 
fengnar upplýsingar og kortgrunnar frá viðeigandi sveitarfélögum, 
Ísafjarðarbæ, Fjallabyggð og Fjarðabyggð (2011). Örnefnaskrá og 
loftmyndir voru fengnar frá Landmælingum Íslands (2012).

Með þekkingu á umhverfi og aðstæðum þéttbýlisstaðanna með tilliti 
til örnefna og kennileita eykst læsileiki greininganna sem á eftir fylgja.

2.2.2 Greining á sögu og þróun

Saga Ísafjarðar, Siglufjarðar og Neskaupstaðar er rakin til að átta sig 
á þróun staðanna, orsökum og afleiðingum Sögulegar heimildir um 
lifnaðarhætti fólks á þéttbýlisstöðunum auka skilning á skipulagsþróun. 
Átthaga- og sagnfræðirit um þéttbýlin voru mikilvæg gögn til að skilja 
til hlítar sögu og þróun. Bækur um skipulag á Íslandi auka skilning á 
orsökum og afleiðingum í þróun skipulagsmála í þéttbýlisstöðunum. 
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Helstu bækur sem stuðst var við eru Saga Ísafjarðar- og Eyrarhrepps 
I.-IV. Bindi, Siglufjörður 1818-1918 - 1988 og Norðfjarðarsaga. 
Bækurnar eiga það allar sameiginlegt að vel er farið yfir staðhætti, 
fólksfjölda, helstu atvinnuhætti, sjávarútveg, landbúnað og verslun þar 
sem byggðarsagan er rakin frá landnámi til nútíðar.

Í bók Trausta Valssonar, Skipulag byggðar á Íslandi (2002) er að 
finna mikið aðgengi að gögnum sem nýtast til rannsóknarinnar þar 
sem fjallað er um öflin í skipulaginu, hvernig náttúrulegir eiginleikar 
hafa áhrif á val okkar til búsetu. Skipulagsþróun bæja og svæða er 
rakin, hvernig lífsbarátta þéttbýliskjarna var og hvernig bæir döfnuðu. 
Trausti nefnir í Hugmyndir að frekari rannsóknum (2003) að það væri 
spennandi rannsóknarefni að athuga hvers vegna þróunin varð með 
þessum þætti. Í rannsókninni nú verður skoðað hvort þéttbýli í fjörðum 
eigi sér sameiginlega áhrifavalda í skipulagsþróun og greint með hvaða 
hætti skipulagseinkennin eru. 

Í bókinni Bæirnir byggjast (1982) eftir Pál Líndal, er farið yfir 
þróun skipulagsmála á Íslandi til ársins 1938. Sagt er frá samstarfi 
skipulagsnefndarinnar við bæjarfélögin í landinu í sögulegu samhengi. 
Allir skipulagsskyldir bæir á árunum 1921-38 eru taldir upp og fjallað 
ítarlega um skipulagþróun þeirra ásamt fleiri þéttbýlisstöðum. 

Í Ágrip af sögu skipulagsmála í einstökum sveitarfélögum 1938-1988 
(1990) eftir Zóphanías Pálsson er haldið áfram að rekja atburðarás í 
skipulagi íslenskra þéttbýlisstaða. 

Samhliða sögulegum ritum var stuðst við gamla uppdrætti af 
þéttbýlisstöðunum og unnin þemakort til að gera betur grein fyrir 
sögu og þróun. Á kortunum sést hvar og hvenær hús risu og hvernig 
strandlínur mótuðust. Afrit af uppdráttum (sjá viðauka) voru fengnir 
frá viðkomandi sveitarfélögum, byggðarsöfnum sveitarfélaganna og 
hjá Skipulagsstofnun. 

2.2.3 Greining á borgarformum 

Auk grunneininga skipulaga (götur, lóðir og hús) samkvæmt Conzen 
er rýnt í landslag og landnotkun þar sem þættirnir tveir hafa áhrif 
á myndun borgarforma. Rýnt var í uppdrætti og kort til að skoða 
borgarformin.

Landslag Fyrst var rýnt í efstu hæðarlínurnar sem eru fjallstopparnir, 
svo hlíðarnar, þar á eftir undirlendið og endað á strandlínunni, lægstu 
línunni í landinu. Að byrja á að greina landslagið, hæðarlínurnar eykst 
skilningur á borgarformum, hvernig götur, hús, lóðir og landnotkun 
raðast eftir landslagi. Hæðarlínugrunnar voru fengnir frá viðkomandi 
sveitarfélögum

Landnotkun Landnotkunarflokkarnir eru samkvæmt 
skipulagsreglugerð 400/1998 og skilgreindir eftir samþykktum 
aðalskipulögum sveitarfélaganna og þéttbýlisuppdráttum þeirra. 
Flokkarnir eru miðsvæði, íbúðasvæði, athafnasvæði, iðnaðarsvæði, 
hafnarsvæði, þjónustusvæði og opin svæði. Landbúnaðarsvæði 
og frístundabyggð er ekki gerð skil þar sem svæðin eru, með 
undantekningum, fyrir utan þéttbýlisstaðina. Stuðst var við gildandi 
aðalskipulög viðkomandi sveitarfélaga.

Götur Gatnakerfi eru tengingar á milli landnotkunarsvæða, húsa og 
lóða. Götur eru rými á milli húsa og lóða, línur sem mynda eitt eða 
fleiri mynstur. Gatnakerfi hvers þéttbýlisstaðar, mynstrið, getur verið 
endurtekin uppröðun með mismunandi þéttleika og stærðargráðu. 
Götugrunnar voru fengnir frá viðkomandi sveitarfélögum.

Lóðir Fletir er eru lóðir sem verða til á milli línanna eða gatna. Fletirnir 
mynda form og samhangandi form mynda mynstur vegna uppröðunar, 
stærðargráðu og þéttleika. Uppröðun lóða getur sagt til um aldur 
þeirra vegna ríkjandi strauma í skipulagsgerðum hvers tíma. Einnig er 
lögun lóða vísbending um náttúrlegar línur í landinu sem hafa horfið 
Lóðagrunnar voru fengnir frá viðkomandi sveitarfélögum. 
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Hús Lögun, stærð og staðsetning húsa geta myndað endurtekin form og 
uppröðun þeirra mynstur sem eiga sér hliðstæðu í götum og landslagi. 
Þéttleiki þeirra og uppröðun gefa vísbendingar um byggðarþróun 
þéttbýlisstaða þar sem ýmsar stefnur og straumar hafa verið ríkjandi 
í skipulagsgerð á mismunandi tímum. Húsagrunnar voru fengnir frá 
viðkomandi sveitarfélögum. 

2.2.4 Greining á ráðandi formgerð

Algengustu byggingarstílar hvers þéttbýlisstaðar voru skoðaðir og 
bornir saman. Íbúðarhús voru tekin fyrir þar sem aldur húsa, stærð, 
tækni og arkitektúr voru skoðuð ítarlega til að greina ráðandi formgerð 
íbúðarhúsa í þéttbýlisstöðu í fjörðum. Útlit og yfirbragð, stærð, hæð og 
byggingarár eru hluti af einkennum húsa og mynda ráðandi formgerð. 

Í vettvangsferð á Ísafirði, Siglufirði og Neskaupstað voru myndir 
teknar af öllum íbúðarhúsum. Húsin voru flokkuð niður eftir aldri og 
svo niður á ákveðin tímabil, ársfjórðung í senn. Hver ársfjórðungur 
var skoðaður, algengasta húsið í fjölmennustu þyrpingunni frá hverju 
tímabilið var valið sem ráðandi formgerð. Aðferðin var endurtekin á 
öllum þéttbýlisstöðum, fyrir öll tímabil. Að því búnu voru íbúðarhús frá 
þéttbýlisstöðunum borin saman og ráðandi formgerð í þéttbýlisstöðum 
í fjörðum kom í ljós.

Til að greina aldur húsa voru fengnar upplýsingar um öll mannvirki 
á hverjum þéttbýlisstað og upplýsingar um byggingarár þeirra hjá 
Fasteignaskrá Ríkisins (2011) og skrá frá Hagstofu Ísland (2012) 
þegar hús voru flokkuð niður eftir aldri og tímabili. Til að skilgreina 
ráðandi formgerð var stuð við heimildir um íslenskan arkitektúr og 
byggingarlist. 

Húsafriðunarnefnd ríkisins gaf út Íslensk byggingararfleifð I (1979) 
og Íslensk byggingararfleifð II (2000) eftir Hörð Ágústsson. 

Arkitektafélagi Íslands gaf út Leiðsögn um íslenska byggingarlist 
(2000). Ritstjóri Dennis Jóhannesson. Arkitektaskólanum í Árósum 
gaf út Íslensk byggingarlist (1994). Ritstjóri Ernst Kallesöe og 
þýðendur Anna Yates, Bernard Schudder, Bogi Arnar Finnbogason og 
Einar Örn Gunnarsson (1996).

Almenna bókafélagið gaf út Heimili og húsagerð 1967 -1987 
(1987) eftir Pétur H. Ármannson. Í bókunum var fjallað um sögu og 
þróun arkitektúrs á Íslandi, byggingarstíla og húsagerðir. Farið yfir 
efnisnotkun, yfirborð, útlit og innrabyrði og hvaðan áhrifa gætti svo 
fátt eitt sé nefnt. 

Skrudda gaf út Borgir og borgarskipulag (2014) eftir Bjarna 
Reynarsson. Bjarni fjallar ítarlega um sögu skipulags í vestrænum 
heim, þróun í byggingarlist og skipulagi, hugmyndafræði í skipulagi 
borga og þróun skipulagshugmynda og kenninga fram á 21. öld. Stuðst 
verður við bók Bjarna þegar áhrifavaldar í borgarformum og ráðandi 
formgerð á Ísafirði, Siglufirði og Neskaupstað eru gerð skil.

2.2.5 Greining á vaxtarskeiðum

Til að greina vöxt þéttbýlisstaða og vaxtarskeið þarf að skoða 
söguna, borgarformin og ráðandi formgerðir því samkvæmt Conzen 
og Caniggja eru það undirstöðueiningar í borgarformfræðinni. 
Niðurstöður úr greiningu á sögu og þróun, borgarformum og ráðandi 
formgerð varpa ljósi á vaxtarskeið þéttbýlisstaðanna. 

Greiningarnar fléttast að lokum allar saman og sýna sameiginleg 
skipulagseinkenni þéttbýlisstaða í fjörðum.
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2.3 Greining á áhrifavöldum

Í niðurstöðum eru dregin fram sameiginleg skipulagseinkenni 
þéttbýlisstaða í fjörðum, þau borin saman við borgarform í Reykjavík 
og rýnt í vaxtarskeiðin. Að því búnu er varpað ljósi á helstu áhrifavalda 
í skipulagseinkennum þéttbýlisstaða. Stuðst er við umfjöllun frá 
Bjarna Reynarssyni sem hefur um árabil skoðað þróun borga og Önnu 
Karlsdóttur um áhrif sjávarútvegs á þróun þéttbýlisstaða meðfram 
ströndum Íslands. 

2.3.1 Skipulag borga, hugmyndafræði og kenningar

Bjarni skrifaði bókina Borgir og borgarskipulag; Þróun borga á 
Vesturlöndum; Kaupmannahöfn og Reykjavík. Bókin er skipt í þrjá 
þætti. Í fyrsta hluta er farið  í upphaf og sögulega þróun vestrænna 
borga. Í öðrum hluta er farið yfir þróun og skipulag Kaupmannahafnar 
og í þriðja hluta er farið yfir þróun og skipulag Reykjavíkur.

Bjarni tekur sérstaklega fyrir kenningar og hugmyndafræði um 
skipulag borga á 20. öld. Skipti hann borgarskipulagi niður í fjögur 
tímabil en þau eru frá1900 til 1930, 1930 til 1960, 1960 til 1990 og svo 
frá 1990 og til nútíðar. Verður vitnað í bókina í síðari köflum.

2.3.2 Þróun sjávarútvegs og þéttbýlisstaða

Í greininni Not Sure about the Shore! Transformation effects of Individal 
Transferable Quotas on Iceland´s Fishing Ecenomy and Communities 
eftir Önnu Karlsdóttir er fjallað um áhrif innleiðingar kvótakerfisins á 
Íslandi, hvernig það hafði áhrif á auðlindir, framleiðslu og vinnuaflið. 
Greinin fer ítarlega yfir þau gífurlegu áhrif sem kvótakerfið hefur haft 
á breytingu á starfshlutföllum kynjanna í fiskiðnaðinum og fjölgun 
innflytjenda í fiskiðnaði og íbúafjölda á strandsvæðum. 

Með tilkomu kvótakerfisins urðu þáttaskil í íbúaþróun við strandsvæði. 
Skipulag og landnýting þéttbýlisstaða hefur breyst í kjölfarið og 
varpar greinin ljósi á afdrifaríkan áhrifavalda, sjávarútveginn, 
orsakir og afleiðingar í þróun skipulaga, hvernig sjávarútvegur og 
skipulagseinkenni tengjast.

Skipulagsstefnur og sjávarútvegur eru þó ekki einu áhrifavaldarnir 
þróun þéttbýlisstaða. Aðgerðir stjórnvalda, byggðarkvóti, náttúrvá, 
hrun fiskistofna eða sveitarstjórnarmál eru meðal annarra áhrifavalda. 
Er þeim gert skil í greiningu á sögu og þróun og í niðurstöðum.
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3. Athugunarsvæði
Í kaflanum er farið yfir forsendur og val á þéttbýlisstöðum.
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Tafla 3.1 Aðrir þéttbýlisstaðir sem komu til greina.

3.1 Forsendur

Hluti af rannsóknaraðferð Sigríðar (2007) er beitt á smærri þéttbýlistaði 
á landinu. Til að velja staðina voru eftirfarandi forsendur gefnar upp 
við upphaf rannsóknarinnar:

• Þéttbýlisstaðir eru í sitthvorum landshlutanum
• Þéttbýlisstaðir eru staðsettir í fjörðum
• Fjarlægð til næstu þéttbýlisstaða er lengri en 10 km
• Íbúafjöldi er á milli 1000 - 5000 manns
• Snjóflóðahætta er á svæðinu
• Sjávarútvegur er eða varundirstöðuatvinnugrein

Þéttbýlisstaðirnir Ísafjörður, Siglufjörður og Neskaupstaður eru 
viðfangsefnið. Fyrst verður fjallað um þá þéttbýlisstaði sem ekki 
uppfylltu forsendur og svo hvernig Ísafjörður, Siglufjörður og 
Neskaupstaður uppfylltu forsendur rannsóknarinnar.

Aðrir þéttbýlisstaðir sem komu til greina voru á Vestur-, Norður og 
Austurlandi. Þéttbýlisstaðir á Suðurlandi komu ekki til greina þar sem 
vogar, víkur og víðáttumiklar sandfjörur eru einkennandi landslag á 
landshlutanum en ekki firðir (sjá töflu 3.1).

Aðrir mögulegir staðir eru í meira en 10 km fjarlægð frá næstum 
þéttbýlisstöðum. Nágrannabyggðir Ísafjarðar, Siglufjarðar og 
Neskaupstaðar voru allir með íbúafjölda undir lágmarki nema Dalvík 
en þar er ekki veruleg ofanflóðahætta í þéttbýlinu.

Á þremur öðrum stöðum á landinu er fjöldi skráðra snjóflóða einnig 
yfir 200 talsins. Það eru Flateyri í Önundarfirði, nágrenni Dalvíkur 
(Svarfaðardalur) og Bolungarvík og nágrenni. Þessir staðir uppfylltu 
ekki kröfur sem gerðar voru til athugunarsvæðis. Íbúafjöldi á Flateyri 
eru undir 1000 manns, Svarfaðardalur er landbúnaðarsvæði og 
Bolungarvík er ekki í firði heldur í vík. 

Aðrir staðir voru Búðardalur og Akureyri en hvorugir hafa sjávarútveg 
sem undirstöðuatvinnuveg. Patreksfjörður, Tálknafjörður, Bíldudalur, 
Hólmavík, Hvammstangi og Seyðisfjörður uppfylltu ekki lágmarks 
íbúafjölda. Rökstudd verður ítarlega hér á eftir hvernig þéttbýlisstaðirnir 
þrír uppfylltu forsendur rannsóknarinnar.
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Mynd 3.1 Staðsetning þéttbýlisstaðanna .Ísafjörður, Siglufjörður og 
Neskaupstaður eru á sitthvorum landshlutanum (Landmælingar Íslands).

3.3 Landslag þéttbýlisstaða

Landslag getur haft áhrif á byggðarmyndun og lögun þéttbýlisstaða. 
Þéttbýlisstaðirnir skulu vera staðsettir í firði. Nánari staðsetning í firði 
skiptir ekki máli. 

Þéttbýlisstaðirnir eru allir staðsettir í fjörðum. Ísafjörður er í Skutulsfirði 
(sjá mynd 3.2), Siglufjörður er í samnefndum firði (sjá mynd 3.3) og 
Neskaupstaður er í Norðfirði (sjá mynd 3.4). 

3.2 Staðsetning þéttbýlisstaða

Þéttbýlisstaðirnir skulu ekki vera í sömu landshlutunum. Staðsetning 
þéttbýlisstaða á landinu getur haft áhrif á nýtingu auðlinda og afkomu, 
sem hefur svo áhrif vöxt og þróun hvers byggðarlags. Staðsetning 
auðlinda er undir náttúrunni komið. 

Staðirnir eru í þremur landshlutum (sjá mynd 3.1). Ísafjörður er á 
Vestfjörðum og er hluti af Ísafjarðarbæ, Siglufjörður er á Norðurlandi 
og er hluti af Fjallabyggð og Neskaupstaður er á Austfjörðum og er 
hluti af Fjarðabyggð. Neskaupstaður er af mörgum einnig nefndur 
Norðfjörður en hér verður notast við nafnið Neskaupstað.
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Mynd 3.2 Fjarlægð frá Ísafirði til nærliggjandi þéttbýlisstaða 
(Landmælingar Íslands).

3.4 Fjarlægð milli þéttbýlisstaða

Fjarlægð til nærliggjandi þéttbýlisstaða skal ekki vera minni en 10 
kílómetrar. Fjarlægð milli nágrannabyggða geta haft áhrif á byggðar- 
og atvinnuþróun. 

Fjarlægð milli Ísafjarðar, Siglufjarðar og Neskaupstaðar til næstu 
þéttbýlisstaða er alls staðar meira en tíu kílómetrar. 

Helstu nágrannabyggðir Ísafjarðar (sjá mynd 3.3) eru Bolungarvík 
(13 km), Súðavík (20 km), Flateyri (22 km), Suðureyri, (23 km) og 
Þingeyri (49 km). 

Helstu nágrannabyggðir Siglufjarðar (sjá mynd 3.4) eru Ólafsfjörður 
(17 km), Dalvík (34 km), Hofsós (60 km) og Akureyri (78 km). 

Helstu nágrannabyggðir Neskaupstaðar (sjá mynd 3.5) eru Eskifjörður 
(23 km), Reyðarfjörður (38 km), Egilsstaðir (72 km) og Seyðisfjörður 
(100 km). 

Að meðaltali eru ferðalengdir styðstar á milli Ísafjarðar og 
nágrannabyggða, um 25 km. Fjarlægðin milli Siglufjarðar og 
nágrannabyggða er að meðaltali 47 km en fjarlægðin á milli 
Neskaupstaðar og nágrannabyggða er lengst, að meðaltali eða 58 km 
(Vegagerðin, 2012). 
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Mynd 3.4 Fjarlægð frá Neskaupstað til nærliggjandi þéttbýlisstaða 
(Landmælingar Íslands).

Mynd 3.3 Fjarlægð frá Siglufirði til nærliggjandi þéttbýlisstaða 
(Landmælingar Íslands).

3.5 Íbúafjöldi þéttbýlisstaða

Íbúafjöldi getur haft áhrif á vöxt skipulaga og landnotkun. Íbúar á 
þéttbýlisstöðunum skulu vera á bilinu 1000 – 5000 manns. Of mikill 
mismunur á íbúafjölda milli staða getur dregið úr samanburðarhæfni 
staðanna, hvað varðar byggðarþróun og skipulag. 

Þéttbýlisstaðirnir eru allir hluti af sveitarfélögum sem eru sameinuð 
af tveimur eða fleiri þéttbýlisstöðum. Heildarfjöldi íbúa í sveitarfélagi 
hafði ekki áhrif val viðfangsefna heldur íbúafjöldi á hverjum 
þéttbýlisstað fyrir sig.

Á Ísafirði eru 2.624 íbúar. Í öðrum þéttbýliskjörnum Ísafjarðarbæjar 
er íbúafjöldi á Flateyri 199, Suðureyri 264 og á Þingeyri 262. Í 
Bolungarvík eru 894 íbúar og í Súðavík búa 145 manns (Hagstofa 
Íslands, 2013). 

Á Siglufirði eru 1.190 íbúar. Í hinum þéttbýliskjarna Fjallabyggðar, 
Ólafsfirði, eru 790 íbúar. Á Dalvík eru 1.359 íbúar, á Hofsósi 181 íbúar 
og á Akureyri búa 17.797 manns (Hagstofa Íslands, 2013). 

