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i 

Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið 

lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

________________________________ 

Nafn nemanda 
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Ágrip 

Fjölgun ferðamanna á Íslandi hefur sennilega ekki farið fram hjá 

mörgum en nauðsynlegt er að reyna að stýra þeim ferðamannafjölda 

með því að dreifa þeim frekar um landið. Með þessu verkefni er 

kannað hvort hægt sé að styrkja minni þéttbýli úti á landi á þann veg 

að þau verði áhugaverður ferðamannastaður. Einnig gæti sú þróun 

haft jákvæð áhrif á yfirbragð byggðarinnar, ef rétt er haldið á 

spöðunum.  

Verkefni þetta felst í því að athuga hvort hægt sé að gera 

Kópasker að áhugaverðum ferðamannastað sem einnig hefur 

jákvæð áhrif á þorpsbraginn.  

Landslagsgreiningar eru nýttar til þess að leita svara hver 

sérkenni landlags eru, hvar sérstaðan liggur og hvar tækifærin 

leynast á svæðinu. Skoðað er hvernig rými í byggð þjóna mannlífi, 

hvernig gróður hefur áhrif á manneskjuna og vel heppnuð svæði í 

tengslum við ferðaþjónustu og útivist. 

Hönnunartillaga er lögð fram við Bakkagötu, verslunar og 

þjónustugötu Kópaskers skv. aðalskipulagi sveitarfélagsins 

Norðurþings og svæðinu sunnan hennar. Hönnunin tekur mið af 

þeirri sérstöðu og þeim styrkleikum sem greindust á svæðinu .  

Hönnunartillaga sem er sett fram tekur mið af þeim anda sem 

var áður fyrr var svæðinu en nokkrar byggingar sem segja sögu 

Kópaskers er horfnar sjónum þar sem byggð hóf að myndast. 

Höfundur telur að umgjörð sögunnar geti verið sterkari í umhverfinu 

á Kópaskeri, þar sem sagan er oft áberandi á stöðum sem hafa 

sterkan staðaranda. 

Fléttaðir eru saman þættir sem tengjast þörfum ferðamanna 

og forsendur fyrir góðum bæjarrýmum sem henta mannlífi, en 

sterkur staðarandi getur einnig falist í því fólki sem lifir og starfar á 

svæðinu. Lögð er áhersla á að skapa fallegt umhverfi sem þjónar 

báðum aðilum og gerir Kópasker að áhugaverðum ferðamannastað. 

 

Lykilorð verkefnisins eru: Kópasker, Bakkagata, Öxarfjörður, 

staðarandi, fjara, ferðamannastaður, ferðamannaleið og saga.
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Þakkir 

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum, Arnari Birgi Ólafssyni, fyrir góða leiðsögn, uppbyggilega gagnrýni og hvatningu. 

 

Öllum þeim sem sýndu verkefninu áhuga, stuðning og innblástur. 

 

Þeim aðilum og íbúum á Kópaskeri sem veittu góðar upplýsingar og gögn til vinnslu verkefnisins. 

 

Kristveigu Björnsdóttur fyrir lán á myndum úr einkasafni sínu. 

 

Selmu Gunnarsdóttur fyrir yfirlestur og ábendingar á málfari. 

 

Fjölskyldu minni fyrir skilning, stuðning og hvatningu í gegnum árin og námið. 

 

Bekkjarsystkinum mínum fyrir samfylgdina í gegnum námið og frábærar stundir á Hvanneyri. 
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Inngangur 

Tilurð verkefnis 

Höfundur þessa verkefnis á rætur að rekja til Öxarfjarðar og tilurð 

þessa verkefnis var löngun höfundar til að vinna með svæði í sinni 

heimabyggð og leiddi það til þess að höfundur valdi Kópasker. 

Kópasker er eina þéttbýlið sem stendur við Öxarfjörð og er einn af 

þeim þéttbýliskjörnum úti á landi sem glímir við viðvarandi 

fólksfækkun, fábreytt atvinnulíf og hækkandi meðalaldur íbúa.  

Nú hefur fjölgun ferðamanna gefið landsbyggðinni aukin 

sóknarfæri í ferðaþjónustu en áður hefur verið og langaði höfundi að 

skoða hvort hægt væri að styrkja minni þéttbýli með aukinni 

ferðaþjónustu í formi afþreyingar, þjónustu eða útivistar sem íbúar 

gætu einnig notið góðs af. 

Með notkun landslagsgreininga er hægt að leita svara við 

spurningum um hver sé sérstaða svæðisins og náttúru-, menningar– 

og samfélagsgerðir á athugunarsvæðum og nýtti höfundur sér þær 

aðferðir til þess að greina hluta af þéttbýlinu Kópasker.  

Markmið 

Rannsóknarspurningin í þessu verkefni er þessi: Er hægt að styrkja 

Kópasker sem ferðamannastað sem jafnframt hefði jákvæð áhrif á 

staðaranda þéttbýlisins? Athugað er hvort að sterkur staðarandi geti 

ýtt undir ný tækifæri fyrir byggðina. Þrennt þarf að gera til þess að 

leita svara við rannsóknarspurningunni:  

 

1. Komast að því hver sé sérstaða Kópaskers með 

landslagsgreiningum 

2. Finna leiðir til þess að styrkja staðaranda Kópaskers  

3. Hönnunartillaga byggð á greiningum er sett fram fyrir 

Kópasker. 

 

Lögð verður fram hönnunartillaga að breyttri götumynd við 

Bakkagötu, sem er þjónustu- og verslunargata Kópaskers ásamt 

tengingu við fjöruna. Á þessum stað hófst byggð Kópaskers og mun 

hönnunartillagan taka mið af þeirri sögu og staðaranda þess tíma. 

Aron Stefán Ólafsson gerði sambærilega BS ritgerð um Borðeyri 

árið 2013, en í því verkefni er gerð hönnunartillaga á Borðeyri sem 

áningarstað fyrir ferðamenn. Í því verkefni eru landslagsgreiningar 

nýttar til þess að koma auga á sérstöðu staðarins og telur höfundur að 

þá aðferð megi heimfæra á önnur minni þéttbýli, rétt eins og 

Kópasker. 
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Gögn og aðferðir 

Vinnuferill og gögn 

Fyrsta vettvangsferðin á Kópasker í tengslum við verkefnið var í 

ágúst 2014 og voru þá teknar ljósmyndir innan þorpsins. Í október 

voru fengin gögn frá sveitarfélaginu Norðurþingi, þ.e. loftmyndir og 

hæðarlínur. Fenginn var teiknigrunnur af Kópaskeri frá 

ráðgjafafyrirtækinu Alta en það annaðist gerð á Aðalskipulagi 

Norðurþings 2010-2030. Í desember var farið á stúfana í leit að 

gömlum myndum frá því að Kópasker byggðist upp sem fengust frá 

Kristveigu Björnsdóttur og Byggðasafni Norður-Þingeyinga.  

Gerður var spurningalisti og tekin voru viðtöl við nokkra íbúa 

og ferðaþjónustuaðila á svæðinu. Greiningarvinna hófst og var 

skissuvinnan unnin samhliða henni. Niðurstöður greininga voru 

dregnar saman ásamt hönnunarforsendum og þær notaðar við vinnu á 

lokahönnun við Bakkagötu og fjörusvæðinu.  

Í lokaorðum verkefnisins var leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni, með því að vísa í greiningu og 

hönnunartillögu fyrir svæðið.  

 

Eftirfarandi gögn voru notuð við gerð ritgerðarinnar: 

 Teiknigrunnur af Kópaskeri frá ráðgjafafyrirtækinu Alta 

 Loftmyndir og hæðarlínur frá sveitarfélaginu Norðurþingi. 

 Loftmyndir frá Landmælingum Íslands 

 Andi Reykjavíkur eftir Hjörleif Stefánsson 

 Aðalskipulag Norðurþings 2010-2030 

 Saga Kaupfélag Norður-Þingeyinga 1894-1944 

 Íbúafjöldi hjá Hagstofu Íslands 

 Image of the City eftir Kevin Lynch 

 Vindrósir frá Veðurstofu Íslands 

 Svör við spurningalistum 

 Life Between buildings eftir Jahn Gehl 
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Aðferðir  

Til að komast að svörum við rannsóknarspurningunni er skoðað 

hverjar eru forsendur fyrir góðum ferðamannastöðum og kröfur 

ferðamanna til ferðaþjónustunnar. Svör við spurningalistum eru 

skoðuð til þess að auka víðsýni höfundar til svæðisins sem 

ferðamannastaðar. Einnig er rýnt í aðalskipulag Norðurþings um 

þéttbýlisskipan á Kópaskeri og tengsl þess við ferðaþjónustu. 

Staðarandinn er skilgreindur með ljósmyndum og 

vettvangsferðum. Saga staðarins er skoðuð ásamt þróun byggðar og 

íbúafjölda í gegnum tíðina. Vindrósir fengust fyrir 

veðurathugunarstöð við Mánárbakka og þær bornar saman við 

lýsingar heimamanna sökum þess að engin veðurathugunarstöð er á 

Kópaskeri.   

Notast er við greiningaraðferð Kevin Lynch en hann skilgreinir 

aðferðina í bók sinni The Image of the City sem kom út árið 1960. 

