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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.  

 

 

_____________________________________ 

Guðrún Rakel Svandísardóttir 
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Ágrip   

 

Áningarstaðir gefa ferðamönnum tækifæri á að staldra við á ferðalögum, hvílast og njóta 

náttúrunnar sem fyrir er. Áningarstöðum er fundinn staður þar sem umhverfið hefur upp á 

eitthvað sérstakt að bjóða t.d. mikilfenglegt útsýni, fegurð, fornminjar, sögulega viðburði eða 

gott skjól.  

Verkefni þetta gengur út á að greina og meta áningastaði Vegagerðarinnar á Snæfellsnesi. 

Þættir sem helst var lagt mat á voru: Aðdráttarafl, aðstaða, tækifæri og notagildi.  Auk þess er 

sett fram hönnunartillaga að nýjum áningarstað á Snæfellsnesi. 

Markmiðið með verkefninu er að skoða hvað það er sem gerir stað að áningarstað og hvort 

hægt sé að auka gildi þess staðar. Greint er frá verkefni norsku Vegagerðarinnar í tengslum 

við áningarstaði og kannað hvort hægt sé að yfirfæra þau yfir á íslenskar aðstæður.  

Til að svara þessum spurningum var farið í vetfangsferðir þar sem áningastaðirnir voru 

greindir, auk þess sem rýnt var í ritaðar heimildir og rætt við fólk sem hefur átt hlut að máli. 

Niðurstöður ransóknarvinnunnar eru notaðar við útfærslu á hönnunartillögunni. Í henni er 

lögð áhersla á gott aðgengi allra að svæðinu og að veita góða aðstöðu fyrir þá gesti sem dvelja 

á staðnum. Samstarfsverkefnið ,,Ferðaþjónusta fyrir alla” var haft til hliðsjónar við hönnun 

staðarins. Staðseningin var valin út frá notkunnargildi staðarins. Helsta markmið 

hönninnartillögunnar er að búa til aðstöðu fyrir ferðamenn sem sækja á svæðið, einnig 

hreyfihamlaða.  

 

Lykilorð: Aðgengi, aðstaða, áningastaðir, Snæfellsnes, Ferðamannavegir/leiðir.
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1 Inngangur 
1.1 Tilurð verkefnis 

Hugmyndina að verkefninu fékk höfundur eftir að hafa hlustað á erindi sem norski 

landslagsarkitektinn Vigdis Lobenz hélt þann 24. apríl árið 2009 í Norræna húsinu, um 

ferðamannavegi í Noregi. Erindið bar nafnið “National Tourist routes in Norway“. Í erindi 

Vigdisar kom fram að með því að endurskilgreina gamla vegi, gera þá aðgengilega og tengja 

þá gömlum sögum, hefðum og fallegri hönnun, hafi tekist að auka umferð um þá og auka 

áhuga á afskekktari svæðum fyrir ferðamenn (Vigdis Lobenz, 2009). 

Verkefnið hefur tekist vel og fengið mikla athygli. Eins og áður sagði var verkefnið kveikjan 

að þessu lokaverkefni þar sem hugmyndin er að kanna áningastaði á Íslandi, bera saman 

ferðamannagildi og hönnun þeirra og athuga hvort hægt væri að nýta reynslu norsku 

vegagerðarinnar á einhverrn hátt. 

 

Vegagerðin hefur umsjón með mörgum áningastöðum á Íslandi og því  er vert að skoða 

nokkra þeirra í þessu verkefni. 

Til að afmarka verkefnið var ákveðið að vinna með eitt landsvæði og varð Snæfellsnes fyrir 

valinu þar sem landslagið er mjög fjölbreytilegt og aðgengi að því er gott. Valdir voru nokkrir 

áningarstaðir sem Vegagerðin hefur umsjón með ásamt því að koma með hönnunartillögu að 

einum nýjum áningarstað.  

Við umfjöllun á áningarstöðunum er hver staður skoðaður, hvaða sérstöðu og einkenni hann 

hefur, hvernig staðurinn eru tilkominn, hvert er aðdráttarafl hans, hvernig er aðkoman og 

aðgengið. Einnig er því velt upp hvað er gott við hvern stað og hvað mætti betur fara. 

 

1.2 Markmið 

Markmið verkefnis er að skoða valda áningastaði á Íslandi með eftirfarandi spurningum: 

Hvað gerir stað að áningarstað? 

Er hægt að auka gildi áningarstaða? 

Er hægt að yfirfæra verkefni norsku Vegagerðarinnar á íslenskar aðstæður? 
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Kort 1.1 Staðsetningarkort, Ísland. Landshlutakort hafa verið sett saman í eitt kort.  

(Landmælingar Íslands, 1984,1985 og 1987).  

Kort 1.2 Staðsetningarkort, Snæfellsnes (Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2011). 

 

1.3   Efnistök 

 

 

 

Sumarið 2009 fór höfundur um svæðið og myndaði þá áningarstaði sem valdir höfðu verið. 

Við ákvörðun um val á stöðum var farin sú leið að athugunarsvæðið yrði hugsað sem hringur.  
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Kort 1.3 Áningastaðir Vegagerðarinnar 

(Vegagerðin,-2, á.á.). 

Hringurinn hefst við gatnamótin á Vegamótum en frá þeim er ekið norður yfir Vatnaleið. 

Þegar yfir Vatnaleið er komið er stefnan tekin í vestur í átt að Grundarfirði. Þaðan er ferðinni 

haldið áfram og ekið í gegnum Grundarfjörð, Ólafsvík, Rif og Hellisand. Þegar ekið hefur 

verið í gegnum Hellissand þá er komið inn í Þjóðgarðinn Snæfellsjökul. Ekið er áfram eftir 

Útnesvegi fyrir jökul. Eftir það er ekið austur eftir Staðarsveitinni þangað til komið er að 

gatnamótunum við Vegamót þar sem hringurinn lokast (Landmælingar Íslands, á.á).  

 

Vegagerðin gefur út yfirlitskort með þeim 

áningarstöðum sem eru í þeirra umsjón 

(Vegagerðin, á.á.b). Þeir áningarstaðir 

Vegagerðarinnar sem eru merktir inn á 

yfirlitskortið á þessari leið urðu fyrir valinu.  

Þau gögn sem þurfti til að vinna þetta verkefni 

voru upplýsingar um svæðið sjálft. Þær voru 

fengnar í bókum, kortum og með munnlegum 

heimildum. Að mati höfundar var upplifun svæðisins mikilvægur þáttur í 

undirbúningsvinnunni og var því farið um allt svæðið og teknar ljósmyndir sem stuðst er við í 

verkefninu.  

 

2. Almennt um áningarstaði og vegi 
Samkvæmt Íslenskri Orðabók merkir áningarstaður, sá staður sem áð er á, eða hvíldarstaður á 

ferðalagi (Árni Böðvarsson, 1992).  

Á gömlum ferðamannavegum var krafist sérstakra áningastaða, þar sem ferðamenn áttu þess 

kost að geta tjaldað og haft hesta í haga. Bæði voru til áningarstaðir sem ætlaðir voru til 

hvíldar í lengri tíma og styttri (Þjóðminjasafn Íslands, 1982).  

 

2.1 Þjóðleiðir 

Búseta manna hér á landi hefur krafist lengri eða skemmri ferða allan ársins hring. Menn hafa 

ferðast eftir ákveðnum leiðum allt frá upphafi byggða. Enn má sjá ummerki eftir fótspor 

liðinna kynslóða. Fornar götur, ferðamannaleiðir og þjóðbrautir hverfa hratt vegna ræktunar 

og margskonar framkvæmda nútímans sem breyta gömlum svip landins (Þjóðminjasafn 

Íslands, 1982).  
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2.2 Vegagerð 

Segja má að vegir á Íslandi eigi sér ekki langa sögu. Þrátt fyrir það voru ferðalög landsmanna 

fyrr á öldum nokkuð mikil. Það kom til vegna ýmissa ástæða s.s. atvinnuhátta, kaupmennsku, 

verslunar, búferlaflutningar og ferða til þings (Trausti Valsson, 2000).  

Árið 1776 var sett fram ákvæði um vegagerð á Íslandi en í því var allnákvæm lýsing á því 

hvernig byggja skyldi vegi, brýr og ferjur. Árið 1894 voru mörkuð þáttaskil í vegagerð á 

Íslandi. Með tilskipun voru vegir flokkaðir og fengust beinar fjárveitingar frá ríkinu til 

vegagerðar. Mælt var fyrir um lagningu akfærra fluttningabrauta um og út frá þéttbýlustu 

stöðum landsins. Þessar flutningabrautir sem voru gerðar í upphafi hestvagnatímabilsins urðu 

helstu vegir á upphafstímum bílaaldarinnar, eða á öðrum og þriðja áratug 20. aldar. 

Vegakerfið þróaðist fyrst út frá stærstu byggðarkjörnunum, en tengingar á milli komu ekki 

fyrr en seinna (Trausti Valsson, 2000). 

Í upphafi bílaaldarinnar fóru menn fljótlega að auglýsa fastar ferðir til staða utan Reykjavíkur, 

svo sem til Hafnafjarðar, Vífilstaða og Keflavíkur. Slíkar ferðir urðu að föstum 

sérleyfisferðum og segja má að þær hafa lengi gengt því mikla hlutverki í þróunn Reykjavíkur 

sem þjónustumiðstöðvar (Trausti Valsson, 2000). 

Þróun ferðamennskunnar innanlands hefur fylgt samgöngubótum. Eftir því sem fleiri 

tengingar voru gerðar á milli svæða og vegir fóru að lengjast var það mikil samgöngubót, fólk 

gat ferðast á önnur svæði og farið á nýja staði (Trausti Valsson, 2000). 

 

2.3 Ferðamannavegir 

Segja má að landslagsarkitektinn Fredrik Law Olmsted hafi komið með eina af elstu 

hugmyndum um ferðamannavegi árið 1930, þegar hann kom með skipulagshugmynd að 

„Parkway“ í Bandaríkjunum. Þeir ferðamenn sem koma þangað geta gengið að því vísu að þar 

sé að finna eftirsóknaverða upplifun og ánægjulega ökuferð um falleg landssvæði (VSÓ 

Ráðgjöf, 2009).  