Í Neskaupstað eru 1.466 íbúar. Í öðrum þéttbýliskjörnum Fjarðabyggðar 
er íbúafjöldi á Eskifirði 1.013 og Reyðarfirði búa 1.152. Á Egilsstöðum 
er íbúafjöldi 2.303 og á Seyðisfirði búa 658 manns (Hagstofa Íslands, 
2013). 
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Tafla 3.2 Skráð snjóflóð frá Veðurstofu Íslands.

Mynd 3.5 Skráð snjóflóð í Skutulsfirði (Veðurstofa Íslands).

3.5 Náttúruvá

Náttúruvá getur haft áhrif á staðsetningu þéttbýlisstaða, þróun 
byggðarmynstra og landnotkun. Snjóflóðahætta er náttúruvá sem gert 
er ráð fyrir að sé til staðar og við þéttbýlisstaðina. 

Á norðanverðum Vestfjörðum, Tröllaskaga á Norðurlandi og á 
Austfjörðum skapast oft snjóflóðahætta. Snjóflóðin hafa valdið 
mannskaða, eignatjóni, rafmagnsleysi, lokað fyrir samgöngur til 
nærliggjandi staða og valdið einangrun.  Á Ísafirði, Siglufirði og 
Neskaupstað hafa snjóflóð fallið á byggð og í nágrenni við hana. 

Á Siglufirði og nágrenni eru flest skráð snjóflóð af öllum svæðum 
landsins (sjá töflu 3.2) eða 437 talsins, á Ísafirði og nágrenni er skráð 
snjóflóð 314 í Neskaupstað og nágrenni eru fjöldi snjóflóða 215 
(Veðurstofa Íslands, 2012). 

Hættumatslínur samkvæmt Veðurstofu Íslands eru þrjár (sjá myndir 
3.5 – 3.7). Rauð lína táknar mesta hættu en blá lína minnsta hættu. 
Hættumetin svæði er innan svartrar strikpunktalínu með ljósri þekju. 
Rauðar langar línur frá fjallstoppum og niður að sjó eru fallinn snjóflóð. 

Á öllum stöðunum þremur er byggðin innan hættumats. Í 
flestum tilfellum hafa varnarmannvirki risið eða eru að rísa. Þá 
færast hættumatslínurnar hærra upp í fjallshlíðarnar og gömlu 
hættumatslínurnar verða að strikalínum, rauðum, bláum og gulum.
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Mynd 3.6 Skráð snjóflóð í Siglufirði (Veðurstofa Íslands). Mynd 3.7 Skráð snjóflóð í Norðfirði (Veðurstofa Íslands).

3.6 Sjávarútvegur 

Undirstöðuatvinnugrein hefur áhrif á byggðarþróun, íbúafjölda,  
landnotkun og skipulag. Sjávarútvegur skal vera eða hafa verið 
undirstöðuatvinnugrein í þéttbýlisstöðunum. Á Ísafirði, Siglufirði og 
í Neskaupstað hefur sjávarútvegur verið einn helsti atvinnuvegur frá 
upphafi þéttbýlismyndunar, en þar eru góðar hafnir frá náttúrunnar 
hendi og mikil nálægð við gjöful fiskimið.

Í upphafi byggðar á Ísafirði var saltfiskverkun fyrirferðamikil. Stofnuð 
voru öflug fyrirtæki sem sigldu með saltfisk beint til Miðjarðarhafsins. 
Þá var bærinn einnig miðsvæðis í hringiðu norskra hvalveiðistöðva, 
sem reistar voru víða á Vestfjörðum. Þegar komið var fram á 20. öld 
var Ísafjörður enn í fararbroddi útgerðar á Íslandi. Þar var fyrst sett vél 
í bát og þaðan voru fyrstu rækjuveiðar stundaðar (Jón Þ. Þór, 1990). 

Á Siglufirði hafa fiskveiðar, afurðavinnsla og ýmiskonar þjónusta 
tengd sjávarútvegi verið undirstöðuatvinna þéttbýlisstaðarins. Þar reis 
t.d. fyrsta fiskimjölsverksmiðjan á Íslandi. Síldarævintýrið á Siglufirði 
er sögulegur viðburður sem hafði áhrif um land allt. Á síldarárunum var 
verðmæti síldarútflutnings frá Siglufirði yfir 20% af öllum útflutningi 
Íslendinga. Öflug togaraútgerð hófst frá Siglufirði upp úr 1970, auk 
þess sem loðnubræðsla var stunduð og seinna kom rækjuvinnsla til 
sögunnar (www.fjallabyggd.is).

Í Neskaupstað eins og á Ísafirði hófst saltfiskverkun á síðari hluta 19. 
aldar. Sjávarútvegur, fiskvinnsla og tengd þjónusta er aðalatvinnuvegur 
íbúa fjarðarins. Í Neskaupstað er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki 
landsins. Það er rekið eitt stærsta og fullkomnasta fiskiðjuver í Evrópu 
þar sem uppsjávarfiskur er unninn til manneldis (www.fjardabyggd.is). 
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4. Greiningar á borgarformum
Í kaflanum eru framkvæmdar fimm greiningar til að finna sameiginleg 
skipulagseinkenni. Það er greining á staðháttum, greining á sögu og 
þróun, greining á borgarformum, greining á ráðandi formgerð og 
greining á vaxtarskeiðum. 
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Mynd 4.1 Örnefni í Skutulsfirði (Landmælingar Íslands).

4.1 Greining á staðháttum og örnefnum 

Greining á staðháttum og örnefnum er til að kynnast stöðunum 
þremur. Fyrst eru taldir upp firðir og víkur sitthvoru megin við firðina, 
nes og dalir í fjarðarmynnum og fjarðarbotnum, helstu fjöll, tindar 
og ár. Síðan er farið yfir götuheiti innan byggðarformsins og helstu 
kennileiti. Þéttbýlisstaðirnir verða skoðaðir í sitthvoru lagi.Vitnað 
verður í götuheiti þéttbýlisstaðanna í köflunum hér á eftir.

4.1.1 Staðhættir á Ísafirði

Ísafjörður er á norðanverðum Vestfjörðum, í Skutulsfirði. Megin 
vindáttir eru norðan og suðaustan átt. Nærliggjandi firðir eru 
Álftafjörður austan megin en vestan við eru Hnífsdalur og 
Bolungarvík. Tungudalur, Dagveðradalur og Engidalur eru í botni 
fjarðarins (sjá mynd 4.1). Eyrarfjall og Gleiðarhjalli eru norðan megin, 
fyrir ofan eyrina. Eyrin, sem er helsta einkenni fjarðarins ber nafnið 
Ísafjarðareyri. Innar í firðinum er Seljalandshlíð og Seljalandsdalur. 
Á móts við Ísafjarðareyri er fjallið Ernir og í hlíðinni eru tvær skálar, 
Naustahvilft og Kirkjubólshvilft. Fyrir miðjum fjarðarbotni er fjallið 
Kubbi. Í mynni fjarðarins austan megin er Arnarnes og Arnardalur 
milli Ernis og Arnadalsháls. 

Á Ísafjarðareyri er Norðurtangi og Suðurtangi (sjá mynd 4.2). Milli 
Suðurtanga og Ernis eru Sundin og Pollurinn er hafsvæðið fyrir 
innan eyrina en Prestabugt fyrir utan eyrina. Seljalandsá rennur 
niður Seljalandshlíð, Tunguá úr Tungudal, Úlfsá úr Dagverðadal og 
Engidalsá úr Engidal. Undirlendi þéttbýlisstaðarins er tvískipt, fyrir 
miðjum firðinum og í fjarðarbotninum. 
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Mynd 4.2 Götuheiti á Ísafirði (Landmælingar Íslands).
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Mynd 4.3 Örnefni í Siglufirði (Landmælingar Íslands).

4.1.2 Staðhættir á Siglufirði 

Siglufjörður er á norðurlandi eystra. Austan megin við fjörðinn er 
Héðinsfjörður en Fljótavík vestan megin. Megin vindáttir eru norðan 
og suðaustan átt. Strákar eru vestan megin en Hvanneyrarhyrna 
og Hvanneyrarskál, Hafnarfjall og Hafnarhyrna gnæfa sitthvoru 
megin ofan við Siglufjarðareyrina (sjá mynd 4.3). Austan megin 
skagar Nesnúpur fyrir ofan Siglunes og Nesskriður. Fyrir miðri 
hlíðinni er Kálfsdalur, Selsvík og svo Hinrikshnjúkur, Skollaskál og 
Hestskarðshnjúkur. Hólsdalur og Skútudalur eru í botni fjarðarins og 
Hólsfjall fyrir miðjum fjarðarbotni. Í mynni fjarðarins er Siglunes. 
Skútudalur og Hólsdalur eru í botni fjarðarins Fjarðará rennur í 
Hólsdal og Skútuá í Skútudal. 

Siglufjarðareyrin er stærri af tveimur eyrum og er staðsett utar í 
firðinum, efri hluti hennar nefnist Hvanneyri en neðri hluti hennar 
Neðri Höfn. Innri eyrin heitir Tanginn. Byggðin er samhangandi, á 
Siglufjarðareyri og meðfram strandlínunni undir Hafnarfjalli og 
Hvanneyrarskál  (sjá mynd 4.4).
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Mynd 4.4 Götuheiti á Siglufirði (Landmælingar Íslands).
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Mynd 4.5 Örnefni í Norðfirði (Landmælingar Íslands).

4.1.3 Staðhættir í Neskaupstað 

Norðfjörður er á Austurlandi. Nærliggjandi firðir eru Mjóifjörður  
norðan megin og Hellisfjörður sunnan megin. Skarðstindur, 
Drangaskarð og Ormstaðartindur eru fyrir ofan byggðina en á móts 
við hana er Hellisfjarðarmúli og Hellisfjarðarskarð (sjá mynd 4.5). 
Norðfjarðarár rennur í gegnum fjarðarbotninn. Neseyri er lítil eyri 
ofarlega í firðinum, Krossvík fyrir utan byggð og Hálsar í fjarðarmynni. 
Innar í firðinum er Tröllanes og Norðfjarðarnes. Fjöldi áa og lækja 
renna úr Gunnólfsskarði, Staðargjá sunnan megin í fjarðarbotni og úr  
Hellisfjarðarmúla. 

Byggðin er ein heild, á Neseyri og teygist meðfram ströndinni undir 
Drangaskarði, frá Krossvík til fjarðarbotns að Norfjarðarnesi (sjá 
mynd 4.6).
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Mynd 4.6 Götuheiti í Neskaupstað (Landmælingar Íslands).
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Mynd 4.7 Ísafjörður 1789 (Jón Þ. Þór 1984, bls 87).

4.2 Greining á sögu og þróun

Saga staðanna rakin, skipulagsmál, byggðar- og mannfjöldaþróun. 
Fyrsta tímabilið, T1 er frá upphafi byggðar til 1799, T2 frá 1800-
1824 og svo framvegis að tímabilinu T10 sem gerist frá árinu 2000 til 
2012. Þemakortin sýna annars vegar svört hús og grá hús. Svört hús 
eru þau sem risu á umræddu tímabili en grá hús eru þau sem risu á 
tímabilunum á undan. Ekki er gert grein fyrir húsum sem hafa horfið. 
Hús sem risu á milli 1824 og 1850 er hvergi til staðar svo tímabil T3 
er ekki gert skil. Hluti af eldri uppdráttum verða sýndir til að varpa 
nánari ljósi á skipulag og stöðu byggðar hverju sinni.

Landnám í fjörðunum þremur hefst á svipuðum tíma. Talið er að 
Siglufjörður hafi verið numin nálægt 900 (Ingólfur Kristjánsson, 
1988), landnám í Skutulsfirði er talið hafa átt sér stað á milli 915 - 920 
(Jón Þ. Þór, 1984) og í Norðfirði var land numið eigi síðar en á 10. öld 
(Ögmundur Helgason, 2006). 

Fyrir þéttbýlismyndun voru íbúar Skutulsfjarðar, Siglufjarðar og 
Norðfjarðar dreifðir um firðina. Sem voru landbúnaðarsvæði og 
sjávarútvegur auka búgrein. Með afnámi dönsku einokunarverslunar 
árið 1787 og þar af leiðandi breyttu búsetuformi má segja að 
skipulagssaga Íslands hefjist. Umbylting í skráningu heimilda um 
íslenska byggðarsögu, mannfjölda og kortagerð á sér stað í byrjun 18. 
aldar. 

4.2.1 Skipulagssaga Ísafjarðar 
Fyrir þéttbýlismyndun

Talsverð byggð var dreifð um Skutulsfjörð, í Arnardal, Engidal og á 
Seljalandi fyrir þéttbýlismyndun. Landareign kirkjunnar, Eyri, sem er 
talin vera landnámsjörð, var staðsett ofarlega á eyrinni, milli fjallsróta 
og núverandi Sólgötu (sjá mynd 4.2). Norskir og síðar danskir 
kaupmenn höfðu í gegnum aldirnar komið sér fyrir á eyrinni. Þar til 
einokunarversluninni lauk og Ísafjörður hlaut kaupstaðarréttindi árið 
1786 (Jón. Þ. Þór, 1984, bls. 83). 

T1 Frá upphafi til 1799 

Landamörk kaupstaðarins voru að prestssetrinu. Elsta húsaþyrpingin 
sem enn stendur á Ísafirði, jafnframt sú elsta á landinu, er 
Neðstikaupstaður á Suðurtanga (sjá mynd 4.1). Síðar myndaðist 
húsaþyrping í Hæstakaupstað. Hús tóku svo að byggjast á milli 
kaupstaðanna tveggja. Íbúðabyggðin einkenndist af litlum og 
lágreistum húsum, en aðeins eitt hús stendur eftir frá tímabilinu. 
Uppdráttur sem Björgvinjarmenn teiknuðu árið 1789 (sjá mynd 4.7) 
af Skutulsfjarðareyri og Skutulsfirði sýnir Neðstakaupstað neðst á 
myndinni, Hæstakaupstað á miðri eyrinni og prestssetrið efst á eyrinni. 
Landnotkun var að mestu saltfiskreitir sem dreifðust út um alla eyrina.

Strandlínan (sjá mynd 4.8) hafði ekki orðið fyrir verulegum 
áhrifum vegna byggðarmyndunnar fyrir utan bryggjur við sitt hvorn 
kaupstaðinn. Frá miðri eyri þar sem gatan Mjósund er í dag, var eyrin 
svo örmjó að sjór flæddi yfir í ofsaveðrum. 
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Mynd 4.8 Ísafjörður við lok tímabils T1 (Mkv. 1:25.000).
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T2 1800 - 1824 

Árið 1816 missti bærinn kaupstaðarréttindi sín til Grundarfjarðar, 
vegna óheppilegrar legu (Jón Þ. Þór, 1984, bls. 96). Á tímabilinu bætast 
við hús á milli kaupstaðanna tveggja og Miðkaupstaður rís ásamt 
bryggju. Strandlínan (sjá mynd 4.9) helst svipuð þó bryggjur bætist 
við í Neðstakaupstað, Hæstakaupstað og meðfram pollinum. Húsin í 
Hæstakaupstað voru á þessum tíma alls átta talsins (Jón Þ. Þór, 1984, 
bls. 190). Átta hús voru líka í Neðstakaupstað en við báða kaupstaði 
var að finna mannvirki úr torfi og grjóti. Á milli kaupstaðanna voru 
áfram víðáttumiklir fiskþurrkunarreitir, aðallega fyrir saltfiskverkun.

Verslanirnar þrjár mynduðu hver sinn sérstaka byggðarkjarna og allir 
íbúar verslunarstaðarins höfðu lífsframfæri sitt af störfum við þær 
(Jón Þ. Þór, 1984, bls. 196). Bændur og vinnumenn stunduðu sjósókn. 
Veiðar voru árstíðarbundnar, stundaðar á veturna þar sem landbúnaður 
var frekur á vinnuafl á sumrin. Þá var búið í verbúðum meðan á veiðum 
stóð en veiðar fóru fram í opnum árabátum og handfæri notuð til að 
fiska. 

Í lok ársins 1816 voru íbúar í kaupstaðnum orðnir tuttugu og þrír 
talsins. Íbúar prestsetursins á Eyri voru utan kaupstaðarmarka og ekki 
taldir með svo áætla má að íbúar á eyrinni hafi verið fleiri. 

T3 1825 – 1849 

Fyrsta hús sem reis án beinna tengsla við verslanirnar var íbúðarhús 
reist í Norðurtanga árið 1831 (Jón Þ. Þór, 1984, bls. 197). Engin hús 
sem risu á árunum 1825 til 1849, T3, standa lengur.

Engir skipulagsuppdrættir voru gerðir af byggðinni, sem stækkaði 
í sífellu en þungamiðja hennar voru kaupstaðirnir. Landsvæði 
eyrarinnar var nýtt fyrir saltfiskreiti og á milli þeirra voru slóðar á 
sem tengdu kaupstaðina þrjá saman, ásamt prestssetrinu. Slóðinn milli 
kaupstaðanna og prestsetursins eru í dag Aðalstræti og Hafnarstræti 
(sjá mynd 4.2). Skútuöldin hefst í upphafi 19. aldar á Íslandi en 
þilskipaútgerð á Ísafirði hófst ekki fyrr en árið 1831. Þilskip ísfirðinga 
voru á tímabili um 20 talsins.

Samkvæmt skjölum Ísafjarðarsýslu fjölgaði íbúum um 47 prósent frá 
árinu 1816 og voru orðnir 39 talsins árið 1837 (Jón Þ. Þór, 1984, bls. 
199). 
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Mynd 4.9 Ísafjörður við lok tímabils T2 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.10 Ísafjörður 1865 (Jón Þ. Þór 1984, bls. 271).

T4 1850  - 1874 

Með tilkomu aukins þilskipaflota var stofnaður Sjómannaskóli á 
Ísafirði árið 1852. Sjómannaskólinn á Ísafirði  var fyrsti skólinn 
á Ísafirði og fyrsti starfsgreinaskólinn á Íslandi sem sinnti ekki 
menntun embættismanna (Jón Þ. Þór, 1986, bls. 173). Árið 1866 
staðfesti Kristján IX Danakonungur kaupsstaðarréttindi Ísafjarðar 
(Jón Þ. Þór, 1984, bls. 268). Sama ár tók fyrsta byggingarnefndin til 
starfa. Fram að þeim tíma höfðu um 40 hús höfðu risið án skipulags 
á miðri eyrinni og íbúar orðnir 220 (sjá mynd 4.10). Húsin risu 
meðfram Aðalstræti, Brunngötu, Sundstræti, Smiðju-, Tanga-, Þver-
og Skipagötu og Mjallargötu (sjá mynd 4.2). Nýi þéttbýliskjarninn 
myndaðist án skipulags en þó má sjá reglu í byggðarmynstrinu með 
nokkuð reglulegu bili milli húsanna. Fyrsta verk byggingarnefndar 
var að koma skipulagi á byggðina áður en hún stækkað enn meira. 
Skipulagsnefndin ákvað hvar skildi leggja götur og torg. Skipulagt 
var í kringum víðáttumikla saltfiskreiti í Hæstakaupstað sem 
hömluðu að byggð yrði samfelld. 

Fyrstu róttæku breytingarnar á strandlínunni (sjá mynd 4.11) voru 
með innbyggðri hafnarlegu, „dokkan“, sem var við enda Skipagötu 
og Sundstrætis. Í lok tímabilsins T4 voru íbúar orðnir 359 talsins 
(Jón Þ. Þór, 1986, bls. 38).
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Mynd 4.11 Ísafjörður við lok tímabils T4 (Mkv. 1:25.000).
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T5 1875 - 1899 

Landsvæði kaupstaðarins var orðið þröngsetið miðað við ört stækkandi 
byggð. Helsta atvinnugrein var fiskverkun og fiskþurrkunarreitirnir 
voru plássfrekir á land. Kaupstaðurinn keypti land Eyrar árið 1872 
og landsvæðið kaupstaðarins færðist frá Sólgötu (sjá mynd 4.2) að 
landamerkjum Hnífsdals á miðri Eyrarhlíð að norðan og sunnan að 
landamerkjum Stakkaness og þaðan til fjalls, þar sem nú er Urðarvegur  
(Jón Þ. Þór, 1984, bls. 10). 

Neðsti-,  Mið- og Hæstikaupstaður höfðu allir til umráða talsvert 
landsvæði og takmarkaðist þróun íbúðasvæða eftir því. Neðsti 
kaupstaður réð yfir öllu landi í Suðurtanga að Mjósundi (sjá mynd 4.1) 
svo engin íbúðabyggð á þróaðist þar, allt land var nýtt til fiskverkunnar. 
Við Mjósund og Aðalstræti var Miðkaupstaður með stórt hafnarsvæði 
en lóð Hæstakaupstaðar var stærst af kaupstöðunum þremur með 
landamerki á Pólgötu, Silfurgötu, Tangagötu að Prestabugt og var 
landið nýtt undir fiskreiti að mestu. 