Greining Kevin Lynch byggist upp á flokkun auðkenna í byggð.  

Aðferðin felst í því að greina eindir á ákveðnu svæði í fimm 

mismunandi flokka: Leiðir, jaðrar, heildir, mót og kennileiti (Lynch, 

1960). 

 Leiðir felast í því að greina umferðaræðar, hvort þær eru fyrir 

gangandi, hjólandi eða akandi.  

 Jaðrar felast í skýrum mörkum á milli svæða, sem getur verið 

bein lína í landslagi eða skil sem hafa sjónræn áhrif. 

 Heildir felast í þeim auðkennum og svipmótum á svæðinu, þau 

geta verið manngerð og náttúruleg.  

 Mót felast í því hvar fólk hittist, mætist eða safnast saman. Mót 

eru áhrifapunktar á því svæði sem fólk ferðast um á. Það geta 

verið  t.d.  gatnamót sem eru mikilvæg þegar kemur að ferðum 

fólks. 

 Kennileiti felast í einhverju áhugaverðu eða áberandi sem er 

þekkt í umhverfinu, svo sem bygging, turn, fjöll, styttur eða tré. 
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Mikilvægar sjónlínur eru greindar með notkun ljósmyndavélar í 

vettvangsferðum. Þegar ákveðin atriði sem sjást í umhverfinu í beinni  

sjónlínu hafa þau áhrif á upplifanir og rýmisskynjun áhorfandans, t.d. 

fallegt landslag, hafið eða mannvirki. Sjónræn áhrif hvers kennileitis 

fyrir sig geta breyst frá einum stað til annars (mynd 1) og því er hægt 

að segja að sjónlínur séu mikilvægar þegar kemur að upplifun vegna 

síbreytileikans (Cullen, 1971).  

Til þess að draga saman niðurstöður greininga er notuð 

greiningaraðferðin SVÓT. Í fyrstu var þessi aðferð einungis notuð til 

að greina fyrirtæki í viðskiptageiranum en það er einnig hægt að nýta 

hana til þess að greina landsvæði. Aðferðin felst í því að draga fram 

atriði sem teljast til styrkleika, veikleika, ógnanna og tækifæra á 

svæðinu. Mikilvægt er að líta til þeirra atriða og vinna með þau þegar 

gerð er hönnunartillaga (Mindtools, á.á). 

Eftirfarandi tölvuforrit voru notuð við greiningu gagna og 

myndræna  framsetningu; Microstation, ArcGIS, Adobe Photoshop, 

Adobe Indesign og SketchUp. Microsoft Word notað til textasmíðar 

og uppsetningar ritgerðar.  

Mynd 1 – Sjónlínur og áhrif þeirra á sjónarsvið áhorfandans. 
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Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin byggist upp á þann máta (mynd 2) að fyrstu kaflarnir fjalla 

um tilurð og markmið verkefnisins. Því næst er fjallað um vinnuferlið, 

gögn og helstu aðferðir sem eru nýttar í vinnslu verkefnisins.  

Þrír kaflar fjalla um ferðaþjónustu þar sem er rætt hvað séu 

ferðamannastaðir, ferðamannaleiðir og hvernig ferðamenn raðast upp 

eftir ferðamannakvarða um þjónustustig og upplifun.  

Í kjölfarið er fjallað um athugunarsvæðið Kópasker og 

greiningar gerðar á hönnunarsvæðinu. Greint er frá 

hönnunarforsendum og gerð skil á hönnunartillögu við Bakkagötu og 

fjörusvæðið á Kópaskeri. Í lok ritgerðar eru niðurstöður verkefnis 

dregnar saman í umræðukafla.  

 

 

Mynd 2 – Uppbygging ritgerðar. 
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Almennt um mótun ferðamannastaða 

Ferðamannastraumur hingað til landsins hefur aukist verulega á 

síðastliðnum árum en samkvæmt Ferðamálstofu hefur aukning verið 

um 23,6 % frá 2013 til 2014 á fjölda ferðamanna sem fara um 

Keflavíkurflugvöll, Seyðisfjörð og aðra flugvelli, eða um 997 þúsund 

ferðamenn árið 2014 (Ferðamálastofa, 2015). Uppbygging í tengslum 

við ferðaþjónustu hefur verið að aukast í samræmi við fjölgun 

ferðamanna og sér fólk atvinnutækifæri í þeim geira.  

Meirihluti af þeim erlendu gestum sem koma hingað til lands 

nefna náttúruna sem helsta aðdráttarafl Íslands. Hins vegar er 

hugtakið náttúra nokkuð opið hugtak en helstu atriðin innan hennar 

eru víðerni, víðsýni, margbreytileiki og sérstaða. Ásýnd landsins og 

þau viðhorf fólks til náttúrunnar skipta sköpum fyrir framtíðarhorfur 

atvinnugreinarinnar (Ferðamálastofa, 2014). Þar að leiðir að íslenskir 

ferðamannastaðir verða því að standa undir þeim væntingum og 

nauðsynlegt er að líta á heildarmyndina þegar kemur að gæðum 

ferðamannastaða, hvort sem það er úti í náttúrunni, í dreifbýli eða í 

þéttbýli.  

Upplifun ferðamanna, íslenskra og erlendra byggist ekki 

eingöngu á náttúrunni heldur einnig á manngerðu umhverfi, 

menningarminjum og umgjörð nútímatilveru.  

Leiðarvísir kom út árið 2011 fyrir þá aðila sem koma að 

ferðaþjónustu og uppbyggingu ferðamannastaða með jákvæða 

upplifun og gæði staðar að leiðarljósi. Þar segir að við vinnu á 

uppbyggingu vandaðra ferðamannastaða sé góður undirbúningur og 

hönnun mikilvægir þættir í ferlinu.  

Undirbúningurinn felst í því að leita svara við eftirfarandi 

spurningum varðandi staðinn: hver sé sérstaða hans, sérkenni lífríkis, 

landslags og jarðfræði staðarins, hvernig menning er og hvar 

tækifærin liggja. Ýmsar landslagsgreiningar geta aðstoðað við að 

finna svör við þessum spurningum.  

Næsta skref er hönnunin en hún tekur mið af heildarmyndinni 

og byggist á þeirri sérstöðu sem greiningar hafa borðið kennsl á og 

draga fram það sérstaka sem á við hvern stað fyrir sig. Góð hönnun 

byggist einnig á þverfaglegri samvinnu margra aðila sem koma að 

verkinu ásamt þekkingu heimamanna.  

Góð greiningarvinna sér í lagi á sviði landslags leiðir oft til 

góðrar hönnunar (Borghildur Sölvey Sturludóttir, 2011). Greiningar 

eru því þýðingarmiklar þegar kemur að skipulagi og hönnun 

ferðamannastaða. 
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Ferðamannaleiðir og Norðausturland 

Fyrstu áform um ferðamannavegi eða „Parkway“ komu fram í 

Bandaríkjunum um 1930 hjá landslagsarkitektinum Fredrik Law 

Olmsted. „Parkways“ laða að ferðamenn sem ganga að því sem 

tryggu að meðfram þeim sé að finna áhugavert landslag og ökuferðin 

verði ánægjuleg vegna sérstakrar upplifunar. Tilgangur með 

ferðamannaleiðum og -vegum í Bandaríkjunum er að upplifun á 

náttúrunni meðfram leiðunum sé með besta móti en í Mið-Evrópu eru 

það menningarsjónarmið sem standa upp úr, og geta því 

ferðamannavegir verið margvíslegir (VSÓ, 2009).   

Verkefnið „Nasjonale Turisveger“ í Noregi hefur það að 

markmiði að fá innlenda sem og erlenda ferðamenn til að skoða það 

áhugaverða landslag sem landið hefur upp á að bjóða. Í Þýskalandi er 

fremur lögð áhersla á ákveðin þemu, t.d. kastala, þjóðsögur eða 

byggingarlist. Markmið með ferðamannaleiðum er að viðhalda og 

vernda auðlindirnar sem felast í áfangastöðunum og um leið að nýta 

þær. Áfangastaðir ferðavega eru settir í víðara samhengi þar sem þeir 

tengjast frekar umhverfi sínu og verða liður í stærri mynd sem hefur 

sögulegt og samfélagslegt gildi. Hins vegar er munur á hugtökunum 

tveimur, ferðamannavegi og ferðamannaleið. Ferðamannavegur er 

skilgreindur samkvæmt VSÓ Ráðgjöf á þann hátt að hann sé 

mannvirki sem aðlagist landslagi, falli vel að nálægu umhverfi og rýri 

ekki gildi landslagsins. Ferðamannavegur getur verið ákveðinn partur 

af ferðamannaleið. Markmið með ferðamannaleiðum er meðal annars 

að stýra umferð um ákveðið landsvæði, oft með því að nýta leiðir sem 

eru til staðar. Hluti af skipulagi ferðmannaleiða liggur í að koma á 

framfæri nauðsynlegum ferðaupplýsingum til ferðamannsins um 

áfangastaði, veitingaþjónustu, gistingu og afþreyingu. Ávinningur 

ferðamannaleiða skilar sér til hagsmunaaðila með sameiginlegri 

kynningu og með fleiri ánægðum ferðamönnum. Leiðin getur einnig 

verið ávinningur fyrir sveitarfélög þar sem verið er að kynna stór 

svæði sem vert er að ferðast um en ekki aðeins staka staði (VSÓ, 

2009).  

