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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.

Rebekka Guðmundsdóttir



II

Bifreiðastæði í Kambabrún í Ölfusi var tekin fyrir sem dæmi, svæðið 
greint og í kjölfarið unnin hönnunartillaga að áningarstað á svæðinu 
með það í huga að hanna áningarstað sem m.a. ferðamaðurinn dvelur 
lengur á, sem eflir jákvæða upplifun og sem er í sátt við umhverfið. 

Lykilorð: áningarstaðir, ferðamannaleiðir, hönnun, mannvirki, 
umhverfi, landslag, upplifun, aðdráttarafl, samgöngur, 
hönnunartillaga. 

ÁGRIP

Með tilkomu gríðalegrar aukningar ferðamanna til landsins á síðustu árum 
hafa skapast mikil tækifæri og áskoranir tengd uppbyggingu aðstöðu 
fyrir ferðamenn en um leið ýmis vandamál tengd umhverfisþáttum. 
Vandamál sem við vorum jafnvel ekki í stakk búin að takast á við. Þar 
hefur ástand á þjóðvegum landsins ekki farið framhjá neinum ásamt 
átroðningi á viðkvæmri náttúru okkar. 

Í þessu verkefni er almennt fjallað um áningarstaði á Íslandi og mikilvægi 
upplifunarþátta og gildi góðrar hönnunar áningarstaða ásamt því að 
sýna fram á mikilvægi þess að hugað sé markvisst að uppbyggingu 
áningarstaða til þess að styrkja innviði ferðaþjónustunnar. Sérstök 
áhersla er einnig lögð á forsendur þess að horfa á heildarmyndina 
og hvað góður undirbúningur við hönnun áningarstaða getur verið 
mikilvægur og hvernig hann getur haft áhrif á að ferðamaðurinn verði 
fyrir hugrifum og skapi sér einstæðar minningar. Einnig er fjallað um lög 
og reglur sem þarf að fylgja varðandi framkvæmdir og mannvirkjagerð 
í landslagi og er markmiðið að viðfangsefnið myndi flæði og byggja 
góðan grunn fyrir hönnunartillögu. 



III

Þakkir

Fyrst og fremst vil ég þakka fjölskyldu minni, frænkum, vinkonum 
og vinum fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu á námsárunum. Þá 
sérstaklega sambýlismanni mínum Ómari og mömmu og pabba fyrir að 
hugsa svona vel um drenginn minn, Guðmund Egil, þegar vinnuálag 
gerði vart við sig.  

Einnig vil ég þakka Helenu Guttormsdóttur fyrir hvatninguna, 
heilræðin og vinsemdina, hún gæddi námið lífi og leiðbeinanda mínum 
Eddu Ívarsdóttur fyrir jákvæðni, uppbyggilega gagnrýni og góðar 
leiðbeiningar í gegnum námið og við gerð þessa verkefnis.  

Vinkonu minni Kristínu Örnu Hauksdóttur þakka ég nákvæman 
yfirlestur og góðar ábendingar. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka kennurum og starfsfólki 
Landbúnaðarháskólans fyrir að skapa notalegt en faglegt umhverfi, 
bekkjarfélögum mínum fyrir samfylgdina og þær dýrmætu minningar 
sem við höfum skapað saman og þeim Berglindi, Heiðu og Stefaníu 
fyrir skemmtilegar bílferðir til og frá Hvanneyri síðastliðin 3 ár.  

Þessi ritgerð er tileinkuð syni mínum, Guðmundi Agli Ómarssyni.  
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1. Inngangur

1.1 Tilurð verkefnis
Tilurð þessa verkefnis má rekja til samtals við Helenu Guttormsdóttur 
brautarstjóra umhverfisskipulagsbrautar Landbúnaðarháskóla Íslands 
á Hvanneyri, þar sem kveikja umræðu var málþing ferðamannastaða 
sem Arkitektafélag Íslands og Félag íslenskra landslagsarkitekta stóðu 
fyrir 10. nóvember s.l. og höfundur hafði hlýtt á. Í kjölfarið opnaðist 
áhugi höfundar á málefnum ferðamála á Íslandi og þeim vandamálum 
sem við stöndum frammi fyrir með ónægu aðgengi og spjöllum á 
umhverfi vinsælla áningar- og áfangastaða, sem er m.a. tilkomið vegna 
gríðarlegrar aukningar  ferðamanna hér til lands. Ástand á þjóðvegum 
landsins hefur heldur ekki farið framhjá höfundi og mikil umræða hefur 
verið í samfélaginu um þær hættur sem stafa af ökumönnum sem stöðva 
út í vegkanti þegar eitthvað fangar auga þeirra. 

Á Íslandi hefur skort heildarsýn á það vandamál sem aukin ferðamennska 
hefur í för með sér og eru þar áningarstaðir engin undantekning. 
Áningarstaðir jafnt sem ferðamannastaðir hafa ekki verið í samræmi 
við þessa miklu aukningu ferðamanna og þolmörkum margra staða 
hefur verið náð. Okkur hefur skort skilning á gildum góðrar hönnunar, 
hönnunar sem tekur mið af umhverfinu og hönnun sem er fyrirbyggjandi 
til verndunar viðkvæmrar náttúru. Upplifun íslenskra sem erlendra 
ferðamanna skiptir einnig miklu máli, hún á ekki bara rætur sínar í 
náttúrunni heldur einnig í hinu manngerða umhverfi og umgjörð okkar 

nútímatilveru. Það er í okkar höndum að ferðamaðurinn kveðji með 
jákvæðar og góðar minningar í farteskinu og að umhverfið okkar hljóti 
ekki varanlegan skaða. Því var mjög áhugavert markmið að fjalla um 
áningarstaði á Íslandi í dag, hverjar væru helstu gerðir áningarstaða, 
hvernig við getum hannað í sátt við umhverfið og hverjar væru mögulegar 
úrbætur með áherslu á hönnun, skipulag og betri upplifun. 

1.2 Markmið verkefnis
Markmið verkefnis var að fjalla almennt um áningarstaði á Íslandi og 
mikilvægi þeirra og kanna hvaða upplifunarþættir eru mikilvægir við 
skipulag, staðsetningu og hönnun áningarstaða með það að leiðarljósi 
að svara rannsóknarspurningu. Þá var einnig markmið að skoða ný 
tækifæri við hönnun og skipulag áningarstaða og fagurfræðilegt gildi 
þeirra. Rannsóknarspurningin var eftirfarandi: 

Hverjar eru helstu gerðir áningarstaða á Íslandi í dag og hverjar 
eru mögulegar úrbætur með áherslu á hönnun, skipulag og betri 
upplifun?
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2. Vinnuferill, gögn og aðferðir

Undirbúningur verkefnis hófst með almennri gagnaöflun fyrir fræðilega 
hlutann þar sem höfundur viðaði að sér ýmsum heimildum í formi 
bóka, skýrslna, greina og upplýsinga af veraldarvefnum. Höfundur 
fór einnig í vettvangsferðir um Suðurland og Vesturland til að kynnast 
viðfangsefninu betur ásamt því að rýna í heimildir og myndabanka um 
áningarstaði bæði á Íslandi og í Noregi. Fræðilegur hluti verkefnis ásamt 
greiningnarvinnu átti að svara rannsóknarspurningu og byggja góðan 
grunn sem nýst gæti fyrir hönnunarhluta verkefnis og lauk þeim hluta 
14. apríl 2017. Greiningarvinna var mikilvæg fyrir hönnunartillögu og 
fór höfundur í vettvangsferðir á athugunarstað og ljósmyndaði svæðið 
ásamt því að dvelja þar stuttar stundir. Allar ljósmyndir eru teknar 
og unnar af höfundi nema annað sé tekið fram. Aðrar mikilvægar 
gagnaaflanir voru rýndar og m.a. unnar úr landupplýsingakerfi. Út frá 
þessu var unnin hönnunartillaga að áningarstað á athugunarsvæði sem 
fyrir var bifreiðastæði. Skiladagur verkefnis var 4. maí 2017. 

