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Ágrip
Norðan við Borgarnes er svæði sem býður upp á mikla möguleika hvað varðar áhugverðar
gönguleiðir. Þar er golfvöllur sem þykir með þeim bestu á landinu og þaðan er ákaflega
fallegt útsýni t.d að Hafnarfjalli, Skarðsheiði og Skessuhorni. Hinum megin við þjóðveginn
er hesthúsahverfi og ofan við það er ágætis útsýni í vestur og þar sjást vel þær klettaborgir
sem eru einkennandi fyrir svæðið. Nær bænum er Borg á Mýrum sem er sögulegur staður í
fallegu umhverfi og þaðan er skemmtilegt útsýni yfir Borgarnes.
Hér verður gerð tillaga að gönguleið um þessi svæði til að auka tækifæri fólks til að
stunda hreyfingu nálægt heimili sínu auk þess að fræðast um svæðið og einkenni þess.
Markmiðið er að hanna þrjá áningarstaði á þessari gönguleið þar sem hver staður tengist sínu
nánasta umhverfi, það er náttúrunni, sjónlíum, sögunni og þess háttar. Með þessum
gönguleiðum væri hægt að auka áhuga og þekkingu íbúa Borgarness sem og ferðamanna á
þessu fallega svæði með upplýsingaveitum eða frásögnum tengdum nærumhverfinu á hverjum
áningarstað fyrir sig.

Lykilorð: Umlyking, dulúð, útsýni, náttúruskoðun.
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Þakkir
Ég vil færa eftirtöldum aðilum bestu þakkir fyrir þá miklu aðstoð sem þeir hafa veitt mér við
gerð þessa verkefnis:
Hrafnkell Proppé, leiðbeinandi
Elín Kristjánsdóttir
Lilja Ólafsdóttir
Sigursteinn Sigurðsson
Jökull Helgason
Sveitafélagið Borgarbyggð

Einnig við ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir þolinmæli, skilning og hlýju á meðan á
verkefninu stóð.
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Inngangur
1.1

Tilurð verkefnisins

Hugmyndina að verkefninu var fengin eftir að hafa rætt við nokkra nákomna ættingja í
Borgarnesi um tækifæri útivistar í og við Borgarnes. Eftir þessar samræður fékkst sú
niðurstaða að ekki væri nein gönguleið á þessu svæði sem hægt væri að ganga frá heimili
sínu, það er án þess að keyra þangað. Þegar Borgnesingar vilja stunda hreyfingu á
útivistarsvæðum þurfa þeir að keyra út fyrir bæinn, norður fyrir hann á útivistarsvæðið
Einkunnir eða suður fyrir bæinn, á Seleyri. Þar eru ágætis aðstæður fyrir stuttar eða lengri
gönguferðir og virðist vera að íbúarnir nýti sér það töluvert. Þessi útivistarsvæði eru hins
vegar ekki aðgengileg fólki með hreyfihamlanir eða þeim sem bundnir eru við hjólastól.

Mynd 1: Skoðanakönnun Sigursteins Sigurðssonar; hér sjást niðurstöður hans.

Höfundur tók þátt í skoðanakönnun síðsumars 2011 sem Sigursteinn Sigurðsson, arkitekt,
gerði á viðhorfi íbúa Borgarness á samfélaginu sem það býr í (Sigursteinn Sigurðsson, 2011).
Þetta var ekki vísindaleg könnun en gaf þó grófa mynd á viðhorfi fólks. Í könnunni var
meðan annars spurt: „Hvað einkennir þinn stað“ og „hvað ertu stoltastur af.“ Algengustu
svörin við þessum spurningum voru landslagið og náttúran sem íbúarnir voru stoltastir af í
sinni heimabyggð (sjá mynd 1). Í þessari skoðanakönnun kom einnig fram nokkur óánægja
íbúa með skipulagsmál í Borgarnesi. Eins og staðan er í dag er ekki mikið um gönguleiðir í
nærumhverfi Borgarness. Gönguleið er úr neðri bænum í efri hverfi hans sem liggur eftir
þjóðveginum sem er nokkuð einhæf gönguleið. Þar sem Borgnesingar eru stoltastir af
umhverfi sínu (sbr. fyrrnefnda könnun) mætti bæta stígum inn í gangbrautakerfið sem gætu
legið utan hverfanna, það er í náttúrunni sem umlykur bæinn. Þannig eykur það á fjölbreytni
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gönguleiðarinnar og hefur frekara aðdráttarafl fyrir íbúa. Ábótavant eru tenginar á milli
svæðanna austan og vestan þjóðvegarins. Norðan við efstu íbúabyggðina eru landssvæði sem
hægt væri að nýta undir frekari gönguleiðir. Því var forvitnilegt að kanna hvort ekki væri
hægt að gera áningarstaði á gönguleiðum í þessu fallega landslagi sem bókstaflega er í túnfæti
flestra íbúa Borgarness. Hægt væri að draga fram áhugaverðar eindir (e. element) í
nærumhverfinu og skapa svæði sem íbúar Borgarness gefa líklega ekki gaum að dags daglega.

Mynd 2: Yfirlitsmynd af Borgarnesi og nærumhverfi.

1.2

Markmið

Með þessu verkefni verður kannað hvers vegna það er mikilvægt fyrir fólk að hafa aðgang að
gönguleiðum nálægt heimili sínu án þess að þurfa að keyra þangað. Markmiðið er að hanna
áningarstaði á gönguleið norðan við Borgarnes sem bjóða upp á fjölbreytileika á
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gönguleiðinni og að hægt sé að upplifa anda staðar. Til að ná meginmarkmiðinu þarf að
takast á við eftirfarandi spurningar:

1. Hvað er það sem gerir áningarstað áhugaverðan og hvaða þættir skipta máli í upplifun
fólks í umhverfi sínu?
2. Hvaða svæði í nærumhverfi Borgarness bjóða upp á fjölbreytta upplifun?
3. Hvaða möguleikar eru til að auka útiveru íbúa Borgarness?

