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verið lagt fram áður til hærri prófgráðu.

      

         Berglind Björk Jónsdóttir

     



II

Ágrip

Vistspor Íslands er einna verst í heiminum og þörf er á að draga úr því. 

Ógn á umhverfið af völdum stóriðnaðar er dæmi um það að vistkerfi 

hafa skemmst og umhverfisvandamál hafa aukist. Vandamálið hefur 

víðtæk áhrif á nær og fjær umhverfi. Maðurinn er hluti af umhverfi sínu 

og umhverfið hefur áhrif á allt líf á jörðinni. 

Vistvænar áherslur í skipulagi í borgum og bæjum er ein leið til þess að 

minnka vistspor og til að draga úr mengun.

 

Í þessu verkefni er fjallað um vistvæn skipulög í borgum og bæjum og 

mikilvægi þess að innleiða þau. Áhersla er lögð á að styrkja bæjarrými 

í þorpi sem á sér ríka menningarsögu og horft til viðmiða að vistvænum 

samfélögum. Skoðuð eru dæmi um vistvæn samfélög og forsendur 

almenningsgarða og bæjarrýma til að auka mannlíf. Eyrarbakki er 

tekinn fyrir sem athugunarsvæði og gerðar eru tillögur að breytingum á 

völdum svæðum. Tillögurnar hafa það markmið að sýna hvernig hægt 

er að breyta þorpi með vistvænum leiðum og um leið bæta bæjarrými 

sem eflir staðaranda og sögu svæðisins.

Til að koma auga á staðhætti Eyrarbakka er gerð greining á svæðinu, 

með greiningarvinnu er hægt að komast að því hver staðarandi og 

sérstaða þorpsins er. Hugmyndir af tillögum eru sýndar með myndum 

sem leitast við að skapa aðlaðandi bæjarrými fyrir ferðamenn og íbúa.

Lykilorðin eru: Eyrarbakki, Vistvæn byggð, vistvænir 

þróunarmöguleikar, staðarandi, almenningsgarðar, bæjarrými.
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Vistkerfi heimsins eiga undir höggi að sækja og segja má að þau hafi 

farið í yfirkeyrslu. Síðan árið 1970 hefur mannkynnið verið í neikvæðum 

vistfræðilegum halla; þ.e. árlega eru kröfur mannkynsins til auðlinda 

meiri en jörðin getur gefið af sér á móti. Í dag notar mannkynið 170% af 

því sem jörðin getur gefið af sér og hendum við frá okkur talsvert meira 

af rusli en jörðin ræður við (Global Footprint Network, 2018).

Nauðsýnlegt er að draga úr vistspori Íslendinga. Ein leið er að innleiða 

vistvæn skipulög í borgum og bæjum hér á landi. 

Vistvænt skipulag hefur góð áhrif á heilsu fólks og skapar heilnæmara 

umhverfi, í skipulagi byggðar er hugað að útivistarsvæðum og stígum 

til að auka heilsusamlegari ferðavenjur og um leið draga úr mengun 

vegna umferð bíla (Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, Egill Guðmundsson, 

Málfríður K. Kristiansen, Sigríður Björk Jónsdóttir, 2014). Á Eyrarbakka 

er þörf á að styrkja almenningsrými en aðgengi að almenningsgörðum 

og náttúrusvæðum er drifkraftur bæjarkjarna sem og eykur lífsgleði 

íbúa (Bragi Bergsson, 2013). Því er áhugavert að skoða hvað þarf til 

þess að láta lítið sjávarþorp á Íslandi verði vistvænna. Horfa aftur til 

fortíðar í sögu og arfleið og skoða hvað hefur reynst vel og hvað má nýta 

og útfæra á nútímalegri hátt. Vistvæn þróun í samfélögum er að aukast 

eins og dæmin sem tekin eru fyrir hér síðar í þessari ritgerð sýna.

1. Inngangur

1.1 Tilurð verkefnis
Tilurð þessa verkefnis má rekja til bókarinnar Borgir og Borgarskipulag 

þar var Eyrarbakki nefndur sem fyrsti verslurnarstaður Suðurlands og leit 

lengi út fyrir að hann yrði höfuðborg Íslands. Höfundi fannst áhugavert 

að lítið sjávarþorp á suðurlandi hafði verið mikill verslunarstaður og 

fannst tilvalið að kynnast sögu hans betur. Höfundur hefur litla sem enga 

tenginu við Eyrarbakka en falleg götumynd og nálægð við náttúruna 

hefur alla tíð heillað höfund.

Neysluhyggjan, sem er hvað mest í vesturheimi, hefur mikil áhrif 

á jörðina alla og framtíðahorfur hennar (Gunnar Hersveinn, 2010). 

Gengið er of mikið á auðlindir og ekki endurheimt i jafnvægi við það. 

Ísland er á lista með þjóðum sem lifa við hvað mestu velmegun og hafa 

Íslendingar hegðað sér í samræmi við það á kostnað náttúrunnar með 

til heyrandi vistspori (Sigurður Eyberg, 2010). Vistspor (e. Ecological 

Footprint) er ein leið til að mæla hvað maðurinn hefur gengið mikið á 

auðlindir jarðar og tekur mið af innflutningi, útflutningi og framleiðslu 

(Global Footprint Network, 2018).
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1.2 Markmið
Markmið með verkefninu var að skoða hvernig Eyrarbakki getur 

orðið eftirsóknarverðari áfangastaður með því að bæta bæjarbrag með 

vistvænu áherslum að leiðarljósi. Sýndar verða tillögur að hönnun á 

völdum svæðum sem miða að því að byggja upp bæjarrými með sögu 

og menningu staðarins í huga. Leitast verður við að skapa aðlaðandi 

almenningsrými og bæjarrými fyrir ferðamenn og íbúa staðarins. 

Með greiningarvinnu var varpað ljósi á sérstöðu Eyrarbakka og sem 

síðan var nýtt sem innblástur í skissuvinnu. Niðurstöðurnar eru 

sýndar á myndrænan hátt. Stuðlað verður að varðveislu náttúru- og 

menningarminja og segja frá sögu og hlutverki svæðisins.

Meginmarkmið þessa verkefnis er að svara rannsóknarspurningunni: 

hvernig lítið sjávarþorp á Íslandi getur orðið vistvænna? 

Til þess að svara þessari megin spurningu eru settar fram eftirfarandi 

undirrannsóknarspurningar:

1.   Hvernig má skilgreina vistvæn samfélög, almenningsgarða og  

 bæjarrými?

2.    Hvernig er hægt að varpa ljósi á leiðir fyrir sjávarþorp eins og  

 Eyrarbakka til að þróast í vistvæna átt eins og sambærileg   

 samfélög erlendis?

3.     Hvernig má efla staðaranda í litlu samfélagi? / sérstöðu   

 Eyrarbakka

4.   Hver er stefna Eyrarbakka í augum frumkvöðla og hvaða   

 breytingar vilja þeir sjá?

5.   Hvernig gætu vistvæn svæði á Eyrarbakka litið út?
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2. Gögn og aðferðir

2.1 Vinnuferlið
Höfundur fór í vettvangsferð á Eyrarbakka þar sem voru teknar myndir, 

skoðuð svæði sem komu til greina til að bæta bæjarrýmið og reynt 

að upplifa anda staðar. Skoðuð voru stílbrigði á húsum, Byggðasafn 

Árnesinga heimsótt, Húsið og sjóminjasafnið. Gagnaöflun á heimildum 

og úrvinnsla úr þeim var unnið samhliða. Síðar tóku við greiningar 

á menningar- og upplifunarþáttum svæðisins ásamt viðtölum við 

frumkvöðla sem vinna að hugmyndum um nýja þróunarmöguleika á 

Eyrarbakka. Saman lagði það grunn undir hugmyndir af möguleikum 

fyrir endurbætt bæjarrými.

2.2 Aðferðafræði og gögn
Verkefnið byggist bæði á gagnaöflun og greiningu úr vettvangsferðum 

ásamt rýmisgreiningu Kevin Lynch. Eigindlegri aðferð var beitt þar sem 

tekin voru viðtöl við frumkvöðla á staðnum þá; Guðmund Á. Pétursson 

og Jóhann Jónsson en þeir vinna að því að styrkja ferðaþjónustu og 

uppbyggingu á svæðinu. 

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar kölluðu á margvíslegar nálganir.

Fræðilegur hluti ritgerðarinnar byggir á öflun gagna úr fræðibókum, 

skýrslum og fræðigreinum. Meðal annara gagna var skoðað ritið 

Vistvænt skipulag þéttbýlis sem Vistbyggðaráð setti fram árið 2014 út 

frá því hvernig skipuleggja á vistvæn svæði. Notast var við aðalskipulag 

Árborgar 2010-2030 og fundinn fordæmi um vistvæn samfélög bæði 

hérlendis og erlendis í fræðigreinum og fræðibókum.

Mynd 1: Vinnuferlið við öflun gagna og úrvinnslu, útfærsla höfundar.
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Rýmisgreiningaraðferð Kevin Lynch úr bókinni The Image of the City 

(1960) var notuð til að greina athugunarsvæðið og átta sig á staðháttum. 

Í fyrstu var aðferðin miðuð að borgarlandslagi, en hún hefur nýst við 

greiningar á öðrum svæðum eins og minni þéttbýlum og óbyggðu 

svæði. Aðferðin gengur út á það að skilja og flokka eindir í mannlegu 

og náttúrulegu landslagi (Lynch, 1960).

Með því að nýta greiningu Lynch er hægt að draga fram sérkenni á 

athugunarsvæðinu og tilgreinasvæði sem eru mikilvæg svo sem fyrir 

uppbyggingu og notkun. Eftirfarandi þættir voru greindir: leiðir (e. 

paths), mót (e. nodes), kennileiti (e. landmarks), jaðrar (e. edges) og 

heildir/svæði (e. district) með greiningaraðferð Lynch.

Eftirfarandi tölvuforrit voru notuð við gerð verkefnisins til að ná fram 

myndrænni framsetningu; Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Microsoft 

PowerPoint og Microsoft Word við textasmíðar.

2.3 Uppbygging ritgerðar
Ritgerð þessi skiptist upp í átta hluta. Í kafla 1 er tilurð verkefnisins 

skýrð, rannsóknarvandamál og hvaða markmiðum er stefnt að. Í kafla 

2 er vinnuferlið skýrt, aðferðir og gögn. Kafli 3 tekur saman fræðilegan 

hluta um vistvænt skipulag og fordæmi og hugtök skilgreind svo sem 

almenningsrými, bæjarkjarni og staðarandi.

Fjallað er um athugunarsvæðið, sögu þess og skipulag í kafla 4.

Í kafla 5 er sýnd greining á athugunarsvæðinu á myndrænan hátt ásamt 

texta. Í kafla 6 eru settar fram hugmyndir af svæðum sem ýta undir 

staðaranda með það að markmiði að bæta nýtingu á almenningsrýmum. 

Í lokin eru niðurstöður teknar saman sem styðja við markmið 

verkefnisins.

Mynd 2: Uppbygging ritgerðar, útfærsla höfundar.
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Með auknum áhuga almennings á umhverfismálum hefur stefna 

um aukna sjálfbærni orðið grunnur að alþjóðasamþykktum svo sem 

Staðardagskrá 21 (e. Local Agenda 21) og COP 21 ráðstefnuna.

Árið 1987 setti  Brundatlandnefndin, á vegum Alþjóða umhverfis- og 

þróunarnefndarinnar fram skýrslu sem fjallaði um sjálfbæra þróun og 

mælingar á henni. Skýrslan bar nafnið Sameiginleg framtíð vor og átti 

að höfða til alþjóðasamfélagsins. Þar var sagt að fyrsta grunnreglan væri 

að “sjálfbær þróun snýst um manninn og möguleika hans. Fólk á að  

 geta starfað og lifað heilbrigðu lífi í sátt við náttúruna.”

Sjálfbær þróun hefur orðið mikilvægur dagskrárliður hjá samtökum og 

sveitarfélögum um heim allan. Árið 1992 var haldin heimsráðstefna 

Sameinuðu Þjóðanna í Ríó de Janeiró í Brasilíu (Umhverfisráðuneytið, 

2002). Niðurstaða ráðstefnunnar var sú að sveitastjórnir um allan heim 

skyldu leita til íbúa þess og atvinnulífs til að koma upp sameiginlegri 

og virkri áætlun um sjálfbæra þróun viðkomandi sveitarfélags. Þessi 

áætlun fékk nafnið Staðardagskrá 21 (Stefán Gíslason, 2010).

Staðardagskrá 21 var ekki hugsuð sem skammtímalausn heldur 

langtímaáætlun og hefur verkefnið það að markmiði að hlúa að náttúrunni 

og jörðinni, og tryggja að komandi kynslóðir njóti þeirra náttúrugæða 

sem við njótum í dag. Mikil hætta er á að þeim náttúrugæðum fari 

versnandi á komandi árum af mannavöldum. 

