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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið 

af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri 

prófgráðu. 

 

 

________________________________ 

Þorsteinn Már Ragnarsson 
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Ágrip 

Með aukinni aðsókn ferðamanna hér til lands hefur umfjöllun um áningarstaði aukist. 

Umræðan hefur gengið út á þá aðstöðu á áningarstöðum sem opinberir aðilar bjóða 

uppá og hvernig eigi að taka á móti þeim fjölda ferðamanna sem leggja leið sína 

hingað til lands. Gæði áningarstaða eru misjöfn og eru sumir staðir betur í stakk búnir 

til þess að takast á við þessa miklu aukningu en aðrir.  

Fjallað verður almennt um íslenska áningarstaði en einnig verða teknar fyrirmyndir 

erlendis frá. Skoðaðar verða misjafnar útfærslur: Hönnun, framkvæmd, merkingar og 

reglugerðir. Sérstök áhersla verður lögð á efnisval og endingu sem tengist 

rannsóknarspurningunni.  

 

Athugunarsvæði er Snæfellsnes og tekinn verður fyrir efnisval þeirra og ending, gerð 

verður í framhaldinu úttekt á fimm áningarstöðum á Snæfellsnesi: Vatnaleið, 

Kolgrafafjörður, Kirkjufell, Djúpalónssandur og Svalþúfa, staðirnir bjóða upp á m.a 

bílastæði, bekki, merkingar og salernisaðstöðu. Einnig verður skoðað hvað mætti 

betur fara í efnisvali og gerðar verða athugasemdir af þessum áningarstöðum.  

 

Lykilorð: Snæfellsnes, áningarstaður, hönnun, framkvæmd, efnisval, ending
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Þakkir 

Ég vil þakka eftirtöldum aðilum fyrir þeirra framlag og aðstoð að gerð þessa 

verkefnis.  

 

Ragnar Frank Kristjánsson, leiðbeinandi 

Sigurbjörg Ósk Áskelsdóttir 

Guðbjörg Gunnarsdóttir 

Gunnar Sigurgeir Ragnarsson 

Jóna Heiðdís Guðmundsdóttir 

 

Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir þolinmæði og skilning á meðan á 

vinnu við verkefnið stóð.
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1 Inngangur 

1.1 Tilurð verkefnisins 

Hugmyndin að verkefninu er aukin aðsókn ferðamanna til Íslands. Með tilkomu 

aukinnar heimsókna ferðamanna hingað til landsins hefur umfjöllun um áningarstaði 

aukist. Umræðan hefur gengið út á þjónustu áningarstaðanna og hvernig hægt er að 

taka á móti sívaxandi fjölda ferðamanna sem koma til landsins. Gæði áningarstaða á 

Íslandi eru misjöfn og eru sumir staðir betur í stakk búnir til þess en aðrir.  

Efnisval er mikilvægur þáttur í uppbyggingu áningarstaða og getur það haft áhrif á 

kostnað, viðhald og endingu, það er rannsóknarvert hverskonar efni hentar best við 

íslenskar aðstæður.  

1.2 Markmið 

Rannsóknarspurningin er: 

Hefur efnisval áhrif á endingu áningarstaða? 

Markmiðin eru þrjú: 

 Markmið 1. Hönnun og framkvæmd. 

 Hefur framkvæmd verið í samræmi við hönnun? 

 Er rétta efnið notað? 

 Er eftirliti ábótavant? 

 Markmið 2. Efnisval 

 Hvaða efni hentar best í uppbyggingu áningarstaða? 

 Er efni í samræmi við umhverfi? 

 Markmið 3. Ending 

 Hvernig hefur veðrun áhrif á endingu áningarstaða? 

 Er hægt að nota efni til að hámarka endingu? 
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1.3 Önnur sambærileg verkefni 

Guðrún Rakel Svandísardóttir, b.s verkefni: Áningarstaðir á Snæfellsnesi:  

„Verkefni þetta gengur út á að greina og meta áningastaði Vegagerðarinnar á 

Snæfellsnesi. Þættir sem helst var lagt mat á voru: Aðdráttarafl, aðstaða, 

tækifæri og notagildi. Auk þess er sett fram hönnunartillaga að nýjum 

áningarstað á Snæfellsnesi.„ 

2 Efni og aðferðir 

2.1 Vinnuferli 

Undirbúningur verkefnisins hófst með almennri gagnasöfnum. Sendir voru út 

tölvupóstar og talað við einstaklinga til þess að fá þau gögn sem þurfti til þess að geta 

rýnt í áningarstaði. Upplýsinga var aflað til þess að komast að því hvað áningarstaðir 

eru og hvað þarf til þess að staður sé metinn á þann hátt. Farin var vettvangsferð með 

leiðbeinanda, Ragnari Frank Kristjánssyni, lektor; um Snæfellsnes í nóvember 2015 

og skoðaðir voru athugunarstaðir sem teknir yrðu fyrir í verkefninu. Eftir  

vettvangsferðina var hafist handa við upplýsingaöflun og skoðaðar ýmsar útfærslur á 

áningarstöðum. Önnur vettvangsferð var farin 17. apríl 2016 og teknar voru 

ljósmyndir af hönnunarútfærslum og rýnt í efnisval. Eftir það var lögð lokahönd á 

ritgerðina og skiladagur var 4. maí 2016.  

2.2 Gögn 

Heimildaöflun hófst við upphaf verkefnisins og leitað var til umsjónarmanna 

áningarstaðanna sem teknir voru fyrir í verkefninu og fengnar teikningar og gögn frá 

þeim. Önnur almenn gagnasöfnun fór fram á veraldarvefnum og bókasöfnum og 

fundið þær upplýsingar og heimildir sem nýttust verkefninu.  

Helstu gögn voru fengin frá: 

Ferðamálastofu  

Grundarfjarðarbæ 

Snæfellsnes þjóðgarður 

Statens Vegvesen (Norska vegagerðin) 

Teiknistofan Landlínur ehf 

Umhverfisstofnun 

Vegagerðinni 
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3 Áningarstaðir  

Skilgreining íslenskrar orðabókar á áningarstöðum er: 

„Staður þar sem áð er, eða hvíldarstaður á ferðalagi“ (Árni Böðvarsson, 1992). 

Áningarstaðir eru margvíslegir og eru þeir í ýmsum stærðum, gerðum og útbúnaður 

þeirra mismunandi. Hlutverk þeirra er að bjóða uppá þægilega og örugga aðstöðu fyrir 

ferðamenn, við þjóðvegi landsins. Þessir áningarstaðir eru í flestum tilfellum við 

áhugaverða staði í náttúrunni og gefur vegfarendum tækifæri til að njóta þeirra. Víðast 

er aðstaða til að borða nesti (borð og bekkir), skilti með fróðleik, þjónustu og 

leiðbeiningaupplýsingum (Vegagerðin, 2016). Áningarstaðir þurfa einnig að uppfylla 

margar þarfir vegfarenda og litið er þá til tímaáætlunar, vegalengdar, öryggi og 

þjónustu (Vegagerðin, 2015.a). 

3.1 Lög og reglugerðir áningarstaða 

Ýmsum lögum og reglugerðum þarf að fylgja þegar hugað er að útbúnaði 

áningarstaða, hvort sem uppbygging á að vera í kringum þéttbýli, dreifbýli, á 

miðhálendinu, í þjóðgörðum eða á náttúruverndarsvæðum. Hér að neðan verður farið 

yfir ýmsar reglugerðir sem við koma áningarstöðum.  

Byggingareglugerð nr. 112/2012. 

6.11.7. gr. 

Þjónustukjarnar. 

Ákvæði þessarar greinar gildir um byggingar og önnur mannvirki 

þjónustumiðstöðva, s.s. á fjölsóttum ferðamannastöðum og við 

þjóðvegi. Slíkar byggingar og mannvirki skal hanna þannig að þau 

falli sem best að umhverfi sínu hvað varðar útlit, efnisval, litaval o.fl. 

nema skipulagsskilmálar kveði á um annað. 

Byggingar, skýli, upplýsingatöflur, áningarstaði og aðkomu að þeim 

skal hanna á grundvelli algildrar hönnunar eftir því sem 

landfræðilegar aðstæður leyfa (Byggingareglugerð nr. 112/2012). 

Reglugerð um náttúruvernd nr. 60/2013 

Standa þarf vörð um náttúru Íslands og eru ákvæði inn í náttúruverndarlögum 

sem snúa að áningarstöðum. Segir meðal annars í 17 gr. um almannarétt, útivist 

og umgengni: 
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Fara skal eftir merktum leiðum og skipulögðum stígum og vegum 

eftir því sem auðið er, hlífa girðingum, fara um hlið eða stiga þegar 

þess er kostur og ef farið er um lokuð hlið skal loka þeim eftir að 

gengið hefur verið um þau. Forðast skal að valda öðrum óþægindum 

og truflun með hávaða. Skylt er að gæta fyllsta hreinlætis og skilja 

ekki eftir sorp eða úrgang á áningarstað eða tjaldstað (Lög um 

náttúruvernd nr. 60/2013). 

Reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 660/2015 

Markmið reglugerðar um mat á umhverfisáhrifum er að koma í veg fyrir að 

framkvæmd valdi umtalsverðum umhverfisáhrifum. Áningarstaðir gætu þurft 

að fara í mat á umhverfisáhrifum ef talið er að framkvæmdin geti haft neikvæð 

áhrif á umhverfið.  

Umhverfisáhrif: Áhrif framkvæmdar og starfsemi sem henni fylgir á 

umhverfi, þ.e. bein og óbein áhrif, jákvæð og neikvæð áhrif, 

varanleg og tímabundin áhrif, afturkræf og óafturkræf áhrif, samvirk 

og sammögnuð áhrif. Þar með eru þó ekki talin þjóðhagsleg áhrif og 

arðsemi einstakra framkvæmda (Reglugerð um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 660/2015). 

Reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995 

Þegar kemur að umferðarmerkjum og áningarstöðum er ein merking fyrir 

áningarstaði og ber skylda að setja það merki upp (Reglugerð um 

umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995). 

„E02.63 Áningarstaður.“  

3.2 Upplifun og aðgengi 

Ferðamenn, íslenskir sem erlendir, vilja flestir upplifa eitthvað sérstakt á þeim stöðum 

sem áð er. Þessi upplifun getur verið frá náttúrunnar hendi eða í því manngerða 

umhverfi sem fylgir áningarstöðum. Það fer eftir því hverskonar ferðamennska hentar 

náttúrulegu umhverfi hvers staðar fyrir sig, hver uppbyggingin er og hver er 

upplifunin sem er í boði og ferðamenn sækjast eftir. Gengið er út frá þeim forsendum 

að ferðamenn séu mismunandi og leiti eftir fjölbreyttri upplifun. Þessar upplifanir fást 

uppfylltar í mismunandi umhverfi en ekkert svæði getur eða á að bjóða upp á allt fyrir 
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alla (Skipulagsstofnun, 2012). Áningarstaðir eru ætlaðir fyrir ferðamanninn og 

uppbygging verður að vera að þörfum hans. Upplifunin getur hinsvegar verið einnig 

að hinu manngerða. Hönnuðir þurfa að geta sett skýra stefnu í upphafi hvort 

upplifunin á að vera út frá hinu náttúrulega eða hinu manngerða. Þessi stefna verður 

að byggja á staðreyndum sem eru grundvallaðar á upplýsingum sem hafa fengist um 

staðinn (Skipulagsstofnun, 2012). Ferðamálastofa tók fyrir nokkra áningarstaði og 

gerði rannsókn meðal ferðamanna á hvort áningarstaðirnir væru með náttúrulegt eða 

manngert umhverfi. Þar kom í ljós að Djúpalónssandur á Snæfellsnesi er talinn vera 

náttúrulegur allt árið í kring á meðan Geysir í Haukadal er talinn vera manngerður allt 

árið í kring en sérstaklega á sumrin (Ferðamálastofa, 2014.a). 

Horfa þarf til heildarmyndar og sérstöðu hvers staðar fyrir sig til að tryggja að 

upplifun ferðamanna verði jákvæð og að skynjun þeirra og skilningarvit verði virkjuð 

til þess að gera heimsóknina sem eftirminnilegasta (Ferðamálastofa, 2011). Það er 

hlutverk uppbyggingaraðila og umsjónarmanna á áningarstöðum að veita 

ferðamönnum þessa jákvæðu upplifun. Uppfylli áningarstaðir ekki þær kröfur sem 

settar eru fyrir um upplifun og öryggi er hætta á að upplifun ferðamannsins verði 

neikvæð.   

3.3 Öryggi 

Öryggi getur skipt sköpum á áningarstöðum og eru umsjónarmenn ábyrgðaraðilar 

þeirra áningarstaða sem þeir hafa undir sinni umsjón. Þessir umsjónaraðilar geta t.d 

verið: Vegagerðin, Umhverfisstofnun, sveitafélög, stofnanir eða fyrirtæki.  

Ef tekið er dæmi þá þarf Vegagerðin að vera með  ráðstafanir öryggi á 

áningarstöðum, þær ráðstafanir eru merkingar svo sem upplýsingaskilti, góðir vegir, 

lýsing og snjómokstur (Vegagerðin, 2015.a). 

4 Norskir áningarstaðir  

Í Noregi er mögulegt að finna sambærilegar umhverfisaðstæður og á Íslandi og hafa 

Norðmenn hafa veitt meira fjármagni og öðlast meiri reynslu með efnisval og 

uppbyggingu. Það fjármagn sem er veitt í þennan málaflokk, gerir það að verkum að 

áningarstaðir þessir verða stærri og efnismeiri en þekkist hér á landi og hafa verður í 

huga þegar bornir  eru saman áningarstaðir í Noregi og á Íslandi. Þetta fjármagn hefur 

verið til þess að áningarstaðirnir geta orðið of stórir og taka of mikla athygli frá 

náttúrunni og því umhverfi sem ferðamenn eru að sækjast eftir. Norðmenn vinna með 
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Kort 1. Kort af Norsku áningarstöðunum.  

efni í nærumhverfi áningarstaða, æskilegt þykir að hafa áningarstaðinn úr efni úr 

nærumhverfinu svo að hann sé í samræmi við umhverfið.  

Frá Noregi eru greindir þrír áningarstaðir (kort nr.1), Braset, Kjeksa og 

Akkarvikodden. Áningarstaðirnir eru í svipuðu veðurfarslegu umhverfi og því mat 

mitt að hægt er að bera þá saman við íslenskar aðstæður,  hvað við kemur hönnun og 

efnisvali.  

4.1 Kjeksa við Bud í Fræna, Atlanterhavsvegen 

Áningarstaðurinn Kjeska er hannaður af norsku arkitektastofunni 3RW, þar sem lögð 

var áhersla á að nýta náttúruleg efni í útfærslum.. Náttúruleg efnin er notuð til þess að 

fræða ferðamenn um sögulega og náttúrulega hluti staðarins. Hvíldarstaðurinn 

staðsettur í kringum tvö gömul tré sem vitna í gömlu tímana og eru miðpunktur 

áningarstaðarins. Í kringum trén er möl sem fengin er frá bræðslunámu í grenndinni 

og steyptir bekkir. Við hliðina á trjánum er annar hvíldarstaður með borði og 

bekkjum. Efnisvalið er einfalt og notast er við steinsteypu í grunninn, forsteyptir 

bekkir og borð með timbri ofan á (3RW Arkitekter AS, á.á.). 

Uppbygging áningarstaðarins kostaði um 3 milljónir norskar krónur eða um 45 

milljónir íslenskar krónur (Smeds Vig, 2005).  Gera má ráð fyrir að endingin verði 

góð þar sem unnið er með náttúrleg og hörð efni sem eyðast ekki auðveldlega upp við 

ágang ferðamanna og veðrun. Hægt er að sjá fyrir sér að nota þessa hugmyndafræði 
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Mynd 1. Efnisval við Kjeksa Mynd 2. Borð og bekkur við Kjeksa 

Mynd 3. Efnisval á Akkarvikodden Mynd 4. Aðgengi fyrir alla 

og hönnun á áningarstöðum á Íslandi. Mikið er af námum hérlendis og hægt væri að 

notast við efnisval í nánasta umhverfi.  

 

4.2 Akkarvikodden 

Áningarstaður með miklu útsýni yfir fjallgarða og sjó í norður Noregi (sjá kort 1). Á 

svæðinu er hægt að finna bílastæði, borð og bekki. Efnisvali er haldið í lámarki og eru 

bílastæðið steypt sem og borðin. Bekkirnir eru gerðir út dökku bergi sem fengið er frá 

Lødingen sem er í nágrenninu. Vistvæn hugsun er við hönnun áningarstaðarins þar 

sem notast er við efni sem er fengið úr nærumhverfi. Steinsteypa er einnig mikið 

notuð og er hún í samræmi við litinn á berginu í klettunum í kring. Hönnunin gerir 

einnig ráð fyrir aðgengi fyrir alla og eins og sést á mynd 4. Á Íslandi er hægt að finna 

svipaðar aðstæður með útsýni yfir sjó og mikla fjallgarða. Hægt væri að endurspegla 

þessa hönnun yfir á Ísland út frá svipuðu umhverfi (Karsten Jørgensen, 2010). 

 

4.3 Braset við Engenbreen jökul.  

Áningarstaður gerður með útsýni yfir Engenbreen sem er nærst stærsti jökull Noregs. 

Mikil náttúrufegurð er í kring og er hægt að sjá gróður, vatn og mikilfenglegt útsýni. 

Grunnurinn á áningarstaðnum er úr náttúruhellum sem eru lagðar niður með brotnum 
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Mynd 5. Áningarstaður, Braset Mynd 6. Efnisval við Braset 

línum til þess að endurspegla náttúrulegt umhverfi. Bekkirnir eru úr forsteyptum 

einingum og grindverkið úr ryðfríu stáli. Bæði bílastæði og göngustígur hafa verið 

steypt meðfram veginum sem dregur áningarstaðinn frá bílaumferð 

(Nasjonaleturistveger, á.á). Marga jökla er að finna á Íslandi og því er hægt að 

endurspegla hönnunina m.a yfir á Snæfellsjökul.  

Braset og Kjeksa eru staðir sem eru taldir upp í 18 vinsælustu ferðmannavegum í 

Noregi og eru þeir vinsælir á meðal ferðamanna. Akkarvikodden er ekki að finna á 

þeim lista en er samt sem áður vinsæll áningarstaður. Kostnaðurinn og efnisvalið þess 

sem sýnt er í þessum dæmum þarf ekki að vera jafn mikið ef byggja á upp álíka 

áningarstaði við íslenskar aðstæður. Norska vegagerðin hefur verið gagnrýnd af 

hönnuðum fyrir að gera áningarstaði sína of íburðar mikla og áberandi í umhverfinu.  

5 Vegagerðin 

5.1 Hlutverk Vegagerðarinnar  

Vegagerðin er umsjónaraðili vegagerðar og áningarstaða við stofn og tengivegi 

landsins. Er hún með umsjón 194 áningarstaði undir sinni umsjón og hefur sett 

ákveðin viðmið inn á heimsíðu sína hvaða reglum skal fylgja í uppsetningu 

áningarstaða. Inn á heimsíðu vegagerðarinnar segir þar:   

„Vegagerðin býður ferðafólk á þjóðvegum landsins velkomið að njóta náttúru Íslands 

á fjölmörgum og margvíslegum áningarstöðum sem útbúnir hafa verið víðs vegar um 

Ísland. Nokkru áður en komið er að stöðunum og við útafkeyrsluna eru viðeigandi 

upplýsingamerki til ábendingar“ (Vegagerðin, á.á.a). 