Árið 2009 vann VSÓ Ráðgjöf rannsóknarverkefni um skilgreiningu ferðamannaleiða og 

ferðamannavega. Eftir að vinnuhópurinn hafði skoðað erlendar fyrirmyndir á 

ferðamannaleiðum og –vegum þá virðist munurinn vera sá að ferðamannaleiðir eru 

skilgreindar sem leið á milli tveggja áfangastaða til að stýra umferð en með ferðamannavegi 

þá sé lagt áhersla á vegi í fallegu landslagi.  Einnig komst vinnuhópurinn að því að góðar 

ferðamannaleiðir og –vegir eiga það sameiginlegt að gera þarf ráð fyrir góðum áningastöðum, 
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myndatökustöðum og bílastæðum þannig að ferðamenn geti staðnæmst og notið 

landsvæðisins (VSÓ Ráðgjöf, 2009).  

Ferðamannavegur er vegur sem getur samræmst sjónarmiðum ferðaþjónustunnar og gerir 

ferðamönnum kleift að fara um ákveðnar leiðir til að njóta landslags og útsýnis. Leiðin sem 

ferðamaðurinn fer getur haft menningar- og sögulegt gildi, fyrir það hvar og hvernig vegurinn 

liggur um landið. Ferðamannavegur getur verið einn eða margir vegir sem tengja saman 

áhugaverða staði.  

Ferðamannavegur á að falla vel að umhverfi og rýra ekki gildi landslagsins. Þeir eiga að bjóða 

upp á bílastæði/áningarstaði í vegjaðri svo hægt sé að leggja bílnum og njóta náttúrunnar 

(Arnhildur Pálmadóttir, 2009). 

Á Íslandi ætti að vera hægt að nýta gamla vegi til gleði, fróðleiks og ánægju fyrir innlenda og 

erlenda ferðamenn. Hægt er að tengja saman sveitarfélög með þessum hætti þar sem hvert 

sveitarfélag getur skartað sínu einkenni (Arnhildur Pálmadóttir, 2009). 

 

2.4  Ferðamannavegir í Noregi 

Árið 2005 hófu Norðmenn verkefnið “National turistveger“ eða þjóðlegir ferðamannavegir. 

Það er samstarfsverkefni á vegum norsku ríkissstjórnarinnar og norsku Vegagerðarinnar. 

Markmið verkefnisins er að gera Noreg meira aðlaðandi áfangastað fyrir ferðamenn sem 

ferðast á bíl, hjóli eða gangandi og vekja athygli á fjölbreytileika landslagsins. Verkefnið sem 

samanstendur af 18 völdum vegum sem teygja sig frá norðri til suðurs, um fjöll, firði og 

strandlengju landsins á að sýna sérstöðu landslagsins og að auka aðdráttarafl fyrir ferðamenn 

til að koma og ferðast um allt landið. Til að auka áhrif landsins á ferðamenn er áhrifamikill 

arkitektúr settur í stórbrotið landslag sem gefur aukið aðdráttarafl (Berre & Lysholm, 2010). 

 

Kristin Evjen fjallar um norska ferðamannavegi í mastersritgerð sinni frá 

Landbúnaðarháskólanum í Ås í Noregi. Tore Edvard Bergaust var leiðbeinandi hennar, en í 

verkefninu velta þau því fyrir sér hvort uppbygging á ferðamannavegum í Noregi komi til 

móts við þær breytingar sem eru í sjónmáli varðandi breytta landslagssýn og notkun 

ferðafólks á náttúru og landslagi. Þau skoða hvernig innsetningar í nútíma arkitektúr á 

áningarstöðum hafa áhrif á upplifunina á hefðbundnu landslagi og að hversu miklu leyti 

ferðamannavegirnir koma til móts við kröfur og væntingar ferðamanna nútímans og 

framtíðarinnar. 



Áningarstaðir á Snæfellsnesi, athugun og hönnun 
 

 

6 

 

Fjallað er um hversu mikil samkeppni er um að ná athygli okkar og að sífellt verði erfiðara 

fyrir ferðaþjónustugeirann að finna þá þætti sem virka sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Það 

er ekki lengur nóg að leiða þá að stórbrotinni náttúru Noregs, þar sem firðir, fossar og fjöll 

hafa í meira en 150 ár náð að fanga athygli þeirra sem ferðaðist um landslagið. Ferðamenn 

sækjast nú í auknum mæli eftir einhverju meira, krafan er orðin sterkari um innihald og 

upplifun í náttúrunni og landslagssýnin farin að færast aftur úr því að vera áhorfandi „utanfrá“ 

yfir í að vera notandi með sýn „innanfrá“ (Kristin Evjen, 2010). 

Breytingar á sýn  á landslagið í kjölfar þjóðernisrómantíkarinnar eru reifaðar. Með 

þjóðarrómantíkinni hófst tímabil þar sem ánægjusjónarmiðin (að njóta) fengu stöðugt meira 

vægi, í staðin fyrir „innanfrá“ sýn bændasamfélagsins, sem þróaðist í gegnum notkun og 

nýtingu þeirra sem áttu afkomu sína undir eða lifðu í þéttu nábýli við landslagið. Þegar 

landslagsupplifunin varð í meira mæli útfrá því að njóta, (frístundir, á ferð í gegn, virða fyrir 

sér, dást að) einkennist hún frekar að „utanfrá“ sjónarhorni þess sem um landslagið ferðaðist, í 

hlutverki áhorfanda (Kristin Evjen, 2010). 

Þessi nýja nálgun á náttúru og landslag er útgangspunktur landslagssýnarinnar í verkefninu 

um ferðamannavegina. Markhópurinn, aðallega akandi fólk í kynnisferðum (n. tours), hefur 

aðra sýn á landslagið en þeir sem búa á svæðinu (Kristin Evjen, 2010). 

Í mastersverkefni sínu komst Kristin að þeirri niðurstöðu að ferðamannavegirnir séu byggðir á 

þjóðarrómantískri landslagssýn, þar sem sjónræn nálgun er sá grunnþáttur sem gengið er út 

frá. Spurningin er hvort innsetning samtímaarkitektúrs í hefðbundið landslag er nóg til að 

koma á móts við breytingarnar sem eru í sjónmáli og notkunina á náttúru og landslagi. 

Eftirspurnin snýr í meira mæli að upplifuninni sem hinni eiginlegu „vöru“. Takmark 

upplifunarferðamanns er að skapa „sögu lífs síns“ í gegnum sjálfsmyndarskapandi virkni og 

upplifun. Þetta nær líka til þess að tileinka sér nýja þekkingu, sem aftur stuðlar að endanlegri 

breytingu á einstaklingnum.  Þessi tegund ferðaþjónustu krefst minni eiginlegrar 

framsetningar (byggingar o.s.frv.) sem krefjast viðhalds og „renna út á dagsetningu“ og er 

betur sniðinn að tíðum breytingum í síbreytilegu samfélagi. Landslagið mun skipa stóran sess 

í ferðaþjónustu framtíðarinnar, en það verður „tekið inn“ í meira mæli – ekki skoðað álengdar 

eins og áhrifin frá þjóðrómantísku landslagssýninni leggja upp með (Kristin Evjen, 2010). 

 

2.5 Áningarstaðir á Íslandi 

Sögu áningarstaða Vegagerðarinnar á Íslandi má rekja til ársins 1987. Félag leiðsögumanna 

sendi erindi til Vegagerðarinnar og fór fram á leyfi til að útbúa aðstöðu við vegi landsins 
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þannig að rútur gætu lagt og hleypt ferðamönnum út. Á þessum árum ferðuðust ferðamenn 

nær eingöngu með rútum. Til að bregðast við þessari áskorun frá Félagi leiðsögumanna var 

sett saman nefnd og fenginn fulltrúi úr hverju umdæmi Vegagerðarinnar. Einnig var leitað til 

Halldórs Jóhannssonar landslagsarkitekts á Akureyri. Halldór fór með Félagi leiðsögumanna 

um landið til að ákveða hvar fyrstu áningarstaðirnir yrðu staðsettir. Framkvæmd verkefnisins 

fór á fullt í kringum árið 1990 (Halldór Jóhannsson, munnleg heimild, 25.10.10). 

Áningarstaðir Vegagerðarinnar eru staðsettir við þjóðvegi landsins í tvennum tilgangi. Annars 

vegar eru þeir staðir þar sem ferðamönnum er gert kleift að á um stund og njóta hvíldar áður 

en haldið er áfram og hins vegar er þeim fundinn staður þar sem umhverfi og/eða útsýni bjóða 

upp á sérstaka  náttúru þar sem ferðamaðurinn getur notið þess sem fyrir augu ber. 

Áningarstaðir Vegagerðarinnar eru mismunandi að stærð, gerð og útbúnaði og þeim er skipt 

upp í þrjá megin flokka; útskot, áningarstaður með minni þjónustu og áningarstaður með 

meiri þjónustu. Munurinn er að áningarstaður með minni þjónustu er útskot með borði og 

bekkjum og stundum einu skilti en áningarstaður með meiri þjónustu er með salernisaðstöðu, 

borði og bekkjum og skiltum. Markmið áningastaða er að skapa þægilega og örugga aðstöðu 

við þjóðvegi þar sem ferðamenn geta lagt bílum sínum á áhugaverðum stöðum, borðað nesti 

og notið umhverfisins (Vegagerðin, á.á.a).  