Vegagerðin hefur tekið þátt í þróunarvinnu tengdri 

ferðamannavegum og ferðamannaleiðum, meðal annars með því að 

skoða erlendar fyrirmyndir og aðstæður og möguleika þess á Íslandi. 

Tilraunaverkefni hefur verið gert um skipulagningu ferðamannavega á 

Snæfellsnesi og þátttakendur í því verkefni voru Ferðamálastofan, 

Snæfellsbær, Vegagerðin og VSÓ Ráðgjöf sem hélt utan um 

verkefnið (VSÓ, 2011). 

Norðausturlandið inniheldur fjölda staða sem vert er að skoða 

og fá héruð landsins státa af jafnmörgum náttúruperlum, má þar nefna 

Mývatn, Dimmuborgir, Goðafoss, Jökulsárgljúfur, Ásbyrgi, Dettifoss 
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og Rauðinúpur. Kort 1 hér til hliðar sýnir tillögu að ferðamannaleið á 

Norðausturlandi sem liggur út eftir Melrakkasléttu, sem geymir 

áhugaverða staði sem vert er að skoða (Norðausturland, á.á.). 

Rauðinúpur, eldstöð frá ísöld, stendur nyrst á vesturströnd sléttunnar 

og fær nafn sitt og lit af rauðu gjalli. Grágrýti liggur undir 

Melrakkasléttu frá ísöld og ofar eru móar og mýrar í líkingu við 

freðmýrar heimskautslanda. Blikalónsdalur er grunnlægð í 

landslaginu, vegna eldri misgengisdals sem var þar áður, eins og er 

t.d. á Þingvöllum. Í vestanverðum dalnum er fjöldi stöðuvatna, tjarna, 

áa, lækja og grónum mýrum en að austanverðu eru þurrlendir móar. 

Upplifun strandlengjunnar er einstök á sumarkvöldum, fuglalíf er 

fjölskrúðugt og eyðibýli gefa ákveðið svipmót á svæðið 

(Ferðaheimur, á.á.). Melrakkasléttan er þekkt fyrir hlunnindi á borð 

við fjörubeit, æðarvarps, eggjatöku og gjöfula veiðivatna 

(Norðausturland, á.á.).  

Árið 2010 kom Náttúrustofan ásamt Atvinnuþróunarfélagi 

Þingeyinga að stofnun félagsins Fuglastíg. Það leggur áherslu á 

uppbyggingu leiðar fyrir fuglaáhugamenn um Norðausturland þar sem 

áhugaverðar fuglategundir eru að finna. Hluti af þeim stíg liggur um 

Melrakkasléttu þar sem einnig er hægt að líta á margar fuglategundir. 

Svipað dæmi má sjá í nyrsta hluta  Noregs, Varanger sem er einnig 

hluti af „Nasjonale Turisveger“ verkefninu (Nasjonale turistveger, 

á.á.). Ferðamannaleið um Melrakkasléttu getur því hentað fyrir 

almenna ferðamenn og fuglaáhugamenn þar sem lögð er áhersla á 

landslag, söguminjar og fuglalíf. Lögð verður þá áhersla á að sagan sé 

sýnileg á áfangastöðum innan ferðamannaleiðarinnar.  

 Kort 1 -  Lega ferðamannaleiðar um Melrakkasléttu. 
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Viðhorfskvarði ferðamanna 

Aðdráttarafl áfangastaða er mismunandi frá hverjum stað fyrir sig og 

hafa ferðamenn einnig ólíkar væntingar til uppbyggingar og aðstöðu 

þeirra staða sem þeir ferðast um á. Til að greina ólíka hópa 

ferðamanna hefur verið stuðst við svokallaðan viðhorfskvarða þar 

sem ferðamönnum er raðað upp í samræmi við væntingar sínar  

(mynd 3). Á öðrum enda kvarðans eru náttúrusinnar, í miðjunni 

almennir ferðamenn og á hinum endanum eru þjónustusinnar. 

Þjónustusinnar gera kröfur um meiri uppbyggingu, aðstöðu, þjónustu, 

þægindi og aðgengi en aftur á móti kjósa miklir náttúrusinnar 

frumstæð skilyrði og þeir sækjast eftir upplifun á náttúrunni fjarri 

mannvirkjum og velknúnum farartækjum. Því er ólíklegt að 

hægt sé að gera öllum ferðamönnum til hæfis en hægt er að 

hafa staðina sem fjölbreyttasta á hverri ferðamennaleið til 

þess að ferðamenn geti valið úr þeim stöðum sem hentar 

þeirra væntingum (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2011). Í þessu 

verkefni er þeirri hugmynd varpað fram að Kópasker gæti 

hentað sem þjónustukjarni á þeirri ferðamannaleið sem nú 

þegar hefur verið tilgreind í fyrri kafla, þar sem ferðamenn 

geta fengið þjónustu sem fellur að „þjónustusinnum“ á 

viðhorfskvarðanum. Viðtöl voru tekin við helstu 

ferðamannaaðila á Kópaskeri og nágrenni og kom þar fram að 

ferðamenn á svæðinu voru ánægðir með þá þjónustu sem er í boði á 

Kópaskeri en þar er farfuglaheimili og Skjálftasetur sem er tileinkað 

jarðskjálftanum sem átti sér stað veturinn 1976. Hins vegar töluðu 

ferðaþjónustuaðilarnir að það væri skortur á ýmis konar þjónustu og 

afþreyingu. Sem dæmi má nefna góða matsölu á sumrin og hægt væri 

að nýta heitt vatn sem finnst í firðinum t.d. fyrir heit böð, en rétt fyrir 

utan Kópasker liggur náttúruleg vík sem heitir Grímshöfn og eru 

hugmyndir um að nýta hana sem baðstað. Hinsvegar hefur höfundur 

ákveðið að skoða Bakkagötu í þessu verkefni, sem gæti falið í sér 

frekari uppbyggingu á þjónustu.  

Mynd 3 – Viðhorfskvarði ferðamanna. 
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Athugunarsvæðið 

Lega athugunarsvæðis 

Kópasker liggur austan megin Öxarfjarðar sem er um 25 km breiður 

sigdalur (kort 2). Austan og vestan af dalnum til rísa fjöll en láglendi 

er á milli þeirra og lægst liggja sandar sem Jökulsá á Fjöllum hefur 

borðið fram í tímans rás á leið sinni út í sjó. Jökulsá á Fjöllum er 

talin einn af helstu áhrifavöldum á landmótun Öxarfjarðar ásamt 

þeim rekbeltum sem liggja undir Íslandi frá suðvestri til norðausturs 

út Öxarfjörð og norður en vegna þeirra er nokkuð um jarðhita við 

sandana (Magnús Ólafsson o.fl., 1992). Jarðhiti í Öxarfirði nýtist 

einna helst til fiskeldis og ræktunar á lífrænum gulrótum en 

Öxarfjörður hefur löngum getað státað af fjölbreyttri 

matvælaframleiðslu þá einkum sauðfjárrækt sem hefur verið hampað 

fyrir gæðin (Norðausturland, á.á.).  

Kort 2 -  Lega Kópaskers við Öxarfjörð. 
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Mörk athugunarsvæðis og aðalskipulag 

Greiningar á borð við framtíðarsýn, staðaranda, sögu og veðurfar 

byggjast á athugunarsvæðinu sem nær yfir allt þéttbýlið Kópasker.  

Með því er fengin yfirsýn á heildarmynd Kópaskers og umhverfi 

hönnunarsvæðis við Bakkagötu (kort 3). Nánari greining á við 

hönnunarsvæðið sjálft.  

Bakkagata er að hluta til skilgreind sem miðsvæði, 

hafnarsvæði, verslunar- og þjónustusvæði skv. aðalskipulagi 

Norðurþings 2010-2030 (kort 4) um þéttbýliskipan á Kópaskeri en 

ekki er til deiliskipulag fyrir Kópasker (Ráðgjafafyrirtækið Alta, 

2010). Bakkagata og svæðið norðan af henni er miðsvæði þar sem 

ýmsa þjónustu er að finna. Sunnan af Bakkagötu er hafnarsvæðið en 

þar er ágætis smábátahöfn. Íbúðarbyggð er helst norðan af miðsvæði 

en einnig er íbúðabyggð vestan og austan af hönnunarsvæðinu. 

Röndin liggur undir Kópaskeri, en hún er gamall sjávarkambur sem 

rís upp úr landslaginu frá lokum síðasta jökulskeiðs. Á Röndinni má 

finna athafnarsvæði Kópaskers. (Ráðgjafafyrirtækið Alta, 2010).  

Kort 3 - Afmörkun hönnunarsvæðis merkt með rauðum ferhyrning. 

 

Kort 4 - Þéttbýlisuppdráttur fyrir Kópasker úr aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030. 

