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I

Ágrip
Gagnlegar upplýsingar og góð ráð í hönnun og uppbyggingu göngustíga
skortir á Íslandi. Oftast er einungis treyst á vitneskju einstaklinga sem
hafa unnið við stígagerð í mörg ár og öðlast þannig þekkingu á því hvað
hentar við uppbyggingu stíga og hvað ekki. Skotar hafa þróað/byggt
upp viðmið varðandi stígagerð út frá landhalla, yfirborðslagi og álagi
sem nýtt eru við hönnun og uppbygginu stíga. Markmið þessa verkefnis
felst í að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum;

fengin var með því að skoða tvo ferðamannastaði á Suðurlandi, Þingvelli
og Þórsmörk, og ræða við staðkunnuga. Loks eru viðmiðin nýtt við
deiliteikningar á stígum á Hamragörðum og við Seljalandsfoss byggt á
drögum af deiliskipulagi.
Niðurstöður sýna að landhalli, yfirborðslag og álag hefur mikil áhrif
á hönnun stíga sem endast lengi og þarfnast lítils viðhalds. Nýta má
þekkingu Skota til að móta viðmið við íslenskar aðstæður með hliðsjón
af landslagi, náttúru, jarðvegi. Hönnun með viðmið til hliðsjónar
gefur markvissa niðurstöðu en mikilvægt er að hugsa um viðmið sem
leiðbeiningar við ákveðna hönnun en ekki reglu. Aðstæður á þeim stað
sem uppbygging á sér stað eiga alltaf að vera veigameiri þáttur í því
hvernig við stöndum að hönnun og uppbyggingu göngustíga.

Hvaða áhrif hefur landhalli, yfirborðslag og fyrirhugað álag á
hönnunarforsendur göngustíga?
Er hægt að yfirfæra erlend viðmið um uppbyggingu stíga yfir á
íslenskar aðstæður?
Er möguleiki á að nýta þessi viðmið við hönnun og/eða uppbyggingu
á stígum við ferðamannastaði?

Lykilorð verkefnisins: Göngustígar, þolmörk, hönnunarforsendur,
landhalli, yfirborðslag, álag, ferðamannastaðir, Þingvellir,
Þórsmörk, Hamragarðar, Seljalandsfoss, deiliteikningar

Í vinnslu þessa verkefnis var gögnum um uppbyggingu stíga safnað
saman og þau notuð til þess að tengja við sér íslenska þekkingu sem
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fyrir að hafa alltaf trú á mér og hvetja mig áfram.
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1. Inngangur
1.1. Hvers vegna þessi rannsókn?
Ferðaþjónusta er sívaxandi atvinnugrein á Íslandi og spár Ferðamálastofu
sýna fram á enn frekar aukningu á komandi árum (Ferðamálastofa, á.á.).
Margir ferðamannastaðir eru farnir að láta á sjá og ljóst að bregðast þarf
fljótt við. Náttúran sem dregur ferðamenn að, liggur fyrir skemmdum
vegna aukins áreitis. Ferðamannastaðir missa auðveldlega aðdráttarafl
sitt vegna átroðnings ferðamanna og teljast þá hafa náð þolmörkum
(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2010). Með því að undirbúa svæðin vegna
fyrirhugaðrar fjölgunar gesta má koma í veg fyrir frekari skaða. Við
uppbyggingu þarf að horfa til framtíðar og meta lykiláhrifaþætti.
Skotar standa framarlega þegar kemur að þróa viðmið sem nýtt eru til
uppbyggingar stíga hvort sem er á hálendi þar í landi (Upand Pathwork,
2004) eða láglendi (Paths for all, á.á.). Við hönnun góðra stíga eru margir
þættir sem huga þarf að við greiningu og mat. Til dæmis þættir eins og
notendur og þeirra þarfir, upplifun einstaklinga við göngu á stígnum,
hönnun á ofanvatnslausnum, landhalli og öryggi. Einnig þarf að huga
að því hvernig yfirborðsefni og jaðrar stígsins fella hann inn í landslagið
á sem bestan hátt. Út frá þessum atriðum verða til hönnunarforsendur sem
stígagerðin byggir á og að lokum áætlun um viðhald og endurbætur.
Öryggisjónarmið og verndun náttúru eru mikilvæg atriði í þessu
sambandi. Þó stofnkostnaður geti verið hár við uppbyggingu stíga skilar
hann sér til baka með minni viðhaldsútgjöldum þegar fram í sækir. Heilt
yfir má segja að hönnunarforsendur göngustíga tengi saman þrjá megin

áhrifavalda; landhalla, yfirborðslag og fyrirhugað álag.
Gagnlegar upplýsingar og góð ráð í hönnun og uppbyggingu
göngustíga eru af skornum skammti hér á Íslandi. Yfirleitt er einungis
treyst á vitneskju einstaklinga sem hafa unnið við stígagerð í mörg ár
og myndað sér út frá þeirri reynslu þekkingu á því hvað hentar við
uppbyggingu stíga og hvað ekki. Þingvellir og Þórsmörk eru vinsælir
ferðamannastaðir og þar má finna staði þar sem útfærslur í stígagerð
virðast hafa tekist vel. Þar hafa umsjónamenn unnið vel heppnað starf
við þróun göngustíga og uppbyggingu þeirra. Það er því nokkuð um
uppbyggingu stíga á ferðamannastöðum hérlendis en úttekt á hönnun
þeirra miðað við áðurnefnda áhrifaþætti skortir.
Svæðið að Hamragörðum og í kringum Seljalandsfoss er fjölsóttur
ferðamannastaður á Suðurlandi. Vegna mikils álags ferðamanna á
svæðinu síðustu ár þarfnast það frekari uppbyggingar. Fyrir liggja
drög að deiliskipulagi fyrir svæðið sem endurspeglar nokkrar ólíkar
hugmyndir af stígagerð, byggt á greiningum og mati á gerð undirlags og
dreifingu umferðarfjölda (Rangárþing Eystra og Steinsholt sf., 2014a).
Svæðið þykir því áhugavert sem athugunarsvæði í þessu sambandi.
Þó nágrannaþjóðir okkar svo sem Skotar hafi tekið saman efni um
hönnunarforsendur í stígagerð skortir samantekt á slíkum viðmiðum
hérlendis. Ljóst er að þekkingin er til staðar meðal þeirra sem staðið
hafa að vel heppnuðum útfærslum göngustíga.
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1.2. Markmið og rannsóknarspurningar
Markmið verkefnisins er að afla gagna um skosk viðmið varðandi
stígagerð út frá landhalla, yfirborðslagi og álagi og bæta við þau íslenskri
þekkingu. Þetta er framkvæmt með því að skoða tvo ferðamannastaði á
Suðurlandi, annars vegar Þingvelli og hinsvegar Þórsmörk, og ræða við
staðkunnuga. Þannig er mögulegt að afla upplýsinga sem munu nýtast
sem framlag til aukins þekkingar hérlendis um hönnun góðra stíga sem
eru endingargóðir og viðhaldslitlir. Að lokum, byggt á fyrirliggjandi
greiningu í drögum að deiliskipulagi fyrir ferðamannastaðinn
Hamragarða og Seljalandsfoss, er sett fram hönnunartillaga í
deiliteikningaformi sem sýnir mismunandi útfærslur stíga, þar sem
tekið er mið af halla, undirlagi og fyrirhugðu álagi.
Rannsóknarspurningarnar eru því eftirfarandi:
Hvaða áhrif hefur landhalli, yfirborðslag og fyrirhugað álag á
hönnunarforsendur göngustíga?
Er hægt að yfirfæra erlend viðmið um uppbyggingu stíga yfir á
íslenskar aðstæður?
Er möguleiki á að nýta þessi viðmið við hönnun og/eða uppbyggingu
á stígum við ferðamannastaði?

2

2. Aðferðir
Rannsóknin byggir á gagnaöflun með notkun veraldarvefsins
og bókasafna, eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem viðtöl eru
framkvæmd við staðkunnuga aðila og einnig hugmyndavinnu við gerð
útfærsluteikninga á stígagerðum (sjá mynd 1).
Vinnuferli ritgerðarinnar skiptist niður í þrjá fasa;
1. Gagnaöflun á skoskum viðmiðum um uppbyggingu göngustíga.
2. Tveir ferðamannastaðir á Íslandi skoðaðir og viðtöl tekin við
staðkunnuga. Þannig er íslenskri þekkingu á uppbyggingu
göngustíga bætt við skoska efnið. Gögnin eru sett fram á myndrænu
formi (skýringarkort).
3. Samantekin þekking er að lokum notuð til þess að gera
útfærslu teikngar á mismunandi yfirborðsefnum og uppbyggingu
göngustíga fyrir Hamragarða og svæðið í kringum Seljalandsfoss.
Tillagan er svo byggð á drögum að deiliskipulagi fyrir svæðið.

Mynd 1: Hugarkort af uppbyggingu ritgerðarinnar (útfærsla höfundar).

gönguleiðirnar þurfi að geta borið mikið álag frá ferðamönnum allt árið
um kring. Ferðamannasvæðið á Þingvöllum byggist upp á fremur flötu
landslagi en þó móta klettaborgir rými innan svæðisins. Þórsmerkur
svæðið er í fjölbreyttu landslagi; skóglendis, fjalla og dala. Stígalausnir
í Þórsmörk miðast oft á tíðum við að vinnuvélar komist ekki á svæðið
og því þarf uppbygging og viðhald að gera ráð fyrir því.
Viðmælendur eiga það sameiginlegt að hafa unnið við hönnun,
uppbyggingu og/eða viðhald á stígum um nokkurra ára skeið.
Þannig hafa þeir byggt upp sína þekkingu á tæknilegum lausnum og

Gögn eru ekki til frá íslenskum aðilum um uppbyggingu göngustíga
og var það mitt mat að skoskar fyrirmyndir væru líkastar íslenskum
aðstæðum. Fyrirliggjandi gögn voru tengd við íslenskar aðstæður með
því að skoða ferðamannastaði á Íslandi sem eru fjölfarnir. Valdir voru
tveir ferðamannastaðir á Suðurlandi, Þingvellir og Þórsmörk. Gengið
var út frá því, að svæðin væru með fjölbreyttar landslagsgerðir til
þess að fá meiri breidd í gögnin um hönnun, uppbyggingu og viðhald
á göngustígum. Athugunarsvæðin gera þær kröfur að vinsælustu
3

útfærslum við lagningu stíga. Þeim er þakkað fyrir framlag sitt. Þeir
eru:
Bob Aitken er skoskur landfræðingur að mennt og ráðgjafi í
umhverfismálum á útivistarsvæðum. Hann hefur unnið sem ráðgjafi
og verkefnastjóri við uppbyggingu göngustíga og viðhald á þeim
hjá sveitarfélögum í um 40 ár. Hann hefur miðlað reynslu sinni með
skrifum, námskeiðum og ráðgjöf á uppbyggingu og stjórnun stíga í
Ástralíu, Kanada, Írlandi og á Íslandi haustið 2014.
Einar Á. E. Sæmundssen er menntaður landfræðingur og
landslagsarkitekt. Hann er titlaður fræðslufulltrúi hjá þjóðgarðinum á
Þingvöllum. Hann hefur starfað á Þingvöllum frá árinu 2001 en fyrir
það var hann landvörður í sumarstarfi í þjóðgarðinum.
Hreinn Óskarsson starfar hjá Skógrækt ríkisins sem skógarvörður
á Suðurlandi. Hann er menntaður skógfræðingur með PhD gráðu.
Menntn hans í skógfræði snéri meira af skipulagi skóga þar með talið
gönguleiða en ekki um uppbyggingu göngustígana sjálfra. Starf hans
sem skógarvörður síðast liðin 13 ár hefur meðal annars falist í að vinna
með fólki við skipulag, gerð og viðhald gönguleiða og þannig hefur
hann öðlast reynslu í uppbyggu göngustíga.
Byggt á fyrirliggjandi upplýsingum sem settar eru myndrænt fram
með skýringarkorti, eru kynntar mismunandi stígalausnir í formi
deiliteikninga fyrir Hamragarða og svæðið í kringum Seljalandsfoss.
Þau forrit sem notuð voru við gerð verkefnisins, kortagerð og í
teiknivinnu eru InDesign CS6, Photoshop CS6 og Microstation.
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3. Fræðileg samantek
3.1. Ferðaþjónusta á Íslandi

3.1.1. Þróun á ferðamennsku í dag

Ferðaþjónustan á Íslandi er sístækkandi atvinnugrein og er orðin
stærsta gjaldeyrisskapandi atvinnugrein landsins. Árið 2014 skilaði
ferðaþjónustan þjóðarbúinu um 303 milljörðum króna í gjaldeyristekjur
á meðan sjávarútvegur skilaði 240 milljörðum króna og stóriðja 215
milljörðum króna (Samtök ferðaþjónustunnar, 2015). Ísland hefur mikið
upp á að bjóða hvað varðar upplifun og afþreyingu í ferðaþjónustu.
Ferðamannastaðir eru fjölbreytilegir og eiga þeir það sameiginlegt að
laða að ferðamenn vegna, náttúru, sögu, menningar, eða afþreyingu
(Ferðamálastofu, 2013a).