3. Fræðileg samantekt 

3.1 Sjálfbærni
Sjálfbærni (e. sustainable) er lýst í alfræðiorðabók: Sá sem er sjálfum 

sér nægur, sem ekki skaðar aðra (Mörður Árnason, 2002). Sjálfbærni 

táknar gott samspil og jafnvægi milli efnahags, umhverfis og mannlífs 

og er nægjusemin dyggðin sem sjálfbærni krefst (Gunnar Hersveinn, 

2010).

                                     

           Mynd 3: Hinar þrjár stoðir sjálfbærni, útfærsla höfundar.

Sjálfbærni má lýsa þannig að við gerum okkar besta til að varðveita 

náttúruna og þær auðlindir sem eru aðgengilegar í dag fyrir komandi 

kynslóðir (Ólafur Páll Jónsson, 2001). Sjálfbær þróun (e. sustainable 

development) kom fyrst fram árið 1965 og er sú þróun sem fullnægir 

þörfum samtíðarinnar með að nýta það sem er í boði án þess að það hafi 

skaðleg áhrif á jörðina (Umhverfisráðuneytið, 2002). 
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Árið 1998  hófst staðardagskrá 21 á Íslandi á vegum 

Umhverfisráðuneytisins og Sambands Íslenskra Sveitafélaga. 

Verkefnið stóð í tæp ellefu ár eða til ársins 2009. Reykjavíkurborg 

setti fram markmið í samræmi við staðardagskrá 21 að ásýnd borgar 

á að endurspegla vistvæna ímynd með fjölbreyttum útivistarsvæðum 

og vistlegum íbúðarhverfum sem stuðla að heilbrigðu mannlífi 

(Aðalskipulag Reykjavíkurborgar 2010-2030, 2011). 

3.2  Vistvænt skipulag, þorp og samfélag

3.2.1 Vistvænt skipulag
Vistvænt skipulag felst í að byggð sé gerð í sátt við umhverfið í anda 

sjálfbærrar þróunar. Í slíku skipulagi eru nokkur atriði mikilvæg; 

verndun vistkerfis, úrgangsstjórnun, orkunýting, notkun vistvæns 

byggingarefnis í byggð, og að notaðar séu vistvænar ofanvatnslausnir 

(Ásdís Hlökk Theodórsdóttir o.fl., 2014).. Allt þetta stuðlar að því að 

vernda umhverfið og vistkerfið í kring. Mikilvægt er að boðið sé upp á 

fjölbreytt húsnæði og að eldri byggðarmynd sé höfð til fyrirmyndar við 

endurhönnun á svæðinu og um leið vernda náttúru- og menningarminjar. 

Vistvænt skipulag leggur áherslu á að minnka einkasamgöngur og auka 

almenningssamgöngur, gangandi- og hjólandi vegfarenda og að öryggi 

þeirra sé tryggt svo þeir komast ferða sinna á sem öruggan hátt.

Við hönnun göturýmis eru vistgötur útfærðar þannig að gangandi og 

hjólandi umferð hefur forgang. Vistgötur eru oft á tíðum með annað 

yfirborðsefni en malbik og hafa bekki, gróður og góða lýsingu og eru 

jafnvel þrengdar. Bílastæði við áfangastaði hefur áhrif á ferðamáta 

fólks, ef gott aðgengi er að bílastæðum eykur það líkur á því að fólk 

notar frekar einkabílinn. Ef hjólastígar eru öruggir og vel hannaðir og ef 

svæði undir hjólageymslu er gott eru meiri líkur á því að hjólið sé notað 

sem samgöngumáti.

Mengun í íbúðarbyggð er almennt í dag ósjálfbær sem ógnar 

vistfræðilegum stöðugleika. Markmið vistvænnar byggðar er að minnka 

stöðugt innstreymi inná svæðið og mengun frá svæðinu. En að auka 

nýtingu og virkni innan byggðar (sjá mynd 4).

Mynd 4: Markmið með vistvænni byggð er að minnka innstreymi og þar með minnka mengun 
frá svæðinu, stuðla að hringrás innan svæðisins (útfærsla höfundar).
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Ef færri bílastæði eru skipulögð við almenningsrými og íbúðir, eykur 

það líkur á að fólk nýti almenningssamgöngur ásamt því að minnka 

kostnað.

Í vistvænum samfélögum eru fjölbreyttir orkugjafar almennt nýttir. 

Sólarorka er víða afar heppilegur og ódýr orkugjafi, því eru sólarsellur 

oft algeng sjón í vistvænum samfélögum og húsum (Páll Hjaltason, 

2010). Vindorka er líka ákjósanlegur orkugjafi ef að aðstæður eru réttar.

Í vistvænu skipulagi er mælt með þéttri og blandaðri byggð sem er líkleg 

til að hafa jákvæð áhrif á efnahag og samfélag, auk þess að nýta land, 

orku og innviði betur (Ásdís Hlökk Theodórsdóttir o.fl., 2014).

Til að auka félagsleg samskipti er mikilvægt að stuðlað sé að 

aukinni útiveru fólks á svæðinu en slíkt er meðal annars hægt að gera 

með því að tryggja gott aðgengi að almenningsrýmum. Nýta má 

umhverfið og gróður til þess að bæta loftgæði og skapa kyrrlátt 

umhverfi þar sem almenningur getur hist. Slík rými er hægt að útfæra 

þannig að til staðar sé aðstaða fyrir fólk til að stunda matjurtaræktun sem 

getur á móti aukið neyslu fólks á fersku og hollu mataræði. Garðyrkja 

hefur auk þess jákvæð andleg áhrif á líðan fólks. Með Vistvænu skipu-

lagi er dregið úr neikvæðum áhrifum á framkvæmdartíma á umhverfið 

og eru byggingar byggðar í sátt við umhverfið (Vistbyggðarráð e.d.). 

Með Vistvænum byggingum (e. sustainable building) er stuðlað að 

Með því að nýta orku betur er þá meðal annars verið að virkja sólarljósið 

og vindmyllur sem orkugjafa. 

Í Aðalskipulagi Reykjavíkurborgar er komið inná um Grænu borgina 

og borgarbúskap sem styður við vistvænt skipulag. Markmið 

Reykjavíkurborgar er að hverfi borgarinnar verði sjálfbærari og gæði 

umhverfis sé sett í forgang (Aðalskipulag Reykjavíkurborgar 2010-

2030, 2013). Við upphaf vinnu að skipulagsgerð til að meta visthæfi 

hvers borgarhluta er stuðst við gátlista sem byggir á sjö lykilstoðum; 

samfélag, gæðibyggðar, samgöngur, vistkerfi og minjar, orka og 

auðlindir, mannvirki og náttúruvá. Ávinningur þess er að kortleggja 

styrkleika og veikleika hvers borgarhluta. Matjurtarækt hefur ávallt 

skipað stóran sess í borgum og bæjum og hafa vinsældir ræktunar 

farið vaxandi undanfarin ár meðal almennings. Áður voru eingöngu 

skrautjurtum plantað í almenningsgarða og í sameiginlegum görðum 

en nú er nytjajurtum komið fyrir á slíkum stöðum. Í mörgum borgum 

þar sem ekki allir hafa aðgang að einkagarði er algengt að finna má 

sérstaka lóð eða opna sameiginlega matjurtagarða þar sem fólk getur 

ræktað matjurtir. Kosturinn er sá að ef matvælin koma af svæðinu sjálfu 

minnkar flutningsvegalengd og kostnaður og þar um leið  kolefnissporið. 

Mikilvægt er að efla matvælaframleiðslu innan svæða til að fá sem 

ferskasta afurði og vita hvaðan matvælin kemur.
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Vistvænt skipulag leitast við að styðja við eftirfarandi atriði:

•  Vernda vistkerfið.

•  Endurheimta auðlindir.

•  Setja sér markmið um endurnýtingu á mat, fatnaði og úrgangi.

•  Stuðla að vistvænum samgöngum. 

•  Gönguvænna umhverfi með fjölbreyttum gróðri.

•  Hverfi og þorp séu byggð þétt og blönduð með íbúðum, atvinnu,

    verslun og þjónustu. 

•  Gott aðgengi að almenningsrýmum sem innihalda

    nytjajurtir og matjurtagarða. 

•  Byggingar séu byggðar vistvænar og taka mið af umhverfinu. 

•  Val á byggingarefni sé eins náttúrulegt og kostur er og þær brotni 

    niður á sem nátturlegastan hátt og skilji sem minnst eftir sig.

•  Lágmarka neikvæð áhrif byggðar á umhverfið.

•  Skoða gæði byggðar og bæjarmyndina og hvernig hægt er að   

        styrkja sérstöðu og sérkenni viðkomandi staðar.

•  Vernda náttúru og menningarminjar.

•  Notast við sjálfbærar ofanvatnslausnir.

•  Draga úr loftlagsbreytingum af mannavöldum.

•  Lágmarka orkunotkun.

3.2.2  Vistvænt þorp og samfélag
Vistvænt þorp (e. ecovillage) er þorp sem skaðar ekki náttúruna og stuðlar 

að sjálfbærri þróun og tekur mið af þörfum vistkerfisins (e. ecosystem) 

(Dawson, 2006). Alþjóðlegu samtökin Global ecovillage network sinna 

því að tengja saman vistvæn þorp og hverfi um allan heim.

Samfélag þar sem daglegt líf fólks samtvinnast við náttúruna án þess 

að hafa skaðleg áhrif á hvort annað telst vistvænt samfélag (Gunnar 

Hersveinn, 2010). Slíkt samfélag tekur mið af lífverum og vistkerfinu, 

það samþættir efnahag, umhverfi og félagslega þætti til frambúðar. 

Samfélögin geta verið af öllum stærðum og staðsett hvar sem er í 

heiminum (Dawson, 2006). Íbúasamtök er þáttur af samfélaginu og 

þátttaka íbúa í að rækta mat og jurtir í sátt við náttúruna lýsandi.

Vistmenning (e. permaculture) og vistrækt (e. permanent agriculture) 

er ein tegund sjálfbærs samfélags til ræktunar í dreifbýli og þéttbýli 

(Permaculture, e.d.). Vistrækt er ákveðin hugsun í framleiðslu á mat í 

sjálfbæru samfélagi, þar er umhverfisvæn landnotkun og samspil manna 

og umhverfis er í jafnvægi.



9

3.3. Fordæmi um vistvæn samfélög
 

3.3.1. Inngangur
Vistvæn samfélög hafa verið til staðar síðustu áratugi og í lok áttunda 

áratugarins síðustu aldar byrjaði stefna í slíkum samfélögum að mótast 

almennilega (Emil Sergel, e.d.). Norðurlönd er ákjósanlegur staður fyrir 

slíkt samfélag þar sem umhverfið og náttúran leyfir þeim að þrífast. 

Aukin áhugi og meðvitund almennings um umhverfismál og lýðheilsu 

má rekja til þess að vistvæn samfélög eru að verða algengari kostur 

(Aðalskipulag Reykjavíkurborgar 2010-2030, 2013).

Hér í framhaldinu verða tekin fyrir fordæmi um vistvæna byggð frá 

nágrannalöndunum í skandinavíu og Íslandi.

3.3.2 Baskemölla
Í Svíþjóð er að finna lítið vistvænt samfélag, Baskemölla Ecovillage, 

sem er gott dæmi um vistvænt samfélag sem vegnar vel. Þar búa um 

það bil 20 fjölskyldur og þorpið er sjálfbært að öllu leyti í matvælagerð, 

kyndingu húsa og hvað varðar samgöngum (Emil Sergel, e.d). Húsin eru 

byggð af fólkinu sjálfu. Almennt eru engin þungatæki svo sem kranar 

eða gröfur notaðar og eru húsin hönnuð sem vistvæn hús, (sjá mynd 5). 

Öll íbúðarhúsin notast við sólarorku og þau eru sérstaklega einangruð 

til að halda betur hita.

Íbúar rækta stóran hluta af eigin fæðu og selja það sem þeir neyta ekki. 

Lífrænn úrgangur er síðan notaður sem áburður. Vistvænu húsin eru 

byggð til að endast, þau eru ekki talin verri en almennt húsnæði eða 

dýrari í kostnaði en þrátt fyrir það er eingöngu 1 af hverjum 10.000 

húsum í Svíþjóð talin sem vistvænt húsnæði. Baskemölla Ecovillage í 

Svíþjóð hefur vakið mikla athygli og er það talið vera ágætt dæmi um 

hvernig vistvænt samfélag getur þrifist í nútímanum án þess að menga 

og hafa slæm áhrif á umhverfið og náttúruna.