Veturinn 2006 var sett af stað samstarfsverkefni Ferðamálastofu, Öryrkjabandalags Íslands, 

Ferðaþjónustu bænda, Samtaka ferðaþjónustunnar og Ferðamálastamtaka Íslands um bætt 

aðgengi ferðafólks að áninga- og útivistastöðum, sérstaklega til þess að bæta aðgengi 

hreyfihamlaðra. Tilgangur þessa verkefnis var að gera öllu fólki kleift að skipuleggja ferðalög 

m.t.t. aðgengi að landinu en einnig til að auðvelda þeim sem eru ábyrgir fyrir viðkomandi 

svæði að gera úrbætur þar sem þeirra er þörf. Ástæðan fyrir því að tekið er sérstaklega fyrir 

aðgengi að náttúrulegum svæðum er að til eru byggingareglugerðir sem segja til um hvernig 

aðgengi eigi að vera að mannvirkjum en minna hefur verið tekið tillit til hreyfihamlaðra við 

skipulag og framkvæmdir á áninga- og útivistasvæðum. Þegar skoðað er hugtakið 

hreyfihömlun þá er líklegt að það sé víðara en almennt er talið, í því sambandi má nefna 

þungun, fótbrot og offitu svo eitthvað sé nefnt. Í samstarfsverkefninu var tekið mið að 

aðgengi að og um viðkomandi svæði og það flokkað. Flokkarnir voru: 1. í hjólastól án 

aðstoðar, 2. í hjólastól með aðstoð og 3. gönguhömlun (Ferðamálastofa, á.á.).  
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2.6 Aðstaða, aðdráttarafl og afþreying 

Þegar talað er um hvaða grundvallaþættir þurfa að vera til staðar á ferðamannastöðum  koma 

A-in þrjú oft við sögu. Þau standa fyrir aðdráttarafl, aðstöðu og afþreyingu (Sigríður Þrúður 

Stefánsdóttir, Arney Einarsdóttir o.fl., 2008). 

Aðdráttarafl 

Hægt er að segja að aðdráttarafl geti skipst í tvo flokka; náttúrulegt og manngert aðdráttarafl. 

Undir náttúrulegt aðdráttarafl flokkast öll náttúruleg fyrirbrigði á landsvæðinu, landslag og 

loftslag. Undir manngert aðdráttarafl flokkast t.d baðlón, aðstaða fyrir ferðamenn, göngustígar 

og einnig viðburðir á sviði menningar s.s. tónleikar og íþróttir. Aðdráttarafl ferðamannastaða 

getur verið ein meiginástæða þess að fólk tekur sér ferðalag á hendur (Sigríður Þrúður 

Stefánsdóttir, Arney Einarsdóttir o.fl., 2008). 

Aðstaða 

Á ferðamannastöðum er helsta aðstaðan samgöngur, gisti- og veitingaaðstaða. Samgöngur 

gera ferðamanninum kleift að komast á staðinn og/eða ferðast um svæðið. Mikilvægt er að til 

staðar sé aðstaða fyrir ferðamenn því hún eykur líkurnar á því að ferðamenn dvelji lengur á 

staðnum. (Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, Arney Einarsdóttir o.fl., 2008). Á áningarstöðum er 

gott að hafa góða aðkomu, upplýsinga- og söguskilti, stíga og útsýnisstaði þar sem við á og 

hreinlætisaðstöðu (Ferðamálastofa, á.á.). 

 

Afþreying 

Afþreying er einn af grundvallarþáttum þess að ferðamaðurinn dvelji lengur á staðnum. Þegar 

talað er um afþreyingu fyrir ferðamanninn er átt við þá þjónustu sem tekur skemmri eða lengri 

tíma og er yfirleitt aðgengileg með stuttum fyrirvara. Dæmi um afþreyingu fyrir ferðamenn er 

t.d. útivist, skemmtun, menning eða fræðsla (Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, Arney Einarsdóttir 

o.fl., 2008). 

 

2.7 Snæfellsnes 

Snæfellsnesið er um 90 km langt og mjótt með háum og miklum fjallgörðum sem hafa mótast 

við eldgos og jökulrof. Það er ekki víða sem hægt er að finna jafn fjölbreytilegar 

jarðmyndanir og á Snæfellsnesi og landslagið er því mjög fjölbreytt. Þar má finna allar gerðir 

af hraunbreiðum frá mismunandi gostímum, strendur með ljósum og dökkum sandi, heitt og 

kalt ölkelduvatn að ógleymdum Snæfellsjökli og Snæfellsjökulsþjóðgarði. Allt eru þetta 

þættir sem laða ferðamenn að Snæfellsnesi. Mesta aðdráttaraflið hefur Snæfellsjökull ásamt 
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ströndunum á sunnanverðu nesinu, en þær eru eftisóknarverðar reiðleiðir hestamanna. 

Fuglalíf er mikið á Snæfellsnesi. Þar verpa sjaldgæfar fuglategundir eins og haförn, flórgoði 

og skeiðönd. Einnig eru þar tvö stór kríuvörp, á Arnarstapa og á Rifi. Góður möguleiki er á að 

sjá refi í Þjóðgarðinum, en hann er eina villta landspendýrið á Íslandi. Með ströndum 

Snæfellsness er víða hægt að finna seli og frá landi sjást oft háhyrningar, höfrungar og 

hrefnur, einkum vestast á Hellnum og á Öndverðarnesi (Framkvæmdaráð Snæfellsnes, á.á.).  

Ferðaþjónustan á Snæfellsnesi hefur blómstrað á undaförnum árum og í kjölfarið hefur 

þjónusta sveitarfélaganna styrkst og afþreyingarmöguleikum fjölgað.  

Dæmi af afþreyingarmöguleika fyrir ferðamenn eru fjölbreyttar gönguleiðir, golfvellir, 

skotsvæði, fuglaskoðun, hvalaskoðun, hestamennska, siglingar, jöklaferðir og margt fleira 

(Framkvæmdaráð Snæfellsnes, á.á.). 

Á Snæfellsnesi eru fimm sveitarfélög; Eyja- og Miklaholtshreppur, Grundarfjarðarbær, 

Helgafellssveit, Snæfellsbær og Stykkishólmsbær. Árið 2008 fengu öll sveitarfélögin Green 

Globe umhverfisvottun samtakanna EC3 Global, sem votta sjálfbær ferðaþjónustufyrirtæki og 

samfélög um allan heim. Green Globe stuðla að uppbyggingu sjálfbærrar ferðaþjónustu og 

verndun umhverfis. Árið 2010 breyttist heiti vottunarmerkisins í Earth Check en allir staðlar 

Green Globe vörumerkisins héldu sér. Framkvæmdarráð Snæfellsness stýrir verkefninu og sér 

til þess að sveitarfélögin og Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull starfi í anda sjálfbærrar þróunar 

(Framkvæmdaráð Snæfellsnes, á.á.). 

Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er eini íslenski þjóðgarðurinn sem nær í sjó fram og er 

landslagið mjög fjölbreytt innan hans. Strendurnar á nesinu eru fjölbreyttar og búa bæði yfir 

grýttum vogum, fjörum með ljósum eða svörtum sandi ásamt snarbröttum sjávarhömrum. Þar 

má finna ótal minjar um sjósókn fyrri tíma. Láglendið er að mestu hraun sem víðast er þakið 

mosa en inn á milli má finna skjólsælar lautir með gróskumiklum gróðri. Ofar í landinu eru 

dalir og enn ofar eru vikurflákar og land sem nýlega er komið undan jökli. Snæfellsjökullinn 

sjálfur gnæfir svo hæst í landslaginu (Umhverfisstofnun, 2009).  

 

2.8 Ferðamenn sem heimsækja Ísland/Snæfellsnes 

Stærsti hluti erlenda ferðamanna sem koma til Íslands koma yfir sumartímann.  

Margir ferðamenn ferðast í orlofi til að fá hvíld og slökun, skipta um umhverfi og fá frí frá 

daglegu amstri. Hvati til ferðalagsins getur stafað að mörgum þáttum t.d. skemmtun, 

áhugamálum, vinum og ættingjum svo einhvað sé nefnt en flestir eiga það sameiginlegt að 

langa til að upplifa einhvað nýtt, skoða ný lönd, kynnast menningu og siðum annara þjóða. 
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Sumir kjós að fara á staði sem teljast flottir og eru í tísku meðan aðrir fara á óvenjulega staði 

(Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, Arney Einarsdóttir o.fl., 2008). 

Ferðamennska hefur áhrif á umhverfið, samfélög og efnahag. Einn grundvallarþáttur 

ferðamennskunnar er umhverfið hvort sem það er náttúrulegt eða manngert. Mikið álag á 

umhverfið getur fylgt ferðamennsku. Á mörgum stöðum á Íslandi er viðkvæmt land. Það gerir 

norðlæg lega landsins, jarðvegsuppbygging og viðkvæm vistkerfi (Birna Björk Ólafsdóttir, 

2008). 

Þegar byggja á upp ferðaþjónustu ber að sýna varkárni í sambandi við umhverfið. 

Ferðaþjónusta getur haft jákvæð og neikvæð áhrif á umhverfið. Til dæmis getur 

ferðamennskan haft neikvæð áhrif á land og vatn auk þess sem hávaði getur aukist.  

Ferðamennskan getur einnig haft jákvæð áhrif á umhverfið til dæmis með verndun og stofnun 

þjóðgarða (Birna Björk Ólafsdóttir, 2008). 

 

Ferðamenn sem sækja Ísland heim er sífellt stækkandi hópur. Því er ekki að undra að 

ferðamönnum hefur fjölgað mikið sem heimsækja þjóðgarðinn. Árið 2004 var opnuð 

gestastofa á Hellnum sem er opin aðeins yfir sumartíman. Sumarið 2008 komu um 6.000 

gestir en sumarið 2009 komu um 10.000 gestir. Þar geta gestir þjóðgarðsins fengið 

upplýsingar og fræðslu um ,,svæðið undir Jökli“ hjá landvörðum (Guðbjörg Gunnarsdóttir, 

munnleg heimild, 29.03.10). 
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Kort 3.1 Staðsetningarkort, athugunarsvæði (Guðrún Rakel Svandísardóttir).  

