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Yfirlýsing höfundar 

 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Hulda Birna Albertsdóttir 
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Ágrip 
Markmið þessarar ritgerðar er að leita svara við eftirfarandi spurningu: Hvernig er hægt að 

gæða miðbæ Bolungarvíkur lífi?  

 

Önnur markmið eru að: 

• Gera hönnunartillögu á miðbæ Bolungarvíkur sem felur í sér betri og skemmtilegri 

nýtingu á honum.  

• Miðbærinn á að geta nýst sem samkomustaður þar sem bæjarbúar geta komið saman 

við ýmis tækifæri og að hann þjóni þörfum íbúanna með það í huga.  

 

Greiningarnar eru nýttar í hönnunarforsendurnar til að ná settum markmiðum. Gerðar voru 

ýmsar greiningar; eins og svæða greining Kevin Lynch (1960). Hún gengur út á að greina 

skipulag bæjarins niður og skoða það með tilliti til formfræði, rýmismyndunar, útlits og 

svæðanotkunar.  

 

Notuð var flokkun Patriks Grahn (1991) á útivistarsvæðum.  Hann skiptir útivistarsvæðum 

niður í stór og minni svæði og verða minni svæðin skoðuð og miðuð við hönnunarsvæðið. 

 

Veðurfar var skoðað og það er gert með því að skoða ríkjandi vindáttir og úrkomuáttir og 

nærveður athugunarsvæðis.  

 

Sólarátt og skuggavörpun er skoðuð með tillit til þess hvernig sólargangurinn er á 

athugunarsvæðinu með það að leiðarljósi, hvar bestu svæðin eru.  

 

Gerð var byggðagreining þar sem aldur og saga húsa hönnunarsvæðisins voru greind og  

hvaða tilgangi þau þjóna. Skoðaður var hæðamismunurinn á húsunum og hvernig þau mynda 

rými. Skoðuð var saga Bolungarvíkur stiklað á stóru í gegnum hana.  

 

Sjónlínugreining var gerð og gengur hún út á það, að valdir eru nokkrir staðir sem greiningin 

er tekin útfrá. Síðan er skráð er svo niður hvað þú sérð á ákveðnum punkti og hvert útsýnið er.  

 

Drög að aðalskipulagi Bolungarvíkur og umhverfismál voru skoðuð. Stuðst var við 

niðurstöður íbúaþings sem ráðgjafastofan Alta sá um (2007). 
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Tekið var dæmi um Austurvöll sem hefur heppnast vel sem torgsvæði í miðbæ Reykjavíkur 

og rætt um hvernig honum var breytt á sínum tíma og hvað það hafði í för með sér. 

Hönnunarsvæðið liggur mjög svipað og Austurvöllur gagnvart sól og vindáttum sem vert er 

að hafa sem hönnunarforsendu. 

 

Niðurstaðan fól í sér að þrengja Aðalstræti,  fækka og breyta bílastæðunum og bæta við gróðri 

á ýmsum stöðum. Hannað var torg sem dregur fólk að svæðinu og hellulagt göngusvæði. 

Fimm inngangar eru að torginu og leiða þeir fólk að úr öllum áttum. Glerhýsi er byggt við 

verslunar- og skrifstofukjarna sem tengir fyrirtækin saman ásamt því að hannað var gott svæði 

fyrir utan Einarshús sem fólk getur setið og notið útiverunnar.  

 

Allar hönnunarforsendur sem gefnar voru fyrir verkefninu skiluðu sér út í tillöguna og finnst 

höfundi honum hafa gengið ágætlega með það. Eftir greiningar á svæðinu og öflun upplýsinga 

komst höfundur að þeirri niðurstöðu að umhverfismál eru látin sitja á hakanum í Bolungarvík. 

Ef til vill er hægt að vekja fólk til umhugsunar um umhverfi sitt með þessu verki, en þörf er á 

hugafarsbreytingu hvað þetta varðar.  

 

Lykilorð: Bolungarvík, greiningar, hönnunarforsendur, hönnun. 
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Þakkir 
Mig langar að þakka Samsoni B. Harðarsyni landslagsarkitekt og kennara 

Landbúnaðarháskólans fyrir leiðbeiningu, aðstoð og yfirlestur þessarar ritgerðar, allt frá 

gagnaöflun til lokayfirlesturs. Einnig vil ég þakka Auði Sveinsdóttir landslagsarkitekt og 

dósent/brautarstjóra Umhverfisskipulags fyrir góðar ábendingar við verkefnið. Þá vil ég þakka 

Bolungarvíkurkaupstað fyrir framlag sitt, Teiknistofunni Eik, Veðurstofu Íslands, 

Teiknistofunni Tröð og Náttúrustofu Vestfjarðar fyrir gögn sem nýtt voru í verkefnið. Síðast 

en ekki síst vil ég þakka dóttur minni Andreu Ósk Óskarsdóttir, foreldrum mínum, Þórhildi 

Björnsdóttur og Alberti Guðmundssyni fyrir ómetanlega umburðarlyndi og aðstoð í minn garð 

til þess að gera mér kleift að klára þetta verk. Einnig vil ég þakka móður minni fyrir yfirlestur 

og ábendingar við orðalag. 
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1. INNGANGUR 
Bolungarvík er nyrsti kaupstaður við sunnanvert Ísafjarðardjúp. Það er rúmlega 900 manna 

bæjarfélag sem hefur haft megin tekjur sínar af fiskimiðunum. Í þessu lokaverkefni ætla ég að 

setja fram hugmyndir um skipulag og hönnun fyrir miðbæinn og svara spurningunni: Hvernig 

er hægt að gæða miðbæ Bolungarvíkur lífi? 

 

Verkefnið er í raun tvíþætt. Það byggir á greiningu á svæðinu og hönnunartillögu. Miðbær 

Bolungarvíkur var fyrir valinu vegna þess að höfundur ólst upp í Bolungarvík, og hefur 

honum þótt miðbærinn líflaus, of gisinn og skjóllaus. Umhverfismálum og umhverfinu hefur 

lítið verið sinnt í bæjarfélaginu og hefur það augljóslega verið í lítilli uppbyggingu síðustu 

áratugi. Miðbærinn er frekar stórt opið svæði og þess vegna er áhugavert að hanna rými þar 

fyrir fólk sem gefur marga möguleika á nýtingu þess.  

 

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að gera hönnunartillögu á miðbæ Bolungarvíkur sem felur í 

sér betri og skemmtilegri nýtingu á honum. Það verður reynt með því að gera miðbæinn 

sýnilegri, líflegri, fallegri og skilmerkari. Til að geta það verða gerðar greiningar á svæðinu 

sem rætt verður um síðar.  

 

Miðbærinn á að geta nýst sem samkomustaður þar sem bæjarbúar geta komið saman við ýmis 

tækifæri og þjóni þörfum íbúanna með það í huga. Til að ná því markmiði verður 

götumyndinni breytt, með þrengri götu og gróðri, góðum gangstéttum sem sameina svæðin 

sitt hvoru megin við götu. 

 

Forvarnarverkefnið „Hraustur bær – traustur bær hefur verið í gangi um nokkurt skeið. 

Verkefnið hefur það að leiðarljósi að bærinn sé heilbrigt og fjölskylduvænt samfélag með 

góðu aðgengi að heilbrigðu og fallegu umhverfi (Bolungarvíkurkaupstaður, á.á.b). 

 

Engin ákveðin umhverfisstefna er í bænum og ekkert farið að vinna í Staðardagskrá 21 fyrir 

bæjarfélagið en í aðalskipulaginu eru markmið bæjarfélagsins um hvernig nýta skuli náttúru 

og auðlindir (Bolungarvíkurkaupstaður, 2010a). Engin sambærileg verkefni hafa verið gerð á 

þessari staðsetningu fyrr.  
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2. GÖGN OG AÐFERÐIR 

2.1.  Vinnuferill 

Gerð var tímaáætlun um vinnslu verkefnisins samhliða samningnum um lokaverkefnið. 

Ákveðið var sumarið 2009 hvaða greiningar skuli nota og þær gerðar og teknar ljósmyndir af 

svæðinu. Byrjað var á því að vinna verkefnið í desember 2009, en hæðamælingar ásamt 

sjónlínugreiningu gerðar í mars 2010. Lokaverkefninu var svo skilað og því lauk 3. maí 2010.  

 

2.2. Gögn og aðferðir 

Mikilvægt er að afla sér gagna við greiningu og hönnun. Við gerð korta og skýringarmynda 

voru notuð forritin Microstation V8 XM, Google SketchUp 7 og Photoshop CS3. 

 

Grunngögn frá Teiknistofunni Eik voru notuð ásamt teikningum af Félagsheimili nýttar frá 

Teiknistofunni Tröð. Loftmyndir voru notaðar með leyfi Teiknistofunnar Eik frá Loftmyndum 

ehf. Gögn voru einnig fengin hjá Veðurstofu Íslands, Vegagerðinni og hjá bæjarskrifstofu 

Bolungarvíkur um ýmis málefni. Til ýmissa upplýsinga var notast við Landupplýsingakerfi 

Bolungarvíkur, veraldarvefinn og munnlegar heimildir frá bæjarbúum og bæjarstjóra. 

Heimildir voru fengnar úr bók Jóns Þ. Þórs; Sögu Bolungarvíkur, ásamt því að drög 

Aðalskipulags Bolungarvíkur 2008-2020 var nýtt við gagnaöflun. Bókin The Image of the 

City eftir Kevin Lynch (1960) var nýtt til greiningaaðferða.  

 

Svæða greiningin Kevin Lynch er aðferð til að draga fram auðkenni í byggðu umhverfi og 

greina rýmin innan þess. Markmið greiningarinnar er að skilja formin í umhverfinu og átta sig 

á hvernig miðbærinn skiptir sér niður í ákveðin rými. Greiningin gengur út á að flokka 

landslag niður í fimm flokka: Leiðir (paths), jaðar (edges), svæði (districts), mót (nodes) og 

kennileiti (landmarks). Þessum flokkum er svo gefin vægiseinkunin; minna farin leið – meira 

farin leið. Flokkarnir eru þá samtals 10. Þessi flokkun er grunnþáttur í formi 

borgarinnar/bæjarins að mati Lynch (1960). 

 

Leiðir (paths) 

• Leiðirnar sem fólk fer eru oft tilviljunarkenndar en einnig geta það verið auðveldustu 

leiðirnar til að komast á staðinn. Leiðir geta verið götur, gangstéttir, slóðir, lestar-, 
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flug- og siglingarleiðir. Þetta eru bæði vinsælar leiðir og minna farnar leiðir sem fólk 

notar til að ferðast. 

Jaðar (edge) 

• Jaðar eru þar sem skýr mörk eru á milli svæða. Hann getur myndað kant eða skörp 

sjónræn skil. Getur verið bæði náttúrulegur og manngerður. Jaðarinn getur verið í 

ólíkum skala eftir stærð greiningarinnar.  

Svæði (district)  

• Svæði hafa sín eigin auðkenni og svipmót. Geta bæði verið náttúruleg og manngerð. 

Skalinn er ólíkur eftir stærð greiningarsvæðisins.  

Mót (nodes) 

• Mót eru þar sem hlutir gerast, fólk safnast saman eða mætist. Það getur verið gatnamót 

eða torg eða verið þar sem áhrifaleiðir mætast eða endastöðvar, þar sem ein gerð 

umferðar tekur við að annarri. Mót geta verið í ólíkum skala, til dæmis er Reykjavík 

áhrifasvæði á Íslandi, Austurvöllur er mót í Reykjavík. Það er ákveðinn staður en 

hefur samt sem áður ákveðna virkni.  

Kennileiti (landmarks) 

• Kennileiti gegna mikilvægu hlutverki fyrir fólk til að ná áttum og rata. Þau eru til 

dæmis sérstæðar eða sögufrægar byggingar sem allir þekkja eða auðvelt er að sjá. Þau 

geta líka verið lítil og sést frá ýmsum sjónarhornum. Kennileiti geta verið kirkjur, 

hótel, fjöll, styttur, tré eða jafnvel hurðarhúnn. Fer allt eftir skala greiningarinnar.  

 

Bók Patriks Grahn (1991) Om Parkers Betydelse var einnig notuð í greiningarvinnu 

verkefnisins. Patrik Grahn hefur rannsakað nýtingu fólks af görðum og útivistarsvæðum síðan 

1983. Kenningar hans byggjast á því að græn svæði hafa viss gildi fyrir heilbrigði manna og 

dýra, að þau afmarki svæði, gefi fólki frelsi til þess að njóta útivistar í manngerðu og 

náttúrulegu umhverfi og þjóni þörfum mismunandi hópa í þjóðfélaginu. Hann skiptir grænum 

svæðum upp í tvo megin þætti: svæði þar sem fólk getur stundað íþróttir og svæði þar sem 

hægt er að kanna og skilja umhverfið, bæði það náttúrulega og það menningarlega. Græn 

svæði innan þéttbýlisins er mikilvægur þáttur í skipulagi bæja og sem hluti af heilsuvernd. 