Mynd 5: Dæmigert íbúðarhús í Baskemölla, byggt úr vistvænum efnum af íbúm sjálfum, 
(Emil Sergel, e.d.)
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3.3.3. Hurdal
Í austur Noregi má finna Hurdal, um það bil 500 manna vistvænt þorp 

sem samanstendur af íbúðarhúsum úr náttúrulegum efnum ásamt einum 

bóndabæ (Hurdalecovillage, e.d.). Aðal áhersla þorpsins er sjálfbærni 

og mikil lífsgæði íbúa án þess að það komi niður á nærumhverfinu 

eða náttúrunni. Bærinn hefur fengið mikla athygli og er samfélagið 

eftirsóknarvert með öflug íbúðarsamtök þar sem fólk sameinast um 

nýtingu á bílum og matjurtagörðum, (sjá mynd 6). Sameiginlegt húsnæði 

undir framtíðarsmiðju hefur verið nýtt sem kaffihús og bakarí, græna 

læknamiðstöð og íþróttasal. Það er öflugur hópur af garðyrkjufólki 

sem hjálpa hvort öðru að rækta matvæli og deila reynslu. Einnig hefur 

verið boðið upp á að selja lífrænt ræktað grænmeti frá Hurdal með 

uppskriftarheftum sem hefur verið eftirsóknarvert. Svín, kindur og 

hænur ganga frjáls í þorpinu.

Fólkið sem býr í Hurdal er almennt ánægt með nýjar hugmyndir og 

er því miklir þróunarmöguleikar á svæðinu. Markmið bæjarbúa er að 

bærinn verði orðin alveg kolefnislaus árið 2025.

Mynd 7: Íbúðarhúsin í Hurdal eru byggð úr náttúrulegum efnum, (aktivhus, e.d.).

Mynd 6: Matvælarækt milli húsa í Hurdal í Noregi, (höfundur ekki getið).
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3.3.4. BoO1
Árið 2001 var hverfið Bo01 kynnt á European Housing Expo sem haldin 

var í Malmö og opnaði hverfið fyrir íbúum það sama ár með tæplega 

500 íbúðum (Tessa Anderson, 2014). Hverfið er vistvænt og hefur verið 

leiðandi sem slíkt bæði í Malmö og á Skáni í Svíþjóð. 

Klas Tham arkitekt hannaði hverfið og telur hann að hanna eigi hverfi 

út frá götum, torgum og almenningsgörðum til að gott byggðarmynstur 

skapist (Gehl, 2010). Hverfið er staðsett á vesturhöfninni í Malmö, þar 

sem áður var að finna hafnarsvæði. Það er þéttbýlt og þar er að finna 

mikið af grænum svæðum með gróðri, tjörnum og grænum þökum, sjá 

myndir 8-11 hér til hliðar (Tessa Anderson, 2014). Hverfið var skipulagt 

út frá borgarrýmum, hlutföllum og víddum og fannst Gehl (2010) 

borgarrýmin vera vel heppnuð þar sem líf skapaðist í hverfinu og varð 

vinsælt og aðlaðandi fyrir íbúa og ferðamenn til að dveljast á.

Í dag er yfir 1.000 heimili í hverfinu en gert er ráð fyrir að þar muni 

búa yfir 10.000 manns ásamt að yfir 20.000 manns munu sækja vinnu 

og nám í því (Tessa Anderson, 2014). Í hverfinu er að finna einn yngsta 

háskóla borgarinnar ásamt því að mörg ný sprota- og tæknifyrirtæki 

hafa náð sér þar fótfestu. Kjarni hverfisins er almenningsrými sem er 

lokað fyrir bílaumferð, hjólandi- og gangandi umferð hefur því mikið 

vægi í hverfinu með góðu aðgengi fyrir reiðhjól og góðir hjólastígar.

Frá upphafi hefur hverfið verið með það markmið að vera vistvænt. 

Húsin eru byggð á vistvænan hátt og byggingarefnin í samræmi við það. 

Húsin þurfa minna rafmagn en venjuleg hús og er rafmagnið framleitt 

innan hverfisins. Endurnýjanleg sól- og vindorka er notuð og eru því 

mikið um sólarsellur á húsum. Vatn og úrgangur er endurnýtt, þetta 

hefur gert Bo01 hverfið að leiðandi vistvænu hverfi í Malmö og víðar í 

Svíþjóð.

Myndir 8 - 11: BoO1 hverfið í Malmö er góð fyrirmynd að vistvænu hverfi, (Madeleine d’Ersu 
2008).
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3.3.5. Sólheimar í Grímsnesi
Hér á landi er Sólheimar í Grímsnesi skilgreint sem vistvænt samfélag. 

Sesseljuhús umhverfissetur er fræðslusetur um umhverfismál og 

sýningarhús um sjálfbærar byggingar Sólheimar (Sólheimar, sjálfbært 

samfélag, e.d.). Á mynd 12 er húsið sýnt en það er sjálfbær bygging úr 

timbri með torfþaki og fellur vel að umhverfinu. Sólheimar hefur hlotið 

alþjóðlega vottun Global Ecovillage Network.

Sesselja Hreindís Sigmundsdóttir var forsvars manneskja fyrir 

uppbyggingu á barnaheimili fyrir munaðarlaus og vanrækt börn í 

Grímsnesi og var framsækin í uppeldsmálum og umönnun fatlaðra. 

Sesselja sótti hugmyndafræði Sólheima til þýska heimsspekingsins 

Rudolf Steinar, sem lagði fram Waldorfstefnuna, sem snýst um að bera 

virðingu fyrir náttúrunni, rækta og skapa list.

Sesselja útbjó matjurtagarð fyrir grænmeti og læknajurtir sem var helsta 

fæða heimilisfólksins en það þótti athugunarvert. Sesselja var talin langt 

á undan sinni samtíð og er enn þann dag í dag út af þessari hugsun.

Sesseljuhús er drifið áfram af sólarorku. Á þaki hússins er stærsta 

sólarsellusamstæða á Íslandi. Jarðvarmi kemur frá hitaveituborholu 

sem er inn á svæðinu, hún er notuð til að hita upp húsin og notað í heitt 

kranavatn. Heitur náttúrlegur lækur er að finna á Sólheimum en í hann 

rennur affall frá hitaveitunni.

Sólheimar hafa verið framarlega í frárennslismálum og er öllu skolpi 

úr húsinu skilað út í náttúruna ómenguðu og hreinu. Það er gert með 

svokallaðri skolpskilju (e. aquatron), sem aðskilur fast skolp frá fljótandi 

skolpi. Fasta skolpið brotnar niður í gróðurmold með náttúrlegum 

hætti (Sólheimar, sjálfbært samfélag, 2011). Sólheimar hafa verið 

brautryðjandi í umhverfismálum og sjálfbærum byggingum á Íslandi. 

Sesseljuhús var byggt árið 2002 og hefur það enn í dag algjöra sérstöðu 

hvað varðar sjálfbærni.

Mynd 12: Sesselju hús í Sólheimum, (ASK arkitektar, 2002).
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3.5 Almenningsgarðar
Aðgengi að náttúru og grænum svæðum er okkur afar dýrmæt og hefur 

áhrif á líðan okkar bæði andlega og líkamlega (Sigrún Helgadóttir og 

Páll Jakob Líndal, 2010). Almenningsgarðar eru skilgreindir sem svæði 

eða rými í bæjum sem þjóna íbúum bæjarins og nærliggjandi umhverfi 

(Reykjavíkurborg, 2014). Almenningsgarðar geta verið af öllum stærðum 

og gerðum, oft á tíðum eru þeir afmarkaðir með girðingum, gróðri, eins 

og trjám og runnum. Þeir hafa grasfleti, göngustíga, bekki, leiksvæði og 

blómabeð. Vel hannaður almenningsgarður eykur aðdráttafl og býður 

upp á mismunandi upplifun, hann þarf að bjóða uppá þær athafnir sem 

íbúar þarfnast, gott aðgengi, leiktæki og fjölbreytni sem eykur fjölda 

athafna í garðinum (Grahn, 1991). Aðgengi að almenningsgörðum og 

náttúrusvæðum er drifkraftur bæjarkjarna sem og eykur lífsgleði íbúa 

(Bragi Bergsson, 2013). Græn svæði eru einnig mikilvæg til að viðhalda 

líffræðilegum fjölbreytileika og jafnvægi í vistkerfinu. Þau geta haft 

jákvæð áhrif á samfélagið og aukið samskipti íbúa. 

Í bókinni Life Between Building (Gehl, 2011) kemur fram að þau 

almenningsrými sem tekst hefur verið að hvetja til félagslegrar þátttöku 

íbúa að eigin vilja séu hvað best hönnuðu rýmin. 

3.4 Bæjarrými
Árið 2015 gaf Skipulagsstofnun út hugmyndaheftið Skipulag og 

ferðamál. Þar kemur fram að bæjarrými sé vettvangur hins dagleg lífs 

bæjarbúa og ferðamanna á milli bygginga. 

Götur, torg og almenningsgarðar mynda bæjarrými og er mikilvægt í 

daglegu lífi fólks (Gehl og Svarre, 2013). Aðdráttarafl bæjarrýma samspil 

rýmismyndunar, sögu, efnisvals og fjölbreytileika sem einkennir hið 

byggða umhverfi (Skipulagsstofnun, 2015). Með því að skoða bæjarrými 

eftir félagslegum sjónarmiðum eins og Gehl (2011) gerði er líklegra 

að fólk nýtti svæði betur ef það er aðlaðandi, aðgengilegt, öruggt og 

notalegt. Vel hannað bæjarrými laðar að sér fólk og mismunandi athafnir 

og er því mikilvægt að þar sé sólríkt, gott skjól og að fólk geti sest niður 

og notið útsýnis yfir svæðið. 

Göturými er það rými sem myndast milli götunnar, bygginganna og 

rýmis. Breidd gatna og stærð húsa setja svip á göturými og mynda 

sjónræna upplifun sem getur virkað misvel á fólk hvort gatan sé of 

breið eða opin. Því er mikilvægt að göturými séu hönnuð í samræmi við 

byggingar sem eru við götuna.
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3.5.1 Vistvæn bæjarrými og almenningsgarðar
Bæjarrými og almenningsgarðar sem eru útfærðir vistvæn leitast við 

að nýta það sem fyrir er og breyta landslaginu sem minnst (Caldwell, 

2014). Gróður er til dæmis fenginn frá nálægðum svæðum. Mikilvægt 

er að endurnýta það sem fyrir er á svæðinu sérstaklega ef um er að ræða 

endurhönnun. Safna regnvatni og skammta það í stað þess að leggja 

pípur. Notast við náttúruleg votlendi og reyna að komast hjá því að 

notast við malbik á bílstæðum, götum og göngustígum.

3.6 Staðarandi
Staðarandi byggir á hvernig manneskja upplifir og skynjar umhverfið 

(Skipulagsstofnun, 2015). Hugtakið genius loci (latínu), eða andi 

staðar, er lýst í bókinni Andi Reykjavíkur eftir Hjörleif Stefánsson 

(2008). Merking þess er að saga staðarins, skynjun á umhverfi, upplifun 

eða tilfinning sem kviknar þegar komið er á ákveðinn stað, myndar 

staðaranda. Bæði það manngerða og það náttúrulega mótar staðaranda 

(sjá mynd 13). Saga staðarins hefur mikil áhrif á það hvernig við 

upplifum staðinn. Staður með langa sögu sem hefur mótað sögu þjóðar 

okkar er auðlesnari í umhverfinu, og ýtir meira undir styrk staðarandans 

og eru meiri líkur á að upplifun tengist því.
Mynd 13: Staðarandi er upplifun og skynjun á umhverfið, náttúrulegur og manngerður. 
(Mynd tekin af höfundi 2017).

Margir þættir hafa áhrif á staðanda sem hver og einn upplifa á mismunandi 

veg, eins og veðurfar, stærð, form, vatn, ljós, litir og landslag (Bell, 

2004). Hægt er að efla ímynd staðar og sérstöðu með því að varðveita 

minjar og hús, sérstaklega ef slíkt hefur sögulega þýðingu.
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4.  Eyrarbakki
Í þessum kafla verður fjallað um athugunarsvæðið Eyrarbakka, áherslur 

úr aðalskipulagi Árborgar og menningarsögu svæðisins.

4.1  Athugunarsvæði lega og tengingar
Eyrarbakki er sjávarþorp á suðurströnd Íslands sem tilheyrir 

sveitarfélaginu Árborg og eru íbúar þess 505 talsins (Hagstofa Íslands, 

2017). Svæðið á sér langa og mikla sögu um sjósókn og verslun (Inga 

Lára Baldvinsdóttir, 1998). Landslagið og náttúrufarslegar aðstæður 

voru til þess að þorp myndaðist. Eyrarbakki liggur á milli ósa Ölfusár og 

Stokkseyri og er staðsettur í hrauni en þorpið sjálft er að mestu flatlendi 

fyrir utan fjallendi Ingólfsfjalls til norðurs. Sjóvarnargarður skýlir 

byggðinni meðfram strandlengjunni. Hann var gerður vegna fjölda 

flóða sem ollu töluverðu tjóni á þorpinu. Svæðið hefur upp á mikla 

útivistarmöguleika að bjóða með góðum gönguleiðum og fjölskrúðugt 

fuglalíf (Aðalskipulag Árborgar 2010-2030, 2011). Engjar, fjaran, 

sandarnir og kyrrðin spila stórt hlutverk staðarins. 