3 . Snæfellsnes sem athugunarsvæði 

 
 

Eins og fram hefur komið þá var farin sú leið að hugsa athugunarsvæðið sem hring, sjá kort 

3.1. Á þessari leið voru merktir inn 7 áningastaðir en þeir eru við Vatnaleið, Kolgrafafjörð, 

Búlandshöfða, Hrafnabjörg, Írskabrunn, Djúpalónssand og Hellna. 

Hringurinn hefst við gatnamótin á Vegamótum en frá þeim er ekið norður yfir Vatnaleið þar 

sem fyrsti áningarstaðurinn er staðsettur. Þegar yfir Vatnaleið er komið er stefnan tekin í 

vestur í átt að Grundarfirði. Á þeirri leið er áningarstaður við Kolgrafafjörð, en þaðan er 

ferðinni haldið áfram í gegnum Grundarfjörð og í átt að Ólafsvík. Á þeirri leið eru 

áningarstaðir við Búlandshöfða og Hrafnabjörg, sem er alveg við bæjarmörk Ólafsvíkur. Því 

næst er ekið í gegnum Ólafsvík, fram hjá Rifi og gegnum Hellissand. Þegar ekið hefur verið í 

gegnum Hellissand þá er komið inn í Snæfellsjökulsþjóðgarð og fljótlega er komið að 

áningarstaðnum við Írskabrunn. Ekið er áfram, fyrir jökul, þangað til komið er að áningarstað 

við Djúpalónssand. Þaðan er keyrt í austur og að áningarstað við Hellna. Þá eru 

áningarstaðirnir upptaldir og ekið er austur eftir Staðarsveitinni þangað til komið er að 

gatnamótunum við Vegamót þar sem hringurinn lokast (Vegagerðin, á.á.c).  
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Kort 3.2 Staðsetning áningarstaðarins við Vatnaleið (Guðrún Rakel Svandísardóttir). 

Kort 3.3 Áningarstaður við Vatnaleið  

(Guðrún Rakel Svandísardóttir). 

3.1 Áningarstaður við Vatnaleið  

 

 Frá áningastaðnum á Vatnaleið er gott útsýni yfir 

Selvallavatn og Berserkjahraun. 

Bersekjahraun nær milli fjalls og fjöru og hefur 

átt upptök sín í fjórum gjall- og vikurkúlum sem 

liggja í röð eftir hrauninu frá austri til vesturs. 

Rauðkúla er hæst þeirra og austast en næst koma 

Gráakúla og Smáhraunakúla og vestast er 

Kothraunskúla. Talið er að hraunið hafir runnið 

fyrir 4000 árum. Ekki er vitað hvað leið langur 

tími á milli gosanna en líklegt er að það hafi ekki verið mjög langur tími. Selvallavatn og 

Kothraunsvatn hafa myndast þegar hraunið rann en eina afrennsli þeirra er gegnum hraunið 

(Einar Haukur Kristjánsson, 1986).  

Norðan Selvallavatns er hraunbrúnin mjög úfin og hrikaleg. Fossá rennur í Selvallavatn að 

austanverðu og nokkrir smálækir að sunnanverðu. Það er ekkert afrennsli frá því ofanjarðar og 

því getur lækkað í vatninu um 1 ½ m í þurrkatíð (Einar Haukur Kristjánsson, 1986).  Í 

Selvallavatni er mikið af fiski; urriða og bleikju (Norðurferðir, á.á.a).  
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Mynd 3.3. Áningarstaður við Vatnaleið 

(Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2009). 

  
 

 
 

Hönnun:   

Nýr vegur yfir Vatnaleið var lagður árið 2001 og 

tók þá við  hlutverki eldri vegar sem lá yfir 

Kerlingarskarð. 

Staðsetning áfangastaðarins var ákveðin í 

samvinnu við starfsmenn Vegagerðarinnar í 

Borgarnesi og var valin m. t. t. útsýnis yfir vatnið 

og hraunið. Teiknistofan Landlínur ehf sá um 

hönnun áfangastaðarins. Aðal efnisnotkun á 

staðnum er stuðlaberg sem fengið var úr námu í nágrenninu, en það er notað bæði í borð og 

sæti, sem og við afmörkun svæðisins (Sigurbjörg Áskelsdóttir, munnleg heimild, 13.10.10). 

 

Umfjöllun: 

Aðdráttarafl áningarstaðarins er fyrst og fremst mikilfenglegt útsýni yfir Selvallarvatn og 

Bersekjahraun þar sem gígaröð og hraunstraumur þaðan er vel sýnilegur. Ferðamönnum gefst 

kostur á að leggja bílnum og með þeirri aðstöðu sem er á staðnum, borð og sæti, gefst 

ferðamönnum tækifæri á að njóta útsýnisins, hvílast, borða nesti og taka myndir. 

Áningarstaðurinn er mjög nálægt veginum og er í raun útskot með smá aðstöðu. Það myndi 

styrkja staðinn að aðgreina hann meira frá veginum heldur en þegar er gert t.d. með því að 

Mynd 3.2. Útsýni yfir Selvallavatn og Bersekjahraun (Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2009). 

Mynd 3.1 Ferðamenn njóta útsýnis yfir Berserkjahraun og Selvallavatn (Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2009). 
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Mynd 3.6 Módel af áningarstaðnum Børra Andøya
(Morfeus arkitekter, á.á.).  

hafa aðstöðuna lægra í landinu heldur en bílastæðin eru eða hafa aðstöðuna aðeins frá 

bílastæðinu og setja stíg á milli.  

       
 

 

Dæmi um áningarstað þar sem bílastæðin eru 

aðgreind frá dvalarsvæði er í Børra, Andøya í 

Noregi. Það er reyndar stærri áningarstaður 

heldur en við Vatnaleið en þar er gert ráð fyrir 

bílastæðum, þjónustubyggingu, hvíldarstað, 

göngustígum og tröppum sem liggja út í 

landslagið. Bílastæðin og þjónustubyggingin 

snýr í norður en þar er gert ráð fyrir salernisaðstöðu, upplýsingaskiltum. Þar eru bekkir sem 

snúa í suður frá bílastæðunum. Frá þessu svæði liggja svo tröppur og stígar út í landslagið þar 

sem hvíldarstaði má finna. Þar geta ferðamenn notið útsýnisins og hvílst (Morfeus arkitekter, 

á.á). 

 

Mynd 3.4 Grunnmynd af áningarstaðnum  
Børra, Andøya (Morfeus arkitekter, á.á.). 

Mynd 3.5 Módel af áningarstaðnum Børra, Andøya   
(Morfeus arkitekter, á.á.). 
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Mynd 3.7 Kolgrafafjörður með örnöfnum (Breiðafjarðanefnd, á.á.). 

Mynd 3.8 Áningarstaður við Kolgrafafjörð 

(Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2009) 

Kort 3.4 Staðsetning áningarstaðarins við Kolgrafarfjörð (Guðrún Rakel Svandísardóttir). 

Kort 3.5 Áningarstaður við Kolgrafarfjörð

(Guðrún Rakel Svandísardóttir). 

3.2 Áningarstaður við Kolgrafarfjörð  

 

 Útsýnið frá áningarstaðnum við Kolgrafafjörð er mikið. 

Frá staðnum sést yfir Kolgrafarfjörðinn og við blasir 

mikill fjallahringur inn eftir firðinum, horft er yfir á 

Eyrhyrnu, Bjarnarhafnarfjall, Kolgrafamúla, inn 

Hestadali, Gunnólfsfell og Lambahnúk (Einar Haukur 

Kristjánsson,1986).  

 

 

Hönnun: 

Árið 2005 var tekinn í notkun nýr vegur sem 

þverar Kolgrafafjörð. Nýji vegurinn var liður í 

því að bæta samgöngur ásamt því að auka 
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Mynd 3.9 Aðstaða við Kolgrafarfjörð (Guðrún 

Rakel Svandísardóttir, 2009). 

Mynd 3.10 Söguskilti við Kolgrafafjörð (Guðrún 

Rakel Svandísardóttir, 2009) 

umferðaröryggi og ferðamannastraum á Snæfellsnesið (Innanríkisráðuneytið, 2004).  

Staðsetning áningarstaðarins var ákveðin í samvinnu við starfsmenn Vegagerðarinnar í 

Borgarnesi og réði útsýnið yfir Kolgrafafjörð þar miklu um. Teiknistofan Landlínur ehf. sá 

um hönnun staðarins (Sigurbjörg Áskelsdóttir, munnleg heimild, 13.10.10). 

Helstu eindir á staðnum eru hlaðinn skjólveggur , bekkir og borð innan hans ásamt 

upplýsingaskilti. Á skiltinu koma fram upplýsingar um landnám í Eyrarsveit, helstu 

gönguleiðir við Kolgrafarfjörð og örnefnakort af fjallasýn. Skiltið var gjöf frá 

Hollvinasamtökum Grundarfjarðar, Eyrbyggjum (Grundarfjarðarbær, 2005). Skjólveggurinn 

hallar á alla kanta og er hlaðinn í hálfgerðan hring en línurnar í honum eru fengnar úr 

landslaginu (Sigurbjörg Áskelsdóttir, munnleg heimild, 13.10.10). 

 

Umfjöllun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aðdráttarafl áningarstaðarins við Kolgrafafjörð er bæði náttúrulegt og manngert. Útsýni yfir 

Kolgrafafjörð, fjallahringur og vegamannvirki yfir Kolgrafafjörð er það sem fær ferðamenn til 

að nema staðar. Aðstaða á staðnum gefur ferðamönnum tækifæri á að leggja bílnum, njóta 

útsýnisins, hvílast, borða nesti og taka myndir. 

Framkvæmdum við áningarstaðinn hefur ekki verið lokið og ber hann þess augljós merki. Á 

teikningu var gert var ráð fyrir sér hönnuðu borði og stólum en þess í stað er þar nú 

hefðbundið borð með áföstum bekkjum sem stingur í stúf við hönnun staðarins. Eins og fyrr 

sagði þá gáfu Hollvinasamtökin Eyrbyggjar söguskiltið sem er á staðnum. Skiltið er ekki eins 

og hefðbundið upplýsingaskilti Vegagerðarinnar heldur er það í laginu eins og bók. Að mati 

höfundar hefði átt að útfæra skiltið í samræmi við hönnuð. Staðsetning skiltisins í dag er fyrir 

utan áningastaðinn en ef útfærslan hefði verið í samráði við hönnuð væri líklegra að skiltið 

væri hluti  af hönnuninni og það hefði þá verið hluti af heildarmynd.  
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Kort 3.6 Staðsetning áningarstaðarins við Búlandshöfða (Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2011).  