 
[Academic use only] 
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Framtíðarsýn Norðurþings varðandi ferðaþjónustu 

Í aðalskipulagi Norðurþings kemur fram að ferðaþjónusta sé einn af 

lykilatvinnuvegum sem sveitarfélagið leggur áherslu á og að 

ferðamenn eigi möguleika á fjölbreyttri afþreyingu og upplifun í 

tengslum við menningu, sögu, náttúru og útivist. Sveitarfélagið leggur 

áherslur á söguleg tengsl samfélagsins við sjóinn í skipulagi og 

hafnarsvæðin samtvinnist almenningsrými og atvinnusvæði eins og 

hægt er. Áhugaverða sögustaði og búsetuminjar um sjósókn eigi að 

varðveita og vera aðgengilegir. Matarmenning dafni í þéttbýlum með 

bændamörkuðum og veitingasölu sem býður upp á þingeysk hráefni 

og matarhefð í tengslum við séreinkenni svæðisins. Sveitarfélagið 

leggur einnig áherslu á að í öllum þéttbýliskjörnum eigi að vera 

aðlaðandi samkomusvæði þar sem hægt er að efna til útisamkomna.  

Bakkagata á Kópaskeri og svæðið sunnan hennar er kallaður 

Bakkinn en í aðalskipulaginu kemur fram að það svæði gefi 

möguleika á skemmtilegri uppbyggingu, vegna staðsetningar og 

útsýnis, t.d. með veitingastað og ferðaþjónustu. Einnig kemur fram að 

möguleiki sé að almenningsrými sé á eða fyrir neðan bakkann þar sem 

almenningur geti notið nálægðar við sjóinn.  

Staðarandi 

Staðarandi er hugtak sem lýsir þeim karakter sem er á hverjum stað. 

Það má segja að þetta hugtak sé notað yfir huglægt mat okkar á 

upplifun staðar. Oft er góðum anda eða andrúmslofti á samkomum 

lýst og má þá lýsa stöðum á svipaðan máta varðandi það hver andinn 

er á staðnum. Í bók Hjörleifs Stefánssonar um anda Reykjavíkur 

kemur fram að þegar staður hefur sterk tengsl við menningarsögu sína 

þá getur staðurinn haft áhrif á vegfarandann og skapað sérstök 

hughrif. Má þá nefna anda staðar t.d. á Þingvöllum, þar sem íslenska 

þjóðin hefur sterk menningarleg tengsl við staðinn vegna sögulegra 

atburða sem hafa haft áhrif á samfélagið, þá er vel hægt að upplifa þá 

sögu með viðkomu á Þingvöllum (2008).  

Þegar lýsa á staðaranda Kópaskers má nefna kyrrð og frið sem 

hefur áhrif á upplifun fólks í þéttbýlinu (Mynd 4). Nálægðin við 

sjávarröndina sem umlykur þéttbýlið frá suðri og vestri gefur 

skemmtilega upplifun á sjávargangi og við fjöruborðið. Þegar skoðuð 

eru tengsl staðarins við söguna má nefna Sviðastöðina sem enn 

stendur sunnan af Bakkagötu og minnisvarða sem stendur þar sem 

elsta íbúðarhúsið stóð á sjávarbakkanum við Bakkagötu en sagan er 

ekki áberandi í umhverfinu. 
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Mynd 4 – Staðarandi á Kópaskeri. 
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Greiningar 

Saga og þróun Kópaskers  

„Gullöld Íslendinga“ hefur þjóðveldistímabil okkar verið kallað, 

þegar öll verslun við útlönd var í höndum landsmanna sjálfra. Góð 

verslun var mikilvægt skilyrði fyrir þroska atvinnuvegar og velmegun 

þjóðarinnar. Sögu Kópaskers má rekja til þeirra daga þegar 

lausakaupsmenn hófu verslun hér á seinni hluta 19. aldar, eftir að gerð 

hafði verið rannsókn á höfnum á Norðurlandi og Kópaskersvogur 

gerður að kauptúni Öxarfjarðar. Kópaskersvogur varð löggildur 

verslunarstaður árið 1879 og komu skip þangað meðal annars erlendis 

frá ásamt Gránufélaginu og Örum & Wulf (Einar Sigfússon, 1945). 

Lengi vel var engin aðstaða í landi og var bát róið til skips, vörurnar 

fluttar í land og þeim skipt á milli kaupenda (Kristveig Björnsdóttir, 

2011).  

Harðindatímabil var á milli 1880 og 1890, meðal annars vegna 

hafíss sem lagðist að Norðurlandi og Austurlandi snemma árs og 

hindraði skipaferðir fram undir haust. Verslunarfélagið í 

Borgundarhólmi leystist einnig upp sem leiddi til þess að minna var 

um skipaferðir í Kópaskersvog. Gránufélagið hélt áfram skipakomu 

sinni þar til að verslunin hætti starfsemi á Raufarhöfn árið 1893 en þá 

þurftu bændur að sækja verslun til Húsavíkur eða Vopnafjarðar sem 

var fremur óhentugt.  

Kaupfélag Þingeyinga var stofnað árið 1882 og náði starfsvið 

þess um Suður-Þingeyingasýslur og austur að Reykjaheiði. Ekki leið á 

löngu þar til að K.Þ. stofnaði deild í Kelduhverfi en erfitt reyndist 

þeim bændum sem voru búsettir austan Jökulsár að stunda verslun 

vegna fjarlægðar og Jökulsáin var enn óbrúuð (Einar Sigfússon, 

1945). Vegna þessara aðstæðna og óánægju sveitunga með einokun 

kaupmanna var Kaupfélag Norður-Þingeyinga stofnað árið 1894, 

starfaði það sem pöntunarfélag og var gjaldeyrinn lifandi búfénaður, 

ull og æðardúnn.  

Fyrsta gufuskipið sem landaði við Kópasker kom í júní árið 

1895 ásamt uppskipunarbáti frá Húsavík, sett var upp lausabryggja 

sunnan að ósum Snartarstaðalækjar og voru vörurnar skipaðar upp á 

sandinn (Kristveig Björnsdóttir, 2011).  

Í fyrstu var ekkert húsnæði sem hægt var að geyma vörurnar í, 

en á öðru starfsári K.N.Þ. var reist geymsluhús sem var kallað 

Pakkhúsið við höfnina sem einnig var fyrsta byggingin á Kópaskeri. 

K.N.Þ. fékk söluleyfi 1906 og 1908 var byggt tveggja hæða 

timburhús með kjallara áfast við Pakkhúsið og var innangengt þar á 

milli til 1919, var það kallað Gamla húsið en það brann árið 1943. Í 

því húsi var söludeildin og skrifstofa félagsins og í kjallara var pláss 
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fyrir minniháttar slátrun sem fór þar fram eftir að sauðasölu lauk. 

Fljótlega varð að gera ráðstafanir á sláturhúsi, það var byggt úr 

steinsteypu árið 1912 og stendur það enn í dag á bakkanum. 

Sláturhúsið varð brátt of lítið og lengi vel var skortur á rými undir 

sláturvinnslu þar til að byggt var nýtt frysti- og sláturhús árið 1928 

sem var í notkun undir þá starfsemi til ársins 1949 en er í dag 

athafnarhúsnæði. Gamla sláturhúsinu frá 1912 var breytt í sviðastöð 

þar sem kindahausar voru sviðnir eftir að nýja sláturhúsið var byggt. 

Húsið er enn kallað Sviðastöð vegna þeirrar starfsemi en húsið er nýtt 

sem geymsla í dag (Einar Sigfússon, 1945).  

Til að möguleiki væri á því að hafa samfellda verslun hjá 

K.N.Þ. hvern virkan dag ákvað Árni Ingimundarson frá Brekku, sem 

þá var einn af aðalmönnum K.N.Þ., að byggja sér lítið hús á 

bakkanum árið 1912 til geta að tekið á móti þeim mönnum sem biðu 

eftir afgreiðslu á vörum sínum. Það hús var nefnt Bakki og var það því 

fyrsta íbúðarhús sem byggt var á Kópaskeri (mynd 5, á næstu síðu). 

Byggt var frekar við það hús eftir 1930 og var því vel viðhaldið þar til 

það brann í eldsvoða á nýársnótt 1988 (Kristveig Björnsdóttir, 2011).  

Fyrsti björgunarbáturinn kom á Kópasker árið 1952 og var 

hann nefndur Bræðraborgir og var hann kenndur við þá bræður frá 

bænum Brekku sem störfuðu lengi vel við að ferma varning í land 

fyrir kaupfélagið (Björn Haraldsson, 1976). 

Eftir því sem starfsemi K.N.Þ. jókst hafði það sína ókosti að 

þáverandi framkvæmdarstjóri var búsettur í annarri sveit og sökum 

samskiptaleysis á milli þótti það vænni kostur að halda stjórn frá 

Kópaskeri. Árið 1916 tók Björn Kristjánsson frá Víkingavatni í 

Kelduhverfi við starfi kaupfélagstjóra og árið 1919 flutti hann til 

Kópaskers í Gamla húsið en þá hafði öllum búðarvörum verið komið 

fyrir í söluhúsi sem byggt var sama ár og kallaðist seinna Gamla 

búðin (Kristveig Björnsdóttir, 2011).  

Fleiri verslanir komu við sögu á Kópaskeri á þessum tíma en 

má þar nefna t.d. þá bræður Aðalsteinn og Páll Kristjánssynir sem 

héldu úti verslun sem var nefnd Aðalsteinshús sem stóð austan af 

húsinu Bakka (Einar Sigfússon, 1945). Fleiri íbúðarhús voru ekki 

byggð fyrr en eftir 1930, Melar og Steinnes og nokkrum árum seinna 

voru byggð hús sem nefnd voru Útskálar og Sandhólar (Kristveig 

Björnsdóttir, 2011). 