Þar er að finna eina heillegustu íbúðarbyggð landsins sem reist var 

um aldarmótin 1900 og hafa mörg húsanna varðveist vel (Inga Lára 

Baldvinsdóttir, 1998).Aðalgatan fer í gegnum þorpið og skiptist í 

Eyrarveg og Búðarstíg, hún tengir allt þorpið saman. Tjaldsvæði er 

staðsett vestan megin við bakkann í nálægð við fuglafriðland. Kort 1: Athugunarsvæðið - Eyrarbakki liggur við suðurströnd Íslands, (mynd unnin af höfundi).
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4.2 Skipulagsmál
Eyrarbakki liggur meðfram sjónum á suðurlandi og byggðist upp á 

þremur jörðum, þeim Háeyri, Skúmsstöðum og Einarshöfn (Inga Lára 

Baldvinsdóttir, 1998). 

Jarðeigendur skipulögðu byggðina og úthlutuðu þeir lóðir til að byggja 

hús og matjurtagarða. Húsin byggðust upp meðfram sjávarkambinum 

og út frá aðalgötunni að húsum dönsku verslunarinnar, sem var vestur 

megin í þorpinu. Fyrsta aðalskipulag Eyrarbakka er frá 1936 og var 

það tímamótaskipulag vegna þess að Eyrarbakki var skipulagður með 

landbúnað sérstaklega í huga. Skipulagið fól í sér að við hvert íbúðarhús 

væri gripahús, til að rækta búfé sér til matar. Næsta aðalskipulag kom 

árið 1989, þar var aðalgatan, gamla götumyndin og þorpsmyndin sett 

í forgang. Í þriðja skipulaginu var lögð áhersla á að vernda náttúru, 

landslag og byggð sem skapar sérstöðu Eyrarbakka.

Aðalskipulag og deiliskipulag
Samkvæmt Aðalskipulag Árborgar 2010-2030 (2011) er stór hluti 

svæðisins á náttúruminjaskrá og eru friðlýstar fornleifar Skúmsstaðir 

og gömlu bæjarstæðin. Fjaran, engin og svokallað Gamla-hraun er 

á náttúruminjaskrá. Mikið er um fornleifar við Húsið og Vesturbúð. 

Í aðalskipulagi er lögð áhersla á að draga fram sögulegar forsendur í 

framtíðar uppbyggingu Árborgar.

Sérkenni Eyrarbakka verði dregin fram og tillögugerð byggð á þeim 

svo sem tengt atvinnu- og byggingarsögu sem hægt er að nýta til 

atvinnuuppbyggingar til framtíðar eins og fyrir ferðamannaþjónustu. 

Framtíðarsýn fyrir aðalgötuna er að styrkja og laga hana með yfirborði 

sem er steinlagt og þau rými sem gatan og húsin mynda verða dregin 

fram. Ásýnd bygginga við götuna verði einnig styrkt sem hluti 

afbyggðamynstri þorpsins. Ekkert deiliskipulag er í gildi af öllu svæðinu, 

en árið 2015 unnu Landform landslagsarkitektar tillögu að deiliskipulag 

fyrir Skúmsstaða-, Eyfakots- og Háeyrarhverfi. Skipulagið felur í sér 

endurbætur á aðalgötunni og torgum. Á þessu svæði er Byggðasafn 

Árnesinga og Sjóminjasafnið.

Mynd 14: Gluggi úr þéttbýlisuppdrætti Eyrarbakka. Stór hluti svæðisins er á minjaskrá
(Aðalskipulag Árborgar, 2011).
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Þéttbýlisuppdráttur Eyrarbakka úr aðalskipulagi Árborgar 2010-2030 á 

mynd 14 má sjá almenningsrými sem er merkt Ú1 og Ú4 fyrir leikvelli og 

grasigróin svæði sem eru opin fyrir almenning. S15 er svæði Byggðasafns 

Árnesinga sem er Húsið, Assistentahúsið og Sjóminjasafnið.

Hverfisvernd
Hverfisvernd er fyrir alla byggðina sem byggir á húskönnun á vegum 

Þjóðminjasafns Íslands frá árinu 1989 (Landform, 2015). Hverfisvernd 

er sett til að vernda götumyndina og heildaryfirbragð húsanna  

(Aðalskipulag Árborgar 2010-2030, 2011). Húsavernd er til þess að 

stuðla að stílbrigði húsa sé varðveitt, ef rífa á hús og byggja á nýtt þarf 

húsið að falla inn í sama stíl svo það viðhaldi sögulegu umhverfi og 

skemmir ekki bæjarbraginn. Eins og sést á mynd 16 hafa húsin verið 

vel varðveitt. 

Mynd 16: Hverfisvernd er fyrir alla byggðina á Eyrarbakki, (Árni Geirsson, Alta ehf, 2011).

Mynd 15: Loftmynd af Eyrarbakka, (Árni Geirsson, Atla ehf, 2011).
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4.3 Veðurfar
Á Íslandi er vindasamt og geta umhleypingar verið miklir (Magnús 

Jónsson og Sigurður Harðarson, 2014). Mikill munur á tíðni vindátta að 

sumarlagi og ársins í heild þar sem hafgolan verður allsráðandi á deginum 

til á sumrin. Á Eyrarbakka er veðurathugunarstöð sem er staðsett sunnan 

megin í þorpinu (Aðalskipulag Árborgar 2010-2030, 2011). Töluverður 

munur er á sumrin og veturna, norðaustan áttir er ríkjandi á veturna en 

suðvestan áttir á sumrin. Hitastig er breytilegt eins og annarsstaðar en 

við ströndina er fremur vætusamt yfir vetrar mánuðina frá september til 

janúar. Samkvæmt vindrósum frá Veðurstofu Íslands, sjá mynd nr. 17,  

er á sumrin frá júní til ágúst á milli klukkan 9-19 suðvestanáttin ríkjandi 

(Veðurstofa Íslands, 2018, viðauki A). Norðaustan átt er hvassasta 

vindáttin á Eyrarbakka sem er hvað algengust.  Meðalhitinn yfir allt 

árið er 5°C og á sumrin er 10°C en hefur farið upp í 27,5°C, það var árið 

2008 og var þá hitamet slegið á Eyrarbakka.

Mynd 17:  Vindrósir sem sýna ríkjandi vindáttir og hvössustu áttir á Eyrarbakka að sumri frá 
9-19:00  (til vinstri) og yfir meðaltal árin 208-2017 (til hægri) (Veðurstofa Íslands, 2018).

Mynd 18: Skýringarmynd gerð af höfundi byggð á upplýsingum Veðurstofu Íslands, 2018. 
Ríkjandi norðaustan átt er á veturnar (blátt) en suðvestan átt á sumrin (rautt).
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4.4 Menningarsaga Eyrarbakki
Í þessum undirkafla verður fjallað um sögu og menningu Eyrarbakka. 

Mikið er til af rituðum heimildum og er saga þessa merkilega þorps 

einstök. Hér verður aðeins stiklað á stóru í sögu Eyrarbakka og sett 

myndrænt á tímalínu aftast í kaflanum.

Nafnið Eyrar kemur frá landnámi og var það oft ritað í Íslendingarsögum 

og Sturlungu þá var talað um eyrar sem var átt við alla ströndina á milli 

ánna Ölfusár og Þjórsár (Inga Lára Baldsvinsdóttir, 1998). Eyrarbakki 

var áður hluti af Stokkseyrarhreppi en árið 1897 var hreppnum skipt 

upp og Eyrarbakki varð þá sjálfstæður hreppur. Síðar var farið að 

kalla alla bakkana Eyrarbakka en nafnið færist síðan til vesturhlutans 

af svæðinu. Sögu byggðarinnar er hægt að rekja til landnáms þegar 

Bjarni Herjólfsson frá bænum Drepstokki á Eyrarbakka sigldi á land í 

kjölfar föður síns sem hafði þá fylgt Eiríki rauða til Grænlands (Vigfús 

Guðmundsson, bindi I, 1945). 

Verslunarþorpið
Verslunarþorpið Eyrarbakki hefur að geyma merka sögu um sjósókn 

og verslun frá 15. öld og nær aftur til landnáms, en þá var Einarshöfn á 

Eyrarbakka eina höfnin á Suðurlandi (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2002).

Með leyfi Danakonungs um aldamótin 1600 var fyrst opnaður 

sumarverslunarstaður á Einarshöfn, þar kom eitt skip að landi með 

varning árlega. Breytingar urðu þegar einokunartímanum lauk og 

voru allt að þrjár verslanir á Eyrarbakka; Einarhafnarverslun, Verslun 

Guðlaugs Pálssonar og Bræðurnir Kristjáns. Eyrarbakki var þá einn 

helsti kaupstaður Suðurlands og þéttbýlisstaður um miðja 19. öld. Þegar 

verslun stóð sem hæst voru íbúar 1.000 talsins. Eyrarbakki var á þeim 

tíma meðal stærstu þéttbýlisstaða á landinu.

Mynd 19: Eyrarbakka um aldarmótin 1900, (höfundur ekki getið).

Einarshöfn

Vesturbúðin
Húsið

Verslun Guðlaugs Pálssonar

Kort 2: Sögulegir staðir á Eyrarbakka, (útfærsla höfundar). Fiskvinnslan
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Siglingar að Einarshöfn og Flóðin
Á miðöldum var siglt til og frá Einarshöfn á vorin og haustin með ýmsan 

varning. Eftir 1920 varð fólksfækkun á Eyrarbakka vegna fólksflutninga 

til Reykjavík (Inga Lára Baldvinsdóttir, 1998). Reykjavíkurhöfn 

var þá komin og kaupskipin voru orðin stærri og sigldu þá frekar til 

Reykjavíkur, því höfnin á Eyrarbakka var ekki nægilega stór. 

“Mörg hafa þau flóðin orðið á Eyrarbakka og er brimagangur 

mikill” (Vigfús Guðmundsson, 1945, bind II bls: 39).

Árið 1799 varð svo mikið flóð að fé urðu  úti og þurftu 29 manns að 

flýja heimili sín. Tillaga kom að byggja sjóvarnargarð úr grjóti og 

timbri eða flytja verslunarhúsin burt af bakkanum. Það varð úr að 

verslunareigendur byggðu sjóvarnargarða fyrir framan húsin sín. En 

það var ekki fyrr en árið 1990, eftir stærsta flóðið í sögu staðarins, að 

byggður var almennilegur sjóvarnargarður sem stendur enn í dag (Inga 

Lára Baldvinsdóttir, 1998). Nýji sjóvarnargarðurinn var byggður við 

hlið þess gamla, frá Einarshöfn og austur fyrir Stokkseyri og er um 6 km 

á lengd. Sjómennska var aðal atvinnugreinin í sjávarþorpinu, eins og 

annarsstaðar á landinu á þessum tíma, en sjósókn frá Eyrarbakka hefur 

alltaf verið erfið því aðstaða hefur alltaf verið slæm vegna mikils brims. 

Eftir flóðin árið 1990 skemmdist bryggjan töluvert og hefur enginn 

bátur lagst þar að bryggju síðan.

Verslunin markaði blómatíma Eyrabakka rétt fyrir aldamótin 1900. 

Þéttbýliskjarninn var umhverfis hús dönsku verslunarinnar, sem kallaðist 

Vesturbúð, sem var þyrping húsa vestan megin á Eyrarbakka til hliðar 

við félagsheimilið Stað. Um 1915 fjölgaði verslunum verulega og voru 

þær ellefu talsins, sem seldu allt frá kornvörum til sauðskinsfatnað. 

Vöruskiptaverslun var algeng og eftir sauðburð komu menn að versla 

og selja sínar afurði. Verslun Guðlaugs Pálssonar hóf starfsemi árið 

1917 og var þá eingöngu vöruskiptaverslun, síðar varð hún helsta 

aðdráttarafl ferðsmanna á Eyrarbakka, enda var búðin  óbreytt frá 

upphafi verslunarinnar. Í dag hefur verið gert upp hús verslunarinnar í 

sinni upprunlegu mynd og er starfrækt þar verslun, sjá mynd nr. 20. 

Mynd 20: Verslun Guðlaugs Pálssonar fyrir miðju, í dag er hún aðdráttarafl þorpsins og 
verslun (Regína Hrönn Ragnarsdóttir, 2017).
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EYRARBAKKI Í MYNDUM - FYRR OG NÚ

Mynd 21:  Þorpsgatan á Eyrarbakki árið 1916 (höfundur ekki getið, 1916).

Mynd 22:  Vesturbúðin var glæsilegt mannvirki á 19. öld, en var rifinn niður þegar timbur 
vantaði í nýbyggingar í Þorlákshöfn, sem síðar brann (höfundur ekki getið, e.d.).

Mynd 23: Þorpsgatan hefur haldið sinni upprunalegu mynd (tekið af höfundi 2017).