Hlutfallsleg aukning ferðamanna hefur verið mjög mikil síðustu ár
eins og sjá má á mynd 2. Samkvæmt tölum Ferðamálastofu (á.á.) um
fjölda ferðamanna, kemur fram að fjöldi þeirra hefur rúmlega þrefaldast
frá árinu 2002 en þá komu tæplega 278 þúsund erlendir ferðamenn til
landsins en nærri 998 þúsund árið 2014. Aukningin hefur verið nær
stöðug frá árinu 1981 að undanskyldu árinu 2002 en þá var fækkun
um 6,1% milli ára. Hins vegar hefur fjöldi ferðamanna aukist mest á
tímabilinu 2010-2014 eða úr rúmlega 488 þúsund í tæp 998 þúsund. En
aukning síðasta árs var 23,6%.
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Mynd 2: Heildarfjöldi erlendra ferðamanna á árunum 1949-2014 (Ferðamálastofa. á.á.).
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Ferðamennska á Íslandi hefur alltaf verið árstíðabundin. Árstíðabundin
ferðamennska leiðir til þess að mikið álag dreifist á fáa mánuði (sjá
mynd 3). Breytingar hafa þó átt sér stað en samkvæmt könnun
Ferðamálastofu (2014) hefur fjölgun ferðamanna yfir vetrartímann
verið hlutfallslega meiri en að vori, sumri og vetri á árunum 20112013. Samt sem áður koma langflestir erlendir ferðamenn til landsins
yfir sumarmánuðina, það er júní, júlí og ágúst. Hlutfallslega var mesta
fjölgun erlendra ferðamanna í nóvember 2012 eða 60% og yfir 40%
fjölgun á þremur mánuðum ársins 2013, febrúar, mars og desember.
Íslensk ferðaþjónusta hefur lengi nýtt sér náttúruna í kynningu
og sölu á landinu. Það er gert í þeirri trú að markaðurinn fyrir
náttúruferðamennsku sé stór og að sérstaða landsins liggi fyrst og fremst
í fjölbreyttri og ósnortinni náttúru (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2010).

Könnun Ferðamálastofu (2013a) um ástæðu þess að ferðamenn komi til
Ísland hefur sýnt að ferðamennskan byggir fyrst og fremst afkomu sína
á auðlindum okkar, svo sem náttúru og umhverfi. Það sést glögglega
að kynning á náttúrunni sem aðdráttarafli hefur tekist vel en um 80%
af ferðamönnum sem koma til landsins yfir sumartímann koma vegna
náttúru landsins og 73% þeirra sem ferðast hingað á vetrartíma gera það
einnig vegna náttúrunnar. Menning og saga trónir í öðru sæti en tæp
39% koma til landsins yfir sumartímann og um 40% yfir vetrartímann
á þeim forsendum (sjá mynd 4). Gönguferðir hafa um langt skeið verið
ein af vinsælustu leiðum íslenskra og erlendra ferðamanna að upplifa
náttúru Íslands. Þrátt fyrir mikla aukningu á annarskonar ferðamátum
ætluðum til þess að upplifa náttúruna halda gönguferðir enn vinsældum
sínum (Rannveig Ólafsdóttir og Runnström, 2013).
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Mynd 3: Fjöldi ferðamanna í þúsundum eftir árstíma á árunum

Mynd 4: Afþreyfing ferðamanna í þúsundum milli sumars og veturs

2011-2013 (Ferðamálastofa. 2014).

(Ferðamálastofa. 2013a).
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3.1.2. Þolmörk ferðamannastaða
Upp úr aldamótum hefur reynst erfitt að viðhalda uppbyggingu samhliða
auknum fjölda ferðamanna (Rannsóknarmiðstöð ferðamála, á.á.).
Útfærslur sem eru ódýrar í framkvæmd og hugsaðar sem tímabundin
lausn eru í síauknum mæli notaðar. En hvernig skal viðhalda umhverfinu
vegna álags af völdum ferðamanna? Hvað þarf að gera til þess að
taka á móti öllum þessum fjölda ferðamanna áður en náttúran hlýtur
varanlegan skaða? Vandinn hér á landi er að hluta til skilningsleysi á
þoli einstakra áfangastaða og hvað viðbrögð við áganginum myndu
þýða fyrir þá upplifun sem ferðafólk sækist eftir.
Hugtakið þolmörk í ferðamennsku á sér margar skilgreiningar, en
samkvæmt skilgreiningu Martin og Uysal (1990) eru þolmörk ,,sá fjöldi
gesta sem geta komið á svæði áður en neikvæðra áhrifa fer að gæta á
náttúrulegt umhverfi eða upplifun manna”. Þolmörk geta tekið mið af
mismunandi mörkum, þeim sem náttúran setur, þau mörk sem innviðir
setja og síðan þau mörk sem samfélagið setur (Rannsóknarmiðstöð
ferðamála, 2013b). Þekking á þolmörkun ferðamennsku gegnir
lykilhlutverki við uppbyggingu og þróun á ferðamannastöðum.
Rannsóknir á þolmörkum ferðamanna sýna að þegar náttúrusvæði
verða vinsælir ferðamannastaðir getur mannfjöldinn og röskun af þeirra
völdum dregið úr þeim eiginleikum umhverfisins sem upphaflega
löðuðu ferðamennina að (Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2010).
Áfangastaðir breytast þegar ferðamönnum fjölgar og vegna aukinnar
eftirspurnar er jafnan brugðist við með mismunandi uppbyggingu sem
getur haft áhrif á upplifun ferðamanna á staðnum. Landfræðingurinn

Mynd 5: Þróun ferðamannastaða (Butler, 1980 með útfærslu höfundar).

Butler (1980) hefur yfirfært þróun ferðamannastaða á hugmyndafræði
um lífshlaup vöru. Eins og sýnt er á mynd 5 þá ganga ferðamannastaðir
í gegnum nokkur stig í lífsferli sínum. Með auknum fjölda ferðamanna
breytist ásýnd ferðamannastaðanna og upplifunin verður önnur.
Ferlið hefst þegar ævintýragjarnir ferðamenn, sem sækja í sérstæða
og ,,óspillta” náttúru eða ,,frumstæða” menningu, uppgötva staðinn.
Staðurinn inniheldur einfalda og takmarkaða þjónustu, enda fáir
ferðamenn á ferli. Mikilvægasta aðdráttarafl staðarins fyrir þennan
ævintýragjarna markhóp er einfaldleikinn eða öræfakyrrðin. Með
auknum vinsældum staðarins þarf að hefjast handa við uppbyggingu
7

ferðaþjónustu eins og gistihúsa, veitingastaða og afþreyingar auk þess
sem bæta þarf samgöngur. Við það eykst álag á umhverfið og samfélagið
sem leiðir að því að ásýnd staðarins breytist. Með tilkomu aukinnar
uppbyggingar breytist samsetning þeirra gesta sem sækja staðinn. Þeir
ferðamenn sem komu fyrst og sóttu hið ,,óspillta” leita á önnur mið
og fjöldaferðamennska tekur við á staðnum. Þegar staðurinn fer svo að
hnigna undan álagi ferðamanna hefur þolmörkum hans verið náð og
mun þá ferðamönnum fækka. Reglubundnar rannsóknir á þolmörkum á
fjölsóttum og viðkvæmum ferðamannasvæðum eru því mikilvægar að
mati hagsmunaaðila ferðaþjónustunnar (Ferðamálastofa, 2013b).

er svo gefinn út ástandsskýrsla sem nefnd er ,,Rauði listinn”. Friðlýstu
svæðin sem komast inn á listann skiptast í tvo flokka, annars vegar rauð
svæði og hins vegar appelsínugul svæði. Rauðlituðu svæðin eru sögð
vera í verulegri hættu á að tapa verndargildi sínu eða hafa nú þegar tapað
því að hluta til. Appelsínugulu svæðin eru í hættu á að tapa verndargildi
sínu og þarfnast aðgerða til þess að snúa þeirri þróun við. Markmið
friðunnar er að tryggja rétt okkar og komandi kynslóða til að njóta
ósnortinnar náttúru. Margir þættir geta haft neikvæð áhrif á verndargildi
friðlýstra svæða en þó má segja að mannlegar athafnir hafi hvað mest
að segja. Friðlýst svæði eru oft vinsælir áfangastaðir ferðamanna
og því er stýring ferðamanna mikilvægt skref í verndun á þeim. Eitt
markmiða rauða listans er að forgangsraða kröftum og fjármunum
til verndunar. Mikilvægt er að verja fjármunum vel til uppbyggingar
í þágu þeirra svæða sem um ræðir. Á þessum rúmlega fjórum árum
sem athugun umhverfisstofnunar hefur átt sér stað hafa aðgerðirnar
fært fjölda friðlýstra svæða út af listanum. Umhverfisstofnun telur
mikilvægt að gerðar séu markvissar framkvæmdaráætlanir til langs tíma
sem taki mið af faglegri þolmarkagreiningu til þess að mæta aukinni
aðsókn ferðamanna til landsins. Unnið er að mikilvægu skrefi í þá átt
á vegum umhverfis- og auðlindaráðuneytisins með gerð frumvarps að
landsáætlun þar sem lögð er áhersla á uppbyggingu innviða og verndun
náttúru á ferðamannastöðum.
Við uppbyggingu á gönguleiðum á ferðamannastöðum er mikilvægt
að huga að stjórnun. Ákveðin stýring felst í því hvar gönguleiðirnar
eru staðsettar og þá hvernig ferðamenn haga sér í náttúrunni (Guðbjörg

3.1.3. Göngustígar á Íslandi
Staða göngustíga á Íslandi er misjöfn en samkvæmt Aitken (2014,
október) telur hann göngustíga á ferðamannastöðum vera á einskonar
viðhalds stigi. Stígar sem notaðir eru hafa ekki verið byggðir upp með þá
aukningu ferðamanna sem orðið hefur, í huga. Viðhald á göngustígum
hefur skort síðustu ár og er ástand stíga á fjölsóttum ferðamannastöðum
oft á tíðum verulega slæmt. Skortur á viðhaldi hefur sumstaðar orðið
svo slæmur að uppbygging frá grunni þarf hreinlega að eiga sér stað.
Viðhald og lagning göngustíga er mikið verk enda mikilvægt innviði
á ferðamannastöðum fyrir ferðaþjónstu á Íslandi (Háskólinn á Hólum,
á.á.). Við verndun ferðamannastaða og uppbyggingu göngustíga þurfa
fagleg vinnubrögð að ráða ferðinni með náttúruvernd að leiðarljósi.
Umhverfisstofnun hefur frá árinu 2010 haldið utan um ástand
friðlýstra svæða á Íslandi (Umhverfisstofnun, 2014). Á tveggja ára fresti
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Linda Udengård, 2014 mars). Með greiningu og mati er hægt að undirbúa
farsæla uppbyggingu gönguleiða og afla upplýsinga og spyrja spurninga
eins og: til hvaða ferðamanna er verið að höfða með gönguleiðinni? Það
þarf að bjóða upp á mismunandi upplifun á göngustígum til þess að ná
að höfða til sem flestra ferðamanna. Við stöndum frammi fyrir mikilli
aukningu ferðamanna, viðkvæmri náttúru og síðast en ekki síst fjárskorti
við uppbyggingu gönguleiða á Íslandi. Hverjar eru ásættanlegar
breytingar á náttúrunni við uppbyggingu göngustíga vegna aukningu
ferðamanna? Þau þolmörk ættu að stýra aukinni uppbyggingu.

leiðbeiningunum og eru þau eftirfarandi:
1.
2.
3.
4.