Til að nálgast verkefnið og þar af leiðandi að svara spurningunum hér að ofan verður því skipt
upp í nokkra hluta. Í byrjun verður fjallað um hvaða aðferðum er beitt til að nálgast
markmiðin. Því næst verður skoðað hvað það er sem gerir staði áhugaverða og þætti sem
tengjast þeim. Þar verður fjallað um á hvaða faglega grunni má byggja til að nálgast
markmiðið. Farið verður í greiningarvinnu sem byggir á þessum faglega grunni og kannað
hvar er hægt að bjóða upp á fjölbreytta upplifun. Hönnunartillögur verða lagðar fram með
tilliti til greininga þar sem leitast verður eftir að auka fjölbreytnina sem verður til þess að
hvetja íbúa Borgarness til útveru í spennandi umhverfi.
Í Reykjavíkurborg er gott net hjóla- og göngustíga, þar er íbúum og gestum gert kleift að
ferðast hjólandi eða gangandi um borginna. Mikið er um tengingar inn á vinsæl
útivistarsvæði innan höfuðborgarinnar og einnig inn á Græna trefilinn sem er útivistar svæði í
jaðri höfuðborgarsvæðisins (Skógræktarfélag Íslands, 2006). Þessir stígar eru mikið notaðir,
sem dæmi má nefna leiðina sem liggur frá Ægissíðu, framhjá Nauthólsvík, í gegnum
Fossvogsdal og upp í Elliðaárdal. Á þessari leið er mikið um tengingar inn í íbúahverfin
þannig að íbúar þessara hverfa hafa tækifæri til að stunda útivist nálægt heimilum sínum.
Þessi leið er mikið notuð og stendur til að breikka og bæta stíginn svo hann beri þessa miklu
aukningu umferðar síðustu ára (Reykjavíkurborg, e.d). Í þessu verkefni er vissulega um að
ræða mun smærra svæði en það mætti þó heimfæra þessa útfærslu Reykjavíkurborgar að
stígakerfum að þeirri tillögu sem hér er lögð fram það er að tengja saman áhugaverða staði
með göngustígakerfi sem tengjast síðan við íbúabyggð.
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2.1

Aðferðir
Vinnuferill

Við undirbúning verkefnisins var svæðið norðan við Borgarnes skoðað og kannað hvar
tengingum væri ábótavant. Rýnt var í svæðið í stóru samhengi og athugað hvað væri
áhugavert í umhverfinu þar sem hægt væri að bæta tenginum við. Farið var í vettvangsferð
og kannað hvar áhugaverðast væri að staðsetja áningarstaði og þá stuðst við fyrirfram gefnar
forsendur sem voru nokkurs konar stikkorð; útsýni, umlyking, náttúruskoðun og dulúð.
Ákveðið var að vinna út frá hugmyndafræði um anda staðar og þegar farið var í
vettvangsferð í fyrsta skipti voru það þessar forsendur sem skiptu mestu máli við staðavalið.
Gerð var nánari greining á hverjum stað fyrir sig út frá þessum hugleiðingum (stikkorðum)
með því að ljósmynda svæðið og gefa gaum að þeirri tilfinningu sem staðurinn vakti. Lesið
var í hæðalínukort til að sjá hvernig landið liggur og staðirnir einnig valdir út frá því. Lögð
var áhersla á að hver áningarstaður félli vel að náttulega umhverfi sínu og að hönnunartillögur
og efnisval tæki mið af því.
2.2

Gögn

Gildandi aðalskipulag var skoðað og kannað hvar hentugast væri að láta gönguleiðina liggja
með tilliti til fyrirhugaðra göngustíga og hvernig leiðin gæti tengst sem best inn á þá stíga.
Unnið var með loftmyndir og kort frá Borgarbyggð auk aðalskipulagsuppdráttar. Skoðaður
var Græni trefillinn sem er útivistarsvæði í jaðri höfuðborgarsvæðisins og tengingar af því inn
í íbúabyggð (Skógræktarfélag Íslands, 2006). Við greiningarvinnuna var stuðst við áherslur
Simon Bell (2004) um mikilvægi anda staðar og sjónrænna þátta í landslagi ásamt
fyrirlestrum úr áfanganum Umhverfi, skipulag og lýðheilsa sem fór fram á haustönn 2011 í
Landbúnaðarháskóla Íslands. Hugmyndir Lawrence Frank og félaga (2004) um lýðheilsu og
mikilvægi þess að hafa gönguleiðir eða önnur útivistarsvæði nálægt heimili sínu. Kaplan R.
og Kalpan S (1982) hafa fjallað um hvernig einstaklingar upplifa sitt nánasta umhverfi . Auk
þeirra var notast við fjölmargar heimildir til greininga á svæðinu svo sem Svæðisskipulag
Mýrarsýslu (Borgarbyggð, 2000) sem gaf góða mynd af jarðfræði og gróðurfari á svæðinu.
Við gerð mynda og korta var notast við forritin Microstation, Google SketchUp, Adobe
Photoshop og Adobe InDesign.
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2.3

Aðferðir

Þær aðferðir sem notaðar voru við greiningarvinnuna voru að rýna í kort og aðalskipulag til að
sjá hvar fyrirhugaðar gönguleiðir gætu legið og hvar tengingum væri ábótavant. Að því loknu
var farið í vettvangsferð og niðurstöður greininga prófaðar. Vettvangsferðin gat leitt til þess
að hugmyndir um leiðir breyttust. Sem dæmi má nefna að í fyrstu var hugmyndin að gera
tengingar á milli Hamars og Einkunna, gera hringleið á milli þessara svæða svo hægt væri að
fara gangandi þangað. Eftir að hafa farið á staðinn og gengið þar um var komist að þeirri
niðurstöðu að sú tenging væri helst til of löng til að fara í daglegar gönguferðir. Heilsuviðmið
gera ráð fyrir að 30 mínútna ganga á dag sé nægileg hreyfing fyrir fullorðinn (Gígja
Gunnarsdóttir, 2007) . Mikilvægt er því að bjóða upp á styttri vegalengdir í bland við lengri.
Þannig hefur staðurinn meira aðdráttarafl fyrir stærri hóp fólks til að njóta útivistar. Greining
var gerð á því hvar áhugaverðar eindir (e: element) voru til staðar á leiðinni og áningarstaðir
valdir út frá upplifun greinandans, það er stuðst var við fyrrnefnd stikkorð; útsýni, umlyking,
náttúruskoðun og dulúð. Nánari greining fór síðan fram með því að ljósmynda áferðir, liti,
blæbrigði og form á hverjum stað fyrir sig sem nýttust í hönnunarferlinu.
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3

Fagleg viðmið

Í þessum kafla verður fjallað um þau faglegu viðmið sem stuðst var við í greiningar- og
hönnunarvinnunni. Leitast er við að kanna hvað einkennir góðan áningarstað, hvað er fallegt
og áhugavert í umhverfinu og nauðsyn þess að stunda daglega hreyfingu í fallegu umhverfi.
3.1

Lýðheilsa

Margt bendir til að tengsl séu milli skipulags nánasta umhverfis og hreyfimunsturs íbúa.
Lífsstíll hefur breyst mikið á undarförnum áratugum. Fólk býr við meiri kyrrsetu, vélar vinna
þau störf sem fólk vann áður til sveita og almennt meiri tæknivæðing í þjóðfélaginu. Þetta
hefur leitt til ýmissa „nútíma“ heilsufarskvilla eins og offitu og streitvandamála, áður fyrr var
það nær eingöngu efnafólk sem átti við offitu að stríða. Í ljósi vaxandi vandamála tengdum
hreyfingarleysi er nauðsynlegt að skýra vel þetta samhengi og nýta þá þekkingu í
forvarnaskyni í framtíðinni (Frank, Frumkin, og Jackson, 2004).