Mynd 24: Í dag er svæðið sem Vesturbúðin stóð, opið grænt svæði (tekið af höfundi 2017).
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Húsið
Húsið á Eyrarbakka er ein af elstu byggingum landsins og var það byggt 

árið 1765, sjá myndir 25 og 26 (Lýður Pálsson, 2014). Þegar erlendir 

kaupmenn fengu leyfi til fastrar búsetu byggðu Danir þetta hús. Húsið 

er stytting af Kaupmannshúsinu og var fyrsta húsið úr timbri á tveimur 

hæðum á Eyrarbakka en þá bjó fólk í láreistum torfbæjum (Byggðarsafn 

Árnesinga, 2018).

Dönsk menning kom með kaupmönnunum og veitti bændum innblástur 

varðandi félagslíf og starfsemi (Lýður Pálsson, 2014). Húsið var einnig 

menningarhús þar sem listamenn hafa fengið að dveljast, þar á meðal 

Agnes Lunn danskur myndhöggvar og listamaðurinn Ásgrímur Jónsson.

Húsið var sannkölluð betrunarvist eins og Vigfús Guðmundsson skrifaði 

í bók sinni um Sögu Eyrarbakka:

„Húsið á Eyrarbakka var rómað ytra jafnt sem innanlands 

vegna, þess að þar var ekki aðeins sjálfsagður staður fyrir 

veitingar og gistingar fyrir stórmenni útlend og innlend, sem þar 

komu, heldur áttu smælingar, fátæklingar og sjúklingar þar hið 

bezta athvarf, sem hægt var að kjósa.” (Vigfús Guðmundsson, 

1945, bind I, bls. 333).

Eftirsóknarvert var að komst í vist í Húsið þar gátu strákar lært til 

búskapar og stúlkur lært fínni danska hússiði.

Eins og áður segir var sjóvarnargarður byggður fyrir framan Húsið 

árið 1800 í kjölfar stóra-flóðsins árið 1799, hann var hlaðinn grjóti og 

er hann enn þar í dag. Viðbygging við Húsið nefnist Assistentahúsið 

og var byggt árið 1881 (Byggðarsafn Árnesinga, e.d.). Húsið hefur 

verið varðveitt og gert við það og hefur nú sína upprunnalegu ásýnd. 

Ríkissjóður keypti Húsið árið 1992 og tók Þjóðminjasafn Íslands við 

því og lét gera við það. Í dag er Húsið Byggðasafn Árnesinga sem er 

opið fyrir almenning.

Mynd 26: Í dag líta byggingarnar vel út, haldið er í upprunalega útlit (mynd tekin af höfundi í 
apríl 2018).

Mynd 25: Kaupmannahafnarhúsið, eða Húsið eins og það hefur verið kallað, geymir sögu 
verslunar, skemmtana og í dag söguna sem byggðasafn (höfundur ekki getið, e.d.)
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Byggðamynstur og bæjarrými
Aðalgatan, sem skiptist í Búðarstíg og Eyrargötu, voru moldar - og 

malgargötur lengst af, síðar voru þær malbikaðar og er teljast víða of 

breiðar fyrir smágerð stílbrigði húsanna við aðalgötuna (Landform, 

2015). Þorpsgatan með smágerðu byggðarmynstri myndar samstæða 

götumynd og heild sem endurspeglar menningarsögu svæðisins. Fram 

að 19. öld var húskostur á Eyrarbakka að stórum hluta torfbæir en 

timburhúsum fór fjölgandi eftir það og standa nú tuttugu hús sem byggð 

voru um aldamótin 1900  enn uppi. (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2002). 

Upp úr 1910  var farið að byggja steinsteypt hús.

Menningarminjar
Sjáanlegar menningarminjar eru víðsvegar á Eyrarbakka, hlaðnir 

grjótgarðar sem sýna skiptingu lóða og gamlan sjóvarnargarð. Í þorpinu 

eru 43 hús sem falla undir lög um menningarminjar sbr. 29. gr. l. nr. 

80/2012, það er lög um að minjar eldri en 100 ára skuli friðuð og því 

þarf að bera hugmyndir um breytingar á þeim undir Minjastofnun 

Íslands (Aðalskipulag Árborgar 2010-2030, 2011).

Húsið, Assistentahúsið og Eyrarbakkakirkja eru friðlýstar byggingar 

skv. 31. gr. Minjalaga nr. 80/2012 (Minjastofnun Íslands, 2018). 

Húsin á bakkanum hafa mörg hver verið vel varðveitt.

Mynd 27 og 28: Helstu viðburðir og þáttaskil á Eyrarbakka sett á tímalínu, (mynd unnin af höfundi).
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Menning
Aukin þétting verslunarinnar og iðnaðarstarfsemi varð til þess að efla 

menningar- og félagslíf á staðnum (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2002). Árið 

1852 var stofnaður barnaskóli á Eyrarbakka og er hann elsti barnaskóli 

á landinu sem starfað hefur frá stofnun þess. Eyrbekkingarfélagið var 

stofnað árið 1940 sem gekkst fyrir Jónsmessuhátið við Vesturbúðina á 

Eyrarbakka árið 1941 og 1942. Hátíðin varði í tvo daga með fjölbreyttri 

skemmtun og menningardagskrá. En þá í dag er haldin Jónsmessuhátið 

fyrir heimamenn og brottflutta Eyrbekkinga, þar opna heimamenn hús 

sín fyrir gestum og gangandi. Húsið er nýtt fyrir tónleikahald og brenna 

sett upp í fjörunni vestan við Eyrarbakka.

Eyrarbakkakirkja var byggð árið 1890 og er altaristaflan máluð af 

Louise drottningu Kristjáns danakonungs IX, sem gaf kirkjunni töfluna. 

 

Búskapur var við flest heimili fram á miðja 20. öld. Flest heimili voru 

með kýr og kindur en örfáir með hesta. Fjós, hlaða og fjárhús voru við 

flest hús í þorpinu. Nokkrir kúabændur voru í þorpinu og þau heimili 

sem voru ekki með kýr voru í föstum viðskiptum við mjólkursalana í 

þorpinu.

Eitt elsta kartöfluræktarsvæðið á landinu er á Eyrarbakka, við 

sandbakkann þar sem gistiheimilið Bakki er í dag en þar var  áður 

starfrækt fiskvinnslan (Inga Lára Baldvinsdóttir, 1998).  Settar voru 

niður kartöflur en sandurinn er góður jarðvegur til kartöfluræktar og 

voru þær því fljótar að spretta, Nýttu menn einnig þara sem næringaríkan 

áburð og var það undirstaða garðræktar á Eyrarbakka.

Mynd 28
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5. Greining

Framangreindar heimildir um staðinn voru hafðar sem grunnur að  

greiningarvinnu fyrir vistvænni svæði á Eyrarbakka og síðan nýtt í 

skissur að mögulegu útliti. Reynt var að skynja staðaranda, sérskenni og 

almenningssvæði á Eyrarbakka. Eftirfarandi athugunarsvæði (sjá kort 

3) er tekin fyrir og greind eftir rýmisgreiningaraðferð Kevin Lynch.

Til að bæta bæjarbrag var horft til viðmiða að vistvænu skipulagi, 

ásamt því að styrkja sjónræna þætti og söguna, var leitast við að afla 

upplýsinga um eftirfarandi:

• Framtíðarsýn frumkvöðla

• Rýmisgreining Kevin Lynch

• Almennings- og bæjarrými á Eyrarbakka

• Samgöngur og göturými

• Samantekt - sérkenni Eyrarbakka og skynjun höfundar

• Þættir sem geta gert Eyrarbakka vistvænni samkvæmt viðmiðum

Kort 3: Athugunarsvæði sem tekið er fyrir í greiningu, (útfærsla höfundar).
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5.1 Framtíðarsýn frumkvöðla
Sýn frumkvöðla og íbúa á svæðinu skiptir máli þegar unnið er að 

hugmynd á svæðinu.

Sjóböð eru að verða vinsæl iðkun á Íslandi og er frumkvöðulinn 

Guðmundur Ármann Pétursson með áform að opna sjóböð við 

höfnina á Eyrarbakka. (Guðmundur Ármann Pétursson, tölvupóstur, 12. 

apríl 2018). Eyrarbakki varð fyrir valinu þar sem hann á rætur sýnar að 

rekja þar og ólst þar upp. Vill hann með þessu hjálpa til við að byggja 

upp atvinnu á Eyrarbakka. Sjóböðin verða með pottum í mismunandi 

hitastigi og verða staðsettir í fjörunni á öruggu svæði til að synda 

í fjöruborðinu. Guðmundur telur að uppbygging ferðamennskunar 

á Eyrarbakka sé mikilvæg fyrir þorpið og að hún verði byggð upp í 

samræmi við sögu og sérkenni þess.

Guðmundur telur að grænu svæðin mættu vera betur nýtt og gera þau 

aðgengilegri til að hægt sé að nýta þau betur allt árið. Hina einstöku 

götumynd þarf að vernda og leyfa aðeins umferði í eina átt á svæðinu 

í kringum Vesturbúðina, kirkjuna og Húsið. Telur hann að einnig megi 

þrengja það svæði. Fjaran og sandarnir fyrir ofan hana er í dag mikið 

notað útivistarsvæði. Guðmundur sér Eyrarbakka fyrir sér sem fallegt 

þorp sem virðir og byggir á sögu sinni á nútímalegan og framsækinn 

hátt í framtíðinni.

Jóhann Jónsson hefur breytt gamla frystihúsinu á Eyrarbakka í 

gistiheimili ásamt því að byggja íbúðir til útleigu fyrir ferðamenn (Jóhann 

Jónsson, munnlegar heimildir, 22. april 2018). Hann telur ferðaiðnaðinn 

mikilvægan fyrir Eyrarbakka í dag en þó engin langtíma lausn. Jóhann 

er einnig með rekstur á tveimur veitingarstöðum á staðnum, Rauða 

Húsið og Bláa hafið. Við Rauða Húsið, kirkjunna og Húsið þætti honum 

gaman að sjá hellulögð torg í gömlum stíl sem nýst gætu á tillidögum 

en þó hægt að nýta það sem bílastæði þess á milli. Sniðugt væri að 

endurreisa Vesturbúðina og opna þar hótel sem myndi styðja undir 

ferðaiðnaðinn og bæjarfélagið að sögn Jóhanns. Jóhann telur að þrengja 

eigi ekki meira af aðalgötunni þar sem stærð bæjarfélagsins og þéttleiki 

er ekki mikill og slíkt ekki í forgangi að þrengja þurfi að bílum í dag. 

Hann vill frekar sjá áframhaldandi hellulögn að félagsheimilinu Stað 

og áðurnefnt torg við Kirkjuna. Skolpmál hafa verið til vandræði við 

Eyrarbakka og ekki vilji hjá Árborg að koma þeim í rétt horf. Jóhann 

sér Eyrarbakka fyrir sér í framtíðinni sem 1000-1500 manna þorp, með 

helstu þjónustu og verslun ásamt smábátahöfn og léttan iðnað sem væri 

undirstaða atvinnu í þorpinu.
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5.2 Rýmisgreining Kevin Lynch
Með því að nýta greiningu Kevin Lynch sem hann setti fram í bók sinni 

Image of the city (1960) er hægt að draga fram sérkenni Eyrarbakka á 

athugunarsvæðinu. Aðferðin gengur út á það að skilja og flokka eindir í 

landslagi og er skipt í eftirfarandi flokka:

Leiðir um athugunarsvæðið geta verið götur, göngu- og hjólaleiðir.

Mót eru þyngdarpunktar þar sem vegir mætasta, gatnamót, torg,  

     götuhorn þar sem fólk mætist eða kemur saman.

Jaðar eru þar sem auðsjáanlega skil eru á millisvæða.

Kennileiti skera sig úr umhverfinu, geta verið styttur, byggingar,  

     skilti, fjall, fjara, turn eða verslun. Kennileiti getur hjálpað fólki  

     að rata og átta sig því hvar það er staðsett.

Heildir/ svæði skiptast í opin og lokuð svæði, hafa hvert sitt eigið  

     sérkenni eða svipmót.

Kort 4: Staðsetning bygginga á athugunarsvæði, bláu svæðin sýna almenningsbílastæði. 
(Útfærsla höfundar). 
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Leiðir, mót, jaðar og kennileiti
Mynd 29 sýnir aðalleiðina í gegnum Eyrarbakka og fer í gegnum 

Búðarstíg og Eyrarveg. Aðrar leiðir fara í gegnum minni íbúðargötur og 

athafnasvæði. Gönguleiðir eru við fjöruna, aðalgötuna og íbúðargötur. 

Við aðalgötuna þarf að huga að gönguvænna umhverfi og gera umhverfið 

öruggara fyrir gangandi og hjólandi umferð.

Helstu kennileiti á svæðinu eru Húsið, Eyrarbakkakirkja, Rauða Húsið, 

Sjóminjasafnið, félagsheimilið Staður og fjaran er einnig stórt kennileiti 

fyrir þorpið. 