Greining og mat á stígum (e. planing path)
Hönnun og útfærslur á stígum (e. path design)
Uppbygging á stígum (e. path constuctopn)
Viðhald og endurmat á stígum (e. path maintenance)

Leiðbeiningarnar eru gerðar til þess að skilgreina ferlið og gera það
markvissara (sjá mynd 6). Ferlið spannar allt frá hönnunar-undirbúningi
við uppbyggingu til viðhalds eftir að stígurinn hefur verið lagður. Reynt
er að hugsa stíginn/stíganetið sem eina heild. Með markvissri og aukinni
undirbúningsvinnu má koma í veg fyrir vandamál seinna í ferlinu.

3.2. Viðmið um göngustíga frá Skotlandi
Göngustígur er góður og vel hannaður ef einstaklingar geta gengið
hann óáreittir, horft upp og notið útsýnisins í stað þess að huga að
því hvað er undir fótum þeirra (Paths for all, á.á.). Gögn varðandi
hönnun og framkvæmd á gerð göngustíga eru oftast einungis í formi
viðmiða sem höfð eru til hliðsjónar (e. guidlines) en ekki svokallaðra
staðla sem fara skal eftir. Oftast er notast við staðarkunnáttu þeirra
sem þekkja vel til svæðisins frekar en fagaðila til verksins.
Skoskir sérfræðingar hjá Path for all (á.á.) og Upland Pathwork
(2004) hafa komið upp viðmiðum við gerð göngustíga, bæði fyrir
láglendis- og hálendiskröfur. Markmið viðmiðanna er að byggja upp
varanlega stíga sem hafa góða endingu og lágan viðhaldskostnað.
Telja þeir að hár stofnkostnaður við uppbyggingu stíga skili sér
með minni viðhaldsútgjöldum þegar fram í sækir. Í viðmiðunum um
skipulagningu og uppbyggingu stíganna er fjórum skrefum lýst í
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Mynd 6: Viðmið við stígagerð (Path for all, á.á. með útfærslu höfundar).
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1. Greining og mat á stígum
Fyrsta stig við lagningu nýrra stíga eða við að lagfæra stíga er að
kynna sér nærliggjandi svæði og þannig uppfylla megin markmið
uppbyggingarinnar (Path for all, á.á.). Hver er notendahópur stígsins,
hversu stór er hann og er möguleiki á því að með bættu aðgengi eigi
hann eftir að stækka í framtíðinni? Skoða þarf þennan hóp og greina
ferðamáta þeirra um svæðið, er um að ræða gangandi vegfarendur,
hjólandi eða jafnvel ríðandi? Hvert eru þessir notendur að fara?
Möguleiki er að áætla mismunandi valkosti á leiðum til þess að mæta
kröfum sem flestra. Eftir greiningu á þessum þáttum má meta hvort
stígar sem eru til staðar séu staðsettir rétt og hvort stýring á umferð
sé skilvirk og dreifi álagi. Á svæðum sem áætluð eru fyrir stíga eða
stíganet er mikilvægt að huga að þeirri þjónustu sem fyrir er á svæðinu
og hvernig er best að tengja hana við stígakerfið til þess að mynda eina
heild. Með greiningu og samráði við notendur svæðisins má sjá fyrir
hvort þeir finni fyrir einhverjum hindrunum sem laga má með úrbótum
á hönnun. Í þessu sambandi gæti verið um að ræða svæði sem er of
þröngt eða það þurfi að yfirstíga landhalla, til dæmis með tröppum eða
skábraut. Við lagningu stíga eru sjálfbærar lausnir grundvallaratriði eins
og til dæmis hvort í nágrenni við framkvæmdina sé efniviður sem hægt
sé að nýta við uppbyggingu stíganna. Þannig myndast sterk tengsl milli
stíganna og umhverfisins. Upplifun notenda ásamt öryggi þeirra skal
ávallt vera í forgangi (Path for all, á.á.). Það hvernig stígar falla inn í
landslagið er þáttur sem skiptir notendur miklu máli og hefur áhrif á
notagildið.

Það má segja að í þessu fyrsta skrefi séu meginmarkmið sett fram
með lagningu göngustíganna sem um ræðir.
2. Hönnun og útfærslur á stígum
Eftir að forvinna og upplýsingaöflun hefur átt sér stað um ákveðið
svæði þar sem byggja á upp stíganet er næsta skref að huga að lausnum
(Path for all, á.á.). Þær eiga að innihalda lausnir sem miða að því að ná
meginmarkmiðum sem sett voru fram eftir greiningu og mat á stígnum
(skref 1). Stígurinn eða stíganetið er mátað inn í landslagið og ákveðið
hvort nota skuli leiðir sem nú þegar hafa myndast eða huga að nýjum
leiðum sem henta betur miðað við heildarmyndina. Við hönnun stíga
eru gerðar þær kröfur að bornar eru saman mismunandi tæknilausnir
sem mögulegt er að nota. Lausnirnar sem valdar eru eiga að endurspegla
viðmið varðandi öryggi fyrir þá sem standa að uppbyggingu, notendur
stíganna og þá sem munu koma að viðhaldi þeirra í framtíðinni. Með
góðri hönnun og vali á bestu lausnunum má draga úr eða koma í veg
fyrir sjáanlegar hættur.
Þó að á svæðinu komi til með að verða nokkrar útfærslur á
yfirborðsefni þá eru alltaf megin skrefin í hönnuninni eins (Path for
all, á.á.). Huga þarf að því hvernig vatni er haldið frá göngustígunum,
hvernig það er stöðvað, flutt eða fært í burtu. Um er að ræða leiðir til
þess að flytja það undir stíginn eða frá honum. Með hliðsjón af því
hvernig núverandi afrennsli virkar þarf að hanna hagnýtar lausnir til
þess að hindra það að vatn setjist á stígana eða með tímanum myndi
rof í þá. Einhvers konar jarðvinna er óumflýjanleg við uppbyggingu
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stíga. Það er tvenns konar jarðvinnsla sem kemur til greina, annars
vegar til þess að jafna fyrirhugað land sem stígurinn mun fara í gegnum
og /eða jarðvegsskipting í undirlagi stígsins (sjá mynd 7). Magn
jarðvegsskiptingar í undirlagi stígsins þarf að vera í samræmi við áætlað
álag á stígnum. Jarðvegsskiptin eru jafnframt notuð til styrkingar, bæði
á stígnum sjálfum og á köntum hans. Jarðvegsskiptingin er einnig gerð
til þess að forðast frostlyftingar. Með því að koma fyrir grófu frostfríu
efni í undirlagi stígsins er komið í veg fyrir óþarfa skemmdir á honum.
Jarðvinnan er mis umfangsmikil en raunhæft er að gera ráð fyrir
vinnuvélum við verkið.
Jaðrar göngustígsins eru ekki síður mikilvægari en stígurinn sjálfur
(Path for all, á.á.). Þeir eru eins konar stuðpúði á milli stígsins og
umhverfis hans (sjá mynd 8). Jaðrar verja útbreiðslu yfirborðslags
stígsins. Mikilvægt er að taka tillit til jarðvegarins þegar jaðrar stígsins
eru valdir (sjá mynd 9 og 10) (Upand Pathwork, 2004). Ef unnt er, skal
nýta staðargróður en ekki hefjast handa við flutning á jarðvegi sem
tengist ekki umhverfinu í kring.

Mynd 8: Frágangur á göngustíg milli fyllingar og jaðra (Path for all, á.á.).

Mynd 7: Dæmi um jarðvinnslu til að jafna fyrirhugað land undir stíg

Mynd 9 og 10: skógar- og gras jaðar við göngustíg (Thórsmörk Trail

(Path for all, á.á.).

Volunteers, á.á. og Path for all, á.á.).
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3. Uppbygging á stígum
Uppbyggingin er tímabilið þegar verktaki tekur við verkinu og þangað til
hann skilar því til viðskiptavinar (Path for all, á.á.). Á stigi uppbyggingar
liggur fyrir staðsetning stíga og hvaða tæknilegu lausnir hafa verið
valdar við uppbygginguna. Þetta getur tekið mislangan tíma en það fer
eftir stærð og eðli verksins. Í framhaldi af ákvarðanatöku er samið um
verkið og helstu verkþætti þess. Þegar verktaki hefur verið valinn hefst
hann handa við uppbyggingu. Mikilvægt er að viðskiptavinur eða sá
sem hannaði svæðið sé í stöðugu sambandi við verktakann, að fylgst
sé með þróun uppbyggingarinnar og að verktaki viðhafi viðurkennt og
gott verklag. Hann skal ávallt passa að sem minnst rask verði á svæðinu
í tengslum við framkvæmdina. Eftir að framkvæmdum líkur afhendir
verktakinn verkið til viðskiptavinar sem gerir úttekt á verkþáttum.
Mikilvægt er að ganga úr skugga um það að verkið hafi verið unnið í
samræmi við hönnunarforsendur.

veðurfars. Með vandamálum sem stafa af árstíðarbundinni notkun og
loftslagi hafa Skotar sett fram áætlun um það að reglubundið viðhald
eiga sér stað fjórum sinnum yfir árið:
•

•
•

•

4. Viðhald og endurmat á stígnum
Viðhald og endurmat á stígum er skref sem skal vera skipulagt allt
frá upphafi (Path for all, á.á.). Viðhald er nauðsynlegur þáttur í því að
komast hjá sliti og veðuráhrifum á stíg. Markmið viðhaldsins er að
koma í veg fyrir meiriháttar og kostnaðarsamar viðgerðir. Vanræksla á
göngustíg til lengri tíma getur orðið til þess að stígar verða ónothæfir og
þar af leiðandi valdi óþægindum fyrir notendur hans.
Það er mismunandi eftir aðstæðum hversu oft viðhald þarf að eiga
sér stað en oftast er það tengt álagi vegna fjölda notenda eða vegna

Í lok vetrar/byrjun vors (apríl/maí) – Þegar snjóinn tekur að
bráðna þarf að huga að vatnsskemmdum. Undirbúningur fyrir
hugsanlega aukningu notenda yfir sumarmánuðina.
Mitt sumar (júlí/ágúst) – Vegna álags og aukinnar notkunar þarf
að yfirfara stíginn.
Að hausti til (október) – Viðhald vegna álags notenda yfir
sumarið. Undirbúa stíginn fyrir veturinn og mögulegar skemmdir
að völdum frosta og snjóa.
Vetur – Tilvalið er að skoða stíginn yfir vetramánuðina, ef unnt
er, til þess að koma í veg fyrir verulegt viðhald í lok vetrar/vors.

Reglulegt viðhald lengir endingu stíga og getur jafnvel gert þá varanlega
(Upland Pathwork, 2004). Viðhald er oftast á ábyrgð staðarhaldara á
svæðinu og verktaka (Path for all, á.á.). Í auknum mæli hefur borið á
því að sjálfboðaliðar taki að sér viðhaldsvinnu en þó alltaf með umsjón
ábyrgðarmanns sem stjórnar vinnunni.
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3.3. Hönnunarforsendur stíga
3.3.1. Landhalli
Einn helsti hönnuður Skota í gerð staðla um uppbyggingu stíga, Aitken
(munnleg heimild, febrúar 2015), telur að óþarft sé að koma með
lausnir varðandi landhalla nema hann fari yfir 15°. Þessi regla á þó ekki
við um notendur sem bundnir eru sérþörfum, eins og fólk sem notar
hjólastól. Þegar landhallinn er orðinn meiri en 15° þarf að byggja upp
lausnir svo að auðvelt sé fyrir vegfarendur að fara um svæðið. Danskir
staðlar (Holdgersen og Dam, 2002) segja að notast skuli við lausnir
við landhalla þegar hann er orðinn meiri en 11°. Helstu lausnir til að
yfirstíga landhalla eru tröppur eða skábraut.