Eftirfarandi gögn voru m.a. notuð við gerð verkefnis:
• Ævintýravegurinn, tillaga að vinnuferli við gerð ferðamannavega 

eftir Matthildi B. Stefánsdóttur. 
• Fagurfræði og list í samgöngum eftir Dr. Harald Sigþórsson og Dr. 

Stefán Einarsson.
• Áningarstaðir ferðamanna eftir Ragnar Frank Kristjánsson.
• Skipulag og ferðamál, hugmyndahefti Skipulagsstofnunnar.

• Góðir staðir. Leiðbeiningarit / Uppbygging ferðamannastaða. 
Verkefnastjóri: Borghildur Sölvey Sturludóttir. 

• Að lesa og lækna landið eftir Ólaf Arnalds og Ásu L. Aradóttur. 

Eftirfarandi tölvuforrit voru notuð við gerð verkefnis, myndræna 
framsetningu og greiningu gagna; Microstation, ArcGis, Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign og Google SketchUp. Microsoft 
Word var notað við textasmíð og InDesign fyrir uppsetningu ritgerðar.

3. Uppbygging ritgerðar

Ritgerðin byggist upp á fimm hlutum, í fyrsta hluta er vinnuferill rakinn 
og farið yfir tilurð verkefnis, markmið, gögn og aðferðir. Annar hluti 
verkefnis er fræðileg samantekt sem inniheldur almennar upplýsingar 
um viðfangsefni ritgerðar þar sem m.a er farið yfir skilgreiningu 
á áningarstöðum og gerð grein fyrir mismunandi áningarstöðum 
á Íslandi, upplifunarþætti, aðdráttarafl og hönnun áningarstaða. 
Þriðji hlutinn er tileinkaður samanburði þar sem farið er yfir góðar 
fyrirmyndir áningarstaða í Noregi. Fjórði hlutinn er greiningarvinna 
athugunarsvæðis. Fimmti og síðasti hluti er hönnunarhluti ritgerðar 
og inniheldur hönnunartillögu að áningarstað í Kambabrún, þar 
sem fræðileg samantekt og greiningar voru undirstaða hönnunar á 
áningarstað í sátt við umhverfið. Í lok ritgerðar eru niðurstöður dregnar 
saman í lokaorðum. 
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4. Fræðileg samantekt

4.1 Inngangur
Fræðileg samantekt fer yfir viðfangsefni ritgerðar, skilgreiningu 
á áningarstað ásamt athugun áningarstaða á Íslandi, aðstöðu og 
afþreyingu. Upplifunarþættir og aðdráttarafl áningarstaða er viðamikill 
kafli ásamt hönnun áningarstaða. Í kjölfarið er fjallað um leiðina 
að áningarstað og mikilvægi góðra ferðamannavega til styrkingar 
áningarstaða, umferðaröryggis, verndun náttúru og aukinnar upplifunar. 
Einnig er farið stuttlega í helstu lög og reglugerðir við hönnun 
og skipulag áningarstaða ásamt hlutverk og markmið veghaldara 
þjóðvega. Þá eru góðar fyrirmyndir áningarstaða í Noregi skoðaðar 
og hvaða lærdóm við getum dregið af ákvarðanatöku þeirra sem varða 
ferðamannavegi og áningarstaði. Í niðurstöðum athuguna áningarstaða 
er rannsóknarspurningunni svarað.

4.2 Skilgreining á áningarstað
Skilgreining Vegagerðarinnar á áningarstað er svo hljóðandi: 
„Áningarstaðir eru settir við þjóðvegi landsins í tvennum tilgangi. 
Annars vegar eru þeir staðir þar 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, 2013). Skilgreining Íslenskrar 
orðabókar á áningarstað er: „þar sem áð er, áfangastaður” (Mörður 
Árnason (ritstj.), 2002) 

Samkvæmt skilgreiningu orðabókarinnar er áningarstaður því einnig 
áfangastaður og þegar skoðaðar eru upplýsingar um þess konar staði 
ásamt ferðamannastöðum virðist hugtak þessara orða vera ansi vítt 
og notað í víðum skilningi. Það er því ágætt að hér verði gerð grein 
fyrir þessum orðum og hvernig þau eru notuð samkvæmt Íslensku 
orðabókinni. 

„Áningarstaður: Staður þar sem áð er, áfangastaður”

„Ferðamannastaður: Vinsæll áfangastaður ferðamanna þar sem 
eitthvað merkilegt er að sjá eða eitthvað skemmtilegt að hafast að.“
 
„Áfangastaður: Hvíldarstaður, náttstaður, eða lokaáfangi á ferðalagi”

Hér verður þó fjallað um áningarstaði sem staði við veginn og 
sem mannvirki í landslagi jafnvel þó að áningarstaðirnir geti verið 
áfangastaðir, allt eftir því hvernig ferðalagi er háttað.  

Mynd 2. Þjónustuhús við Langasjó. Áningarstaður eða áfangastaður? 
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Kort 1. Áningarstaðir dreifast víðsvegar um landið og fylgja 
eftir vegakerfinu okkar. Eins og fram hefur komið þá er orðið 
áningarstaður notað í mjög víðum skilningi, en samkvæmt þekju 
frá Vegagerðinni sem tilgreinir áningarstaði á Íslandi, þá eru 
áningarstaðir allt frá því að vera vegaútskot til þess að vera 
ferðamannastaðir, kirkjustæði og vitar.

Áningarstaðir á Íslandi
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4.3 Áningarstaðir á Íslandi
Vegagerðin hefur á undanförnum áratugum byggt upp þétt net 
áningarstaða við þjóðvegi landsins. Áningarstaðir í umsjón 
Vegagerðarinnar eru flokkaðir eftir mismunandi þjónustustigi, allt frá 
útskoti við hlið þjóðvegar, til staðar með salernisaðstöðu, skiltum og 
mataraðstöðu (Ragnar Frank Kristjánsson, 2011).

Áningarstaðir við veginn geta verið mismunandi að stærð með 
mismunandi áherslum sem varða gerð og útbúnað en þeir eiga það 
sameiginlegt að meginmarkmið þeirra er að skapa ferðamönnum 
þægilega og örugga aðstöðu við þjóðvegi landsins, þar sem hægt er að 
stöðva og njóta þess sem íslensk náttúra eða umhverfið hefur upp á að 
bjóða. 

Val á áningarstöðum og þar til gerðum útskotum á Íslandi hefur 
líklega verið nokkuð tilviljanakennt og hefur þá útsýni eða einhver 
náttúruupplifun sennilega verið megin ástæða fyrir vali. Ekki er vitað 
til þess að landslagsgreining hafi verið gerð á þessum stöðum eða 
heildaráætlun um nýtingu og verndun (Ragnar Frank Kristjánsson, 
2011). 

4.4 Aðstaða og afþreying á áningarstöðum
Áningarstaðir eru gríðarlega mikilvægir, ekki bara til upplifunar eða 
upplýsinga heldur eru þeir líka hvíldarstaðir. Hvíldarstaðir geta aukið 
öryggi vega, þar sem ökumaður getur teygt úr sér í fersku lofti eða áð 
um stund. Mismunandi aðstaða er á áningarstöðum en mörg verkefni 
Vegagerðarinnar hafa snúið beint að aðbúnaði ferðamanna þar sem víða 
er á áningarstöðum upplýsingakort um vegi og staðhætti auk borða 
og bekkja. Vegagerðin hefur einnig lagt ríka áherslu á góða umgengni 
og framkvæmd svo minnst umhverfisspjöll hljótist af framkvæmdum 
og umferð (VSÓ Ráðgjöf, 2009). Mikilvægt er að aðstaða sé til 
fyrirmyndar og er það allra hagur að aðstaða sé nokkuð viðhaldsfrí og 
úr endingargóðum efnum. Steinsteypa hefur reynst vel á Íslandi og eins 
og sjá má á mynd 3 þá er hún einnig mikið notuð á áningarstöðum í 
Noregi og myndar snyrtilegt og stílhreint umhverfi.  