Byggðin þróaðist í tvo afgerandi kjarna (sjá mynd 4.12) umhverfis 
landsvæði Hæstakaupstaðar. Um 1880 var farið að úthluta lóðum 
undir íbúðarhús í Norðurtanga, Sundstræti og Tangagötu. Byggðin fór 
líka að teygja sig inn á fyrrum landsvæði prestsetursins. Hús tóku að 
rísa þar sem nú er Sólgata, Hrannargata, Mánagata, Mjallargata og 
Pólgata. Þéttleiki byggðarinnar varð meiri og götumyndun færði sig 
að núverandi mynd. 

Árið 1896 keypti Ísafjarðarkaupstaður Stakkanes og Seljaland og 
landamerkin færðust að Tunguá. Mikil fjölgun íbúa var í hlutfalli við 
stækkandi landsvæði kaupstaðarins en undir lok tímabilsins T5 voru 
íbúar orðnir 1027 talsins (Jón Þ. Þór, 1986, bls. 38).
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Mynd 4.12 Ísafjörður við lok tímabils T5 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.13 Ísafjörður 1905 (Ísafjarðarbær).

T6 1900 - 1924 

Vélvæðing íslenska bátaflotans hófst á Ísafirði þegar vél var sett í 
sexæringinn Stanley árið 1902. Rögnvaldur Ólafsson, húsameistari, 
mældi og teiknaði uppdrátt af bænum á árunum 1905-06. 
Uppdrátturinn var endurteiknaður 1960 (sjá mynd 4.13). Var það einn 
fyrsti uppdráttur af bæ á Íslandi sem teiknaður var af sérmenntuðum 
Íslendingi (Zóphanías Pálsson, 1990). 

Hús rísa í Fjarðarstræti og byggðin heldur áfram að þéttast á eyrinni 
sem er þó enn klofin í tvennt vegna landsvæðis Hæstakaupstaðar. 
Strandlínan (sjá mynd 4.14) tekur á sig nýja lögin. Bryggjum fjölgar, 
verða lengri og setja svip sinn á Pollinn. Einnig kom fyrsti togari 
Ísfirðinga til heimahafnar átið 1913 (Jón. Þ. Þór, 1988, bls.40). Hús 
tengd sjávarútvegi fjölgaði og náðu sum þeirra alveg niður í fjöru 
með bryggjum út í sjó. Bryggja rís við fjallrætur þar sem nú er 
Skutulsfjarðarbraut, fyrir neðan Seljalandsveg.

Fólksfjölgun var mikil á þessu tímabili. Árið 1900 voru íbúar 1067 
en 1920 voru íbúar orðnir 1969 (Jón Þ. Þór, 1984, bls. 38). Vegna 
fólksfjölgunar tók jaðarbyggð að myndast við Krók (sjá mynd 4.2) og 
litlu síðar risu íbúðarhús við Urðarveg og Engjaveg. Byggðirnar tvær 
í útjaðri eyrarinnar risu óreglulega því ekki var búið að skipuleggja 
neina byggð fyrir ofan kirkjuna fyrr en árið 1920 (Þ.Þór, 1886, bls. 
18).
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Mynd 4.14 Ísafjörður við lok tímabils T6 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.15 Ísafjörður 1927 (Ísafjarðarbær).

T7 1925 – 1949 

Skúrar, hjallar og önnur mannvirki risu í óleyfi á lóðum og stóðu á skjön 
við aðrar byggingar. Götur höfðu myndast þar sem áður voru slóðar 
á milli húsa. Tún og fiskreitir tóku mikið og eftirsótt byggingarland, 
en bærinn eignaðist loks stóran hluta landsvæðis Hæstakaupstaðar 
árið 1923. Fyrsta skipulag bæjarins var staðfest þann 16. mars 1927 
(sjá mynd 4.15). Það var fyrsti staðfesti skipulagsuppdráttur á Íslandi, 
gerður af þeim Guðjóni Samúelssyni sem síðar varð húsameistari 
ríkisins og Guðmundi Hannessyni lækni (Zóphanías Pálsson, 1990). 
Iðnaðar- og athafnasvæði átti að vera meðfram pollinum og þétt byggð 
með inngörðum á eyrinni. Miðbærinn og öll stjórnsýsla átti að færast 
frá Silfurgötu og Aðalstræti á Eyrartún við fjallsrætur. Miðbærinn 
færðist aldrei og götur sem áttu að hverfa eins og Tanga- og Smiðjugata 
eru enn til í dag. Skipulagið fyrir ofan eyri þróaðist þó samkvæmt 
tillögum Guðjóns og Guðmundar. 

Syðst á eyrinni var landuppfylling orðin töluverð (sjá mynd 4.16) 
og strandlínan orðin nokkuð breytt frá sinni upprunalegu mynd. 
Náttúrulegar og mjúkar línur hurfu og beinar línur urðu meira 
áberandi á strandlínunni. Strandlínan undir Seljalandsvegi er enn 
nokkuð ósnortin fyrir utan bryggjur og athafnasvæði. Leiðin að 
Suðurtanga var enn náttúruleg og mjó. Margir saltfiskreitir voru 
horfnir og byggðin farin að sameinast þó enn væri nokkuð stórt og 
ósnortið byggingarland við Hæstakaupstað. Ný byggð var farin að 
myndast í fjallshlíðinni. Túngata og Hlíðarvegur byggðust upp og örfá 
hús komin við Seljalandsveg (sjá mynd 4.2) þó enn væri fjöldi húsa að 
byggjast upp á eyrinni. Árið 1948 var skipulagið endurnýjað þar sem 
auka þurfti við skipulagðar lóðir í fjallshlíð og inn með firðinum vegna 
plássleysis á eyrinni (Zóphanías Pálsson, 1990, bls. 20). Í lok þessa 
tímabils voru íbúarnir orðnir tæplega þrjú þúsund (Jón Þ. Þór, 1990). 
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Mynd 4.16 Ísafjörður við lok tímabils T7 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.17 Ísafjörður 1965 (Ísafjarðarbær).

T8 1950 - 1974 

Heldur dró úr vexti kaupstaðarins á þessum tímabili og milli 1950-70 
stóð íbúafjöldinn í stað. Ári síðar var gengið frá sameiningu Ísafjarðar 
og Eyrarhrepps fyrir tilstuðlan skipulagstjórnar, vegamálastjóra og 
hafnarmálastjóra. Aukin stærð bæjarins breytti miklu því fyrir stóð að 
byggja menntaskóla, sjúkrahús, elliheimili og fjölbýlishús (Zóphanías 
Pálsson, 1990, bls. 20). 

Í breytingartillögu frá árinu 1965 (sjá mynd 4.17) var gert ráð fyrir 
að Urðarvegur næði lengra inn fjörðinn og að byggð yrði þétt við 
Fjarðarstræti, en hvorugt varð að veruleika. Í lok tímabilsins reis fyrsta 
húsið í skipulögðu Holtahverfi undir Kubba.

Hús risu í fjallshlíðinni (sjá mynd 4.18) við Urðarveg, Sætún og 
Miðtún, Hjalla- og Engjaveg. Fá hús risu í eyrinni fyrir utan Sundstræti 
sem varð til á landuppfyllingu en stór mannvirki tengd sjávarútvegi 
risu á eyrinni. Strandlínan breyttist víðs vegar um fjörðinn. Fyrir 
neðan Seljalandsveg voru byggð íþróttamannvirki. Hafnarsvæðið var 
stækkað í sitt hvora áttina við Mjósund (sjá mynd 4.1). Á þessu tímabili 
var gerð landuppfylling undir Erni þar sem flugvelli var komið fyrir.  
Ekki er vitað um íbúafjölda í lok tímabils.
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Mynd 4.18 Ísafjörður við lok tímbils T8.(Mkv. 1.25.000).
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Mynd 4.19 Ísafjörður 1981 (Ísafjarðarbær).

T9 1975 – 1999

Samkomulag um nýtt aðalskipulag náðist ekki fyrr en árið 1981, sem 
var staðfest árið 1982 (sjá mynd 4.19). Samkvæmt því var ráðgerð 
mikil landuppfylling við Suðurtanga. Frá enda Aðalstrætis og að 
Suðurtanga skyldi landsvæði eyrarinnar nýtt nánast allt til iðnaðar 
með algjörlega endurnýjuðu hafnarsvæði meðfram Ásgeirsgötu. Ný 
landsvæði í fjarðarbotni skyldu nýtt undir íbúðabyggð, iðnað, þjónustu 
og verslun. 

Byggð í hlíð Eyrarfjalls hélt áfram að stækka samkvæmt fyrra 
skipulagi (sjá mynd 4.20). Þungamiðja byggðarþróunar átti sér 
stað í fjarðarbotni, undir Kubba. Á tuttugu og fimm árum byggðist 
Holtahverfi allt upp og nýtt hverfi í Seljalandi tók að rísa. Þar var 
áætluð mikil byggð í framtíðinni, en sú áform urðu úr sögunni þegar 
snjófljóð féll árið 1996 niður í Tungudal. Sumarhúsabyggð ísfirðinga 
eyðilagðist að mestu og mannsfall varð. 

Mikil hluti strandlínunnar í firðinum varð fyrir breytingum á 
tímabilinu. Skutulsfjarðarbraut var lögð og í lok tímabilsins var byggð 
brú í minni Engidals til að stytta leið að flugvellinum.  Í lok tímabilsins 
var íbúafjöldi orðinn 2818 manns (Hagstofa Íslands, 2013).
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Mynd 4.20 Ísafjörður við lok tímabils T9 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.21 Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2008 - 2020 (Ísafjarðarbær).

T10 2000 – 

Samkvæmt uppdrætti Aðalskipulags Ísafjarðarbæjar 2008-2020 (sjá 
mynd 4.21) er gert ráð fyrir enn meiri landuppfyllingu á Suðurtanga 
og þrengingu við Sundin. Hafnarsvæðið hefur að mestu verið flutt frá 
Pollinum og yfir á Ásgeirsgötu á móts við Ernir. Gert er ráð fyrir enn 
meiri íbúðabyggð í botni Tungudals Síðasta áratug hefur hægst mjög á 
byggð og hlutfallslega færri hús risið en á hinum tímabilinu. Vísir að 
nýju hverfi reis fremst í Tungudal fyrir neðan Seljaland.

Hús eða mannvirki sem rísa á eyrinni eru tengd endurnýjun húsa á 
gamalli lóð. Strandlína eyrarinnar (sjá mynd 4.22) er nánast öll 
orðin manngerð og búið að fylla upp í Suðurtangan þar sem áður 
var sjór.Þéttbýlisstaðurinn er heldur áfram að vera tvískiptur vegna 
snjóflóðahættusvæðis sem takmarkar þróun byggðar.

Í upphafi ársins 2013 var íbúafjöldi 2624 manns (Hagstofa Íslands, 
2013).
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Mynd 4.22 Ísafjörður við lok tímabils T10 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.23 Siglufjörður 1868 (Síldarminjasafnið).

4.2.2 Skipulagssaga Siglufjarðar

Fyrir þéttbýlismyndun

Þormóður Rammi kom fyrstur að Þormóðseyri, er síðar átti eftir 
að heita Siglufjarðareyri en höfuðból hans var á Siglunesi þar sem 
Siglunes þótti nær miðunum (sjá mynd 4.3). Ekkert er vitað um byggð 
í firðinum í mörg hundruð ár og líklegast hefur einangrun milli hárra 
fjalla og tinda haft áhrif á þann heimildaskort (Ingólfur Kristjánsson, 
1988, bls. 26). Þó er vitað að byggð lagðist aldrei af í firðinum. Á sama 
tíma átti biskupsstóllinn á Hólum allar helstu jarðir í Siglufirði og hélst 
eignarrétturinn fram á 19. öld. Siglunes var miðstöð byggðarinnar og 
þar stóð kirkja í sex aldir sem síðar var flutt á Hvanneyri  á Siglufirði 
árið 1641. (Kristjánsson, 1988, bls. 28). Verslunarsaga Siglufjarðar 
hófst árið 1788, eftir lok einokunarverslunar. Með konungsúrskurði 
20. maí 1818 varð staðurinn „autoriseraður útiliggjarastaður“ eða 
löggiltur verslunarstaður. Þá voru átta íbúar á verslunarstaðnum en 
160 manns bjuggu í hreppunum (Ingólfur Kristjánsson, 1988, bls. 17).

T4 1850 – 1874

Þegar komið var fram á miðja öld tók að fjölga á eyrinni. Sr. Bjarni 
Þorsteinsson var mikil áhugamaður um skipulag og gerði uppdrátt 
(sjá mynd 4.23) af Siglufirði frá árinu 1868 þar sem sýndar voru 17 
byggingar (Páll Líndal, 1982, bls. 253) en aðeins eitt hús stendur 
enn frá þessum tíma (sjá mynd 4.24) Eyrin var malarkambur með 
sandfjörum sem myndaðist vegna framhlaups í Hvanneyrarskál. Þar 
voru tjarnir. Ekki var fýsilegt að byggja norðanmegin á eyrinni vegna 
mýra (Ingólfur Kristjánsson, 1988, bls. 38). 

Byggðin reis nálægt fjörunni og við ár- og lækjarfarvegi. Strandlínan 
var ósnortin fyrir utan hafnarlegur. Ekki er vitað með íbúafjölda í lok 
tímabils.
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Mynd 4.24 Siglufjörður við lok tímabils T4 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.25 Siglufjörður 1888 (Síldarminjasafnið).

T5 1875 – 1899

Bærinn óx hægt og var aðeins ein gata skilgreind, samkvæmt teikningu 
frá sr. Bjarna Þorsteinssyni (sjá mynd 4.25) sem slík á eyrinni um 
aldamótin 1900. Í lok aldar var kominn vísir að þorpi í kringum 
verslunarstaðinn. Byggðarkjarninn mótaðist þar sem nú er Aðalgata 
og Grundargata (Ingólfur Kristjánsson, 1988, bls. 17). Ný kirkja reis 
á Siglufjarðareyri 1890 eftir miklar skipulagsdeilur íbúanna. Kirkjan 
var aflögð árið 1932 og núverandi Siglufjarðarkirkja byggð efst í 
Aðalgötu (Kristjánsson, 1988, bls. 30). 

Strandlínan var enn í sínu náttúrulega formi (sjá mynd 4.26) á þessum 
tímabili, en þrjár bryggjur voru byggðar sem vitað er um en á Siglufiðri 
var töluverð hákarlaútgerð. Votlendi var mikið norðan megin og 
miðsvæðis á eyrinni. Hús risu þess í stað sunnan megin en flest voru 
lágreistir torfbæir sem hurfu með tímanum. 

Um aldamótin voru íbúar orðnir 408 talsins (Ingólfur Kristjánsson, 
1988, bls. 15).



49

Mynd 4.26 Siglufjörður við lok tímabils T5 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.27 Siglufjörður 1918 (Síldarminjasafnið).

T6 1900 – 1924

Bærinn tók mikinn vaxtarkipp eftir aldamótin 1900. Norðmenn 
komu til síldveiða og staðsettu sig á norðurströndinni og árið 1903 
var Siglufjörður orðinn að miðstöð síldveiða vegna góðrar hafnarlegu 
og nálægðar við fiskimiðin. Þá voru byggðar norskar bryggjur, 
verksmiðjur og verbúðir. Fyrstu lýsisverksmiðjurnar voru byggðar 
á Siglufirði árið 1911. Siglufjörður var með fyrstu kauptúnum 
landsins til að fá rafmagn sem lýstu upp götur og heimili þegar 
Hvanneyrará (sjá mynd 4.3) var virkjuð árið 1913. Siglufjörður hlaut 
kaupstaðarréttindi árið 1918. Þá voru húsin á annað hundrað og 27 
tómthús (Páll Líndal, 1982, bls. 253). Snjóflóðahrina hófst árið 1919 
þegar flóð féll á ofurlítið þorp austan fjarðarins, á Engidal sem er 
vestan Siglufjarðar og í Héðinsfirði. Alls fórumst 18 manns og fjöldi 
mannvirkja eyðilögðust þar á meðal fyrsta stóra fiskimjölsverksmiðja 
á Íslandi í þessum snjóflóðum (Ingólfur Kristjánsson, 1988, bls. 17). 

Á eyrinni myndaðist kjarni þorpsins með íbúðarhúsum, grunnskóla og 
fimleikahúsi. Á korti eftir sér Bjarna Þorsteinsson (sjá mynd 4.27) má 
sjá þann fjölda bryggja sem höfðu risið. Fyrstu skipulögðu göturnar 
voru Aðalgata, Grundargata, Norðurgata og  Eyrargata (sjá mynd 4.4). 
Hvanneyrarbraut tengdi svo þorpið við Hvanneyri en á Hvanneyri 
var áður kirkja og kirkjugarður þar sem nú er Ártún, Fossvegur og 
Hvanneyrarbraut. 

Byggðin teygði sig suður, upp fjallshlíðina (sjá mynd 4.28), í átt 
að nýjum kirkjugarði, upp af Aðalgötu meðfram Suðurgötu og 
Lindargötu. Á þrjátíu árum risu nokkrir tugir af bryggjum meðfram 
strandlínunni og mannvirki tengd sjávarútvegi voru byggð alveg niður 
í fjöru. Frá þessu tímabili standa enn mörg hús í bænum. Ekki er vitað 
um íbúafjölda í lok tímabils.
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Mynd 4.28 Siglufjörður við lok tímabilsT6 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.29 Siglufjörður 1936 (Skipulagsstofnun).

T7 1925 – 1949

Skipulag Siglufjarðar, staðfest 3. janúar árið 1933, olli miklum deilum 
innan bæjarins. Það var endurskoðað (sjá mynd 4.29 ) og staðfest að 
nýju 13. maí 1936 (Páll Líndal, 1982, bls. 253). Hús á eyrinni skyldu 
vera tvær til þrjár hæðir með inngarða meðan hús í hlíðinni áttu að vera 
ein til tvær hæðir. Stærri mannvirki risu meðfram hafnarsvæðinu við 
Vetrarbraut, Ránargötu, Þormóðsgötu og Tjarnargötu (sjá mynd 4.4), 
milli iðnaðar- og útvegssvæða og að strandlínunni. Þar sem byggð reis 
ekki var landið nýtt sem græn svæði en meðfram hafnarsvæði nýttist 
landið til fiskverkunar. Vegur um Siglufjarðarskarð var opnaður árið 
1946 (Ingólfur Kristjánsson, 1988, bls. 37). 

Byggðin á eyrinni hélt áfram að þéttast (sjá mynd 4.30) samhliða 
íbúðabyggð í hlíðinni, við Hafnartún, Laugaveg, Brekkugötu og 
Túngötu, Hlíðarveg og Hólaveg og Hvanneyrarbraut. Strandlínan var 
nánast orðin fullnýtt. Bryggjur hurfu, endurbyggðar, byggðar á víxl. 
Landuppfylling var gerð sunnanmegin við eyrina, á Neðri höfn, sem 
breytti hluta strandlínunnar úr mjúkum og náttúrulegum línum í bein 
form. Einnig varð landuppfylling í fjörunni þar sem nú er Snorragata. 

Fjórði og fimmti áratugur er blómaskeið Siglufjarðar. Íbúafjöldi hafði 
margfaldast frá aldarmótum í takt við skipaflota og aukna útgerð 
Siglfirðinga og árið 1948 voru íbúar 3103 talsins (Skipulag ríkisins, 
1980, bls. 11).
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Mynd 4.30 Siglufjörður við lok tímabils T7 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.31 Skipulagstillaga, Siglufjörður 1971 (Skipulagsstofnun).

T8 1950 – 1974

Árið 1954 fór bæjarstjórn fram á endurskoðun skipulagsins og 
voru ýmsar tillögur gerðar á næstu árum. Þá var byrjað að fjalla 
um snjóflóðahættuna og taka tillit til mögulegra og ómögulegra 
byggingasvæða. Heildarendurskoðun fór ekki fram fyrr en árið 1966. 
Sú tillaga var aldrei staðfest (Zóphanías Pálsson, 1990, bls. 20). 
Samkvæmt breytingartillögu (sjá mynd 4.31) frá árinu 1971 var gert 
var ráð fyrir einbýlishúsum í fjallshlíðinni að fjarðarbotni ásamt stóru 
íþróttasvæði og fjölbýlishúsum við fjallsrætur. Hafnarsvæði teygði sig 
meðfram allri strandlengju eyrarinnar. Í framtíðarskipulagi var gert ráð 
fyrir landuppfyllingu með nýju hafnarsvæði sem ber heitið Tanginn í 
dag og flugvelli hinum megin í firðinum. 

Síldin hvarf af norðlenskum miðum árið 1964 en togaraútgerð hófst 
upp úr 1970. Strákagöng (sjá mynd 4.3) voru opnuð árið 1967 í 
gegnum Strákafjall (Ingólfur Kristjánsson, 1988, bls. 37). 

Í lok tímabilsins hafði strandlínan inn fjörðinn breyst  frá upprunalegri 
mynd (sjá mynd 4.32) vegna nýs hafnarsvæðis meðfram Snorragötu 
og Langeyrarvegi. Á þessum árum hægðist á uppbyggingu. Húsin sem 
byggðust risu jafnt um allan staðinn, en þó aðallega í fjallshlíðinni við 
Háveg, Suðurgötu, Laugarveg og Hólaveg og Fossveg (sjá mynd 4.4). 