Ef um langar tröppur með mörgum þrepum er að ræða þurfa að vera
hvíldarþrep á milli. Æskilegt er að hafa hvíldarþrep á hverju 8. -11. þrepi.
Mikilvægt er að hönnun á þrepunum sé þægileg og í samræmi við hvern
stíg. Innstig á hverja tröppu ætti að vera á bilinu 70-100 cm. Uppstig
á ekki að vera minna en 15 cm. og ekki stærra en um það bil 25 cm.
Miðað við íslenska Byggingareglugerðar nr. 112/2012 skal innstig eigi
vera minna en 28 cm. og uppstig skal vera á bilinu 12-16 cm.
Flestar tröppur eru smíðaðar úr timbri eða grjóti en einnig hefur verið
vinsælt að notast við stálgrindur við uppbyggingu þeirra. Efnisval við
uppbyggingu á tröppum ræðst af notendum og landslagi (Scottish Natural
Heritage, 2002). Timburtröppur eru yfirleitt notaðir til þess að taka niður
landhalla í skóglendi (sjá mynd 11) eða á láglendi sem og á svæðum sem
eru aðgengileg og reglulegt viðhald er á. Grjóttröppur eru oftast notaðar í

3.3.1.1. Tröppur
Tröppur eða þrep er auðveld leið til þess að leysa landhalla sem nemur 15°
(Aitken munnleg heimild, febrúar 2015). Samkvæmt Byggingareglugerð
nr. 112/2012 skal halli á tröppum vera á bilinu 17° til 30°. Markmiðið með
tröppum er að veita notendum aukin þægindi (Scottish Natural Heritage,
2002). Þær eru auðveldar yfirferðar og þær gera aðgengi öruggara fyrir
notendur. Tröppur og þrep hafa þann ókost að aðgengismál eru einungis
ætluð fyrir þá sem geta gengið og því takmörk sett á notendur stíga sem
innihalda tröppur. Uppbygging trappa er einn af erfiðustu þáttunum í
byggingu stíga. Vandasamt verk er að byggja tröppur sem þjóna tilgangi
og er því mikilvægt að passa upp á hönnun þeirra, smíði og afrennsli.
Fjölbreytilegt er hvernig tröppur á gönguleiðir eru uppbyggðar og fer það
eftir landslagi og hversu mikinn halla þarf að yfirstíga í hverri hönnun.

70-100 cm.
15-25 cm.

Mynd 11: Dæmi um timburtröppur (Scottish Natural Heritage, 2002
með útfærslu höfundar).
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halla á hálendi því þær falla jafnan vel inn í landslagið. Grjót getur einnig
verið ákjósanlegt efni í tröppur í grófu strandsvæði. Þær eru sterkbyggðar
og viðhald mun minna en á trétröppum en hinsvegar er efniskostnaður og
vinna við þær mun meiri. Stáltröppur er stofnkostnaður við efniskostnað
og uppbyggingu mikill í byrjun. Viðhald á stáltröppum er hins vegar lítill
og falla þær vel inn í fjölbreytt landslag (sjá. mynd 12).

3.3.1.2. Skábraut
Skábrautir eru þægileg lausn til þess að leysa úr landhalla en með þeim
er komið til móts við breiðan hóp notenda, þar með talið fólk í hjólastól,
hjólreiðamenn og fólk með barnavagna (Scottish Natural Heritage, 2002).
Breytilegt er hversu brött skábrautin þarf að vera en samkvæmt Upland
Pathwork (2004) eru 15° halli góður fyrir fullfrískan einstakling en þarf
alltaf að vera 5° eða 1:20 fyrir fólk í hjólastól. Samkvæmt dönskum
stöðlum (Holdgersen og Dam, 2002) skal þó miða við 4,5° halla. Vegna
fjölbreytilegs hóps sem hefur möguleika á því að nýta sér skábraut er
mælt með að lágmarks breidd sé 1,2 m. en ef um mikla notkun er að
ræða þarf hann að vera 1,7 m. (Scottish Natural Heritage, 2002). Þegar
leysa þarf mikinn landhalla sem gerir kröfu á langa skábraut er æskilegt
að hafa hvíldarpall á 9 m. – 19 m. bili. Yfirborðsefni skábrautar þarf að
vera stíft, jafnt og stöðugt til dæmis timbur (sjá mynd 13). Það má ekki
vera sleipt og ætti ekki að hafa lausar agnir minni en 5 mm. Vel þjöppuð
möl með hátt hlutfall af fínu efni er heppilegasti efniviðurinn.

Mynd 12: Stáltröppur við Seljalandsfoss (Ragnar Frank Kristjánsson,
2011).

Mynd 13: Dæmi um skábraut úr timbri með 5° halla eða 1:20 (Scottish
Natural Heritage, 2002 með útfærslu höfundar).
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3.3.2. Yfirborðslag
Stígar eru oft byggðir upp á því efni sem aðgengilegast er, en flutningskostnaður
á efni vegur oft hvað mest í uppbyggingu hvers stígs. Það er því mikilvægt að
skoða þá kosti á efnistöku sem eru nálægt framkvæmdarsvæði og meta hvort
efnið henti fyrir þar til gerða stíga (Guðmundur Arason o.fl., 2002).
Stígur byggist upp af yfirborðslagi sem skiptist í tvennt annars vegar
burðarlag og hins vegar slitlag (sjá mynd 14) (Vegagerðin og landsamband
hestamanna, 2006). Ef um klæddan stíg er að ræða bætist klæðningin á efsta
part stígsins (Jørgensen, Holgersen og Poulsen, 2010). Burðarlag kemur í veg
fyrir frostlyftingu á göngustígnum. Burðarlagið skal ná 20-30 cm. út fyrir
kanta viðkomandi stígs. Nota skal frostfrítt efni til þess að minnka frostlyftingu
á stígnum, en þá er átt við tilhneigingu jarðvegstegunda til þess að þrútna
eða bólgna af völdum frosts þegar raki í jarðveginum frýs (Þórir Ingason,
1989). Fínkorna jarðvegur þrútnar frekar við lágt hitastig heldur en grófkorna
jarðvegur. Vatn helst ekki í möl og því þenst hún ekki út þegar frystir. Mælt
er með því að kornastærð burðarlagsins sé á bilinu 10-50 mm. Mikilvægt er
að burðarlagið sé vel þjappað en við þjöppun þess eru holufyllingar í efninu
minnkaðar og burðarþol stígsins verður meira (sjá mynd 15). Kornakúrfa
getur gefið upplýsingar um hversu vel efni þjappast. Ef efniskorn eru flest af
svipaðri stærð þjappast efnið ekki vel og því þarf smærri korn sem smjúga inn
í holrými sem myndast til þess að fá sem mesta þjöppun. Þykkt burðarlagsins
er ákvörðuð eftir því hvernig álag mun verða á stígnum. Stígur sem er mikið
notaður og þarf að vera véltækur og er miðað við að burðarlagið sé um 50 cm.
á þykkt. Véltækir stígar þurfa að hafa góða burðargetu því vinnuvélar geta
auðveldlega eyðilagt stíginn ef ekki er gert ráð fyrir þeim. Ef um er að ræða

stíg sem lítið er notaður dugir að hafa hann um 20-30 cm.
Ofan á burðarlagið kemur slitlag, 5 cm. klæðning sem inniheldur
hæfilegt magn af fínu efni til þess að binda saman malarefnið (Vegagerðin
og landsamband hestamanna, 2006). Malarstígur með einsleita og stóra
kornastærð helst ekki vel saman, er erfiður yfirferðar, notandinn er valtur og
Slitlag 5 cm.

Burðarlag 50-60 cm.
Jarðvegur

Mynd 14: Uppbygging stíga ( Vegagerðin og Landssamband
hestamannafélaga, 2006).

Mynd 15: Þjöppun á stíg (Jørgensen, K. T., Holgersen, S. og Poulsen, H.W., 2010).
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óþarfa umhverfishljóð myndast þegar gengið er á stígnum (sjá mynd 16).
Kornastærð ætti ekki að vera meiri en 5-30 mm. Velja skal malarefni sem á
einhvern hátt tengist umhverfinu og miðast af þörfum notandans. Ef um er
að ræða fólk í hjólastól þarf kornastærð malarefnisins að vera bundin þeim
eiginleikum að þjappast vel saman og vera sem jöfnust.
Klæðning er það lag stígsins sem notendur sjá og komast í snertingu við
auk þess sem það flytur álag stígsins niður í næstu lög fyrir neðan (Paths for
all, á.á.). Við val á klæðningu ætti að byggja á nokkrum megin forsendum,
svo sem hverjir eru væntanlegir notendur á stígnum, hvort þetta sé stígur á
hálendi eða láglendi, eða er um að ræða stíg sem krefst aðgengi fyrir fólk
í hjólastól. Þegar klæðning er valin þarf að huga að endingu, viðhaldi og
útliti (sjá mynd 17 og 18). Huga þarf að sjálfbærum lausnum með til dæmis
því að vinna malarefni úr næsta mögulega nágrenni við framkvæmdarstað.

Mynd 17: Stígur fellur vel inn í skógarlandslag (Hreinn Óskarsson, á.á.)

3.3.3. Álag
Við hönnun og uppbyggingu stíga er mikilvægt að gera sér grein fyrir því
hvert fyrirhugað álag er. Álag getur verið tvenns konar: af völdum notenda
stígsins og vegna veðurfars.

Mynd 16: Notendur velja að ganga á jöðrum stígsins, frekar en á stígnum

Mynd 18: Stígur falla vel inn í votlendislandslag (Björn Jóhannsson, á.á.).

sjálfum (Björn Jóhannsson, á.á.).
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3.3.3.1. Notenda

hugsaðir sem véltækir stígar, það er vinnuvélar þurfa að ferðast um þá,
til dæmis við mokstur á snjó, þjöppun klæðningar og/eða malarflutning.
Stígar sem færri notendur fara um er nóg að hafa um 0,5 – 1,2 m. á
breidd (sjá mynd 20). Stígur sem þarf að taka á móti fjölbreyttum hópi
einstaklinga, þar með talið einstaklinga í hjólastól, á reiðhjólum eða með
barnavagna skal ekki vera minni en 1,6 m. á breidd (Byggingareglugerð
nr. 112/2012). Stígar sem gert er ráð fyrir að séu opnir allt árið um kring
þurfa að vera véltækir (Aitken munnleg heimild, febrúar 2015). Þessir
stígar ættu aldrei að vera minni en 1,6 m. á breidd.

Við skoðun á álagi hvers stígs hafa notendur hans mikið að segja um
hönnina á honum (Scottish Natural Heritage, 2002). Áður en farið er
í nákvæma hönnun göngustíga þarf að greina notkun þeirra til þess að
koma í veg fyrir óþarfa viðhald og auka uppbyggingu eftir að þeir eru
komnir í notkun. Fjölsóttir stígar þurfa að vera breiðari en þeir sem
sjaldnar eru notaðir. Stígarnir þurfa einnig að hafa góða burðargetu.
Miðað er við að breidd á stíg sem þarf að þola mikið álag vegna fjölda
notenda sé á bilinu 1,2 – 2,5 m. (sjá mynd 19). Þeir stígar eru einnig

Breidd 1,2-2,5 m.

Breidd 0,5-1,2 m.
Slitlag 5 cm.

Slitlag 5 cm.
Burðarlag 50-60 cm.

Burðarlag 20-30 cm.

Jarðvegur

Jarðvegur

Mynd 19: Fjölsóttur stígur (Scottish Natural Heritage, 2002 með

Mynd 20: Minna notaður stígur (Scottish Natural Heritage, 2002 með

útfærslu höfundar).

útfærslu höfundar).
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3.3.3.2. Veðurfar
Álag vegna veðurfars getur verið margskonar. Á Íslandi eru helstu
þættir veðrunar tengdir vatni og þarf að taka tillit til þess við hönnun
stíga (Paths for all, á.á.). Vatnið veldur bæði skemmdum þegar það er
fljótandi og frosið. Áhrifarík frárennslikerfi eru nauðsynleg við hönnun
stíga, annars vegar til þess að forðast það að vatn safnist saman á stígum
og hins vegar að það finni sér leið í gegnum þá.
Ein áhrifaríkasta leiðin við það að losna við vatn af stíg sem byggður er
upp í flötu landslagi er að mynda flága (e. camber) á stíginn (sjá mynd 21)
(Paths for all, á.á.). Miðja yfirborðs á stígnum er höfð hærri en brúnir svo
að yfirborðsvatn renni út í jaðrana. Fláginn frá miðju og til beggja jaðra
skal vera að hámarki 2,5% (1:40). Í landslagi sem inniheldur halla er góð
lausn að notast við hallandi (e. crossfall) stíg (sjá mynd 22). Vatnið rennur
frá annarri hlið stígsins yfir á hina og út í jaðarinn. Við losun vatns af stíg í
beygjum er einnig gott að notast við þessa hönnun. Æskilegt er að hallinn á
stígnum verði ekki meiri en 2,5% (1:40). Hallabreytingu (e. grade reversal)
á niðurkafla er hægt að nýta til þess að leiða vatnið af stígnum (sjá mynd 23).
Þessi aðferð hentar best í hæðóttu landslagi og er lítið áberandi fyrir notendur
stígsins. Algengt er að vatn grafi sig niður í stíga og valdi skaða í hæðóttu
landslagi og því er mikilvægt að hægja á yfirborðsvatni áður. Þverskurðir (e.
cut-off) eru sterkbyggð holræsi og nýtast vel til þess að hægja á miklu vatni
sem gæti annars flætt um stíg (sjá mynd 24). Holræsi nýtast bæði við stíga
sem byggðir eru í halla og á flatlendi. Flest þverskurðarholræsi hafa U-laga
þversnið. Möguleiki er að notast við fjölbreytt efnisval við uppbyggingu
þeirra, svo sem steypt form, grjót eða timbur.