Mynd 3: Mismunandi aðferðir við hundagöngu

Fólk sem býr í gönguvænlegu umhverfi gengur meira og notar bílinn minna, hvort sem
það kýs að búa í þessháttar umhverfi eða ekki. Nauðsyn þess að hafa gönguleiðir í nágrenni
við heimili sitt er því mikil, það eykur einnig á fjölbreytni hreyfingarinnar því ekki kjósa allir
að stunda skipulagðar íþróttir eða fara í íþróttasali á hverjum degi. Það að vera úti í náttúrinni
gefur orku og fólk endurhleður batteríin ef svo má segja. Það að fara út í hálftíma göngutúr í
fallegu umhverfi í lok erfiðs vinnudags er ein besta hvíld sem hægt er að fá og er hún fólgin í
tilbreytingu frá amstri hversdagsins (Frank, Frumkin, og Jackson, 2004).
Að búa í gönguvænlegu umhverfi er mikilvægt þegar kemur að því að hvetja fólk til
hreyfingar í nánasta umhverfi sínu, það þarf að skapa forsendur sem eru hvatning í bíllausu
umhverfi. Þá er fjölbreytileiki gönguleiðar einnig mikilvægur, skapa þarf umhvefi þar sem
fólk upplifir sig öruggt, hefur yfirsýn og getur staðsett sig á svæðinu. Það er manninum
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eðlislægt að vakta umhverfi sitt og hefur hann því þörf fyrir ákveðinn fjölbreytileika (Kaplan
og Kaplan, 1982).
Rannsóknir sýna að líkurnar á ýmsum sjúkdómum svo sem kransæðasjúkdómum,
stoðkerfisvandamálum, þundlyndi, streitu, ofþyngd og jafnvel sumum krabbameinum minnka
töluvert með reglulegri hreyfingu. Regluleg hreyfing eykur einnig líkurnar á að fólk lifi
lengur og við betri lífsgæði. Almenn viðmið daglegrar hreyfingar eru minnst 30 mínútur fyrir
fullorðna og 60 mínútur fyrir börn og unglinga (Gígja Gunnarsdóttir, 2007).
3.2

Andi staðar

Allir eiga sér stað sem er í uppáhaldi, hvort sem það er í náttúrunni eða ef til vill bara heima
hjá sér í sófanum. Samkvæmt Íslensku orðabókinni er staður í fyrsta lagi: „lítið svæði með
óákveðnum mörkum, blettur oftast með tilliti til þess að eitthvað eða einhver er þar, kemur
þangað eða eitthvað gerist þar“ , og í öðru lagi: „höfuðból, prestsetur eða biskupssetur“
(Íslensk orðabók, 1988). Því má segja að staður hafi einhverja merkingu fyrir okkur, í raun er
staðlaus maður ekki til, við erum öll frá einhverjum stað. Andi staðar getur verið persónuleg
tifinning hvers og eins þegar komið er á ákveðinn stað. Staðir sem við vitum að tengjast
vissri sögu, gæði þeirra og sérstaða geta kallað fram hughrif sem eru mismunandi eftir
hverjum og einum (Hjörleifur Stefánsson, 2008).

Mynd 4: Andi staðar

Fagurfræðilegt gildi staðar er flókið. Það getur verið persónulegt, hver og einn leggur sitt mat
á staðinn, sjónarmiðin og gildi staðarins verða mjög ólík. Staður getur líka tengst félags- eða
menningarhópum, það er fagurfræðin liggur meira í hefðum hópa. Einnig er það eitthvað sem
allir eiga sameiginlegt, einhver þáttur sem ekki er hægt að benda á, sem tengist því að vera
mannlegur. Öll leggjum við mat á fagurfræðileg gildi staðar með blöndu af þessu öllu þó að
persónulegi þátturinn vegi minna en ætla mætti. Ástæða þess að höfundi finnst svæðið sem
fjallað er um, í verkefninu, fallegt er ef til vill meira tengt því að hann er Borgfirðingur og elst
upp á svæðinu frekar en persónuleg fagurfræði. Það menningarlega, það sem allir eiga
sameiginlegt, vegur meira en það einstaka og persónulega. Að upplifa anda staðar er þó oft
persónulegt og eru það margir ólíkir þættir sem skapa anda hvers staðar. Kannski þætti þeim
sem fæddur er og uppalinn í Eyjafirði þetta svæði óspennandi en með því að leggja áherslu á
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upplifun greinandans væri hægt að greina áhrifin og ýta undir þau með hönnun eða jafnvel
skapa anda staðar á einkennalausum landssvæðum (Bell, 2004).
3.3

Áningarstaðir og aðgengi þeirra

Mikilvægt er, þegar kemur að hönnun áningarstaða, að hugsa um sérstöðu hvers staðar, hvaða
hughrif staðurinn vekur hjá þeim sem heimsækir hann, hvernig hann fellur að umhverfinu og
hvernig er tekið á móti gestinum. Ef vel er að verki staðið og horft á heildarmyndina er
vonandi hægt að tryggja að upplifun gesta verði jákvæð, að hægt sé að virkja skilningarvit
þeirra og skynjun og skapa minningar sem tengdar eru staðnum.
Huga þarf að aðgengi allra að áningarstöðum þar sem því er við komið. Þegar
hugtakið hreyfihömlun er skoðað er ljóst að það er nokkuð vítt. Hreyfihömlun á ekki
eingöngu við um fólk sem bundið er við hjólastól það á einnig við um fólk með
gönguhömlun, fótbrot, offitu, þungaðar konur og fleira. Því er ljóst að um nokkuð stóran hóp
er að ræða og ef ekki er tekið tillit til þessa hóps í upphafi skipulags útivistarsvæða eru það
nokkuð margir einstaklingar sem ekki hafa tækifæri til að upplifa og njóta svæðanna
(Ferðamálastofa, 2011).

Mynd 5: Fatlaður einstaklingur á gönguleið um svæði Crotched Mountain endurhæfingar stofnunarinnar í
Greenfield, New Hamshire í Bandaríkjunum. Þessi leið var sérhönnuð með þarfir fólks í hjólastólum og þeirra
sem eiga erfitt með gang í huga (Foxnews, 2011).