Mynd 3. Snyrtileg og viðhaldsfrí aðstaða í sátt við umhverfið við Trollstigen í Geiranger, Noregi. 
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4.5 Þjónustumerki við áningarstaði
Samkvæmt reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra þá er 
þjónustumerkjum ætlað að gefa vegfarendum upplýsingar um þá 
þjónustu sem er í boði á vegi þeirra. Þessum þjónustumerkjum er víða 
ábótavant á Íslandi og eru þau notuð á misjafnan hátt. Dæmi er um 
áningarstað sem er eingöngu bifreiðastæði með upplýsingum sem ber 
merki áningarstaða og merki upplýsinga, svæði sem er bifreiðastæði 
með upplýsingaskilti, aðstöðu til að setjast niður og möguleika til 
útivistar sem ber einungis merki upplýsinga. Sjaldnast má finna merki 
áningarstaða við veginn svo ágætt er að gera hér grein fyrir þeim 
þjónustumerkjum sem urðu á vegi höfundar við athugun áningarstaða. 
Nánar verður fjallað um lög og reglugerðir er varða umferðarmerki hér 
síðar. 

Mynd 8. Áningarstaður við Fossarétt í 
Hvalfirði. Bílastæði og upplýsingaskilti en 
engin aðstaða til að setjast niður. Falleg 

staðsetning. Þjónustuskilti E02.36 er 200 m 
frá áningarstað. 

Mynd 9. Áningarstaður við Paradísarfoss 
í Hvalfirði. Ekkert umferðarmerki vísar á 
stað. Upplýsingaskilti til staðar en engin 

aðstaða. Bílaplan er nánast ónothæft. 
Neikvæð upplifun í annars mjög fallegu 

umhverfi.  

Mynd 10. Áningarstaður við Biskupstungnabraut í landi Snæfoksstaða. Fyrirmyndar aðstaða 
í skjólgóðu svæði. Möguleikar til útivistar. Þjónustumerki áningarstaða E02.36 vísar á svæðið 

frá vegi, 500 m frá áningarstað. Aðkoma og aðstaða veitir jákvæða upplifun.

Mynd 7. 
D01.11 Bifreiðastæði

Mynd 5. 
E02.11 Upplýsingar

Mynd 6. 
E02.63 Áningarstaður

Mynd 4. 
D01.11 Útsýni
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Áningarstaður við Ingólfsfjall

Áningarstaður við Biskupstungnabraut, við hlið Ingólfsfjalls er með 
tvær aðreinar fyrir umferð úr hvorri átt. 500 m frá svæði og á milli 
aðreina á veginum er þjónustuskilti upplýsinga nr. E02.11. sem vísar á 
stað þar sem ferðamönnum eru veittar upplýsingar með upplýsingatöflu 
e.þ.h. Á svæðinu er góð aðstaða, hægt er að setjast niður og dvelja um 
stund. Höfundur telur að svæðið hafi verið valið sem útsýnisstaður og 
miðað við aðstöðu þá mætti hér meðal annars vera skilti áningarstaða.  

Mynd 11. Áningarstaður við Biskupstungnabraut, við hlið Ingólfsfjall, fyrir ofan Hvítá. 

Mynd 14. Áningarstaður við Laxá í kjós. Svæðið er vel afmarkað og hér er aðstaða til að 
setjast niður. Upplýsingaskilti er ekki til staðar og ekkert umferðarmerki vísar á staðinn. 

Malarplan er illa farið og þarfnast lagfæringar. 

Mynd 12. Áningarstaður við Kögunarhól, 
fyrir utan Selfoss. Aðstaða: Gott bílastæði,  
upplýsingaskilti og aðstaða til að setjast 

niður. Einnig bíður svæðið upp á möguleika 
til útivistar. Þjónustumerki upplýsinga 

E02.11 vísar á áningarstað. 

Mynd 13. Áningarstaður við Brúará í 
Biskupstungum. Aðstaða: Malar bílastæði, 
upplýsingaskilti og aðstaða til að setjast 

niður. Miðja vegu við áningarstað er 
þjónustumerki upplýsinga E02.11. 

Staðsetning óspennandi, litlir möguleikar til 
upplifunar.
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Viktunarplan Kjalarnesi

Planið er útskot frá Vesturlandsvegi (1), á dimmu vetrakvöldi sá hö-
fundur margar rútur á svæðinu og ferðamenn í röðum við þjóðveginn 
að berja norðurljósin augum. Planið gæti því verið sjálfskipaður ánin-
garstaður því hér er pláss fyrir ökutæki og rútur. Til að auka upplifun 
og þjónustu við ferðamenn í norðurljósaferðum er hægt að nýta þetta 
svæði betur með því að gera notalega aðstöðu með salerni og jafnvel 
legubekkjum. Nokkru ofar er lítið vegaútskot með upplýsingaskilti um 
Hvalfjörð sem rúmar 2-3 bíla. Sá áningarstaður bíður upp á enn meiri 
möguleika sem norðurljósa áningarstaður en þyrfti þá á töluverðum 
endurbótum að halda. Stækka þyrfti áningarstað, færa hann aðeins frá 
þjóðvegi til að efla öryggi ferðamanna og hafa inn og útaf akstur sem 
rúmar rútur.

Mynd 15. Svokallað viktunarplan á Kjalarnesi fyrir ofan Blikdalsá 
Sjálfskipaður áningarstaður? 

Mynd 18. Áningarstaður við vegamót Skeiða- og Hrunamannavegar og Suðurlandsvegar. 
Malbikað bifreiðastæði og upplýsingaskilti en engin önnur aðstaða. Merki áningarstaða nr. 

E02.63 og merki upplýsinga nr. E01.11 vísar á áningarstað. Upplifun engin að fráskildu þeim 
möguleika að lesa sér til um staðhætti og skoða kort. 

Mynd 16. Áningarstaður við 
Stokkseyrarfjöru. Aðstaða innandyra til að 
fanga hafið í skjóli vinda sem getur aukið 
upplifun. Umferðarmerki ekki til staðar 
en aðstaða ber þjónustumerki útsýnis nr. 

E02.64. Útsýni. 

Mynd 17 . Nýr áningarstaður við 
Akrafjallsveg á Akranesi. Snyrtilegt 

umhverfi með upplýsingaskilti og aðstöðu 
til að setjast niður. Þarna er líka ruslatunna 

sem er sjaldséð sjón á áningarstöðum. 
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4.7 Niðurstöður athugunar
Við athugun áningarstaða vakti það athygli höfundar að aðstaða 
áningarstaða við vegi er fremur bágborin og óspennandi, eins eru þeir 
fremur einsleitir og hráir. Þrátt fyrir nauðsyn þeirra og góða tilurð þá 
er lítið sem vekur upplifun og má segja að aðstaða og umgjörð dragi 
niður þá upplifun sem getur hlotist þegar staðsetning og útsýni er gott. 
Skjólmyndun á áningarstöðum er til að mynda engin þrátt fyrir að flestir 
þeirra séu berskjaldaðir gegn íslenskri veðráttu. 

Til að svara rannsóknarspurningunni þá er það er mat höfundar að ekki sé 
um neinar sérstakar gerðir áningarstaða á Íslandi, svo lítil er fjölbreytnin. 
Þó er hægt að skipta þeim niður sem hvíldarstaður við veg þar sem útsýni 
eða náttúruupplifunnar gætir ekki og sem áningarstaðar þar sem hægt 
er að upplifa eitthvað einstakt og jafnvel njóta einhverskonar útiveru og 
hafa kost á því að setjast niður.  

Sá áningarstaður sem bauð upp á góða aðstöðu í notalegu umhverfi þar 
sem gætt er að atriðum eins og gróðri, skjólmyndun og möguleika til 
hreyfingar gaf til kynna að um framlag skógræktarfélags væri að ræða. 
Er það hvatning um að þessir aðilar ásamt m.a. bæjar- og sveitarfélögum 
geti tekið þátt í uppbyggingu áningarstaða á  Íslandi. Það er styrkur fólgin 
í áningarstöðum og getur það verið hagkvæmt fyrir t.d. sveitarfélag að 
fá ferðamanninn til að dvelja á þeirra umráðasvæði, fræðast og njóta 
umhverfisins. Það getur skilað jákvæðri upplifun og góðri kynningu 
þess sveitarfélags sem dreifist síðan til fleiri ferðamanna.