Mynd 21 - 22: Ofanvatnslausnir á stíg með flága (Path for all, á.á.).

Mynd 23: Ofanvatnslausnir á stíg með hallabreytingu (Path for all, á.á.).

Mynd 24: Ofanvatnslausnir á stíg með þverskurði (Path for all, á.á.).
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4. Niðurstöður

LANDHALLI

TRÖPPUR

Meiri landhalli en:
11°-15°

Gangandi vegfarendur

SKÁBRAUT

Hreyfihamlaðir
Útlit

KLÆÐNING

Sjálfbærni

Notendur

SLITLAG

Þykkt: 5 cm.

Ending

NOTENDUR

ÁLAG

Kornastærð: 5-30 mm.

Vatn

15-25 cm

* Timbur
* Möl
* Malbik

Timbur tröppur
Slitlag 5 cm.
Burðalag 20-50 cm.
Jarðvegur

* Möl

Uppbygging stíga

Mikið álag/véltækur Þykkt: 50 cm.

Frostfrítt efni
Vel þjappað

BURÐARLAG

Minni landhalli en
Yfirborðsefni: stíft, jafnt
11°- 15°
og stöðugt, ekki sleipt
Minni landhalli en:
2°

* Timbur
* Timbur kurl
* Malbik

Viðhald

YFIRBORÐSLAG

70-100 cm

* Timbur
Innstig: 70-100 cm. * Steinn
Takmörkuð notkun
Uppstig: 15-25 cm. * Stál
Hvíldarþrep á hverju 8.-11.- þrepi
* Malbik

4.1. Viðmið

Lítið álag

Mikið álag

Breidd: 1,2-2,5 m.

Lítið álag

Breidd: 0,5-1,2 m.
Ofanvatnslausnir

VEÐURFAR

Kornastærð: 5-30 mm.
Þykkt: 20-30 cm.
0,5-1,2 m.

Véltækur
Yfirborðshalli, 2,5%

Lítið álag

Þverskurður

1,2-2,5 m.

Hallabreyting
Frost

Frostlyfting

Jarðvegsskipting: 20 - 50 cm
Kornastærð: 10-55 mm

Mikið álag

Ofanvatnslausnir á stígum; þverskurður, yfirborðshalli og hallabreyting

Mynd 25: Hönnunarforsendur stíga með Skoskum viðmiðum (Scottish Natural Heritage, 2002, Path for all, á.á. og Upland Pathwork, 2004 með útfærslu höfundar).
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4.2. Athugunarsvæði
4.2.1. Þingvellir
Þingvellir er einn fjölsóttasti ferðamannastaður á Íslandi. Mikil
aukning hefur orðið á gestum undanfarin 4 ár en áætlað er að árið
2014 hafi 600 þúsund gestir heimsótt svæðið (Þingvallanefnd,
2015). Dæmi um að 1000 ferðamenn fari niður Almannagjá (sjá
mynd 26), vinsælustu gönguleið svæðisins, á klukkutíma (Einars E.
Sæmundssen munnleg heimild, apríl 2015). Á Þingvöllum var Alþingi
Íslendinga stofnað árið 930 og skipar því staðurinn mikilvægan sess
í menningarsögu þjóðarinnar (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.b).
Árið 1930 var Þjóðgarðurinn á Þingvöllum stofnaður samkvæmt
lögum settum á Alþingi. Náttúra Þingvalla er einstök en svæðið er að
hluta til á flekaskilum Atlantshafshryggjarins sem liggur um Ísland
(Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, á.á.a). Greinilega má sjá afleiðingar
gliðnunar jarðskorpunnar í gjám og sprungum á svæðinu. Á Þingvöllum
er að finna 40 km. langt stíganet malar og timburstíga sem markvisst
er haldið við, auk þess eru til staðar svokallaðar fjárslóðir (kindagötur)
sem mótast hafa í gegnum árin (Einar E. Sæmundssen munnleg heimild,
apríl 2015).
Viðhald á svæðinu hefur verið mikið síðustu ár. Núverandi stígar eru
byggðir upp og stækkaðir en lítið er um uppbyggingu nýrra gönguleiða á
Þingvöllum (Einar E. Sæmundssen munnleg heimild, apríl 2015). Flestir
stígarnir eru gamlar þjóðleiðir sem ferðamenn hafa mótað og því lítið
verið að brjóta upp nýtt land undir stíga. Langmestur hluti ferðamanna
fer um Þinghelgin eða 98% og krefst það svæði meiri uppbyggingar og

Mynd 26: Gönguleið niður Almannagjá (Einar Á. E. Sæmundssen, á.á.).

viðhalds en önnur svæði. Í rannsókn Önnu Dóru Sæþórsdóttur (2015) um
Þolmörk ferðamanna á átta vinsælum ferðamannastöðum á Suður- og
Vesturlandi kemur fram að yfir 50% ferðamanna sem koma á Þingvelli
eru mjög ánægðir með göngustíga á svæðinu, 30% eru ánægðir með
þá og einungis 5% eru óánægðir. Uppbygging innviða á Þingvöllum á
fyrst og fremst að hjálpa fólki að fá betri upplifun en jafnframt er sífellt
í gangi málamiðlun milli þess að vernda og hleypa fólki að (Einar E.
Sæmundssen munnleg heimild, apríl 2015).
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stíga á Þingvöllum. Vegna þess hversu mikill fjöldi ferðamanna fer um
svæðið skríður malarefnið mikið út í kanta stígsins og skemmir hann
(sjá mynd 28). Hugmyndir hafa verið á lofti um það að setja klæðningu
á fjölförnustu stígana sem mun koma í veg fyrir þennan mikla burð og
viðhald á stígnum verður minna. Notast var áður við malarefni sem inni
hélt leir. Efnið var frákasts efni frá námu sem staðsett er á Þingvöllum
en það þótti gott vegna þess hversu vel það þjappaðist. Seinna kom í
ljós að við vissar aðstæður á vorin verður erfitt að fara um stíginn. Í dag
hefur verið meira notast við svokallaðan brotkastsand sem er frákasts
efni við vegagerð sem hreinsað hefur verið af leir. Mikil aukning hefur
verið á uppbyggingu timburstíga á svæðinu (sjá mynd 29) en flestir
þeirra voru byggðir upp árið 2000. Skamman tíma tekur að byggja þá og

Landhalli er lítill á Þingvöllum fyrir utan Almannagjá (Einar E.
Sæmundssen munnleg heimild, apríl 2015). Hallinn niður Almannagjá
er töluverður og getur því verið mikil hindrun á svæðinu svo sem fyrir
hreyfihamlaða. Efnisval í mesta hallanum er að hluta til timburpallur og
möl (sjá mynd 27). Malarefnið á erfitt með að haldast í mesta hallanum
og því mikilvægt að velja efni sem er stöðugt og þjappast vel í eins
miklum halla.
Undirlag stíga er lítið unnið og þá helst vegna þess hversu mikil
friðhelgi fylgir Þingvöllum (Einar E. Sæmundssen munnleg heimild,
apríl 2015). Jarðvegsskipting undir stígum á svæðinu myndi leiða til
fornleifauppgraftar sem er tímafrekur og því er reynt að komast hjá
því við uppbyggingu stíga. Malarefni er mikið notað sem yfirborðslag

Mynd 27: Efnisval á mesta halla

Mynd 28: Malarefnið skríður

Mynd 29: Timburtöppur og pallastígar falla vel inn í landslagið

Almannagjár (Einar Á E. Sæmundssen, á.á).

út í kanta stígsins (Einar S., á.á.).

(Living Brodly, 2012).
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þeir endast betur en malarstígar, þó svo að stofnkostnaðurinn sé dýrari.
Við lagningu timburstíga þarf litla eða enga jarðvegsvinnu sem hentar
vel á friðhelgu svæði Þingvalla. Á Þingvöllum eru dæmi um það að með
því að klæða stíg með timbri hefur aðgengi batnað og aukning á notkun
margfaldast. Við minni stíga þar sem umferð er lítil eru í gangi tilraunir
við að notast við timburkurl. Það bindur vel jarðveginn og kemur í veg
fyrir moldarburð.
Álag frá notendum stíga er mikið á Þingvöllum. Mestur fjöldi
ferðamanna er við Þinghelgin og er því umfang stíga þar mikið
(Einar E. Sæmundssen munnleg heimild, apríl 2015). Vinsælasta leiðin
liggur niður Almannagjá og er stígurinn 4-5 m. breiður. Almennt eru
stígar á svæðinu um 2-3 m. á breidd og sífellt er verið að huga að breikkun
þeirra til þess að mæta auknum fólksfjölda. Reynsla þjóðgarðsins sýnir
að stígar sem eru 2 m. á breidd anna ekki þeim mikla fjölda ferðamanna
sem heimsækir Þingvelli. Sífellt er að aukast krafa um vetraropnun á
ferðamannastöðum og vegna þessa er hluti af göngustíganeti Þingvalla
opið allt árið. Stígarnir gera þær kröfur að snjómokstur sé mögulegur
og hefur það áhrif á hönnun þeirra hvað varðar breidd og burðargetu
(sjá mynd 30). Stígur má ekki vera minni en 2 m. á breidd til þess að hægt
sé að athafna sig á vélum. Lítið er af ofanvatnslausnum á Þingvöllum en
göngustígarnir virðast ná að losa sig við vatnið. Eftir að gjáin opnaðist
hafa ofanvatnslausnir á stígnum niður Almannagjá batnað til muna. Á
stöku stað myndast þó pollar á stígum en þegar það gerist er fyllt upp
í þá jafn óðum með malarefni. Vatn er engu að síður mikið vandamál
á Þingvöllum og þá sérstaklega í formi flóða frá Öxará sem liggur í

gegnum svæðið. Um er að ræða sértækt vandamál sem lítið er hægt að
fyrirbyggja við hönnun á stígum. Eftir flóð er farið um stíginn og lagað
það sem hefur skemmst. Á stökustað hefur þó tekist að hindra að vatn
skemmi stíga með því að grafa svokallaða svelgi meðfram þeim til þess
að safna saman vatni.
Stýring á gönguleiðum er mikilvægur þáttur á Þingvöllum en
ferðamenn hafa átt það til að ganga á jöðrum stíga (Einar E. Sæmundssen
munnleg heimild, apríl 2015). Með því að strengja línur og byggja
upp handrið meðfram stígum hefur náðst að halda ferðamönnum inn
á stígunum. Gott yfirborð á stígum sem þægilegt er að ganga á hefur
einnig mikið að segja um stjórnun ferðamanna.