Grahn byggði flokkun sína á 8 grunneiginleikum en hann skiptir þessum 8 eiginleikum á milli 

stærri og minni svæða. Á stóru svæðunum voru það: það villta, það gróskumikla og 

fjölskrúðuga, það víðlenda og óhefta, og það friðsæla. Á minni svæðum voru 4 flokkar sem 

hann nefnir: það almenna, það leikvæna, það skemmtilega og það menningarlega. Fólk velur 
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sér mismunandi útivistarsvæði eftir því hvað þau ætla sér að gera. Þegar búið er að ákveða 

það velur fólk sér svæði sem það ætlar að nota. Eitt útivistarsvæði getur innihaldið alla þessa 

eiginleika, eða bara fáa sem enga (Grahn, 1991). Hér að aftan eru fjórir flokkar fyrir minni 

svæði lýst: 

 

Það almenna. 

• Þessi svæði eru fyrir fólk til þess að safnast saman í opnum rýmum, yfirleitt tengt 

hátíðarhöldum eða einhverjum uppákomum. Á slíkum svæðum mætist fólk, en mikil 

þörf er á þannig svæðum fyrir tilfallandi uppákomur líkt og útimarkaði, baráttufundi 

og ýmsa almenna íþróttaleiki. 

 

 Það leikvæna. 

• Leikvænu svæðin eru yfirleitt skipt upp í tvo megin þætti: til leikörvunar og til 

íþróttaiðkunar. Leikvænu svæðin þurfa að vera varanleg og vera staður fyrir 

ímyndunaraflið, könnunarleiðangra, til örvunar og veita tækifæri. 

 

Það skemmtilega.  

• Þessum flokk er skipt í tvo flokka: friðsælu svæðin og skemmtilegu svæðin. 

Skemmtilegu svæðin eru andstæðan við friðsælu svæðin. Það eru staðir þar sem fólk 

hittist á: veitingarstaðir, litlar búðir, tónlist og skemmtanir í skemmtilegu umhverfi. 

Blómaker, gróðurbeð, kvöldlýsing, gosbrunnar og fleira sem fegrar umhverfið og gerir 

það skemmtilegra er oft sýnilegt á þessum svæðum. Þar má oft sjá litlar bæjarhátíðir 

eða hvers kyns útiathafnir sem fólk kemur saman á. 

 

Það menningarlega. 

• Staðir sem einkennast af fallegum listaverkum, blómabeðum, minnismerkjum og fleira 

sem táknar menningu. 

 

Sjónlínugreining var gerð af svæðinu og gengur hún út á að athugandinn velur sér ákveðinn 

stað til að gera greininguna á. Athugandinn sest/stendur svo á staðnum og horfir út frá honum. 

Þá er skráð niður það útsýni sem sést frá þeim punkti niður á loftmynd og teknar myndir af 

útsýninu. Þetta er gert til þess að fá mynd af því hvað fólk sér á vissum útsýnispunktum og 
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hvernig sé hægt að haga staðsetningu fyrirbæra til þess að þau séu sýnileg, eða ekki og/eða 

falli vel af því landi sem fyrir er. (Stahlchmidt, 2001,49). 

 

Við vinnslu verkefnisins voru nokkrar vettvangsferðir farnar til að meta aðstæðurnar og gera 

greiningarnar.Við gerð korta voru notaðar loftmyndir og stuðst við ljósmyndir.  

 

Svæðið var hæðamælt á nokkrum stöðum til að hægt væri að gera betur grein fyrir svæðinu.  

 

Niðurstaða fékkst út úr greiningunum og gerðar hönnunarforsendur. Loks var gerð 

hönnunartillaga á svæðinu.  

 

3. ATUHUNARSVÆÐIÐ 

3.1.  Lega athugunarsvæðisins 

Athugunarsvæðið sem um ræðir er á 

Íslandi, nánar tiltekið í Bolungarvík. 

Bolungarvík er kaupstaður nyrst við 

sunnanvert Ísafjarðardjúp (sjá kort 1). 

Þéttbýlið stendur við grunna vík sem 

opin er til norðausturs og afmörkuð 

háum fjöllum; Traðarhyrnu, Ernir og 

Óshyrnu. Löng fjara liggur eftir 

víkinni sem er oft nefnd sandurinn og 

er mikið nýttur til útivistar. Flatamál 

kaupstaðarins eru 109 km2 og 

þéttleiki byggðarinnar 8,3/km2 (Bolungarvíkurkaupstaður, á.á.c). Íbúafjöldi í Bolungarvík 

desember 2009 var 968 en hefur sú tala rokkað sífellt á undanförnum áratugum (Guðmunda 

Ólöf Högnadóttir, munnleg heimild, 18.febrúar 2010). Miðbærinn er á sléttlendi en 

hæðarlínurnar á svæðinu liggja frá 3 metrum í 8 metra yfir sjávarmáli.  

 

 

 

 

Kort 1. Kort af Íslandi af vef  Fasteignamats ríkisins. Rauði 
punkturinn sýnir staðsetningu svæðisins. 
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3.2. Mörk Athugunarsvæðisins  

Athugunarsvæðið er í miðbæ Bolungarvíkur og eru mörk 

þess dregin í kring um Aðalstræti 24, Aðalstrætis 21, 

Vitastíg 1, 3, Skólastígs 4, 6, Hafnargötu 35, 37 og 41. Þessi 

hús hafa ekki sameiginlegar lóðir og eru fyrirtækin 

umhverfis svæði 3 sem eiga þær lóðir. Gert verður ráð fyrir 

því að Bolungarvíkurkaupstaður eignist lóðirnar og fái að 

nýta þær undir torgsvæði. Lóðamörk fengust hjá 

Landupplýsingakerfi Bolungarvíkur (2010) (sjá kort 2).  

Svæðunum verður skipt upp í þrjú svæði og nefnast þau: 

Svæði 1, svæði 2 og svæði 3 til þess að auðvelda því að lýsa þeim og greina (sjá kort 3). Þetta 

svæði er álitinn vera miðbærinn að mati íbúa Bolungarvíkur sem mættu á íbúaþing sem var 

haldið með ráðgjafastofunni Alta í undirbúningsvinnu við gerð aðalskipulags Bolungarvíkur 

10. febrúar 2007. Rætt verður hér að aftan betur um athugunarsvæðið og aðalskipulagið.  

 

 

 

 

 

Kort 3. Skipting athugnarsvæðis upp í þrjú svæði, húsnúmer og götuheiti.   

Kort 2. Lóðamörk athugunar-
svæðisins.  
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3.3. Aðliggjandi svæði 
Miðbærinn liggur neðarlega í Bolungarvík og 

er ýmis þjónusta á Aðalstrætinu (sjá kort 4). 

Árborg sem eru þjónustuíbúðir aldraða ásamt 

Sjúkrahúsi Bolungarvíkur eru við hlið 

athugunarsvæðis. Sparisjóður Bolungarvíkur, 

Pósturinn, Sýslumaður Bolungarvíkur og 

Bæjarskrifstofan eru á Aðalstræti 10-12.  

Skemmti- og veitingarstaðurinn Vaxon er á 

móti Sparisjóðnum á Aðalstræti 9 og 

Verslunin Vélvirkinn er einnig í sama húsi. 

Íbúabyggð er fyrir ofan athugunarsvæðið en 

hafnarsvæðið ásamt beitningar og 

vinnsluhúsum fyrir neðan.  

 

4. GREININGAR 
Þegar landslag og umhverfi er greint ræðst tilfinningin á upplifun áhorfandans. Það getur skipt 

sköpun að áhorfandinn hafi staðarþekkingu eða upplýsingar um staðinn sem skoðaður er. 

Fjölbreytni, sérstaða og fegurð umhverfisins skiptir einnig máli ásamt tilfinningunni að vera 

hluti að sínu nánasta umhverfi.  

Tilfinningin þegar komið er inn á athugunarsvæðið er líkt og miðbæjarlífið hafi verið mjög 

virkt áður fyrr, en nú sé allt líf farið og eftir situr bílaumferðin og húsin sem geyma alla 

söguna. Loftið er ferskt og hreint en smá keimur finnst að salti og sjávarlykt. Hljóðið 

einkennist af þögn, en stökum sinnum heyrist í bílaumferðinni og vélaniði frá höfninni.  

4.1.  Saga 

Landnám í Bolungarvík átti sér stað frekar seint, eða 

um 930-940. Í Landnámabók segir að Þuríður 

Sundafyllir hafi numið land í Bolungarvík og hafi 

búið á Vatnsnesi í Syðridal. Þuríður og fylgdarmenn 

hennar námu Bolungarvík og alla Skálavík en einn 

landnámsmannanna, Þjóðólfur bróðir Þuríðar bjó í 

Þjóðólfstungu (Jón Þ. Þór, 2005). Samskipti 

Mynd 2. Fjallið Óshyrna sem Þuríður 
Sundafyllir er sögð hvíla á. Kletturinn sem 
stendur út er sagt sæti Þuríðar.

Kort 4. Aðliggjandi svæði og þjónusta. 
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systkinanna voru ekki góð samkvæmt þjóðsögunni og lagði Þuríður álög á Þjóðólf fyrir að 

reyna stela kú af henni. Álögin voru þau að hann yrði að steini á Stigahlíðinni þar sem flestir 

fuglar á hann skitu. Þjóðólfur lagði álög á Þuríði á móti, þau voru að hún skyldi verða að 

steini þar sem vindur nauðaði hvað mest og varð hún að bergstandi efst á norðurhorni á 

Óshyrnu. Hluti af kletti Þuríðar hrundi haustið 1836 en sömu nótt er talið að klettur Þjóðólfs 

hafi horfið (Víkari.is, 2007). Stór klettur sem gnæfir yfir Bolungarvík sem er hluti af Óshyrnu 

er sagt vera sæti Þuríðar (sjá mynd 2). Minnisvarði hefur verið settur upp á Vatnsnesi til 

minningar Þuríðar og syni hennar Völu – Steini. 

 

Fólk í Bolungarvík hefur í marga áratugi haft tekjur sínar og lifibrauð af fiskimiðunum, 

einkum vegna þess að kaupstaðurinn liggur vel að þeim í utanverðu Ísafjarðardjúpi. 

Bolungarvík er sjálfstætt samfélag og er ein elsta verstöð landsins.  

Staðurinn hét áður Hólshreppur og innan hans var Skálavík, Bolungarvíkursvæðið, Syðridalur 

og Tungudalur. Árið 1974 hlaut sveitarfélagið kaupstaðarréttindi og nefnist upp frá því 

Bolungarvíkurkaupstaður (Jón Þ. Þór, 2005). 

Byggðamynstrið á 14. og 15. öld einkenndist að þéttbýli eða svokölluðu sæbýlahverfi sem 

reis á Bolungarvíkurmölum. Þar var annarsvegar um að ræða þurrabúðir og hjáleigur frá 

lögbýlum í víkinni og hins vegar verbúðir, en vermenn voru löngum fjölmennir þar á 

vertíðum. Höfðingjar og ríkismenn sóttust eftir eignum og aðstöðu í Bolungarvík enda var 

útgerð og skreiðaverkun arðsamur atvinnuvegur.  

 

Útgerð var vinsæl í Bolungarvík alla árabátaöldina og réru þaðan tugir báta á hverri vertíð. 

Um aldamótin 1900 var þar mesta árabátaverstöð á Vestfjörðum. En hafnarleysið var mikið 

og erfiðar lendingaraðstæður gerðu erfitt fyrir. Það kom sérstaklega í ljós þegar vélbátarnir 

komu við sögu en þá var byrjað á gerð brimbrjóts og varanlegra hafnarframkvæmda. Á 

örfáum árum breytti nýja höfnin verbúðaþorpinu í blómlegt kauptún. Íbúafjöldinn rúmlega 

tvöfaldaðist á einum áratug, ný timburhús risu frá grunni, ný kirkja reis á Hóli og margs kyns 

félagssamtök voru stofnuð. Ný fyrirtæki voru stofnuð og atvinnulífið varð þróttmeira og 

margbreytilegra en áður og í fyrsta skiptið í sögu Bolungarvíkur urðu til stórfyrirtæki þar eins 

og í stærri bæjum. Aukning í sjávarútvegi olli því að verslun og viðskipti fluttust í héraðið í 

stað þess að vera í höndum kaupmanna á Ísafirði eins og áður var. Þetta varð til þess að arður 

sem Bolvíkingar sköpuðu sér með vinnu sinni kom aftur heim, eða staðnæmdist í 

byggðarlaginu, öllum til hagsbóta. Með þessum framförum er hægt að segja að blómatími 

Bolungarvíkur eru fyrstu tveir áratugir 20. aldarinnar (Jón. Þ. Þór, 2005).  
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Á 20. öldinni var Einar Guðfinnsson h.f. lengst af mesta útgerðafyrirtæki í Bolungarvík en 

það fyrirtæki rak umfangsmikla togaraútgerð, fiskverkun, síldarbræðslu og verslun með 

matvöru og ýmsum varning (Jón Þ. Þór, 2007). Fjallað er betur um þá uppbyggingu undir 

byggðagreiningu Einarshússins og skrifstofu og verslunarkjarnans.  