Flokkun áningarstaða með áherslu á þær vegamerkingar sem vísa á 
áningarstað eru mjög óskýrar og virðist notkun þessara þjónustumerkja 
vera nokkuð misvísandi. Telur höfundur að gera þurfi betur grein fyrir 
tilgangi og notkun merkjanna því þau eru vegvísar og þurfa að tilgreina 
það sem í boði er og fá ferðamanninn til að vilja stöðva á áningarstað. 
Höfundur telur það vera hvatningu til skipuleggjanda áningarstaða 
að huga betur að vegmerkingum og að þær séu í takt við það sem 
er í boði. Áningarstaður sem hefur til að mynda enga aðstöðu fyrir 
ferðamanninn til að setjast niður og matast á ekki að mati höfundar 
að bera  þjónustumerki áningarstaða nr. E02.63. Eins og hefur komið 
fram áður þá er skilgreining áningarstaða og orðið áningarstaður notað 
í mjög víðum skilningi. Þá gefur kort áningarstaða (bls. 4) einnig mjög 
grófa mynd af þeim áningarstöðum sem má finna á Íslandi. Höfundur 
athugaði þá áningarstaði sem skoðaðir voru og vegmerkingar þeirra og 
bar saman við kort áningarstaða eða gagnagrunn á bak við kortið. Marga 
áningarstaði mátti ekki finna í gagnagrunninum og voru meðal annars 
nokkrir áningarstaðir sem bera eingöngu þjónustumerki upplýsinga 
merktir sem áningarstaðir í gagnagrunni. Til gamans má geta að 
þá er athugunarsvæði þessa verkefnis, bifreiðastæði á Kambabrún 
merkt sem áningarstaður í kortagrunninum en er eingöngu merkt 
með þjónustumerki bifreiðastæðis frá þjóðvegi. Það væri áhugavert 
verkefni fyrir Vegagerðina að fara í markvissa vinnu fyrir merkingar 
áningarstaða til að skilgreiningar séu sem réttastar og að gagnabanki 
gefi sem skýrasta mynd af áningarstöðum á Íslandi. Það er hagur margra 
að svona mikilvægur gagnagrunnur sé aðgengilegur og trúverðugur. 
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4.8 Upplifunarþættir og aðdráttarafl áningarstaða
Stór partur af heildarupplifun ferðamanna er leiðin að áningarstaðnum 
og þar skiptir eitt stærsta og mikilvægasta mannvirki Íslands mjög 
miklu máli, samgöngukerfið. Ferðaupplifunin getur verið jafn mikilvæg 
og áningarstaðurinn, lélegt vegakerfi eða óspennandi leiðir geta skemmt 
fyrir þeirri upplifun sem áningarstaðurinn býður upp á. Sérstakir 
ferðamannavegir geta þar skipt miklu máli, með ferðamannaleiðum fer 
ferðamaðurinn hægar yfir og nýtur þess sem fyrir augum ber. Mynd 
19 er gott dæmi um leið sem gæti verið tilvalin ferðamannaleið þar 
sem vegur liggur vel í landslagi og getur vakið upplifun ferðamanna.  
Við getum einnig með ferðamannavegum beint ferðamanninum á færri 
en vel valda staði sem getur eflt uppbyggingu áningarstaða á leiðinni. 
Nánar verður fjallað um ferðamannavegi hér síðar.  

Engu að síður þarf áningarstaðurinn að vera aðdráttarafl. Hann þarf 
að vekja hughrif og bjóða upp á einstaka upplifun svo ferðamaðurinn 
stöðvi á áningarstaðnum og taki með sér minningar þaðan. Oft þarf ekki 
meira en bílastæði og upplýsingaskilti til að upplifun ferðamannsins 
verði jákvæð en þá þarf staðsetning, útsýni og gæði áningarstaðar að 
vera góð. Með það í huga getum við vakið áhuga ferðamannsins á öllu 
því sem ber fyrir sjónir, landslagi, jarðfræði og flóru.  

Annar stór hluti af jákvæðri upplifun ferðamanna er einnig möguleiki 
til að hvílast, fara á salerni, nærast og njóta umhverfisins (Matthildur B. 
Stefánsdóttir, 2016). 

Einstakt náttúrufar Íslands, fjölbreytileiki landsvæða og andstæður 
mætti halda að ættu eitt og sér að vera nóg til jákvæðrar upplifunar 
ferðamanna. En það getur dugað skammt ef aðstæður eru ekki í takt 
við náttúruupplifunina. Það þarf að hafa í huga að vandað verk sem 
samanstendur af þremur órjúfanlegum þáttum, þ.e. undirbúningi, 
hönnun og framkvæmd getur skipt sköpum fyrir upplifun ferðamanna 
(Borghildur Sölvey Sturludóttir (verkefnastj.), á.á.). Gott aðgengi, gæði 
hönnunar og framkvæmd sem tekur mið af náttúru okkar og stuðlar að 
verndun menningar og náttúrulegs umhverfis getur eflt jákvæða upplifun 
til muna. 

Mynd 19. Grafningsvegur við Þingvallavatn. Vegur liggur vel í landslagi og er í sátt við 
umhverfið. Það er upplifun að aka þennan veg. Tilvalin ferðamannaleið?
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4.9 Hönnun áningarstaða
Áningarstaðir okkar eru oft við einstaka náttúru og bjóða upp á 
mikilfenglega sjónræna upplifun og ættu því að vera okkur til sóma. 
Þess vegna er mikilvægt að horfa á heildarmyndina þar sem svæði geta 
verið viðkvæm fyrir uppbyggingu. Mikilvægt er að staðsetning, hönnun 
og útfærsla mannvirkja á slíkum stöðum hæfi karakter og umhverfi 
þeirra (Skipulagsstofnun, 2015). Á mynd 20 má sjá hvernig áferð, form 
og litir áningarstaðar er í takt við mannvirkið en vekur um leið upplifun.

Uppbygging áningarstaða er mikilvæg til sjálfbærni í ferðaþjónustu 
og er undirbúningur einn af mikilvægustu atriðunum. Með sjálfbærni 
í ferðaþjónustu tryggjum við viðeigandi aðstöðu án þess að gengið 
sé á gæði staðanna.  Með góðum undirbúningi styrkjum við einnig 
undirstöður fyrir hönnun og skipulag og getum tryggt jákvæða upplifun 
ferðamannsins, aukið hughrif hans með því að virkja skilningarvitin og 
gert heimsóknina á áningarstaðinn eftirminnilega. Í sérstöðu svæða felst 
styrkur þeirra og því eigum við að hampa sérkennum þeirra með aðlögun 
skipulags og bygginga að lausnum sem taka tillit til umhverfisins og 
menningar (Borghildur Sölvey Sturludóttir (verkefnastj.), á.á.). 

Hægt er að skipuleggja fallegan áningarstað eftir fyrirfram gefnum 
forsendum. Það er hins vegar ekki ein ákveðin formúla til um hvernig 
hanna skuli landsvæði. Gæðin í hverri lausn eru háð staðháttum og 
markmiðum verkefnis, ásamt þekkingu hönnuðar og framkvæmdaraðila 
á umhverfinu (Ragnar Frank Kristjánsson, 2011). 