Mynd 30: Snjóruðningstæki við mokstur á göngustíg (Einar Á. E.
Sæmundssen, á.á.).
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4.2.2. Þórsmörk
Þórsmörk er fjölsóttur ferðamannastaður á Suðurlandi og tölur frá
Rangárþingi eystra áætla að um 89 þúsund, innlendir og erlendir ferðamenn,
hafi farið í Þórsmörk árið 2012 (Rögnvaldur Guðmundsson, 2013).
Þórsmörk hefur oft verið talin ein fegursta náttúruperla landsins, umlukin
mikilfenglegum fjöllum, jöklum og jökulám (Þórður Tómasson, 2012).
Gróðursældin er mikil, þétt og hávaxið kjarr, grösugir dalir og fallegir
lækir og því kjörlendi fyrir göngufólk að ferðast um svæðið. Í Þórsmörk
er að finna um 90 km. þétt net göngustíga sem tengist meðal annars
tveimur af þekktustu hálendisgönguleiðum landsins, Laugarveginum og
Fimmvörðuhálsi (Hreinn Óskarsson munnleg heimild, mars 2015).
Mikil uppbygging hefur orðið síðustu ár á göngustígum í Þórsmörk eða í
kjölfar rannsóknar Rannveig Ólafsdóttir og Runnström (2013). Rannsóknin
fjallaði meðal annars um ástand göngustíga í Þórsmörk. Niðurstöður sýndu
að einungis 41% gönguleiða voru metnar í góðu eða mjög góðu ástandi,
29% voru í viðunandi ástandi og 30% í slæmu eða mjög slæmu ástandi. Árið
2012 var stofnað sjálfboðaliðastarf, Trail team, undir leiðsögn Skógræktar
ríkisins (Thórsmörk Trail Volunteers, á.á.). Með stofnun samtakana hafa
miklar endurbætur átt sér stað á svæðinu. Charles J. Goemans stjórnandi
hópsins í Þórsmörk hefur áratuga reynslu af stígagerðum, en auk hans er
starfið að mestu leiti unnið af sjálfboðaliðum. Hlutverk samtakanna er að
aðstoða við viðhald og uppbyggingu gönguleiða í Þórsmörk og á Goðalandi
með sjálfbærum lausnum (sjá mynd 31). Sjálfbærar lausnir á svæðinu felast
í því að nýta efnið úr nágrenni til stígaviðhalds, svo sem grjót og timbur.
Vegna álagsaukningar á svæðinu fór þörfin á verklegu viðhaldi á svæðinu

Mynd 31: Sjálfboðaliðar að störfum (Thorsmork Trail Volunteers, 2014).

vaxandi. Samhliða þessu viðhaldi á gönguleiðum er sífellt verið að þróa
nýjar aðferðir við uppbyggingu gönguleiða ásamt því að hefta jarðvegsrof.
Í rannsókn Önnu Dóru Sæþórsdóttur (2015) kemur fram að yfir 50% af
ferðamönnum sem koma í Þórsmörk eru mjög ánægðir með göngustíga
á svæðinu, 30% eru ánægðir með þá og einungis 2% eru óánægðir. Út frá
þessari rannsókn má þá áætla að starfið í Þórsmörk sé gott og skili sér með
ánægðari ferðamönnum.
Landslagið í Þórsmörk gerir það að verkum að erfitt, og jafnvel
ómögulegt, er að koma vinnuvélum að uppbyggingu göngustíga
(Hreinn Óskarsson munnleg heimild, mars 2014). Þessi vandamál gera
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það að verkum að við stígalausnir í Þórsmörk er einungis hægt að treysta á
mannafl eða jafnvel þyrlur í stærstu framkvæmdunum. Hönnunarþátturinn
í uppbyggingu göngustíga í Þórsmörk er oft lítill en vegna breytilegs
landslag er oft ekki annað hægt en að vinna hönnunina á staðnum. Sífellt
er verið að þróa betri lausnir og að sögn Hreins er engin ein uppskrift
sem hægt er að miða við, heldur er æskilegt að prufa sig áfram og finna
lausnirnar með viðmiðum til hliðsjónar. Þekking staðarkunnugra er því
mikils metin í því samhengi.
Landhalli er mikill í Þórsmörk og eru lausnir á borð við tröppur
algengar til að gera gönguleiðirnar léttari yfirferðar og komast hjá rofi
(Hreinn Óskarsson munnleg heimildi, mars 2015). Oft er komið fyrir
tröppum þar sem þarf að fara upp snarbrattan hjalla/klett (sjá mynd 32)
þar sem fólk finnur til óöryggis og hefur jafnvel slasað sig. Miðað er við

að stígar með halla 7-15° og að jarðvegur laus er komið fyrir þrepum, ef
um er að ræða klöpp eða harður melur undir þarf ekki tröppur. Þróaðar
hafa verið tröppur sem unnar eru í einingum, fluttar og síðan settar saman
á staðnum. Þrepin líta út eins og hálfir stólar, lappir að framanverðu
og pallur að aftan (sjá mynd 33 og 34). Hvert og eitt þrep er síðan fest
saman og myndar tröppu. Undir öllum tröppum eru gerð um 50-60 cm.
jarðvegsskipti. Komið er fyrir grófu grjóti 10-30 cm. undir tröppunum
til þess að halda við þær og leiða vatnið í gegn. Síðan er fyllt upp í þær
með fínna efni 10-50 mm. Góð reynsla er komin á tröppurnar en þær
eru stöðugar og þola mikið álag. Lítið er um lausnir á landhalla í formi
skábrautar en þó er hægt að finna skábrautir á stuttum köflum en þá er
hallinn frá 10-12°.
Undirlag göngustíga í Þórsmörk er oft lítið því erfitt er að koma vélum

Mynd 32: Timburtröppurnar falla vel inn í landslagið

Mynd 33-34: Tröppuþrepin er auðvelt að flytja á milli staða

(Thórsmörk Trail Volunteers, á.á.).

(Thórsmörk Trail Volunteers, á.á.).
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inn á svæðið (Hreinn Óskarsson munnleg heimildi, mars 2015). Æskilegt
er undir venjulegum kringumstæðum að jarðvegsskipting undir stígum
sé um 40-50 cm. svo að burðarþol stígsins verði gott. Við uppbyggingu
stíga í Þórsmörk er sá möguleiki ekki fyrir hendi vegna aðkomu
vélknúinna tækja og því notast við minnsta mögulega jarðvegsskiptingu
eða um 10-20 cm. Borið er í stígana með fínu malarefni 5-30 mm. og
svo þjappað vel með jarðvegsþjöppu (sjá mynd 35 og 36). Á stígum sem
notaðir eru yfir sumartímann hefur komið sér vel að blanda grófu grjóti
við moldarjarðveginn og fá þannig góða bindingu í göngustíginn. Sú
aðferð dugir yfir sumrin en þegar mikið eru um rigningar og á veturna
eru stígarnir ekki góðir. Mikilvægt er að passa að hreinsa stórgrýtið af
göngustígum, en um leið og stórgrýti er á þeim hefur það leitt til þess að
fólki finnst óþægilegt að ganga þá og notar jaðra stígsins að sögn Hreins.
Álag vegna notenda á stígum í Þórsmörk er breytilegt. Að jafnaði
eru göngustígarnir 1,20 m. á breidd (sjá mynd 37) en það er nægilega
mikil breidd til þess að mikill fjöldi ferðamanna á göngu með bakpoka
nái að mætast (Hreinn Óskarsson munnleg heimildi, mars 2015).
Ofanvatnslausnir á svæðinu eru í formi svokallaðra þröskulda en þá er
notast við timbur sem grisjað hefur verið af svæðinu til þess að mynda
rennu þversum (sjá mynd 38) á gönguleiðinni og leiðir vatnið út af
stígnum og í jaðra hans. Lítið er um grjót í Þórsmörk en ef það er til staðar
er það notað í þröskuldana. Þröskuldar úr grjóti eru mun sterkbyggðari
og falla betur inn í stíginn heldur en timbrið. Ofanvatnslausnir eins og
þverskurður eru notaðar í litlum mæli á Þórsmerkursvæðinu sökum þess
að fínt efni safnast saman í niðurföllin og stíflar þau.

Mynd 35 og 36: Lítil jarðvegsskipting undir stíg í skóglendi
(Hreinn Óskarsson, á.á.).

Mynd 37: Meðal breidd á göngustígum 1,20 m. (Thorsmork Trail Volunteers, 2015).

Mynd 38: Þröskuldur innan um tröppur sem búnar eru til úr timbri af
staðnum (Thórsmörk Trail Volunteers, á.á.).
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Stýring á umferð gangandi vegfarenda er mikilvægur þáttur í að
vernda ferðamannastaði og náttúru þeirra (sjá mynd 39). Í Þórsmörk
hefur verið mikil þróun á leiðum til þess að stýra ferðamönnum. Að
sögn Hreins er ákjósanlegast að mynda góða og breiða stíga (munnleg
heimildi, mars 2015). Flestir ferðamenn sem koma í Þórsmörk vita ekki
hvert þeir eiga að fara og velja því stíga sem eru greiðfærir og vel merktir.
Umferð á göngustígum hefur einnig verið stýrt með böndum eða stikum
til merkingar (sjá mynd 40 og 41).
Sífellt er verið að þróa betri og vandaðri lausnir í hönnun, uppbyggingu
og viðhaldi í Þórsmörk (Hreinn Óskarsson munnleg heimildi, mars
2015). Stígar eru fluttir ef staðsetning þeirra er ekki góð, til dæmis
vegna slæms undirlags. Oftast er reynt að finna stað þar sem meiri möl
og grjót er að finna og þynnri jarðveg. Vegna færslu á stígum, er stór
þáttur uppbyggingarinnar í Þórsmörk að græða upp gömlu stígana og
endurheimta landsvæði (sjá mynd 42 og 43). Álagsmerki eru skoðuð á
hverjum stíg og þannig hugað að þörfinni á jarðvegsskiptingu. Sjónræni
þátturinn í hönnun stíga í Þórsmörk er vandlega útfærður en með því
að fella stíginn vel inn í landlagið verður minni truflun fyrir gangandi
vegfarendur á svæðinu. Innan gróins lands þar sem skógur hefur myndast
er möguleiki á því að notast við grófari lausnir í stígagerð vegna þess að
með tímanum mun gróðurinn fela grófleikann.

Mynd 39: Uppgræðsla á stíg vegna skorts á stýringu
(Thórsmörk Trail Volunteers, á.á.).

Mynd 40 og 41: Stýring á gönguleið með böndum (Hreinn Óskarsson, á.á.).

Mynd 42 og 43: Uppgræðsla á gömlum stígum (Thórsmörk Trail Volunteers, á.á.).
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LANDHALLI

TRÖPPUR

Meiri landhalli en:
11°-15°

Gangandi vegfarendur

SKÁBRAUT

Hreyfihamlaðir
Útlit

KLÆÐNING

Sjálfbærni

Notendur

SLITLAG

Þykkt: 5 cm.

Ending

NOTENDUR

ÁLAG

Vatn

Minni landhalli en
Yfirborðsefni: stíft, jafnt
11°- 15°
og stöðugt, ekki sleipt
Minni landhalli en:
2°

* Timbur
* Möl
* Malbik

Timbur tröppur
Slitlag 5 cm.
Burðalag 10-50 cm.
Jarðvegur

* Möl

Kornastærð: 5-30 mm.

Uppbygging stíga

Mikið álag/véltækur Þykkt: 50 cm.

Frostfrítt efni
Vel þjappað

BURÐARLAG

15-16 cm.

* Timbur
* Timbur kurl
* Malbik

Viðhald

YFIRBORÐSLAG

28-100 cm.

* Timbur
Innstig: 28-100 cm. * Steinn
Takmörkuð notkun
Uppstig: 12-16 cm. * Stál
Hvíldarþrep á hverju 8.-11.- þrepi
* Malbik

4.3. Endurbætt viðmið

Kornastærð: 5-30 mm.

Lítið álag

Mikið álag

Breidd: 1,2-3,0 m.

Lítið álag

Breidd: 0,5-1,2 m.

Ofanvatnslausnir

Þykkt: 20-30 cm.
Véltækur

Yfirborðshalli, 2,5%

0,5-1,2 m.

Lítið álag

1,2-3,0 m.

Mikið álag

Þröskuldur
Svelgur

VEÐURFAR
Frost

Frostlyfting

Jarðvegsskipting: 10 - 50 cm
Kornastærð: 10-55 mm

Ofanvatnslausnir á stígum; yfirborðshalli, þröskuldur og svelgur

Mynd 44: Endurbætt viðmið við íslenskar aðstæður (Scottish Natural Heritage, 2002, Path for all, á.á., Upland Pathwork, 2004, Einar Á. E. Sæmundssen og Hreinn Óskarsson, með útfærslu höfundar).
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4.4. Hönnunartillaga fyrir Hamragarða og Seljalandsfoss
4.4.1. Greining og mat
Markar jót

4.4.1.1. Almennt um skipulagssvæðið

Gljúfrabúi
Hamragarðar

Skipulagsvæðið nær yfir 101 hektara landsvæði og afmarkast af brúnum
hamranna til austurs (Rangárþing eystra og Steinsholt sf., 2014a),
varnargarði við Markarfljót að vestan, Suðurlandsvegi að sunnan og
þverar Þórsmerkurveg um 250 m. norðan Glúfurár (sjá mynd 44 og 46).

Myllulækur

Seljalandsfoss

verkin
Skipulagssvæði
0

200

400 m

5 m hæðalínur
20 m hæðalínur

Mynd 45: Hamragarðar og Seljalandsfoss séð ofan af hömrum

Mynd 46: Skipulagssvæðið að Hamragörðum og við Seljalandsfoss

(Hálfdan Ómar Hálfdanarson, á.á.).