 

Hafnaraðstæður hafa skánað til muna á síðustu áratugum en núna er ágætishöfn í Bolungarvík 

sem nýbúið er að endurgera og breikka sem nemur 40% af stóra brimbrjótnum. (Albert 

Guðmundsson, rafverktaki og íbúi í Bolungarvík, munnleg heimild, 1. febrúar 2010). 

4.2.  Jarðfræði og veðurfar 

Norðaustlæg átt er ríkjandi vindátt í Bolungarvík (sjá mynd 3) (Veðurstofa Íslands, 2010a) og 

sést það best á norðurhluta Traðarhorns sem brimið hefur sorfið af. Veðurfarið mótast af 

landslaginu; hárra fjalla, vogskorinna stranda og djúpum fjörðum. Hafgolan er ríkjandi vindátt 

yfir allt árið í Bolungarvík.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norðaustlæg átt er einnig ríkjandi á sumrin og mynd 4 sýnir ríkjandi vindáttir frá klukkan 10-

21 á tímabilinu maí – ágúst um 11 ára skeið (Veðurstofa Íslands, 2010b). Miða við þessar áttir 

ætti svæðið að vera í skjóli mestan hluta sumarsins, fyrir utan þegar suð og vestlægu áttirnar 

eru ríkjandi. Í þeim áttum er gott að gera ráðstafanir með annarskonar skjól. Úrkomuáttirnar 

eru frá norðri til norðausturs en suðaustanáttin er laus við úrkomu (Bolungarvíkurkaupstaður, 

2010a).  

Sólargangur á svæðinu er frá austri til vesturs eins og á öllum öðrum stöðum og þarf þá að 

huga af því að setja ekki dvalarsvæði eða gróður í skuggasvæði.  

Mynd 3. Ríkjandi vindáttir í Bolungarvík. 
Athugunarsvæðið sést undir.  

Mynd 4. Ríkjandi vindáttir yfir 
sumartímann frá 10-21 á daginn.  
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Athugað var hvernig skuggar leggjast á svæðið með því að teikna hæð húsanna og lag inn í 

teikniforritið Google SketchUp 7 og setja upp rétt tímabelti. Þá reiknar forritið 

skuggamyndunina og teiknað var upp eftir því og sést það á myndum 5, 6 og 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Skuggamyndun á athugunarsvæðinu á vorjafndægri, 

hádegi 21. mars. Langur skugginn einkennist af árstíðinni. 

Mynd 6. Skuggamyndun á athugunarsvæðinu á Jónsmessu, hádegi 

22. Júní. Yfir sumartímann nýtir fólk mest útisvæði og sést hér að 

stór hluti svæðisins er skuggalaust. 

Mynd 7. Skuggamyndun á athugunarsvæðinu á Haustjafndægri, 
hádegi 24. september. 
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Með skuggagreiningunni sést að svæðið í miðju húsanna (svæði 3) er laust við skugga mest 

allt árið og er tilvalið fyrir dvalarsvæði. Suðurhluti verslunar og skrifstofukjarnans er sólsæll 

allt árið og tilvalið að nota hann sem skjól fyrir dvalarsvæði.  

 

Snjóalög í Bolungarvík eru mikil eins og á öllum norðanverðum Vestfjörðum en hafa 

minnkað á síðastliðnum árum. Að meðaltali er snjóþyngst í janúar til mars en á þeim tíma er 

einnig sjávarhiti lægstur og fer hitinn úti fyrir Vestjörðum niður fyrir 3°C. Í köldum veðrum 

getur hafís lagst að landi og getur hann haft tímabundin áhrif á veðurfar, gróðurfar og 

samgöngur á sjó (Bolungarvíkurkaupstaður, 2010a).    

Á veturna þegar snjóar mikið eru hluti af bílastæðum á Aðalstræti oft notuð sem snjógeymsla 

en gert verður ráð fyrir því að því verði hætt eftir að svæðið hefur verið endurhannað og farið 

með snjóinn annað, vegna þess að það er hægt.  

Fjalllendi og auðnir eru ráðandi í Bolungarvík og undirlendið er lítið. Algengasta 

jarðvegstegundin er skriðujarðvegur og ræktanlegt land er frekar lítill hluti af flatamáli 

landsins. Gróðurlítið eða gróðursnautt er efst til fjalla en á láglendinu eða neðar er lyng og 

kjarrgróður ríkjandi (Bolungarvíkurkaupstaður, 2010a). 
 

Á athugunarsvæðinu er ýmiss gróður. Á svæði 1 hjá Félagsheimili má nefna alaskayllir, 

alaskavíðir, reyniblöðku og blátopp. Náttúrustofa Vestfjarða stendur fyrir því að gera 

„grasagarð“ fyrir íslenskar og helst vestfirskar plöntur á svæðinu á hluta svæðis 1. Þau beð 

munu vera skipt upp í flokka og þeir flokkar eru: grös og starir, móaplöntur, votlendisplöntur 

og svo steinbrjótar og hnoðrar (Náttúrustofa Vestfjarða, á.á). Ekki verður gert ráð fyrir 

þessum garði í tillögu en ástæðan fyrir því kemur fram í kafla um hönnunartillöguna. Fyrir 

ofan Félagsheimilið er fjölæringabeð (sjá mynd 8). Á svæði 2 eru tvö fjölær beð ásamt 

sumarblómum (sjást á mynd 14). Á svæði 3 er einungis grasflöt með steinaröð sem sett hefur í 

gamlar skrúfur og bobbingar af skipum og fleira til skrauts.  

Mynd 8. Horft í austur á skipulagsvæði þar sem fjölæringabeð er. 
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Norðan megin verslunar og skrifstofubyggingar eru upphækkuð hlaðin blómabeð sem ekki 

hefur verið plantað í lengi. Það er vegna þess að þar er aldrei sól og lifa blómin ekki.  

4.3.  Byggðargreining  

4.3.1. Einarshús – Hafnargata 41 

Húsið var byggt sem fjölskylduhús árið 1904. 

Pétur T. Oddsson reisti það handa fjölskyldu 

sinni og var það stærra en önnur hús í 

Bolungarvík á þeim tíma (sjá mynd 9). Húsið er 

bárujárnsklætt, á tveimur hæðum ásamt 

steyptum kjallara og er um það bil 107 fermetra 

að stærð. Húsið var á þeim tíma jafnan nefnt 

Péturshús. Mikið gekk á í Péturshúsi eftir að 

hann flutti þar inn, en börn hjónanna Péturs og Guðnýjar dóu hvert af öðru og ýmsir aðrir 

nánir ættingjar og fólk sem vistráðið var á heimilinu. Guðný lést 1922 og árið 1928 stóð Pétur 

einn uppi ásamt þremur fósturbörnum og einni dóttur sinni. Pétur fylgdi fjórtán líkum til 

grafar á sínum tuttugu og þremur árum í húsinu. Pétur lést svo sjálfur árið 1931 (Jón. Þ. Þór, 

2007). 

Einar Guðfinnsson flutti með fjölskyldu sína í húsið árið 1935. Ekki varð sú fjölskylda jafn 

óheppin í húsinu og er það nú í daglegu tali nefnt Einarshús. Einar bjó þar með fjölskyldu sína 

þangað til 1966 eða í rúm 30 ár og þar fæddust fimm börn, en tvö voru fædd. 

Péturshús eða Einarshús á sér þannig mjög tvískipta sögu milli harma og hamingju (Ragna 

Magnúsdóttir, 2008).  Eftir daga Einars grotnaði húsið niður og var ekkert viðhald á því en 

árið 2004 keypti Jón Bjarni Geirsson húsið með því skilyrði að það yrði endurreist í fyrra horf 

(Víkari.is, 2004). Í dag er þar veitingarsala og bar og eru þar geymdar ýmsar minjar og 

ljósmyndir sem lýsa og sýna sögu Péturs og Einars. Húsið hefur ákaflega sterkt menningarlegt 

og sögulegt gildi fyrir bolvíkinga og er mjög mikilvægt að varðveita þá sögu. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Péturshús, seinna Einarshús. 
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4.3.2. Verkalýðs og sjómannafélag Bolungarvíkur – Hafnargata 37 

Sparisjóður Bolungarvíkur lét byggja þetta hús 1930-

1934 undir skrifstofur sínar (sjá mynd 10.) Húsið er 365 

fermetrar og var aðeins ein hæð fyrst, með tveimur 

rúmgóðum herbergjum. Þar voru skrifstofur 

Sparisjóðsins, Lögreglustjórinn og Bókasafn hreppsins 

leigði þar herbergi. Húsið var svo stækkað í þrjár hæðir 

og hefur ýmis starfsemi verið í húsinu síðan (Sigurður 

Pétursson, 2009). Nú er einungis Verkalýðs og Sjómannafélag Bolungarvíkur þar til húsa.  

 

4.3.3. Orkubú Vestfjarða – Hafnargata 35 

Orkubú Vestfjarða lét byggja þetta hús árið 

1985 samkvæmt Fasteignamati ríkisins (2008b) 

og er það skrá sem 394,8 fermetrar (sjá mynd 

11). Húsið er á tveimur hæðum og hefur tvo 

stóra strompa sem geta varpað miklum skugga 

fyrir aftan húsið. Arkitekt hússins er Björn 

Gústafsson. Húsið gegnir þeim tilgangi að vera 

kyndistöð til að hita upp heita vatnið sem fer inn á fjarvarmaveitusvæði Orkubúsins 

(Bolungarvíkurkaupstaður, 2010c).  

 

4.3.4. Rafverk A.G. – Skólastíg 4.  

 
 

Húsið var byggt árið 1954 af Gesti Pálmassyni og er 150 fermetra á einni hæð (sjá mynd 12). 

Upphaflega var þetta hús byggt sem tréverkstæði en seinna varð það rafmagnsverkstæði.  

Rafmagnsverkstæðið Rafverk h.f. sem Guðjón Bjarnason og Valur Karlsson ráku, var þar um 

skeið en svo keypti Sigurður Bernódusson húsið og rak þar Ljósvakann s.f. Árið 1993 keypti 

Mynd 10. Verkalýðs og Sjómannafélag 
Bolungarvíkur. 

Mynd 11. Orkubú Vestfjarða. 

Mynd 12. Rafverk A.G.  
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Rafverk (í eigu Alberts Guðmundssonar) húsnæðið og lager Ljósvakans og er þar rekin 

rafmagnsverktaka starfsemi enn í dag. (Albert Guðmundsson, munnleg heimild, 3.mars 2010).  

 

4.3.5. Verslunar og skrifstofukjarninn - Aðalstræti 21, Vitastígur 1 og 3.  

Þegar öll verslun og atvinnulíf var í 

blóma í Bolungarvík byggði fyrirtæki 

Einars Guðfinnssonar 

verslunarhúsnæði að Vitastíg 1. Það 

var byggt árið 1955 og var Jónatan 

Einarsson, sonur Einars 

Guðfinnssonar framkvæmdarstjóri 

verslunarinnar. Húsið er tveggja 

hæða og 300 fermetra að flatarmáli. Þegar húsið var byggt urðu miklar framfarir í verslun í 

Bolungarvík og gerði nýja verslunarrýmið Einarsmönnum kleift að auka mikið umsvifin í 

verslun sem urðu Bolvíkingum til farsældar.  

Sjöundi áratugur tuttugustu aldar var mikið uppgangsskeið í Bolungarvík og á þeim tíma var 

byggt við Vitastíg 1 þriggja hæða hús með kjallara, alls 500 fermetrar, sem varð Vitastígur 3. 

Vinkilrétt á þessa byggingu kom svo fjögurra hæða hús, 300 fermetra að grunnfleti sem varð 

Aðalstræti 21 og var byggt á þremur árum af syni Einars Guðfinnssonar, Jóni Friðgeiri 

Einarssyni (Jón. Þ. Þór, 2007) (sjá mynd 13). Þegar þessi þrjú hús voru uppkomin var 

fjölbreytnin í húsinu mikil. Í kjallara var veiðafæra og rafmagnsverkstæði. Á götuhæð 

matvöruverslun ásamt bakaríi og kjötvinnslu og á þriðju hæð var iðnaðarhúsnæði. Í kjallara 

Aðalstrætis 21 var geymsla fyrir verslunina, á götuhæð verslun með vefnaðarvörur, fatnað, 

snyrtivörur, skófatnað og fleira. Á tveimur efstu hæðum í því húsi voru skrifstofur fyrirtækja 

Einars Guðfinnssonar (Jón. Þ. Þór, 2007).  

Árið 1993 fór Einar Guðfinnsson h.f. í gjaldþrot og hafa ýmsar verslanir verið í húsnæðinu 

síðan. Í dag er búið að breyta verslunarrýminu á aðalhæð Aðalstrætis 21 í smáverslanir en þar 

starfa einungis tvö fyrirtæki í dag; Hárstofan og Snyrtistofan Mánagull. Á annarri og þriðju 

hæð eru enn skrifstofur og meðal annars er Náttúrustofa Vestfjarðar þar til húsa sem hefur 

einnig kjallarann í því til afnota. Matvöruverslunin Samkaup Úrval á fyrstu hæð Vitastígs 3 en 

Náttúrgripasafn á annarri hæðinni. Á Vitastíg 1 er svo handverksverslunin Drymla og 

Listasmiðja. En þar kemur handverksfólk saman og vinnur. Á efri hæð hússins er 

Félagsmiðstöðin Tópas til húsa en það er félagsmiðstöð fyrir börn á grunnskólaaldri.  