Mynd 20.  Áningarstaður í Vatnsskarði við Borgarfjörð Eystri. 
Hönnuður; Erik Rönning Andersen. 
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Landlæsi er einnig góð undirstaða ásamt greiningum á landslagsþáttum 
skipulagssvæðis. Það er mikilvægur eiginleiki að geta skynjað landið, 
séð ástand þess. Án þess erum við blind, okkur skortir landlæsi (Ólafur 
Arnalds og Ása L. Aradóttir, 2015). Við berum ábyrgð á auðlindum 
landsins og það er mikilvægt að við öxlum sameiginlega ábyrgð. 
Landlestur er sjálfsagður hluti almennrar þekkingar á landinu og 
auðlindum þess, skilningur sem hefur mun fjölbreyttara notagildi en 
virðast kann við fyrstu sýn (Ólafur Arnalds og Ása L. Aradóttir, 2015). 
Með landlæsi og landslagsgreiningu að vopni opnum við mikilvægar 
gáttir sem varða skipulagssvæðið, við getum skilgreint sérstök einkenni 
svæðisins, m.a. náttúrufar, lífríki, veðráttu, menningu, tækifæri og ógnir. 
Með landslagsgreiningu verða einnig mikilvægir eiginleikar og þættir 
gerðir sýnilegir þannig að hægt sé að meðhöndla það kerfisbundið bæði 
til að meta og síðan til ákvörðunartöku (Auður Sveinsdóttir, 2014). 
Við getum m.a. metið hvers konar aðgerða eigi að grípa til, til þess að 
áningarstaðurinn geti tekið við þeim fjölda sem á eftir að heimsækja 
svæðið. 

Vandaður undirbúningur er forsenda og grunnur fyrir vel heppnaða 
framkvæmd og með góðum undirbúningi getum við skráð það sem 
viðkomandi sér og upplifir. Í framhaldi þarf að greina það og hafa 
hliðsjón af endanlegri útkomu með það fyrir augum að auka gæði og 
upplifun áningarstaðarins (Ragnar Frank Kristjánsson, 2011).

Hið manngerða umhverfi getur gegnt mikilvægu hlutverki hvað varðar 
aðgengi, aðstöðu og aðdráttarafl áningarstaða. Mikilvægt er þó að hafa 
í huga að allar framkvæmdir við hönnun og skipulag sem hafa áhrif á 
umhverfið okkar mega ekki rýra hið náttúrulega. Manngert umhverfi 
getur styrkt áningarstað og haft jákvæð áhrif á upplifun en manngert 
umhverfi sem er ekki í sátt við umhverfið getur leitt til neikvæðrar 
upplifunar. Við eigum í gegnum hönnunarferlið að tryggja möguleika 
til jákvæðrar upplifunar. 

Vistvæn nálgun er einnig mikilvæg ásamt öryggi og upplýsingaveitu. 
Með vistvænni nálgun stuðlum við að sjálfbærri þróun. Við tökum 
afstöðu til þess hvernig landi verði ráðstafað sem stuðlar að varðveislu 
náttúru- og menningargæða og heilnæmu umhverfi og við skipuleggjum 
út frá náttúruverndarsjónarmiðum. Áningarstaðurinn verður því í sátt við 
umhverfið. Við megum ekki heldur gleyma því að áningarstaðir okkar 
eru ekki allir nýir eða nýlega skipulagðir, þeir geta verið minnisvarði 
um hönnun, fagurfræði og handverk fyrri tíma sem gefur okkur tækifæri 
til að vinna með söguna. Sagan er mikilvægur partur af okkar tilveru og 
lífi og getur kennt okkur fagurfræðilega nálgun við hönnun. 
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4.10 Leiðin að áningarstað
Vegakerfið er ekki bara samgönguæð sem kemur vegfarenda frá a til 
b heldur ein af grunnstoðum ferðaþjónustunnar og ferðaupplifun fyrir 
ferðamanninn. Þar er bílrúðan gluggi að mikilvægri náttúruupplifun. 
Nýjar þarfir hafa skapast með auknum fjölda ferðamanna. Mikið mæðir 
á vegakerfinu vegna aukinnar umferðar og eru því góðar og tryggar 
samgöngur, gott aðgengi og skipulag ferðamannaleiða, áningarstaða og 
vegaútskota við útsýnisstaði forsenda þess að byggja upp þjónustu og 
auka jákvæða upplifun ferðamanna. Auk þess að stuðla að að verndun 
náttúru og umhverfis. Vegur sem liggur beinn yfir landi og er hannaður 
fyrir hraða gefur annars konar upplifun af umhverfinu en vegur sem 
fylgir landslaginu (Skipulagsstofnun, 2015).

Ferðamannaleið gæti verið góður kostur fyrir áningarstaði þar sem 
útfærsla leiðar er í samræmi við landfræðilegar aðstæður og hlutverk 
vegarins. Ferðamannaleið er oftast samsett af nokkrum vegum, tengir 
saman tvo eða fleiri áhugaverða staði og opnar aðgengi að náttúru 
eða menningarverðmætum. Ferðamannaleið getur verið mikilvægur 
liður til að fá ferðamanninn til að stoppa lengur, hún getur styrkt 
stöðu áningarstaða, ferðamannastaða og ferðaþjónustu þar sem 
ferðamanninum er beint á fáa en vel valda staði. Með leiðinni er einnig 
hægt að vekja áhuga á minna þekktum stöðum og um leið minnka álag 
á þá ferðamannastaði sem hafa kannski náð þolmörkum sínum. Við 
getum einnig með ferðamannaleiðum tryggt öryggi vegfarenda, aukið 
náttúruupplifun og um leið verndað viðkvæmt umhverfi. 

Mynd 21. Vegir liggja til allra átta. Þessir eiga það sameiginlegt að bjóða uppá 
fjölbreytta náttúru og útsýni eins og svo margir vegir á Íslandi.  
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Rekja má fyrstu hugmyndir um ferðamannaleið til hönnunar 
landslagsarkitektanna Fredrik Law Olmsted og Calvert Vaux á 
leiðinni Eastern Parkway í Brooklyn í  New York. Hugmyndin með 
ferðamannaleiðinni var að tengja saman nokkra garða og var leiðin 
hugsuð til skemmtiferða. Dæmi eru um ferðamannaleiðir í Evrópu 
og má þar nefna Alsace vínleiðina í Frakklandi og ferðamannvegina í 
Noregi, Nasjonale turistveger. 

Meðal skilyrða sem tengjast og eru sameiginleg með góðum 
ferðamannaleiðum og vegum eru að þar er gert ráð fyrir góðum 
áningarstöðum, myndatökustöðum og bílastæðum þannig að hægt sé að 
stoppa og njóta landsvæðisins (VSÓ Ráðgjöf, 2009). Áningarstaðir eru 
því mikilvægur hluti ferðamannaleiða til að að hægt sé að stöðva og njóta 
umhverfisins. Stór hluti af heildarmyndinni er einnig upplýsingagjöf til 
ferðamanna sem fara um leiðina. Upplýsingaskilti mega ekki skyggja á 
útsýni eða verða til þess að rýra ímynd svæðisins (VSÓ Ráðgjöf, 2009). 

Í vegalögum nr. 80/2007 er hugtakið ferðamannavegur eða 
ferðamannaleið ekki skilgreint en í umhverfisskýrslu samgönguáætlunar 
2015-2026 kemur fram að unnin verði stefna og skilgreining fyrir hönnun 
ferðamannavega, vega þar sem hönnun tekur fyrst mið af upplifun 
fremur en hraða. Ferðamannavegur í skilningi samgönguáætlunar eru 
vegir sem tengja saman áhugaverða staði.

Á Íslandi er engin skilgreindur ferðamannavegur en þó hafa ákveðnar 
leiðir fengið titil eða nafn sem hefur að öllum líkindum komið til vegna 
markaðssetningar ferðaþjónustufyrirtækja. Þessar leiðir gætu verið 
skilgreindar sem ferðamannaleiðir, má þar nefna Gullna hringinn á 
Suðurlandi, sem er hringleið frá höfuðborginni um Þingvelli, Gullfoss 
og Geysi. Demantshringurinn á Norðurlandi, sem er vegur sem liggur 
frá Húsavík að Ásbyrgi og Hljóðaklettum og þaðan að Dettifossi. 

Kort 2. Algengasta leið Gullna hringsins. 
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4.11  Lög og reglugerðir áningarstaða
Við hönnun og skipulag áningarstaða þarf að fylgja ýmsum lögum og 
reglugerðum varðandi framkvæmdir hvers konar mannvirkja í landslagi.
Hér verður farið yfir ýmis lög og reglugerðir sem varða þess konar 
skipulag og hönnun ásamt stefnum sem geta skipt máli.  