Fólksfækkun varð mikil í kjölfarið að síldin hvarf en árið 1970 voru 
íbúar orðnir 2061 talsins (Skipulag ríkisins, 1980, bls. 49).
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Mynd 4.32 Siglufjörður við lok tímabils T8 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.33 Siglufjörður 1981 (Fjallabyggð).

T9 1975 – 1999

Árið 1975 var gerð heildarúttekt á hættusvæðum vegna snjóflóða og 
svæðin merkt inn á uppdrátt þar sem byggingar voru ekki leyfðar á 
tilteknum svæðum. Ný kort af bænum og nágrenni voru gerð eftir 
loftmyndum árið 1977. Aðalskipulag var staðfest 22. janúar 1981 
(Zóphanías Pálsson, 1990, bls. 29). 

Samkvæmt nýju skipulagi (sjá mynd 4.33) átti að fylla upp í stóran 
hluta fjarðarbotnsins og nýta landið fyrir sunnan við flugvöllinn. 
Ekkert varð úr þessari miklu breytingu á strandlínunni, að undanskyldu 
flugvallarsvæðinu. 

Hús héldu áfram að rísa í jaðri byggðarinnar (sjá mynd 4.34) í 
Norðurtúni og Eyrarfljóti, nær fjarðarbotni og Hólavegi, Fossvegi og 
Ártúni fyrir ofan Hvanneyrarbraut (sjá mynd 4.4). 

Í lok tímabilsins var íbúafjöldi 1561 manns (Hagstofa Íslands, 2013).
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Mynd 4.34 Siglufjörður við lok tímabils T9 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.35 Aðaskipulag Fjallabyggðar 2008 - 2028 (Fjallabyggð, 2010).

T10 2000 –

Á skipulagsuppdrætti Aðalskipulags Fjallabyggðar 2008 -2028 (sjá 
mynd 4.35) hefur hafnarsvæðið bæði minnkað og klofið niður í tvo 
svæði. Nær allar gömlu bryggjurnar eru farnar. Tanginn hefur stækkað 
um helming og göturnar, Norðurtangi, Vesturtangi og Suðurtangi (sjá 
mynd 4.4) hafa verið lagðar. 

Verslun og þjónusta eru staðsett á eyrinni og íbúðabyggð er flest 
öll í fjallshlíðinni. Fá hús hafa risið á þessu tímabili, einbýlishús og 
athafnahús (sjá mynd 4.36). Strandlínan hefur breyst mikið frá síðasta 
tímabili með tilkomu landuppfyllingar. (sjá mynd 4.4).

Í upphafi ársins 2013 var íbúafjöldi 1190 manns. (Hagstofa Íslands, 
2013)



59

Mynd 4.36 Siglufjörður við lok tímabils T10 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.37 Neskaupstaður fyrir þéttbýlismyndun (Landmælingar Íslands).

4.2.3 Skipulagssaga Neskaupstaðar

Fyrir þéttbýlismyndun

Norðfjörður einkenndist af landbúnaðarsamfélagi þar sem fiskveiðar 
voru aukabúgrein. Nokkrir bæir voru þar sem nú er þéttbýlisstaðurinn. 
Nes var á Neseyri, Nessel og Bakki voru fyrir utan eyrina og Nesekra, 
Þiljuvellir og Nesstekkur fyrir innan eyrina (sjá mynd 4.37). Byggð 
var um allan fjörðinn og um aldamótin 1800 var íbúafjöldi Norðfjarðar 
190 manns. Áður hafði byggð verið að mestu þar sem rými var inn til 
landsins en eftir 1870 fór byggð að vaxa við sjávarsíðuna, þó einkum 
af Nesi þar sem saltfiskverkun hófst í miklu mæli. Norðfjörður lá vel 
við gjöful fiskimið og útgerð efldist (Ögmundur Helgason, 2006, bls. 
67). 

T5 1875 – 1899

Upphaf Nesþorps, eins og það var áður kallað, hófst árið 1878.  
Landamerki Nesjarðar náði yfir allt land sem liggur að sjó við 
norðanverðan Norðfjörð, inn undir fjarðarbotn og til fjalla. Þá voru 
níu bæir á Nesi. Fyrsta fisktökuhúsið reis og þótti tákn um nýja tíma 
(Ögmundur Helgason, 2006, bls.35). Fyrsta timburhúsið reis árið 
1885. Það var bæði íbúðar- og verslunarhús. Einn fyrsti vísir að 
skipulagsmálum í nýlega mynduðu þéttbýli  var þegar hreppsnefndin 
þurfti að hafa afskipti af fiskúrgangi á Nesi (Ögmundur Helgason, 
2006, bls. 194). 

Strandlínan var ósnortin (sjá mynd 4.38) en í lok tímabilsins voru 
gerðar tvær litlar bryggjur. Aðeins eitt hús stendur frá þessu tímabili.  
Árið 1895 varð Nes í Norðfirði löggildur verslunarstaður (Ögmundur 
Helgason, 2006, bls. 215).

Árið 1886 bjuggu 106 manns innan landamerkja jarðarinnar sem voru 
orðnir 180 talsins árið 1895 (Ögmundur Helgason, 2006, bls. 157).
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Mynd 4.38 Neskaupstaður við lok tímabils T5 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.39 Neskaupstaður 1927 (Smári Geirsson, 2009. Bls. 30).

T6 1900 – 1924

Árið 1901 var íbúafjöldi í Nesþorpinu 272, þar með talið þeir 85 sem 
bjuggu á verslunarlóðinni á Neseyri. Norðfirðingar eignuðust fyrstu 
vélbáta sína árið 1905 og voru á þeim tíma gerðir út um 60 bátar til 
fiskveiða. Íbúum fjölgaði hratt og tíu árum síðar voru þeir orðnir 510 
(Smári Geirsson, 2009, bls. 18). Samhliða fólkfjölgun voru mörg hús 
byggð (sjá mynd 4.39) og bryggjur risu meðfram strandlínunni, frá 
Neseyri og að gatnamótum Urðarteigs og Strandgötu (sjá mynd 4.6) 
en restin af strandlínu fjarðarins var ósnortin að mestu. 

Undirlendi var lítið á verslunarstaðnum svo hús risu bæði meðfram 
strandlínunni, við Strandgötu og Nesgötu og á víð og dreif um 
fjallshlíðina. 

Húsin sem risu í fjallshlíðinni (sjá mynd 4.40) voru staðsett á víð og 
dreif, án skipulags, þar sem nú eru göturnar Ásgarður og Miðgarður, 
Tröllavegur, Blómsturvellir, Hlíðargata, Miðstræti, Kvíabólsstígur, 
Sverristún og Ekrustígur. Þorpið byggðist að mestu upp vestan megin 
við eyrina. Athafnasvæðið var meðfram sjávarsíðunni og íbúðarbyggð 
í fjallshlíðinni. Algengt var að landbúnaður væri stundaður á 
íbúðarhúsalóðum. 

Í lok tímabilsins var íbúafjöldi orðin 945 manns (Ögmundur Helgason, 
2006, bls. 23).
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Mynd 4.40 Neskaupstaður  við lok tímabilsT6 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.41 Neskaupstaður 1930 (Skipulagsstofnun).

T7 1925 – 1949

Neshreppur fékk kaupstaðarréttindi 1. janúar 1929 og breyttist í 
Neskaupstað. Skipulagsnefnd hafði áður hafist handa við að láta mæla 
og kortleggja kaupstaðinn árið 1926 og var skipulagsuppdráttur (sjá 
mynd 4.41) staðfestur 12. nóvember 1930. Þá voru 326 hús í bænum 
og íbúatalan 1118 (Zóphanías Pálsson, 1990, bls. 29). Landnotkun á 
skipulagsuppdrætti skiptist í vöruskemmur meðfram sjávarsíðunni 
og opinberar byggingar áttu að raðast við Ekrustíg og Skólaveg (sjá 
mynd 4.6). Íbúðarhús voru tvenns konar, hús á tveimur hæðum voru 
áætluð meðfram Strandgötu, Hólsgötu og Stekkjargötu og Nesgötu og 
fyrir ofan opinberu byggingarnar. Einnar hæðar hús voru þétt röðuð í 
fjallshlíðinni. Skipulagið var fært lengra til austurs, að Bakka vegna 
snjóflóðahættu vestan megin. 

Mörg hús standa enn í dag frá þessu tímabili (sjá mynd 4.42) og 
flest staðsett vestan við eyrina. Í bígerð voru miklar breytingar á 
hafnarsvæðinu. Stórar bryggjur komu í stað minni með tilkomu 
hafskipabryggja. Árið 1942 vann skipulagsnefndin að stækkun 
skipulagsins og aukið var við gildandi skipulag árið 1947 (Zóphanías 
Pálsson, 1990, bls. 29). 

Rétt eftir lok tímabilsins, árið 1950 var íbúafjöldi 1301 manns 
(Skipulagsstjórn ríkisins, 1980, bls. 29).
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Mynd 4.42 Neskaupstaður við lok tímabils T7 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.43 Neskaupstaður 1969 (Skipulagsstofnun).

T8 1950 – 1974

Þéttbýlisstaðurinn stækkaði og árið 1957 var lögð fram 
skipulagstillaga með áherslu á gatnagerð. Ráðlagt var að tekið yrði 
tillit til snjóflóðahættusvæða á kostnað mögulegs byggingarlands. Eftir 
nokkrar samvinnu á milli bæjaryfirvalda og skipulagsnefndar ríkisins 
var nýr skipulagsuppdráttur staðfestur í maí 1959. Nýtt heildarskipulag 
var aftur unnið árið 1967 vegna nýs hafnarskipulags í fjarðarbotninum 
(Zóphanías Pálsson, 1990, bls. 29). Árið 1969 var bærinn orðin þéttari 
(sjá mynd 4.43). Hús stóðu með reglulegu millibili meðfram öllum 
götum. Í lok tímabilsins hafði aukist við íbúðabyggð í efstu götum 
bæjarins, Hlíðargötu og Blómsturvöllum. 

Byggðin fór að teygja sig í báðar áttir (sjá mynd 4.44), við Urðarteig 
og Hlíðargötu og svo austan megin þar sem Starmýri, Hrafnsmýri, 
Gauksmýri og Valsmýri voru lagðar og fyrstu húsin í Nesbakka og 
Gilsbakka risu. Smáu bryggjurnar hurfu og bein strandlína varð 
ríkjandi í stað þeirrar náttúrulegu. Landuppfylling varð í fjarðarbotni 
vegna flugvallarins. 

Árið 1974 féll snjóflóð á byggðina.Tólf manns fórust og fjöldi 
mannvirkja eyðilögðust.

Rétt eftir lok tímabilsins, árið 1975 var íbúafjöldi 1672 manns 
(Skipulagsstjórn ríkisins, 1980, bls. 29).
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Mynd 4.44 Neskaupstaður við lok tímabils T8 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.45Aðalskipulag Neskaupstaðar 1979 - 1999 (Neskaupstaður, 1981).

T9 1975 – 1999

Eftir mannskæð snjófljóð var ákveðið að taka fullt tillit til 
snjóflóðahættusvæða við endurskoðun skipulagsins. Aðalskipulag 
var staðfest 22. janúar 1981 (Zóphanías Pálsson, 1990, bls. 29). 
Samkvæmt nýju skipulagi (sjá mynd 4.45) færðist mestur hluti iðnaðar 
og hafnarsvæðis í fjarðarbotninn, verslun og þjónusta við Hafnarbraut 
og Egilsbraut (sjá mynd 3.6. Opinberar byggingar dreifðust um 
miðsvæðið. Gert var ráð fyrir að nýrri íbúðasvæði í austri.

Flest hús sem risu á tímabilinu (sjá mynd 4.46) voru í götunum 
Marbakki og Sæbakki. Eitt og eitt hús reis innan um byggðina sem 
fyrir var. Miklar breytingar urðu á hafnarsvæðinu í fjarðarbotninum 
með tilkomu stórra mannvirkja ásamt landuppfyllingum samhliða því. 

Í lok tímabilsins var íbúafjöldi 1453 manns (Hagstofa Íslands, 2013).
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Mynd 4.46 Neskaupstaður við lok tímabils T9 (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.47 Aðalskipulag Fjarðabyggðar 2007 - 2027 (Fjarðabyggð, 2009)

T10 2000 –

Samkvæmt uppdrætti Aðalskipulags Fjarðabyggðar 2007 – 2027 (sjá 
mynd 4.47) er gert ráð fyrir nánast öllu hafnarsvæðinu í fjarðarbotninum 
og iðnaðarsvæði þar fyrir innan. Miðsvæði ásamt verslun og þjónustu 
heldur sér fyrir innan eyrina og þjónustubyggingar eru í og við 
Neseyri. Íbúðabyggð myndar samhangandi trefil þó græn svæði vegna 
lækjarfarvega skeri hana í sundur á þrem stöðum. Athafnasvæði eru 
lítil og dreifð meðfram sjávarsíðunni fyrir neðan byggðina. 

Á tímabilinu risu nokkur hús. Stór mannvirki risu á hafnarsvæðinu 
auk þess sem strandlínunni (sjá mynd 4.48) var breytt með nýjum 
sjóvarnargörðum. Flest íbúðahúsin risu í Bakkabakka (sjá mynd 4.6). 

Í Upphafi ársins 2013 var íbúafjöldi 1466 manns (Hagstofa Íslands, 
2013).
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Mynd 4.48 Neskaupstaður við lok tímabils T10 (Mkv. 1:25.000).
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Tafla 4.1 Mannfjöldaþróun og atburðarás á 19. öld

4.2.4 Samantekt á sögu og þróun

Fyrsti vísir að þéttbýlum var í nálægð við verslunarstaðina. Hús risu 
á eyrum og meðfram strandlínum. Landbúnaður var mikilvægasta 
atvinnugreinin á Íslandi á 19. öld. Stærsti hluti íbúa fjarðanna starfaði 
í landbúnaði. Fjallshlíðar voru hluti af landbúnaðarsvæðum og ekki 
litið á sem framtíðar byggingarland. Bændur og vinnumenn stunduðu 
sjósókn í opnum árabátum, mestu að vetri til og landbúnaður stundaður 
að sumri til.

Mikilvægi sjávarútvegs eykst á síðari hluta 19. aldar, samhliða 
blómaskeiði þilskipaútgerðar. Verslunarfrelsi og saltfiskverkun var 
orðin undirstaða samhliða breyttu búsetuformi. Íbúafjöldi tók stökk 

síðustu áratugi fyrir aldamót, fyrst á Ísafirði og Neskaupstað, meðan 
íbúum Siglufjarðar fjölgaði hægt og bítandi. Landnotkun breyttist í 
takt við stækkandi sjávarútveg. Tún sem nýttust áður til landbúnaðar 
voru nú nýtt sem fiskverkunarreitir. 

Með vélvæðingu bátaflotans varð bylting í búsetuformi 
þéttbýlisstaðanna. Fiskverkun og önnur störf tengd sjávarútvegi urðu 
plássfrekari meðfram strandlínunni svo í upphafi 20. aldar tók byggð 
þéttibýlisstaðanna að færast upp fjallshlíðarnar. Byggðarþróun í 
fjallshlíð er mest í Norðfirði meðan byggð hélt áfram á aukast á eyrum 
Ísafjarðar og Siglufjarðar. 

Timburhúsaöld Bárujárnsklædd timburhús
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Tafla 4.2 Mannfjöldaþróun og atburðarás á 20. öld

Siglufjörður verður miðstöð síldarvinnslu á Íslandi og tekur 
margfaldan vaxtarkipp. Fólksfjöldi verður gífurlegur meðan hægðist 
á fólksfjölda á Ísafirði og Neskaupstað. Með togaraútgerð sköpuðust 
enn fleiri atvinnutækifæri og þjónusta við útgerðina. Samhliða togara 
útgerð stækkuðu bryggjurnar. Landuppfylling við hafnarsvæði hefjast 
um 1950 á Ísafirði og Siglufirði. Sjávarútvegur er orðin mikilvægasta 
atvinnugrein landsins. Eftir því sem fólksfjöldi varð meiri á stöðunum, 

varð þjónustu meiri. Stofnanir, skólar, íþróttahús svo fátt eitt sé nefnt 
risu og þjónustustörf jukust. 

Eftir 1950 hægist á útþenslu byggðar við sjávarsíðuna á öllum stöðum 
en þétting byggðar í fjallshlíðum hélt áfram. Ný hús rísa, götur eru 
lagðar í jöðrum byggðanna eða ný hverfi myndast eins og í botni 
Skutulsfjarðar. Alls staðar verða landuppfyllingar vegna flugvalla. 

Timburhúsagerð 
bönnuð

Steinsteyputímabil Funksjónalismi Módernismi
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Mynd 4.49 Landslag Skutulsfjarðar (Mkv. 1:50.000).

Tafla 4.3 Mannfjöldaþróun og atburðarás 21. aldar

Fyrir lok 20. aldar hafa þéttbýlin teygt sig inn að fjarðarbotnum eða út 
að fjarðarmynnum. Kvótakerfið er innleitt í lög árið 1990 og upp frá því 
breytitst búsetuformið á ný, fólk flytur til borgarinnar í leit að nýjum 
atvinnutækifærum þar sem togara eru seldir og fiskvinnslufyrirtæki 
fækka eða loka.

4.3 Greining á borgarformum 

Hér verður rýnt í línur, form og mynstur byggðarlaganna með því að 
skoða landslag, landnotkun, götur, lóðir og hús. Þéttbýlisstaðirnir eru 
skoðaðir samtímis og bornir saman. 

4.3.1 Landslag

Í kafla 4.1 Greining á staðháttum og örnefnum (sjá myndir 4.1 til 4.6) 
var lagt áherslu á telja upp helstu kennileiti svæðanna. Hér verður 
lesið í landslagið. Þegar kennileiti og örnefni er fjarlægð standa eftir 
hæðar- og strandlínur. 

Fjarðarminnin snúa norðaustur í Skutulsfirði og Siglufirði en austur í 
Norðfirði (sjá myndir 4.49 - 4:51). Fjarðarbotnar eru allir í suðvestur. 

Einingahús
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Mynd 4.50 Landslag Siglufjarðar (Mkv. 1:50.000) Mynd 4.51 Landslag Norðfjarðar (Mkv. 1:50.000)

Umhverfis Ísafjörð eru fjallstopparnir einkennandi sléttir, líkt og 
skorið hafi verið af þeim. Fjöllin umhverfis Siglufjörð  og Neskaupstað 
eru tindótt, með skörðum og hnjúkum. Fleiri skálar og hvilftar eru í 
Skutulsfirði og Siglufirði en snarbrött klettabelti í Norðfirði. 

Hafsvæði Skutulsfjarðar er þrískipt, frá fjarðarminni að eyri, fyrir innan 
eyri og að fjarðarbotni og svo fjarðarbotninn. Hafsvæði Siglufjarðar 
er minnst en þó þrískipt, frá fjarðarminni að stærri eyrinni, svæðið 
umhverfis og við eyrarnar og svo fjarðarbotninn fyrir innan smærri 
eyrina. Hafsvæði Skutulsfjarðar og Norðfjarðar eru umfangsmeiri en í 
Siglufirði er hafsvæði Norðfjarðar einnig umfangsmest og myndar eitt 
stórt rými þar sem engin eyri er til að skera í sundur hafsvæðið.

Á Ísafirði er löng og bogalaga eyri fyrir miðjum firðinum en á 
Siglufirði eru tvær breiðar eyrar, sú stærri er fyrir miðju fjarðarins og 
sú minni nær fjarðarbotninum. Eyrin í Skutulsfirði og stærri eyrin í 
Siglufirði, eru malareyrar af náttúrunnar hendi. Á Norðfirði er lítið nes 
og undirlendi við sjávarsíðuna er mun minna en í hinum fjörðunum. 
Norðfjörður hefur þó meira undirlendi fjarðarbotni og inn dali.

Form Skutulsfjarðar og Norðfjarðar eru lík þar sem breidd fjarðarins 
er svipuð inn fjörðinn þar til kemur að bogalöguðum fjarðarbotnum. 
Hins vegar mjókkar Siglufjörður jafnt og þétt inn allan fjörðinn.
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Mynd 4.52 Landnotkun á Ísafirði (Mkv. 1:25.000).

4.3.2 Landnotkun

Íbúðasvæðin eru fyrirferðamesti landnotkunarflokkurinn (sjá mynd 
4.52). Íbúðasvæðin tengja saman byggð með einkennandi aflíðandi 
trefli meðfram fjallshlíðum allra þéttbýlisstaðanna. Íbúðarhús eru 
fjölmennustu húsagerðirnar í öllum þéttbýlisstöðunum og einnig 
þau smæstu. Þau eru í misstórum þyrpingu, standa oftast þétt, með 
reglulegu og stuttu milli. Á Siglufirði (sjá mynd 4.53) og í Neskaupstað 
(sjá mynd 4.54) mynda íbúðasvæðin eina samhangandi heild en á 
Ísafirði skiptist íbúðabyggðin niður í nokkrar heildir.

Opinberar byggingar dreifast um staðina, annað hvort með reglulegu 
millibili, eitt og eitt hús eða nokkur hús saman í þyrpingum. Opinberar 
byggingar eru af öllum stærðum þó hlutfallslega stærri en íbúðarhús. 
Lengra bil er oftast milli þeirra en íbúðarhúsa.
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Mynd 4.53 Landnotkun á Siglufirði (Mkv. 1:25.000). Mynd 4.54 Landnoktun á Neskaupstað (Mkv. 1:25.000).