Nýtt verslunarhús var byggt 1945 og var byggt við það 

gistiheimili ári seinna og enn frekari viðbygging var tekin í notkun 

1985. Byggðin teygði sig til norðurs með tímanum sem einkum voru 

íbúðarhús sem hvert um sig hafði sitt nafn en götuheiti voru ekki 

mynduð fyrr en upp úr 1975 (Sigurpáll Vilhjálmsson, 1985). 
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Mynd 5  – Tímalína yfir uppbyggingu Kópaskers. 
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Atvinna og íbúaþróun 

Eins og komið hefur fram byggðist atvinnuvegurinn á Kópaskeri lengi 

af verslun og ýmis konar þjónustu við sveitirnar, sem var að mestu á 

vegum K.N.Þ. Lítið var um útgerð í þá daga nema þá til heimilisþarfa. 

Flestir íbúar áttu kýr, nokkrir áttu kindur og geitur en síðasta kýrin var 

á Kópaskeri 1966. Fyrsti fiskibáturinn var skráður á Kópaskeri árið 

1961 en eftir árið 1970 urðu stakkaskipti í atvinnumálum á Kópaskeri 

því árið 1972 var stofnað fiskvinnslufélagið Sæblik h.f. sem fyrst um 

sinn vann að verkun grásleppuhrogna, saltfisks og skreiðar. Árið 1975 

fannst rækjumið við Öxarfjörð með góðri rækju í veiðanlegu magni 

og setti Sæblik því á stofn rækjuverksmiðju. Eftir það fór útgerð að 

aukast og var hún, ásamt vinnslu sjávarafurða, orðin mikilvægur 

þáttur í atvinnulífi Kópaskers. Jókst þá fjöldi íbúa á Kópaskeri (mynd 

6) í samræmi við aukna atvinnu (Hagstofa, 2015).  
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Mynd 6 – Línurit sýnir íbúafjölda á Kópaskeri á tímabili 1941-2015. 
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Barnaskóli var byggður í þorpinu árið 1978 þegar fjölgaði í 

þéttbýlinu en grunnskóli var áður á nálægum bæ að nafni Garði, um 

kílómeters fjarlægð frá Kópaskeri (Sigurpáll Vilhjálmsson, 1985). 

Nýi skólinn á Kópaskeri var byggður á svæði sem nú í dag er 

miðsvæði Kópaskers, og er hann sérstakur á þann máta að hann er 

þríhyrningslaga. Nú í dag hýsir sú bygging Skjálftasetrið, sem var 

stofnað 2008.  

Árið 1990 urðu miklar breytingar á atvinnulífinu þegar Sæblik 

h.f. og K.N.Þ urðu gjaldþrota en tóku þá bændur í Norður-

Þingeyingasýslum til sinna ráða og stofnuðu Fjallalamb h.f. 

kjötvinnslu sem er starfrækt í nýjasta sláturhúsinu sem stendur á 

Röndinni (Sigurpáll Vilhjálmsson, 1985). 

Náttúruhamfarir 

Þann 13. janúar varð mikill jarðskjálfti við austanverðan Öxarfjörð og 

var hann skæðastur á Kópaskeri og nálægum sveitum. Jörðin gekk í 

bylgjum, rifnaði upp og skemmdir urðu á húsum ásamt því að allt 

innbú fór af stað úr hillum og vatns- og rafmagnsveita fóru úr 

skorðum. Sprungur lágu í allar áttir en helstu áhrifa var að gæta í 

gömlum sprungum sem lágu úr suðri til norðurs og rann vatn úr 

Klifatjörn svo hún hvarf í nokkra daga (Sigurpáll Vilhjálmsson, 

1985). 

Höfnin 

Fyrstu hafnarmannvirkin voru byggð af K.N.Þ. árið 1898 en það var 

timburbryggja sem var ávallt endurbætt fram til ársins 1933 þegar hún 

skemmdist í sjógangi. Önnur bryggja var því byggð í kjölfarið sem 

var notuð til ársins 1942. Árið 1939 var gerð bryggja vestar af þeim 

gömlu. Framan á þá bryggju var komið fyrir mastri með bómu til að 

hægt væri að draga vörur upp úr uppskipunarbátum og því fór öll 

uppskipun fram á bátum til ársins 1958. Árið 1951 var höfnin bætt 

frekar með lengingu bryggjunnar og dýpkun hafnarinnar og árið 1958 

lagðist fyrsta millilandaskipið að bryggju á Kópaskeri. Í 

jarðskjálftanum skemmdist bryggjan töluvert en þær skemmdir voru 

fljótt lagaðar. Mikill grjótvarnargarður var gerður á árunum 1980-

1981 og þá var hafnaraðstaðan orðin loks viðunandi á þessum stað 

(Sigurpáll Vilhjálmsson, 1985). 
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Fyrr og nú  

Þegar litið er til Bakkagötu í dag í tengslum við söguna má sjá að þær byggingar sem stóðu á bakkanum áður hafa horfið sjónum í gegnum 

tímans rás (mynd 7 og 8), hvort sem það var sökum bruna eða ákvarðanatöku um að taka þær niður.  

 

Mynd 7 – Ásýnd byggðar við bakkann um 1930. 

Mynd 8 – Ásýnd byggðar við bakkann 2014. 
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Veðurfar 

Ekki er veðurathugunarstöð á Kópaskeri og samtöl við íbúa leiddu í 

ljós að í sambandi við veðurfar á Kópaskeri væri hægt að skoða 

vindrósir frá Mánárbakka sem stendur á Tjörnesi sem liggur vestan af 

Öxarfirði (kort 2 á bls. 10). Því er eftirfarandi greining á veðurfari 

byggð upp á þann hátt að rýnt er í vindrósir frá Mánárbakka ásamt 

svörum íbúa varðandi helstu vindáttir á Kópaskeri. Hins vegar má 

gera ráð fyrir því að það sé síður vindasamara á Kópaskeri en á 

Mánárbakka vegna landfræðilegrar legu Kópaskers í landi. 

Veðurathugunarstöðin á Mánárbakka liggur í 17 metra hæð yfir 

sjávarmáli en Kópasker er í um það bil 7 m.y.s. (Veðurstofa Íslands, 

2015). Þegar heildartímabilið er skoðað má sjá að norðaustanátt og 

suðvestanátt eru algengar en einnig hafa austlægar áttir verið að 

færast í aukana síðastliðin ár (mynd 9). Hvössustu áttirnar eru úr 

norðaustri en einnig getur sú átt verið slæm vegna snjóaalaga (mynd 

10). Yfir vetrartímann er það suðvestanátt algeng en þá eru brimin 

verri í sjónum úr þeirri átt (mynd 11) en yfir sumartímann eru það 

helst norðaustanáttin en einnig er hafgolan algeng úr norðvestri (mynd 

12) vegna þeirra sólríku geisla sem hita upp landið, þá stígur hitinn 

upp og myndar hringrás sem færist út á hafið og kalt loftið streymir 

frá hafi að landi. Yfirleitt gerist þetta yfir miðjan daginn en snemma 

morguns og síðla dags dettur vindstig hennar niður og verður því oft 

lygnt.  



 

 

 

21 

Leiðir, jaðrar og mót 

Aðalleiðir sem fara í gegnum svæðið eru leiðir akandi 

umferðar eftir Bakkagötu sem liggur að hluta til í gegnum 

hönnunarsvæðið. Aðrar leiðir eru þær sem hægt er að fara á 

ökutæki en eru ekki fjölfarnar. Leiðir þar sem gangandi 

umferð er algeng er frá íbúðarbyggð að búðinni, en einnig 

kjósa margir að ganga meðfram fjörubakkanum vestan af 

Kópaskeri að búðinni. Meðfram Bakkagötu er gönguleið 

frá tjaldstæðinu sem er austan við Klifagötu og önnur 

gönguleið sem liggur frá Fjallalambi að búðinni. Stærri mót 

eru þar sem götur liggja hvor að annarri og þar sem 

gangandi umferð og aðalleiðir mætast. Minni mót eru þar 

sem aðrar leiðir og aðalleiðir mætast. Jaðrar fyrirfinnast þar 

sem gangstétt liggur meðfram aðkomu á Bakkagötu og 

meðfram Sviðastöðinni en þar er vegghleðsla. Röndin, 

sjávarkambur sem rís upp í landi sunnan af Melum og gamall 

steyptur hafnarveggur sunnan af verslunarhúsi eru einnig 

jaðrar þar sem þeir hafa sjónræn áhrif á svæðið.  