4.11.1 Náttúruverndarlög nr. 60/2013

Markmið náttúruverndarlaga er að vernda til framtíðar fjölbreytni 
íslenskrar náttúru, bæði líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni og 
fjölbreytni landslags. Þau eiga að tryggja þróun íslenskrar náttúru á eigin 
forsendum og verndun þess sem þar er sérstætt eða sögulegt. Einnig eiga 
þau að stuðla að endurheimt raskaðra vistkerfa og auknu þoli íslenskra 
vistkerfa gegn náttúruhamförum og hnattrænum umhverfisbreytingum. 
Lögin eiga einnig að miða að vernd og sjálfbærri nýtingu auðlinda og 
annarra náttúrugæða. Í lögunum er einnig tekið fram að þau eigi að:

„Stuðla að samskiptum manns og náttúru þannig hvorki spillist líf eða 
land, loft eða lögur.“

„Auðvelda umgengni og kynni almennings af náttúru landsins og 
menningarminjum sem henni tengjast og efla þekkingu og fræðslu um 
náttúruna.“

„Tryggja rétt almennings til að fara um landið og njóta náttúrunnar og 

stuðla þannig að almennri útivist í sátt við náttúru, landsmönnum til 
heilsubótar og velsældar.“

Öll þessi atriði eru gríðarlega mikilvæg til verndar íslenskri náttúru 
og leggja um leið góðan grunn fyrir framkvæmdir sem geta haft áhrif 
á umhverfið. Náttúrurverndarlögin stuðla einnig að samstarfi m.a. 
hönnuða mannvirkja í landslagi við náttúru og mann. Þau eru líka 
hvatning til að framkvæma í sátt við umhverfið, til að bæði umhverfið 
og náttúran, áningarstaðurinn og maðurinn nái tengingu við hvort 
annað. Náttúrufar á Íslandi er mjög sérstakt og þurfum við að standa 
vörð um þessi sérkenni. Samspil manns og náttúru er eilíf áskorun 
og með náttúruverndarlögum geta mannvirki, aðrar framkvæmdir 
eða almenn umgengni verið í sátt við umhverfið (Borghildur Sölvey 
Sturludóttir (verkefnastj.), n.d.). Ákvæði innan náttúrverndarlaga sem 
snúa að áningarstöðum eru eftirtalin: 

69. grein. Hönnun mannvirkja

Við hönnun vega, virkjana, verksmiðja og annarra mannvirkja skal þess 
gætt að þau falli sem best að svipmóti lands. Við mat á umhverfisáhrifum 
og afgreiðslu leyfisumsókna vegna slíkra framkvæmda skal taka afstöðu 
til þessa atriðis (Lög um náttúruvernd nr. 60/2013).
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17. grein. Almannaréttur, útivist og umgengni 
Réttindi og skyldur almennings

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).

4.11.2 Byggingareglugerð nr. 112/2012

Markmið þessarar reglugerðar er m.a. að vernda líf og heilsu manna, eignir 
og umhverfi með því að tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar. 
Hún stuðlar einnig að endingu og hagkvæmni mannvirkja þannig að 
þau henti íslenskum aðstæðum og stuðla að vernd umhverfisins með 
sjálfbæra þróun að leiðarljósi við hönnun og gerð mannvirkja. Ákvæði 
innan byggingareglugerðar sem snúa að áningarstöðum eru eftirtalin: 

6.2.1. gr. Staðsetning byggingar

Byggingu skal staðsetja og fella að landi innan byggingarreits þannig 
að góð tenging sé milli umhverfis, útisvæðis byggingarinnar og 
byggingarinnar sjálfrar. Byggingu skal staðsetja með tilliti til vindátta, 
birtuskilyrða og skuggavarps þannig að sólar og skjóls njóti á sem 

heppilegastan hátt á leik- og dvalarsvæðum (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).

4.11.3 Reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995

E. Þjónustumerki. 10. gr. / 

Þjónustumerkjum er ætlað að gefa 
vegfarendum upplýsingar um þjónustu sem í 
boði er á leið þeirra. Fyrir áningarstaði er eitt 
skilti sem ber að setja upp við áningarstaði 
s.b.r. reglugerð (Reglugerð um umferðarmerki 
og notkun þeirra nr. 298/1995).

Mynd 22 . E02.63 Áningarstaðir
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4.11.4 Reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 660/2015

Markmið með þessari reglugerð er að tryggja áður en leyfi er veitt fyrir 
framkvæmd, sem kann vegna staðsetningar, starfsemi sem henni fylgir, 
eðlis eða umfangs að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, hafi 
farið fram mat á umhverfisáhrifum. Áningarstaður gæti þurft að fara í 
mat á umhverfisáhrifum ef framkvæmd eða staðsetning áningarstaðar 
gæti valdið töluverðum umhverfisáhrifum. Um umhverfisáhrif segir: 

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).

4.11.5 Landsskipulagsstefnan

Landsskipulagsstefnan er samræmd stefna um skipulagsmál á landsvísu 
og leiðarljós um landnotkun, nýtingu lands og landgæða sem tryggir 
öryggi og heildarhagsmuni. Eitt af leiðarljósum stefnunnar er að 
skipulag byggðar og landnotkunar stuðli að sjálfbærri þróun og er 
þar sett fram samþætt stefna um samgöngur með það að markmiði að 
styrkja byggð. Í stefnunni er lagt til að skipulagsgerð verði nýtt til að 
skilgreina ferðaleiðir. Stefnan er mikilvæg til verndar umhverfis okkar 
og tekur á mikilvægum málum sem snúa að aukningu ferðamanna 

og þeim staðreyndum að margir ferðamannastaðir eru komnir að 
þolmörkum vegna mikillar umferðar. Vaxandi ferðaþjónustu fylgir ekki 
eingöngu álag á vinsæla ferðamannastaði heldur alla innviði sem snúa 
að ferðamennsku m.a. á vegakerfið og áningarstaði. 
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5. Vegagerðin

5.1 Hlutverk
Vegakerfinu er stundum líkt við æðakerfi mannslíkamans sem viðheldur 
starfseminni með því að tryggja eðlilegt blóðstreymi um hina ýmsu 
hluta líkamans. Með sama hætti er traust vegakerfi og góðar samgöngur 
forsenda þess að mannlíf og atvinnulíf geti vaxið og dafnað í þéttbýli 
sem dreifbýli (Vegagerðin, á.á). Vegagerðin er veghaldari þjóðvega 
samkvæmt vegalögum, með veghaldi er átt við að Vegagerðin hefur 
forræði yfir vegum og þeirri þjónustu, vegagerð og viðhaldi sem 
þarf. Hlutverk hennar er einnig að þróa og sjá um vegakerfið á sem 
hagkvæmastan hátt með þarfir samfélagsins, öryggi vegfarenda og 
umhverfissjónarmið að leiðarljósi. 

5.2 Umhverfisstefna
Umhverfisstefna Vegagerðarinnar byggir á meginmarkmiðum, hlutverki 
og gildum Vegagerðarinnar, en gildin eru: Fagmennska, öryggi og 
framsýni. 

Vegagerðin einsetur sér að vera framsýn í umhverfismálum og starfa 
af fagmennsku. Við stefnumótun, hönnun, byggingu og rekstur 
samgöngumannvirkja leitast Vegagerðin við að vernda ósnortið 
land, víðerni og verndarsvæði, vistkerfi, landslagsheildir, náttúru- 
og menningarminjar. Hún leggur áherslur á að takmarka röskun 
lands, frágangur falli vel að landslagi og umgengi sé til fyrirmyndar. 