Í mótun umhverfis utanhúss eru það margir þættir sem hafa hindrað eðlilegt aðgengi
fatlaðs fólks. Oft er frágangur stíga, gangbrauta og gatna farartálmi þannig að þeim er í raun
meinað eðlilegum aðgangi að sínu umhverfi. Með þessu er stórum hópi fólks sviptur að hluta
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sínum mannréttindum þegar kemur að aðgengi. Slíkt er hægt að forðast með réttri hönnun.
Gangstígar ættu að mynda samfellt net þar sem umferð er greið og án hindrana sem hægt væri
að komast hjá, best er einnig að aðskilja gangandi og akandi umferð þar sem því er við komið.
Vel hannað umferðarkerfi, þar sem lögð er áhersla á aðgengi fyrir alla, fækkar slysum og
meinar engum aðgengi að umhverfinu (Hansen, o.fl., 2002).
Huga þarf að efnisvali þegar kemur að hönnun göngustíga og áningarstaða. Malbik,
steypa eða bundin möl hentar best fyrir hjólastóla. Hægt er að gefa sjónskertum til kynna
breytingar á leið, til dæmis skarpar beygjur með mismunandi lit eða áferð. Æskilegt er að
hafa kanta á gönguleið, að minnsta kosti 4 cm háa, það hjálpar sjónskertum að rekja sig áfram
á gönguleiðinni. Æskileg breidd göngustíga er 1.80 til 2 metrar, þá er hægt að snúa stórum
hjólastólum hindrunarlaust. Breiddin má ekki vera minni en 1.5 metrar til að allir eigi
aðgengi. Halli ætti ekki að vera minni en 1:20 (5%), í samfelldum halla væri hægt að brúa
hæðarmismun með skábrautum og hvíldarflötum. Á lengri gönguleið er æskilegt að til staðar
séu hvíldarstaðir, til dæmis bekkir til að tylla sér á, á 100 metra fresti. Skilti þurfa að vera
auðlæs og vera í góðri sjónhæð. Fyrir fólk sem bundið er við hjólastól þarf neðri brún skiltis
að vera í um 90 cm hæð og efri brún í um 180 cm hæð. Lágréttur flötur með föstu undirlagi
þarf að vera fyrir framan skiltin, 1.50 x 1.50 metrar að stærð (Hansen, o.fl., 2002).
3.4

Samantekt

Hér hefur verið fjallað um mikilvægi þess að stunda hreyfingu í fjölbreyttu og gönguvænlegu
umhverfi. Það að búa við þess háttar svæði getur verið hvatning fyrir fólk til daglegrar
hreyfingar sem getur aukið lífsskilyrði hvers og eins töluvert. Allir upplifa staði á sinn hátt en
með því að draga fram hver upplifun fólks er á staðnum væri hægt að ýta undir það hvað er
einkennandi á hverjum stað með réttri hönnun. Mikilvægt er að styðjast við rétt viðmið til að
svæðið sé aðgengilegt öllum sem um það fara.
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4

Greiningar

Í þessum kafla verður fjallað um greiningar á svæðinu. Hér verður skoðað hvar tenginum er
ábótavant á umræddu svæði, hvar eru áhugaverðar eindir (e. element) á gönguleið sem gætu
haft þýðingu í augum íbúa Bogarness. Unnið verður með stikkorðin útsýni, umlyking,
náttúruskoðun og dulúð til að leitast við að greina anda staðar og til að velja þá staðsetningu
sem þykir ákjósanlegust fyrir áningarstaðina. Gerð verður nánari greining á hverjum stað
fyrir sig til að reyna að draga fram anda hvers staðar.
4.1

Stóra samhengið

Svæðið sem um ræðir liggur norðan við Borgarnes. Borgarnes liggur á samnefndu nesi og er
stærsti þéttbýlisstaður sveitarfélagsins Borgarbyggðar. Byggðin byggist upp á þessu nesi sem
er klettótt, langt og mjótt. Margar litlar víkur eru við þetta nes og er þetta sögulegur staður
sem tengist Landnámu en þar segir frá þegar Skalla-Grímur nam land í Borgarfirði og byggði
sér bæ að Borg á Mýrum. Norðan við bæinn eru áhugaverð landssvæði sem eru í dag ónýtt til
útivistar. Þar er mikið um klettamyndanir sem mynda oft skemmtileg rými þar sem gaman
væri að ganga í gegnum. Austan megin við þjóveginn er strandlengjan þar sem útsýnið er
fallegt inn eftir Borgarfirðinum og vestan megin rísa klettaborgirnar hærra upp úr landinu og
ríkir þar einhver lágstemd dulúð á milli þeirra. Þessar klettaborgir eru jarðlög sem mynduðust
sitt hvoru megin við Borgarnesandhverfuna sem liggur um Borgarnes upp að Hreðavatni.
Borgarnesandhverfan varð til vegna tveggja samhverfa sem mynduðust á
Snæfellsnesrekbeltinu og Reykjanes-Langjökuls rekbeltinu. Þegar samhverfur myndast svo
nálægt hvor annarri verður til andhverfa þar sem jarðlögin hvelfast upp á milli þeirra. Beggja
vegna andhverfunnar halla jarðlögin í sitt hvora áttina. Vestan megin við hana hallar
jarðlögunum í norðvestur og í andstæða átt austan megin. Jarðlögin í Borgarnesandhverfunni
eru um 13 milljón ára gömul og eru því næst elstu jarðlög á landinu. Þau yngjast svo til
norðvesturs til fjallgarðs í Hítardal, þar eru þau um 8 milljón ára gömul (Orkustofnun, 1981).
Má segja að svæðið sé nokkuð einsleitt hvað gróður varðar. Það einkennist helst af rýru og
ríku mólendi, votlendi og graslendi. Í raun er það mikil víðátta votlendis sem er einkennandi
fyrir Mýrarsýslu, mýri og hálfdeigja þekur um 25% af grónu landi. Flatir og blautir flóar eru
einnig umfangsmiklir í grónu landi, þekja um 23% kortlagðs lands í Mýrarsýslu. Mikið skógog kjarrlendi er í héraðinu og er birki eina trjátegundin sem myndar náttúruleg skóglendi.
Víðitegundir eins og gulvíðir og loðvíðir vaxa oft innan um birkið (Borgarbyggð, 2000).
Stefna Borgarbyggðar hvað varðar íþróttir og tómstundir er skýr. Þar eru markmiðin
að börn geti stundað íþróttir óháð búsetu, að öll börn geti fundið hæfileikum sínum þroskandi
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farveg í gegnum íþróttir, að umhverfi Borgarbyggðar sé hvetjandi til útivistar og almennrar
íþróttaiðkunnar og að afreksfólk í íþróttum geti búið í Borgarbyggð og stundað íþrótt sína.
Þar er einnig lögð áhersla á að göngu- og hjólaleiðir séu settar í forgang (Borgarbyggð,
2011). Samkvæmt aðalskipulagsuppdrætti Borgarbyggðar er fyrirhugað að leggja göngustíga
á þessu svæði sem tengja bæinn betur við til dæmis útivistarsvæðið Einkunnir og golfvöllinn
að Hamri. Þetta er svæði sem er nálægt byggðinni og því í göngufjarlægð fyrir fjölda íbúa
bæjarins. Þó eru styttri gönguleiðir ekki til staðar á þessu svæði, því mætti auka tengingar við
svæðið í kringum Borg á Mýrum og bæta við gönguleiðum á milli áningarstaða í nálægð við
byggðina (sjá mynd 6). Þá tengist íbúabyggðin enn betur við þá staði og eykur möguleikann á
útivist, hvor sem það eru styttri eða lengi vegalengdir (Borgarbyggð, 2012).

Mynd 6: Hér má sjá hvar tengingum er helst ábótavant á svæðinu.