Einnig nefna þeir að áningarstaðir eru settir upp í tvennskonar tilgangi.  
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Annarsvegar staðir sem vegfarendur geta áð um stund, áður en förinni en 

haldið lengra, þar eru umferðaröryggissjónarmið höfð að leiðarljósi. Hins 

vegar er þeim fundinn staður þar sem umhverfi og/eða útsýni bjóða upp á 

fallegt umhverfi til að vegfarendur geti notið þess sem fyrir augu ber 

(Vegagerðin, á.á.a). 

Vegagerðin hefur veghelgunarsvæði uppá 30 metra frá miðlínu á stofnvegum og 15 

metra frá miðlínu á minni vegum (Vegagerðin, 2007). Mikið af áningarstöðum eru 

innan þessara marka og hefur vegagerðin undir sinni umsjá:  

 194 áningarstaði 

 141 upplýsingaútskot  

 21 opinn skóg 

 8 vita 

 134 útskot 

 6 bílastæði  

(Vegagerðin, 2015.b) 

5.2 Merkingar á áningarstöðum 

Merkingar eru mikilvægar á áningarstöðum, merkingar segja til um hverskonar 

áningarstaður er á næsta leiti og hvaða þjónustu hann bíður uppá (Vegagerðin, 

2015.b). 

Vegagerðin notar ýmsar merkingar á áningarstöðum og þar er leitast eftir að hafa 

viðhald í lágmarki og vanda þarf þá efnisval og frágang. Ál og lerki er mikið notaður 

efniviður í merkingum. Álið þolir vel íslenskt veðurfar, ryðgar ekki og auðvelt í 

meðhöndlun. Lerkið hefur náttúrulega viðarvörn sem hentar vel út frá endingu og 

kostnaði (Ferðamálastofa, 2014.b). 

Efnisval í merkingum þarf líka að hugsa út frá veðurfari og staðháttum. Álplötur, 

álstoðir og timburstoðir úr lerki á ekki alltaf við í öllum umhverfisaðstæðum. Sem 

dæmi má nefna að á miðhálendinu, þar sem ekki neitt timbur er að finna, fellur 

timburstoð með álplötu ekki vel inn í umhverfið, væri því betra að gera skilti úr efni 

úr nærumhverfinu sem myndi falla betur inn í umhverfið. Á síðu Vegagerðarinnar er 

ekki að finna neina ákveðna stefnu um val á efnum á áningarstöðum en inn á síðunni 

eru að finna upplýsingar um hvernig á að setja upp skilti og merkingar og bent er á 

álplötur, álstoðir, límtré og vatnsþolinn krossvið (Vegagerðin, 2015.b). 
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Algengasta merkið er E02.63 sem merkir stærri áningarstaði með bifreiðarstæði, 

borðum og bekkjum. Hér fyrir neðan má sjá töflu með helstu merkingum 

Vegagerðarinnar yfir merkingar við áningarstaði.  

 

 

„E02.63 Áningarstaður 

Reglugerð um umferðarmerki: 

Merki þetta vísar á stærri áningarstað þar sem eru bifreiðastæði, borð 

og bekkir.“ 

 

 

„E02.11 Upplýsingar 

Reglugerð Dómsmálaráðuneytis: 

Merki þetta er notað til að vísa á stað þar sem ferðamönnum eru 

veittar upplýsingar með upplýsingatöflum e.þ.h.“ 

 

„E02.61 Athyglisverður staður 

Reglugerð um umferðarmerki: 

Merki þetta er notað þar sem ástæða þykir til að benda vegfarendum á 

athyglisverða staði, aðra en þá sem eru merktir með sérstöku tákni.“ 

 

 

„E02.62 Gönguleið 

Reglugerð um umferðarmerki: 

Merki þetta vísar á upphaf gönguleiðar.“ 

 

 

„E02.64 Útsýni 

Reglugerð um umferðarmerki: 

Merki þetta vísar á stað þaðan sem útsýni er gott.“ 

 

 

„D01.11 Bifreiðastæði 

Reglugerð um umferðarmerki: 

Merki þetta er notað til að sýna hvar bifreiðastæði eru.“ 
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„D01.61 Keðjunarstaður 

Reglugerð um umferðarmerki: 

Merki þetta er notað til að sýna hvar eru útskot við veg sem 

sérstaklega eru ætluð fyrir ökumenn sem þurfa að setja á keðjur eða 

taka af, gjarnan við heiðarsporða.“ 

 (Vegagerðin, 2015.b) 

6 Umhirða á áningarstöðum 

Vegagerðin hefur gefið út viðhaldsleiðbeiningar fyrir áningarstaði sína og segir í 

inngangi þeirra:  

Viðhaldsleiðbeiningar eru verkfæri til að skipuleggja og halda utan 

um umhirðu og viðhald á áningarstöðum. Þær eru ætlaðar þeim sem 

sinna eftirliti og verklegum framkvæmdum við áningarstaði. 

Leiðbeiningarnar miða að því að uppfylla fyrirfram ákveðin markmið 

um útlit og gæði (Vegagerðin, á.á.c). 

Viðhaldsleiðbeiningarnar eru sýndar á mynd 7. Sýnd eru dæmi 

hvernig skal fylla út blaðið. Þar kemur meðal annars fram 

yfirborðsefni, mynd, á hvaða tímabili skal unnið, fjöldi skipta 

umhirðu, stutt lýsing og upptalning á þeim efnum sem skal yfirfara 

(Vegagerðin, á.á.c). 
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Mynd 7. Umhirða áningarstaða. 

7 Nærumhverfi og staðhættir 

Nærumhverfi og staðhættir eru mikilvægir þegar kemur að efnisvali á áningarstöðum. 

Hægt er að líta til efnisval út frá sjónrænum og sögulegum þáttum. Byggingarefni þarf 

að vera í samræmi við umhverfið og sjálfbært. Efni sem er flutt langar leiðir kostar 

mikið en efni sem er tekið úr nærumhverfi er ódýrara í flutningi og er í samræmi við 

umhverfið (Framkvæmdarsýsla Ríkisins, 2009). 

Ef litið er til umhverfisþátta eins og  veðurfars, sands, salts, skjóls og gróðurs þá 

eru þetta allt umhverfisþættir sem geta skipt máli hvað varðar efnisvalið. Ef vindur er 

mikill er betra að hafa þyngra efni sem þoli mikið vindálag.  Sandur og möl getur 
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Mynd 8. Vistferilsgreining (Life Cycle Analysis) 

fokið auðveldlega til og tré geta bognað og brotnað undan vindálagi. Þar sem 

saltmagn er mikið er mikilvægt að vanda valið því salt getur haft neikvæð áhrif á efni 

eins og timbur, járn og plast.   

8 Vistvæn Byggingarefni 

Vistvæn nálgun er mikilvæg þegar hugað er að efnisvali við hönnun á áningarstöðum. 

Þegar kemur að vali á efni þarf að huga meðal annars að: 

 „Eru endingargóð og með litla viðhaldsþörf. 

 Hafa ekki neikvæð áhrif á innra eða ytra umhverfi bygginga. 

 Innihalda ekki eiturefni. 

 Innihalda ekki CFC, HCFC eða önnur ósoneyðandi efni. 

 Auðlindir eru nýttar á ábyrgan og sjálfbæran hátt við vinnslu 

byggingarefnisins.  

 Framleiðsluferli og flutningur eru ekki orkufrek.  

 Framleiðsluferli og flutningur eru ekki mengandi. 

 Brotna niður í náttúrunni og valda ekki mengun við förgun.“  

(Björn Guðbrandsson og fleiri, 2014). 

Einnig er gott að athuga hvort efni hafi farið í gegnum Vistferilsgreiningu (Life Cycle 

Analysis). Vistferilsgreining  er ferli þar sem umhverfisáhrif vöru eru metin yfir allan 

lífsferil vörunnar frá frumþróun að förgun eða endurnýtingu. Hvert stig í lífsferli 

vörunnar er metið, allt frá hráefnisöflun og frumþróun að vinnslu, flutningi, notkun, 

viðhaldi og til loka: Förgun, endurvinnslu eða endurnýtingu.  Lagt er mat á þennan 
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Mynd 9. Timbur 

lífsferil og athugað hvort á einhverjum tímapunkti sé hún að valda neikvæðum 

umhverfisáhrifum. Standist byggingarefnið matið þá telst það vera vistvænt 

byggingarefni (Björn Guðbrandsson og fleiri, 2014). 

9 Efnisval á áningarstöðum 

Þegar kemur að uppbyggingu áningarstaða þarf að huga að efnisvali. Veðrun er mikil 

hér á landi og hafa margir áningarstaðir veðrast hratt. Því er mikilvægt að hafa sterkt 

og endingargott efni til að hámarka endingu.  

Ef litið er til sjónrænna þátta og staðhátta þá eru þeir mikilvægir í upplifun og 

æskilegt væri að efnisval sé í samræmi við umhverfið í kringum svæðið.  

Hægt er að vinna með margar tegundir efna á áningarstöðum og eru algengustu 

efnin timbur, grjót, stál, járn, ál, steinsteypa, möl og plast. Farið verður yfir kosti og 

galla þessara efna hér fyrir neðan. 