 

Mynd 13. Verslunar og skrifstofukjarninn.  
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4.3.6. Félagsheimili Bolungarvíkur – Aðalstræti 24-26.   

Mikil þörf var fyrir samkomuhús á fyrri helmingi 20. 

aldar. Gamla stúkuhúsið var helsta athvarf 

menningarstarfsemi og félagslífs í Bolungarvík. 

Þegar fram sótti fullnægði húsið ekki þörfum 

íbúanna. Nokkur félagssamtök tóku sig saman um að 

byggja félagsheimilið sem gæti orðið vettvangur 

hvers kyns félagsstarfsemi í byggðarlaginu. Árið 

1945 fékkst uppdráttur af fyrirhuguðu húsi frá 

Reykjavík og var hann samþykktur og byrjað að byggja húsið árið eftir.  

Húsið er 635,3 fermetra samkvæmt Fasteignamati ríkisins (Fasteignamat ríkisins, 2008a) (sjá 

mynd 14) en reiknuð stærð af Teiknistofunni Tröð eftir breytingar er 897, 7 fermetrar (Halldór 

Halldórsson, 2007). Sérstakt félag var stofnað um húsbygginguna 1948 og var þá kosið 

sérstakt framkvæmdarráð. Eftir mikið basl og lán frá Landsbankanum var húsið fullbúið á 

sumarmánuðum árið 1952. Hús þetta hefur reynst Bolvíkingum þörf eign sem mörgum er 

farið að þykja vænt um. Síðustu ár hefur húsið verið í hálfgerðri niðurnýslu vegna fjárskorts 

og kominn tími á endurbætur.  

 

Hafist var handa árið 2007 að endurgera húsið og fékk Teiknistofan Tröð verkið. Teiknistofan 

teiknaði viðbyggingu á húsið og endurhannaði það allt að innan (sjá mynd 16). Viðbyggingin 

er steinsteypt, eins og húsið og er nýr aðalinngangur fyrir félagsheimilið, miðasala, fatahengi, 

snyrtingar, ræsting og anddyri ásamt inngangi. (Halldór Halldórsson, 2007). (sjá mynd 15). 

Fyrir utan húsið er útisvið og steinsteypt dvalarflöt fyrir framan sviðið en smágarðurinn við 

hlið Félagsheimilisins lokar mikið á þetta nýja svæði. Núna í desember (2010) verður húsið 

tilbúið eftir lagfæringuna og verður mikill munur að geta nýtt húsið fyrir Bolvíkinga og aðra 

aftur til ýmissa menningarviðburða (Bæjarins Besta, 2010). 

Mynd 15.  Félagsheimilið eins og það lítur út í dag.  

Mynd 14. Félagsheimilið eins og það var fyrir 
breytingar.  
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4.3.7. Niðurstaða  

Húsin á athugunarsvæðinu hafa verið byggð á mismunandi tímum, enda sést það á 

mismunandi byggingarstíl. Einarshúsið og Félagsheimilið eru að verða mjög falleg í dag, en 

það er vegna þess að þau eru í endurbyggingu. Hin húsin eru síður falleg og ástæðan fyrir því 

er viðhaldsleysi. Mjög mikilvægt er fyrir miðbæ að hafa ásýnd húsa fallega. Húsin mynda 

ákveðið rými sín á milli á svæði 3. Félagsheimilið er þar undanskilið en það myndar rými sem 

gerir svæðið að einni heild, lóð Félagsheimilisins (svæði1), götuna (svæði 2) og stóra 

grassvæðið (svæði 3). Húsin eru ekki öll jafn há en verslunar og skrifstofubyggingin er hæst 

þessara bygginga. Félagsheimilið er einnig frekar hátt og sýnist hærra þegar staðið er á svæði 

3. Húsin á svæði 3 (Einarshús, Verslunarhúsið , Verkalýðs og sjómannafélagið og Orkubú 

Vestfjarða) eru svipuð á hæð, en hús Rafverks A.G sker sig úr hvað varðar hæð vegna þess að 

það er einni hæð (sjá mynd 23). 

 

4.4. Svæða greining 
Svæða greining samkvæmt kenningum Kevin Lynch var gerð þannig að höfundur dvaldi í 

miðbænum um stund sumarið 2009 og skráði niður hvaðan fólk var að koma og hvaða leið 

það fór. Ekki voru gerðar nákvæmar talningar á hversu mikil umferð var á götunni eða hversu 

margir fóru um hana. Talningar hjá Vegagerðinni á Óshlíð gefa til kynna að árdagsumferð er 

805 bílar árið 2009 (Vegagerðin, 2010, 215) svo það gefur okkur vísbendingu hversu margir 

koma inni í bæinn og keyra flestir í gegnum svæðið. Miklu fleiri fara um götuna þar sem hún 

Mynd 16. Sniðteikning af Félagsheimil Bolungarvíkur sem Teiknistofan 
Tröð gerði.  
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er aðal samgönguæðin í gegnum bæinn og upp í efri bæ. Notuð var loftmynd og gerð kort af 

því hvernig fólk ferðaðist um svæðið. Höfundur er staðkunnugur íbúi og notast var við 

reynslu hans á umgangi svæðisins. Leiðirnar voru svo skráðar niður á loftmynd til að kanna 

form, hönnun og einingar svæðisins.  

 

4.4.1 Leiðir (Paths) 

Leiðir sem fólk fer í Bolungarvík eru mjög mismunandi, en alla jafna eru ákveðnar ríkjandi 

leiðir sem sjást á korti 5.  

• Gangandi vegfarendur (mjórri línan) fara iðulega eftir göngustígunum, þó með einni 

undantekningu, þá fara þeir skáhallt yfir umferðargötuna.  

• Aðalstræti er mjög umferðaþung gata og oft er keyrt hratt á henni, en hámarkshraði er 

50 km/klst. Gatan er bein og breið og engar hraðahindranir á henni. Hún er einnig 

samgönguæð sem leiðir fólk vítt og breitt um bæinn.  

• Skólastígurinn leiðir fólk úr efri byggð í neðri byggð.  

• Á Vitastígnum er ekki eins mikil bílaumferð og á Skólastíg og Aðalstræti en þrátt 

fyrir það er umferð gangandi vegfarenda nokkur.   

 
 

Með þessu sést hvernig umferðin er í dag, og mun vera viðhaldið þessu meginleiðum í 

hönnunartillögu. Með því að bæta inn leið á svæði 3 er hægt að styrkja tengsl hafnarsvæðisins 

og miðbæjarins og nýta um leið svæði 3 fyrir almenning. Hjá félagsheimili þarf að reyna 

styrkja leiðirnar og fá fólk inn í garðasvæðið ef það á að nýtast eitthvað. 

 

 

 

Kort 5. Leiðir sem fólk ferðast. 
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4.4.2. Jaðar (edges) 

Skörp skil á milli svæða eru hér kölluð jaðrar. Nokkrir jaðrar eru á athugunarsvæðinu: 

• Í miðbænum eru skýr skil á milli götu og grassvæða sitt hvoru megin götunnar. 

o Tengingarnar geta bæði styrkt og hindrað flæði á milli þessara rýma, en í þessu 

tilviki hindrar þessi jaðar flæðið.  

• Milli grassins og bílastæðis á milli svæða 2 og 3.  

• Í kring um dvalarsvæði Einarshússins. 

• Í kring um smágarðinn hjá Félagsheimilinu vegna steinveggjanna og háa gróðursins.  

• Milli nýju steyptu dvalarstéttarinnar hjá Félagsheimili og grassvæðisins fyrir utan 

Félagsheimilið.  

• Þessir jaðrar eru frekar veikir og eru ekki miklar hindranir en alla jafna þarf samt að 

huga að þeim með það að leiðarljósi hvort þeir eigi að vera eða ekki. Sjá kort 6.  

 
 

Með tillögu um að reyna sameina þessi svæði þarf að minnka jaðar götunnar og helst að taka 

hann á einhverjum stöðum. Huga þarf að jaðri á svæði 3, milli innkeyrslu og grass, hvort eigi 

að taka hann eða breyta honum. Jaðar dvalarsvæðis Einarshússins þarf annaðhvort að taka eða 

stækka svæðið til að gera það notendavænna og búa til rými til að sitja úti í (sjá niðurstöðu). 

 

4.4.3. Svæði (Districts) 

Þrjú stór megin svæði er á athugunarsvæðinu: Svæði 1 hefur að geyma allt grassvæðið þar, 

ásamt smágarðinum. Svæði 2 og 3 eru líka skilgreind sem stór svæði (sjá kort 7). Sex minni 

svæði eru greind og þau eru:  

• Dvalarflötin hjá Einarshúsi. 

Kort 6. Jaðrar svæða.  
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o Þetta svæði inniheldur borð og bekki sem eru í einkaeigu Einarshúss. Verið er 

að endurgera þetta svæði og verður það tilbúið innan tíðar. Svæðið er frekar 

lítið en með því að slétta úr því í kring með hellulögn væri hægt að stækka það 

og gera það skemmtilegra.  

• Litli hringurinn hjá Verkalýðs og sjómannafélaginu með bekkjunum inn í. 

o Þetta svæði er hellulagt, mjög lítið og grátt en steypt hleðsla umlykur það. Það 

er í eigu Verkalýðs og sjómannafélagsins en er lítið notað nema stöku 

ferðamenn á sumrin sem borða nestið sitt þarna, en spurningin er hvort það 

virki sem dvalarsvæði.  

• Litli garðurinn hjá Félagsheimilinu. 

o Garðurinn er byggður upp af Vinnuskóla Bolungarvíkur árið 1996 en hefur 

verið haldið við af Umhverfisfulltrúa Bolungarvíkur. Garðurinn er mjög 

lokaður og dregur fólk ekki að sér.  

• Svæðið í kringum innganga smávöruverslananna og Samkaups. 

o Svæðið er hellulagt með tveimur hlöðnum blómabeðum. Sjaldan er plantað í 

þau vegna þess að þau eru norðan megin við hús og sól kemst ekki að þeim. 

Einnig var því hætt þegar E.G. fór í gjaldþrot.   

• Svæðið hjá Bolungarvíkurskiltinu. 

o Upplýsingarskiltið er inn í miðjum bænum þar sem hægt er að sjá loftmynd af 

Bolungarvík ásamt auglýsingum frá fyrirtækjum. Þetta skilti hentar eflaust ekki 

miðbæ og þyrfti að færa nær bæjarmörkum.  

• Svæðið bak við inngang á Félagsheimili.  

o Svæðið inniheldur göngustíg sem liggur meðfram Félagsheimili á Aðalstræti 

og Vitastíg. Þar er líka stór beð með litlum runnum og sumarblómum sem 

Umhverfisfulltrúi Bolungarvíkur plantar í á sumrin. Runnar liggja fyrir aftan 

innganginn og loka enn meira helmingi svæðisins. Sólargangurinn er þannig að 

aðeins morgunsólin næst á þetta svæði. Ef til vill væri hægt að nota það undir 

bílastæði til þess að geta nýtt svæðin sem bílastæðin eru í dag undir 

göngusvæði.  
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4.4.4. Mót (Nodes) 

Greind hafa verið tvö stór mót á athugunarsvæðinu, annað eru vegamót Skólastígar og 

Aðalstrætis og hin eru mót Aðalstrætis og Vitastígs (sjá kort 8). Fjögur minni mót voru einnig 

greind:  

• Gatnamót Hafnargötu og Vitastígs.  

• Inngangur Samkaups.  

• Inngangur smávöruverslananna.  

• Inngangur Félagsheimilis Bolungarvíkur.  

  
 

 

Haldið verður í öll þessi mót þar sem þau eru mikilvæg fyrir samskipti bæjarbúa. Gott væri að 

búa til fleiri mót þar sem fólk gæti hist, til dæmis mót sem myndu sameina innganga í 

verslunar og skrifstofubyggingunni í einn inngang.  

 

Kort 7. Svæði, stór og minni.  

Kort 8. Mót stærri og minni. 
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4.4.5. Kennileiti (Landmarks) 

Greind hafa verið þrjú stór kennileiti við athugunarsvæðið og tvö minni. Sjá kort 9.  

Stór kennileiti: 

• Félagsheimilið.  

o Allir þeir sem koma og heimsækja Bolungarvík myndu þekkja húsið vegna 

þess að það er áberandi.  

• Verslunar og skrifstofukjarnann gætu líka allir þekkt. Bæði er húsið mjög einkennandi 

fyrir verslunarhús og einnig er það ágætlega merkt.  

• Traðarhyrna. 

o Fjallið Traðarhyrna gnæfir hátt yfir 

Bolungarvík (mynd 17) og þegar fólk 

gengur norður um miðbæ 

Bolungarvíkur festir það strax augun á 

það vegna þess hve tignalegt og hátt 

fjallið er. Ef til vill má gagnrýna það 

hvort það teljist til kennileita.  