Kort 3.7 Áningarstaður við Búlandshöfða. 

Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2011. 

Eins og áningastaðurinn við Vatnaleið þá er áningarstaðurinn við Kolgrafafjör í raun bara 

útskot með smá aðstöðu þar sem ferðamenn verða fyrir ónæði af umferð auk þess hvað það er 

óöruggt að vera með börn svo nálægt þjóðvegi. Höfundur bendir á það að betra hefði verið að 

aðgreina aðstöðuna betur frá veginum með því að hafa hana neðar í landslaginu heldur en 

bílastæðin, með því skapast betri aðstaða fyrir ferðamenn þar sem þeir geta notið þess að vera 

úti í náttúrunni með þetta fallega útsýni frá áningarstaðnum við Kolgrafafjörð án þess að vera 

alveg við bílastæðin líkt og gert var í Børra, Andøya í Noregi. 

 

3.3 Áningarstaður við Búlandshöfða  

 

Búlandshöfði er snarbratt fjall milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur sem var mikill farartálmi 

ferðamanna hér áður fyrr. Það var ekki fyrr en árið 

1961 sem greiðfær akvegur var lagður yfir fjallið. 

Fyrir þann tíma var aðeins um mjóa hestagötu sem lá 

um snarbrattar skriður að ræða og öldum saman var 

þetta einn illræmdasti vegur hér á landi (Einar 

Haukur Kristjánsson, 1986).  
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Mynd 3.13 Áningarstaður við Búlandshöfða 

(Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2009) 

Mynd 3.14. Upplýsingaplatti við Búlandshöfða 

(Guðrún Rakel Svandísardóttir). 

Mynd 3.12 Búlandshöfði í 

klakaböndum (Norðurferðir, á.á.).   
Í árbók Ferðafélag Íslands 1986 kemur fram að sumarið 1902 fann náttúrufræðingurinn Helgi 

Pjeturss merk jarðlög í Búlandsgili. Því er Búlandshöfðinn mjög þekktur meðal jarðfræðinga. 

Þar er að finna jarðlög af sjávarseti og jökulruðningi í 135-180 m hæð yfir sjávarmáli. Þar 

hafa fundist steingerðar skeljar, m.a. jökultodda, sem er kuldaskel og lifir í dag eingöngu 

norðan við Svalbarða. Búlandshöfðalögin finnast líka í öðrum fjöllum á svæðinu og af því má 

draga þá ályktun að allir dalir og firðir á norðanverðu Snæfellsnesi hafi orðið til á síðustu 

milljón árum (Einar Haukur Kristjánsson, 1986). 

Nýr vegur um Búlandshöfða var lagður árið1998 en þá myndaðist breiður stallur þar sem 

mest var sprengt úr fjallinu (Björn Jónsson, munnleg heimild, 13.10.10). 

Við stallinn er hár klettaveggur sem er mjög fjölbreytilegur eftir árstímum. Á sumrin streymir 

vatn niður vegginn sem er víðast hvar gróinn en á frostköldum vetri er klettaveggurinn ísi 

lagður.   

 

Hönnun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nýr vegur um Búlandshöfða var tekinn í notkun 26. nóvember árið 1999. Var þar komið fyrir 

smá fræðsluskilti um nýja veginn og í kjölfarið þróuðust  mál þannig að ákveðið var að setja 

niður hefðbundið borð með áföstum bekkjum. Einnig var bætt við stuðlabergi við brún 

svæðisins þar sem mjög bratt er niður í sjó. 

Mynd 3.11 Búlandshöfði að sumarlagi (Guðrún Rakel 

Svandísardóttir, 2009).  
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Mynd 3.15 Sólsetur frá Búlandshöfða (Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Umfjöllun: 

Náttúrulegt aðdráttarafl er það sem fær ferðamenn til að leggja bílnum á Búlandshöfða. Þar 

gefst tækifæri til að njóta útsýnis yfir Breiðarfjörð, Ólafsvík og Snæfellsjökul. Það er ekki 

manngert aðdráttarafl sem fær ferðamanninn til að staldra við á Búlandshöfða því í raun er 

áningarstaðurinn bara útskot með miklu útsýni. Hefðbundið borð með áföstum bekkjum hefur 

verið komið fyrir við hliðina á stórum hnullung. Á honum hefur verið komið fyrir litlum 

platta með áletrun um Búlandshöfðan. Því er aðstaðan á staðnum í raun sú sama og á 

Vatnaleið og við Kolgrafafjörð þ.e.a.s bílastæði, borð og bekkir en munurinn er sá að 

staðurinn er ekki nærri eins aðlaðandi og á fyrrnefndum stöðum. Það gerir þetta risastóra 

ómalbikaða plan sem hefur gróft og holótt yfirborð þar sem pollar myndast auðveldlega, og 

þetta eina litla borð sem er staðsett nánast á miðju planinu. Að mati höfundar væri hægt að 

gera þennan stað mikið tilburðarmeiri með góðri hönnun.   
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Kort 3.8 Staðsetning áningarstaðarins við Hrafnabjörg (Guðrún Rakel Svandísardóttir). 

Mynd 3.16 Líkan og tölvuteikningar af áningarstað við Kleivodden, Andøya í Noregi (Berre & Lysholm, 2010).
       

 

 

Við Kleivodden, Andøya í Noregi er verið að gera áningarstað þar sem aðstæður eru svipaðar 

og við Búlandshöfða. Áningarstaðurinn er í bröttu fjalli þar sem útsýnið er út á haf. Þar á að 

vera útsýnispallur og einnig verður tröppur og stígur niður í brekkuna Berre & Lysholm, 

2010).   

 

3.4 Áningarstaður við Hrafnabjörg  
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Kort 3.9 Áningarstaður við Hrafnabjörg 

(Guðrún Rakel Svandísardóttir). 

Mynd 3.17 Teikning af Ólafsvík eftir Gunnar Hjaltason 

(Einar Haukur Kristjánsson, 1986). 

Mynd 3.18 Áningarstaður við Hrafnabjörg  

(Telma Björg Þórarinsdóttir, 2011). 

Ríðum við fram um flæði 
flúðar milli og gráðs 
fyrir Ólafsvíkurenni 
utan við kjálka láðs. 
 
Fjörðurinn bjartur og breiður 
blikar á aðra hlið, 
tólf vikur fullar að tölu - 
tvær álnir hina við. 
 
Hvort á nú heldur að halda 
í hamarinn svartan inn, 
ellegar út betur - til þín, 
Eggert, kunningi minn? 
 

 Jónas Hallgrímsson 

       

 

Áningarstaðurinn við Hrafnabjörg er staðsettur við 

bæjarmörk Ólafsvíkur að austanverðu. Frá 

áningarstaðnum sést vel yfir bæinn en í Ólafsvík er 

jarðnæði lítið enda skammt milli fjalls og fjöru.      

 

 

 

Fjallið Enni setur sinn svip á bæinn. Fyrir ofan bæinn er svo 

Ólafsvíkurgil en þar fellur hár foss niður klettana og rennur í 

gegnum 

bæinn.  

Landið sem þorpið er reist á nefnist Snoppa og þar er byggðin þéttust. Höfnin er stærsti hluti 

bæjarmyndar Ólafsvíkur enda sjávarútvegur helsta atvinnugreinin. Helstu kennileiti staðarins 

eru Ólafsvíkurkirkja og samkomuhúsið Klif og sjást þær byggingar vel frá áningarstaðnum 

við Hrafnabjörg (Einar Haukur Kristjánsson, 1986 og Snæfellsbær, á.á).  

 

Hönnun: 

Áningarstaðurinn við Hrafnabjörg var gerður af 

starfsmönnum Vegagerðarinnar í Ólafsvík eftir að 

ákveðið var að koma fyrir tveim stórum 

upplýsingaskiltum um svæðið. Á 

upplýsingaskiltunum við Hrafnabjörg geta 

ferðamenn fengið upplýsignar um þá þjónustu 
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Mynd 3.19 Upplýsingaskiltin við Hrafnabjörg  (t.h. Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2009 og  t.v. Telma Björg 

Þórarinsdóttir, 2011). 

sem er til staðar í Ólafsvík og helstu upplýsingar fyrir ferðamenn á Snæfellsnesi og í 

Dölunum.  

Á staðnum er eitt hefðbundið borð með áföstum bekkjum sem er staðsett á túnflötinni aftan 

við skiltin. Einnig er rusladallur og steyptur bekkur staðsettur á planinu sjálfu og snýr hann að 

bílastæðunum og með útsýnið. 

Planið er ómalbikað og með lausamöl útskot frá vegi sem búið er að afmarka frá grasi með 

kantstein (Björn Jónsson, munnleg heimild, 13.10.10).  

 

Umfjöllun: 

Aðdráttarafl áningarstaðarins við Hrafnabjörg er útsýnið yfir þorpið Ólafsvík og ekki spillir 

fyrir útsýni yfir Breiðarfjörð sem er náttúrulegt aðdráttarafl og eykur líkur á að ferðamenn 

nemi staðar. Stór skilti með kortum og upplýsingum um svæðið er aðalatriði staðarins. 