Kort 5 – Mót, leiðir og jaðrar eftir skilgreiningu Kevin Lynch. 
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Heildir  

Stórar manngerðar byggingar norðan af Bakkagötu flokkast 

saman undir eina heild með rauðum lit á korti, 

verslunarhúsið og athafnahúsið (kort 6). Óbyggt svæði 

sunnan af Bakkagötu, sem liggur að höfninni telst til opna 

rýmisins en þar er sorpaðstaða þorpsins og tveir kofar sem 

notaðir eru sem geymslur, opna rýmið er táknað með gulum 

lit á korti. Dökkgrænn litur er yfir þær byggingar sem eru 

smáar og byggðar á 9. áratug síðust aldar en þær eru 

notaðar undir ýmis konar þjónustu. Fjólublár litur á kortinu 

táknar elstu húsin á svæðinu, Sviðastöðin og Melar sem 

gefa svæðinu skemmtilega ásýnd. Grænn litur táknar hluta 

af Röndinni sem teygir sig inn á hönnunarsvæðið en blár 

litur táknar fjöruna sem er syðsti hluti hönnunarsvæðisins.  

 
 Kort 6 – Heildir á svæðinu eftir skilgreiningu Kevin Lynch. 
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Sjónlínur 

Helstu sjónlínur á svæðinu eru sýndar á mynd 

13 ásamt ljósmyndum. Í sjónlínu 1 sést hvað 

aðkoman að austan einkennist af opnu rými, 

gráum fletum og óljósum jöðrum. Gatan 

þrengist þar sem Sviðastöðin og athafnahús 

liggja við miðju götunnar. Sjónlína tvö 

einkennist af fremur grænum fleti en jaðar er 

fremur óljós þar sem grasið og mölin mætast. 

Melar og útsýni til suðurs gefur áhugaverða 

sjónræna upplifun frá Bakkagötunni. Sjónlína 

3 sýnir hvað svæðið opnast aftur vestan af 

Sviðastöðinni og gefur möguleikann á frekara 

útsýni til suðurs (sjónlína 4).  

Mynd 13 –  Sjónlínur við Bakkagötu.  
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Sjónræn rýmisgreind  

Greindir eru sjónrænir og rýmismyndandi þættir, t.d. byggingar við 

Bakkagötu (Mynd 14). Þessi greining gefur til kynna að rýmið við 

Bakkagötu sé mjög opið og töluverð fjarlægð er á milli byggingana. 

Sól og skuggi 

Þegar gerðar eru breytingar á svæðum er mikilvægt að átta sig á því 

hvernig sólargangur og skuggamyndun er á staðnum. Þá er hægt að 

miða betur að gæði svæðanna eftir því hvar sólin skín best og þar sem 

skjólið er mest. Við greiningu á svæðinu kemur í ljós að fjörusvæði og 

norðurhluti Bakkagötu eru sólrík svæði (Mynd 15 og 16) .  

  

Mynd 14 – Sjónræn rýmisgreind frá Bakkagötu. 

 

Mynd 16 – Skuggavarp á hönnunarsvæði 25. febrúar kl. 14:00. 

Mynd 15 – Skuggavarp á hönnunarsvæði 25. júlí kl. 14:00. 

Bakkagata 

 

Bakkagata 
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Niðurstöður greininga   

Þau atriði sem teljast til styrkleika á hönnunarsvæðinu að mati 

höfundar er sagan, nálægð við sjóinn, afstaða til sólar, skjól, víðátta, 

kyrrð og friður (mynd 17). Sagan mótaðist í kringum Kaupfélagið og 

hvernig starfsemi þess hefur haft áhrif á uppbyggingu þorpsins. 

Sjórinn er aðdráttarafl sem skapar sérstaka upplifun á sjávarbakkanum 

og í fjöru. Kyrrðin og hljóð brimsins einkennir þorpið sem hægt er að 

túlka sem hjartslátt þorpsins. Hönnunarsvæðið snýr á móti sólu og 

skjól er á svæðinu frá norðaustan áttinni sem er algengust á sumrin en 

minna skjól er frá hafgolunni úr norðvestri. Einnig er landslag suður 

að Valþjófstaðafjalli og Núpum fallegt á að líta. Farfuglaheimilið og 

Skjálftasetrið gefa ferðaþjónustu á Kópaskeri líf og eru því einnig 

hluti af styrkleikum á Kópaskeri. 

Veikleikar staðarins eru atriði eins og hvernig sagan er falin, 

fábreytt atvinnulíf, opið rými og þjónusta. Sagan er ekki áberandi í 

umhverfinu vegna horfinna bygginga. Þörf er á stærri 

atvinnurekendum á borð við Fjallalamb til þess að fjölbreytileiki í 

atvinnulífi náist. Rýmið við Bakkagötu er opið og langt er á milli 

bygginga sem gerir umgjörð götunnar slitrótta. Þjónusta á borð við 

afþreyingu og matsölu er í minna lagi. 

Tækifærin liggja meðal annars í því að gera söguna meira 

áberandi á svæðinu, að bæta þjónustu með matsölu og afþreyingu en 

með því gæti orðið til fleiri störf. Það væri hægt að móta heildræna 

gönguleið meðfram allri sjávarsíðunni sem gefur möguleikann á 

skemmtilega upplifun. Gera götumyndina sterkari og svæðið 

áhugaverðara fyrir ferðamenn og íbúa. Með ferðamannaleið um 

Melrakkasléttu er hægt að gera Kópasker hluta af stærri heild þar sem 

markmið er um að fjölga ferðamönnum um svæðið. 

Það sem gæti talist til ógnana á svæðinu er helst fækkun íbúa, 

nýting húsa, staðsetning út frá landvísu og að staðarandi sé í litlum 

tengslum við söguna. 

Mynd 17 – Niðurstöður greininga – SVÓT. 
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Hönnunarforsendur 

Jahn Gehl  

Hönnunartillagan er að hluta til byggð á hugmyndafræði Jahn Gehl 

sem hefur það sérstaklega að markmiði að mannlífið sé leiðandi þegar 

kemur að hönnun almenningsrýma í bæjarumhverfi. Gehl Architects í 

Kaupmannahöfn leggja mikla vinnu í að rannsaka hvernig fólk nýtir 

rými í bæjum. Þeir skoða hvernig skali manneskjunnar, skynjun, 

hreyfing og hegðun hennar er í tengslum við hið byggða umhverfi 

(Gehl Architects. á.á.). Það að göturými innihaldi fjölbreytt mannlíf 

gefur rýminu menningarlegt gildi og dregur fleira fólk að sér, þá 

skiptir það máli í hvaða tilgangi fólk er á svæðinu en Jahn Gehl hefur 

skipt þeim athöfnum í þrjá flokka:  

1. Nauðsynlegar athafnir eru þær athafnir sem fylgja daglegu 

lífi eins og að fara í vinnu, skóla, verslun eða banka. Þessar athafnir 

eru alltaf til staðar ef starfsemin býður upp á það nauðsynlega, því eru 

þær ekki bundnar gæðum svæðanna. Hins vegar er gott aðgengi 

fótgangandi með tilliti til fjölbreyttrar upplifunar mikill kostur þegar 

kemur að nauðsynlegum athöfnum. 

2. Valfrjálsar athafnir felast í hvað fólk vill verja frítíma sínum 

í, t.d. að fara í göngutúr í áhugaverðu umhverfi, njóta sólarbirtu á 

skjólsömum stað eða sitja á kaffihúsi. Í þessum flokki er mikilvægt að 

gæði svæðanna séu í samræmi við það sem fólki líkar við í umhverfi; 

að staður og nærviðri bjóði fólkið velkomið og það sé möguleiki á því 

að standa, sitja, borða og leika. Eftir því sem gæðin eru meiri verða 

meiri líkur á mismunandi athöfnum á svæðinu. 

3. Félagslegar athafnir eru þær athafnir sem krefjast þess að 

það séu fleiri á staðnum og einhvers konar félagsleg tengsl verða á 

milli einstaklinga, hvort sem það eru formleg eða óformleg samskipti. 

Þessar athafnir geta verið afleiðing hinna tveggja athafna, 

nauðsynlegum og valfrjálsum (Gehl, 2011). 

Grænt umhverfi í byggð 

Í umhverfissálfræði er hugtakið endurheimt notað til að lýsa þeirri 

þörf okkar að vilja skipta tímabundið um umhverfi úr daglegu amstri 

til þess að endurnýja líkamlega, andlega og félagslega hæfni okkar 

(Hartig, 2004). Fræðimenn umhverfissálfræðinnar hafa komist að því 

að ákveðnir þættir í byggðu umhverfi hafa áhrif á endurheimt en grænt 

umhverfi er eitt af þeim þáttum. Gróður er þýðingamikill þegar kemur 

að gæði rýma í byggð en líkur á endurheimt ræðst af magni, tegund og 

uppröðun á gróðri og annarra efna í rýminu og því er áhersla lögð á að 

fjölbreytileiki sé í meðallagi til þess að gera rýmið áhugaverðara 

(Nordh, Hartig, Hagerhall og Fry, 2004). 
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Fordæmi 

Uppbygging á Siglufirði í tengslum við ferðaþjónustu og mannlíf 

hefur verið mikil síðustu ár. Þar hefur athafnamaðurinn Róbert 

Guðfinnsson átt stóran þátt í þeirri uppbyggingu ásamt félaginu 

Rauðka ehf., fyrirtæki sem leggur áherslu á að auka fjölbreytni í 

þjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn og íbúa. Fyrir átta árum ákvað 

Róbert að kaupa og breyta gömlum fiskverkunarhúsum við 

smábátahöfnina í veitingahús, kaffihús, og gallerí (sjá mynd 12). 