Miðsvæðin með verslun og þjónustu eru staðsett fyrir miðju þéttbýlinu, 
neðarlega í fjallshlíðunum, á sléttlendinu eða við strandlínuna. 
Miðsvæðin eru staðsett í elsta hluta þéttbýlisstaðanna allra (sjá kafla 
4.2 Greining á sögu og þróun). Húsin á miðsvæðunum eru fjölbreytileg 
að stærð og í sum þeirra eru hafa verið eða eru íbúðarhús. Því er bilið á 
milli þeirra oft sambærilegt þess sem sést á íbúðarsvæðum. 

Hús sem tilheyra athafnasvæðum og iðnaðarsvæðum virðast ekki 
fylgja ákveðinni reglu líkt og landsnotkunarflokkarnir á undan. 
Húsin eru ýmist ein og sér, í jöðrum þéttbýlisstaðanna, meðfram 
sjávarsíðunni eða í þyrpingu nálægt hafnarsvæðum. Hús á athafna- 
og iðnaðarsvæðum eru í flestum tilfellum stærri en hús á íbúðar- og 
miðsvæðum. 

Hafnarsvæðin eru ávalt meðfram strandlínu. Húsin eru að meðaltali 
stærri en hús annarra landnotkunarflokka. Þau standa stök eða nokkur 
saman og stórt bil er á milli þeirra samanborið við hús á öðrum svæðum. 

Fleiri landnotkunarhópa er hægt að finna í öllum fjörðum en vegna 
fjarlægðar þeirra við þéttbýlisstaðina þrjá eru þeim ekki gerð frekari 
skil. Aðeins á Ísafirði er að finna landbúnaðarsvæði og frístundabyggð 
á þéttbýlisuppdrættinum. Svæðin er líka að finna í Siglufirði og 
Norðfirði en fjarlægð þeirra við þéttbýlisstaðina er meiri.
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Mynd 4.55 Götur á Ísafirði (Mkv. 1:50.000).

4.3.3 Götur

Fyrir utan lögun geta götur verið mismunandi að stærð,aldri og 
landnotkun. Elstu götur (sjá kafla 4.2 Greining á sögu og þróun) 
staðanna liggja þéttara saman en aðrar götur. Þær voru oft tengingar 
milli fyrstu húsanna á staðnum, slóðar milli kaupstaðar og kirkju, 
milli verslunar og bryggju eins og Austurvegur á Ísafirði (sjá mynd 
4.3). Með stækkandi byggð urðu slóðar að stígum og síðar að götum. 
Elstu göturnar eru oftast þrengri en aðrar götur og hús standa nálægt 
götunni.

Götur næst strandlínunni eins og Hafnarstræti á Ísafirði, Hafnartún 
á Siglufirði og Strandgata á Neskaupstað liggja eins og upprunalega 
strandlínan fjarðarins. Með tilkomu landuppfyllinga urðu til nýjar götur 
meðfram nýrri strandlínunni eins og Pollgata á Ísafirði, Norðurtangi á 
Siglufirði og Vindheimanaust á Neskaupstað. 
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Mynd 4.56 Götur á Siglufirði (Mkv. 1:50.000). Mynd 4.57 Götur á Neskaupstað (Mkv. 1:50.000).

Í fjallshlíðum þar sem landslag er hallandi eru línur gatna mjúkar og 
bogadregnar. Þar eru götur langar og liggja samhliða hæðarlínum (sjá 
kafla 4.3.1 Landslag). Á Siglufirði og í Neskaupstað eru íbúagötur 
sem skerast í sundur eins og Hávegur á Siglufirði (sjá mynd 4.4) og 
Blómsturvellir og Víðimýri í Neskaupstað (sjá mynd 4.6) sem tengjast 
með göngubrú. Engar slíkar götur er að finna á Ísafirði, þar sem færri 
lækir renna í gegnum bæinn eða hafa verið settir í stokka niður í sjó. 
Gatnamót í fjallshlíðum einkennast annað hvort af beinum stuttum 
brekkum til að tengja götur í mismunandi hæðum saman eða skálaga 
og aflíðandi línum sem mynda eins konar fléttumynstur í landið. 

Götur á flatlendi eða í litlum halla einkennast oftast af beinum línum, 
bæði stuttum og löngum. Í fjallshlíðunum eru langar og aflíðandi götur. 
Gatnamót á flatlendi eru oftast nær krosslaga 

Á Ísafirði (sjá mynd 4.55) og Siglufirði (sjá mynd 4.56) er með 
talsvert meira undirlendi en í Neskaupstað (sjá mynd 4.57) því þar 
eru stórar eyrar. Þar er einkennandi rúðuskipulag á báðum stöðum. 
Þegar kjarninn breiddist var stækkaði rúðuskipulagið. Götur lengdust 
og svæðin á milli þeirra stækkuðu með tímanum.

Meira rými er á milli gatna á hafnar- og iðnaðarsvæðum heldur en 
gatna á íbúasvæðum (sjá kafla 4.3.2 Landnotkun). Götur sem tengja 
landnotkunarhópa eða þéttbýlisstaðina við nærliggjandi byggðir 
eru meðfram strandlínum eins og Skutulsfjarðarbraut á Ísafirði, 
Langeyrarvegur á Siglufirði og Norðfjarðarvegur á Neskaupstað. 
Þessar götur halda svo áfram meðfram strandlínu fjarðanna, inn í dali, 
upp á heiðar, gegnum jarðgöng eða að nærliggjandi flugvöllum. 
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Mynd 4.58 Lóðir á Ísafirði (Mkv. 25.000).

4.3.4 Lóðir

Aðeins lóðir á íbúðasvæðum eru skoðaðar. Minnstu lóðirnar eru oftast 
elstu lóðirnar (sjá kafla 4.2 Greining á sögu og þróun). Lóðir frá 19. 
öldinni eru smáar, óreglulegar í laginu og liggja þéttar saman Þetta 
sést vel á eyrinni á Ísafirði og Siglufirði og meðfram strandlínunni í 
miðjum Neskaupstað.

Eftir aldarmótin 1900 og til 1950 þegar byggð tók að myndast í 
fjallshlíðunum urðu lóðir stærri. Þær voru enn óreglulegar í laginu en 
eftir 1950 urðu beinni línur áberandi, lóðirnar reglulegri og ferkantaðri. 
Allra stærstu lóðir íbúðarhúsa eru lóðir fjölbýlishúsa. Langar og mjóar 
lóðir í röðum eru raðhúsalóðir. 
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Mynd 4.60 Lóðir á Neskaupstað (Mkv. 1:25.000).Mynd 4.59 Lóðir á Siglufirði (Mkv. 1:25.000).

Lóðir raðast meðfram götum. Þær geta verið samsíða ferhyrningar 
eða tígurlaga. Lóðalína er sjaldan jafnlöng á öllum hliðum. Algengara 
er að lóðmörk sem liggja samhliða götu séu styttri en lóðamörk sem 
liggja þvert á götu. Lóðir eru sjaldan stakar. Stakar litlar lóðir eru oftast 
hluti af eldri byggð en landið í kring hefur fengið nýtt hlutverk. Stakar 
stórar lóðir sem eru frá 21. öldinni eru hluti af skipulögðu hverfi þar 
sem enn á eftir að byggja fleiri lóðir. Lóðir geta verið í þyrpingum 
eins og lóðir á eyrinni á Ísafirði (sjá mynd 4.58) í löngum röðum eins 

og á Hólavegi á Siglufirði (sjá mynd 4.59) eða myndað reglulegt og 
speglað form eins og Holtahverfið á Ísafirði (sjá kafla 4.1 Greining 
á staðháttum) eða Vatnsmýri og Marbakki í Neskaupstað (sjá mynd 
4.60). 

Þéttleiki lóða er hversu margar lóðir liggja saman á ákveðnu svæði. 
Oft helst aldur lóða í hendur við þéttleika, því eldri sem þær eru því 
meiri þéttleiki. Því yngri sem lóðirnar eru því minni þéttleiki.
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Mynd 4.61 Hús á Ísafirði (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.63 Hús á Neskaupstað (Mkv. 1:25.000).Mynd 4.62 Hús á Siglufirði (Mkv. 1:25.000).

4.3.5 Hús

Hús allra landnotkunarflokkana á þéttbýlisstöðunum eru skoðuð, ekki 
einungis íbúðarhús. Á Siglufirði (sjá mynd 4.62) og í Neskaupstað (sjá 
mynd 4.63) standa húsin saman og mynda eina heild frá fjöru, meðfram 
ströndinni og upp í miðja fjallshlíð. Á Ísafirði (sjá mynd 4.61) skiptist 
byggðin í tvö svæði. Eyrin og fjallshlíðin mynda eina heild og byggðin 
í fjarðarbotninum aðra. 

Íbúðarhúsin í samanburði við önnur hús eru smærri. Endurtekning 
þeirra, húsraðir eða hús í þyrpingu mynda ákveðna heild. Því minni 
sem húsin eru því meiri er oftast þéttleikinn. Eftir því sem hús verða 
stærri og fyrirferðameiri stækkar rýmið á milli þeirra.

Hús í öðrum landnotkunarflokkum eru af ýmsum stærðum. Sum 
þeirra raðast eftir götunum en önnur ekki. Stór hús er helst að finna 
í miðjum fjallshlíðunum eða meðfram strandlínunni en aldrei efst í 
byggðinni. Ef stór hús eru í fjallshlíðunum eru það fjölbýlishús. Með 
fram sjávarsíðunni raðast húsin oftast samhliða strandlínunni eins og 
í Fjarðastræti á Ísafirði (sjá mynd 4.2), Norðurtanga á Siglufirði (sjá 
mynd 4.4) og Strandgötu á Neskaupstað (sjá mynd 4.6).



84

4.3.6 Samantekt á borgarformum

Þegar grunneiningarnar skipulags er sett saman koma heildarform 
Ísafjarðar, Siglufjarðar og Neskaupstaðar nánar í ljós. 

Fjallasýnin einkennir staðina (sjá myndaröð 4.49 -4.51). Landslag 
hafsvæða Skutulsfjarðar og Siglufjarðar er brotið niður með eyrum en 
á Norðfirði er hafsvæðið ein stór heild. Á Siglufirði og Neskaupstað 
eru fleiri lækir og litlar ár sem renna niður fjallshlíðarnar og í gegnum 
byggðina en á Ísafirði. 

Landnotkun ræðst oft af landslagi og götur, hús og lóðir geta ráðist af 
landnotkun (sjá myndaröð 4.52 - 4.54). Rúðuskipulag einkennir götur 
eyranna og mynda krossgatnamót en í fjallshlíðunum er götur langar 
og bogadregnar. 

Lóðirnar mynda helst þrjú form (sjá myndaröð 4.58 - 4.60). Elstu 
lóðirnar eru litlar og raðast óreglulega, þó má sjá rúðuskipulag innan 
óreglunnar. Lóðir í fjallshíðum raðast upp,  mynda saman langt og mjótt 
form. Svo eru það lóðir sem raðast reglulega niður og í spegilmynd 
eins og botnlangagötur og raðhúsalóðir. 

Form húsanna (sjá myndaröð 4.61 - 4.63) raðast svipað upp 
og lóðirnar, óreglulega, í langar raðir og svo í skipulagðar 
endurtekningar. Hús í miðbæjum staðanna eru af öllum stærðum og 
gerðum. Hús sem raðast upp í endurtekningu eru oft löng og mjó 
með minni mannvirki, bílskúra við hliðina. 
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Mynd 4.64 Form og mynstur á Ísafirði. Landslag, landnotkun, götur, lóðir og hús (Mkv. 1:25.000).



86

Mynd 4.65 Form og mynstur á Siglufirði. Landslag, landnotkun, götur, lóðir og hús (Mkv. 1:25.000).
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Mynd 4.66 Form og mynstur á Neskaupstað. Landslag, landnotkun, götur, lóðir og hús (Mkv. 1:25.000).
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4.4 Greining á ráðandi formgerð

Ráðandi formgerð flokkast niður í tímabil. Fyrsta tímabilið, T1 er frá 
upphafi byggðar til 1799, T2 frá 1800-1824 og svo framvegis allt að 
tímabilinu T10 sem gerist frá árinu 2000 til 2012. Einungis eru skoðuð 
íbúðarhús sem enn standa. Hús sem risu á milli 1824 og 1850 er hvergi 
til staðar svo tímabil T3 er ekki gerð skil.

4.4.1 Íbúðarhús T1 - T2, frá upphafi til 1824

Elstu íbúðarhúsin í þéttbýlistöðunum þremur sem enn standa er að 
finna á Ísafirði (sjá myndaröð 4.67). Byggingartímabilið er svokölluð 
Timburhúsaöld og byggingarstíll er alþýðlegur. Húsin voru flest unnin 
í sögunarmyllum í Suður – Skandinavíu, Danmörk. Byggingarlag 
þeirra og aðferð bera þess merki. Algengustu tegundir húsa voru 
grindarhús, plankahús og bolhús. Einlyft hús með risi og kjallara. 
Undirstöður voru hlaðnar. Þakgerð var með svipaðri gerð og sperrur 
oftast með 45°halla (Kallesöe, Ernst.1996. Bls. 21). 

Gluggar á húsgafli voru með svipuðu móti í öllum húsunum. Á 
jarðhæð eru tveir og speglaðir út frá miðju. Gluggar í risi á húsgafli 
eru miðjusettir, oftast einn gluggi eða tveir gluggar með jöfnu bili út 
frá miðju. Kvistgluggar voru litlir og staðsetning þeirra mismunandi. 
Húsin voru byggð á jafnsléttu og nærri þeim voru fyrstu hafnir 
staðanna, sem eru horfnar í dag. 

Fyrstu húsin voru íbúðarhús verslunarmanna. Hús annarra íbúa 
þéttbýliskjarnans voru að öllu jöfnu minni en með sömu efnisnotkun 
og skipulagi (Kallesöe, Ernst.1996. Bls. 23).

4.4.2 Íbúðarhús T4 - T5, frá 1850 – 1899

Næst elstu húsin á þéttbýlisstöðunum þremur sem standa enn eru 
á Siglufirði (sjá myndaröð 4.68). Elsta húsið sem enn stendur í 
Neskaupstað er á Neseyri (sjá myndaröð 4.69). 

Þó fyrstu hús staðanna hafi risið með nokkurra áratuga millibili 
eru þau lík í útliti og að stærð, einlyft hús með risi. Alþýðustílinn 
einkenndi fyrstu húsin á Neskaupstað eins og hann hafði gert á Ísafirði 
og Siglufirði. 

Timburhúsaöldin er langt byggingartímabil, rúm öld. Með tímanum 
urðu hús fíngerðari, meira skraut varð á gluggum og dyrabúnaði 
(Kallesöe, Ernst. 1996. Bls. 23.) 

Uppúr 1870 fór að gæta breskra áhrifa. Byggingarhlutar úr járni, 
þakskífur og bárujárn breyttu byggingarstíl og aðferðum og úr varð 
byggingarstílinn íslensk klassík. Húsin urðu hærri og með minni 
þakhalla. 

Timburhúsin hentuðu illa íslenskri veðráttu og voru bárujárnsklædd. 
Það varð svo hluti af séríslensku byggingarafbrigði þar sem bárujárn 
var notað í stað timburklæðninga sem þak- og veggklæðning (Pétur H. 
Ármannsson, 1987. Bls. 148). 

Húsin risu nú hraðar og þéttar á flatlendi staðanna. Í lok tímabilsins 
var landrými orðið af skornum skammti og upp úr því byrjar byggð að 
myndast í fjallsrótum svæðanna. 
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Mynd 4.67 Íbúðarhús T1 og T2. Frá upphafi til 1824. Íbúðarhús í Neðstakaupstað og við Aðalstræti á Ísafirði 
(Ljm: MGJ).
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Mynd 4.68 Íbúðarhús T4. Frá 1850 til 1874. Íbúðarhús við Þvergötu á Ísafirði og Grundargötu á Siglufirði 
(Ljm: MGJ).
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Mynd 4.69 Íbúðarhús T5. Frá 1875 til 1899. Íbúðarhús við Tangagötu á Ísafirði, Norðurgötu á Siglufirði og Eyrargata á Neskaupstað (Ljm: MGJ).
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4.4.3 Íbúðarhús T6, frá 1900 – 1924 

Í upphafi 20. aldar einkenndust þéttbýlisstaðirnir af óreglulega dreifðum 
timburhúsum, í nálægð við verslunarstaðina. Norsk íbúðarhús urðu 
áberandi, þá helst á Vestfjörðum og Austfjörðum. Helstu einkenni 
þeirra voru hærri steinhlaðnir kjallarar og þakskeggið náði lengra út, 
fram yfir veggi og sperrur voru oft skreyttar (sjá myndaröð 4.70). 

Gluggar urðu stærri og húsin oft klædd bárujárni (Kallesöe, Ernst. 
1996. Bls. 24). Ris húsanna voru mörg portbyggð (Hörður Ágústsson, 
2000. Bls. 277), rishæðin var orðin hærri og gólfflötur stærri. 

Uppröðun glugga var svipuð því sem áður var. Kvistgluggar voru 
stærri og íburðarmeiri, staðsettir fyrir miðju þaki þar sem kvisturinn 
náði jafn hátt og sperran. 

Í byrjun 20. aldar höfðu stórir brunar átt sér stað í stað í miðbæjum 
Akureyrar og Reykjavíkur og með nýrri byggingarreglugerð var 
timburhúsagerð nánast bönnuð í íslenskum bæjum eftir 1914. Eftir 
það hefst steinsteyputímabilið á Íslandi (Kallesöe, Ernst 1996. Bls. 
26).
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Mynd 4.70 Íbúðarhús T6. Frá 1900 - 1924. Íbúðarhús við Seljandsveg á Ísafirði, Lindargötu á Siglufirði og Nesgata á Neskaupstað (Ljm: MGJ).
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4.4.4 Íbúðarhús T7, frá 1925 – 1949 

Fúnksjónalisminn barst til Íslands um 1930 (Pétur H. Ármannsson, 
1987. Bls. 148). Þar sem þakgerðin var flöt. Flöt þöku hentuðu þó ekki 
íslenskri veðráttu og bárujárnsklædd valmaþök komu í staðinn ásamt 
þakrennum. 

Veggir voru sléttir og skrautlausir (sjá myndaröð 4.71). Staðsetning 
glugga varð ósamhverf og horngluggarnir einkenndu tímabilið.

Yfirborð steinsteypunnar var ýmist múrhúðað með hrafntinnu, 
kalksteini, kvarts, silfurbergi eða skeljasandi. Þetta veggyfirborð var 
eitt af höfuðeinkennum íslenska fúnksjónalismans. 

Módernískur stíll var byrjaður að sjást á þessum tímabili. Tvílyft 
ferningslaga hús með kjallara og valmaþaki. Fyrstu fjölbýlishúsin, 
verkamannablokkirnar rísa.
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Mynd 4.71 Íbúðarhús T7. Frá 1925 til 1949. Íbúarhús við Hlíðarveg á Ísafirði, Hlíðargötu á Siglufirði og Hlíðargata á Neskaupstað (Ljm: MGJ)
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4.4.5 Íbúðarhús T8, frá 1950 – 1974 

Um miðja 19. öld tók að gæta meiri fjölbreytni í húsagerð. Eftir 
lok síðari heimstyrjaldar breyttust áherslur íbúðarhúsa og fór að 
gæta meira frjálsræðis í húsagerðinni. Ríkjandi byggingarstíll var 
módernískur  (sjá mynd 4.72) þar sem lögð var áhersla á hreinleika 
í útliti og uppbyggingu grunnmyndar og stóra og óskipta gluggafleti. 
Lágreist einhalla þök komu í stað valmaþakanna. 

Útveggjum húsa var deilt upp í sléttpússaða fleti. Hús voru máluð í 
sterkum frumlitum. Byggingarefni urðu fjölbreyttari þar sem notast 
var við tré, steypu og málm. 

Uppúr 1960 urðu flöt þök áberandi á ný og samfelldir glerveggir 
teygðu sig frá frá gólffleti og upp í loft (Kallesöe, Ernst. 1996. Bls. 
46). 

Fjölbýlishúsum tók að fjölga og raðhús byrjuð að rísa. Einbýlishús 
á einni hæð, með innbyggðum bílskúr voru einkennandi byggingar 
þessa tímabils. 
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Mynd 4.72 Íbúðarhús T8. Frá 1950 til 1974. Íbúðarhús við Seljandsveg á Ísafirði, Hólaveg á Siglufirði og Mýrargötu á Neskaupstað (Ljm: MGJ).
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4.4.6 Íbúðarhús T9, frá 1975 – 1999

Mörg íbúðarhús litu dagsins ljós á þessu tímabili og gætti áhrifa frá 
alþjóðlegum straumum og stefnum samtímans (Kallesöe, Ernst. 1996.  
Bls. 47). Leiðandi byggingarstíll eru ílöng einbýlishús, raðhús og 
fjölbýlishús (sjá myndaröð 4.73). 