 

 

 

 

 

 

Á staðnum eru bílastæði, borð, bekkir, ruslatunna og upplýsingaskilti, sem gefa ferðamönnum 

tækifæri til að fræðast um svæðið. Þrátt fyrir fallegt útsýni frá staðnum yfir Ólafsvík og út 

Breiðafjörð er manngert umhverfi staðarins mjög fráhrindandi. Þessi stóru skilti  byrgja 

útsýnið og aðstaðan er mjög slök að mati höfundar. Staðsetning bekkjarins við annað 

upplýsingaskiltið er illskiljanleg þar sem hann er á sjálfu planinu og þar að auki snýr hann í 

átt að bílastæðunum og með útsýnið í gagnstæða átt við Ólafsvík og Breiðarfjörð. Aðgengi að 

borðinu með áföstum bekkjum sem staðsett er út á grasflötinni fyrir aftan skiltin er ekki gott 

þar sem hár kantsteinn er notaður til að aðgreina grasið frá túnflötinni og því heftir það 

aðgengi að því t.d. ferðamaður í hjólastól hefur ekki aðgengi að borðinu. 

Að mati höfundar er staðsetning áningarstaðarins góð í þeim tilgangi að veita ferðamönnum 

upplýsingar um þá þjónustu sem er til staðar á svæðinu auk útsýnisins frá staðnum. En 

manngert umhverfi staðarins er ekki aðlaðandi og væri hægt að standa betur að hönnun og 



Áningarstaðir á Snæfellsnesi, athugun og hönnun 
 

 

23 

 

Kort 3.10 Staðsetning áningarstaðarins við Írskabrunn (Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2011). 

Kort 3.11 Áningarstaður við Írskabrunn 

(Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2011).

útfærslu t.d.með því að hafa hallandi skilti og hafa borð og bekki aðgreint frá bílastæðunum 

svo að ferðamenn geti notið útsýnisins að fullu.  

 

3.5 Áningarstaður við Írskabrunn 

Mikil sjósókn var frá Gufuskálum fyrr á öldum og 

benda örnefni til þess að Írar hafi haft þar búsetu. 

Örnefnin sem um ræðir eru Írskubúðir, Íraklettur og 

Írskabrunnur. Írskabrunnur er merkur fornbrunnur sem 

lýst er sem miklu mannvirki með 16 þrepum sem lágu 

niður að vatnsborði (Einar Haukur Kristjánsson, 1982). 

Brunnurinn var nánast glataður um tíma vegna áfoks og 

ágangs gróðurs. Brunnurinn hefur verið opnaður að nýju og sjást nú vel þrepin og hve djúpur 

hann er (Hellissandur, á.á). Allt í kring um Írskrabrunn er grýtt hraun með mosa og grónu 

mólendi (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2009).  
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Mynd 3.21 Áningarstaður við Ískrabrunn  (Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2009) 

Mynd 3.20 Írskabrunnur (Guðrún Rakel 

Svandísardóttir, 2009). 

Hönnun: 

 

Nýr vegur að Írskrabrunni og Gufuskálavör var 

unnin árið 2006-2007. Starfsmenn Vegagerðarinnar 

í Ólafsvík skissuðu sjálfir upp á blað hvar nýji 

vegurinn ætti að liggja. Í raun er þetta slóði sem 

liggur upp að Írskrabrunni. Búið er að koma fyrir 

einu hefðbundu borði með áföstum bekkjum á 

staðnum (Björn Jónsson, munnleg heimild, 

13.10.10).  

 

Umfjöllun: 

Aðdráttarafl áningarstaðarins við Írskrabrunn er hið 

sögulega og manngerða umhverfi. Einnig má telja 

líklegt að náttúrulegt aðdráttarafl hrauns, rýrs 

gróðurlendis og nálægð við sjó auki aðdráttaraflið 

til muna. Spölkorn frá brunninum eru rústir sem 

hægt er að ganga að og skoða.  
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Mynd 3.22 Áningarstaður við Vedahaugane, Aurlandsfjallet í Noregi. Stígur liggur frá bílaplani að útsýnisstað 

(Berre & Lysholm, 2010). 

Eins og áður kom fram þá er vegurinn að Írskrabrunni aðeins slóði og við hann er ekkert 

sérmerkt bílastæði. Landið í kringum brunninn er slétt og því hefur bílum verið lagt til hliðar 

við veginn. 

Höfundi finnst varla hægt að kalla þetta áningarstað, þar sem mjög lítil aðstaða er á staðnum 

fyrir ferðamenn. Engin bílastæði eru á staðnum, því þurfa ferðamenn að leggja bílum sínum 

utan vegar og einnig eru engin upplýsingarskilti á staðnum svo þeir ferðamenn sem koma að 

Írskrabrunni verða að geta sér til um sögu staðarins. Eins eru þær tóftir sem eru þarna rétt hjá 

ekkert merktar og hvergi er hægt að sjá sögu staðarins.  

Áningarstaðurinn við Írskrabrunn er öðruvísi en aðrir staðir sem hafa verið nefndir hér áður 

að því leiti að hér er það sagan á bak við staðinn sem er aðdráttaraflið frekar en útsýnið. Eins 

og fram hefur komið er henni ekki gerð nein skil á staðnum og er það miður.  

Að mati höfundar mætti gera meira úr þessum stað því hann bíður upp á mikla möguleika til 

jákvæðrar upplifunar úti í náttúrunni, fræðslu og hvíldar. Ferðamenn fá þá frekar tækifæri til 

að hvílast, borða nesti, taka myndir, ganga um svæðið og njóta náttúrunnar. 

       

Í Vedahaugane, Aurlandsfjallet hefur norska Vegagerðin gert útsýnisstað þar sem bílastæðin 

eru staðsett nálægt veginum en frá þeim er búið að leggja steyptan stíg að útsýnisstaðnum. 

Hæg væri að yfirfara þessa hugmynd yfir á áningarstaðinn við Írskrabrunn með því að útbúa 

bílastæði nær veginum og legga göngustíg að Írskrabrunni. Meðfram stígnum væri hægt að 

útbúa bekki og setja upp upplýsingaskilti með sögu staðarins. Það væri gott að leggja 

malbikaðan eða steyptan stíg á þessu svæði þar sem gróðurinn er viðkvæmur. Aðstaðan og 

aðgengi væri þá fyrir alla ferðamenn sem heimsækja svæðið.  
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Kort 3.13 Áningarstaður við 

Djúpalónssand (Guðrún Rakel 

Svandísardóttir). 

Mynd 3.23 Göngustígar niður í sandinn við 

Djúpalón (Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2009) 

Kort 3.12 Staðsetning áningarstaðarins við Djúpalónssand (Guðrún Rakel Svandísardóttir). 

3.6 Áningarstaður við Djúpalónssand 

 

Áningarstaðurinn við Djúpalónssand er ekki útskot til 

hliðar við veginn heldur þarf að aka spölkorn frá 

aðalveginum niður að Djúpalónssandi. Þessi vegur var 

upphaflega lagður árið 1968 til að auðvelda björgun 

manna úr sjávarháska. Vegurinn liggur í gegnum 

Beruvíkurhraun sem er allgróðursnautt og teygir sig frá 

jökulrótum til sjávar. Við endapunkt vegarins eru 

bílastæði fyrir áningarstaðinn. Frá bílastæði liggur 

stígur niður á sandinn sem nefnist Nautastígur, en 

meðfram honum eru  tindóttar klettabríkur allt um 

kring, sjá mynd 3.23. 

.  

     Á einum stað er sérkennilegur klettur sem 

nefnist Gataklettur. Hinu megin við hann er 

tjörnin Svörtulón en þá tekur við hamraveggur, 

Norðurklettur, en þar fyrir neðan eru Djúpalónin, 
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Kort 3.14 Gönguleiðir við Djúpalónssand 

(Snertill, á.á.). 

Mynd 3.24 Gataklettur (Guðrún Rakel 

Svandísardóttir, 2009)  

Mynd 3.25 Steinatök (Vegagerðin, á.á.d). 

en það eru tvær ferskvatnstjarnir.  

Þegar komið er niður í fjöru má þar finna fjóra aflraunasteina sem hver ber sitt nafn, sjá mynd 

3.25. Sagan segir að þeir hafi upphaflega verið notaðir sem prófsteinar á það hvort menn 

teldust skipsrúmsgengir í verstöðinni. Fullsterkur er stærsti steinninn og vegur 155 kg, næst er 

það Hálfsterkur sem vegur 140 kg, Hálfdrættingur sem vegur 49 kg og minnstur er Amlóði og 

vegur 23 kg. Hásetar sem ekki gátu lyft 

Hálfdrættingi á stall voru ekki taldir 

skipsrúmgengir. Þegar komið er niður á 

Djúpalónssand er að finna menningarminjar, 

brotajárn, en það eru leifar af togaranum Epine 

sem strandaði þarna fyrir utan árið 1948 og brimið 

tætti í sundur á skömmum tíma (Einar Haukur 

Kristjánsson, 1982).  

 

Áður en komið er niður í fjöruna sjálfa er grænn 

bali vestur af sandinum sem nefnist Sessar. Þar 

hvíldu vermenn sig þegar þeir fóru á milli staða. 

Vermenn sem réru til sjós frá Dritvík sóttu 

drykkjavatn sitt í Djúpulón þar sem ekki er 

drykkjarhæft vatn í Dritvík. Því nefnist stígurinn á 

milli Djúpalóns og Dritvíkur Vatnsstígur.  

Þegar gengið er vestur með ströndinni á 

Djúpalónssandi má sjá hvernig sjórinn hefur 

mótað hamrana (Einar Haukur Kristjánsson, 

1982).  

Hægt er að sjá menningarminjar í Dritvík og má 

helst nefna fiskireiti, fiskbyrgi og völundarhús. 

Dritvík var um langt skeið með stærstu verstöðum 

á landinu. Þegar mest var réru þaðan yfir 60 bátar sem þýddi að um 300 – 400 vermenn hafi 

verið þar í verbúðum. Talið er að útgerð hafi byrjað þar um miðja 16. öld. Segja má að 

blómaskeið athafnalífs í Dritvík hafi verið á 17. öld og fram á næstu en upp úr miðri 18. öld 
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Mynd 3.26 Salernisaðstaða við Djúpalónssand 

(Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2009). 

fer því að hnigna og verstöðin leggst í eyði skömmu eftir 1860. Að frátöldum minjum um 

fiskbyrgi og reiti er nú fátt í Dritvík sem minnir á þetta mikla athafnarlíf sem þar ríkti (Einar 

Haukur Kristjánsson, 1982).  