Mót þar sem fólk eða vegir mætast geta verið þyngdarpunktar. Við 

aðalgötuna er að finna stærri mót og minni mót við fjölsótta staði þar 

sem kennileiti þorpsins má finna.

Jaðar við sjóvarnargarðinn stendur í hæð og sést ekki út á hafið út af 

honum. Jaðar eru einnig norðan megin þar sem íbúðarhús og tún mætast. 

Skörp skil er á milli íbúðarhúsa og athafnasvæðis sem mynda jaðar.

Kort 5: Leiðir, mót, jaðar og kennileiti samkvæmt rýmisgreiningu Kevin Lynch sem eru að 
finna á athugunarsvæði, (útfærsla höfundar).

Mynd 29: Hluti af aðalgötunni sem er aðalleið er sýnd með rauðum lit, (unnið á mynd frá Alta 
ehf. 2011, útfærsla höfundar).
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Heildir/ svæði
Rýmin á svæðinu skiptast í opin græn svæði, sem eru auð tún, gönguleiðir 

og leikvöllur. Betri nýting á opnu svæðunum, eins og stóra túnið við hlið 

Stað þar sem Vesturbúðin stóð, en þar er sólríkt svæði sem hentar vel til 

uppbyggingar. Sjóvarnargarðurinn sem er nokkuð hár getur virkað sem 

hindrun en þegar upp á hann er komið er mikil víðátta yfir fjöruna, þorpið 

og Norður-Atlantshafið. Íbúðarbyggð með húsum frá aldarmótum 1900 

til dagsins í dag er að finna á svæðinu. Opin athafnarsvæði er vestast 

í þorpinu og sum hver í slæmu ásigkomulagi. Safnasvæði er svæðið 

þar sem Byggðarsafn Árnesinga, Húsið, kirkjan, Sjóminjasafnið og 

eini veitingarstaðurinn í þorpinu, Rauða Húsið standa. Svæði þetta er 

vinsæll áningarstaður og sérkenni þorpsins (sjá mynd 30).

Kort 6: Svæði og heildir sem eru að finna á athugunarsvæði, (útfærsla höfundar).Mynd 30: Svæðin skiptast í opin græn svæði (grænt), íbúðarbyggð (fjólublátt), athafnasvæði, 
safnasvæði og þjónustu (appelsínugult). (Mynd unninn á mynd frá Alta ehf. 2011, útfærsla 
höfundar).
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5.3. Almenningsvæði núverandi ástand og landnotkun
Það sem einkennir almenningsrými á Eyrarbakka er hvað þau eru opin 

en það er engan miðkjarna að finna þar. Árið 2000 gerðu Landform 

arkitektar greiningu og hönnunartillögur af svæði sem er staðsett á milli 

Hússins, kirkjunnar og Rauða Hússins, sjá mynd 31. Í þessum tillögum 

er bílnum gert hátt undir höfði með bílastæðum upp við safnarsvæðið. 

Torg er staðsett fyrir framan kirkjuna og Rauða Húsið, ljósastaurar eru 

meðfram götunni og er bílastæði á öllu svæðinu fyrir aftan kirkjuna. 

Í dag er svæðið malarbílastæði (sjá mynd 32).

Við hlið félagsheimilisins Stað er opið grænt svæði sem áður stóð 

Vesturbúðin þar er tækifæri á að skapa aðlaðandi almenningsrými. 

Aftan við Byggðasafnið og á móti Sjóminjasafninu er annað opið grænt 

svæði sem hefur verið sett upp leiktæki einu horni þess, það svæði er 

einnig hægt að nýta betur. Fjarann og gönguleiðin við fjöruna er fjölsótt 

svæði. Hannað hefur verið hjólastólarampur og bekkir við fjöruna aftan 

við bygginguna Stað og er aðgengi gott (sjá mynd 35).

Mynd 31: Tillaga af torgi, (Landform arkitektar, 2000).
Myndir 34: Vesturbúðin stóð á þessu svæði.           Mynd 35: Gott aðgengi er við fjöruna.
(mynd tekin af höfundi 2018).   (mynd tekin af höfundi 2018).

Kort 7: Sýnir staðsetningu á almenningsrými, 
(útfærsla höfundar).

S1

S2

S3 S4

Mynd 32: Bílastæði fyrir framan Rauða Húsið, 
(mynd tekin af höfundi 2018).

Mynd 33: Opið grænt svæði fyrir aftan 
Húsið, (mynd tekin af höfundi 2018).
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5.4 Samgöngur og göturými
Mesti umferðarþunginn um þorpið fer í gegnum aðalgötuna, Búðarstíg 

og Eyrarveg. Hámarkshraði aðalgötunar er 30 km/klst. og er breidd 

götunnar á nokkrum stöðum allt að 10 metrar, sem telst breiður vegur 

og væri við hæfi að vera 7 metrar (Vegagerðin, e.d.). Við aðalgötuna 

er gangstéttir víðsvegar illa hirtir og sumstaðar eru göngustígar aðeins 

meter að breidd eða vantar algjörlega, (sjá mynd 39). Það hefur verið 

unnið að úrbótum á þeim og mætti afmarka þá betur frá götunni, við það 

verður umhverfið lífvænlegra og öruggara.

Mikilvægt er að göturýmið skapi eina heild og sé hannað líka fyrir 

gangandi og hjólandi vegfarendur svo mannlíf aukist. Til að efla mannlíf 

á götum Eyrarbakka þarf að hanna göturýmið fyrir fólk, þannig það 

verði aðlaðandi fyrir íbúa og ferðamenn. Setja má gróður við götur, en 

við það minnkar göturýmið sem jafnframt eykur skjólmyndun og hefur 

jákvæð áhrif á nærveður.

Hafist hefur verið við gerð á hjóla- og göngustíg milli Selfoss og 

Eyrarbakka sem stefnt er að vera tilbúinn innan þriggja ára. Hann er 

aðeins 12,3 km og mun hafa töluverð jákvæð áhrif á Eyrarbakka.

GR1

GR2

GR3 GR4
Myndir 38: Bílastæði við aðalgötuna.    Mynd 39: Gangstéttir víðsvega illa hirtar.
(Myndir teknar af höfundi 2018).

Kort 8: Sýnir sjónlínur í göturými, (útfærsla 
höfundar).

Mynd 36: Hafist hefur verið handa við laga 
gangstétt, vinstra megin á myndinni. 

Mynd 37: Horft í vestur, Eyrarbakkakirkja 
hægra megin á myndinni.
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5.5 Staðarandi Eyrarbakka
Hvert þorp hefur sína sál og sín hús og eru það húsin við aðalgötuna 

á Eyrarbakka sem mynda aðlaðandi götumynd og ákveðna sérstöðu 

sem gefur bænum sérstaka upplifun. Saga Eyrarbakka er áþreyfanleg, 

staðarandinn er því sterkur. Húsin frá blómatímabili þorpsins hafa 

varðveist en önnur horfið úr bæjarmyndinni. Gömlu dönsku húsin 

og ásýndin á svæðinu sýna að hér stendur þorp með merka sögu. 

Verslunarsaga Eyrbekkinga hefur mótað svæðið en hún spannar allt frá 

einokun og fram til verslunarfrelsis. Staðsetning gefur einnig til kynna 

að þar hefur verið sótt í það sem kom af hafi þar sem byggðin stendur 

upp við fjöruna. Staðsetning þorpsins í nálægð við hafið, fjöruna og 

stórbrotna náttúru, er mikilvægt einkenni Eyrarbakka. 

Mynd 40: Fjaran og hafið gefur þropinu sterkan staðaranda, (mynd tekin af höfundi 2018). Myndir 41-47: Staðarandi Eyrarbakka; göturýmið, byggingarnar, hafið, fjaran og náttúran.  
          (Myndir teknar af höfundi 2018).       



33

5.6 Sérkenni Eyrarbakka og skynjun höfundar
Eyrarbakki er lítið þorp sem hefur þann kost að hægt er að fara allar ferðir 

gangandi. Þorpið er umvafið fjölbreyttri náttúru og græn svæði eru inní 

bænum, einnig er nálægðin við fuglafriðlandið, fjöruna og hafið það 

sem eru eftirsóknarvert við staðinn. Landslagið í kringum Eyrarbakka 

er einstakt; Norður-Atlandshafið í suðri teygir sig eins langt og augað 

eygir. Kyrrðin og víðáttan, sem er nær endalaus, einkennir Eyrarbakka.

Húsin við aðalgötuna er hægt að telja sem safnmuni sem hafa varðveist 

vel. Þröng aðalgatan með húsum í hinum ýmsu litum og ásigkomulagi 

gefur þorpinu sérstöðu. Góðar gönguleiðir eru á Eyrarbakka, við fjöruna 

er gönguleið við sjóvarnargarðinn sem nefnist Fjörustígurinn. Hann 

er á milli Eyrarbakka og Stokkseyrar og er skemmtilegur stígur með 

mikið fugla- og dýralíf. Gönguleiðir eru einnig í gegnum bæinn við 

menningarminjarnar og íbúðarhúsin. Tvær verslanir eru á Eyrarbakka, 

Verslun Guðlaugar Pálssonar sem er aðeins með takmarkaðan 

opnunartíma hluta af ári og bensínstöðin.

5.7 Þættir sem geta aukið vistvænni á Eyrarbakka
Tekið er saman þá þættir sem geta gert Eyrarbakka vistvænni 

samkvæmt viðmiðum.

Auðvelt væri að minnka notkun einkabílsins innan þorpsins þar sem 

þorpið hefur þann kost að vera lítið. Gönguvænna umhverfi er því góður 

kostur með uppbyggingu á hjóla- og göngustígum með gróðri víðsvegar 

í þorpinu. Á Eyrarbakka eru eingöngu einbýlis- og tvíbýlishús með sér 

garði sem auðveldar því að ýta undir matjurtrækt, en í þeim görðum sem 

er ekki nægt pláss er hægt að nýta grænu svæðin fyrir matjurtagarða. 

Bæta þarf aðgengi að almenningsrýmum sem geta innihaldið nytjajurtir 

og matjurtagarða. Eyrarbakki á sér fallaega bæjarmynd og skal 

verðveita hana og styrkja sérstöðu hennar, einnig þarf að vernda náttúru 

og menningarminjar en í dag stór hluti hennar á náttúruminjaskrá og 

margar menningarminjar friðaðar. Uppbygging á svæðinu skal leitast 

við að byggja þétt og blandað með íbúðum, verslun og þjónustu.

Að nýjar byggingar séu byggðar sem vistvænar byggingar og taka mið af 

umhverfinu og lágmarka um leið neikvæð áhrif á umhverfið. Byggingar 

skulu einnig byggðar í sama stílbrigði og fyrir er á svæðinu og falla 

vel inn í bæjarmyndina. Taka skal mið af veðurfari við uppbyggingu á 

svæðum.
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5.8. Samantekt úr greiningu
Greiningin varpar ljósi á þá þætti sem þarf að styrkja og taka tillit til við 

hönnun þess. 

Sérstaða Eyrarbakka felst í nátturunni og að byggðin sé lítil og allt er 

í göngufæri innan hennar. Útivistarsvæði eru í og við byggðina, sem 

sum hver þarf að bæta aðgengi að. Menningararfur Eyrbekkinga liggur 

í húsunum, nálægð við hafið og umhverfið. Ásýnd Eyrarbakka er 

margbreytileg og nokkuð snyrtileg en nokkrir hlutir skera í augun þegar 

gengið er um bæinn. Götur og göngustígar eru sumir hverjir í slæmu 

ásigkomulagi og vannýtt svæði eru víðsvegar.

Almenningsrými eru víðsvegar og skiptast í opin græn svæði, göturými 

og umhverfi þjónustubygginga og safnasvæði. Staðarandi Eyrarbakka 

er sterkur en hægt er að virkja hann enn betur. Lítið er um atvinnu á 

svæðinu og þurfa íbúar að sækja vinnu til höfuðborgarinnar, eða í næstu 

bæjarfélög. 

Guðmundur telur að uppbygging ferðamennskunnar á Eyrarbakka sé 

mikilvæg fyrir þorpið og að hún verði byggð upp í samræmi við sögu og 

sérkenni þess. Ferðamennskan skapar störf og styrkir efnahag þorpsins.

Eins og staðan er í dag, samanstendur Eyrarbakki af íbúðarhúsum fyrir 

fólk sem býr á svæðinu og heilsárs sumarhúsum. Gamla frystihúsið 

hefur verið breytt í gistiheimili og menningarhús.

Sjóböð í fjörunni við höfnina mun hafa mikið aðdráttar afl fyrir þorpið.

Til að breyta heilu þorpi í vistvæna átt, þarf að huga að mörgu eins 

og fjallað hefur verið um, einkum í kafla þrjú. Það sem þarf að bæta 

á Eyrarbakka er þjónusta, verslun og heilsugæsla, þar sem að bíll 

er nauðsynlegur til að sækja þjónustu og vinnu í núverandi mynd. 