9.1 Timbur   

Timbur er algengt byggingarefni á 

áningarstöðum hér á landi og hefur það í för 

með sér ýmsa kosti og galla. Er það notað í 

undirbyggingar, göngustíga, bekki, stóla og 

veggi. Timbur er þægilegt byggingarefni því 

það er auðvelt í meðhöndlun og létt. Timbur 

sem nota á í burðavirki skal vera 

styrkleikaflokkað skv. ÍST INSTA 142 um 

Norrænar reglur fyrir styrkleikflokka 

timburs. Einnig skal það fara eftir ÍST EN 

15228 um gangvarsflokka skv. kerfi Norræna 

timburverndarráðsins. (Byggingareglugerð nr. 112/2012). Gagnvarsflokkarnir eru 

skipt í M, A, AB og B. Mestu kröfurnar eru gerðar til M flokks þar sem timbrið er 

ætlað til sjós eða söltu vatni. Flokkur A kemur næst og er hann ætlaður fyrir timbur 

sem er í snertingu við jörðu og hefur mikið vætuálag. Flokkur AB er fyrir timbur sem 

er ekki í snertingu við jörðu en verður fyrir áhrifum veðurs og vatns. Flokkur B hefur 

sömu reglur og AB en flokki B skal hins vegar einungis gagnverja fullunnar einingar, 

þar sem timbur fellur úr flokknum við minnstu vinnslu (Rögnvaldur S. Gíslason, 

2004). 
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Mynd 10. Náttúrusteinn á 

áningarstað 

Kostir timburs eru meðal annars þeir að þægilegt er að vinna það, lítill kostnaður, 

auðvelt að flytja á milli staða, það er endurnýjanlegt og (Rögnvaldur S. Gíslason, 

2004). Gallarnir eru þeir að endingartíminn er lítill, viðkvæmt fyrir rotnunargerlum, 

það veðrast hratt og er eldfimt (Þorlákur Ófeigsson, 1934). Raki er aðal orsök fúa og 

ekki er hægt að endurvinna fúið timbur. Þegar timbur er málað þá missir það þann 

eiginleika að vera endurvinnanlegt og er flokkað sem spilliefni. 

9.2 Náttúrusteinn 

Náttúrulegt grjót er algengt byggingarefni, 

hvort sem það er í hleðslum, hellum eða 

sem stakir steinar. Fjórar tegundir eru 

algengastar hér á landi og eru það 

hraungrjót, blágrýti(sprengt), holtagrjót og 

grágrýti (tilhöggið). Val á grjóti getur verið 

metið út frá mörgum athugunarpunktum  

svo sem: útlistlega rétt, jarðfræðilegra þátta (grjótgerð), umhverfissjónarmiða (rask) 

og sögulegra sjónarmiða. Ferðakostnaður á grjóti getur verið dýr og því mikilvægt að 

vinna grjót úr námum sem eru sem næst áningarstaðnum.  

Kostir þess að nota náttúrulegt grjót er aðallega að finna í styrk þess, útliti, áferð og 

endingu. Gallar eru þeir að erfitt getur verið að meðhöndla stóra steina í hleðslur, ekki 

aðgengilegt hvar sem er og kostnaður er mikill við að færa það á milli staða 

(Garðyrkjuskóli Ríkisins, á.á.). 

9.3 Stál  

Stál hefur verið notað á áningarstöðum og er það aðallega nýtt í undirstöður, 

yfirborðsefni, teina, bindingar, festingar og listaverk. Allt stál sem notað er í 

burðarvirki skal uppfylla kröfur staðalsins ÍST EN 10025-2 (Byggingareglugerð nr. 

112/2012). 

Kostir stáls er styrkur, fjölhæfni, það er endurvinnanlegt, sveigjanleiki þess og 

líftími. Gallar eru í kostnaði, getur ryðgað auðveldlega, nema ef ryðfrítt stál sé valið, 

það getur verið hált og yfirborð þess er hart sem getur verið hættulegt fyrir 

vegfarendur. 
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Tafla 1. Lágmarkskröfur til steinsteypu 

9.4 Járn 

Járn er ekki áberandi á áningarstöðum þar sem það er oftast notað í undirstöður, 

bindingar og festingar. Í sumum tilfellum eru notaðar járnristar á yfirborð, settir 

staurar úr járni og búin til listaverk. Möguleiki er á að láta járnið ryðga og fá 

rauðbrúnan lit til þess að aðlagast umhverfinu. Þennan rauðbrúna lit er hægt að finna á 

mörgum stöðum í umhverfinu (Landsvirkjun, 2013). 

Kostir járns eru þeir að það er gott að blanda það við önnur efni, er sterkt, 

sveigjanlegt og líftími þess langur. Gallar eru að það getur verið kostnaðarsamt, hart 

og ryðgar auðveldlega (Vísindavefurinn, 2000). 

9.5 Steinsteypa  

Steinsteypa er eitt mest notaða byggingarefni á Íslandi og er hún notuð á 

áningarstöðum. Mest er það nýtt sem undirstöður, festingar, rampa og yfirborðsþekju. 

En einnig eru til forsteyptar einingar fyrir borð, bekki, hellur og tröppur. Steypan þarf 

að uppfylla ákvæði íslenskra þolhönnunar staðla, sbr. 8.2.1. gr. og staðlanna ÍST EN 

197-1, ÍST EN 12620 og ÍST EN 206-1 auk ákvæða um niðurlögn steypu í staðlinum 

ÍST EN 13670 (Byggingareglugerð nr. 112/2012). 

Kostir steinsteypu er að hún er burðamikil, vatnsþétt, endingargóð, brennur ekki, er 

ódýr og hérlendis eru öll hráefnin innlend. Erfið umhverfisáhrif, svo sem vond og 

stormasöm veðrátta, hætta á jarðskjálftum og nálægð við sjó, kalla á byggingarefni 

með eiginleika steinsteypunnar (Steinsteypunefnd, 2007). Gallar steinsteypu eru að 
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hún getur verið þurft mikið viðhald, getur frostsprungið, erfitt getur verið að taka hana 

upp ef um breytingar verða. Ef litið er á steypu og veðrun hennar þá hefur stöðulinn 

ÍST EN 206 verið settur fram um veðrunarflokka steinsteypu. Á Íslandi eru ríkjandi 

umhverfisþættir, vindur, salt og frost, sem hafa mikil veðrunaráhrif á steinsteypu.  

Hefur því verið gerð tafla um lágmarkskröfur til steinsteypu sem sést á töflu 1. Við 

áningarstaði er verið að líta í flestum tilfellum til útisteypu (BM Vallá, á.á.). 

9.6 Malbik - Olíuklæðning 

Malbik og olíuklæðing eru notaðar á flestum vegum landsins og hefur það verið sett 

inn á bílastæði áningarstaða. Farið skal eftir staðlinum ÍST 75 Framleiðsla á malbiki, 

þegar það er lagt (Vegagerðin, 2014). Olíuklæðing hefur verið notuð í sama tilgangi 

og malbik og mikið hefur verið deilt um hvort eigi að nota olíuklæðningu eða malbik 

á vegum landsins. 

Kostir malbiks eru þeir að það hefur hátt umferðarþol, gott til aksturs, vatnsþolið 

og þægilegt til niðursetningar. Gallarnir eru hins vegar hár stofnkostnaður, 

viðhaldskostnaður og notkun á stórum vinnuvélum sem þarf til verksins (Vegagerðin, 

á.á.b). 

Kostir olíuklæðningar eru þeir að það er lítill stofnkostnaður, ódýrar viðgerðir, 

þolir hreyfingu undirlags.. Gallar eru hins vegar að það er stutt ending við mikið 

umferðarálag, getur verið slysahætta í stuttan tíma eftir lagningu og er grófara en 

malbik (Vegagerðin, á.á.b). 

9.7 Möl  

Malarefni er algengt efni á áningarstöðum. Það er notað í bílastæði, göngustíga, 

undirburð og sem fylliefni. Mölin fæst í öllum stærðarflokkum og er hún frá 2 til 76 

millimetra (Vegagerðin, 1995). Passa þarf upp á kornastærðir þegar lögð er möl á 

göngustíga eða bílastæði. Of stórar kornastærðir geta verið óþægilegar í göngu og of 

smáar kornastærðir geta leitt til þess að svæðið verður þakið leðju. Einnig þarf að hafa 

í huga hverskonar efni er notað. Á bílastæðum þarf að vera sterkara efni en á 

göngustígum vegna mikils ágangs og hættu á niðurbroti. Mölin skal vera vel jöfnuð 

og þjöppuð með titurvalta eða titurplötu (Vegagerðin, 1995). Burðaþolið er misjafnt 

og hægt er að áætla út frá blöndu hvað burðaþolið er mikið. Hægt er að sjá kornastærð 

og burðaþolið hér á töflu 2 (Vegagerðin, 2014). 
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Tafla 2. Kornastærð og burðaþol 

Mynd 11. Ecogrid plastgrind 

 

Tegund Lýsing Burðarþol 

Leir-sandur og möl Vel flokkaður og þjappaður 120 tonn/m2 

Möl og malar-sandur Lauslega til vel þjappaður 45-95 tonn/m2 

Grófur sandur Lauslega til vel þjappaður 25-45 tonn/m2 

Fínn leir-sandur Lauslega til vel þjappaður 20-35 tonn/m2 

einsleitur, óþjáll,ólífrænn leir Mjúkur til vel þéttur  5-45 tonn/m2 

Kostir malarefnis er að það því fylgir lítill stofnkostnaður, er endurvinnanlegt og 

auðvelt í notkun. Gallar eru að mölin þolir ekki mikið umferðarmagn á bílastæðum 

eða á göngustígum(Vegagerðin, á.á.b). 

9.8 Ál 

Ál er notað á áningarstaði og er það mest að finna í skiltum og merkingum. 

Vegagerðin hefur notað álið í skilti og eru kostir álsins að það þolir vel íslenskt 

veðurfar, ryðgar ekki, er ódýrt, endurvinnanlegt og auðvelt í meðhöndlun 

(Ferðamálastofa, 2014.b). Gallarnir eru ekki margir en það er létt og getur 

auðveldlega bognað undan miklu álagi frá vind.  

9.9 Plast 

Plast er nýr kostur í uppbyggingu 

áningarstaða og hafa verið gerðir göngustígar 

og bílastæði úr plasti. Ecogrid (sjá mynd 11) 

plasteiningarnar eru úr endurunnu plastefni og 

eru grindurnar sterkar og sveigjanlegar.  Á 

slétt og þjappað undirlag er auðvelt og 

fljótlegt að leggja grindurnar (Ver ehf, 2012). 