Minni kennileiti: 

• Skilti sem hefur að geyma loftmynd af Bolungarvík og ýmsar upplýsingar um 

bæjarfélagið fyrir gangandi vegfarendur og ferðamenn (mynd 18).  

• Minnisvarði um Einar Guðfinnsson útgerðar og verslunareiganda og Elísabetu 

Hjaltadóttur konu hans (mynd 19). 

 

Mynd 17. Fjallið Traðarhyrna gnæfir hátt yfir 
Bolungarvík. 

Kort 9. Kennileiti, stærri og minni. 
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Mikilvægt er að halda í kennileiti sem skipta máli en eins og áður kom fram hentar 

upplýsingarskiltið ef til vill ekki í miðbæ og á kannski betur heima við bæjarmörkin. Hægt er 

að búa til nýtt kennileiti eins og torgsvæði með listaverki eða gosbrunni.  

 
4.4.6. Niðurstaða 

Með því að skoða þessar greiningar eru komnar hönnunarforsendur fyrir svæðið. Hér má sjá 

þessa flokkun með það að leiðarljósi hvað verður tekið tillit til og hvað á að víkja. Einnig sést 

hér hvernig svæðin munu breytast (kort 10).  
 

 

Mynd 19. Minnisvarði um Einar Guðfinnsson og 
konu hans, Elísabetu Hjaltadóttur.  

Mynd 18. Loftmynd af Bolungarvíkurkaupstað og 
upplýsingaskilti. 

Kort 10. Flokkun samkvæmt greiningaraðferð Kevin Lynch. Hvað verður tekið tillit til og hvað fer.  
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4.5. Sjónlínugreining 

Við sjónlínugreininguna var ákveðið að taka fjögur sjónarhorn. Sjónarhornin voru valin af 

ýmsum ástæðum sem koma hér á eftir en fyrst og fremst til að sjá það fyrir sér hvernig  

umhverfið er í kring um hönnunarsvæðið (sjá kort 11-14).  

 

Sjónpunktur 1.  

Sjónlínugreining 1 var inn í garði sem er staðsettur 

á lóð Félagsheimilisins. Garðurinn er mjög lokaður 

og sérstaklega á sumrin þegar gróðurinn er í blóma 

(mynd 20). Greiningin var gerð þegar gróðurinn 

var lauflaus en þá sést betur út úr garðinum en yfir 

sumartímann (mynd 21). Þegar setið er inn í 

garðinum og horft út sjást ekki nema hæstu húsin 

og fjöllin í kring. Sjá kort 11.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 11. Bleikur litur sýnir sjónlínuna frá punkti 1.   

Mynd 20. Séð út frá sjónlínupunkti 1.  

Mynd 21. Hér sést hve garðurinn er lokaður á sumrin.   
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4.5.2. Sjónpunktur 2.  

 
Sjónlínugreining 2 var tekinn út á miðri 

götu. Hugsunin á bak við staðsetningu 

þessa punkts er að vera í sama sjónarhorni 

og bílarnir sem keyra inn í miðbæ úr 

suðaustri (sjá mynd 22). Þar er áberandi 

götumyndin á Aðalstrætinu sem lýsir sér 

sem breið gata umlukin húsum sem 

standa frekar langt frá henni. Bílastæðin 

sem liggja meðfram allri götunni gera 

hana breiðari en hún er og myndar þá gatan og bílastæðin mjög stóran sléttan gráan flöt. Á 

þessum punkti eru háu húsin; Félagsheimilið og verslunar og skrifstofubyggingin áberandi 

ásamt því að fjöllin, Traðarhyrna og aðeins að Óshyrnu sjást. Sjá kort 12. 

 

4.5.3. Sjónpunktur 3.  

 

Sjónlínugreining 3 var tekið bak við 

rafmagnsverkstæðið Rafverk (sjá mynd 

23). Þá sést vel yfir fyrirhugað 

hönnunarsvæði sem einkennist af mikilli 

grasflöt.Há hús umlykja grasflötina og 

loka þau svæðinu. Sjá kort 13.  

 

 

Mynd 22. Séð út frá sjónlínupunkti 2.  

Kort 12. Fjólublár litur sýnir sjónlínuna frá punkti 2.  

Mynd 23. Séð út frá sjónlínupunkti 3.  

Kort 13. Gulur litur sýnir sjónlínuna frá punkti 3. 
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4.5.4. Sjónpunktur 4.  

Sjónlínugreining 4 er tekin á dvalarflöt 

Einarshússins sem er verið að lagfæra og 

endurnýja (sjá mynd 24). Þar sést útsýnið 

sem fólk hefur þegar það situr og fær sér 

kaffi í skjól og sólríku svæði. Eins og 

talað er um áður einkennist svæðið af 

grasflöt, en einnig sést hér vel malbikaða 

innkeyrslan að bakdyrum verslunar-

kjarnans. Ernirinn og Tunguhornið sjást 

einnig vel og mynda ákveðna umgjörð um 

Bolungarvík, ásamt fjöllunum Óshyrnu og 

Traðarhyrnu. Sjá kort 14.   

4.5.5. Niðurstaða 

Eftir greiningu á svæðum og sjónlínu spyr höfundur sig að því hver tilgangur smágarðsins sé 

fyrir notendur miðbæjarins. Hann er ekki að virka eins og hann var hugsaður í upphafi og 

útsýni er mjög lítið þar. Svona lítil og þröng svæði hafa oft ekki það aðdráttarafl sem þarf á 

útisvæði.  

Götumyndina er hægt að bæta með því að setja fallega ljósastaura, bæta við gróðri og breyta 

lítillega götumyndinni með því að þrengja götuna og fækka bílastæðunum.  

Útsýni hönnunarsvæðisins þarf að bæta, bæði með því að hanna torgsvæði og breyta ásýnd 

verslunar og skrifstofukjarnans að aftanverðu. Hægt væri að stækka dvalarflöt Einarshússins 

og gera umhverfið fallegra. Upplýsingarskiltið hentar ekki inn í miðbænum. Steyptur hringur 

hjá Verkalýðs og sjómannafélaginu er ekki að gera það gagn sem hann átti að gera í upphafi. 

 

 

Mynd 24. Séð út frá sjónlínupunkti 4.   

Kort 14. Grænn litur sýnir sjónlínuna frá punkti 4.   
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4.6. Patrik Grahn 

Hér er athugunarsvæðið skoðað með fjóra af átta flokkum Patriks Grahn á minni útisvæðum 

að leiðarljósi. Reynt verður að skapa svæði sem laða fram og bæta eiginleika þess samkvæmt 

þessum flokkum.  

 

4.6.1. Það almenna  

Á athugunarsvæðinu gæti verið eitt 

svæði sem gengur undir þennan flokk. 

Svæðið er fyrir utan Félagsheimilið 

þar sem haldið er uppá uppsetningu 

jólatrés á hverju ári (sjá mynd 25). 

Svæðið er ekki tilbúið en þyrfti að 

bæta það í tillögunni. 

 

4.6.2. Það leikvæna  

Ekkert svæði er hér til staðar sem gæti flokkast undir þennan flokk. Hægt væri að gera 

skemmtilegt svæði fyrir ímyndunaraflið.  

 
 

4.6.3. Það skemmtilega  

Hér gæti svæðið fyrir utan Einarshúsið 

verið það skemmtilega þegar það yrði 

tilbúið eftir endurbætur (mynd 26), en í 

dag er ekkert á athugunarsvæðinu. 

Gaman væri að gera eitt slíkt þar.  

 

4.6.4. Það menningarlega. 

Enginn staður er á svæðinu sem gæti flokkast undir þennan flokk í dag, en hægt væri að gera 

stað hjá minnisvarðinn um Einar Guðfinnsson og Elísabetu Hjaltadóttur. Einnig væri hægt að 

skapa fleiri annarstaðar á svæðinu (sjá mynd 19).  

 

4.6.5 Niðurstaða 

Til þess að gera athugunarsvæðið áhugavert og skemmtilegt fyrir alla hópa þarf að búa til 

svæði samkvæmt flokkun Patriks Grahn. Styrkja þarf einnig svæðin sem eru til staðar.  

Mynd 25. Svæðið fyrir utan Félagsheimili Bolungarvíkur.  

Mynd 26. Svæðið fyrir utan Einarshúsið.  
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4.7. Aðgengi fyrir alla 

Aðgengi fyrir alla er sjálfsagður og eðlilegur þáttur í manngerða umhverfinu og oft skortir að 

aðgengi fyrir alla sé tryggt. Fólk í heiminum er farið að eldast meira og meira og lífslíkur 

hreyfihamlaðra og fatlaðra hafa aukist til muna með auknum lífsgæðum og betri 

heilbrigðisþjónustu. Vegna þessa verður að huga vel að aðgengi allra á svæði eins og miðbæ. 

Samkvæmt bókinni Aðgengi fyrir alla – handbók um umhverfi og byggingar er krafan um 

aðgengi fyrir alla byggð á hugmyndinni um jafnan rétt og möguleika fólks til að taka þátt í 

samfélaginu (Jón Ólafur Ólafsson, Sigurður Einarsson, Anne Grethe Hansen, Björk Pálsdóttir, 

Carl Brand & Ólöf Ríkarðsdóttir, 2002). Ef aðgengi hreyfihamlaðra er tryggt, verða aðstæður 

flestra annarra líka betri í umhverfinu, eins og fólks með barnavagna, starrsfólks með verkfæri 

á hjólum og fleiri hópa. Sveitarfélögin og ríkið bera ábyrgð á því að móta umferðarmannvirki, 

en ábyrgð lóðahafa er einnig mikil vegna þess að þeir þurfa að tengja lóðir sínar götukerfinu 

til þess að gott aðgengi verði tryggt.  

 

Útivistarsvæði, torg og almenningsgarðar sem ætlað er til útivistar fyrir almenning verða að 

vera skipulögð þannig að allir geti notað þau og komist til og frá þeim án hindrana. Gæta þarf 

að því að lega gagnstíga sé í halla 1:20 eða yfir því, vegna þess að meiri halli en það veldur 

fólki í hjólastólum erfileikum. Bílastæði þurfa að vera sem næst byggingum til að 

hreyfihamlaðir þurfi að fara sem stystu vegalengdina (Jón Ólafur Ólafsson og fl., 2002). 

 

Umhverfi bygginga á athugunarsvæðinu er hvergi hjólastólavænt að mati höfundar. Ef litið er 

til bygginga á svæðinu er aðgengi vægast sagt bagalegt. Inngangar inn í húsin sjást á korti 15. 

 
Kort 15. Inngangar í byggingar á athugunarsvæðinu. 
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Hér verður skoðað aðgengi inn í byggingarnar sem ætlaðar eru bæjarbúum og umhverfi 

þeirra: 

 

Einarshús 

• Hreyfihamlaðir komast ekki inn um neina innganga vegna þess að þar eru tröppur inn í 

þá alla.  

• Lyftulaust hús.  

• Í kring um inngang í Einarshús er einungis gata og engir gangstígar og ekki er vitað 

hvort það verði gangstétt þar í framtíðinni, nema komi að tillögu Teiknistofu Eikar 

(Erla Bryndís Kristjánsdóttir, munnleg heimild, 10.ágúst 2009). 

 

Verslunar og skrifstofubyggingin.  

• Inngangur skrifstofubyggingar: 

o Kantur óæskilegur og ekki hægt að koma hjólastólum þar inn. 

o Þungar hurðar.  

o Lyfta mjög mjó og opnast út og erfitt að koma hjólastól þar inn, en er í dag nýtt 

þegar fatlað fólk heimsækir náttúrustofuna eða safnið.   

• Inngangur inn í Hárstofu og Snyrtistofu.   

o Mjóar og þungar hurðar ásamt óæskilegum kanti sem hindra að hægt sé að 

ferðast á hjólastólum. 

• Inngangur í Samkaup. 

o Ekki hægt að komast á hjólastól.  

o Þungar en breiðar hurðar, hár kantur og trappa.  

• Inngangur í Náttúrugripasafn og Félagsmiðstöðina Tópas.  

o Ekki hægt að komast vegna tröppu sem er fyrir utan.  

o Mjó hurð. 

o Stigi upp á aðra hæð þar sem Náttúrugripasafnið og Félagsmiðstöðin er svo 

ekki er hægt að fara með hjólastól þar. 

• Inngangur í Drymlu. 

o Ekki hægt að koma hjólastól vegna tröppu, hár dyrakantur.  

 

Aðgengi umhverfis verslunar og skrifstofubyggingu er mjög slæmt. Kantur sem skilur að 

bílastæði og Aðalstræti 21 er um það bil 12 – 18 cm hár og ekki nokkur leið að koma hjólastól 
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þar upp. Skábraut sem liggur upp frá gangbraut og upp á gangstétt er brotin og brött og allar 

steyptar gangstéttar mjög brotnar. Tröppur liggja frá inngangi skrifstofna niður á bakvið 

húsið.  