Sé svæðið sem um ræðir skoðað nánar kemur í ljós að þar er margt áhugavert að sjá. Fyrir
utan landslagið sjálft er nokkuð af eindum (e.elments) sem tengjast sögu Borgarness og
Borgarfjarðar, bæði úr Egils sögu og landbúnaði. Svæðið var áður fyrr, líkt og víða á Íslandi,
byggt upp á mörgum bújörðum sem urðu smátt og smátt að kaupstað þar sem verslun var
aðalatvinnugreinin (Páll Líndal, 1982)
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Mynd 7: Áhugaverðar eindir (e.elements)á svæðinu.
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1. Gamalt aðhald uppi á klettaborginni fyrir ofan Borg á Mýrum
2. Framan við Borg er höggmyndin Sonartorrek eftir Ásmund Sveinsson
sem er minnismerki sem vísar í hið fræga kvæði Egils Skallagrímssonar sem hann orti
um missi sona sinna.
3. Brú yfir Borgarlækinn, hluti af gamla þjóðveginum.
4. Gamlar rústir bæjarins Suðurríkis sem var hjáleiga frá Borg. Þar var föst búseta til
ársins 1926 (Björk Ingimundardóttir, 1998).
5. Votlendi fitjanna fyrir neðan Borg á Mýrum. Þarna er mikið fuglalíf og á sumrin eru
hestar á beit.
6. Vatnstankurinn. Þar uppi er útsýnisskífa þar sem finna má upplýsingar um heiti
fjallanna í kring. Þarna er gríðarlegt útsýni yfir allt héraðið.
7. Fjárhús á spildu úr landi Bjargs. Þorsteinn Bjarnason fékk þessa spildu til að vera með
fjárhús og kindur. Sú leiga náði yfir líf og dauða og tekið var fram að Borgarnesbær
mætti ekki taka þetta land nema Þorsteinn eða afkomendur hans hættu með fé. Sonur
Þorsteins, Unnsteinn, heldur fé á þessari spildu í dag (Sigursteinn Sigurðsson munnleg
heimild, 20. apríl 2012).
8. Horft í suðaustur út Borgarfjörðinn.
9. Kveldúlfshöfði
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Við greiningu á áhugaverðum eindum (e.elements) á þessu svæði myndast nokkurs konar
hringur þar sem hægt væri að vinna með tengingar betur. Þegar svæðið var greint nánar til að
ákvarða staðsetningu áningarstaðanna kom í ljós að innan þessa hrings voru svæði sem féllu
undir fyrirfram gefin stikkorð sem unnið er eftir í þessu verkefni. Þá voru gerðar nánari
greiningar á hverjum stað fyrir sig.

Mynd 8: Hér má sjá hvar staðsetning áningarstaðanna gæti verið.
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4.2

Áningarstaður 1

Við val á þessum stað réð útsýnið
úrslitum. Þar er útsýni yfir
Borgarfjörðinn stórfenglegt á hvaða
árstíma sem er. Áningarstaðurinn er
austan megin við þjóðveginn, við
Grímólfsvík, sem er ein af þeim víkum
sem eru einkennandi fyrir strandlínuna.
(sjá mynd 9) Að mati höfundar er það
yfirsýnin og tengingin við hafið sem
mótar anda þessa staðar. Borgfirðingar
geta tengt sína upplifun á staðnum við
fjörðinn sjálfan og fjallasýnina – má

Mynd 9: Staðsetning fyrsta áningarstaðar

segja að
fjallhringurinn gefi
ákveðna umlykingu
og veiti öryggi.

Sé horft í norður sést
yfir golfvallarsvæðið
á Hamri, bærinn
Hamar stendur þar
hátt í landinu og er
nokkurs konar
kennileiti.
Norðaustan megin
við Hamar má á

Mynd 10: Eindir (e.elements) á svæðinu: áferðir, litir, form og sjónlínur

góðviðrisdögum sjá
Eiríksjökul í öllu sínu veldi og ögn vestar gnæfir Baula. Landið er nokkuð grýtt, mikið um
mosa, lyng og graslendi. Þetta er frekar blautt og þýft graslendi sem er einkennandi fyrir
héraðið.
Samkvæmt aðalskipulagi á að leggja göngustíg frá tilvonandi íbúðabyggð í efri hluta
bæjarins að golfvellinum á Hamri. Lögð var áhersla á að tengja áningarstaðinn þeim stíg með
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tilliti til sjónlína. Göngustígurinn liggur austanmegin við litla klettaborg og liggur
áningarstaðurinn undir hæsta
punktinum á klettaborginni sem veitir
skjól frá þjóðveginum þar sem hann á
að liggja miðað við gildandi
aðalskipulag. Tenging göngustígarins
frá íbúahverfinu er góð, breiður og
greiðfær stígur á að liggja upp að
Hamri samkvæmt aðalskipulaginu
(Borgarbyggð, 2012).
4.3

Áningarstaður 2

Á þessum stað var lagt upp úr
umlykingu og rýmismyndun. Aftan
við Borg á Mýrum á milli klettaborga

Mynd 11: Staðsetning áningarstaðar 2

er gert ráð fyrir að gönguleið liggi
samkvæmt aðalskipulagi (Borgarbyggð, 2012). Þarna er rýmismyndunin mikil og upplifunin
líkt og greinandinn sé einn í heiminum. Útsýni er til sjávar sé horft í suðurátt og einnig sést
kirkjan og bærinn á
Borg. Ákveðið var að
áningarstaðurinn væri
vestanmegin á svæðinu
(sjá mynd 11. ), undir
klettaborginni. Þar er
upplifunin á
umlykingunni sterkari
og er eitthvað
dularfullt og jafnvel
draugalegt sem skapar
anda þessa staðar.
Þarna er nánasta

Mynd 12: Eindir (e.eindir) á svæðinu: litir, áferðir og form.

náttúra svo til ósnert,
hún einkennist af votu og þýfðu graslendi og nær klettunum er mosi og lyng. Nokkuð er af
trjágróðri á svæðinu, barrtrjám og lauftrjám sem með tímanum gætu orðið að ágætu
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skóglendi. Klettaborgin er þó nokkuð há og sumsstaðar má sjá vatn seytla úr berginu. Hægt
er að ganga upp á klettaborgina aðeins norðar við gefna staðsetningu, út með brún hennar og
niður slóða sunnar við ætlaðan áningarstað sem liggur að bílastæðinu við Borg. Uppi á
klettaborginni er gamalt hlaðið aðhald og ögn sunnar er hlaðin varða sem er hluti af
vörðuverkefni Borgarbyggðar og
Landnáms Íslands ehf: „Egils saga
sýnileg“ (Landnámssetur Íslands, e.d.)
. Töluverður bratti er upp á
klettaborgina og er því erfitt að tryggja
öllum þar aðgengi. Samkvæmt
skipulagi á komandi gönguleið að
liggja í nokkurs konar hring í þe ssari
hvilft á milli klettaborganna og fer ekki
upp á klettinn (Borgarbyggð, 2012).
4.4

Áningarstaður 3

Þegar hingað er komið er landslagið
sléttara og flatara, þetta eru fitjar sem
ná út í Borgarvoginn (sjá mynd 13).

Mynd 13: Staðsetning þriðja áningarstaðarins, við
Borgarvoginn.