Ef markmiðið er að efsta yfirborðslag grindanna sé með grasi þá er mold og grasfræ 

sett í grindurnar  

Hægt er að fá KLP plastefni frá Ecoraster. Er það keimlíkt timbri í útliti en er 

endurunnið úr plasti, rotnar ekki og þarf ekki að viðhalda með vafasömum efnum, það 

flísast ekki og er stamara en timbur jafnvel þó það sé blautt. Umhverfisstofnun hefur 

meðal annars notað KLP plastefni í verkefni hjá sér (Ecoraster, á.á.). Í bæklingi frá 
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þeim er talað um 50 ára endingartíma sem er lengri tími en timburs (Lankhorst 

Recycling Product, 2015). 

Kostir plastsins er að það er auðvelt í meðhöndlun, góð ending, viðhaldsfrítt,  þolir 

mikið álag og er í mörgum tilfellum gert úr endurunnu plasti og þar að leiðandi 

umhverfisvænt (Ecoraster, á.á.). Gallar eru að plast hefur lítið verið prófað  á 

áningarstöðum, er kostnaðarsamt, getur skorið sig úr umhverfinu og viðhald getur 

verið dýrt (Ver ehf, 2012). 

9.10 Gúmmí 

Gúmmí hefur ekki verið mikið notað á áningarstöðum á Íslandi heldur hefur það verið 

notað á leikvöllum sem öryggishellur eða á göngustíga. Gúmmí er spennandi kostur á 

áningarstaði sem undirlag þar sem það er mjúkt og er 90% gert úr endurunnu efni og 

þegar líftími þess er svo liðinn er hægt að endurvinna það aftur. Gúmmíhellur er hægt 

að koma fyrir á áningarstöðum þar sem mikill raki myndast því þær eru gegndræpar, 

haldast þurrar og verða ekki sleipar (Gúmmívinnslan, á.á.). 

Kostir eru þeir að það er endingargott, viðhaldslítið, gegndræpt, mjúkt, og er notað 

til að auka öryggi. Gallar eru að stofnkostnaður er mikill, viðhald flókið og það getur 

misst öryggishæfileika sína við of mikið frost (Gúmmívinnslan, 2010) 
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Kort 2. Áningarstaðir á Snæfellsnesi 

10 Áningarstaðir á Snæfellsnesi 

Snæfellsnesið er vinsæll ferðamannastaður og hefur vesturland verið útnefnd annar 

vinsælasti ferðamannastaðurinn í heiminum af Lonely Planet sem er stærsti ferðavísir 

í heiminum (Lonely Planet, 2016). Mun sú tilnefning hafa í för með sér mikla 

aukningu af ferðamönnum og mikið álag á þá áningarstaði sem þegar eru til staðar. 

Kort 2 sem er hér að neðan sýnir áningarstaði, áhugaverða staði og upplýsingastaði á 

Snæfellsnesi sem hefur verið útbúið af höfundi eftir vettvangsferðir og 

heimildasöfnun. Samkvæmt þessu korti eru 21 áningarstað að finna á Snæfellsnesi.  

11 Athugunarsvæði á Snæfellsnesi 

Sagt verður frá fimm athugunarsvæðum á Snæfellsnesi og er teikningar og 

deiliskipulag af þeim að finna í viðaukum.  Voru þessir staðir valdir vegna mikillar 

vinsældar ferðamanna og hafa þeir einnig ólíkt byggingarefni. 

11.1 Vatnaleið 

Áningarstaðurinn á Vatnaleið er að finna fyrir ofan Selvallavatn (sjá kort 3). Þar hefur 

verið komið fyrir útsýnispalli með útsýni yfir   Selvallavatn, Berserkjahraun, Grákúlu, 

Rauðkúlu, fjallið Horn og ýmis önnur náttúrufyrirbæri. Einkenni svæðisins er hraun 
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Mynd 13. Áningarstaðurinn við Vatnaleið Mynd 12. Stuðlabergsklattar með 

galvanhúðaðri keðju 

Kort 3. Vatnaleið 

og liggur Berserkjahraunið milli fjalls og 

fjöru. Það er talið hafa gosið fyrir 3600-

4000 árum síðan úr Kothraunkúlu, 

Grákúlu og Rauðkúlu sem eru að sjá frá 

áningarstaðnum  

Mikil náttúrufegurð og útsýni er frá 

áningarstaðnum og er hann vinsæll 

meðal ferðamanna sem leggja leið sína um Snæfellsnes. 

11.1.1  Hönnun 

Árið 2001 var teiknistofan Landlínur ehf í samstarfi við Vegagerðina fengið til þess 

að hanna áningarstað á Vatnaleið. Staðsetningin er eins og áður segir fyrir ofan 

Selvallarvatn og hefur mikið útsýni. Fyrirtækið The Turf Network sem var verktaki í 

framkvæmdinni. Umsjónaraðili er Vegagerðin (Vegagerðin, 2015.c).  

Á áningarstaðnum er bílastæði, borð, bekki og minnisvarða. Meginefnisvalið og 

þema er stuðlaberg.  Stuðlabergið er notað í hellur, borð, bekki og minnisvörðuna. 

Einnig er að finna stuðlabergsklakka vítt og dreift um áningarstaðinn og eina 

stuðlabergssúlu fyrir minnisvarða. Hellulagt hefur verið úr stuðlabergi í kringum borð 

og bekki og ofan á þeim hefur verið komið fyrir timbri úr ómeðhöndluðu lerki. 

Bílastæðið er með olíuklæðningu eins og vegurinn yfir Vatnaleiðina. Galvanhúðuð 

keðja er á milli stuðlabergsklakkanna í kringum bílastæðið. 

11.1.2 Athugasemdir   

Áningarstaðurinn er vel staðsettur landfræðilega séð og útsýnið er stórbrotið í allar 

áttir þar sem sést bæði til fjalls og fjöru. Fjarlægð áningarstaðarins frá vegi má 
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Mynd 14. Átroðningur ferðamanna vestur 

af áningarstað 

Mynd 15. Festingar á borði Mynd 16. Lerki á bekkjum 

endurskoða þar sem hann er alveg við 

veginn og getur skapast hætta af því 

út öryggi vegfaranda. Þörf er að gera 

nýjan göngustíg niður að næstu brún í 

vestur að Selvallarvatni þar sem 

átroðningur ferðamanna er á svæðinu 

(sjá mynd 14). Fylgjast þarf með 

gönguferðum ferðamanna og grípa 

inn í ef um átroðning er að ræða á 

náttúru.  Ef ekki er gripið inn í og umferð ferðamanna stýrt þá mun gróður og náttúra 

verða fyrir skemmdum.  

Eins og áður segir er aðal efnisvalið stuðlaberg og er það endingagott. Stuðlabergið 

sem notast var við í áningarstaðinn er tekið úr vegstæðinu og telst það góð nýting á 

efni og hugmyndin bæði vistvæn og sjálfbært. Berserkjahraun er aðalaðdráttarafl 

áningarstaðarins og hefur það sögulegt og náttúrulegt gildi fyrir ferðamenn. Til að fá 

meiri tengingu við þá náttúru sem horft er til væri gott að bæta við hraungrýti í 

hönnun þar sem það hefur meira vægi fyrir ferðamenn og tengsl við þá náttúru sem 

horft er til.  

Lerkið er gott efnisval í klæðningu á borðum og bekkjum þar sem lerkið hefur 

náttúrulega viðarvörn og endingin er því góð og það þarfnast ekki mikils viðhalds 

(Vegagerðin, 2015.c). Engin upplýsingaskilti eru að finna á áningarstaðnum og hafa 

því ferðamenn engar upplýsingar um þá sögu og það útsýni sem horft er til. 

Veðurálag er mikið á Vatnaleið og er því mikilvægt að efnisval sé sterkt og 

endingar mikið. Náttúrlegur steinn er gott efnisval því það endist vel og veðrast lítið. 

Fáar tegundir efna er notað í áningarstaðinn sem er jákvætt bæði út frá 
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Kort 4 Áningarstaðurinn Kolgrafafjörður 

Mynd 17. Áningarstaðurinn, Kolgrafafjörður 

umhverfisþáttum og sjónrænum þáttum. Í flestum tilfellum er betra að halda 

efnismagni í lágmarki.  

Framkvæmdin var einnig í samræmi við hönnun og rétt efni notað frá upphafi. 

Eftirlitið er einnig gott þar sem ekki sést mikið á staðnum og hefur stuðlabergið mikið 

um það að segja þar því það er sterkt og viðhaldsfrítt. Efnisvalið er gott út frá endingu 

og má áætla að áningarstaðurinn geti staðið þarna í tugi ára án mikils viðhalds.  

11.2 Kolgrafafjörður 

Kolgrafafjörður er staðsettur á 

norðurhluta Snæfellsness og er 

áningarstaðurinn á vestan megin 

fjarðarins (sjá kort 4). Stórbrotið 

útsýni er frá áningarstaðnum og er 

hægt að sjá stóran fjallgarð og ýmsa 

fjalltoppa eins og  Lambahnúk, 

Gunnúlfsfell, Snjógilskúlu, 

Kolgrafamúla, Klakk, Eyrarfjall og Bjarnarhafnarfjall frá honum. Áningarstaðurinn er 

vinsæll meðal ferðamanna og staldra þeir oft við,  borða nesti og taka myndir.  

11.2.1 Hönnun  

Það var árið 2004 sem Landlínur 

ehf í samstarfi við Vegagerðina 

voru fengin til þess að hanna 

áningarstað við Kolgrafafjörð. 

Mikill metnaður var lagður í 

uppbyggingu áningarstaðarins, 

bæði fjármagn og tími.   