Menningarsaga þorpsins er einstök og þarf að efla hana með því að sýna 

söguna á einn eða annan hátt.

Helstu niðurstöður höfundar:

• Hægt er að nota almenningsrými til betrumbæta í þorpið.  

• Nokkur græn svæði eru á Eyrarbakka sem mætti þróa frekar.

• Við sjóvarnargarðinn, við hlið félagsheimilisins Stað, er í dag

  autt tún þar sem Vesturbúð stóð, en hún var með fyrstu

       verslunarstöðum landsins. 

• Aftan við Húsið og við hliðin á Sjóminjasafninu er 

 almenningsgarður sem hægt væri að nýta á ýmsum hátíðum.

• Bílastæðið í kringum kirkjuna og Rauða Húsið er svæði sem  

 má nýta betur.

• Lítið er um gróður við aðalgötuna, það mætti bæta.



35

6. Hugmyndaskissur

6.1 Forsendur
Hér er gert grein fyrir því að nýta þær lausnir sem fjallað hefur verið 

um í fræðilega kaflanum og greiningu. Forsendur fyrir svæði sem tekin 

verða fyrir eru eftirfarandi:

 

• Vistvænar lausnir. Nýta þær lausnir sem styðja vistvæn   

 skipulög sem tekin voru saman í fræðilega kaflanum. Áhersla

  verður lögð á vistvænni umferðarmáta með gróðri, svæði 

 til iðkunnar, almenningsrými sem innihalda nytjajurtir og

 matjurtagarða. Val á byggingarefni verður eins náttúrleg og

 kostur er.

• Menningarsaga Eyrarbakka. Taka mið af smágerðu 

 byggðarmynstri og verslunar- og sjósögu svæðisins.

 Útfæra nýja tillögu byggð á sögu fortíðar á nútímalegan 

 hátt og styrkja um leið anda staðarins.

• Sérstaða þorpsins. Unnið verður með sérstöðu þorpsins, þá

 kosti að vegalengdir séu stuttar, húsin við aðalagötuna sé staðsett

 upp við götuna.

• Svæði til iðkunar og dveljast á. Almenningsrými sem hvetja  

 fólk til þess að eyða stundum saman eru dýrmæt fyrir lítil þorp 

 og mikilvægt er að svæðin verði notendavæn og höfði til flestra,

 á þessum svæðum þarf að vera til staðar bekkir og eitthvað

 sem ýtir undir það að fólk dvelji á staðnum.

• Götumyndin sem hefur sinn sjarma vegna nálægð húsanna við 

 götuna. Lögð er áhersla að gera umhverfið aðlaðandi og   

 gönguvænna með svæðum sem eykur mannlíf.

• Veðurfar. Nýta sólrík svæði og taka tillit til vinds.
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6.2 Hugmyndir af tillögum af bæjarrýmum
Tekin eru fyrir þrjú svæði á Eyrarbakka sem voru ákveðin út frá 

greiningu. Ekki er farið yfir heildstætt skipulag fyrir allt svæðið heldur 

miðast tillögurnar að því að sýna vistvænar lausnir og betri bæjarbrag.

 Með þessum fyrir og eftir myndum af tillögum, er sýnt hvernig svæðin 

verða notendavænni.

Kort 9: Svæðin sem tekin verða fyrir sem tillögur eru; Almenningssvæði þar sem Vesturbúðin 
stóð, Bæjarrými á malarbílastæðinu við Húsið og aðalgatan. (Útfærsla höfundar).
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6.2.1 Götumyndin
Áhersla er lögð á að bæta götuumhverfið, en aðalgatan 

er miðpunktur þorpsins og hefur verið sett í hverfisvernd 

til að vernda götumyndina og stílbrigði húsanna. Lagt 

er til að Búðarstígur og Eyrargata verði vistgata, eins og 

gert er ráð fyrir í aðalskipulagi Árborgar, frá Nesbrú að 

Hjallarvegi, sem miðar að því að gangandi vegfarendur 

hafi forgang, það er samtals 530 metrar. Við það mun 

umferð hægjast, sem eykur öryggi, og meira áhersla 

verður á gangandi vegfarendur og reiðhjól.

Yfirborð vistgötunnar er steinlagt sem stuðlar einnig 

að minni ökuhraða. Gatan er þrengd að og gangstétt 

verður breiðari með gróðurbeðum sem aðskilur götuna 

sjá mynd 48. Ljósastaurar verða settir upp til að bæta 

lýsinguna við götuna og er lagt til að settir verða settir 

upp gamlir danskir ljósastaurar með luktum sem falla vel 

inn í götumyndina. Skilti með upplýsingum um svæðið 

og sögu húsanna verður að finna við vistgötuna ásamt 

bekkjum víða á gangstéttum vistgötunnar. Við götuna 

eru kennileiti og menningarminjar þorpsins að finna: 

Húsið, Eyrarbakkakirkja og Rauða Húsið.

Mynd 48: Fyrir og eftir myndir af vistgötu á Eyrarbakka, (útfærsla höfundar).

Fyrir

Eftir
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6.2.2 Almenningssvæði á Eyrarbakka
Grænmetisgarðar og leiksvæði.
Við hlið félagsheimilisins Stað stóð Vesturbúðin, sem í 

dag hefur verið rifinn niður. Útlínur af legu Vesturbúðar, 

sem sýndar verða með lágri steinhleðslu, eru notaðar 

til að sýna hvar hún stóð. Inn í þessum reit verður 

leiksvæði sem tengist sögu svæðisins með víkingarskipi, 

markaðsborðum fyrir búðarleiki, vegasalti og rólum. 

Nýttur verður rekaviður sem komið hefur á ströndina á 

Eyrarbakka við gerð leiktækjanna og mun leikvöllurinn 

byggjast upp á vistvænan hátt með að nýta það sem til er.

Sameiginlegir grænmetisgarðar fyrir íbúa verður 

staðsettur norðvestur megin á svæðinu. Tilvalið er að 

selja umfram afurði og verður því sölubás við veginn.

Fyrir

Eftir
Mynd 49: Fyrir og eftir myndir af almenningsrými, (útfærsla höfundar).
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6.2.3 Torg á Eyrarbakka
Safnasvæðið þar sem Húsið, kirkjan og Rauða Húsið 

standa, hefur mikið aðdráttarafl í þorpinu. Á milli þessara 

bygginga er í dag malarbílastæði sem höfundur telur 

megi betur nýta. Hönnunartillagan mun ýta undir samspil 

rýmismyndunnar, sögu, efnisvals og fjölbreytileika til 

að auka aðdráttarafl og þannig skapa meira líf. Svæðið 

hefur mikið sögulegt gildi fyrir þorpið og telur höfundur 

að aðlaðandi torg fyrir ýmsar uppákomur eins og 17. júní 

hátíðir eða Jónsmessuna, sem er árleg hátíð Eyrarbakka, 

vanti í þorpið. Torgið er steinlagt með grjóthleðslum, 

sem tónar vel við gamla sjóvarnargarðinn fyrir framan 

Húsið. Regnvatnssafnari sem er í laginu eins og merki 

þorpsins, skammtar vatn í gróðurbeð. Stórt gróðurbeð 

sem breytist í grunnatjörn á rigningardögum með gróðri 

og steinum sem er tilvalin fyrir börn til að leika sér í.

Torgið er hannað þannig að halli er á því sem gerir það 

að verkum að vatnið leitar í gróðurbeðið. Steinhlaðið 

svið og bekkir úr endurnýtanlegu timbri, nytjajurtir eru 

víðsvegar í gróðurbeðum sem gefur svæðinu meira líf.

Mynd: 50: Fyrir og eftir myndir af torgi, (útfærsla höfundar).

Eftir

Fyrir
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7. Umræður og lokaorð

Ásýnd á bæjarrýmum er stór þáttur á upplifun fólks, því skiptir máli 

hvernig þau eru hönnuð og séu aðlaðandi. Verkefni þetta hefur varpað 

ljósi á að sé markvisst unnið að draga fram staðaranda svæðisins og 

styðja við sögu þess með vistvænum leiðum, er hægt að auka gæði 

bæjarrýma og þar með auka mannlíf.

Í upphafi þessa verkefnis voru lagðar fram eftirfarandi fimm 

rannsóknarspurningar til að svara því hvernig lítið sjávarþorp á 

Íslandi gæti orðið vistvænna? Hér verður hverri og einni spurning 

svarað en meginrannsóknarspurningunni síðan í lokin.

1. Hvernig má skilgreina vistvæn samfélög, almenningsgarða og  

 bæjarrými.

Í kaflanum “fræðileg samantekt” hér á undan, var skilgreint hvað gerir 

samfélög vistvæn. Vistvænt samfélag er þegar að daglegt líf fólks 

samtvinnast við náttúruna án þess að hafa skaðleg áhrif á hvort annað. 

Slíkt vistvænt samfélag tekur mið af lífverum og vistkerfinu, það 

samþættir efnahag, umhverfi og félagslega þætti. Almenningsrými er 

svæði eða rými í öllum stærðum og gerðum sem þjóna íbúum bæjarins. 

Aðgengi grænum svæðum er afar dýrmæt fyrir samfélag og hefur áhrif 

á líðan okkar bæði andlega og líkamlega. Almenningsrými þurfa að 

bjóða uppá þær athafnir sem íbúar þarfnast, leiktæki, bekki og gott 

aðgengi. Bæjarkjarnar eru miðpunktur og aðdráttarafl bæja. Þar sækist 

fólk eftir því að dveljast. Samspil rýmismyndunar, sögu, efnisvals og 

fjölbreytileika einkennir hið byggða umhverfi bæjarrýmis.

2. Hvernig er hægt að varpa ljósi á leiðir fyrir sjávarþorp eins og  

 Eyrarbakka til að þróast í vistvæna átt eins og sambærileg   

 samfélög erlendis?

Erlend fordæmi hafa sýnt það að vistvæn hverfi og þorp hafa þrifist 

vel. Á Eyrarbakka væri hægt að skipuleggja að vistvænum leiðum með 

því að vernda vistkerfi, nýta vistvænar ofanvatnslausnir, hafa fjölbreytt 

framboð húsnæðis, nýta orku betur, stjórna úrgangi, endurhanna eldri 

byggðarsvæði og notast við vistvæn byggingarefni. Stuðla að hringrás 

innan samfélagsins með því að minnka innstreymi inná það með því að 

endurnýta og endurbæta. Notast við vistvænar samgöngur og taka tillit 

til umhverfisins. Þétt og blönduð byggð með íbúðum, atvinnu, verslun 

og þjónustu er æskileg. Aðgengileg og aðlaðandi almenningsrými sem 

eru gróðursæl. Matjurtagarðar er góð leið til að auka félagsleg samskipti. 

Setja sér markmið um endurnýtingu á úrgangi, fatnaði og mat.
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3. Hvernig má efla staðaranda í litlu samfélagi?

Það er hægt með sérstöðu þess og sögu, sýna betur með sjónrænum 

hætti menningarsögu svæðis með útfærslum sem styðja við söguna. 

Saga staðar hefur mikil áhrif á hvernig við upplifum staðinn. Hægt er að 

efla ímynd staðar og sérstöðu með því að varðveita sögulegar minjar .

4. Hver er stefna Eyrarbakka í augum frumkvöðla og hvaða

  breytingar vilja þeir sjá?

Þeir telja að ferðaiðnaðurinn sé mikilvægur þáttur í uppbyggingu á 

Eyrarbakka í dag en til lengri tíma þarf vonandi ekki að leggja jafn 

mikla áherslu á hann. Mikilvægt er að styrkja menningarsögu þorpsins, 

auka atvinnu og fá fleiri ibúa. Báðir töldu þeir að Árborg þyrfti að veita 

Eyrarbakka meiri athygli og bæta meðal annars úr skolp málum.

5. Hvernig geta vistvæn svæði á Eyrarbakka litið út?

Eins og tillögur hér að ofan sýna geta vistvæn svæði á Eyrarbakka 

verið afar fjölbreytt. Vistgötur sem styðja vistvænar samgöngur, 

almenningsrými sem styðja við vistvænt skipulag og torg sem notast 

við vistvæn og endurnýtanleg byggingarefni.