Skurðir liggja inn á fitjarnar sem að
fyllast þegar stórstreymt er og þá flæðir yfir allt svæðið. Á fjöru má sjá þang hér og þar á
þurru landi. Ríkt fuglalíf
er á fitjunum og í
voginum er þetta
fæðusvæði fyrir farfugla
sem gaman er að fylgjast
með. Þarna má meðal
annars sjá brandönd,
tjald, álft, stelk, sendling,
lóuþræl og fleiri
tegundir. Á þessu svæði
er víðáttan meiri og það
sem einkennir anda

Mynd 14: Eindir (e.element) á svæðinu: litir, áferð og form
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staðarins er iðandi líf, hvort sem það eru fuglarnir á voginum, hestar sem eru á beit á fitjunum,
umferðin í kring eða hljóðin frá iðnaðarsvæðinu hjá Loftorku. Tilfinningin sem þessir þættir
kalla fram er að greinandinn upplifir sig sem hluti af stærri heild. Sé horft í suðurátt má sjá
Borgarnes austan megin ganga út í fjörðinn og vestan megin sést Rauðanesið. Byggðin er
öðru megin og náttúran ósnert hinum megin. Á milli þessara tveggja tanga er Borgarvogurinn
og leirurnar með öllu því lífi sem því fylgir og sé horft út voginn má vart sjá hvar himin og
haf mætast við sjóndeildarhringinn. Hér er einnig um tengingu við söguna að ræða, það var
hér sem Skalla-Grímur nam land og byggði sér bæ að Borg á Mýrum og það var þaðan sem
siglt var með lík hans að Digranesi þar sem hann var heigður (Egils saga, 1985).

4.5

Samantekt

Mikið er um áhugaverðar eindir (e.elements) á svæðinu en þó nokkur skortur á tengingum á
milli svæðisins vestan og austan megin þjóðvegarins. Þegar þessar eindir (e.elements) eru
skoðaðar og teiknaðar upp á korti kemur í ljós að hringur myndast þar sem gönguleið gæti
legið. Hægt væri þá að styðjast við stikkorðin sem unnið er eftir, útsýni, umlyking,
náttúruskoðun og dulúð við val á legu áningarstaða. Þessir staðir hafa ólikar eindir
(e.elements) og bjóða upp á ólíka upplifun. Farið var í frekari greiningarvinnu á hverjum
áningarstað fyrir sig og skoðaðar áferðir, litir, form sem og nánasta umhverfi.
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5

Tillögur

Í þessum kafla verða lagðar fram tillögur að áningarstöðum. Greiningar leiddu í ljós þrjú
áhugaverð svæði sem hafa ólíkar eindir (e.elements) og bjóða því upp á ólíkar upplifanir.
Greiningar leiddu einnig í ljós að á milli þessara staða er mikið um áhugaverðar eindir
(e.elements) sem tengjast sögunni og lanbúnaðinum. Tillaga verður sett fram að gönguleið á
milli áningarstaðanna þar sem virða má fyrir sér þessar eindir (e.elements).
5.1

Gönguleiðin

Eftir að hafa greint svæðið og rýnt í aðalskipulag er ljóst að gönguleiðum í nágrenni
íbúabyggðar Borgarness er ábótavant. Bæta má tengingar við fyrirhugaðan göngustíg við
íbúahverfi auk þess að bæta við leiðum norðan við bæinn (sjá mynd 15). Þannig tengjast
hverfin betur við leiðina og hafa íbúar til dæmis kost á að nýta sér þá á leið sinni til og frá
vinnu.

Mynd 15: Tillaga að nýjum gönguleiðum og tengingum við göngustíga skv. aðalskipulagi sem og íbúahverfi

Þegar búið var að greina hvar tengingum væri ábótavant ásamt því að greina áhugaverðar
eindir (e.elements) á svæðinu varð til upp hringur sem hægt var að styðjast við. Lögð er
áhersla á að stígurinn kemur til með að liggja innan þessa hrings og bæta tengingu við stíg
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sem samkvæmt aðalskipulagi á að liggja upp í Einkunnir (Borgarbyggð, 2012). Einnig var
lögð áhersla á að tengja betur stíg sem ætlað er að liggja við sjávarsíðuna austanmegin við
bæinn við íbúabyggðina. Þannig eiga íbúar auðveldar með að komast á þennan stíg frá
heimilum sínum. Það eykur líka enn á fjölbreytnina að geta gengið af þessum stíg í gengum
íbúahverfi og út á stíg vestan megin við bæinn. Göngustígarnir eiga að vera minnst 2 metra
breiðir og mest 3 metra, með föstu undirlagi og liggja þannig í landinu að ekki er mikið um
hæðarmismun þannig að aðgengi er fyrir alla
5.2

Staður 1: Útsýni.

Áningarstaðurinn kemur til með að liggja á gönguleiðinni austan við núverandi þjóðveg.
Útsýni er mikið yfir Borgarfjörðinn og því verður þetta staður til að staldra við á og njóta
þess. Lögð verður hjáleið af göngustíg að áningarstaðnum að hellulögðu svæði. Hellulögnin
er tvílit, grá og rauð, rauði liturinn á að líkja eftir litnum á ryðguðu járni einnig verða bekkir
og borð úr ryðguðu járni. Handriði úr ryðguðu járni og léttum klæddum vír verður komið
fyrir á staðnum, það verður létt og tekur ekki athyglina frá útsýninu. Svæði myndast á milli
göngustígsins og áningarstaðarins, þar verður plantað trjágróðri sem vex í héraðinu; íslensku
birki og víðitegundum. Þessu verður plantað óreglulega þannig að með tímanum líkist þetta
sem mest náttúrlegum, íslenskum birkiskógi. Skógurinn kemur til með að veita enn meira
skjól frá þjóðvegi sem fyrirhugað er að leggja. Þar verður einnig komið fyrir gömlum
vinnuvélum eins og múavél og snúningsvél. Þær verða færðar frá fjáhúsunum sem eru ögn
vestar. Þannig öðlast þær nýtt hlutverk sem skúlptúrar í náttúrunni og tengja staðinn
landbúnaðnum. Hugað er vel að aðgengi fyrir alla
Upplýsingaskilti verður komið fyrir þar sem finna má örnefni fjallahringsins. Þar má einnig
finna sögu sem tengist Kveldúlfshöfða þar sem gestir gætu velt fyrir sér hvort kistu Kveldúlfs
sé að finna í þeim höfða. Í Eglu segir að þegar Skalla-Grímur og Kveldúlfur voru á leið til
Íslands frá Noregi, dó Kveldúlfur á leiðinni. Hann hafði sjálfur efast um að lifa ferðina af og
hafði því gefið þau fyrirmæli að ef svo færi ætti hann að vera lagður í kistu sem yrði svo sett
fyrir borð. Með þeim hætti gæti hann samt numið land á Íslandi og að sonur hans ætti að
byggja sér bæ þar sem kistan kæmi að landi. Af þessu varð, Kveldúlfur lést og Grímur hinn
háeygski tók við skipstjórn en þeir höfðu ferðast á tveimur skipum. Þegar að Íslandsströndum
var komið urðu skipin viðskila í hvassviðri og tók Skalla-Grímur land við Knarranes á Mýrum
en Grímur við ósa Gufuár. Grímur og félagar könnuðu landið með sjónum og fundu svo kistu
Kveldúlfs í vík þar skammt frá og fluttu hana í nes sem þar var og hlóðu grjóti. Hægt væri að
segja að þar dragi Kveldúlfshöfði nafn sitt og að Kveldúlfur gamli sé heigður í þessum höfða
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(Karl Gunnarsson, 1994). Á upplýsingaskilti væri einnig hægt að lesa þjóðsögu sem tengist
Flyðrnum sem eru klettar í Hafnarfjalli og sjást vel frá þessum stað:
Einu sinni var bóndi nokkur í Rauðanesi í Borgarhrepp við Borgarfjörð vestanverðan. Hann reri
einhverju sinni til fiskjar út á Borgarfjörð á páskadaginn sjálfan því hart var í ári og skorti hann mat.
Hann fékk á bátinn tvær flyðrur og einn þorsk. Varð honum aflinn að góðum notum og bar ei til
tíðinda.
Árið eftir á páskadaginn reyndi hann hið sama. Þá áraði vel og eingin nauðsyn rak hann þá til þess
því þá var eigi hart í búi hjá honum. Hann fékk þá enn tvær flyðrur og einn þorsk. En er hann vildi fara
heim til sín með aflann hvarf hann og varð að klettum í Hafnarfjalli. Klettar þessi standa í miðjum
skriðum í Hafnarfjalli vestanverðu og eru tilsýndar af firðinum mjög líkir flyðrum tveimur og einum
þorski og er önnur flyðran stærri en önnur. Þær eru rétt samhliða. Þorskurinn er austastur og lítið eitt
hærra upp í fjallinu en flyðrurnar. Engir klettar eru þar í fjallinu líkir þessum. En efst er klettabelti á
fjallinu fyrir ofan allar skriður (Flyðrurnar í Hafnarfjalli, 2000, bls 330-331).
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Áningarstaður 1 - tillaga