Á áningarstaðnum er að finna 

bílastæði, borð, bekki, 

upplýsingaskilti og söguskilti. Umsjónaraðili er Vegagerðin (Vegagerðin, 2015.c). 

Meginefnisvalið er náttúrusteinn sem hafður er í hleðslu og steinhellum umhverfis 

hvíldarstaðinn. Yfirborð hvíldarstaðarins er möl og timburbekkur sem er viðamikill, 

þungur og ætti ekki að fjúka í vonskuveðrum sem eru geta verið tíð á norðanverðu 

Snæfellsnesi. Á víð og dreif eru stólpar og stakur sérvalinn steinn úr náttúrugrjóti. Á 
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Mynd 19. Náttúruhellur við hvíldarstaðinn Mynd 18. Efnisval á söguskilti  

milli stólpanna er galvanhúðuð keðja til þess að halda bílum innan marka bílastæðis. 

Á bílastæðið var notuð olíuklæðning í stað malbiks. Í hönnun var gert ráð fyrir 

upplýsingaskilti inn í hleðslunni úr vatnsvörnum krossvið og á galvanhúðum staur. 

11.2.2 Athugasemdir 

Efnisvalið á staðnum er vel valið og fellur náttúrusteinninn vel í umhverfið. Hleðslan 

er vel uppbyggð, frágengin og áætla má að endingin verði góð. Efnisvalið á 

steinhellum kringum hvíldarstaðinn og stólpunum er gott og afmarka staðinn vel . Möl 

hefur verið komið fyrir inn á hvíldarstaðnum sem gefur honum meiri mýkt þegar 

gengið er yfir hann. Mölin er þó farinn að fjúka um svæðið og þarf viðhald að vera í 

lagi svo mölin haldist innan hellulagða hringsins umhverfis timburbekkinn. 

Í teikningu frá Landlínum ehf hefur verið gert ráð fyrir að upplýsingaskilti inn 

undir miðri hleðslunni. Ákveðið hefur verið að færa upplýsingaskilti út fyrir hleðsluna 

að vestan verðu og stendur upplýsingaskiltið þar að leiðandi eitt og sér og veikir 

heildarmynda áningarstaðarins. Álið er endingargott en fer ekki eftir þeirri hönnun 

sem var gerð. Einnig er álið mjög áberandi og er ekki í samræmi við umhverfið. 

Söguskilti hefur einnig verið komið fyrir og er það gjöf frá Sögumiðstöð 

Grundarfjarðar. Í upprunalegri hönnun áningarstaðarins var ekki gert ráð fyrir skilti 

fyrir austan bílastæðið. Skiltið er gert úr járni, krossviðplötu og áli við hönnun hefði 

mátt sleppa álinu og járninu og hafa skiltið meira í takt við umhverfið eins og hönnun 

gerði ráð fyrir með skilti inn í hleðslunni. Einnig er farið að sjást mikið á 

upplýsingaskiltinu vegna veðrunar. 

Með því að fjarlægja skiltið og koma skilti sem inn í hleðsluna þá ætti staðurinn að 

vera í samræmi við upprunalega hönnun. Viðhald og eftirlit er ekki ábótarvant þar 

sem vel er haldið utan um áningarstaðinn og hleðslan og staðurinn vel á sig kominn. 

Efnisvalið í hönnun er því gott en framkvæmd á skiltunum hefði betur mátt fara.  
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Kort 5. Áningarstaðurinn Kirkjufellsfoss  

Mynd 20. Áningarstaðurinn við Kirkjufellsfoss 

11.3 Kirkjufellsfoss 

Kirkjufellsfoss er að finna á 

norðanverðu Snæfellsnesi, 1.5 km 

vestur af Grundarfirði (sjá kort 5). 

Mikið útsýni er á svæðinu og er hægt að 

sjá önnur fjöll eins og Stöðina, 

Mýrahyrnu, Eyrarfjall og 

Bjarnarhafnarfjall. Áningarstaðurinn 

liggur einnig að Kirkjufellsfjöru og hafa 

ferðamenn gaman að fara þar niður og njóta útiverunnar. Mikil aukning hefur verið á 

ferðamönnum á þennan áningarstað síðustu ár og var útbúið nýtt bílaplan árið 2014.   

11.3.1 Hönnun 

Árið 2014 var gefið 

framkvæmdarleyfi til þess að laga 

svæðið í kringum Kirkjufellsfoss 

(Grundarfjarðarbær, 2014). Á 

svæðinu er að finna bílastæði, 

upplýsingaskilti, hleðslu og 

göngustíg. Bílastæði er lagt úr möl 

fyrir 5 bíla og 1 rútu. Í kringum 

bílastæðið hefur verið hlaðinn veggur úr náttúrusteini (blágrýti) og einnig er 

náttúrusteinn á stökum stöðum á svæðinu. Upplýsingaskilti er gert úr  krossviðplötu 

og járn notað í standinn.  Í göngustíginn að fossinum hefur verið notað gróf möl í 

undirlag en sett svo fínni möl yfir til þess að mýkja göngustíginn. Í nýrri tillögu er gert 

ráð fyrir aðgengi frá sjó að bílastæðinu og að hækka göngustíg upp til þess að varna 

gegn flóðhættu. 

11.3.2 Athugasemdir 

Uppbygging áningarstaðarins við Kirkjufellsfoss var nauðsynlegur út frá miklum 

átroðningi ferðamanna og verndun á umhverfi. Hönnun á staðnum og efnisval hefur 

verið haldið einföldu sem er oft mikill styrkur. Náttúrusteinninn (grágrýtið) sem 

notaður er í hleðsluna er einnig góður fyrir endingu en hefði mátt hafa hleðsluna úr 
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Mynd 22. Göngustígur við Kirkjufellsfoss Mynd 21. Skilti við Kirkjufellsfoss 

Mynd 23. Hleðsla við Kirkjufellsfoss 

sama náttúrusteini og hleðslan austan megin við áningarstaðinn. Upplýsingaskiltið er 

með einfaldri krossviðplötu og járni í standi sem sker sig ekki mikið út úr. Er þetta 

gott efnisval sem fellur vel að umhverfinu. Gert er ráð fyrir að hækka göngustíginn 

upp við bílastæði í nýrri tillögu vegna flóðhættu sem eykur öryggi á svæðinu. Einnig 

kemur þar fram að gera eigi aðgengi frá sjó að bílastæðinu en ekki hefur sú hönnun 

verið fullkláruð.  

Í heildina hefur áningarstaðurinn við Kirkjufellsfoss verið vel gerður. Ekki eru 

notaðar of margar tegundir af efni og efnisval haft í samræmi við umhverfið. Einnig 

mun hleðsluveggurinn halda til margra ára en það þarf að fylgjast með ástandi malar 

og lagfæra ef leðja fer að myndast. Eftirlit og viðhald er gott og fékk 

Grundarfjarðarbær styrk upp á 6.000.000 króna til þess að betrumbæta áningarstaðinn.   

Vestan megin við bílastæði er 

aflíðandi brekka sem bílaumferð kemur 

niður. Er hámarkshraði þar 70km/klst en 

í mörgum tilfellum kemur bifreiðin á 

90km/klst niður brekkuna. Að næturlagi 

er mikið af ferðamönnum á göngu um 

svæðið og hafa þeir öll ljós slökkt og eru 

í mörgum tilfellum ekki með 

endurskinsmerki og eru á veginum. Hefur þetta í för með sér mikla umferðarhættu og 

vaknar sú spurning hvort staðsetning bílastæðisins sé á röngum stað og hvort betra sé 

að færa það. Möguleiki væri að færa það ofar og nær fossinum eða uppá hæðina 

vestan megin. Myndi sú tilfærsla veita meira umferðaröryggi fyrir bæði gangandi og 

akandi vegfarendur.  
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Kort 6. Áningarstaðurinn 

Djúpalónssandur  

Mynd 24. Áningarstaðurinn Djúpalónssandur  

Mynd 25. Upplýsinga og söguskilti   Mynd 26. Brotið plastefni í göngustíg  

11.4 Djúpalónssandur 

Djúpalónssandur er staðsettur suð-vestan 

megin við Snæfellsjökul, inn í Snæfellsnes 

þjóðgarði og hefur hann mikið sögulegt 

gildi fyrir alla landsmenn (sjá kort 6). Á 

árum áður var fjölmenn verðbúð á 

staðnum, mikið líf og enn í dag er hægt að 

sjá leifar frá þessum tíma. 

Aflraunsteinarnir  Fullsterkur 154 kg, 

Hálfsterkur 100 kg, Hálfdrættingur 54 kg 

og Amlóði 23 kg er að finna í sandinum og er það vinsæl aflraun að reyna að lyfta 

þeim af ferðamönnum. Einnig er að finna svo kallaðan Gatklett og Draugahelli niðri í 

fjörunni sem margir ferðmenn koma til þess að skoða og er staðurinn vinsæll allt ári á 

með ferðamanna. 

11.4.1 Hönnun 

Djúpalónssandur er ekki við Útnesveginn heldur er áningarstaðinn að finna tvo km frá 

vegi niður við sjó. Á áningarstaðnum eru bekkir, borð, bílastæði, upplýsingaskilti, 

söguskilti, útsýnispall, stiga og salernisaðstöðu. 
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Mynd 27. Göngustígur áberandi í 

umhverfi.    

Gerð hefur verið ný hönnun af staðnum en framkvæmdin hefur ekki verið 

fullkláruð. Þegar komið er akandi að staðnum er að finna bílastæði með yfirborðsefni 

úr olíuklæðningu sem sett hefur verið upp sem hringtorg. Gert er ráð fyrir stæðum 

fyrir tvær rútur, 27 fólksbíla og sex húsbíla. Meðfram bílastæðinu er göngustígur 

gerður úr plastefni og liggur hann frá salernisaðstöðunni að útsýnispalli.  