(Rangárþing eystra og Steinsholt sf., 2014 með útfærlsu höfundar).
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Hamragarðar er fornbýli (sjá mynd 47) sem hefur verið í eyði frá því
árið 1963 (Guðlaug Vilbogadóttir og Margrét Hrönn Hallmundsdóttir,
2007). Fjöldi skráðra fornminja eru við Hamragarða og sýnilegar tóftir
og bæjartröð af gamla býlinu. Bærinn stendur á túni sem í dag er nýtt
sem tjaldsvæði. Elsti hluti bæjarins er talinn frá 1880 en viðbygging
er frá árinu 1904. Seljalandsfoss í Seljalandsá er án efa vinsælasta
náttúruperla svæðisins og sést hann vel bæði frá Suðurlandsvegi
og Þórsmerkurvegi sem liggur um svæðið. Seljalandsá kemur upp
framan við Tröllagil, en í leysingum fellur vatn til hennar úr Tröllagili
(Eyjafoll.is, á.á.). Hún rennur svo til vesturs og eru víða fagrar flúðir
áður en hún fellur sem Seljalandsfoss niður af fornum sjávarhömrum
(sjá mynd 48). Fossinn sker sig frá öðrum fossum á Íslandi þar sem
hægt er að ganga bak við hann. Á svæðinu er einnig fossinn Gljúfrabúi
(Gljúfrafoss) í Gljúfurá (sjá mynd 49), en hann blasir ekki jafn vel

við og Seljalandsfoss (Rangárþing eystra og Steinsholt sf., 2014a).
Fossinn sést ekki allur nema gengið sé inn í gljúfrið eftir árfarveginum
eða horft á hann ofan frá af Franska nefi. Seljalandsfoss og Gljúfrabúi
eru á náttúruminjaskrá nr. 720; ,,(1) Fossarnir báðir, svo og hamrarnir
og brekkan milli þeirra. (2) Einkar fallegir fossar, sem setja mikinn
svip á landslagið, gróskumiklar brekkur” (Umhverfisstofnun, á.á.).
Sunnan við Seljalandsfoss er að finna áhugavert útivistarsvæði sem ber
nafnið Kverk (sjá mynd 50) og er eign Skógræktarfélags Rangæinga
(Rangárþing eystra og Steinsholt sf., 2014a). Kverkin er merkur staður
í sögulegu tilliti. Þar er forn þingstaður Vestur-Eyfellinga og þinghús
þeirra er tilhöggvinn Kverkarhellirinn. Minjar um virkjanasögu
Vestur-Eyfellinga er í og við Myllulæk sem rennur niður hlíðina milli
fossana. Þar reisti bóndinn í Hamragörðum fyrstu rafstöðina í VesturEyjafjallahreppi, árið 1927.

Mynd 47-50: Svipmyndir af skipulagsvæðinu (Þorsteinn Jónsson, á.á. og Kverkasamtökin, 2005).
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4.4.1.2. Landslagseindir
Hamrar

Svæðið við Hamragarða og Seljalandsfoss er að mestu leiti flatlendi
sem rammað er inn af tveimur megin landslagsheildum (Rangárþing
eystra og Steinsholt sf., 2014). Um er að ræða Hamrabeltið og
Markafljót en svæðið er að hluta til flóðasvæði Markafljóts.
Þórsmerkurvegur (vegnúmer 249) sker svæðið endilegt og skiptir
því niður. Hamrabeltið milli fossana, Gljúfrabúa og Seljalandsfoss
myndar eins konar kvos sem heldur utan um annan helming svæðisins.
Ár og lækjarfarvegir renna niður hamrabeltið á sléttlendið sem er að
hluta til votlendi og uppgrónir melar. Tún einkenna svæðið í kringum
Hamragarðabæinn en einnig er gamalt tún, svokallað Fossatún við
Seljalandsfoss (sjá mynd 51).

Votlendi
Tún og ræktarland
Annað gróið land
Foss/á
Varnargarðar

4.4.1.3. Álag vegna notenda og loftslags
Svæðið við Hamragarða og Seljalandsfoss er einn fjölsóttasti
ferðamannastaður Suðurlands en árið 2012 var talið að um 251
þúsund ferðamenn hafi komið á svæðið, þar af 171 þúsund erlendir
ferðamenn (Rögnvaldur Guðmundsson, 2013). Árið 2013 komu í allt
219 þúsund ferðamenn og því er aukning á erlendum ferðamönnum
um 28% milli áranna 2012 og 2013. Svæðið hefur því verið skipað í
5.-7. sæti yfir mest sóttu ferðamannastaði landsins. Þórsmerkurvegur
liggur í gegnum svæðið og er meginleið bílaumferðar inn í Þórsmörk.
Bílaumferð sem leggur leið sína upp á Eyjafjallajökul að vestanverðu
er einnig í gegnum svæðið.
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Mynd 51: Landgreining (Rangárþing eystra og Steinsholt sf., 2014 með
útfærslu höfundar).
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Veðurstöðin á Sámstöðum liggur næst Hamragörðum og
Seljalandsfossi. En samkvæmt veðurmælingum frá stöðinni er SSV
átt ríkjandi á sumrin, júní-ágúst með meðalvindstyrk rúmar 4 m/s.
(sjá mynd 52). Yfir vetramánuðina, desember-mars er SSA átt ríkjandi
með meðalvindstyrkur 8 m/s. (sjá mynd 53). Þegar skoðuð er ríkjandi
vindátt og vindstyrkur yfir allt árið (sjá mynd 54) virðast hamrarnir

ná að skýla svæðinu vel. Samkvæmt staðarkunnugum á svæðinu eru
hvössustu vindáttirnar á svæðinu í samræmi við veðurathuganir nema
þá helst að staðarvindar blási meira úr SV-SSV (Rangárþing eystra
og Steinsholt sf., 2014). Strengir innan svæðisins geta myndast þegar
fjær dregur hömrunum en reynslan hefur sýnt að fremur skjólsælt er á
svæðinu í öðrum áttum en suðlægum.

Mynd 52: Ríkjandi vindátt yfir sumarmánuðina,

Mynd 53: Ríkjandi vindátt yfir vetrarmánuðina,

Mynd 54: Ríkjandi vindátt yfir allt árið

júní-ágúst (Veðurstofa Íslands, 2000-2013).

desember-mars (Veðurstofa Íslands, 2000-2013).

(Veðurstofa Íslands, 2000-2013).
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4.4.2. Ástand göngustíga

Mynd 55-60: Ástand Göngustíga á Hamragörðum og við Seljalandsfoss (Þorsteinn Jónsson á.á., Hjördís Sigurðardóttir 2014 og Ragnar Frank Kristjánsson, 2011).
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4.4.3. Hönnunar forsendur

Malbikaðir stígar

Núverandi stígakerfi og aðliggjandi land á Hamragörðum og við
Seljalandsfoss er farið að láta á sjá (sjá mynd 55-60) (Rangárþing eystra
og Steinsholt sf., 2014a). Meginmarkmið með drögum af deiliskipulaginu
tekur mið af því að styrkja heildarmynd staðarins. Drögin leitast eftir
að byggja upp heildrænt göngustígakerfi sem þolir álagsaukningu og
dreifir álagi um stærra svæði (sjá mynd 61). Stígarnir eiga að bjóða
upp á mismunandi valkosti fyrir vegfarendur. Deiliskipulagið sýnir
staðsetningu göngustíga og tegund stíga, stígakerfið er byggt á hringleiðum
sem eiga að leiða gesti milli áhugaverða staða með jarðsögulegu-,
náttúrufarslegu- og menningarlegu tilliti. Stígakerfið á Hamragörðum
og við Seljalandsfoss mun byggjast á margskonar jarðvegsgerðum svo
sem votlendi, mela og tún. Huga þarf að stígalausnum sem falla sem best
inn í mismunandi undirlag hvað varðar, ofanvatnslausnir, landhalla og
jarðvegsskiptingu. Gerðar eru kröfur um að efniviður stígsins og jaðrar
séu í samræmi við landslagið og falli sem best inn í það. Skilgreindir eru
stígar sem þurfa að þola mikið álag frá notendum. Þessir stígar verða að
hafa aðgengi fyrir alla og vera vel færir yfir allt árið. Krafa er um það
að þessir stígar hafi gott burðarþol og breidd þeirra sé í samræmi við
álagið. Upplifun einstaklings á landslaginu við göngu á stígnum hefur
hvað mest áhrif á gæði hvers göngustígs.

Malarstígar
Pallastígar
Gönguslóði
Járntröppustígar
Aðrir tröppustígar
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Mynd 61: Drög að mismunandi tegundum göngustíga (Rangárþing
eystra og Steinsholt sf., 2014 með útfærslu höfundar).
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4.4.4. Tillögur að útfærslu göngustíga
4.4.4.1. Göngustígar með klæðningu/malbikaðir

Stígar með klæðningu/malbikaðir
Aðrir stígar

Aðal stígur svæðisins fer yfir gróið land og er mikilvægt að jaðrar
stígsins verði í samræmi við þann gróður sem fyrir er á svæðinu (sjá
mynd 61-62). Stígurinn er megin leið um svæðið og þarf hann því að
taka á móti miklum fjölda ferðamanna. Áætluð breidd á stígnum er 3,0
m. Stígurinn á að hafa aðgengi fyrir hreyfihamlaða og því skal halli
ekki fara yfir 1:20. Vegna mikils álags þarf jarðvegsskipting að eiga
sér stað við uppbyggingu hans. Kröfur eru um að stígurinn sé opinn
allt árið og því þarf hann að vera véltækur. Áætlað er að um 50 cm.
jarðvegskipting í burðarlagi sem inniheldur frostfrítt efni sé æskileg
auk þess sem 5 cm. jöfnunarlag er sett undir yfirborðsefni. Vegna mikils
álags og kröfunnar um að stígurinn geti tekið á móti hreyfihömluðum
er æskilegt að yfirborðsefni stígsins verði stíft, jafnt og stöðugt og því
er klæðning notuð á stíginn. Stígurinn er byggður upp með 2,5% halla
beggja vegna miðju hans svo vatn renni auðveldlega út af stígnum og í
jaðra stígsins.
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Mynd 62: Göngustígar með klæðningu/malbikaðir (Rangárþing eystra og
Steinsholt sf., 2014 með útfærslu höfundar).
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Breidd 3,0 m.

Klæðning 2 cm.
Jöfnunarlag 5 cm.
Burðarlag 50 cm.

Mynd 63: Deiliteikning af göngustíg með klæðningu/malbikaður (Hjördís Sigurðardóttir, 2014 með útfærslu höfundar).
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4.4.4.2. Göngustígar með malar klæðningu

Malar stígar

Aukastígar á svæðinu sem ekki fara um votlendi eru malarstígar (sjá
mynd 63-64). Stígarnir fara að mestu leiti um gróið land og þurfa jaðrar
hans að vera í samræmi við gróður sem fyrir er á svæðinu. Stígarnir eru
fjölfarnir, þá sérstaklega yfir sumartímann og er æskileg breidd þeirra
1,50-2,00 m. Jarðvegsskipting fyrir frostfrítt efni er 30-40 cm. á þykkt.
Ofan á frostfría efnið mun koma 5 cm. slitlag sem inniheldur kornastærð
5-30 mm. Mikilvægt er að hafa blandaða kornastærð í slitlaginu svo að
efnið þjappist vel saman og auðvelt verði að ganga á því. Þjöppunin
hindrar einnig að laust yfirborðsefnið renni út í jaðra stígsins og blandist
nærliggjandi gróðri. Stígurinn byggist að mest öllu leiti á flötu landslagi
og því nægir að byggja hann upp með 2,5% halla beggja vegna miðju,
svo vatn renni auðveldlega út af honum í jaðra stígnum.
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Mynd 64: Göngustígar með malarklæðningu (Rangárþing eystra og
Steinsholt sf., 2014 með útfærslu höfundar).
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Breidd 1,50-2,0 m.
Slitlag 5 cm.
Burðarlag 30-40 cm.