Stemmningsmynd

Bekkir

Handrið

Bekkur

“Skúlptúrar”

Bekkur

Grunnmynd, 1:200

Hugmyndir að efnisvali

5.3

Staður 2: Dulúð og umlyking

Áningarstaðurinn kemur til með að liggja á milli klettborganna ofan við Borg á Mýrum.
Þarna er nokkur umlyking og er því lagt upp með að ýkja hana og reyna að draga fram
dulúðina sem þarna ríkir. Staðurinn liggur með göngustígnum og skiptist í raun í tvennt.
Vestan megin er gengið inn á lokað svæði umlukið hlöðnum vegg sem er mishár þannig að
sumstaðar er ekki hægt að sjá út af svæðinu en annars staðar sést vel yfir. Hringformið er
ráðandi, ef gengið er í gegnum rýmið er mikið um opnanir og lokanir. Svæðið verður
hellulagt gráum hellum, liturinn líkist lit klettanna í kring. Efnið í hlaðna veggnum er grjót af
svæðinu og grasþökur, möguleiki er að allt verði mosavaxið með tímanum. Bekkir og borð
eru innan svæðisins, þau verða úr tilhöggnu grjóti sem samsvarar grjótinu í veggnum. Þetta
svæði er nokkuð stórt og þar væri jafnvel hægt að koma saman og grilla á góðviðrisdögum.
Hægt er að ganga inn á svæðið á tveimur stöðum. Austan megin á göngustígnum er hringlaga
svæði sem er umlukið hlöðnum vegg úr sama efni. Þarna er umlykingin alger. Veggurinn er
nokkuð hár en er lægri við inngangana sem snúa að klettaborginni, eina útsýnið úr þessum
hring er yfir vegginn hinum megin við göngustíginn og að klettaborginni. Með tímanum
verður þessi staður eins og hluti af náttúrunni þar sem allt efnisval tekur mið af því efni sem
fyrir er á staðnum.
Upplýsingaskilti verður komið fyrir þar sem meðal annars er hægt að lesa draugasögu
sem tengist staðnum. Borg á Mýrum er einn elsti kirkjustaður landsins. Þegar kirkjan þurfti
að fara í viðgerð var hún jafnframt færð vestur fyrir húsið út úr kirkjugarðinum og látin snúa
frá norðri til suðurs sem er öfugt við sem tíðkast. Þetta þótti mikið ólán og ills viti. Áður fyrr
var trúleysi nokkuð og kenndu prestar fermingarbörnum að fylla út víxla og ávisanir í stað
hefðbundinnar fermingarfræðslu. Ungur prestur kom að Borg og hafði sama háttinn á og
stéttarbræður hans varðandi þetta. Kemur síðan að því að ferma í nýviðgerðri kirkjunni og
var ungi presturinn við þá athöfn. Mikið var af fólki eins og venja er við slíkar athafnir og
þegar komið er inn í miðja messu, eftir predikun, við sálmasöng seig allt í einu gólfið niður í
kirkjunni öðru megin. Ungi presturinn fellur fram fyrir sig niður hallann og í átt að gati sem
hafði myndast. Loðin hönd kemur upp um gatið og grípur í hempu prestsins og tók til við að
draga prestinn ofan í gatið. Prestur steittist á móti og mátti hafa sig allan við því engin var
viðspyrnan og var ljóst að hann myndi lúta lægra haldi fyrir höndinni og enda ofan í gatinu.
En meðhjálparinn hafði þá snör handtök; hann hafði á sér örlítið af messuvíni sem hann hafði
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tekið svo lítið bæri á fyrir predikun og ætlað að gæða sér á því á meðan fermingunni stæði.
Þegar hann sá í hvað stefndi skvetti hann messuvíniu á loðnu höndina sem sleppti hún þá
prestinum undir eins og hvarf og gólfið komst í samt lag. Segja menn að enn í dag megi sjá
hvar gatið kom í gólfið (Hinrik Þórðarson munnleg heimild, 10. nóvember 1967).
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Áningarstaður 2 - tillögur

Stemmningsmynd

Bekkir

Bekkir
Vegghleðsla
A

Vegghleðsla
A

Bekkir

Grunnmynd 1:300

Hugmyndir að efnisvali

Snið A-A 1:300

5.4

Staður 3: Náttúru og umhverfisskoðun

Áningarstaðurinn kemur til með að liggja á fitjunum neðan við Borg á Mýrum. Þarna er
votlendi og flæðir því stundum inn á svæðið þegar stórstreymt er. Lagðir verða pallar úr
vatnsvörðum við um svæðið sem að tengjast fyrihuguðum göngustígum (Borgarbyggð, 2012).
Pallarnir verða á stólpum og því flæðir sjórinn undir þá. Brú verður yfir Borgarlækinn nyrst á
svæðinu úr sama efni og pallarnir. Miðsvæðis verður yfirbyggt skýli, þar verða bekkir og
borð. Skýlið er opið allan hringinn svo hægt sé að virða fyrir sér allt sem er að gerast í kring.
Komið verður fyrir útsýniskíki sem snýr að Borgarvoginum, hann verður hægt að hækka og
lækka svo fólk sem bundið er við hjólastól geti nýtt sér hann líka. Þannig er hægt að fylgjast
með fuglalífinu í návígi.
Upplýsingaskilti verður komið fyrir þar sem finna má upplýsingar um helstu
fuglategundir ásamt myndum ásamt vísun í Egils sögu þar sem sagt er frá því er Skalla
Grímur var heigður. Einnig verður þar að finna örnefin sem tengjast þeirri frásögn.
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Áningarstaður 3 - tillaga