Göngustígurinn og útsýnispallurinn sem gerður er úr plastplönkum eru með aðgengi 

fyrir alla en göngustígurinn sem liggur að verðbúðunum og fjörunni er ekki með 

aðgengi fyrir alla. Eitt söguskilti og tvö upplýsingaskilti eru að finna á staðnum. 

Söguskiltið er gert úr timbri og járnfestingum en upplýsingaskiltin er gert úr áli bæði 

platan og standurinn. Tröppur niður að gömlu verbúðunum eru gerðar úr timbri og 

járnteinum sem notaðir eru til að halda þeim stöðugum. Nýja hönnunin gerir ráð fyrir 

hellulögn við bílastæði og að salernisaðstöðu. Einnig er gert ráð fyrir nýjum 

útsýnispalli sem verður gerður úr timbri og með náttúruhleðslu til að afmarka 

útsýnispallinn. Umsjónaraðili Djúpalónssand er Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull  

11.4.2 Athugasemdir 

Á síðustu árum hefur verið mikil uppbygginga á svæðinu. KLP plastefni frá Ecoraster 

hefur verið notað í göngustígnum í staðin fyrir timburefni og er ljósi liturinn á efninu 

mjög áberandi í umhverfinu. Plastefnið er spennandi kostur þar sem það er unnið úr 

endurunnu plasti og stuðlar þannig að sjálfbærni og er vistvænt byggingarefni. 

Brotnað hefur úr plastefninu við bílastæðið og hefur að öllum líkindum verið keyrt á 

það. Viðgerðarkostnaður getur verið mikill en auðvelt er að skipta um plöturnar.  

Tíminn mun leiða í ljós hvort plastplankarnir reynast verða betri kostur en 

timburklæðning. Endingartími KLP plastefnis er um 50 ár en er þrisvar sinnum dýrara 

en timbrið. 

Söguskiltið er stórt, gert úr timbri og 

er það komið til ára sinna. 

Upplýsingaskiltin eru tvö og eru þau 

gerð úr áli. Álið ryðgar ekki og er 

auðvelt í meðhöndlun. Hugmynd 

höfundar er að brjóta söguskiltið niður 

og gera tvö minni skilti sem falla betur 

inn í umhverfið.  Æskilegt væri einnig að 

hafa söguskilti og upplýsingaskilti úr sama efnisvali til að falla betur inn í umhverfið. 
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Kort 7. Áningarstaðurinn Svalþúfa 

Olíuklæðning er notuð á bílastæði sem er þægilegt fyrir akstur og endist vel þar 

sem ekki er mikill umferðaþungi. Bílastæðin hafa verið til vandræða þar sem 

aðkoman fyrir rútur hefur verið erfið síðustu árin þar sem hringtorgið hefur verið of 

lítið. Einnig er hraungrýti á víð og dreif um bílastæðið til þess að afmarka það. Í nýrri 

hönnun er gert ráð fyrir að stækka bílastæðið og að hellulögn komi meðfram því að 

salernisaðstöðu. Hellulögn getur oft brotnað upp með árunum en ódýr kostur í 

framkvæmd. Einnig er gert ráð fyrir nýjum útsýnispalli úr timbri og með 

náttúruhleðslu. Timbrið er auðvelt í notkun og kostnaður lítill við það. Ekki kemur 

fram hvernig grjóti hleðslan á að vera en æskilegt væri að hafa hana úr hraungrýti svo 

hún sé í samræmi við umhverfið.  

Að framkvæmd lokinni á nýja skipulaginu verður aðkoma að bílastæðinu þægilegri 

fyrir ferðamenn og aðgengi fyrir alla að útsýnispalli. Salernisaðstaðan verður 

aðgengilegri og þægilegt verður að stoppa, staldra við og borða nesti á 

útsýnispallinum.  

Athugsemd höfundar snýr að fjölda efna sem verða kominn saman á einn stað. 

Notast er við hraungrýti, plastefni, timburefni, ál, járn, hellulögn og malbik. 

Göngustígar eru úr þremur misjöfnum byggingarefnum en æskilegt væri að nota færri 

yfirborðefni. Vistvæn byggingarefni er einnig mikilvægt að nota þegar unnið er með 

efni innan marka þjóðgarðar. 

11.5 Svalþúfa 

Svalþúfa er staðsett á sunnanverðu 

Snæfellsnesi, innan Snæfellsness 

þjóðgarðs og eru merkileg 

náttúrufyrirbæri að finna þar (sjá kort 7). 

Svalþúfa er grasgóð þúfa sem hefur 

aldrei verið slegin af bændum  á svæðinu 

vegna þeirrar trúar að þúfan væri í eigu 

álfa. Svalþúfa er við Lóndranga sem eru 

gígfyllingar með blöndu af gjalli og blágrýtisgöngum sem standa upp úr fjörunni 

vestan við Snæfellsjökul og eru klettarnir eru 61 og 74 metri á hæð. 
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Mynd 28. Áningarstaðurinn Svalþúfa   

Mynd 30. Hraungrýti í hleðslu Mynd 29. Ókláraður pallur   

11.5.1 Hönnun 

Árið 2015 lét Umhverfisstofnun gera nýtt deiliskipulag fyrir Svalþúfu. Fékk 

Umhverfisstofnun fékk Forma ehf landslagsarkitektastofu til þess að gera skipulagið 

og hönnuðurinn var Inga Rut Gylfadóttir Landslagsarkitekt. Lagt var áhersla á 

efnisval í hönnun áningarstaðarins og var það valið sérstaklega með tilliti til lítils 

viðhalds og að það falli vel inn í anda staðarins í lit og áferð. Hér er um að ræða í 

megindráttum hraun frá staðnum sem skal nýtt í hleðslur til að mynda rými og skjól, 

corten stál og íslenskt lerki. Framkvæmd hefur ekki enn verið lokið en lýsir hönnun 

sér þannig að: Á áningarstaðnum er að finna bílastæði fyrir 14 fólksbíla og 2 rútur, 

hleðslur, pall, borð, bekki, upplýsingaskilti og göngustíg að Svalþúfu. 

Efnisvalið á bílastæðinu er malbik með hraungrýti í miðju og í kring. Þegar gengið 

er af bílastæðinu að pallinum er að finna forsteyptan kantstein og hraungrýti við 

pallinn. Pallurinn, borðið og bekkurinn er gerður úr íslensku lerki. Hraunhleðslu er að 

finna í kringum pallinn sem á að brjóta niður vind. Göngustígurinn upp að Svalþúfu er 

með plastgrindum og borið hefur verið grasfræjum í þær til þess að hafa grænt og 

mjúkt yfirborð. Umsjónarmaður áningarstaðarins er Vegagerðin en Svalþúfa er innan 

marka Þjóðgarðsins á Snæfellsnesi og hefur Umhverfisstofnun einnig umsjón með 

honum. 
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Mynd 32. Hraungrýti í miðju hringtorgi 

Mynd 31. Ecogrid 

göngustígur 

11.5.2 Athugasemdir 

Greiningarvinnan á bakvið hönnun áningarstaðarins er 

til fyrirmyndar. Tekið er sérstaklega tillit til viðhalds og 

samræmi við umhverfi í efnisvali. Mikið er unnið með 

hraungrýti sem tekið er úr umhverfinu í grennd og haft 

það í samræmi við lit og áferð svæðisins.  

Íslenskt lerki er einnig gott val á pallaefni þar sem 

það er endingargott og hefur náttúrulega viðarvörn. 

Forsteyptur kantsteinn er ekki í samræmi við umhverfi 

en hann hefur ekki áhrif á heildarmyndina. 

Plastgrindurnar sem settar eru í göngustíginn eru 

sterkar en þó sveigjanlegar og unnar úr endurunnu efni sem skaðar ekki umhverfið. 

Aðkoma að bílatæðinu er góð og auðvelt er fyrir stórar rútur að aðhafast á svæðinu. 

Hringtorgið er heldur stórt og hraungrýtið sem sett hefur verið í miðju torgsins mjög 

áberandi.  

Ekki er mikið hægt að setja út á efnisval þar sem hugsað hefur verið út frá 

náttúrunni og staðaranda. Áningarstaðurinn hefur efnisval sem er í samræmi við 

umhverfið og aðrir áningarstaðir gætu tekið sér þetta fyrirkomulag til fyrirmyndar. Út 

frá efnisvalinu mun endingin einnig vera góð þar sem mikið er af náttúrlegu 

hraungrýti sem hefur mikla endingu.  
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12 Niðurstöður athugunarsvæða 

Ef borið er saman efnisval á athugunarsvæðum þá er það nokkuð ólíkt. Hvert og eitt 

þeirra hefur sína sérstöðu sem annaðhvort er í takt við umhverfi eða er ekki í samræmi 

við það.  

Efnisvalið á Vatnaleið er vel valið ef litið er til endingu og sjálfbærni þar sem 

stuðlabergið var tekið úr vegstæðinu. Stuðlaberg má áætla að endist vel og veðrist 

hægt en hraun er að finna allt í kring og hefði mátt bæta því í hönnun. 

Upplýsingaskilti vantar á staðinn til að fræða ferðamenn um það útsýni og sögu sem 

ber fyrir augu.  

Efnisvalið í Kolgrafafirði er gott og mun líftími áningarstaðarins vera langur. 

Hleðslan er í samræmi við umhverfi og fellur vel að því. Framkvæmdin hefur þó ekki 

verið í samræmi við hönnun og hefði mátt vanda efnisval á skiltum betur. 

Kirkjufellsfoss er með einfalt efnisval sem er bæði ódýrt og endingargott. Hleðslan 

er í takt við umhverfið og mun standa til margar ára. Skoða þarf þó umferðahættuna 

sem stafar við  staðsetning bílastæðisins.   