 

Félagsheimil Bolungarvíkur 

• Frekar mjó inngangshurð en hægt að koma hjólastól inn.  

• Lyfta í húsinu og gott aðgengi inn í húsinu eftir breytingar. 

• Eins og aðstæðurnar eru í dag er ekki hægt að komast inn í húsið vegna þess að engin 

skábraut er frá götu og upp tröppur og gangstétt. Ekki er vitað hvort eitthvað sé 

áformað í framtíðinni að laga það.   

 

Rafverk A.G. 

• Hægt að komast upp kant hjá bílastæði og inn um annan innganginn á hjólastól. 

 

Verkalýðs og sjómannafélag Bolungarvíkur.  

• Ekki hægt að komast inn vegna hás kants fyrir utan og tröppum inni í húsið.  

 

Orkubú Vestfjarða 

• Ekki hægt að komast inn á hjólastól vegna hárra kanta.  

• Frekar slétt hellulagt umhverfi en hár kantur á göngustíg.  

 

Eins og sést á þessari upptalningu hafa hvorki fyrirtækin á athugunarsvæðinu né bæjarfélagið 

gert ráð fyrir aðgengi fyrir alla og eru aðstæðurnar vægast sagt slæmar fyrir fólk sem er 

hreyfihamlað eða með barnavagna. Byggingarlist er langtíma fjárfesting og mannvirki sem 

vandað er til, ávaxtar þá fjármuni sem lagt er í þá, hvort sem hugað er að lægri viðhalds 

og/eða rekstrarkostnaðar eða sveigalegra fyrirkomulags og notagildis á líftíma þess 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Vegna þessa er mikilvægt að huga að aðgengi fyrir alla og er 

það ein að hönnunarforsendum verkefnisins.  

4.8. Niðurstöður greininganna  

• Tilfinningin þegar komið er á einhvern stað skiptir miklu máli fyrir staðinn og getur 

hún verið misjöfn. Ljóst er að landnám átti sér stað frekar seint í Bolungarvík og sagan 
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af Þuríði Sundafylli og fylgdarmönnum hennar er skemmtileg og hefur verið haldið í 

hana í gegnum tíðina.   

• Verslunarkjarninn liggur þannig að hann gefur skjól fyrir ríkjandi norðanáttum og 

dvalarsvæðið snýr á móti suðri og býr það til gott umhverfi til útiveru. 

• Skugginn liggur norður um hádegisbil eftir svæðinu og í byrjun árs er frekar mikill 

skuggi á svæði 3.  

• Lítill gróður er á svæðinu. 

• Húsin eru byggð á mismunandi tímum og stílum en mynda ágæta heild, fyrir utan 

skrifstofubygginguna og Félagsheimilið hvað varðar hæð.  

• Upplýsingaskiltið hentar ekki í miðbænum.  

• Svæðið bak við inngang félagsheimilis hentar vel til bílastæðis. 

• Halda þarf í öll svæði þar sem fólk mætist. 

• Sjónlínugreiningin gefur okkur góða sýn á hvar mikilvæg sjónarhorn eru og hvaða 

svæði sé gott að vernda eða breyta.  

• Dvalarsvæði fyrir utan Félagsheimili er frekar þröngt og lokað vegna smágarðsins við 

hliðina á því. Garðurinn þjónar ekki tilgang sínum.    

• Athugunarsvæðið skortir skemmtileg svæði sem laða að sér fólk samkvæmt 

svæðaflokkun Patriks Grahn.  

• Aðstæður fyrir hreyfihamlaða á svæðinu er vægast sagt slæmar.  

o Endurbætur eru tímabærar á húsunum og umhverfi þeirra þar sem hvergi er 

gert ráð fyrir aðgengi fyrir alla.  

Með greiningarvinnunni og skoðun komst höfundur að því að notendur miðbæjarins eru: 

• Íbúar bæjarins, á öllum aldri.  

• Ferðamenn - íslenskir og erlendir. 

• Íbúar nærliggjandi sveitarfélaga.  

Ferðamennska í Bolungarvík er að aukast með árunum og eru fyrirtæki í bænum óðum að 

leggja áherslu á hana. Dæmi um það er að farið er að huga að Sjóstangveiðihúsum ekki svo 

langt frá hönnunarsvæði og myndi góður miðbær nýtast vel til að laða fólk að miðbænum í 

því sambandi. Því eru notendur miðbæjarins mikilvægur hluti í uppbyggingu hans.  
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5. HÖNNUNARFORSENDUR 

5.1. Aðalskipulag og umhverfismál 

5.1.1. Aðalskipulag Bolungarvíkur 2008- 2020 

Í dag er í bígerð nýtt aðalskipulag fyrir árið 2008 – 

2020 og komin eru drög af því skipulagi á 

veraldavefinn (Bolungarvíkurkaupstaður, 2010a). Þar 

er hönnunarsvæðið skilgreint sem miðbæjarsvæði og 

búið að bæta inn göngustíg um svæðið (sjá mynd 27).   

Við undirbúning aðalskipulagsins var haldinn 

íbúafundur sem ráðgjafafyrirtækið Alta sá um ásamt 

bæjarstjórn Bolungarvíkur (10. febrúar 2007). 

Markmið þess var að nýta skilaboð þingsins við 

stefnumótun í aðalskipulaginu þar sem mótun 

framtíðarsýnar með virkri þátttöku íbúa væri 

mikilvægur liður (Ráðgjafastofan Alta, 2007).  

Þar kom einnig fram hvar íbúar töldu miðbæinn vera. 

Þeir voru sammála um að hjarta bæjarins væri við 

Félagsheimilið og sitthvoru megin við Aðalstrætið 

(sjá mynd 28), það er umrætt hönnunarsvæði. Rætt 

var um að gera Aðalstræti að sérstaklega gönguvænni götu með því að þrengja akreinar, 

breikka göngusvæðið og helluleggja það (Ráðgjafastofan Alta, 2007). Einnig væri hægt að 

koma fyrir gróðri og bekkjum. Skipulag miðbæjarsvæðisins var þó talið eiga ná til stærra 

svæðis en þessa, það er frá gatnamótum Höfðastígs að gatnamótum norðan við ráðhús. 

Svæðið skiptist þannig í tvö megin svæði, hönnunarsvæðið og verslunar og þjónustusvæði 

sem væri norðar (Ráðgjafastofan Alta, 2007). Ekkert deiliskipulag er til af svæði 3, en árið 

2007 var gert deiliskipulag að lóð Félagsheimilis Bolungarvíkur (Arkitektó, 2007). 

 

5.1.2. Umhverfismál 

Staðardagskrá 21 eða Local Agenda 21 er áætlun sem öllum sveitarstjórnum heimsins er 

ætlað að gera í samræmi við ályktun heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og 

þróun í Ríó de Janeiró árið 1992. Samkvæmt Sambandi íslenskra sveitarfélaga (2007) er hún  

ákveðin verkáætlun um þau verk sem þarf að vinna í hverju samfélagi fyrir sig til að nálgast 

Mynd 27. Upp úr uppdrætti aðalskipulags 
Bolungarvíkur fyrir 2008- 2020. Hér sést umrætt 
hönnunarsvæði. 

Mynd 28. Hjarta bæjarins að mati íbúa sem 
mættu á íbúaþingið 10.febrúar 2007.  
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markmiðið sjálfbæra þróun á 21. öldinni. Áætlunin snýr ekki einungis að umhverfismálum í 

venjulegum skilningi heldur er henni jafnframt ætlað að taka tillit til efnahagslegra og 

félagslegra þátta. Bolungarvíkurkaupstaður er ekkert farinn að vinna að Staðardagskránni 

ennþá og hefur enga ákveðna umhverfisstefnu (Elías Jónatansson, Bæjarstjóri Bolungarvíkur, 

munnleg heimild, 14. apríl 2010), en í drögum aðalskipulagsins er komið inn á ýmis 

umhverfismál. Þar sem lögð er áhersla á að öll nýting á náttúru og auðlindum skuli vera í sem 

mestri sátt við umhverfið og hafi sem minnstu óafturkræfu áhrifin. Einnig að tekið verði tillit 

til komandi kynslóða, efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra þátta við ákvarðanatöku. 

Atvinnuvegir svo sem landbúnaður, sjávarútvegur og ferðaþjónusta eiga að verða háð ástandi 

og gæðum náttúrunnar (Bolungarvíkurkaupstaður, 2010a).  

 

Heilsustefna er í gangi í Bolungarvík sem stendur undir nafninu „Hraustur bær- traustur bær“.  

Það er forvarnarverkefni sem fagnaði tíu ára afmæli á þessu ári. Verkefnið hefur það að 

leiðarljósi að bærinn sé heilbrigt og fjölskylduvænt samfélag með góðu aðgengi að heilnæmu 

og fallegu umhverfi. Ýmsar stofnanir taka þátt í verkefninu svo sem félagasamtök, skólar og 

fyrirtæki þátt, ásamt bæjarfélaginu sjálfu (Bolungarvíkurkaupstaður, 2010a). Síðan verkefnið 

fór af stað hefur verið haldið úti dagskrá sem inniheldur m.a. fjölskyldudaga, útgáfustarfsemi, 

fyrirlestra, námskeið, viðhorfskannanir, þrekmælingar, gönguferðir, sleðaferðir,veiðidag, 

myndasýningu og ratleik (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2005).   

 

5.2. Austurvöllur  

Austurvöllur er torg í miðbæ Reykjavík (sjá mynd 

29). Það er liggur mjög svipað í landinu og húsin 

liggja líkt og á hönnunarsvæðinu. Austurvöllur var 

ekki eins vinsæll viðkomustaður áður en kaffihúsið 

Café París opnaði út hjá sér sunnan megin og setti 

borð og stóla út. Áður hafði suðurhluti húsanna við 

Austurstræti verið nýttur undir vörumóttöku en 

opnunin hjá Café Paris fækkaði þeim og einungis er 

að sjá eina vörumóttöku í dag þar (sjá mynd 30), sem 

segir að þetta getur spilað saman. Fleiri kaffihús hafa 

verið opnuð og er sífelld mannfjölgun á svæðinu á 

sumrin.  

Mynd 29. Austurvöllur.  
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Í dag er Austurvöllur meðal vinsælustu staða í borginni á góðviðrisdögum og kemur mikill 

mannfjöldi þar saman (sjá mynd 31). Margir samverkandi þættir gera það að verkum að hann 

sé staður sem fólk vill leggja leið sína um, hitta aðra og dvelja um stund. Austurvöllur snýr 

fremur rétt gagnvart sól og vindum en þrjár hliðar vallarins snúa mestan hluta dagsins á móti 

sól. Fjórða hliðin er eins og sviðsmynd með sögufrægustu húsum þjóðarinnar, Dómkirkjunni 

og Alþingishúsinu.  

 

Húsin gefa skjól frá ríkjandi vindáttum, austanátt, vestanátt og norðanátt. Austurvöllur er vel 

staðsettur í miðbæ Reykjarvíkur, nálægt stjórnsýslunni, verslunum og kaffihúsum. 

Bílaumferðin þar er mjög lítil og hefur það eflaust mikil áhrif á gæði torgsins. Gróðurinn á 

svæðinu gerir það að verkum að svæðið er „mjúkt“ og gott að setjast á grasið, en gefur líka 

möguleika fyrir fleiri að setjast niður heldur en ef torgið væri steini lagt. Gróðurinn spilar þá 

án efa stóran þátt í því að hann virkar sem garðtorg.  

Þegar borin eru saman svæðið í Bolungarvík 

og Austurvöll hefur svæðið allt til brunns að 

bera til að verða „Austurvöllur Bolvíkinga“. 

Dvalarsvæðið er í skjóli fyrir ríkjandi 

vindáttum og sólin skín á svæðið allan 

daginn (sjá mynd 32). Húsin mynda rými og 

myndast þá torg inni á milli. Ef vel tekst til 

með hönnun gæti svæðið laðað að sér fjölda 

fólks og myndað góða menningu í miðbænum 

með kaffihús og veitingarsölu, verslun, ásamt 

safni og þjónustu á staðnum.  

Mynd 32. Austurvöllur og hönnunarsvæðið borin saman í 
stærð og sólarátt.   

Mynd 30. Einungis er að sjá eina vörumótttöku á staðnum 
í dag. 

Mynd 31. Austurvöllur á góðviðrisdegi. 
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5.3. Bílastæði.  

Til að greina hversu mörg bílastæði þarf á svæðið verður fyrst að skoða hversu margar 

heimsóknir svæðið fær á degi hverjum. Ekki voru gerðar nákvæmar talningar á því en líklegt 

er að meðaltal fólks sem kemur leggur á Aðalstrætinu sé ekki meira en 100 manns á dag. Með 

því að reikna út bílastæðaþörfina verður notuð jafna sem segir til um fjölda stæða.  

Tekið skal fram að um áætlun er að ræða, en ekki tölulegar upplýsingar. (Hallgrímur 

Indriðason, fyrirlestur 14. september, 2009).  