 

Hönnun: 

Áningarstaðurinn við Djúpalónssand var teiknaður 

árið 1995 af Halldóri Jóhannssyni 

landslagsarkitekt en hann var einn af þeim fyrstu 

sem Halldór gerði ásamt félagi leiðsögumanna 

fyrir Vegagerð Ríkisins (Halldór Jóhannsson, 

munnleg heimild, 25.10.10).  

Við bílastæðin á Djúpalónssandi hefur verið komið 

fyrir stórum skitum með upplýsingum um 

Djúpalónssand og Dritvík og þá sögu sem 

staðurinn hefur að geyma. Hefðbundið borð með áföstum bekkjum hefur verið komið fyrir 

ásamt salernisaðstöðu, en það hefur verið vandamál á öðrum stöðum innan þjóðgarðsins þar 

sem erfitt er að nálgast vatn. Gott aðgengi er fyrir ferðamenn að þessari aðstöðu. Annað má 

segja um stíginn sem liggur niður á sandinn sem er með grófu yfirborði og brattur á köflum 

(Björn Jónsson, munnleg heimild, 13.10.10).  

 

Umfjöllun:  

Áningarstaðurinn við Djúpalónssand hefur margt upp á að bjóða; fjölbreytilegt landslag, 

aðstaða fyrir ferðamenn nálægt bílastæði ásamt gönguleiðum.   

Aðdráttarafl áningarstaðarins við Djúpalónssand er náttúran og sagan. Margar gönguleiðir eru 

frá Djúpalónssandi sem ferðamenn geta nýtt sér. Vinsælt meðal ferðamanna að fara leiðina á 

milli Djúpalónssands og Dritvíkur, en hún er u.þ.b. einn kílómeter að lengd og tekur um 20 

mínútur að ganga hana (Umhverfisstofnun, 2004).  

Með þessari aðstöðu gefst ferðamönnum tækifæri á að dvelja lengur á staðnum en á flestum 

öðrum áningarstöðum. 

Mikil aðsókn ferðamanna hefur verið á Djúpalónssand og ber svæðið þess merki. Bílastæðin 

eru þétt setin á sólríkum sumardögum bæði af einkabílum og rútum. Göngustígar eru farnir að 

láta á sjá og tröppur sömuleiðis. Aðgengi um svæðið er ekki fyrir alla eins og kemur fram í 

úttekt sem Þórunn Edda Bjarnadóttir gerði árið 2005 um aðgengi fatlaðra að 



Áningarstaðir á Snæfellsnesi, athugun og hönnun 
 

 

29 

 

Mynd 3.27 Göngustígar hjá Eldhusøya, Atlanterhavsvegen í Noregi (Berre & Lysholm, 2010) 

náttúruverndarsvæðum, þar á meðal Djúpalónssandi.  Þar greinir hún frá því að göngustígar 

séu með grófu undirlagi og erfiðir yfirferðar, breidd stíga sé misjöfn og halli fari yfir 5% á 

tveimur stöðum auk þess sem engin handrið séu til staðar (Þórunn Edda Bjarnadóttir, 2005). 

Þegar höfundur fór í skoðunarferð um svæðið sumarið 2009 var ekki að sjá að gerðar hefðu 

verið endurbætur á þessum atriðum. 

Að mati höfundar er áningarstaðurinn við Djúpalónssand góður staður hvað varðar 

náttúrufegurð, sögugildi og afþreyingu. Aðstöðu staðarins má bæta t.d. með fjölgun bílastæða, 

endurgerð gönguleiða með bundnu yfirborði og með því að færa upplýsingaskilti svo þau 

skyggi ekki á útsýni. 

      

Í Eldhusøya, Atlanterhavsvegen er norskur áningarstaður með ákveðinni gönguleið. Þar er 

settur stígur með bundnu slitlagi í landslagið sem gerir aðgengi að áningarstaðnum fyrir alla.  

Ástæðan fyrir því að höfundur bendir á þetta hér er vegna þess að ráðgert er að leggja stíg 

með bundnu slitlagi við Djúpalónssand. Ekki aðeins til að auka aðgengi allra um svæðið 

heldur einnig til að vernda landið fyrir frekari skemmdum. 

Dæmi um að stígur með bundnu slitlagi hefur komið í veg fyrir frekari skemmdir á landi er í 

Skaftafelli. Þar var malarstígur sem lá frá þjónustumiðstöðinni upp að Svartafossi. 

Malarstígurinn var í stöðugu viðhaldi en þrátt fyrir það myndaðist alltaf drullusvað svo 

ferðamenn sem gengu um stiginn fóru út fyrir og með því breikkaði stígurinn jafnt og þétt. Til 

að koma í veg fyrir þetta var farin sú leið að malbika stíginn og hefur það sýnt sig að 

ferðamenn halda sig betur innan stígarins og að auki er nú aðgengi allra að Svartafossi 

(Ragnar Frank Kristjánsson, munnleg heimild, vor 2010).  
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Kort 3.15 Staðsetning áningarstaðarins við Hellnar (Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2011). 

Kort 3.16 Áningarstaður við Hellnar 

(Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2011).

3.7 Áningarstaður við Hellnar  

Hér á öldum áður var ein af stærstu verstöðvunum 

undir jökli á Hellnum. Þangað sóttu menn hvaðan að af 

landinu, þó sérstaklega Norðlendingar og 

Borgfirðingar. Á 18. öld var fjölmennara á vertíð á 

Hellnum heldur en í Dritvík. Á þessum tíma bjuggum 

um 200 manns á Hellnum ýmist á grasbýlum eða í 

þurrabúðum (Einar Haukur Kristjánsson, 1982).   

Í dag er smá byggðakjarni á Hellnum, með nokkrum húsum, kirkju, hóteli, gistiheimili, 

Gestastofu þjóðgarðsins, kaffihúsi og fallegri höfn. Flestir þessara staða eru aðeins starfræktir 

yfir sumartíman. Ströndin á Hellnum er friðlýst og þykir mjög fögur þar sem hún er að mestu 

byggð upp af stuðlabergi (Snæfellsbær, á.á).  
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Mynd 3.29 Maríulind (Guðrún Rakel Svandísardóttir, 

2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fleiri fallegar bergmyndanir er að finna við sjóinn þar sem sérkennilegar gjár hafa myndast 

vegna ágangs sjávar. Ríkulegt fuglalíf er á  Hellnum, bæði í klettunum við fjöruna og uppi á 

landi (Umhverfisstofnun, á.á).  

Í gestastofu þjóðgarðsins má finna margvíslegan fróðleik um menningu og náttúru svæðisins. 

Þar eru upplýsingar settar fram á lifandi og skemmtilegan hátt þar sem ferðamönnum gefst 

tækifæri til að horfa, snerta, skoða, þreifa og prófa (Umhverfisstofnun, 2007).  

  

Mikið er af áhugaverðum stöðum í kringum 

Hellna. Sem dæmi má nefna Maríulind, sjá mynd 

29, en í henni er bergvatn sem sprettur undan 

hraunjaðrinum. Sumir segja að þar hafi heilagri 

guðsmóður sést bregða fyrir (Norðurferðir, á.á.b).  

 

 

 

 

 

 

Mynd 3.28 Útsýnið frá áningarstaðnum við Hellna (Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2009) 
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Mynd 3.30  Áningarstaður við Hellna (Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2009) 

Kort 3.17 Gönguleið milli Arnastapa og Hellna 

(Snertill, á.á.). 

Mynd 3.31  Upplýsingaskilti á Hellnum (Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2009) 

Hönnun: 

 

 

Áningarstaðurinn á Hellnum var gerður árið 1998. Ekki var farið út í neina sérstaka hönnun á 

staðnum við gerð bílastæðisins heldur var stuðst við teikningar Halldórs Jóhannsson sem hann 

gerði fyrir Djúpalónssand (Björn Jónsson, munnleg heimild, 13.10.10).  

 

Umfjöllun: 

 Aðdráttarafl áningarstaðarins á Hellnum er bæði 

manngert og náttúrulegt. Þar er fjölbreytt fuglalíf 

og gróðurfar, Gestastofa þjóðgarðsins, Hótel 

Hellnar, Gistiheimilið Gíslabær auk þess sem 

kaffihúsið Fjöruhúsið er starfrækt í fjörunni á 

sumrin. 

Áningarstaðurinn sjálfur er við enda vegarins við 

Hellna, á Gróuhóli, rétt fyrir ofan höfnina.  
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Þar eru bílastæði og búið er að koma fyrir skiltum með upplýsingum um fugla og 

gróðurtegundir sem eru algengar á svæðinu (Björn Jónsson, munnleg heimild, 13.10.10). 

Aðstaðan gefur ferðamönnum tækifæri á að fá upplýsingar um svæðið og jafnframt að njóta 

náttúrunnar, hvílast, borða nesti, taka myndir og fara í gönguferð meðfram ströndinni. 

 

4. Hönnunartillaga 
4.1 Forsendur skipulags og hönnunar 

Forsendur fyrir áningarstöðum er sú að gefa ferðamönnum kleift á að staldra við um stund og 

hvílast ásamt því njóta þess sem fyrir augu ber. Markmiðið er að skapa öruggt svæði þar sem 

hægt er að leggja bílnum og hvílast (Vegagerðin, á.á.a). 

Aðgengi ferðamanna að áninga- og útivistastöðum er oft ábótavant þá sérstakælega fyrir 

hreyfihamlaða. Það gæti stafað af því að lítil hefð hefur skapast við að taka tillti til þessa hóps 

við skipulag og hönnu áninga- og útivistasvæða (Ferðamálastofa, á.á.). 

Heimamenn hafa lengi vel notið þess að dvelja í Skarðsvík sér til skemmtunar og hvíldar. Á 

undaförnum árum hefur Skarðsvík einnig orðið vinsæll áningarstaður meðal ferðamanna. 