Einnig hefur hann komið að því að stofna þróunarverksmiðju í 

tengslum við rannsóknir í líftækni (Haraldur Björnsson, 2013). Með 

nýjum nýtingarmöguleikum húsnæðis sem eru til staðar og 

uppbyggingu er hægt að mynda fjölbreytta starfsemi sem einnig er í 

þágu atvinnu- og mannlífs. Yfirbragð miðbæjar Siglufjarðar hefur 

gjörbreyst með tilkomu þessarar starfsemi sem hefur leitt af sér 

eftirsóknarverða sérstöðu (Morgunblaðið, 2014). 

Umhverfi sjávarsíðunnar getur boðið upp á einstaka 

útivistarmöguleika. Landslagsarkitektastofan Landslag hefur skilgreint 

útivistarleið meðfram sjávarsíðunni við höfuðborgarsvæðið sem bláa 

þráðinn. Samhangandi stígar sem liggja meðfram sjávarsíðum geta 

boðið uppá fjölbreyttar upplifanir sem byggjast á sjávargangi, 

búsetuminjum, landnotkun, skerjum, víkum og síbreytileika árstíða, 

veðurs og sólargangs (Þráinn Hauksson, 2007). Gönguleið meðfram 

Ægissíðu í Reykjavík er meðal annars hluti af bláa þræðinum en sú 

leið er mikið notuð vegna fallegs umhverfis, söguminja við fjöruna og 

fersks sjávarlofts. 

Mynd 18 – Veitingahúsin við smábátahöfnina á Siglufirði. Mynd 19 – Gönguleið með fram Ægissíðu í Reykjavík. 
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Hönnunartillagan  

Tillaga að nýju skipulagi við Bakkagötu og fjörusvæði fyrir neðan  

byggist upp á greiningum hér að framan og er tilraun til að ýta undir 

þann styrkleika sem fyrirfinnst á svæðinu. Tillagan tekur tillit til þarfa 

og afþreyingarmöguleika ferðamanna og íbúanna sjálfra í samræmi 

við markmið sveitarfélagsins Norðurþings um framtíðarsýn á 

ferðamannastöðum og almenningsvæða í þéttbýlum. 

 Sagan og uppbygging Kópaskers mun verða sjáanlegri en hún 

er í dag. Yfirbragð hönnunarinnar er óður til fortíðar, þegar 

Kaupfélagsandinn, kjötvinnslan og flutningar sjóleiðis voru áberandi á 

svæðinu. Við efnisnotkun á svæðinu eru valin hlýleg efni á borð við 

rekavið, tunnur og kaðla sem skírskotun í eldri tíma.  

Hugmynd er að fyrstu kaupfélagshúsin sé endurbyggð, Gamla 

húsið og Pakkhúsið og þar verði möguleiki matsölustað sem hefur 

útsýni suður yfir náttúrulega fjöru og hafnarsvæði (Mynd 20). 

Sviðastöðin gæti innihaldið sýningar, t.d. sögusafn í tengslum við 

landbúnað og kjötvinnslu og þar verði hægt að nálgast upplýsingar um 

aðra áfangastaði á ferðamannaleið um Melrakkasléttu. Þá hafa 

myndast forsendur fyrir valfrjálsum athöfnum á svæðinu. 

Áningastaður vestur af Kaupfélagshúsinu hefur gott útsýni 

suður eftir Öxarfirðinum og þar væri upplýsingaskilti um sögu og 

uppbyggingu Kópaskers. Sunnan af áningastaðnum yrði markaðstorg 

þorpsins staðsett ásamt bátaskýlum sem mynda skjól frá helstu 

vindáttum. Þar gætu blandast saman valfrjálsar og nauðsynlegar 

athafnir.  

Í tillögunni hefur götumyndin fengið á sig grænni blæ. 

Umhverfi í kringum verslunarhús er endurhannað þar sem gróður er 

settur í forgrunn. Grasflöt á Bakkatorgi gæti nýst sem staður til hvíldar 

og endurheimtar fyrir fólk sem starfar á Bakkagötu. Einnig eykur það 

gæði götunnar fyrir fólk þegar það á leið um í nauðsynlegum 

erindagjörðum. Árnagarður er tileinkaður fyrsta íbúa Kópaskers og ný 

íbúðarhús verða byggð sitt hvoru megin við Mela í anda þeirra sem 

horfin eru. Gróður við Bakkagötu þarf að hafa eiginleika til þess að 

lifa við sjávarloftið, vera saltþolinn og harðgerður.   

Hannað er útivistarsvæði við fjöruna sunnan Mela þar sem 

skjól og sólríkt er og fólk kemst í nálægð og snertingu við sjóinn. 

Gönguleið liggur meðfram sjávarsíðunni í kringum þorpið að vestan 

og liggur meðal annars í gegnum útivistarsvæðið og út eftir Röndinni. 

Á þeirri gönguleið geta orðið til valfrjálsar athafnir hjá fólki. Við 

sjávarsíðuna er haldið í núverandi gróður sem er melgresi og 

alaskalúpína vestan af Kaupfélagshúsinu.  
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Götumynd Bakkagötu 

Í rýmisgreiningu kom í ljós að Bakkagata einkennist af fremur opnu 

rými og í sjónlínugreiningu sést hvað grátt malbikið er ráðandi við 

aðkomu inn að götunni að austan. Í hönnunartillögunni er 

götumyndinni breytt á þá leið að notaður er gróður, runnar og lág tré 

sem brjóta upp rýmið í götunni og gefur hlýlegra yfirbragð.  

Með gangstétt meðfram götunni skapast skýrari jaðrar sem 

jafnframt auka fjölbreytileika ásýndar við götuna. Lögð er áhersla á 

öryggi á gangstétt norðan götunnar þar sem meiri líkur er á gangandi 

umferð þeim megin vegna skuggavarps af húsum og gróðri sunnan af 

götunni. Með því að mála götuskreytingar frá aðkomu inn á Kópasker 

frá þjóðvegi inn á Bakkagötu má laða ferðamenn og aðra inn á 

svæðið.  

Mynd 21 – Bakkagata. 
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Kaupfélagshúsin og þjónusta 

Hönnunartillagan miðast að hluta til við þá byggð sem myndaðist á 

fyrstu árum kaupstaðarins, því eru íbúðarhúsin sitt hvoru megin við 

Mela, Bakki og Aðalsteinshús endurreist. Gamla húsið og Pakkhúsið 

eru einnig endurreist (mynd 22) en með því er reynt að skapa sterkari 

staðaranda sem hefur skírskotun í söguna. Þessar byggingar mynda 

einnig meiri umgjörð við Bakkagötu og skapar meiri heild. Vegna 

þeirrar hlunninda sem finnast í nálægðum sveitum Kópaskers getur 

matsala í Kaupfélagshúsunum boðið upp á þingeyskar afurðir og 

myndað frekari verðmætasköpun fyrir héraðið. Við fjöruna er 

útivistarsvæðið sem snýr á móti sól og er skjólríkt. Skjólið myndast 

vegna íbúðabyggðar og risi Randarinnar í landi sem skýlir svæðinu 

fyrir norðaustanáttinni og  Kaupfélagshúsanna fyrir norðvestanáttinni. 

Hönnun á útivistarsvæði er á þann veg að melgresinu á staðnum hefur 

verið gerð ákveðin mörk til þess að skapa rými fyrir dvalarsvæði.  

Mynd 22 - Kaupfélagshúsin og útivistarsvæði. 

[Academic use only] 
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Markaðstorg 

Í nálægð við höfnina er svæði sem reyndist 

fremur stórt opið svæði. Með því að bæta 

við litlum kofum sem geta nýst undir 

bátageymslur eða hvers konar sölu á 

þingeyskum varningi myndast rými sem 

vel er hægt að nota fyrir almenning sem 

markaðstorg. Lágir kofar gefa einnig færi 

á áframhaldandi útsýni suður frá 

verslunarhúsi og útsýnispalli. 

Þetta svæði getur verið lifandi á 

hverjum árstíma fyrir sig þar sem svæðið 

er skjólsælt úr helstu vindáttum, þá meðal 

annars úr suðvestanáttinni á veturna.  

Í hönnunartillögunni eru lagðar 

fram hugmyndir um að hafa færanlega 

gróðurkassa sem prýða torgið og gefa því 

líflegt yfirbragð og leiksvæði þar sem 

notað er hráefni úr nágrenninu.  
Mynd 23 – Markaðstorg. 

[Academic use only] 
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Bræðraborgir, bryggjan og afþreying 

Gamla bryggjan fær líf aftur og liggur í 

beinu framhaldi af palli tengdum 

Kaupfélagshúsinu og skapar því 

skemmtilega ásýnd að hafinu ásamt 

frekari möguleika á tengingu fólksins 

við sjóinn, þar væri t.d. hægt að dorga.  

Gert er ráð fyrir bátaskýlum í 

fjörunni en þau bera nafnið 

Bræðraborgir í höfuðið á fyrsta 

björgunarbáti Kópaskers. Í 

Bræðraborgum gæti komið frekari 

afþreying í tengslum við sjóinn, t.d. 

jaðaríþróttir. Fjörustígur gengur í 

gegnum allt þetta svæði þar sem 

áhugaverð atriði eru í umhverfinu. T.d. 

fjaran, bátaskýli, bátar og sjórinn.  