Efnisvalið á Djúpalónssandi hefði mátt vanda betur og hafa færri efni sem falla 

betur að umhverfinu og eru vistvæn. Það verður fróðlegt að fylgjast með 

samanburðinum á plastefninu á göngustígnum og timbrinu á hvíldarstaðnum því 

plastefnið er þrisvar sinnum dýrara en timbur en er þó endingarbetra. Timbrið endist í 

20-30 ár á meðan plastefnið endist í allt að 50 ár.  Æskilegt er að endurgera 

upplýsingaskiltið því efnið og ásýnd hefur hrakað með árunum, gott væri að hluta það 

niður í minna skilti sem væru ekki jafn áberandi í eins opnu landslagi og 

Djúpalónssandur er.  

Efnisval á Svalþúfu er til fyrirmyndar og er það hugsað út frá vistvænum og 

umhverfislegum þáttum sem aðrir áningarstaðir geta tekið sér til fyrirmyndar. Þar er 

einnig hugsað út í viðhald, anda staðarins og að efnisval falli sem best inn í 

umhverfið. Notað er hraungrýti sem er að finna í umhverfinu og hefur það bæði 

sögulegt og umhverfislegt gildi.  

Athugunarsvæðin eru misjöfn en í flestum tilfellum hefur efnisval verið vel valið 

og má áætla að endingin verði til margra ára. Hönnun áningarstaðanna er vel útfærð 

en fylgjast þarf með að framkvæmd sé í samræmi við hönnun svo að 

framkvæmdaraðili eða aðrir aðilar fari ekki út fyrir hönnunartillögu. 
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13 Umræður og lokaorð 

Rannsóknarspurningin sem sett var í upphafi ritgerðar er svo hljóðandi: 

Hefur efnisval áhrif á endingu áningarstaða? 

Efnisval getur haft áhrif á endingu og eru þar efni eins og náttúrusteinn, steinsteypa, 

járn, stál, plastefni, timbur og ál sem hafa sannreynt sig sem gott byggingarefni á 

áningarstöðum á athugunarsvæðinu. Erfitt getur þó verið að segja til um hvaða efni 

hentar best við öll tilfelli. Í upphafi hönnunar eru sett viðmið sem á að fylgja við val á 

byggingarefni. Þessi viðmið geta verið misjöfn og því er erfitt að velja eitt 

byggingarefni sem getur verið notað við allar aðstæður. 

Vistvænt byggingarefni er æskilegt að nota og huga þá að hafa efni sem er 

umhverfisvottuð, innlend, endurnýtanleg og eru með lítinn flutningskostnað. Æskilegt 

er að byggingarefnið standist vistferligreiningu þegar efni er valið í efni á áningarstað, 

þá hefur það staðist þær lágmarkskröfur sem settar eru fyrir vistvænt byggingarefni.  

Þegar kemur að því að velja efni á áningarstaði er mikilvægt að hugsa út í viðhald 

og að efnið falli sem best inn í umhverfið. Náttúrusteinn er gott dæmi um efni þar sem 

viðhald er lítið og ef það er tekið úr umhverfinu þá fellur það vel inn í staðarandann. 

Endingin er einnig góð þar sem hann er sterkur og veðrast lítið. Timbur er mikið 

notað því það er létt í meðhöndlun, flutningur er þægilegur, er ódýrt og iðnaðarmenn 

þekkja það vel. Meira viðhald er á timbri en á náttúrusteini en kostnaðurinn er þó 

minni við efniskaup, flutning og niðursetningu.  

Það verður fróðlegt að fylgjast með samanburði á plastefni og timbri á 

áningarstöðunum. Plastefnið er endurunnið úr plasti, rotnar ekki og þarf ekki að 

viðhalda með vafasömum efnum eins og CFC, HCFC. Einnig flísast það ekki og er 

stamara en timbur jafnvel þó það sé blautt. Líftíminn er um 50 ár á móti 20-30 árum 

hjá timbri. Kostnaðurinn við plastefnið er þó þrisvar sinnum meiri en á timbri og oft 

eru það kostnaðaráætlanir sem ráða mestu í vali á byggingarefni. Timbrið er ódýrara 

og umhverfisvænt en viðhald er meira en á plastefninu. Út frá þessum punktum er það 

mat höfundar að ef um nægt fjármagn er að ræða þá sé plastefni æskilegri kostur út frá 

umhverfissjónarmiðum og endingu. Umhverfisvottað plastefnið eins og KLP plastefni 

stuðlar að bættu umhverfi, sjálfbærni og enginn aukaefni eru notuð í framleiðslu þess. 

Einnig er hægt að fá plastefnið í þeim litum sem óskað er eftir til þess að hafa það í 

samræmi við umhverfið. Umhverfisstofnun eru á meðal annarra aðila sem hafa valið 

KLP plastefni í verkefni hjá sér og settu það til dæmis í Vatnshelli á Snæfellsnesi.  
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Tafla 3. Eiginleikar byggingarefnis.  

Þeir þættir sem hafa ætti í huga þegar velja á byggingarefni á áningarstaði eru 

meðal annars: 

 Er efnið umhverfisvænt? 

 Er efnið endurvinnanlegt?  

 Er lítið viðhald? 

 Er endingartíminn langur? 

 Er stofnkostnaður lítill? 

 Er efnið í samræmi við anda staðar/umhverfi? 

Hefur höfundur útbúið töflu (sjá töflu 3) sem sýnir vísbendingar um eiginleika þeirra 

byggingarefna sem voru til umfjöllunar í ritgerðinni. Taflan er ekki byggð á 

rannsóknum og því ber að taka hana með varúð. Byggingarefnin hafa öll sína kosti og 

galla eftir því hvaða viðmið eru notuð. Út frá þeim viðmiðum sem notuð voru í 

töfluna skora náttúrusteinn, plastefni, timbur og ál hæst. Náttúrusteinninn er 

umhverfisvænn,  hefur góða endingu, veðrast hægt og er endurvinnanlegur. Plastefnið 

er umhverfisvænt, endingargott, veðrast hægt og er endurvinnanlegt. Timbrið er 

umhverfisvænt, endist í meira en 15 ár, hefur lítinn stofnkostnað og endurvinnanlegt. 

Timbrið missir þó þann eiginleika að vera endurvinnanlegt ef það er málað. Álið er 

endingargott, veðrast hægt, endurvinnanlegt og stofnkostnaður lítill.  

Ef litið er út fyrir landsteinana og skoðað hvernig aðrar þjóðir hafa verið að byggja 

upp sína áningarstaði er gott að líta til Noregs. Norska vegagerðin er komin lengra en 

opinberir aðilar á Íslandi í uppbyggingu áningarstaða og hafa veitt meira fjármagni til 

þeirra. Þeir nota þá hugmyndafræði að nýta byggingarefni úr umhverfinu í kring sem 

tengir áningarstaðinn betur við söguna og staðarandann. Fjármagnið hefur í mörgum 

Byggingarefni Umhverfisvænt Endingartími 
+15 ár 

Veðrast 
hægt 

Endurvinnanlegt Kostnaður 
lítill 

Náttúrusteinn X X X X   

Plastefni X X X X   

Timbur X X   X X  

Ál  X X X X  

Steinsteypa   X X   X  

Möl X     X X  

Stál   X X X   

Járn   X X X   

Gúmmí  X X X   

malbik   X X X    

Olíuklæðning   X X   X  
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tilfellum gert það að verkum að íburður áningarstaðanna verður of mikill og gerir 

hann of áberandi. Hefur norska vegagerðin verið gagnrýnd fyrir þessi vinnubrögð. 

Hönnun og framkvæmd fer ekki alltaf saman og er það hlutverk eftirlitsmanns að 

fylgjast með að framkvæmd fylgi hönnun. Oft er það hönnuðurinn sjálfur sem er 

eftirlitsmaður og er því mikilvægt að hönnuður og framkvæmdaraðilar séu með 

skilvirkt samstarf. Eftir framkvæmd getur verið óljóst hver á sjá um umsjón á staðnum 

og koma verður þá skýrt fram hver eigi að sjá um áningarstaðinn þegar framkvæmd er 

lokið. Á Vatnaleið er dæmi um áningarstað sem hefur verðið gerður af Vegagerðinni 

en ferðamenn hafa verið að ganga á náttúruna fyrir utan áningarstaðinn. Fer það svæði 

fyrir utan veghelgunarsvæði Vegagerðarinnar og ekki því á þeirra ábyrgð að útbúa 

göngustíg og stýra ferðamönnum um svæðið. Er það hlutverk sveitafélags, 

Vegagerðarinnar, Náttúrverndarsamtaka eða utanaðkomandi aðila að byggja upp 

svæðið og vernda náttúruna?  

Vegagerðin er stærsti opinberi aðilinn á Íslandi sem sér um uppbyggingu og 

umsjón með áningarstöðum. Hefur hún notast við utanaðkomandi aðstoð og einnig 

haft starfsmenn innan stofnunarinnar sem hafa séð um hönnun áningarstaðanna. 

Efnisvalið hefur verið misjafnt en í flestum tilfellum hefur verið notast við efni úr 

nærumhverfinu og þar að leiðandi verið að hugsa vistvænt og sjálfbært. Í skiltum og 

merkingum hefur Vegagerðin notast við ál og íslenskt lerki sem hentar bæði vel við 

íslenskar aðstæður og er kostnaðarlítið byggingarefni.  

Við gagnasöfnun ritgerðarinnar kom í ljós skortur er á upplýsingum um 

byggingarefni sem segja til endingu, kosti og galla. Nytsamlegt getur verið fyrir 

almenning sem er að huga að efnisvali að geta fengið upplýsingar um kosti og galla 

byggingarefnis. Einnig eru ekki mikið af lögum, reglugerðum eða stefnum sem 

viðkoma áningartöðum að finna. Aukning á ferðamönnum er mikil og uppbygging 

áningarstaða þarf að fylgja þeirri þróun. Nauðsyn þykir því að hafa skýrar stefnur, lög 

og reglur sem segja til um hvernig byggja eigi upp áningarstaði út frá öryggi og 

þjónustu.  
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