Flest húsin röðuðust niður á nýjar götu sem staðsettar voru í jöðrum 
þéttbýlisins. Nokkur húsanna röðuðust stök eða örfá hlið við hlið niður 
í eldri götur. Ásamt einbýlishúsunum risu oft bílskúrar við hlið þeirra. 

Sami byggingarstíll var á einbýlishúsunum óháð landslaginu, hvort 
þau byggðist á flatlendi eða í halla. Húsin í brekkunum höfðu hálfa 
neðri hæð og innbyggðan bílskúr en á sléttlendinu stóðu bílskúrar við 
hlið húsanna og afmörkuðu lóðirnar. Þakhalli var lítill.



99

Mynd 4.73 Íbúðarhús T9. Frá 1975 til 1999. Íbúðarhús við Sunnuholt á Ísafirði, Norðurtún á Siglufirði og Hrafnsmýi á Neskaupstað (Ljm: MGJ)
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4.4.7 Íbúðarhús T10, frá 2000 –  2012 

Á núverandi tímabili hafa fæst íbúðarhús risið í þéttbýlisstöðunum 
enda stutt komið á tímabilið. Leiðandi byggingarstíll eru svokölluð 
einingahús (sjá myndaröð 4.74) og helst ber að nefna svokölluð 
kanadísk hús. Timbur- eða flísaklæðning er ríkjandi.

Á Ísafirði og í Neskaupstað risu flest ný hús hlið við hlið í nýjum 
götum eða nýlegum og svo nokkur stök á dreif um staðina þar sem 
áður stóðu hús í eldri götum. Á Siglufirði voru byggð umtalsvert færri 
hús en á hinum stöðunum. Þau risu eitt og eitt hús í rótgrónum götum 
á milli eldri húsa. 

4.4.8 Samantekt á ráðandi formgerð

Helstu ráðandi formgerðir sem finnast á Íslandi má finna á 
þéttbýlisstöðunum þremur. Timburhús, einlyft, tví- og þrílyft með risi 
í alþýðustíl og bárujárnshúsin í íslenskum klassískum stíll frá 19. öld 
og steinsteyptu húsin í fúnkis- og módernískum stíl frá fyrri hluta 19. 
aldar og löngu og mjóu einbýlishúsin frá áttunda og níunda áratug 20. 
aldar. Ráðandi formgerð eru dreifðari um á Siglufirði og í Neskaupstað 
meðan meiri heild er af ráðandi formgerð hvers tímabils á Ísafirði.



101

Mynd 4.74 Íbúðarhús  T10. Frá 2000 til 2012. Íbúðarhús við Daltungu Ísafirði, Suðurgata á Siglufirði og Sæbakka á Neskaupstað (Ljm: MGJ).
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Mynd 4.75 Vaxtarskeið og þróun strandlínu á Ísafirði.

4.5 Greining á vaxtarskeiðum

Greining á sögu og þróun, borgarformum og ráðandi fomgerð gefa 
merki um vaxtarskeið þéttbýlisstaðanna. Vaxtarskeið Ísafjarðar, 
Siglufjarðar og Neskaupstaðar eru þau sömu. Vaxtarskeiðin  eru þrjú: 
19. öldin, fyrri hluti 20. aldar og seinnihluti 20. aldar til dagsins í dag.

Innan elsta vaxtarskeiðsins eru kaupstaðirnir, verslunarhúsin og 
fyrstu hafnirnar. Samkvæmt skipulagi þéttbýlisstaðanna í dag er þetta 
oftast á miðsvæði þéttbýlisstaðanna (sjá myndir (4.64 - 4.66). Þar er 
blönduð byggð, aðallega verslun og þjónusta, opinberar byggingar 
og elsta íbúðabyggðin. Byggðin verður til í kringum verslunarstaðina 
(sjá mynd 4.75). Sumar íbúðarhúsalóðirnar eru óreglulegar, aðrar 
stórar þar sem íbúar voru sumir með sauðfé eða kýr á lóð sinni. 
Önnur íbúðarhús byggðust þétt saman vegna skort á landi þar sem 
mikilvægustu svæðin voru í kringum verslanir og útgerðir og voru 
fiskverkunarreitir. Byggingarstíll vaxtarskeiðsins eru timburhús.og 
síðar bárujárnshús.

Vaxtarskeiðið frá 1900 - 1949 er þegar vélbátaútgerðin stóð sem hæst. 
Beltið raðast kringum eldra beltið þangað til byggingarland í sléttlendi 
er ekki lengur fyrir hendi en þá dreifir þar sem landrými er til staðar 
(sjá mynd 4.76). Það liggur frá strandlínunni og upp fjallshlíðarnar. 
Í efri hluta er íbúðabyggð og opinberar byggingar en í neðri 
íbúðabyggð, verslun og athafnasvæðin. Byggingarstíll vaxtarskeiðsins 
eru steinsteypuhús sem líkjast fyrst timbur- og bárujárnshúsunum, 
Funksjónalismi og módernismi þar sem útlit hús einfaldast og þakgerð 
breytist í minni halla.

Yngsta vaxtarskeiðið er frá seinni hluta 20. aldar til dagsins í dag. 
Togaraútgerð er ríkjandi á öllum þéttbýlisstöðunum. Stærri byggingar 
rísa, bæði þjónustustofnanr og fiskvinnslumannvirki. Stór einbýlishús, 
raðhús og fjölbýlishús raðast umhverfis eldri beltin, upp fjallshlíðana 
og meðfram hana svo byggðarformið lengist. Lóðir íbúahúsalóða raðast 
upp reglulega. Það á einnig við um lóðir á athafna- og iðnaðarsvæðum 
og hafnarbakkana (sjá mynd 4.77). 
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Mynd 4.76 Vaxtarskeið og þróun strandlínu á Siglufirði. 

Mynd 4.77 Vaxtarskeið og þróun strandlínu í Neskaupstað. 

Vaxtarskeiðin skipulaganna er í takt við mannfjöldaþróun 
þéttbýlisstaðanna (sjá töflur 4.1 - .4.3). Íbúafjöldi jókst hægt 
en reglulega á 19. öld. Byggð óx mest á 20 öldinni og stærstu 
vaxtarkippir þéttbýlisstaðanna á því tímabili. Á fyrri hluta aldarinnar 
vex Siglufjörður mest þegar síldarævintýrið stendur sem hæst en 
Ísafjörður og Neskaupstaður vaxa meira á síðari hluta 20. aldar þegar 
togaraútgerðin er í mestum blóma.

Vaxtarsvæði hvers tímabils mynda meiri heild á Ísafirði og Siglufirði 
þar sem upphaf byggða hefst sléttlendi, þéttist og fyllir upp í landsvæði 
eyranna a þangað til vöxtur dreifist um fjallshlíðar og meðfram 
strandlínunum. Í Neskaupstað dreifist byggð víðara um strandlínuna 
og fjallshlíðina og vaxtarskeiðin er óskýrari. Nánar verður orsakir 
vaxtarskeiða, lögun þeirra og útbreiðslu í næsta kafla. 
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5. Niðurstöður 
Í kaflanum eru dregin fram lýsandi skipulagseinkenni þéttbýlisstaða í 
fjörðum, þau borin saman við borgarform í Reykjavík og fjallað um 
helstu áhrifavalda þeirra.
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5.1 Skipulagseinkenni þéttbýlisstaða í fjörðum, 
áhrifavaldar þeirra og borgarform í Reykjavík

Í upphafi ritgerðar var áætlað að íslenskir þéttbýlisstaðir hefðu 
ákveðin einkenni í borgarformi út frá landnotkun, útliti og upplifun. 
Að skipulagseinkenni, byggðarmynstur og borgarform, þéttbýlisstaða 
skapist vegna ákveðinna landslagseiginleika óháð hvar á landinu 
þeir eru staðsettir á sér stoð í raunveruleikanum. Fyrirkomulag, 
lögun og yfirbragð byggða, eins og uppröðun landnotkunarflokka 
og húsagerðir eru með svipuðu móti óháð hvar á landinu þeir væru. 
Skipulagseinkennin hafa ekki aðeins mótast vegna ákveðinna 
landslagseiginleika. Form, lögun og stærð fjarðanna hafa vissulega 
áhrif á byggðarform þéttbýlisstaðanna en greiningarnar á undan sýndu 
einnig fram á að iðnbylting og sjávarútvegur eru miklir áhrifavaldar í 
þróun þéttbýlisstaðanna. 

En áhrifavaldar hafa mismunandi áhrif á skipulagseinkenni. Landslag 
getur haft töluverð áhrif á götumynstur meðan sjávarútvegur getur 
stýrt uppröðun landnotkunar. 

Farið verður yfir hverja grunneiningu í skipulagi, landslag, landnotkun, 
götur, lóðir og hús, leiðandi byggingarstílar.

5.2 Einkennandi landslag 

Firðirnir þrír, Skutulsfjörður, Siglufjörður og Norðfjörður eru svipaðir 
að stærð, lengd og lögun. Samkvæmt sneiðmynd af fjörðunum 
Skutulsfirði, Siglufirði og Norðfirði (sjá mynd 4.1) sést hvað firðirnir 
eru svipaður ásjónu, langir og töluvert lokaðir. Norðfjörður er þrengstur 
en Siglufjörður breiðastur. Norðfjörður ólíkt Siglufirði og Skutulsfirði 
er fjörður í Norðfjarðarflóa.

Byggðarform þéttbýlistaða í fjörðum er einkennandi langt og mjótt og 
teygir sig meðfram strandlínu neðri hluta fjallshlíðar. 

Á Neskaupstað er minnsta undirlendið og nær öll byggðin staðsett í 
halla fyrir utan lægstu göturnar sem raðast meðfram ströndinni og á 
Neseyri. Hæðarlega byggðar helst í hendur við undirlendi eða skort á 
undirlendi. Á Ísafirði er mesta undirlendið og byggð staðsett lægst í 
fjallshlíðinni miðað við hæð frá sjávarmáli. Byggð á Siglufirði mælist 
örlítið ofar en á Ísafirði en byggð í Neskaupstaðar liggur töluvert hærra 
í landinu.
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Mynd 5.1 Þversnið af fjörðunum.

Einnig er samspil milli ílanga byggðarformsins sem einkennir 
þéttbýlisstaðina og skort á undirlendi. Byggðarform á Neskaupstað er 
lengst af stöðunum þremur. Byggðarform á Ísafirði er tvískipt hefur 
dreift sér um undirlendi í fjarðarbotninum. Það útskýrir ekki jafn langa 
byggð meðfram fjallshlíðinni miðað við á Siglufirði og í Neskaupstað. 

Strandlínurnar hafa þróast og undirlendi stækkað á öllum stöðunum, 
þó mismikið. Í fyrstu þróuðust strandlínurnar hægt en með vaxandi 
sjávarútvegi breyttist landslagið þar sem bryggjur urðu einkennandi 
landslag strandlínanna á 19. öld. Mestu breytingarnar verða á 
strandlínunum eftir 1950. Sjávarútvegurinn breyttist með tilkomu 
togaraflotans og stórar hafnir tóku við af bryggjum. Breyttir 
samgöngumátar, öflugra vegakerfi eins og jarðgöng höfðu áhrif á 
strandlínur vegna losunar á jarðefnum sem nýttust til landuppfyllinga. 
Strandlínan fyrir neðan þéttbýli Neskaupstaðar hefur orðið fyrir 
minnstum breytingum en miklar breytingar hafa þó verið gerðar á 
hafnar- og iðnaðarsvæðinu í fjarðarbotninum. 

Megin munur í einkennandi landslagi þéttbýlisstaðanna þriggja í 
samanburði við Reykjavík er landslagið. Reykjavík sem er í Faxaflóa 
er ekki í firði. Borgin dreifði sér um undirlendið, frá strandlínunni 
og skipulagið þróaðist ekki í langt og mjótt byggðarform. Fjarlægð 
milli borgarinnar og nærliggjandi fjalla er umtalsvert meiri. 
Sjóndeildarhringurinn skiptist í fjallasýn í fjarska og Atlantshafið 
meðan þéttbýlisstaðirnir þrír eiga það sameiginlegt að vera umluktir 
háum fjöllum á þrjá vegu en hafinu á þann fjórða

Snjóflóðavarnargarðar eru eitt helsta einkenni þéttbýlisstaða í 
fjörðum. Þar sem Reykjavík er ekki í nálægð við nærliggjandi fjöll 
er snjóflóðahætta ekki fyrir hendi. Náttúruvá er þó vissulega til staðar 
í Reykjavík og er sjóvarnargarðar meðfram strandlínunni með sama 
móti og á Ísafirði, Siglufirði og í Neskaupstað. 
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Mynd 5.2 Einkennandi landslag. Yfirlitsmyndir af Ísafirði, Siglufirði og Neskaupstað (Ljm: MGJ).

Ásýnd þéttbýlisstaðanna er 
fjallasýnin sem blasir við sama 
hvert litið er. Hvort sem er 
horft á Ísafjörð, Siglufjörð og 
Neskaupstað úr fjarlægð, fyrir 
ofan eða neðan byggðina fjöllinn 
gegna yfirgnæfandi hlutverki í 
karaktereinkennum staðanna.

Á sléttlendi staðanna heldur 
fjallasýnin áfram að vera ríkjandi. 
Frá miðju þéttbýlisstaðanna má sjá 
fjallasýn að minnsta kosti í þrjár 
áttir.

Á öllum stöðum eru fjöllinn 
sjáanleg. Byggðin í fjallshlíðunum 
byggist upp á svipaðan hátt þar sem 
greina má línu í landslaginu hvar 
fjallrætur byrja.
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5.3 Einkennandi landnotkun

Landnotkunarflokkarnir raðast upp á afgerandi líkan hátt á Ísafirði, 
Siglufirði og Norðfirði. Uppröðun landnotkunarflokka, samspil 
götumynsturs og byggingastíla leiða til ákveðinna einkenna meðal 
Ísafjarðar, Siglufjarðar og Neskaupstaðar. 

Einkennandi landnotkun sést vel þegar landnotkunarflokkum er skipt 
niður í dag og nótt, hvar íbúarnir sofa og hvar íbúarnir vinna (sjá mynd 
5.3). Íbúðasvæði raðast í efri hluta byggðarformsins, í fjallshlíðunum 
meðan atvinnusvæði raðast að mestu meðfram standlínunni. Á 
atvinnusvæðum er starfsemi ríkjandi undirstöðuatvinnu staðarins 
plássfrekust, sem er starfsemi tengd sjávarútvegi og raðast hún 
meðfram strandlínunni.

Á Siglufirði mynda allir landnotkunarflokkarnir eina samhangandi 
heild með íbúðabyggðina fyrir ofan og atvinnusvæðin fyrir neðan. 
Íbúðabyggðin á Ísafirði teygir töluvert meira úr sér miðað við hina 
staðina og skiptist í þrjú rými en atvinnusvæði er staðsett í neðri hluta 
byggðar, á eyrinni og í jöðrum. Í Neskaupstað er íbúðabyggðin í efri 
hluta byggðar og atvinnusvæði í neðri hluta. Atvinnusvæðið er töluvert 
minna en á hinum stöðunum en það hefur verið fært síðustu áratugi í 
fjarðarbotni Norðfjarðar.

Þegar uppröðun landnotkunarsvæða er borin saman við landnotkun í 
Reykjavík verður að skoða borgina í stærra samhengi. Þéttbýlisstaðirnir 
eru á stærð við hverfi í Reykjavík. Ef landnotkun í Reykjavík er 
skipti niður í tvennt, hvar íbúar sofa og hvar íbúar vinna er meirihluti 
íbúðasvæðis í efri hluta Reykjavíkur og atvinnusvæði nær strandlínunni 
eins og í þéttbýlisstöðum í fjörðum þar sem íbúðabyggðin umlykur 
skipulagið. Skiptingin eru þó ekki jafn hrein eins og á þéttbýlisstöðunum 
þremur. 

Reykjavík eins og þéttbýlisstaðirnir var í nálægð við fiskimið og með 
góða náttúrulega hafnarlegu. Staðsetning Reykjavíkur, hafði fram 
yfir þéttbýlisstaðina þrjá að vera fyrir opnu hafi. Í vetrarhörkum gátu 
firðirnir orðið ísilagðir en það gerðist síður í Reykjavík. Tryggði þetta 
jafnari verslun á suðurvestur horni landsins yfir árið og styrkti stöðu 
Reykjavíkur sem verslunar- og þjónustusvæði. 

Frá upphafi þéttbýlismyndunnar til dagsins í dag hafa sumir 
landnotkunarflokkar orðið fyrir breytingum í umfangi, stærð, lögun og 
staðsetningum. Byggðin á Ísafirði, Siglufirði og Norðfirði myndaðist 
í upphafi á sléttlendi staðanna eins og í Reykjavík. Hafnarsvæðin 
og nýting þeirra hefur breyst samhliða breyttum atvinnuháttum í 
sjávarútvegi. Nýting auðlindanna, aðalatvinnuvegur hvers svæðis 
ræður uppröðun landnotkunarsvæðanna. Meðan aðalatvinnuvegur var 
landbúnaðar bjó fólk inn í fjörðum og dölum, í nálægð við beitarlönd. 
Landbúnaðarsvæði var mikilvægur landnotkunarflokkur fram yfir 18. 
öld. Á 19. öld fer sjávarútvegur að verða helsta tekjulind þjóðarinnar og 
byggð færðist nær fiskimiðum. Eftir 1950 eru mörg landbúnaðarsvæði 
skipulögð fyrir íbúðasvæði.

Á 19. öld var strandlína þéttbýlisstaðanna undirlögð sjávarútvegi og 
starfsemi tengdri henni. Timburbryggjur af ýmsum stærðum röðuðust 
meðfram strandlínunum. Skipafloti landsmanna þróaðist og þegar leið 
á miðja 20. öldina var búið að skipta mörgum timburbryggjunum út 
fyrir stærri hafnir fyrir togara, frystitogara og flutningaskip. 
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Mynd 5.3 Einkennandi landnotkun 
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Helstu áhrifavaldar í uppröðun landnotkunarflokka er náttúran  
og sjávarútvegur. Hugmyndarfræði Guðmundar Hannessonar og 
Guðjóns Samúelssonar um uppröðun landnotkunarsvæða gætir 
líka á öllum stöðunum. Þar sem lagt var áhersla á að aðskilja 
iðnaðarsvæði og íbúðasvæði til að bæta lífskilyrði Íslendinga. Þetta 
tvískipta byggðarform er einkennandi á öllum stöðunum. Þjónustu og 
verslunarsvæði er sá landnotkunarflokkur sem hefur fengið að þróast 
áfram á upprunalegum stað á öllum stöðunum meðan iðnaðar- og 
hafnarsvæði hafa alls staðar verið færð frá miðbænum. Hafnir þurfa 
meira rými vegna breyttrar landnotkunar, aukinna gámaflutninga og 
breytinga í skipaflota.

Hafnarsvæðin í Reykjavík eru hlutfallslega minni miðað við 
stærð íbúasvæða heldur en á Ísafirði, Siglufirði og Neskaupstaður. 
Sjávarútvegur er ekki undirstöðu atvinnugreinin í sveitarfélaginu 
heldur ýmis konar þjónusta fyrir landsmenn. Vegna stærðar sinnar 
eru hraðbrautir einkennandi plássfrek landnotkun í Reykjavík með 
víðáttumiklum veghelgunarsvæðum. Slík svæði eru ekki að finna í 
þéttbýlisstöðunum. 

5.4 Einkennandi götumynstur 

Götumynstur þéttbýlisstaðanna er flokkað í götur í efri og neðri hluta 
byggð.

Á Ísafirði, Siglufirði og Neskaupstað má alls staðar finna litlu 
óreglulegu göturnar sem urðu til við þéttbýlismyndun staðanna. Á 
sléttlendi Ísafjarðar og Siglufjarðar, eru götumynstur mjög svipuðu 
móti, rúðuskipulag. Rúðuskipulagið má finna útum allan heim líkt og 
óreglulegu göturnar í kjarna hvers byggðar. Beinar línur rúðuskipulags 
og krossgatnamót taka lítið sem ekkert tillit til landslagsins en 
undantekningin frá reglunni eru þegar hús og slóðar voru til staðar 
áður en rúðuskipulagið kom.

Vegna skorts á undirlendi á Neskaupstað er rúðuskipulag ekki hluti af 
götum þéttbýlisins. Þess í stað er lögð meiri áhersla á að bera saman 
götu þéttbýlisstaðanna í halla. Neðstu göturnar í fjallshlíðunum mótast 
af strandlínunum og endurtaka sig upp hlíðarnar þar sem línur þeirra 
taka á sig form hæðalínanna (sjá mynd 5.5). 

Á Siglufirði og Neskaupstað eru nokkrar götur sem klofna í tvennt 
en götur í Eyrarhlíð á Ísafirði mynda samhangandi heild. Fleiri lækir 
renna í gegnum Siglufjörð og Neskaupstað sem hafa áhrif á flæði gatna 
meðan flestir lækir á Ísafirði eru sitthvoru megin við byggðina, á sama 
stað og snjóflóð eru tíð. 
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Mynd 5.4 Götumynstur í fjallshlíðum.
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Mynd 5.5 Einkennandi gatnamót (Ljm: MGJ)):

Elstu göturnar eru þröngar og litlar eins 
og Tangagata á Ísafirði og Ásagarður 
á Neskaupstað. Vísir að rúðuskipulagi 
er einni í Tangagötunni á Ísafirði og 
Grundargötu á Siglufirðir. 