Vegagerðin vill stuðla að ánægjulegri upplifun veg- og sjófarenda með 
vandaðri hönnun og rekstri sem tekur mið af byggingarlist, varðveislu 
menningarumhverfis og náttúru. Hún vinnur að því að draga úr mengun 
og losun gróðurhúsalofttegunda og vinnur að stöðugum umbótum í 
samræmi við kröfur umhverfisstjórnunarstaðla ISO4001.
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6. Góðar fyrirmyndir

Í íslenskri náttúru liggur vegakerfið okkar oft í gegnum stórbrotið 
umhverfi, umhverfi sem margir eru vanir og umhverfi sem við brunum 
í gegnum til þess að komast fljótt á milli staða. Við hækkum í útvarpinu 
og keyrum í takt við tónlistina með blöðkur fyrir augunum og sjáum 
einungis veginn framundan. Við eigum það til að gleyma að njóta þess 
sem umhverfið hefur upp á að bjóða og þá fallegu sýn sem við getum 
notið. Með því að lengja ferðatímabilið aðeins, staldra við á völdum 
áningarstöðum og njóta fáum við innsýn og fróðleik um landið okkar, 
við upplifum þá kannski umhverfið eins og erlendi ferðamaðurinn og 
komum síðan á áningarstað með smá minningarbrot í hjarta. 

Víða um heim hefur verið lagður metnaður í sérstakar ferðamannaleiðir 
og áningarstaði tengda þeim. Allt frá því að vera litlir áningarstaðir með 
nestisaðstöðu til mikilla mannvirkja við útsýnis- og áningarstaði sem 
gleypa vegfarendann og neyða hann til að stoppa. Útsýnismannvirkið 
á mynd 23 er einmitt dæmi um þesskonar mannvirki sem hefur dregið 
að mikinn fjölda ferðamanna og vakið áhuga á svæði sem var áður illa 
aðgengilegt. 

Það er áhugavert að skyggnast inn í hvað frændur okkar í Noregi hafa 
gert meira til að kynna náttúru sína og einstakt umhverfi og um leið efla 
upplifun ferðalanga, innlendra sem erlendra. Mynd 23. Stegasten. Útsýnispallur og áningarstaður á ferðamannaleið 

við Aurlandsfjellet í Noregi.  
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6.1 Áningarstaðir í Noregi
Í Noregi var farið í stórt þróunarverkefni sem fólst í því að nýta vegakerfi 
landsins  til að auka aðdráttarafl og almenna þekkingu á Noregi, 
norskri náttúru og menningu ásamt því að styrkja ferðamannaiðnaðinn. 
Norsku vegagerðinni (Statens vegvesen) var falið það verkefni af 
hálfu norsku ríkisstjórnarinnar að kanna möguleikann á styrkingu 
ferðamannaiðnaðarins með þessu móti og úr varð verkefnið um Norsku 
ferðamannavegina (Nasjonale Turistveger). Verkefnið hófst árið 1993 
og stendur til ársins 2023. Ferðamannaleiðirnar eru 18 talsins og fara í 
gegnum 2000 km vegakafla í  einstakri náttúru Noregs.

Mynd 25.  Flotane. Áningarstaður á 
ferðamannaleið við Aurlandsfjellet í Noregi. 

Mynd 26. Sohlbergplassen. Áningarstaður á 
ferðamannaleiðinni Rodande í Noregi.  

Mynd 24. Askevågen. Útsýnisstaður við ferðamannaleiðina Atlanterhavsvegen
í fullkominni sátt við umhverfið sitt. 

  Mynd 27. Kleirvodden við Andoya í Noregi.Útsýnis- og áningarstaður í sátt við umhverfið. 
Áningarstaðurinn er á einni ferðamannaleið Norðmanna, Nasjonale Turistveger.  
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Markmiðið með leiðunum er að gera Noreg að enn eftirsóknarverðari 
stað, að efla uppbyggingu dreifbýlis og að upplifun ferðamannsins 
fái hann til að stöðva lengur og hvetji aðra ferðamenn til að koma og 
upplifa það sama. Gerðar hafa verið ráðstafanir til að vegfarendur geti 
sem best notið útsýnis á leiðunum. Aðstaða þar sem ferðamenn hafa 
áð árum saman hefur verið bætt þar sem þörf var á, á öðrum stöðum 
hefur verið ákveðið að auka áhrif náttúrunnar með því að byggja nýja 
útsýnis-og áningarstaði (Matthildur B. Stefánsdóttir, 2016). Arkitektúr 
og skilningur á mikilvægi hans við mótun manngerðs umhverfis spilar 
stórt hlutverk á þessum leiðum  eins og sjá má á mynd 28 og er hann 
jafnframt einn af grunnstoðum verkefnisins ásamt sérvöldum útsýnis- 
og áningarstöðum. Arkitektúrinn þarf að vera einstakur, djarfur og 
frumlegur en á sama tíma þarf hann að falla vel að umhverfi sínu og bjóða 
upp á mismunandi notkun og góða aðstöðu. Fagurfræði, sjálfbærni, gæði 
og fagleg vinnubrögð eru líka eitt af einkennum mannvirkjanna. Má 
segja að nýstárlegum mannvirkjum í landslaginu sé markvisst beitt til 
þess að auka hughrif ferðamannsins auk þess sem þau stuðla að verndun 
náttúrunnar með því að stýra ferðamanninum á ákveðinn stað. 

Með þess konar endurskilgreiningu á vegakerfi Noregs með fagurfræði 
og djarfar hugmyndir í farteskinu hefur Norðmönnum tekist að auka 
framboð ferðamanna og um leið kynna fyrir þeim fáfarnari staði og er 
eitthvað sem við getum tileinkað okkur. Árið 2023 er markmiðið að 
leiðirnar ásamt öllum 250 áningar- og útsýnisstöðunum verði fullkláraðir.

Mynd 28. Tungeneset.  Áningar- og útsýnisstaður á ferðamannaleið í Senja, Noregi.
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Mynd 29. Útsýni frá athugunarsvæði á Kambabrún.

KAMBABRÚN

Kort 3. Staðsetning athugunarsvæðis. 



23

[Academic use only] 

KAMBABRÚN

Mynd 30. Loftmynd sýnir athugunarsvæði og hvítur hringur sýnir afmörkun hönnunarsvæðis. (Loftmyndir ehf. )
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7. Kambabrún

7.1 Forsendur og greining
Hér verður fjallað um athugunarsvæði í Kambabrún á Hellisheiði 
þar sem m.a. verður gert grein fyrir staðsetningu athugunarsvæðis, 
legu, eðli og ástandi ásamt forsendu hönnunarvinnu. Athugunarsvæði 
ásamt leið vegar að athugunarsvæði á sér áhugaverða sögu og verður 
farið yfir hana í stuttu máli. Að lokum er gerð staðháttargreining á 
athugunarsvæði, þess konar greiningu er engin ein aðferð og er 
val á aðferð háð verkefninu sjálfu,  markmiði hönnunarinnar og 
umhverfinu. Styrkur greiningarinnar er að afmörkun ræðst yfirleitt af 
landslagseinkennum svæða (Auður Sveinsdóttir, 2014). Mikilvægum 
atriðum eins og veðurfari, jarðfræði og náttúruvá eru gerð góð skil. 
Auk þess að rýna í sjónræna þætti, allt frá útsýni yfir í liti umhverfisins 
og skilin á milli þess manngerða og hins náttúrulega. Á mynd 32 má 
einmitt sjá hvernig litir og mannanna verk verða órjúfanlegur hluti af 
umhverfinu með tímanum. Greining þessara atriða er mjög mikilvægur 
grunnur og forsenda fyrir vel ígrundaðri hönnunarvinnu á svæðinu. 

Á leiðinni. Alveg að koma.

Komin.
Mynd 32. Hringsjá í Kömbunum. Samsett mynd. Mynd 31. Útsýni frá athugunarsvæði við Kambabrún að vetri. 
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7.2 Almennt um athugunarsvæði
Núverandi svæði er bifreiðastæði á Kambabrún, efst í kömbunum á 
Hellisheiði í Sveitarfélaginu Ölfusi. Upplýsingamerki bifreiðastæða 
á þjóðvegi vísar á athugunarsvæði. Bifreiðastæðið er í umsjón 
Vegagerðarinnar og liggur í um 255 metra hæð yfir sjávarmáli. Á 
svæðinu er mikið útsýni þar sem sjóndeildarhringurinn umvefur þig og 
Suðurlandsundirlendið blasir við en í góðu skyggni má meðal annars 
sjá til Eyjafjallajökuls og Vestmannaeyja.  Víðsýni frá svæðinu er 
einstakt og eru nærliggjandi fjöll, dalir, byggðir, haf og mismunandi 
umhverfisþættir eitthvað sem lætur engan ósnortinn. Á svæðinu er 
stórt upplýsingaskilti sem dregur svæðið nokkuð niður þar sem skiltið 
hindrar sýn yfir Reykjadalinn fyrir ofan Hveragerði eins og sjá má á 
myndum 33 og 34. 