 

• V= fjöldi heimsókna á dag = 100 

• S = Meðal dvalartími = 50 mín 

• P = meðalfjöldi farþega í bíl = 1,5 

• H = meðal notkunartími bílastæðis = 80 

Með þessum útreikningum er hægt að sjá að bílastæðaþörfin eru 24 stæði.  

 
5.4.  Niðurstaða 
 
Þegar búið er að fara í gegnum allar greiningarnar fengust niðurstöður úr þeim og gerðar 

hönnunarforsendur. Hönnunarforsendurnar voru að: 

 
• Bæta þarf umhverfi staðarins með því að gera upp illa farin hús upp og gera 

samverustað fyrir fólk. Til þess að skapa skemmtilegt rými þar sem fólk mætist og vill 

dvelja á í stuttan eða lengri tíma.  

o Skapa umhverfi sem vekur upp góðar tilfinningar hjá fólki og skapa ef til vill 

anda staðar.  

• Niðurstöður úr öllum greiningum. 

o Skapa svæði sem hefur að geyma öll svæði samkvæmt flokkum Patriks Grahn 

á minni útisvæðum. 

o Gera svæðin aðgenginleg fyrir alla.  

o Halda þarf í sögu Bolungarvíkur og tengsls sjávarútvegsins við bæinn. 

o Bæta við gróðri á svæðið.  

o Halda í öll svæði þar sem fólk mætist og búa til nýtt sem sameinar innganga 

verslunar og skrifstofukjarnans.  

o Bæta við kennileiti með torgsvæði. 

Fjöldi stæða = N = v * s 
         p* h 

N = 80*50  = 4000  = 24, 25 stæði 
       2 * 80       160 
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o Náttúrustofa Vestfjarða, Drymla, Samkaup, og allar þær verslanir sem eru í því 

húsi gætu grætt mikið á því að auka tengslin sín á milli. Stutt er í Félagsheimili 

Bolungarvíkur sem nýlega hefur verið endurgert og tilvalið að reyna að bæta 

tengslin milli þessara svæða.  

o Fjarlægja þarf smágarðinn og gera skemmtilegt svæði þar fyrir utan.  

o Útsýni hönnunarsvæðisins þarf að bæta, bæði með því að hanna torgsvæði og 

breyta ásýnd skrifstofu og verslunarkjarnans. Hægt væri að stækka dvalarflöt 

Einarshússins með því að slétta út svæðið og gera umhverfið fallegra.  

o Upplýsingaskilti þarf að fjarlægja. 

• Götumyndina er hægt að bæta með því að setja flotta ljósastaura, bæta við gróðri og 

breyta lítillega götumyndinni með því að þrengja götuna og fækka bílastæðunum.  

• Með því að bæta inn nýjum gönguleiðum er hægt að styrkja tengsl hafnarsvæðisins og 

miðbæjarins. 

• Svæðið í kring um innganga smávöruverslanna og Samkaups er lítið spennandi þarf að 

endurgera það með tilliti til skuggans sem er þar mest allan daginn.  

• Drög að Aðalskipulagi Bolungarvíkur og niðurstöður íbúaþings verða höfð í 

sjónarmáli. 

• Bæta umhverfismál og huga af heilsustefnunni. 

• Þörf er fyrir 24 bílastæði miða við útreikninga.  

 
6. HÖNNUNARTILLAGA - NIÐURSTAÐA 
Til að greina hvert gildi miðbæjarins er fyrir Bolvíkinga þarf að skoða þarfir bæjarbúa og 

hvernig þeir sjá sinn miðbæ. Það hefur verið gert hér að framan með hönnunarforsendunum til 

þess eins að ná út sem bestu tillögunni. 

Skipulagssvæðunum verður skipt upp í 3 svæði, eins og áður var lýst. Svæði 1. snýr að lóð 

Félagsheimilis Bolungarvíkur og gróðri sem þar er. Svæði 2. snýr að umferðagötu, þrengingu 

hennar, fegrun og betrumbætur (Aðalstræti). Svæði 3 snýr að svæði austan umferðagötu. Þessi 

skipting er einungis til að geta útskýrt svæðin betur með ákveðnum heitum en gerir ekki enn 

ráð fyrir því að um sé að ræða þrjú svæði, heldur er nú hugsað um allt athugunarsvæðið sem 

eina heild. Hér verður rýnt betur niður í skipulagssvæðin þrjú.  
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6.1. Svæði 1. 

Lóð félagsheimili Bolungarvíkur hefur verið mikið röskuð í kring um Félagsheimilið á meðan 

viðgerðir og endurbætur hafa staðið yfir á Félagsheimilinu. Komið er útisvið á lóðina ásamt 

steypu dvalarsvæði fyrir framan sviðið. Nýjar tröppur liggja niður af því dvalarsvæði niður til 

inngang Félagsheimilis. Tekið verður tillit til þessarar hönnunar við gerð hönnunartillögunar. 

Þetta svæði gæti flokkast undir – það almenna í flokkun Patriks Grahn. Við hlið trappanna er 

komið fyrir upphækkuðu 60 cm háu sumarblómabeði og 3 meðalháum trjám. (sjá mynd 33). 

Einnig verður 40 cm hár setkantur við hlið þess. Hann er gerður fyrir gesti Félagsheimilisins 

og miðbæjarins.  

 

 
 

Háir runnar verða við vestanverða lóðina hjá Félagsheimili til þess að mynda skjól fyrir 

vestlægum áttum.   

Dvalarflöt hjá útisviði skal vera steypt með skrautsteypu og grassvæði við hlið skal vera 

jafnhátt stéttinni. Landhalli er stallaður með steyptum veggjum á tveim stöðum þar til að 

slétta úr flötinni.Trjá og runnabeltum er komið fyrir hjá veggnum. Á flötinni væri hægt að 

hafa jólatréð á aðventunni. Runnabelti lokar svo svæðinu fyrir Skólastígnum. Frá dvalarflöt 

og niður hjá minningarreit er rampur fyrir hjólastóla í 5% halla sem hægt er að nýta fyrir 

göngustíg niður að minningarreitnum.  

Mynd 33. Séð yfir svæði 1 og 2.  
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Hjá minningarreit mun verða hellulagt svæði með bekkjum. 

Á ýmsum stöðum á athugunarsvæðinu hefur verið komið 

fyrir blómakerum. Þau eru 60 x 130 cm á stærð og munu 

vera með sumarblómum í en auðvelt er að fjarlægja þau yfir 

vetratímann (sjá mynd 34). Með þessari breytingu á 

svæðinu er búið að mynda svæði sem Patrik Grahn kallar – 

það menningarlega.  

 

Náttúrustofa Vestfjarðar hefur á sinni stefnuskrá að gera grasagarð á svæði 1 hjá 

smágarðinum sem hefur að geyma vestfirskar gróðurtegundir. (Þorleifur Eiríksson, munnleg 

heimild, 5. janúar. 2010). Tillaga þeirra verður ekki tekin með í hönnunartillögu. Það er vegna 

staðsetningar garðsins í miðbænum, en höfundi finnst þannig garður ekki eiga heima á stað 

eins og miðbæ. Umhirða og útlit hans getur haft áhrif á miðbæinn og ef garðurinn fer í órækt 

mun það bitna á öllum þeim sem nota miðbæinn. Hann á að vera staður þar sem allir 

bæjarbúar og gestir eiga að geta notið hans og ábyrgðin á því hvílir á Bolungarvíkurkaupstað. 

Umhirða trjágróðurs og annars gróðurs í bænum er í höndum umhverfisfulltrúa Bolungarvíkur 

og ef Náttúrustofan gerir garð væri það ef til vill ekki í höndum umhverfisfulltrúans að hirða 

hann. Náttúrustofa Vestfjarða tilheyrir ekki bænum og er þá ekki víst að vel takist til líkt og 

áætlað er um í sambandi við grasagarðinn. 

 

6.2. Svæði 2. 
Aðalstrætið er aðal samgönguæð upp í efri hverfi og í gegnum allan bæinn svo gatan er mjög 

mikilvæg. Vegur liggur frá Óshlíð í gegnum bæinn þar sem hönnunarsvæðið er hluti af þeim 

vegi. Vegurinn um Óshlíð er stofnvegur en hann nær hinsvegar ekki lengra en að fyrstu 

gatnamótum sem eru inn í bænum. Hámarkshraði í Bolungarvík er 50 km/klst. Rannsókn sem 

gerð var í Noregi á vegum sem lágu í gegnum þéttbýli sýndi að með því að lækka 

umferðahraða á ákveðnum stöðum er hægt að koma í veg fyrir slys og auka öryggi vegfarenda 

um svæðið, sérstaklega barna og aldraðra (Statens vegvesen, 2003). Núverandi vegur er 

rúmlega 9 metra breiður ásamt bílastæðum sem eru rúmlega 5 metra. Samtals gerir það 

tæplega 20 metra breitt malbikað götusvæði. Til þess að gera þetta svæði vistlegra og 

öruggara fyrir gangandi vegfarendur verður vegur minnkaður niður í 7 metra eða samkvæmt 

flokkun vegagerðarinnar að gerð C10 með kantstein. Sá vegur er 3,5 m hver akbraut. 

Árdagsumferð á þeim eru minna en 9000 bílar á sólarhring og hönnunarhraðinn er 50 – 90 

Mynd 34. Dæmi um blómaker. 
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km/klst. Miða við það á vegurinn ekki að verða óöruggur fyrir akandi vegfarendur, en 

ökuhraðinn ætti að vera lækkaður niður í 35 km/klst á þessu ákveðna svæði (Vegagerðin, 

2009). Með því að þrengja götuna og bæta við gróðri sem byrgir aðeins sýn ökumanna lækkar 

umferðahraðinn og skapast skjól og vistlegra umhverfi fyrir gangandi vegfarendur. Kantsteinn 

verður 30 cm breiður en einungis um 12 cm hár. Það verður gert til að mynda fallegan ramma 

utan um götuna. Beðum verður komið fyrir á nokkrum stöðum umhverfis götuna með 20 cm 

háum kantstein. Á milli þeirra verða bekkir og ljósastaurar. Með þessu myndast betri og 

fallegri götumynd sem svo mikilvægt er að skapa. 

 

Núverandi bílastæði eru samtals 46 en með nýrri tillögu verða þau 24, 2 af þeim eru áætluð 

fyrir hreyfihamlaða. Eins og bílastæðaformúlan gaf til kynna er ekki þörf á fleiri bílastæðum á 

þessu svæði, en það er einkum vegna þess að næg bílastæði eru líka í kring um 

athugunarsvæðið ef um stórar uppákomur er að ræða. Bílastæðunum er líka fækkað til að gera 

götumyndina fallegri og vistlegri fyrir gangandi vegfarendur. 11 bílastæði verða færð í 

skuggasvæði fyrir aftan innganginn á Félagsheimilinu. Staðurinn þar sem bílastæðin eru sett 

er ekkert notaður og verður einungis baksvæði í framtíðinni þar sem staðurinn er skuggsæll. 

Tilvalið er þá að nýta þetta svæði til bílastæðis og geta nýtt núverandi svæði þar sem 

bílastæðin eru fyrir gangandi vegfarendur.  

Sitthvoru megin við inngang í bílastæðið eru upphækkuð beð með lágum runnum í. Norðan 

megin við bílastæði verður beð með lágum runnum og sumarblómum. Til að laga landhalla að 

bílastæði verður komið fyrir 60 cm háum vegg.  

Upphækkuð hellulögð gagnbraut verður á milli svæðis 1 og 3. Gangbrautin liggur í beinum ás 

frá minnisvarða sem liggur í sömu hæð og gangstéttin. Gangbrautin er upphækkuð til þess að 

öryggi gangandi vegfarenda sé meira og rétturinn sé þeirra.  

 

Tvö stór blómabeð eru núna á götunni sitt hvoru megin við Félagsheimili sem verða fjarlægð. 

Sett verður í staðinn sumarblóm og runnar annarstaðar á svæðið (sjá í viðauka 1).  
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6.3. Svæði 3.  
Verslunar og skrifstofukjarninn er há bygging sem stendur norðanmegin á svæðinu. 

Byggingin er þannig að bak hússins snýr að grassvæði, sem er einnig aðkoman inn í 

miðbæinn. Byggingin skal vera endurbætt, máluð, og gerð fallegri yfirsýnar. Byggt verður 

glerhús við bygginguna. (sjá mynd 35) Glerhúsið mun innihalda lyftu frá efri hæðum og niður 

á fyrstu hæð fyrir gesti. Með því að setja lyftu þar er búið að leysa mörg vandamál á húsinu 

og gera aðgengi bærilegt. Inn í glerhýsið væru inngangar úr flestum verslunum hússins ásamt 

því að gera sameiginlegt svæði þar sem fólk gæti hist allan ársins hring við skemmtilegar 

aðstæður. Þetta er gert til að auka tengsl alla fyrirtækjanna í húsinu og gestanna sem koma þar 

að.  

 

Tröppur liggja niður á malbikaða svæðið þar sem glerhýsið er ráðgert. Þær verða breikkaðar, 

endurhlaðnar úr fallegri steini og bætt við upphækkuðu beði við hlið þeirra.  