Fyrir nokkrum árum var gripið til þess ráðs að útbúa stiga til að auðvelda aðgengi niður í 

fjöruna. Einnig hefur verið komið fyrir hefðbundnu borði með áföstum bekkjum á 

hraunbrúninni og við veginn hefur verið komið fyrir söguskilti með upplýsingum um kuml 

sem hefur fundist á svæðinu. Þegar vegurinn út á Öndverðanes var síðast lagaður var gert smá 

útskot við Skarðsvík þar sem ferðamenn geta lagt bílum sínum. Til stendur að fara í 

endurbætur á svæðinu á komandi árum (Guðbjörg Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 29.03.10).  
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Kort 4.1 Staðsetning nýja áningarstaðarins í Skarðsvík (Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2011). 

Mynd 4.1 Hér sést hleðstuveggur sem er á 

Öndverðarnesi (Guðrún Rakel Svandísardóttir, 

2009). 

Mynd 4.2 Neshraun nær í sjó fram  (Guðrún 

Rakel Svandísardóttir, 2009). 

4.2 Greining á aðstæðum 

Öndverðarnes er vestasti oddi Snæfellsnes. Áður fyrr voru þar fjölbýlar þurrabúðir því 

nokkuð var um útræði, en aðeins eru sjáanlegar rústir þeirra í dag. Lending gat verið slæm á 

Öndverðarnesi fyrir opnu hafi og því hafa sjóslys verðið þar tíð. Ströndin innan við 

Öndverðarnes er víðast sæbrött því Neshraun nær þar í sjó fram. Á áttunda áratugnum var 

lagður akvegur í gegn um Neshraun allt út að Öndverðarnesi. Á þeirri leið er lítil vík er heitir 

Skarðsvík. Skarðsvík er sandfjara með gulum skeljasandi og er ákjósanleg baðströnd því þar 

er skjól undir klettum í flestum vindáttum (Einar Haukur Kristjánsson, 1982).  
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Mynd 4.3 Hér má sjá skábraut á áningarstaðnum 

Tungeneset í Noregi (Berre, N. & Lysholm, H. 

2010).

Mynd 4.4 Skarðsvík á góðum sumardegi (Róbert 

A. Stefánsson, 2003). 

4.3 Tillaga 

Hönnunartillagan felur í sér að bjóða upp á betri aðstöðu og auka afþreyingarmöguleika fyrir 

ferðamenn. Takmarkið er að skapa gott aðgengi fyrir alla, upplifun, afþreyingu og fræðslu. 

Markmið með tillögunni er að Skarðsvík haldi sem mest sínum náttúrulegu einkennum og að 

mannvirki staðarins auki upplifunarþáttin. Aðgengi niður í fjöruna verður aukið með því að 

leggja skábraut í stað stigans.  

 

4.3.1 Aðgengi 

Eins og fyrr segir þá er leitað eftir að skapa gott 

aðgengi fyrir alla. Því er tekið mið af þeim 

stöðlum sem settir voru fram í verkefninu 

,,Ferðaþjónusta fyrir alla”, sjá viðhengi 1.  

Þar kemur fram að hafa sérmerkt bílastæði ætlað 

hreyfihömluðum, ekki minna en 380 cm á breidd. 

Skábrautir og stígar eiga ekki að fara undir 90 cm 

á breidd og að  halli skábrauta fari aldrei yfir 1:20. 

Yfirborð svæða á að vera með bundnu slitlagi eða þjöppuðu malarlagi án lausamalar. Lámarks 

rýmisþörf á hreinlætisaðstöðu er 170x220 cm (Ferðamálastofa, á.á.). 

  

4.3.2 Upplifun og fræðsla 

Mikið útsýni er frá Skarðsvík. Þegar staðið er á 

hraunjaðrinum er útsýni til allra átta og sjást 

meðal annars Snæfellsjökull, Neshraun og 

Breiðafjörður. 

Gert er ráð fyrir upplýsinga- og fræðsluskiltum á 

svæðinu. Á þeim kæmu fram saga staðarins og 

einnig væri sett upp útsýnisskilti sem segir til um 

hvað er í kring t.d. eins og örnefnamyndin fyrir 

Kolgrafarfjörð í kafla 3, sjá mynd 3,7.  
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Mynd 4.5 Hönnunartillaga, hér sést stígurinn sem fer yfir veginn í átt að salernishúsin. Einnig sést aðeins í 

upplýsingaskilti, bekk og aðeins í skábraut  (Guðrún Rakel Svandísardóttir, 2011). 

4.3.3 Aðstaða 

Fyrst ber að nefna bílaplan fyrir gesti staðarins en það er afmarkað með hleðslu. Þaðan liggur 

göngustígur sem skiptist í tvær áttir, önnur leiðin liggur að salernishúsi sem staðsett er í 

hraunjaðri en hinn leiðin liggur að Skarðsvík. Í salernishúsinu eru þrjár snyrtingar, ein fyrir 

hreyfihamlaða, ein fyrir karla og ein fyrir konur. Við húsið verður einnig komið fyrir bekkjum 

og skolaðstöðu, þar sem ferðamönnum gefst kostur á að þrífa á sér fæturna áður en ferðinni er 

haldið áftram. Útveggir hússins eru hlaðnir að hálfu og þakið verður lagt torfi. Það er gert til 

að mynda tengingu við söguna og svo það falli vel að náttúrunni. Lagður er rampur niður í 

fjöruna sem gerir hreyfihömluðum kleift að komast niður á sandinn. Við tekur braut í 

sandinum sem gerir fólki í hjólastól og fólk með barnavagna kleift að komast lengra niður á 

sandinn, þó verður ekki hjá því komist að sandur berist upp á þessa braut.  

Í fjörunni verður eldstæði þar sem hægt verður að grilla. Bekkir og borð úr ryðguðu járni 

verða staðsett í fjörunni. Eins og fram hefur komið hafa sjóslys verið tíð á þessum slóðum og 

sum staðar á nesinu má sjá ummerki þess í náttúrunni t.d. á Djúpalónssandi þar sem ryðgað 

járn er á víð og dreif í fjörunni eftir skipastrand.  

 

 

Umfjöllun:  

Enn hefur ferðamönnum fjölgað á Snæfellsnesi og ekki er von á öðru en að sú þróunn haldi 

áfram næstu árin. Sumarið 2010 var fjöldi ferðamanna á áningarstaðnum við Djúpalónssand 

um 140 bílar á dag yfir sumartíman. Mikil þörf er að skipuleggja fleiri áningarstaði á 

Snæfellsnesi og við það mun álagið dreifast á milli staðanna (Guðrún Lára Pálmadóttir, 

pers.heimild, 25. október 2010). 

Aðdráttarafl áningarstaðarins við Skarðsvík er fyrst og fremst skeljasandsfjara í fallegri vík 

sem minnir mann á sólarstönd langt út í heimi. Allt í kring um Skarðsvík er falleg náttúra; 
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gróið hraun, klettar, sandar og sjór. Einnig er mikið útsýni í Skarðsvík en þetta flokkast sem  

náttúrulegt aðdráttarafl. 

Í tillögunni er bætt við manngerðu aðdráttarafli þ.e.a.s. að bæta þá aðstöðu sem fyrir er og 

gera hana aðgengilega öllum.  

Áningarstaðurinn í Skarðsvík á að vera staður með meiri þjónustu, bílastæðum, upplýsinga- 

og sögu skilti, borð og bekkir, grill og hreinlætisaðstöðu. Ferðamenn sem koma í Skarðsvík 

eiga að geta slakað á og átt góða samverustund með fjölskyldu og vinum á hvaða aldri sem er 

(sjá hönnunartillöguna í viðauka II).. 
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5 Umræður 
Áningarstaður gefur ferðamönnum tækifæri á að staldra við á ferðalögum, hvílast og njóta 

náttúrunnar sem fyrir er. Áningarstaðir eru settir í umhverfi sem hefur eitthvað sérstakt upp á 

að bjóða t.d. útsýni. Við hönnun á áningarstöðum þarf að tryggja ferðamönnum gott öryggi, 

aðgengi og aðstöðu á svæðinu.  

Norska vegagerðin hefur með sérstöku átaki reynt að enduvekja áhuga á norsku landslagi með 

því að setja inn nútíma hönnun við áningastaði. Þetta verkefni hefur vakið athygli um allan 

heim. Með því að bæta aðgengi að áningarstöðum fást fleirri ferðamenn til þess að staldra við.  

 Hér á Íslandi hefur Vegagerðin unnið markvist að gerð áningarstaða í rúm tuttugu ár. Hún 

hefur látið útbúa allt frá litlum útskotum til stórra áningarstaða fyrir ferðamenn víðsvegar um 

landið.Það kom höfundi mjög á óvar hve snemma Vegagerðin byrjaði að vinna að samræmdu 

útliti áningarstaða. Deila má um það hvort útlit staðanna sé fallegt en engu að síður þá gefa 

þeir ferðamönnum tækifæri á að leggja bílnum og staldra við á fallegum stöðum um allt land. 
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6 Lokaorð 
 

Verkefnið gekk út á að skoða áningarstaði Vegagerðarinnar á Snæfellsnesi og leggja mat á 

aðstöðu staðanna, aðdráttarafl, tækifæri og notagildi. Við framkvæmd verkefnisins var farið í 

vetfangsferðir um svæðið og það skoðað og myndað. Út frá þeim gögnum ásamt öðrum 

heimildum var hægt að leggja mat á hvern stað fyrir sig. Einnig var verkefni norsku 

Vegagerðarinnar um ferðamannavegi skoðað og kannað hvort hægt væri að heimfæra það á 

íslenskar aðstæður.  

Landslagið á Snæfellsnesi er mjög fjölbreytt. Því er tilvalið að bjóða upp á mismunandi gerð 

áningarstaða líkt og í norska verkefninu sem gengur út á að velja leiðir um allt landið svo 

ferðamenn fái tækifæri á að kynnast ólíkum landslagsþáttum Noregs.  

Í hönnunartillögunni er lögð áhersla á gott aðgengi að svæðinu og góða aðstöðu.  
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