Í fjallshlíðunum má svo einnig finna 
stuttar og brattar brekkur sem tengja 
svo bogadregnu göturnar til dæmis 
milli Túngötu og Hlíðavegar á Ísafirði, í 
Þormóðsgötu á Siglufirði og Tröllavegi 
á Neskaupstað.

Skálaga gatnamót eru einkennandi í 
fjallhlíðun staðanna og tengja saman 
löngu og bogadregnu göturnar eins og 
á mótum Urðarvegs, Seljalandsvegar 
og Hlíðarvegar á Ísafirði, á mótum 
Hlíðarvegs og Þormóðsgötu á Siglufirði 
og við mót Miðstrætis, Melagötu og 
Hólsgötur á Neskaupstað. 
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Þróun götuskipulags í Reykjavík er með sama móti og á þéttbýlisstöðum 
í fjörðum. Þar eru götur mótaðar af upprunalegri strandlínu og götur 
sem tengja saman fyrstu hafnirnar við verslunarhúsin. Fyrstu göturnar 
röðuðust óreglulega sem tengingar milli staða, húsa, brunna, hafna og 
fleira. Síðar kom rúðuskipulag að erlendri fyrirmynd þar óreglulegt 
götuskipulag skapar óreiðu í stækkandi byggðarlagi. Landslagið er 
fjölbreytt og götuformið eftir því. Þar sem byggðarþróun er ekki eins 
takmörkuð við landhalla er götuskipulag í Reykjavík mun fjölbreyttara. 
Rúðuskipulag og krossgatnamót eru miklu algengari í Reykjavík en í 
þéttbýlisstöðum í fjörðum

Botnlangagötur og formfast götuskipulag, að erlendri fyrirmynd, 
verður ekki áberandi fyrr en á sjöunda áratug 20. aldar. Formfast 
götuskipulag þurfti ekki að taka nærri eins mikið tillit til náttúrunnar 
og kunnátta mannsins tækniþekking og vélvæðing gerði skipulaginu 
kleift að stýra betur náttúrunni. Til að mynda eru botnalangagötur 

lagðar upp á móti hallanum til að stýra affallsvatni sem kemur frá 
fjallshlíðunum. Formfast skipulag er staðsett í sléttlendi eða flatlendi, 
þar sem áður voru landbúnaðarsvæði fjarðanna. 

Landbúnaður var enn mikilvæg atvinnugrein á landinu í upphafi 20. 
aldar. Það er ekki fyrr en togaraútgerðin tekur við sem helsta tekjulind 
þéttbýlisstaðanna að landbúnaðarsvæði missa vægi sitt og er nýtt sem 
íbúðasvæði. Uppfrá því hefst skipulögð og hönnuð svæði eins og er að 
finna í Reykjavík samanber skipulega hönnuð hverfi. 

Í landhalla hefur náttúrulegt landslag áhrif á götumynstur og uppröðun 
þeirra. Göturnar eru einkennandi langar og bogadregnar og liðast 
um hlíðarnar með skágatnamótum. Inn á milli eru svo stuttar brattar 
brekkur sem tengja saman löngu bogadregnu göturnar. (sjá mynd 5.5). 
Götur í efri hlutanum og sérstaklega gatnamót í fjallshlíðum mynda 
sameiginleg einkenni á milli þéttbýlisstaðanna (sjá mynd 5.6).

Mynd 5.6 Einkennandi íbúðargata í efri hluta, á Ísfirði, Siglufirði og í Neskaupstað (Ljm: MGJ).
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5.5 Einkennandi lóðamynstur 

Íbúðalóðir eru flokkaðar niður í fjórar gerðir, elstu lóðirnar, lóðir í 
landhalla, formfastar lóðir og raðhúsa-, parhúsa- og fjölbýlishúsalóðir 
(sjá myndaröð 5.7). 

Elstu lóðirnar eru frá 19. öld og eru staðsettar neðarlega í 
þéttbýlistöðunum. Lóðir fylgja ekki ákveðinni reglu, eru ýmist stórar 
og litlar, fern- fimm, jafnvel sexhyrndar, skásettar og bogadregnar (sjá 
mynd 5.8). Staðsetning húsa á lóðunum er með mismunandi móti. 
Meðfram götu, aftarlega á lóð, inn á miðri lóð eða við annan enda 
lóðar. Endurtekningar í lóðamynstri og staðsetningu húsa á lóðunum 
eiga sér svo stað með tilkomu skipulagsáætlana bæði sveitarfélaga og 
ríkis þar sem ráðgjafar eins og arkitektar eða húsameistara teiknuðu 
um framtíðarskipulag þéttbýlisstaðanna. 

Lóðir í fjallshlíðum raðast upp margar hlið við hlið og mynda langar 
raðir lóða. Stærð og lögun lóðanna er reglulegri en hjá elstu lóðunum. 
Þó enn séu lóðir af mismunandi stærð og lögun er stærðarmunur á 
minnstu og stærstu lóðinni orðinn minni. Form lóðanna er einnig orðið 
líkara og andstæður minni. Staðsetning húsa á lóðunum er enn með 
ýmsu móti en þó má sjá meiri reglu og endurtekningar á staðsetningu 
húsanna. Húsin eru oft staðsett mörg fremst á lóð, aftast á lóð eða á 
miðri lóð. Lóðir í fjallshlíðum eru frá byrjun 19. aldar og fram yfir 
1950 og eru staðsettar fyrir ofan elstu lóðirnar.

Formfastar lóðir og hús koma eftir 1950 og fylgja reglu þar sem stærð 
og lögun lóða er endurtekin innan ákveðins svæðis og mynda heild. 
Hús þeirra eru einnig staðsett endurtekið eins inn á lóðum. Húsin eru 
t.d. öll skásett eða í línu við lóð og mynda lóðirnar heild. Form og 
mynstur lóða og húsa eru einsleitari nýjustu íbúasvæðunum en elstu 
lóðirnar. Lóða- og húsamynstur í fjallshlíðum brúa bilið milli óreglu 
elstu lóðanna og formfestu yngstu lóðanna. 

Fjórða gerð lóða er hvorki háð aldri, stærð né lögun en eiga það þó 
sameiginlegt að verða til á 20. öldinni. Lóðir fjölbýlishúsa er stærstu 
lóðir íbúðalóða. Parhúsa- og raðhúsalóðir ráðast af stærð húsanna, 
sérstaklega raðhúsalóðir. Lóðirnar eru dreifðar um þéttbýlisstaðina 
innan um aðra lóðategundir. 

Allar fjórar lóðagerðirnar eru að finna í Reykjavík. Hlutfall formfastra 
lóð eru umtalsvert meiri í Reykjavík miðað við á Ísafirði, Siglufirði og 
Neskaupstað. Formfastar lóðir eru hluti af skipulega hönnuðu belti sem 
stækkar hratt í Reykjavík eftir 1980, á sama tíma og íbúafjöldi staðnar 
í þéttbýlisstöðunum. Fáar íbúðalóðir hafa orðið til í þéttbýlisstöðunum 
á síðustu áratugum meðan nýjasta vaxtarskeiðið í Reykjavík heldur 
áfram að stækka. Formfastar lóðir taka lítið tillit til náttúrulegs landslag 
og beinar línur eru ríkjandi. Eftir því sem lóðir og hús verða yngri 
kemur meiri regla í uppröðun, mynstur, form og stærð. Fjölbreytileikin 
í lóða- og húsamynstri er öllum stöðunum þremur mestur í eldri hluta 
byggðanna. 

Staðsetning húsa og þróun lóða er þó með mjög svipuðu móti 
í Reykjavík og á Ísafirði, Siglufirði og Neskaupstað á 20. öld. 
Sjávarútvegurinn hefur áhrif á þróun byggðanna og við hafnarsvæðin 
byggjast upp þjónustu og verslunarsvæðin. Guðjón Samúelsson og 
Guðmundur Hannesson höfðu mikil áhrif á staðsetningu húsa á lóðum 
og nýtingu íbúðalóða, að taka tillit til veðurfars og birtu og fá sem mest 
út úr íslenskum aðstæðum. 
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Mynd 5.7 Einkennandi lóðir.
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Mynd 5.8 Einkennandi lóða- og húsamynstur.

Elstu lóðirnar raðast upp óreglulega, 
litlar og stórar Andstæðurnar eru 
mestar í lögun og stærð, bæði í lóðum 
og húsum.

Lóðirnar í fjallhlíðunum raðast upp 
í langar raðir í takt við bogadregnu 
göturnar sem kallast á við strandlínu 
na. Fjölbreytileiki er nokkur bæði í 
lóðum og húsum.

Formfastar lóðir eru endurtekið form 
þar sem tærð og lögun lóða er sú 
sama. Form húsa eru einsleitari, og 
endurtekningar tíðar.
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Mynd 5.9 Verkamannabústaðir á Ísafirði og Siglufirði.

5.6 Einkennandi formgerð

Ráðandi formgerð hvers tímabils var nánast eins á milli allra 
þéttbýlisstaðanna. Það sama á við um hvar húsin risu fyrst og 
hvernig byggingarstílar röðuðust upp innan jaðarbeltana. Ísafjörður, 
Siglufjörður, Neskaupstaður og Reykjavík eiga það allir sameiginlegt 
að fyrstu húsin voru lágreist timburhús í verslunarmanna. Tímaröð 
Húsin voru af dönskum eða norskum uppruna, byggingarefnin líka. 

Síðar komu lágreistu timburhúsin sem klædd voru með bárujárni.  
Bárujárnsklæddu timburhúsin eru séríslenkst fyrirbæri sem finnst 
á miðsvæðum allra þéttbýlisstaðanna. Portbyggðu húsin, lítið 
niðurgrafinn jarðhæð, fyrsta hæð og önnur hæð með upphækkuðu þaki 
bætti nýtingarhlutfall íbúðarhúsa. Iðnbyltingin hafði áhrif á búsetuform 

landsmanna og fleira fólk flutti úr sveitum í þéttbýli. Með portbyggðu 
húsunum var hægt koma fleiri íbúum fyrir á einum lóðaskika. Uppúr 
1930 eru farið að byggja verkamannabústaði (sjá mynd 5.9). Bústaðir 
marka tímamót í búsetuformi íslendinga. Upphaf fjölbýlishúsa helst í 
hendur við íbúaþróun þéttbýlisstaðanna og vaxandi sjávarútvegi þegar 
fyrstu fjölbýlishúsin risa á T7, um 1930 (sjá mynd 5.11). 

Bæði funkís og módernískur byggingarstíll kom að jafnaði áratug 
seinna til Ísafjarðar, Siglufjarðar og Neskaupstaður en til Reykjavíkur. 
En sama tíma og aukinn fjölbreytileiki hafi átt sér stað upp úr 1950 
varð húsagerð hlutfallslega einsleitari því fleiri hús með ákveðin stíl 
voru byggð. 
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Mynd 5.10 Endurtekin formgerð, milli landshluta  eftir 1950 (Ljm: MGJ).

Helstu áhrifavaldar var Teiknistofa ríkisins ásamt öðrum teiknistofum 
Gefnar voru út teikningar fyrir sveitarfélög sem útskýrir að eins hús má 
finna á mismunandi stöðum á landinu (Pétur H. Ármannsson, 2014).. 
Hús í fjallshlíðum þéttbýlisstaðanna, sem risu um miðja 20. öld eru 
mörg þau sömu (sjá mynd 5.10). 

Á 21. öld hefur lítið af húsum risið í þéttbýlisstöðum í fjörðum. Í 
Reykjavík hafa íbúðarhús risið takt við mikla íbúafjölgun. Bæði 
fjölbýlishús og einbýlisshús. Byggingarefnið er að mestu steinsteypa. 
Þau fáu hús sem risið hafa á þéttbýlisstöðunum er með undantekningum 
einingahús frá Kanada. Lóðir í minni þéttbýlisstöðum eru dýrar miðað 
við efnahagsstöðu sveitarfélaganna. Til að svara kostnaði við byggingu 
einbýlishúsa hafa íbúar frekar byggt sér einingahús. Það leiðir til færri 
formgerða í þéttbýlisstöðunum miðað við í Reykjavík. Með allri þessar 
þróun kom einn fjöldaframleiðslan og hús urðu einsleitari.

Þrátt fyrir að eins formgerðir sé að finna óháð landshlutunum má finna 
sérkenni í húsagerð á öllum þéttbýlisstöðunum þremur. Handbragð 
húsa- og smíðameistara á hverjum þéttbýlisstað fyrir sig hafði áhrif á 
útlit húsa (Pétur H. Ármannsson, 2014). Það er nokkuð ljóst að eftir 
því sem byggð yngist líkjast þéttbýlisstaðirnir meira hvor öðrum. 

Sérkenni í formgerð má finna í gömlu kjörnum byggðarlaganna (sjá 
mynd 5.12). Á Ísafirði hafa bíslög, lítil hús verið byggð sem viðbót við 
aðaldyr til að veita skjól. Bíslög eru að finna á öllum stöðunum en er 
lang algengust á Ísafirði. Á Siglufirði er steinsteypt hús, í timburhúsastíl 
með skrautlegum kvistum og þakgerð. Þakgerðin er fáséð á Ísafirði 
og Neskaupstað. Á Neskaupstað eru að finna færri formgerðir í 
samanburði við hina þéttbýlisstaðina en í hlíðinni eru einkennandi 
mörg lágreist hús með stuttu millibili, minni lóðir og mikið um litla 
skúra inn á lóðum. 
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Mynd 5.11 Raðhús og fjölbýlishús. Húsin standa við Hliðarveg og Fjarðarstræti á Ísafirði, Hafnartún og Hvanneyrarbraut á Siglufirði og Mýrargötu og Nesbakka á 
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Mynd 5.12 Sérkenni í formgerð. Bíslög á húsum við Tangagötu og Sundstræti á Ísafirði, Skrautlegir kvistir og þakkantar við Hlíðarveg og Hverfisgötu á 
Siglufirði og lítil hús og skúrar inn á lóðum við Miðtún og Ásgarð á Neskaupstað (Ljm: MGJ).
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5.7 Áhrifavaldar

5.7.1 Náttúran

Náttúran, landslag og auðlindir hafsins eru megin orsök í tilurð 
þéttbýlisstaðanna. Náttúran hefur áhrif á staðsetningaval fyrstu 
íbúa þéttbýlisstaðanna, náttúrleg hafnarlega og nálægð við miðin. 
Landnámsmenn fjarðanna voru bændur og góð hafnarlega til að 
selja landbúnaðarafurðir sínar erlendum kaupmönnum var þeim 
mikilvæg. Hvort sem voru prestar, bændur eða kaupmenn, fyrstu íbúar 
þéttbýlisstaðanna settust að þar sem hafnarlegan var ákjósanlegust. 
Fyrstu húsin, kirkja, prestsetur eða verslun reis þar sem landhalli var 
lítill og yfirborð jafnt. Hús risu í kringum kaupstaðina eða prestsetrin 
sem urðu þungamiðja í upphafi þéttbýlismyndunar. 

Landslag fjarðanna hafði líka áhrif. Hlíðarnar fyrir ofan þéttbýlisstaðina 
eru meira aflíðandi en hlíðarnar hinum megin við fjörðinn sem eru 
brattari. Í Norðfirði er hlíðin í suður svo brött að engin vegur er 
út fjarðarminnið. Eftir því sem landhalli minnkar því minna þarf 
skipulagið yð taka tillit til náttúrunnar. Engin gata verður til af tilviljun 
einni saman. Lögun fyrstu gatnanna réðst af staðsetningu fyrsta 
hússins og fyrstu bryggjunnar. Elstu götur voru slóðar á milli húsa. 
Milli kaupstaðarins og prestsetursins, milli verslunarstaða eða milli 
skóla og kirkju. Slóðar urðu að stígum og stígar urðu að götum. 

Götumynstur og form þeirra stýrast af landhalla. Í halla liggja 
bogardregnar götur samhliða hæðarlínum en í sléttlendi tekur 
götumynstrið lítið sem ekkert tillit til náttúrunnar með formföstum og 
beinum línum. Götur sem liggja næst strandlínunni fylgja alla jafna 
lögun hennar. Þegar strandlínunni hefur verið breytt verða til nýjar 
götur sem fylgja lögun hennar.

Skortur á undirlendi hefur áhrif á hve hátt húsin byggðust í fjallshlíðinni 
og hve í löng byggðin varð meðfram strandlínunni. Því minna sem 
undirlendið var því hærra var byggt upp í fjallshlíðina (sjá mynd 4.1).

5.7.2 Snjóflóð

Landslag fjarðanna, landhalli og lögun strandlínunnar hafa vissulega 
megin áhrif á byggðarformið. Tilvera og þróun þéttbýlisstaðanna 
takmarkast einnig af hættum í náttúrunni. Aðal náttúrvá  
þéttbýlisstaðanna þriggja eru snjóflóð. Frá upphafi landnáms hafa 
snjóflóð haft áhrif á búsetu íbúa í Skutulsfirði, Siglufirði og Norðfirði 
og staðsetning þéttbýlismyndunar þróast eftir því. Ásamt snjóflóðum 
hefur sjávarháski einnig haft áhrif á búsetuformið. 

Eitt besta dæmið er Siglunes í Siglufirði sem fyrr á öldum hafði allt að 
bera til að verða framtíðar þéttbýlisstaður Siglufjarðar. Siglunes var 
nálægt gjöfulum fiskimiðum og hafnarlega góð þrátt fyrir að standa 
fyrir opnu hafi. Of mikil hætta var þó fyrir íbúa fjarðarins að sækja 
Siglunes. Í ofsaveðrum gat sjóleiðin verið lífshættuleg og gönguleiðin 
torfarin við Nesskriður þar sem snjóflóðhætta var mikil. Snjóflóðið 
árið 1613 þegar um fimmtíu manns létust á leið í messu á Jóladag 
(Ingólfur Kristjánsson, 1988. Bls 30). Atburðurinn varð til þess að 
kirkjan var flutt frá Siglunesi til Hvanneyrar og að Siglufjörður sem 
þéttbýlisstaður hafi þróast þar sem hann er í dag, á Siglufjarðareyri.

Allir staðirnir hafa þurft að endurskoða skipulag sitt vegna 
snjóflóðahættusvæða. Bæði Ísafjörður og Neskaupstaður höfðu áætlað 
íbúðabyggð þar sem síðar féllu stór snjóflóð sem íbúar fórumst og 
mannvirki eyðilögðust. 

Eins og komið hefur fram í greiningu á ráðandi formgerð (sjá kafla 
4.4) var það ekki aðeins arkitektúr frá öðrum löndum sem hafði áhrif á 
íslenska húsagerð. Íslenska veðurfarið hafði áhrif á byggingarstílinn. 
Byggingarefni, þakhalli, gluggastærðir og staðsetning innganga 
þróaðist með tilliti til veður og vinda.
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5.7.3 Sjávarútvegur

Undirstöðuatvinnugrein hefur gífurleg áhrif á mótun byggðar, sama 
hvort er um landbúnað eða sjávarútveg að ræða. Vaxtarskeið og uppröðun 
landnotkunarflokka fer eftir aðal atvinnugrein þéttbýlisstaðanna. 

Strandlínan hefur orðið fyrir miklum áhrifum af mikilvægasta 
atvinnugreininni í þéttbýlisstöðunum, sjávarútveginum. Strandlínurnar 
hafa þróast og undirlendi stækkað á öllum stöðunum, þó mismikið 
(sjá myndir 5.11- 5.13). Í fyrstu var þróun þéttbýlisstaðanna hæg og 
strandlínan breyttist lítið en lögun strandlínanna tók á sig nýja mynd 
með tilkomu vaxandi sjávarútvegs þar sem bryggjur, stórar sem 
smáar einkenndu sjávarsíðuna á 19. öld. Mestu breytingarnar verða 
á strandlínunum eftir 1950. Sjávarútvegurinn breyttist með tilkomu 
togaraflotans og stórar hafnir tóku við af smærri bryggjum. 

Anna Karlsdóttir lýsir sjávarútvegi sem áhrifavalda í þéttbýlisstöðum 
í Not sure about the shore! (2008). Hún tekur fyrir þorp sem lifðu 
á auðlindinni og voru áður burðarsamfélög í sjávarútvegi hafa misst 
hlutverk sín meðan höfuðborgarsvæðið og stærri þéttbýlisstaðir 
á Suðvestur- og Norðurlandi hafa styrkt stöðu sína. Samfélagsleg 
gildi þéttbýlisstaða tengd sjávarútvegi hefur dvínað. Fjöldi íbúa, 
aðallega konur hafa misst vinnuna svo afkoma þorpa minnkar án 
mótvægisaðgerða og samfélög lamast svo lífsmark varla finnst. Helsta 
lífsviðurværi þéttbýlisstaða er horfið og fólksflótti verið mikill.