Stemmningsmynd

Pallar

“Pavillion”

Útsýnispallur

Grunnmynd 1:200
Hugmyndir að efnisvali og gróðri

6

Niðurstöður

Uppbygging góðra gönguleiða er mikil bót fyrir Borgnesinga. Með því að tengja þær
íbúahverfunum er ljóst að margir munu nýta sér leiðirnar. Borgarnes er langt og mjótt og því
mætti ætla að þeir íbúar sem búsettir eru í neðri hluta bæjarins kæmu ekki til með að nýta sér
gönguleiðina sem lögð er til hér eins mikið og íbúar efri bæjarins. En ekki má gleyma að
bærinn sjálfur og hverfi hans er hluti að heildarmyndinni. Það eykur enn á fjölbreytnina að
ganga í gegnum falleg hverfi sem og að ganga í fallegu náttúrulegu umhverfi.
Eins og áður hefur komið fram eru almenn viðmið daglegrar hreyfingar minnst 30
mínútur. Venjulegur daglegur gönguhraði hjá fullorðnum er um 3.2 – 4 km/klst. Auðveld
heilsubótarganga þar sem ekki er gengið of hratt til að hægt sé að halda uppi samræðum er um
5 km/klst. rösk ganga, ef gengið er ákveðið og hjartslætti náð upp er um 6.5 km/klst. hröð
ganga, sem er á keppnisstigi er um 8-10 km/klst. Hér er miðað við meðal manneskju með
fulla hreyfigetu (Bumgardner, 2012). Auðsótt er að fá sér hæfilega langa heilsubótargöngu
innan bæjarins sem og utan hans.

Mynd 17: Taflan sýnir hversu lengi
meðalmaður er að ganga ákv. vegalengd

Mynd 16: Dæmi um gönguleið íbúa neðri bæjar.
Rauða leiðin sýnir 3 km, sú bláa 6 km
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Mynd 18: Dæmi um gönguleið miðsvæðis Rauða
leiðin sýnir 3 km, sú bláa 6 km

Mynd 19: Dæmi um gönguleið íbúa efri bæjar.
Rauða leiðin sýnir 3 km, sú bláa 6 km

Eftir að hafa greint svæðið er ljóst að þarna er svæði sem hefur mikla möguleika til að nýtast
sem útivistarsvæði. Borgnesingar eru stoltir af umhverfi bæjarins, náttúrufegurðinni og
landslaginu. Með því að koma fyrir áningarstöðum á gönguleið á þessu svæði er boðið upp á
fjölbreytni sem er nauðsynleg til að vekja áhuga fólks á daglegum gönguferðum. Þannig má
ýta undir lýðheilsu íbúanna sem gæti með tímanum skilað sér aftur til samfélagsins, til dæmis
í minni lyfjakostnaði þar sem hreyfingarleysi hefur slæm áhrif á andlega og líkamlega heilsu.
Að greina hver fyrstu hughrif eru á hverjum áningarstað fyrir sig, gefa gaum að anda staðar
sem er hluti af upplifuninni. Hægt er að ýta undir þessi hughrif með hönnun sem tekur mið af
þessu, því er mikilvægt að greina vel hver einkenning eru. Hér hafa verið settar fram tillögur
að þremur áningarstöðum á gönguleið á svæði sem ekki eru nýtt til útivistar í dag. Ég tel að
með þeim greiningum sem hér hafa verið gerðar ásamt fræðilegum grunni hefur það tekist að
draga fram einkenni og anda hvers staðar fyrir sig með hönnun áningarstaðanna
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Umræður

Heildarfjöldi íbúa í Borgarnesi er tæplega 1800 . Gera má ráð fyrir að á næstu árum komi
þeim til að fjölga og jafnvel að byggðin stækki. Þá má velta fyrir sér hvað það er sem er
kostur fyrir bæjarfélag að hafa. Frá mínum bæjardyrum séð er það fyrst og fremst fólkið,
menningin og umhverfið sem skiptir máli þegar kemur að því að velja sér stað að búa á. Það
að geta átt félagsleg samskipti við samferðarfólk mitt skiptir máli, það skiptir líka máli að geta
dregið sig út úr amsti hversdagsins og „stinga af“ í stutta stund.
Í aðalskipulagi eru sett fram markmið sem leiðarljós við gerð skipulagsins. Þau eru;
fjölbreytt mannlíf og atvinnulíf í fögru, heilbrigðu og hreinu umhverfi, öflug menntun og
menning, betri lífsskilyrði íbúa og að samtvinna gæði þéttbýlis og sveitar. Þessi markmið eru
góð og gild þegar kemur að því að byggja upp gott samfélag og jafnvel nokkuð mikilvæg. Ég
tel að það vanti því miður þó nokkuð upp á til að þessum markmiðum sé náð. Þó að mikil
uppbygging hafi átt sér stað í Borgarnesi síðustu misseri finnst mér hún hafa einkennst af
miklu óðagoti og röngum áherslum. Sú mikla sjoppu uppbygging sem átt hefur sér stað á við
Borgarfjarðarbrúna er að mínu mati ekki uppbygging sem er íbúum Borgarness í hag þegar
kemur að vellíðan. Vissulega er þetta mikilvægt atvinnusvæði og margir sem hafa
lífsviðurværi sitt af rekstri verslanna. En fólk er að sjálfsögðu ekki alltaf við vinnu. Það
skiptir miklu máli hvað hægt er að gera í frístundum. Eins og komið hefur fram er það góð
hvíld að fara í hálftíma göngutúr í fallegu umhverfi í lok erfiðs vinnudags. Það að ganga með
sjó getur veitt hugarró og hamingju og kostur við landlegu Borgarness er að það er umlukið
sjó og væri því upplagt að bæta við gönguleiðum meðfram strandlengjunni eins og það
stendur til að gera samkvæmt aðalskipulagi. Með mínum tillögum sem settar eru fram hér tel
ég að gæði Borgarness aukist fyrst og fremst fyrir íbúa og einnig fyrir gesti. Ef gert er ráð
fyrir því að byggðin vaxi koma gönguleiðirnar til með að fléttast enn meira inn í hverfin og þá
vonandi gefa hverfunum meiri gæði. Áherslurnar ættu fyrst og fremst að vera að auka gæði
bæjarins og umhverfi hans fyrir íbúana en ekki að bæta við sjoppum fyrir ferðamenn.
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