[Academic use only] 

Mynd 24 – Bræðraborgir og bryggjusvæði. 
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Vistgata 

Með endurreisn eldri bygginga sem standa sitt hvoru megin 

við Mela myndast möguleikinn á íbúðagötu sem gæti 

flokkast undir vistgötu sem hluti af Bakkagötu. Skilgreining á 

vistgötu er sú að þar er akandi umferð undir 15 km/klst, 

heimilt er að vera að leik og dveljast á götunni því gangandi 

hafa ávallt forgang (Umferðarlög nr. 50/1987). Íbúar sem búa 

í þessum húsum fá einnig að njóta útsýnis og skjólsamra 

svæða sunnan af húsum sínum. Austan af göturýminu er 

tillaga um að gera lítinn almenningsgarð sem ber nafnið 

Árnagarður en staðsetning á þeim garði er valin vegna 

gönguleiðar sem liggur þar í gegn og til að gera umhverfið 

áhugavert á móts við heildræna umgjörð íbúðarhúsana. Gert 

er ráð fyrir heilsteyptri gangstétt austan af götunni vegna 

frekari umferðar gangandi þeim megin því vestari hluti 

götunnar verður fyrir skuggaáhrifum af íbúðarhúsunum.  

  

  

Mynd 25 – Vistgata. 

[Academic use only] 
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Bakkatorg 

Bakkatorg er staðsett á milli athafnarhúss og verslunarhúss þar sem 

gangandi og akandi umferð mætast. Torgið er hluti af tengingu 

gangandi vegfarenda suður að útivistarsvæði frá íbúðarbyggð og er 

því merkt gangbraut yfir Bakkagötuna úr orðum sem tengjast 

uppbyggingu staðarins sem skapar einnig frekara öryggi fyrir akandi 

umferð.  

Áninga- og útsýnisstaður 

Vegna rýmis sem opnast fram af Bakkagötunni og upphækkunar 

gamla hafnarveggsins úr fjörunni skapast staður til útsýnis og veitir þá 

ferðamönnum frekara víðsýni suður Öxarfjörðinn, yfir höfnina, 

fjöruna og markaðstorgið. 

Mynd 26 – Bakkatorg og umhverfi 

verslunarhúss. 

Mynd 27 – Útsýnisstaður. 

[Academic use only] 

[Academic use only] 
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Umræður og lokaorð 

Í upphafi þessa verkefnis var lagt upp með eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Er hægt að styrkja Kópasker sem 

ferðamannastað sem jafnframt hefði jákvæð áhrif á staðaranda 

þéttbýlisins?  

Í dag er afþreying á Kópaskeri fyrir ferðamenn t.d. í formi 

sýninga og gönguleiða sem ýta undir upplýsingaflæði varðandi 

jarðfræði og jarðskjálfta á svæðinu sem er í boði Skjálftasetursins. 

Einnig er ágætt farfuglaheimili á staðnum sem smátt og smátt er að 

stækka við sig.  

Að mati höfundar telur hann að Kópasker geti orðið 

áhugaverður áningastaður fyrir ferðamenn, sem býður upp á frekari 

afþreyingu og þjónustu sem íbúar geta einnig notið góðs af.  

Staðsetning áningastaðar á Kópaskeri í tengslum við tillögu að 

ferðamannaleið um Melrakkasléttu setur Kópasker í víðara samhengi 

og verður hluti af ferðamannaleið þar sem lögð er áhersla á landslag, 

söguminjar og fuglalíf. Þá þurfa áhugaverðir sögustaðir að vera 

aðgengilegir og búsetuminjar sýnilegar í umhverfinu. Markmiðið 

leiðarinnar er að ná til fjölbreytts hóps ferðamanna, frá 

þjónustusinnum að náttúrusinnum sbr. viðhorfskvarðann. Kópasker 

gæti því verið sá áfangastaður innan leiðarinnar sem leggur áherslu á 

almenna ferðamenn og þjónustusinna, þar sem þjónusta á borð við 

gistingu, matsölu og afþreyingu sé í boði.  

Sérstaða Kópaskers liggur meðal annars í sögunni, nálægð við 

sjóinn, víðáttu, kyrrð og friðar. Söguumgjörð staðarins og hvernig 

Kaupfélag Norður-Þingeyinga hafði áhrif á uppbyggingu staðarins er 

ekki áberandi í umhverfi Kópaskers. Staðarandinn í tengslum við 

söguna er fremur dulinn en umlyking hafsins um þéttbýlið, hljóð 

hafsins og kyrrð einkennir Kópasker.  

Sveitarfélagið Norðurþing hefur ákveðin markmið þegar 

kemur að fjölbreytileika ferðamannastaða og aðlaðandi svæðum fyrir 

íbúa í þéttbýliskjörnum og með þessu verkefni er fléttað saman þeim 

markmiðum í hönnunartillögu á Kópaskeri.  

Hönnunartillagan byggist á greiningum sem gerðar voru á 

svæðinu til þess að finna hvar hentugast væri að hafa dvalarsvæði sem 

tæki mið af athöfnum fólks, fjölbreytileika, sólarsvæðis og skjóls. 

Afstaða hönnunarsvæðis til sólar og skjóls er fremur gott af 

náttúrunnar hendi, þá sérstaklega svæðið sunnan af Melum þar sem 

gert ráð fyrir útivistarsvæði við fjöruna og í nálægð við sjóinn. Gert er 

ráð fyrir gönguleið meðfram strandlengjunni í hönnunartillögunni 

sem myndar áhugaverðan útivistarmöguleika fyrir íbúa.   

Í hönnunartillögunni er endurreistar eldri byggingar sem taka 

mið af eldri staðaranda staðarins og gera söguna meira áberandi á 
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svæðinu. Það eykur á margbreytileika og sérstöðu innan svæðisins og 

styrkir staðarandann. Vegna þeirrar hlunninda og matvælaframleiðslu 

í Öxarfirðinum og nágrenni er lagt til að í þeim byggingum sem vísa 

til þeirra fyrstu húsa sem Kaupfélagið reisti á bakkanum, verði 

veitingahús sem geti unnið með þá þætti og markað sér sérstöðu á 

þann hátt. 

Með því að greina sérstakar eindir í borgarumhverfinu var 

hægt að sjá hvar besta aðstaðan var til útsýnis með landslagi suður 

með Öxarfirðinum var hægt að ákveða útsýnisstað fyrir ferðamenn og 

aðra einstaklinga sem eiga leið um Bakkagötu. 

 Grænt umhverfi í götumrýmum getur haft jákvæð áhrif á 

upplifun fólks og þjónar það því bæði íbúum og ferðafólki sem eiga 

leið um svæðið. Lögð er áhersla á að grænt umhverfi myndi áhugavert 

umhverfi í sambland við annað efni í rýminu til þess að ná fram 

fjölbreytileika sem gefur einnig skemmtilega upplifun.  

Með því að skapa viðkunnanlegt umhverfi sem þjónar bæði 

íbúum og ferðafólki eykst einnig staðarandi þorpsins vegna fólksins 

sem safnast saman á svæðinu, að íbúarnir sjálfir verða þá hluti af 

staðaranda Kópaskers. Má nefna Bakkatorg og Markaðstorg í 

hönnunartillögunni í því samhengi.  

Tenging við sjóinn er einnig höfð að leiðarljósi vegna þeirrar 

sérstöðu sem reyndist vera á Kópaskeri. Uppbygging á þjónustu og 

ýmis konar afþreyingu í tengslum við hafið getur þá aukið umsvif sín. 

Nýir nýtingarmöguleikar í núverandi byggingum og 

þróunarstarf geta hugsanlega skapað frekari atvinnu í litlum 

þéttbýlum úti á landi.  

Með öllum þessum þáttum telur höfundur að hægt sé að 

styrkja Kópasker og gert það að frekara aðdráttarafli á landsvísu og 

við Öxarfjörðinn.  
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Viðaukar 

Spurningalisti  

1. Hver finnst þér vera framtíðarsýn Kópaskers? 

2. Hvað telur þú vera sérstöðu Kópaskers?  

3. Hvernig upplifun þín á Kópaskeri sem íbúa?  

4. Sérðu fyrir þér frekari uppbyggingu í tengslum við þjónustu og/eða afþreyingu?  

5. Hvernig er veðurfar almennt á Kópaskeri?  

6. Hver er versta vindáttin á Kópaskeri? 

7. Hver er versta úrkomuáttin?  

8. Hver finnst þér framtíðarsýn Kópaskers þegar kemur að ferðaþjónustu?  

9. Hvað telur þú ferðamenn gera á Kópaskeri? 

10. Hver er upplifun ferðamanna á Kópaskeri?  

11. Telur þú að Kópasker geti orðið áhugaverðari áningastaður? Ef já, með hvaða hætti?  

12. Hafa heimamenn einhvern hag af þeim ferðamönnum sem sækja staðinn?  

13. Er mikil aðsókn í gistingu á Kópaskeri?   

14. Hver telur þú vera ástæðuna fyrir því að fólk stoppar á Kópaskeri á ferðalagi sínu?  

15. Er möguleiki á því að Kópasker geti verið áningarstaður á ferðamannaleið um Melrakkasléttu?  
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