Kvótakerfið var tekið til notkunar samkvæmt lögum frá Alþingi árið 
1990. Kvótakerfið hafði áhrif á íbúaþróun þéttbýlisstaða við strandir 
landsins. Vöxtur þéttbýlisstaðanna hefur verið lítill sem enginn síðustu 
áratugi. Fólksflutningur hefur verið mikill til höfuðborgarsvæðisins.  

Togaraútgerð var sterk á stöðunum en höfuðborgarsvæðið var 
miðstöð togaraflotans á Íslandi. Frystihús lokuðu og togarar fóru. 
Landnotkun á hafnarsvæðum hefur gjörbreyst og hlutverk stærstu 
hafna þéttbýlisstaðanna hefur breyst út sjávarútvegssvæðum í 
ferðaþjónustusvæði. Þannig er því líka farið í Reykjavík en hlutfallslega 
eru hafnir í Reykjavík nýttar meira af togurum landsins. 

Síðastliðinn áratug hafa þéttbýlisstaðir meðfram ströndum landins orðið 
fyrir miklum samfélagslegum skaða og framtíðarhorfur svæðanna ekki 
verið talin björt. Íbúar sem eftir eru sitja fastir með verðlitlar fasteignir 
og afkomendur ekki hvattir til að eltast við framtíðardrauma sína á 
heimaslóðum. Stór hluti starfsfólks í fiskvinnslufyrirtækjum voru 
konur og hefur flótti þeirra frá þéttbýlisstöðunum leitt til ójafnvægis 
í kynjahlutfalli á svæðunum Það hefur svo haft áhrif á sjálfbærni 
sveitarfélaganna og íbúafjöldaþróun (Karlsdóttir, 2008).

Byggðarstofnun styrkti sjávarútveg á þessum stöðum með styrkjum 
til fyrirtækja og byggðakvóta en aðferðirnar voru mis árangursríkar. 
Sveitarfélög hafa leitast við að styrkja atvinnulífið með t.d. auknum 
tækniiðnaði á Ísafirði og ferðaþjónustu á Siglufirði. Á Neskaupstað 
er sjávarútvegur enn aðalatvinnuvegur staðarins en þar er rekið eitt 
fullkomnasta fiskiðjuver í Evrópu.

5.7.4 Áherslur í skipulagsmálum

Þegar farið er yfir ríkandi skipulagsstefnur í vestrænum heimi sést 
hvar áhrifa gætir í skipulagi þéttbýlisstaðanna. Bjarni Reynarsson 
(2014) fjallaði um rætur nútímaborgarskipulags, að það sé frá 19. öld. 
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Fyrir þann tíma, frá miðöldum til 19. aldar var vöxtur borgar hægur. 
Valdamestu íbúarnir bjuggu við kirkjur, hallir og torg sem staðsett 
voru í miðju borgarinnar. Í Skutulsfirði, Siglufirði og Norðfirði hófst 
þéttbýlisbýlismyndun ekki fyrr en um lok 18. aldar. Helstu jarðeigendur 
í fjörðunum voru annað hvort kaupmenn, prestar eða stórbændur og. 
þéttbýlismyndum var mjög hæg. 

Iðnbyltingin hafði afdrifarík áhrif á samfélög, borgarskipulag og 
hönnun mannvirkja. Með tilkomu iðnbyltingarinnar var farið að rýma 
miðsvæði borga fyrir verksmiðjur. Það skapaði bæði þrengsli og 
mengun svo valdameira fólk, efnafólk og verksmiðjueigendur fluttu út 
fyrir borgarkjarnann. Hröð uppbygging borga vegna iðnbyltingarinnar 
með tilheyrandi umferðarteppum, loft- og vatnsmengun, íbúafjölgun 
og þar af leiðandi húsnæðiskorti kallaði eftir úrræðum í skipulagi 
(Reynarsson, 2014). Þegar þéttbýlismyndun loks hefst í fjörðunum og 
sjávarútvegurinn fer að blómstra með frjálsri verslun risu húsin þétt á 
miðsvæði staðanna. Bæði á Ísafjarðareyri og Siglufjarðareyri má finna 
hús sem ekki eru í línu við samliggjandi hús og í Neskaupstað má 
finna hús sem standa út fyrir götu, húsin risu áður en skipulagáætlanir 
voru samþykktar. 

Við gerð skipulagsáætlana á seinni hluta 19. aldar var tekið tillit 
til atvinnuöryggis, heilbrigðismála, félags- og velferðarþátta og 
tæknilegum lausnum til að skapa betra samfélag. Helstu sjónarmið 
fræðimanna var annars vegar að bæta aðstæður fólks með því að bæta 
umhverfi þeirra og hinsvegar að ráðast að rótum vandans. Guðjón 
Samúelsson og Guðmundur Hannesson fylgdu þessum sjónarmiðum 
eftir og innleiddu í íslenskt samfélag.

Áherslur í skipulagsmálum í upphafi 20. aldar voru samgöngukerfi 
og heilbrigðismál, vatnsveita og fráveitukerfi, ásamt uppbyggingu 
opinberra þjónustubygginga. Þá voru þarfir atvinnulífsins látnar 

ganga fyrir hvað varðar aðgengi og landnotkun. Í upphafi aldarinnar 
reis vatnsveita á Siglufirði, fyrstu jarðgöng á Íslandi voru gerð milli 
Ísafjarðar og Súðavíkur. Sjúkrahús, skólar og íþróttahús rísa  á 
þéttbýlisstöðunum og samfélagslegar breytingar verða miklar. 

Tímabilið frá 1930 til 1960 er tímabil tæknistefnunnar þar sem lagt var 
áherslu á langtímaáætlanir eins og aðalskipulög. Safnað var gögnum 
til að meta æskilega þróun og farið að nota flókin reiknilíkön til að spá 
fyrir um umferðarflæði í framtíðinni. Áhrif módernisma verða mikil 
sem hafði í för með sér sundurgreiningu landnotkunar sem leiddi til 
aðskilnaðar íbúða og atvinnustarfsemi. Samgöngukerfi og opin svæði 
voru skipulögð sérstaklega (Reynarsson, 2014). Á þessu tímabili verða 
hafnarsvæði þéttbýlisstaðanna fyrir miklum breytingum. Náttúruleg 
lína strandarinnar hverfur og hafnir stækka. Mannvirki tengd 
sjávarútvegi taka meira pláss meðfram strandlínunum og íbúabyggð 
færist í fjallshlíðarnar. Tæknistefnan hafði áhrif á íslenskar samgöngur 
þar sem flugvellir og fjallvegir voru lagðir 

Á tímabilinu frá 1960 til 1990 var lagt upp úr aðgreiningu landnotkunar 
í borgarskipulagi þar sem íbúðir, verslanir, iðnaður og þjónusta 
voru í sitthvoru hverfinu. Samgöngur var orðin gríðarstór þáttur 
borgarskipulagsins og þjónusta færðist frá miðborgarkjarnanum og 
til úthverfanna. Aðalskipulög eru samþykkt um 1980 fyrir Ísafjörð, 
Siglufjörð og Neskaupstað en þar er gert ráð fyrir nýjum hverfum í 
skipulögunum. 

Þróun þéttbýlisstaðanna helst í hendur við þróun skipulaga í öðrum 
löndum. Óreglulegur kjarni myndast kringum valdið. Iðnbylting 
breytir samfélögunum og þéttbýlismyndun verður hröð. Landnotkun 
skiptist í dag og nótt, hvíld og vinnu. Síðari ár eru byggðir að þéttast 
og  landnotkun að blandast að nýju með ríkandi léttum iðnaði sem aðal 
atvinnugrein á þéttbýlisstöðunum (Reynarsson, 2014). 
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Vaxtarskeiðið frá 1900 - 1949 er þegar vélbátaútgerðin stóð sem hæst. 
Byggð óx utan um eldri byggðin, á sléttlendinu, meðan landrými 
leyfði. Þegar landrýmið er uppurið fór byggðin að dreifast meðfram 
strandlínunni og upp fjallshlíðarnar. Ráðandi formgerð vaxtarskeiðsins 
eru steinsteypuhús sem líkjast fyrst timbur- og bárujárnshúsunum, 
Funksjónalismi og módernismi þar sem útlit hús einfaldast og þakgerð 
breytist í minni halla.

Nýjasta vaxtarskeiðið er frá seinni hluta 20. aldar til dagsins í dag. 
Togaraútgerð er ríkjandi á öllum þéttbýlisstöðunum. Umfangsmeiri 
byggingar rísa, bæði þjónustustofnanir og fiskvinnslumannvirki. 
Þróun í tækni- og byggingariðnaði veldur að auðveldara er að byggja 
stór en ódýr mannvirki. Stór einbýlishús, raðhús og fjölbýlishús raðast 
umhverfis byggðarlagið, meðfram fjallshlíðinni svo byggðarformið 
lengist. Lóðir íbúðahúsa raðast upp reglulega. Það á einnig við um 
lóðir á athafna og iðnaðarsvæðum og við hafnarbakkana. 

Sameiginleg einkenni, borgarform og ráðandi formgerð er helst að 
finna í nýjasta vaxtarskeiðinu.

Mynd 5.13 Vaxtarskeið þéttbýlisstaða í fjörðum

Elstu húsin, óreglulegt skipulag og fjölbreyttar 
lóðir. Byggt meðfram strandlínu og rúðuskipulag á 
sléttlendi. Timbuhúsaöldin, alþýðustíll, bárujárnsklædd 
timburhús, íslensk klassík.  íslensk klassísk. 

Hús dreifast upp fjallshlíðar, lega gatna endurspegla 
strandlínu og landslagið. Steinsteyputímabilið,  
funksjónalismi, módernismi. Byggð þéttist í fjallshlíð. 

Hús í jöðrum og á eldri landbúnaðarsvæðum. . 
formfastar- og botnlangagötur. Fjölbýli- og raðhús, 
löng og mjó einbýlishús og bílskúr, einingahús. Byggð 
lengist meðfram strandlínu.

5.8 Samantekt á niðurstöðum

Uppröðun í götu- og lóðamynstri var svipað. Það var óreglulegt 
í fyrstu, svo rúðuskipulag og síðar bættust við beinar formfastar 
línur. Staðsetning Ísafjarðar, Siglufjarðar og Neskaupstaðar er ekki 
tilviljun og ekki staðsetning í Reykjavík heldur. Náttúruleg skilyrði 
til hafnarlegu og nálægð við gjöful fiskimið voru megin ástæða þess 
þéttbýlisstaðirnir mynduðust. Náttúran hefur upphafsorð og lokaorð 
í þróun byggða. Eitt stærsta dæmi um áhrif náttúrunnar á þróun 
þéttbýlisstaða er staðsetning Siglufjarðar (sjá bls. 122). 

Vaxtarskeið Ísafjarðar, Siglufjarðar og Neskaupstaðar eru þrjú: Elsta 
vaxtarskeiði er frá upphafi þéttbýlismyndunar til 1899 (sá mynd 
5.13). Þar voru kaupstaðirnir, verslunarhúsin og fyrstu hafnirnar. 
Lóðarmynstur er fjölbreytt. Íbúðarhús byggðust þétt saman vegna 
skorts á landi þar sem mikilvægustu svæðin voru í nýtt undir verslun, 
útgerð og fiskverkunarreitir. Ráðandi formgerð vaxtarskeiðsins eru 
timburhús.og síðar bárujárnshús.
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Þéttbýlisstaðir í fjörðum eru svipaðir í uppröðun og fyrirkomulagi. 
Hægt er máta grunneiningarnar í skipulagi þeirra og víxla milli 
þéttbýlisstaðanna.

Hægt er að taka t.d. hæðarlínur, hverfishluta eða götur og færa á milli 
landshluta. Þá er hægt að staðsetja Bakkahverfið á Neskaupstað er 
við  Holtahverfið er í fjarðarbotni Skutulsfjarðar. Hverfin eru frá sama 
tímabili í skipulagssögunni og eru einkenni þeirra, stærð, þéttleiki, 
uppröðun og fyrirkomulag það sama. Einnig er hægt að máta göturnar 
í fjallshlíð Siglufjarðar við fjallshlíðar hinna staðanna.

Mynd 5.14 Tilbúin þéttbýlisstaður settur saman úr húsum frá Siglufirði, strandlínu Neskaupstaðar og hæðarlínum Ísafjarðar.

Búin er til þéttbýlisstaður í firði (sjá mynd 5.14) út frá 
grunnskipulagseiningum á Ísafirði, Siglufirði og í Neskaupstað.
Strandlínan er fengin að láni frá Norðfirði, húsin frá Siglufirði og 
hæðarlínur frá Skutulsfirði. Grunnskipulagseiningarnar virka saman 
óháð hvaðan á landinu þau koma, meðan landslagið er það sama má 
leika sér með byggðarform þéttbýlisstaða, máta og sjá hversu líkir þeir 
eru í uppröðun og skipulagi. 
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6. Umræður og lokaorð
Í kaflanum er ályktað út frá niðurstöðum, fjallað um atriðum sem gætu 
breytt niðurstöðum og fjallað um möguleika á frekari rannsóknum. 
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Umræður
Fleiri þætti höfðu áhrif á vaxtarskeið þéttbýlisstaðanna. Annmarkar 
við rannsóknaraðferðina var hversu djúpt ætti að fara ofan í 
byggðarsöguna, til að skilja betur vaxtarskeið þéttbýlisstaðanna. Í 
köflunum á undan var greint frá helstu áhrifavöldum sem höfðu áhrif 
borgarform og ráðandi formgerðir en fleiri þætti höfðu áhrif eins og 
aðalskipulög. Fyrstu skipulagsuppdrættirnir settu t.d. kvaðir á hæð 
húsa. Valdamiklir einstaklingar t.d. verslunarstjórar höfðu áhrif á vöxt 
staðanna þar sem landareignir voru stórar. Þó saltfiskvinnsla væri  einn 
mikilvægasti atvinnuvegur og undirstaða þéttbýlismyndunar á sínum 
tíma hömluðu stórir saltfiskreitirnir líka útbreiðslu byggðarlaganna á 
19. öld. Aðgerðir ríkisstjórnar á seinni hluti 20. aldar höfðu einnig 
áhrif á vaxtarskeið staðanna. 

Snjóflóð hafa líklega haft áhrif á byggð á Íslandi frá upphafi 
byggðarmyndunar. Ísafjörður, Siglufjörður og Neskaupstaður hafa 
allir orðið fyrir áhrifum af snjófljóðum á 20. öldinni. Þéttbýlisstaðir í 
fjörðum eiga það sameiginlegt að hafa snjóflóðavarnargarða í nálægð 
við byggðina. 

Varnargarðarnir eru hluti af landslagi fjarðanna. Þeir hafa áhrif þróun 
byggðar, bæði íbúðabyggðar og atvinnusvæða.Varnargarðar hafa 
þróast mikið frá því fyrstu garðarmir risu og til dagsins í dag. Sífellt 
er verið að aðlaga garðanna að byggðunum og auka gildi þeirra til 
dæmis sem útivistarsvæði og samkomusvæði. Áhugavert væri að 
skoða varnargarða, hvort sem eru snjóflóða- eða aurvarnargarða, 
sem sér landnotkunarflokk. Breytingar í landnýtingu varnargarðanna, 
saga þeirra og þróun er áhugaverð. Tilvalið væri að skoða sögu og 
þróun varnargarða sem hluti af fjallshlíðunum,form þeirra og mynstur, 
eiginleika þeirra, kosti og galla. Hægt er að beita greiningaraðferðum 
borgarformfræðinnar sem mótvægisaðgerð til að láta mannvirkin falla 
betur inn í náttúruna. ásamt því að draga lærdóm af og auka notagildi 
þeirra.

Síldarævintýrinu á Siglufirði var ekki gerð sérstaklega skil hér á undan 
þó það sé alkunna hversu mikil áhrif það hafði á þéttbýlismyndun á 
Siglufirði. Fólksflutningar til Siglufjarðar hófust upp úr 1920 þegar 
íbúar landsins flykktust að frá öllum landshlutum til að vinna í síldinni.
Þegar síldin fór fækkaði íbúum aftur. Áhugavert væri að skoða hvert 
íbúarnir fóru, hverjir urðu eftir og hvort aðrir þéttbýlisstaðir hafi tekið 
vaxtarkipp í kjölfar fólksfækkunar frá Siglufirði.

Staðsetning flugvalla er sú sama á þéttbýlisstöðunum. Flugvellirnir 
eru staðsettir innst í fjörðunum á móti byggð. Áhugavert væri að 
skoða afhverju svæðin voru ekki nýtt sem íbúasvæði en urðu síðar 
að flugvallarsvæðum. Hvort það hafi verið skuggamyndun, mikill 
landhalli í fjallshlíð, snjóflóðasvæði þá er líkur á að náttúrulegir þættir  
hafi ráðið staðsetningarvali þó eignarhald og pólitík hafi einnig getað 
spilað inní staðsetningarvalið. 

Siglufjörður hafði allt að bera, til að vaxa eins og Ísafjörður, að 
íbúðabyggð myndaðist í fjarðarbotni því botni Siglufjarðar er sléttlendi 
líkt og í Skutulsfirði. Þar hefði getað myndast ný byggð, nýtt hverfi 
eins og Holtahverfið á Ísafirði reis á áttunda áratugnum. Eru líkur á, 
ef íbúar Siglufjarðar hefðu ekki fækkað að byggð hefði þróast inn að 
fjarðarbotni. Landnýting í Norðfirði hefur þróast síðustu áratugi inn 
að fjarðarbotni og byggðarformið svipar til Ísafjarðar þrátt fyrir ólíka 
landnýtingu í fjarðarbotnunum. Líklegt er að byggð í Neskaupstað 
hefði þróast svipað og á Ísafirði og Siglufirði væri meira undirlendi. 
Athugavert væri að skoða fleiri stað sem byggast upp á eyrum. Athuga 
hvernig byggð gæti mótast án þeirra. Neskaupstaður gefur vísbendingu 
um þróun þéttbýlistaða með lítið undirlendi.
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Við vinnslu verkefnisins vöknuðu spurningar um skipulagseinkenni 
þéttbýlisstaða sem staðsettir eru í annars konar landslagi, þar sem 
landslagseiginlegar eru aðrir. Áhugavert væri að skoða Akranes 
og Selfoss þar sem sléttlendi er ríkjandi og fjöll í fjarska. hver 
helstu mynstur væru í götum og lóðum? Hvort þéttbýlisstaðir í 
sléttlendi ættu sér sameiginleg skipulagseinkenni sem ekki finnast í 
þéttbýlisstöðum í fjörðum og hvernig vaxtarskeiðin þróuðust? Væri 
hægt að máta grunnskipulagseiningar þeirra á milli þéttbýlisstaða 
líkt og gert var í köflunum hér á undan. Þá vakna upp spurningar 
hvaða náttúruöfl hafa mestu áhrif á mótun byggðarlaga sem ekki eru 
í fjörðum, eins og Akranes og Selfoss. Það má álykta að uppröðun 
og fyrirkomulag húsa sé á annan hátt ef náttúruvá er önnur. Er 
hægt að tengja ákveðin skipulagseinkenni við ákveðin náttúruöfl?

Lokaorð
Rannsókn Sigríðar Kristjánsdóttur á borgarformum og byggðarmynstri 
var sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Hér var greiningin endurtekin 
að hluta á þéttbýlisstöðunum Ísafirði, Siglufirði og Neskaupstað. 
Aðferðirnar sem yfirleitt eru framkvæmdar á borgum, er hægt að beita 
til að rýna í smærri byggðarlög.

Mikilvægt er að hver þéttbýlisstaður haldi í sína sérstöðu og að 
byggt landslag í hverjum landshluta og landinu öllu verði ekki 
einsleitt. Borgarformfræðirannsóknir er tilvalið verkfæri til að greina 
helstu sérkenni hvers byggðarlags. Sveitarfélög geta beitt aðferðum 
borgarformfræðinnar til draga betur fram sérstöðu þéttbýlisstaða sinna 
og styrkja þau svo að skipulag þróist ekki í átt að einsleitni, heldur 
viðhaldi margbreytileikanum og karaktereinkennum sem eru oft stór hluti 
af sögu og menningu og verndi í leiðinni aðdráttarafllþéttbýlisstaðanna 
á tímum ört vaxandi ferðaþjónustu um landið allt.

Með rannsóknaraðferðum borgarformfræðinnar er hægt að draga fram 
sérkenni hvers þéttbýlisstaðar, sem er mikilvægur þáttur þegar unnið 
er með skipulag og framtíðarsýn byggðarlaga. Að leyfa andstæðum að 
njóta sín þar sem andstæður eru mestar, í eldri hluta byggðanna.
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Viðauki

Skipulagsuppdrættir sem stuðst var við í greining á sögu og þróun eru 
hér í heilu lagi, fyrir myndvinnslu.
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Bls. 38. Uppdráttur fenginn frá Byggðarsafni Ísafjarðar 
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Bls. 40. Breytingartillaga. Uppdráttur fenginn frá Skipulagstofnun ríkisins. 
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Bls. 56. Aðalskipulag Siglufjarðar (ljósmynd). Fenginn frá Fjallabyggð. 
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Bls. 64. Skipulagsuppdráttur. Fenginn frá Skipulagstofnun. 
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Bls. 66. Landmælingar. Fenginn frá Skipulagstofnun. 
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