 

Vörumóttaka og aðkeyrsla er leyfð við hlið Einarshúss og að glerhýsi, en einungis væri þessi 

innkeyrsla nýtt í slíkt.  

 

Mynd 35. Séð yfir svæði 3. 
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Með því að gera göngustíga í kring um torgsvæðið er gert ráð fyrir því að hreyfihamlaðir 

komist um svæðið og inn í glerhýsið, þar sem lyfta er upp á hæðir hússins.  

 

Þegar farið er frá minningarreit og yfir götuna liggja tröppur af gagnstétt niður á torgsvæði. 

Þar er gosbrunnur sem hægt er að sulla í á góðviðrisdögum. Tröppurnar verða hellulagðar 

ásamt göngustígum.Vatnið er ekki nema 10 cm djúpt svo það ætti ekki að skapa hættu. 

Torgið hefur fimm innganga og getur leitt fólk vítt og breitt um bæinn. Þar er reynt að tengja 

saman byggingarnar á svæðinu ásamt því að reyna tengja hafnarsvæðið við það. Með flokkun 

Patriks Grahn að leiðarljósi gæti þetta svæði flokkast undir – það leikvæna, en einnig ef 

svæðið hjá Einarshúsinu og þetta svæði eru skoðuð saman getur það líka flokkast undir - það 

skemmtilega og/eða - það menningarlega.  

 

Í kringum gosbrunnasvæðið og göngustíginn munu verða lágir runnar sem mynda rými. Sitt 

hvoru megin við tröppur verður upphækkaður 90 cm kantur fyrir handfang, en öðru megin 

breytist þessi kantur í 40 cm setkant þegar neðst í tröppurnar er komið.   

 

Á tveimur stöðum á svæðinu verða járnskúlptúrar 

sem eru myndaðir úr mörgum járnstólpum og 

mynda S- form og liggja ekki alveg þétt saman. Þeir 

eru um 160 cm hæð. Hugmyndin á bak við þá er að 

þeir brjóti vindinn og myndi með því skjól og rými 

sem hægt er að sitja í. (sjá mynd 36).   

 

Í dag er um 20-40 cm hæðamunur á milli 

dvalarflatar Einarshúss og norðvesturhorns verslunar og skrifstofukjarnans, en þessi 

hæðarmunur verður sléttaður út, eða jafnvel stallaður inn í glerhúsi.  

Smá dvalarsvæði er skipulagt fyrir framan glerhýsi sem hefur bekki og blómaker. 

 

Hjá Einarshúsinu verða tröppur sem sameina tvo innganga suðurmegin húss og liggja niður á 

dvalarsvæðið.. Þar verður komið fyrir trjágróðri til að brjóta upp steypuna og skemmtilegri 

lýsingu fyrir síðsumarið og vorið. Með flokkun Patriks Grahn að leiðarljósi er hér búið að 

skapa – það skemmtilega og getur líka verið - það almenna.   

 

Mynd 36. Járnskúlptúrarnir gætu litið út í 
líkingu við þessa.  
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Steyptur viðverustaður sem Verkalýðs og sjómannafélag á verður tekinn í burtu. Það er vegna 

þess að hringurinn er lítið nýttur í dag og hentar ekki inn í tillögu. Upplýsingaskilti verður 

einnig fjarlægt en höfundi finnst það ekki henta í miðbæ og inn í tillögu. 

 

Við enda göngustígs sem liggur að Hafnargötu er komið fyrir styttu. Hún er upphækkuð og 

eru bekkir umhverfis hana. Þegar staðið er hjá gosbrunni og litið yfir á Hafnargötu sést hún í 

sjónlínunni.  

 

6.4. Tillögur af efnisvali. 
Yfirsýn svæðisins á að vera fínlegt og vandað. Vanda skal til allra verka og hellur og önnur 

steypa á að vera úr fínustu steingerð. 

 

Kantsteinn. 

Í tillögu er kantsteinn 30 cm breiður og 12 cm hár frá götu. Hann mun vera úr ljósum steini. 

Hellur. 

• Í tillögunni er gert ráð fyrir 30 x 80 cm hellum á meginsvæðið ásamt 30 x 10 cm 

hellum á milli þeirra. 10 x 10 hellur eru einnig notaðar í jaðra.  

• Á dvalarsvæði hjá Einarshúsi eru 20 x 20 hellur en á upphækkaðri göngubraut og á 

bílastæði fyrir aftan Félagsheimili eru notaðar 10 x 20 hellur.  

• Hellurnar skulu allar vera úr fínlegum steini.  

Tröppur. 

• Tröppur eru hlaðnar úr fínlegum hellum og kantsteinum. 

Hlaðin beð. 

• Hlaðin beð verða á nokkrum stöðum á athugunarsvæðinu. Þau verða hlaðin úr 

náttúrustein sem höggvinn er til. Þau verða í mismunandi hæð, frá 0,4 – 0,6 metra.  

Gróður. 

• Vegna þess hve erfitt er að koma upp trjám sem vaxa að einhverju ráði á þessu svæði 

sökum landfræðilegrar staðsetningar er gert ráð fyrir því að setja runna í beð á 

nokkrum stöðum meðfram götunni í stað trjáa. Beðin eru með kantsteini og eru í um 

20 cm hæð. 
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Gróðurinn á svæðinu er skipt upp í nokkra hluta. Þessir hlutar fara eftir hæð gróðursins sem 

settur verður í beðin. Þeim er skipt upp í: 

• Sumarblóm og jarðlægir runnar. 

• Lágir runnar 0,5 – 1,5 m. 

• Meðalháir runnar 1,5 – 2,5 m. 

• Hávaxnir runnar 2,5 – 5 m. 

• Meðalhá tré 8 – 12 m.  

 

Jarðlægir runnar geta verið notaðir sumstaðar í stað sumarblóma og þar gætu verið: 

• Runnamura (Potentilla fruticosa) 

• Himalayaeinir (Juniperus squamata) 

• Hélurifs (Ribes laxiflorum) 

Tillögur af lágum runnum: 

• Þyrnirós (Rosa Pimpinellifolia) 

• Birkikvistur (Spiraea betulifolia) 

• Japanskvistur (Spiraea japonica)  

• Heiðfura (Pinus mugo) 

• Silfurblað (Elaeagnus commutata) 

• Alparifs (Ribes alpinum) 

Tillögur af meðalstórum runnum: 

• Gljámispill (Cotoneaster lucidus) 

• Rauðblaðarós (Rosa glauca) 

• Fjallarós (rosa pendulina) 

• Ígulrós (Rosa rugosa) 

• Reyniblaðka (Sorbaria sorbifolia) 

• Blátoppur (Lonicera caerulea) 

• Klukkutoppur (Lonicera hispida)  

• Surtartoppur (Lonicera nigra) 

• Bersarunni (Viburnum edule)  

• Hafþyrnir (Hippophae rhamnodes) 

• Rauðrifs (Ribes spicatum) 

• Koparreynir (Sorbus frutescens) 
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Tillögur af stórvöxnum runnum: 

• Gljásýrena (Syringa josicaea) 

• Fagursýrena (Syringa x prestoniae) 

• Kasmírreynir (Sorbus cashmiriana) 

• Fjallareynir (Sorbus commixta) 

Tillögur af trjám: 

• Alpagrænölur (Alnus viridis) 

• Gráelri (Alnus incana) 

• Alaskaösp (Populus Trichocarpa) 

• Skrautreynir (Sorbus decora) 

Huga þyrfti vel að hvaða gróður skuli koma fyrir hvar, en það verður ekki rætt hér.  

 

7. UMRÆÐUR OG LOKAORÐ 

Meginmarkmið ritgerðarinnar var að gera hönnunartillögu að miðbæ í Bolungarvík sem fól í 

sér betri og skemmtilegri nýtingu á miðbænum. Með tillögunni er bærinn sýnilegri, fallegri og 

laðar að sér fólk, bæði út af samræmingu í efnivið og fallegum hlutum sem búið er að bæta 

inn í. Þegar ferðamenn koma að miðbænum fer ekki á milli mála hvar hann er.  

Miðbærinn verður samkomustaður bæjarbúa þar sem þeir geta komið saman við ýmsar 

uppákomur og tækifæri. Hægt væri að halda hátíðir og uppákomur á útisviði 

Félagsheimilisins og/eða jafnvel nýta svæðið hjá Einarshúsinu til þess.  

Aðgengi fyrir alla hefur verið haft sem forsenda hönnunar og hefur með tillögunni ágætlega 

tekist til að gera ráð fyrir því. Verslunar og skrifstofukjarnanum þarf að breyta svo aðgengi 

allra sé í fyrirrúmi.  

 

Tilfinninguna sem fæst þegar komið er inn á svæðið er vert að bæta og með 

hönnunartillögunni ætti hún að batna. Hugafar bæjarbúa þarf líka að breytast en ekkert er 

hægt að gera í því nema vekja fólk til umhugsunar á því. Hugafarið bæði hvað varðar 

hreyfingu og umhverfi hefur breyst mikið í Bolungarvík síðustu áratugi. Uppbygging og 

endurnýjun í miðbænum hefur verið lítil sem engin síðustu ár. Smágarðurinn hjá 

Félagsheimilinu var gerður árið 1996 af unglingavinnunni en annað, fyrir utan endurbætur á 

Einarshúsi og Félagsheimili hefur setið á hakanum. Það má ef til vill segja að umhverfismál 

hafa öll setið á hakanum í Bolungarvík. Engin umhverfisstefna er í bæjarfélaginu og ekkert er 
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farið að vinna að Staðardagskrá 21. Hvað veldur því er erfitt að segja. Oft er ástæðan fyrir 

framkvæmdaleysi fjárskortur, en yfirleitt er það bara skortur á framkvæmdarvilja eða jafnvel 

það að fólk hættir að sjá það sem þarf að bæta í umhverfi sínu. Á áttunda til níunda 

áratuginum var Bolungarvík þekkt fyrir að vera hreinlegur og snyrtilegur bær, en um og eftir 

níunda áratuginn breyttist það og gámar og annað dót fór að sjást á stöðum þar sem þeir voru 

ekki æskilegir. Einkafyrirtækin fóru að eiga erfitt fjárhagslega og létu viðhald og annað 

þessháttar sitja á hakanum. Ég held að Bolvíkingar þurfi að vakna til vitundar um umhverfi 

sitt, vegna þess að það skiptir máli fyrir alla. Ef til vill hefur Aðalskipulagsgerðin og 

íbúaþingið haft einhver áhrif á áhuga fólks gagnvart umhverfi sínu en þörf er á samstöðu hvað 

varðar uppbyggingu á miðbænum.  

 

Bolungarvík er heilsubær og vill vera með góða heilsustefnu. Megin markmið hennar er að 

bærinn sé heilbrigt og fjölskylduvænt samfélag með góðu aðgengi að heilbrigðu og fallegu 

umhverfi. Þessi stefna er mjög góð og ætti að halda í hana og þróa hana áfram. En hvar er sú 

stefna þegar horft er á miðbæinn? Fallegt og heilnæmt umhverfi er sagt hafa góð áhrif á 

heilbrigði og geðheilsu manna og veitir ekki af því á krepputímum. Koma þarf góðu skipulagi 

á byggðina og hanna góðan miðbæ þar sem fólk vill hittast og njóta saman fegurðarinnar sem 

Bolungarvík hefur að geyma. 

 
Þegar ég byrjaði á verkefninu hafði ég enga hugmynd um hvernig umhverfismálum hafði 

verið háttað í Bolungarvík á síðustu áratugum, en þegar ég leitaði mér upplýsinga um það, 

komst ég að því að það væri lítið gert í þeim í dag. Ég fékk mikinn áhuga á því að reyna bæta 

þar úr og vonandi það muni rætast úr því í framtíðinni.  

 

Það sem olli mér miklum vandræðum í sambandi við athugunarsvæðið voru bílastæðin á 

Aðalstrætinu. Um 46 bílastæði eru þar nú og það sem ég sá fyrir mér er að þegar stórar 

uppákomur líkt og skemmtanir eða kaffisala eru í gangi eru þessi bílastæði öll full. Ég gat 

ekki séð fyrir mér að það væri hægt að taka þau. Eftir mikla ígrundun og ábendingu frá 

leiðbeinanda og brautarstjóra tók ég á þeim málum og fækkaði þeim niður í 24 stæði. Allt í 

kringum athugunarsvæðið eru bílastæði og er nóg af þeim niður í miðbænum svo ég ákvað að 

þetta væri það rétta til að geta skapað þá stemmningu sem ég hafði ætlað mér í miðbænum.  

  
Það sem ég tel sem galla á þessu verki eftir á að hyggja er að ég hefði helst vilja taka allt 

Aðalstrætið, Hafnargötuna og hafnarsvæðið og gera tillögu að breytingu en það verkefni hefði 
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jafngilt mastersverkefni. Gallin við miðbæinn í dag er að byggðin er það visin að erfitt er að 

gera götumynd sem myndar skjól. Ég sætti mig við niðurstöðu þessa verks og tel mig hafa 

náð mínum markmiðum og svarað spurningunni: Hvernig er hægt að gæða miðbæ 

Bolungarvíkur lífi?  
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