Í vistvænu samfélagi er mikilvægt að daglegt líf fólks samtvinnist við 

náttúru án þess að skaðleg áhrif verði á hvort annað. Aðgengi að náttúru 

og grænum svæðum er okkur afar dýrmæt og hefur áhrif á líðan okkar 

bæði andlega og líkamlega. Gott almenningsrými, svo sem bæjarkjarnar, 

almenningsgarðar eða sameiginlegir matjurtagarðar geta haft mikið 

aðdráttarafl og góð félagsleg áhrif fyrir íbúa þorpsins. Vistvænar 

samgöngur þurfa að vera til staðar sem leggja áherslu á hjólandi- og 

gangandi umferð í forgang. Aukin þéttleiki svæðisins er grundvöllur 

þess að hægt sé að bjóða upp á hátt þjónustustig í göngufæri og 

sjálfbæran lífstíl. Þorpið þarf að vera skipulagt og uppbyggt sérstaklega 

með vistvænum lausnum að leiðarljósi eins og að nýta vistvænar 

ofanvatnslausnir, nýta orku og úrgang betur ásamt því hvernig skal 

endurhanna eldri byggð. Þegar eldri byggð er endurhönnuð eða byggt 

við hana er mikilvægt að nýta staðarandann og sögu staðar, þannig 

er hægt að efla hann og sýna með sjónrænum hætti menningarsögu 

þorpsins. Með því efla þessa þætti er hægt að styrkja ferðaiðnaðinn sem 

getur gert mikið fyrir efnahag lítillar byggðar. Mín niðurstaða er sú að 

það er hægt að gera lítið sjávarþorp á Íslandi vistvænna en það þarf 

að huga að þeim atriðum sem eru hér nefnd. Slíkt samþættir ekki 

eingöngu vilja heldur efnahag og samfélagslega ábyrgð íbúa á svæðinu.
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Lokaorð
Höfundur telur Eyrarbakka vera einn af merkustu stöðum landsins, 

umvafinn byggðar- og verslunarsögu. Saga hans og staðarandi má ekki 

týnast og falla í gleymsku, því er mikilvægt að nærgætni og umhyggja 

fyrir sögu staðarins sé höfð í fyrirrúmi í uppbyggingu á Eyrarbakka. 

Ekki verði byggð þar “bæjarslys” og þorpið fái ákveðna friðhelgi og að 

aðeins verði byggt upp í stílbrigði sem passar inn í það byggðamynstur 

sem fyrir er, þannig að húsin í þorpsgötunni og sagan verði sem þráður 

í sögu með einum eða öðrum hætti.

Eyrarbakki er að mati höfundar ákjósanlegur staður til að byggja upp 

vistvænt samfélag. Til þess að uppfylla þau skilyrði að verða vistvænt 

þorp þarf að vinna markvisst að því að skipuleggja þorpið vistvænna. 

Það sem vantar í þorpið er heilsugæsla og verslun, svo ekki þurfi að fara 

langar vegalendir til að sækja sér þessar þjónustur. Það sem höfundur 

gæti séð fyrir sér er að Eyrarbakki verði þorp með fjölda matjurtagarða, 

hænsnakofum, stærri húsdýrum þar sem  leyft er í útjörðum þorpsins, 

kjöt og mjólk beint frá býli sent frá næstu sveitabæjum í kring og að 

eingöngu væri vistvænar samgöngur leyfðar innan þorpsins. Það væri 

góð áskorun fyrir lítið þorp eins og Eyrarbakka að setja sér markmið um 

vistvæna stefnu sem er ein leið til að minnka vistspor Íslendinga.  

Með því að byggja upp aðlaðandi, skjólsæl og innihaldsrík bæjarrými 

auðga þau bæinn lífi.Höfundur hefur sett fram tillögur sem sýna hve 

mikill munur yrði á ásýnd og upplifun með slíkri breytingu.

Ávinningur þess að innleiða vistænt skipulag er að minnka viðhald og 

kostnað, jafnt og að draga úr mengun, gróðurhúsaáhirf og vistspori.
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8. Frekari rannsóknir

Það sem hefði mátt betur fara í þessari rannsókn var að í upphafi þessa 

verkefnis hefði mátt tala fyrr við íbúa á svæðinu.  Rætt var við tvo 

frumkvöðla á svæðinu enn betri innsýn inní skoðanir almennra íbúa sem 

búa í þorpinu hefði verið gott. Einnig hefði mátt ræða við sérfræðinga 

á sviði vistvænna skipulaga, mögulega hefði þar komið fram fleiri 

atriði sem bæta má vistvænt samfélag. Einnig hefði það verið gagnlegt 

að ræða við aðila úr sveitastjórn Árborgar og fá þeirra sýn á þessum 

litlu sjávarþorpum innan Árborgar og hvert þeirra álit er á að auka 

vistvæni þar. Betri skilningur hefði verið á því hvað það er sem íbúar og 

sveitarfélagið vill gera og hversu langt það er tilbúið til að ganga í að 

auka vistvæni. 

Rannsóknarverkefni af þessu tagi sem sýnir fram á hvernig breyta má 

byggð með vistvænum leiðum er stórt verkefni og nauðsýn er að setja 

saman skipulagsáætlun. Engar nákvæmar áætlanir eru að finna að því 

að innleiða vistvænt skipulag í dreifbýli á Íslandi nema Staðardagskrá 

21 sem var hætt árið 2009, aðeins hugmyndahefti sem dregur saman 

áherslu þætti og skoðanir fólks. Ljóst er að þegar skipuleggja á byggð 

með vistænum leiðum er það þverfaglegt verkefni sem kallar á aðila með 

mismunandi þekkingu. Með því að nýta skipulagsáætlun og þekkingu 

fagfólks er líklegra að niðurstöður yrðu betri en ella.

Þar sem höfundur telur Eyrarbakka vera ákjósanlegan stað til þess að 

innleiða vistvænar lausnir og vistvænt skipulag þá væri næsta verkefni 

að gera heildarskipulag fyrir allt þorpið. 

Í því skipulagi væri ekki eingöngu verið að einblína á bæjarrými heldur 

heildarskipulag yfir alla byggðina og hvernig skal innleiða vistvænar 

lausnir, allt frá endurnýtingu á úrgangi til nýtingu á orku.
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Myndaskrá
Myndir eru teknar og útfærðar af höfundi nema annað sé tekið fram.

Mynd 1, bls. 3: Vinnuferlið við öflun gagna og úrvinnslu.
Mynd 2, bls. 4: Uppbygging ritgerðar.
Mynd 3, bls. 5: Hinarþrjár stoðir sjálfbærni.
Mynd 4, bls. 6: Markmið með vistvænni byggð er að minnka 
innstreymi og þar með minnka mengun frá svæðinu.
Mynd 5, bls. 9: Dæmigert íbúðarhús í Baskemölla, byggt úr 
vistvænum efnum.
Mynd 6, bls. 10: Matvælarækt milli húsa í Hurdal í Noregi.
Mynd 7, bls. 10: Íbúðarhúsin eru byggð úr náttúrlegum efnum.
Mynd 8, bls. 11: Bo01 hverfið í Malmö er góð fyrirmynd. Sótt af: 
http://www.urbangreenbluegrids.com/projects/bo01-city-of-tomorrow-
malmo-sweden
Mynd 9, bls. 11: Bo01 hverfið í Malmö er góð fyrirmynd 
Mynd 10, bls. 11: Bo01 hverfið í Malmö er góð fyrirmynd 
Mynd 11, bls. 11: Bo01 hverfið í Malmö er góð fyrirmynd 
Mynd 12, bls. 12: Sesseljuhús í Sólheimum.
Mynd 13, bls. 14: Staðarandi er upplifun og skynjun á umhverfið, 
getur verið litir og landslag.
Mynd 14, bls. 16: Gluggi úr þéttbýlisuppdrætti Eyrarbakka. Stór hluti 
svæðisins er á náttúruminjaskrá.
Mynd 15, bls. 17: Loftmynd af Eyrarbakka.
Mynd 16, bls. 17: Hverfisvernd er fyrir alla byggðina á Eyrarbakka.
Mynd 17, bls. 18: Vindrósir sýna ríkjandi vindáttir og hvössustu áttir á 
Eyrarbakka.
Mynd 18, bls. 18: Skýringarmynd byggð á veðurfars upplýsingum frá 
Veðurstofu Íslands.

Mynd 19, bls. 19: Eyrarbakka um aldarmótin 1900.
Mynd 20, bls. 20: Verslun Guðlaugs Pálssonar fyrir miðju, í dag er 
hún aðdráttarafl þorpsins og verslun. Sótt af: https://guidetoiceland.is/
connect-with-locals/regina/the-lovely-little-village-eyrarbakki-on-the-
south-coast-of-iceland-the-house
Mynd 21, bls. 21: Þorpsgatan á Eyrarbakki árið 1916
Mynd 22, bls. 21: Vesturbúðin var glæsilegt mannvirki á 19. öld, en 
var rifinn niður þegar timbur vantaði í nýbyggingar í Þorlákshöfn, sem 
síðar brann. 
Mynd 23, bls. 21: Þorpsgatan hefur haldið sinni upprunalegu mynd. 
Mynd 24, bls. 24: Í dag er svæðið sem Vesturbúðin stóð, opið grænt 
svæði.
Mynd 25, bls. 22: Kaupmannshúsið, eða Húsið eins og það hefur 
verið kallað – geymir sögu verslunar, skemmtana og í dag söguna sem 
byggðasafn. Sótt af: http://brim.123.is/photoalbums/214816/
Mynd 26, bls. 22: Í dag líta byggingarnar vel út, haldið er í 
upprunalegt útlit.
Mynd 27, bls. 23: Helstu viðburðir og þáttaskil á Eyrarbakka sett á 
tímalínu.
Mynd 28, bls. 24: Helstu viðburðir og þáttaskil á Eyrarbakka sett á 
tímalínu.
Mynd 29, bls. 28: Hluti af aðalgötunni er sýndur með rauðum lit.
Mynd 30, bls. 29: Svæðin skiptast í opin græn svæði, íbúðarbyggð,, 
athafnasvæði, safnasvæði og þjónustu.
Mynd 31, bls. 30: Tillaga af torgi.
Mynd 32, bls. 30: Bílastæði fyrir framan Rauða Húsið.
Mynd 33, bls. 30: Opið grænt svæði fyrir aftan Húsið
Mynd 34, bls. 30: Vesturbúðin stóð á þessu svæði. 
Mynd 35, bls. 30: Gott aðgengi er við fjöruna.
Mynd 36, bls. 31: Hafist hefur verið handa við laga gangstétt, vinstra 
megin á myndinni.
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Mynd 37, bls. 31: Horft í vestur, Eyrarbakkakirkj, hægra megin á 
myndinni.
Mynd 38, bls. 31: Bílastæði við aðalgötuna.
Mynd 39, bls. 31: Gangstéttir víðsvega illa hirtar.
Mynd 40, bls. 32: Fjaran og hafið gefur þropinu sterkan staðaranda.
Mynd 41, bls. 32: Staðarandi Eyrarbakka; göturýmið, byggingarnar, 
hafið, fjaran og náttúran.
Mynd 42, bls. 32: Staðarandi Eyrarbakka; göturýmið, byggingarnar, 
hafið, fjaran og náttúran.
Mynd 43, bls. 32: Staðarandi Eyrarbakka; göturýmið, byggingarnar, 
hafið, fjaran og náttúran.
Mynd 44, bls. 32: Staðarandi Eyrarbakka; göturýmið, byggingarnar, 
hafið, fjaran og náttúran.
Mynd 45, bls. 32: Staðarandi Eyrarbakka; göturýmið, byggingarnar, 
hafið, fjaran og náttúran.
Mynd 45, bls. 32: Staðarandi Eyrarbakka; göturýmið, byggingarnar, 
hafið, fjaran og náttúran.
Mynd 47, bls. 32: Staðarandi Eyrarbakka; göturýmið, byggingarnar, 
hafið, fjaran og náttúran.
Mynd 48, bls. 37: Fyrir og eftir myndir af vistgötu á Eyrarbakka.
Mynd 49, bls. 38: Fyrir og eftir myndir af almenningsrými.
Mynd 50, bls. 39: Fyrir og eftir myndir af torgi.

Kortaskrá
Kort 1, bls. 15: Athugunarsvæðið - Eyrarbakki liggur við suðurströnd 
Íslands.
Kort 2, bls. 19: Sögulegir staðir á Eyrarbakka.
Kort 3, bls. 25: Athugungarsvæði sem tekið er fyrir í greiningu.
Kort 4, bls. 27: Staðsetning bygginga á athugunarsvæði, bláu svæðin 
sýna bílarstæði.
Kort 5, bls. 28: Leiðir, mót, jaðar og kennileiti samkvæmt rýmisgrein-
ingu Kevin Lynch sem eru að finna á athugunarsvæði.
Kort 6, bls. 29: Svæði og heildir sem eru að finna á athugunarsvæði.
Kort 7, bls. 30: Sýnir staðsetningu á almenningsrými.
Kort 8, bls. 31: Sýnir sjónlínur í göturými.
Kort 9, bls. 36: Svæðin sem tekin verða fyrir sem tillögur eru; 
Almenningssvæði þar sem Vesturbúðin stóð, Bæjarrými á 
malarbílastæðinu við Húsið og aðalgatan.
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Viðauki B: Vindatlas Veðurstofu Íslands af athugunarsvæði Eyrarbakka. Veðurstofa Íslands. 
(e.d.). Vindatlas Sótt 6. april 2018 af: http://vindatlas.vedur.is/

Viðauki A: Vindrósir frá Veðurstofu Íslands af athugunarsvæði Eyrarbakka. 
Sent að beiðni höfundar 9. april 2018. 
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