Mynd 65: Deiliteikning af göngustíg með malarklæðningu (Hjördís Sigurðardóttir, 2014 með útfærslu höfundar).
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4.4.4.3. Göngustígar með timbur klæðningu

Timbur klæðning

Stígur sem liggur með hamrahlíðinni milli Seljalandsfoss og Gljúfrabúa
er fjölfarin leið (sjá mynd 65). Landið undir hömrunum er víða
blautt og renna lækjarsytrur víða niður brekkurnar og út í votlendið.
Stígurinn mun vera byggður á lofti með steyptum undirstöðum til
þess að hindra ekki vatn sem rennur niður hamrana og verður hann
einnig klæddur timbri (sjá mynd 66). Breidd hans verður 1,50-2,00
m. Engin jarðvegsvinna þarf að eiga sér stað við lagningu stígsins en
undirstöður hans eru steyptar. Timbrið í undirstöður pallsins skal vera
um 50x120 mm. og þverbitar 98x98 mm. og gagnvarið vegna álags frá
vatni á svæðinu. Gagnvarið timbur með A vörn hentar aðstæðum þar
sem vatnsálag er viðvarandi. Klæðningin sjálf skal vera um 34 mm. á
þykkt vegna álags notenda stígsins. Æskilegt er að bil milli undirstöðu
klæðningar sé ekki meira en 1 m. vegna álags. Stígurinn hefur aðgengi
fyrir hjólastóla. Timburstígurinn fellur vel inn í landslag votlendisins
og verndar viðkvæman jarðveginn en jafnframt er auðvelt að fjarlæga
stíginn án þess að rof verði í landinu.
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Mynd 66: Göngustígar með timburklæðningu (Rangárþing eystra og
Steinsholt sf., 2014 með útfærslu höfundar).
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Breidd 1,50-2,0 m.
Dregarar 50x120 mm.
Þverbiti 98x98 mm.
Steyptum undirstöðum

Mynd 67: Deiliteikning af göngustíg með timburklæðningu (Þorsteinn Jónsson, á.á. með útfærslu höfundar).
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5. Umræður og ályktanir
Aukningu ferðamanna til landsins hefur verið mikil síðustu ár og
flestir vilja þeir njóta náttúrunnar á ferðamannastöðum. En er innviði
ferðamannastaða undir það búið að taka á móti þessari aukningu?
Náttúra Íslands er einstök og útsýnið er stórbrotið sérstaklega þar
sem tré birgja ekki sýn og er það nokkuð einstakt í samanburði
við nágrannalöndin. Náttúran er hinsvegar viðkvæm og má sjá að
margir ferðamannastaðir þola ekki þetta aukna álag. Nauðsynleg
uppbygging hefur ekki átt sér stað á innviðum ferðamannastaða
líkt og göngustígum, það sést glögglega í þolmarkagreiningum sem
gerðar hafa verið á ýmsum ferðamannastöðum hérlendis síðustu ár.
Skotar hafa náð langt í því að þróa viðmið sem nýtt eru til
uppbyggingar stíga á hálendi þar í landi (Upland Pathwork, 2004)
og láglendi (Paths for all, á.á.). Markvisst fara þeir í gegnum fjögur
skref við uppbygginguna. Fyrsta skrefið er greining og mat á stígum
þar sem aflað er nauðsynlegra upplýsinga um svæðið þar sem
uppbyggingin á sér stað. Notendahópurinn er greindur ásamt notkun
gönguleiðarinnar og mat sett á gönguleiðir sem fyrir eru. Upplifun
notenda ásamt öryggi þeirra skal ávallt vera í forgangi. Það hvernig
stígar falla inn í landslagið eru þættur sem skipta notendur miklu
máli og hefur áhrif á notagildi stígsins. Annað skrefið er hönnun og
útfærsla á stígum en ákvarðanataka þarf að miða að því hvernig við
leysum þá þætti sem settir voru fram eftir skref eitt. Bera þarf saman
mismunandi tæknilausnir til þess að ná fram hönnun sem tekur mið
af notendum og umhverfi stígsins. Loks er komið að þriðja skrefinu

Uppbygging á stígnum þar sem lausnir úr öðru skrefi eru framkvæmdar
og stígurinn verður til. Fjórða og síðasta skrefið uppbyggingarinnar
er viðhald og endurmat á stígum, það er nauðsynlegur þáttur til þess
að komast hjá sliti og veðuráhrifum á stíga. Reglubundið viðhald
lengir endingu stíga og getur jafnvel gert þá varanlega.
Í upphafi ritgerðar voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:
Hvaða áhrif hefur landhalli, burðalag/yfirborðslag og fyrirhugað
álag á hönnunarforsendur göngustíga?
Er hægt að yfirfæra erlend viðmið um uppbyggingu stíga yfir á
íslenskar aðstæður?
Er möguleiki á að nýta þessi viðmið við hönnun og/eða uppbyggingu á stígum við ferðamannastaði?
Í skrefi tvö hönnun og útfærslur á stígum, þarf að vinna út frá
lykiláhrifavöldum sem eru landhalli, burðarlag/yfirborðslag og
fyrirhugað álag. Tæknilegar lausnir á borð við tröppur, skábraut,
ofanvatnslausnir og lausnir til að taka á móti miklum fjölda ferðamanna
eru þættir sem velja þarf miðað við áðurnefnda áhrifavalda. Eftir að
hafa skoðað ferðamannastaðina Þingvelli og Þórsmörk er greinilegt
að unnið er út frá þessum áhrifavöldum en þó af misjöfnu leiti eftir
aðstæðum. Takmarkanir á ferðamannastöðum munu alltaf vera stór
áhrifavaldur í hönnun og útfærslu stíga. Takmarkanir á borð við
landslag, náttúru, jarðveg og friðanir eru misjafnar á milli svæða
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en mikilvægur áhrifavaldur sem bæta mætti við hönnun og útfærslu
stíga.
Viðmið við uppbyggingu stíga, líkt og Skotar hafa þróað, er á
vissan hátt hægt að yfirfæra á íslenskar aðstæður. Viðmiðin eru
einungis leiðbeiningar um hvernig gott væri að útfæra vissa þætti við
hönnun og uppbyggingu, þau eru ekki reglur. Aðstæður á þeim stað
sem uppbygging á sér stað eiga alltaf að vera veigameiri í því hvernig
við stöndum að hönnun og uppbyggingu göngustíga. Skýringarkortin
sýna að áhrifaþættirnir eru flestir þeir sömu en misjafnt er hvernig
landslag, náttúra og jarðvegur fléttast saman við landhalla, burðarlag/
yfirborðslag og fyrirhugað álag. Viðmið hér á landi við uppbyggingu
stíga byggjast oftast á vitneskju einstaklinga sem hafa verið í
geirninni í mörg ár og myndað þannig með sér þekkingu á því hvað
hentar og hvað ekki við uppbyggingu stíga. Þekkingin er vissulega
til staðar hér á landi en skortur er á aðgengilegum gagnagrunni.
Viðmið sem hjálpað gætu við uppbyggingu göngustíga sem sett eru
fram með þessari ritgerð er einungis fyrsta skrefið í söfnun gagna í
gagnagrunn. Einungis eru skoðuð dæmi um stígalausnir á tveimur
ólíkum ferðamannastöðum en svo taka megi mið af viðmiðum þarf
að safna frekari gögnum um stígalausnir. Fleiri dæmi þarf að skoða
og þannig fá öflugan grunn sem nýta má við stígalausnir til framtíðar.
Við hönnun á deiliteikningum á Hamragörðum og við
Seljalandsfoss sést að viðmiðin er hægt að nota markvisst til
að byggja upp stíga. Við framkvæmd deiliskipulags við svæðið
hafði vinna við greiningu og mat á svæðinu verið lokið með gerð

greinargerðar. Mikilvægar upplýsingar koma þar fram meðal
annars um fjölda ferðamanna og áhugaverða staði á svæðinu.
Hönnun göngustígakerfisins miðar af hringflæði sem dreifa á álagi
ferðamanna um svæðið en þó voru skilgreindir meginstígar. Tillögur
að legu stíganna og yfirborðsefni koma fram á deiliskipulaginu en
uppbygging þeirra hefur ekki verið mótuð. Deiliteikningar voru
unnar með hliðsjón af greiningum á svæðinu og samansafn viðmiða
með lykiláhrifavöldum sem eru landhalli, burðarlag/yfirborðslag og
fyrirhugað álag. Að vissu leiti var ferlið á hönnun göngustíga við
Hamragarða og Seljalandsfoss komið heldur langt og því nýttust
viðmiðin ekki við val á yfirborðsefni. Samt sem áður má sjá að
viðmiðin sem safnast hafa við verkefnið hjálpa til við uppbyggingu
stígu hvað varðar landhalla, burðarlag/yfirborðslag og fyrirhugað
álag.
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6. Lokaorð
Þróun er á uppbyggingu ferðamannastaða vegna mikillar
aukningar í ferðamennsku hér á landi. Byggja þarf upp innviði á
ferðamannastöðum sem taka við þessum fjölda og eru gönguleiðir
stór þáttur í að leiða ferðamenn um ferðamannastaði og leyfa þeim
að njóta, en jafnframt þarf að passa upp á að vernda náttúruna.
Í verkefni Gísla Rafns Guðmundssonar, Íslenskir þjóðstígar;
stefnumótun um gönguleiðir á Íslandi er fjallað um mótun stefnu fyrir
vinsælustu gönguleiðir landsins sem flokkast gætu sem þjóðstígar.
Mat var lagt á 15 gönguleiðir og gæðastaðall með skýrum viðmiðum
var þróaður þar sem skoðaðir voru meðal annars gistimöguleikar,
salerni, merkingar og opnunartímar. Í verkefninu var ekki skoðað
ástand göngustígana sjálfra svo sem út frá yfirborðsefni og hvort
gönguleiðirnar þoli aukið álag. Við öflun gagna fyrir verkefnið kom
í ljós að ekkert er til af rituðu efni um uppbyggingu göngustíga við
íslenskar aðstæður. Vissulega hefur verið gefið út efni þar sem teknar
eru út gönguleiðir hérlends og hugmyndir um hvernig bæta megi
ákveðna þætti þeirra. Til eru staðlar um uppbyggingu vega sem
unnið er eftir við uppbyggingu þeirra, en hvað með göngustíga?
Þekking á uppbyggingu göngustíga er vissulega til staðar hérlendis
en skortur er á skriflegum gögnum um þessa vitneskju.
Þau viðmið sem safnast hafa saman með verkefninu munu geta
nýst við uppbyggingu stíga hér á landi. Þó er mikilvægt að bæta
í þennan gagnagrunn því hann er langt í frá að vera fullmótaður.
Safna þarf frekari þekkingu um lausnir sem komið hafa vel út við

uppbygginu göngustíga á ferðamannastöðum. Safna þarf gögnum
um stígalausnir sem virka og hafa sannað gildi sitt miða við íslenskar
aðstæður. Stígakerfið við Hamragarða og Seljalandsfoss var á vissan
hátt komið heldur langt í hönnunarferlinu til að fá skýra mynd á
notkun viðmiða við uppbyggingu stíga. Yfirborðsefni hafði þegar
verið ákveðið í drögum að deiliskipulagi svæðisins en viðmið við
aðra þætti í hönnun tókst vel. Dæmið sýnir að hægt er að nota viðmið
við hönnun göngustíga á útivistarsvæðum landsins. Mikilvægt er að
blanda saman þekkingu staðkunnugra og fagaðila við hönnun eða
endurdýjunar á göngustíganeti við ferðamannastaði. Viðmið sem sett
eru fram með þessu verkefni eru samansafn upplýsinga frá fagaðilum
sem gætu nýst staðkunnugum við uppbyggingu göngustíga.
Við lok verkefnisins er það mitt mat að mikil þörf er á haldbærum
þekkingarbrunni hérlendis um hönnun endingargóðra stíga sem
þarfnast lítils viðhalds. Göngustígar á ferðamannastöðum landsins
eru ágætt dæmi um það hvar hægt er að þróa þennan þekkingarbrunn.
Ferðamannastaðir landsins eru samt sem áður misjafnir og munur er
á uppbyggingu á svæðum, hvort sem það eru svæði rétt við stofnveg
eða uppi á hálendi landsins. Hægt er með auðveldri greiningu að meta
landhalla og álag en þekkingin á því hvernig burði yfirborðslags miðað
við mismunandi þykkt er háttað er eitthvað sem þróa þarf betur með
rannsóknum. Er möguleiki að miða við staðla sem Vegagerðin hefur
sett sér með mismunandi uppbygginu vega og búa til sérstaka staðla
um uppbyggingu göngustíga? Er hægt að byggja upp sambærilegt kerfi
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og Vegagerðin um kostnað á uppbyggingu stíga miðað við mismunandi
álag? Kostnaður við alla uppbyggingu er sá þáttur sem í vegi stendur
fyrir aukinni uppbyggingu á ferðamannastöðum. Mikilvægt er að
huga að lausnum sem virka svo útkoman verði hagstæð en í senn örugg.
Uppbygging þarf að eiga sér stað á fjölförnum ferðamannastöðum. Svo
sú uppbygging verði sem skilvirkust ætti að byggja upp þekkingarbrunn
sem tekur mið af áhrifavöldum á borð við landslag, náttúru, jarðveg en
jafnframt landhalla, burðarlagi/yfirborðslagi og fyrirhuguðu álagi.
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