Nokkru fyrir neðan bílastæðið er hringsjá Ferðafélags Íslands, að 
henni er lítill ómerktur stígur sem liggur frá bílastæði yfir vegfláa 
Suðurlandsvegar inn á leifar af malbikuðum stíg sem leiðir upp að 
hringsjánni. Á myndum 35 og 36 má sjá hvernig stígurinn liggur. 
Tröppur liggja upp að hringsjá og er falleg en illa farin hellulögn í 
kringum hana. Ekkert upplýsingamerki gefur til kynna að á svæðinu sé 
hringsjá en þó er gamall staðarvísir sem á stendur hringsjá sem vísar í 
átt að leiðinni að  hringsjánni.  

Mynd 35. Slóði að hringsjá yfir vegfláa Suðurlandsvegar.

Mynd 33. Upplýsingaskilti við bifreiðastæði hindrar sýn yfir Reykjadalinn. 

Mynd 34. Útsýni bak við 
skilti.

Mynd 36. Leifar af malbikuðum stíg 
frá hringsjá. 

Mynd 37. Hringsjáin trónir á toppnum. 
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Notkun svæðis eða bifreiðastæðis hefur aukist mjög í takt við aukinn 
ferðamannastraum til Íslands en mikil umferð er jafnframt um 
Hellisheiði. Samkvæmt upplýsingum Vegagerðarinnar um árdagsumferð 
yfir Hellisheiði (meðalumferð á dag) fara um 5.001-10.000 ökutæki yfir 
Hellisheiðina. Kambarnir liggja í gegnum tvö sveitarfélög, Sveitarfélagið 
Ölfus og Hveragerði en er valið athugunarsvæði í Sveitarfélaginu Ölfus. 

Aðkoma að athugunarsvæði er eingöngu fyrir þá sem eru á austurleið 
og aka niður kambana og er nokkuð kröpp beygja inn á bifreiðastæðið 
eins og sjá má á mynd 38. Beygjan gerir það að verkum að þeir sem aka 
niður kambana þurfa að hægja mikið á bifreið, eða nánast stöðva til að 
geta ekið inn á stæðið og gefur mynd 39 góða mynd af aðkomu inn á 
bifreiðastæðið. Það er til láns að það séu tvær akreinar niður Kambana, 
annars gæti þessi aðkoma valdið óþarfa slysahættu. 

Í Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Ölfuss 2012-2022 eru nokkur markmið 
sem lúta að ferðaþjónustu á svæðinu. Þar segir um markmið í kafla 
3.2.2 Verslunar- og þjónususvæði að stuðla verði að betri þjónustu við 
ferðamenn til að fjölga atvinnutækifærum og renna styrkari stoðum 
undir byggðalagið. Leiðir að þessum markmiðum eru m.a. að leita verði 
eftir nýjum tækifærum á sviði ferðaþjónustu ásamt því að nýta betur 
þau tækifæri sem fyrir eru. Afþreyingarmöguleikum verði fjölgað í 
sveitarfélaginu og hjólreiðastígur meðfram þjóðvegum verði gerður til 
að auka vægi og öryggi ferðamanna á reiðhjóli. Á skipulagsuppdrætti 
sveitarfélagsins sem má sjá á mynd 40 má sjá hjólreiðastíginn sem fer 
um athugunarsvæði.

Mynd 38. Aðgreining Suðurlandsvegar og 
bifreiðastæðis. Bifreiðastæði er 

aðeins frá vegi. 

Mynd 39. Hér sést aðkoma inn á
 bifreiðastæðið. Afar kröpp beygja tekur á 

móti ökumönnum.

Mynd 40. Myndbrot af skipulagsuppdrætti Sveitarfélagsins Ölfus. Mynd sýnir athugunarsvæði 
og appelsínugula línu sem er hjólreiðarstígur sem fer um athugunarsvæði. 
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7.3 Saga Kambanna
Vegur niður Kamba er gömul þjóðleið en vegur þar var lagður árið 1879 
af Eiríki Ásmundssyni sem sá um vegagerð fyrir Landssjóð. Nokkru 
fyrr eða árið 1875 voru sett lög um vegi á Alþingi og skyldi Landssjóður 
sjá um og annast útgjöld af vegum sem lágu á milli landshluta og sýslna. 
Vegurinn niður Kamba þótti of brattur og því lítið notaður (Kristinn 
Magnússon, 2008). Lá vegurinn beint niður heiðina og niður bratta 
hlíðina án nokkurra beygja og var sá vegkafli ásamt 4-5 km langri leið 
yfir eystri hluta Hellisheiðar kallaður Eiríksbrú. Nýr vagnfær vegur 
var síðan lagður niður Kambana í lok 19. aldar eða árið 1894 og sama 
ár hófst lagning vegar yfir Hellisheiðina. Sú vegagerð var í höndum 
Sigurðar Thoroddsen landsverkfræðings sem var þá nýkominn heim frá 
Noregi þar sem hann hafði  kynnt sér vega- og brúagerð þar í landi. 
Þeirri vegagerð lauk árið 1895 (Kristinn Magnússon, 2008). Vegkafli í 
Kömbunum hlykkjast niður hlíðina í ótal beygjum og sýnir legu vegarins 
og þá gerbreyttu hugsun sem liggur að baki hönnunar hans frá næsta veg 
á undan (Kristinn Magnússon, 2008). Var vegurinn upp Kamba mældur 
af Sigurði og varð úr að miða við dráttargetu hesta, þótti hlykkjóttur 
vegurinn mikið undur á þessum tíma. 

Vegurinn var síðan lagaður til á fjórða áratugnum og var haldið í sama 
vegstæði, en á árunum 1970-1972 var vegurinn síðan malbikaður. Þess 
ber að geta að leifar Eiríksbrúar hafa ekki varðveist en hestakjól hafa 
varðveist sunnan vegar. 

Hinn 4. júlí 1973 kom Margrét II Þórhildur Danadrottning í sína fyrstu 
opinberu heimsókn til Íslands ásamt eiginmanni sínum Hinrik prins. 
Hjónin ferðuðust víða um landið og var ein leið þeirra yfir Hellisheiði og 
austur fyrir fjall. Nokkru áður varð uppi fótur og fit hjá Vegagerðinni á 
Suðurlandi þar sem útbúa þurfti bílastæði eða vegaútskot á Kambabrún 
svo hægt væri að stoppa þar með drottninguna til að leyfa henni að njóta 
útsýnis þaðan. Var rokið í það með látum og bílastæði gert klárt fyrir 
komu hennar (Guðmundur Guðbrandsson, munnleg heimild. 9. apríl 
2016). Veður þessa daga var óhagstætt, dumbungur og rigning og úr 
varð að þegar stoppað var með drottninguna á Kambabrún þá komst hún 
ekki út úr bílnum því komið var hávaðarok og hellirigning. Bílastæðið 
á Kambabrún hefur því oft verið kallað „Drottningarplan” í höfuðið á 
Margréti II Þórhildi Danadrottningu.

Mynd 41. Margrét II Þórhildur Danadrottning situr inn í bíl á bifreiðastæði á Kambabrún. 
Mynd tekin 5. júlí 1973. Á rúðu bifreiðar má sjá slagveðrið.  
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7.4 Jarðfræði
Athugunarsvæði er í Kömbunum sem tekur við af Hellisheiði, þar 
sem Kambarnir halla niður í Ölfus að austanverðu. Heiðin er víðast 
eldbrunnin og eru hraun að mestu vaxin mosa og lyngi. Berggrunnur 
Ölfuss er nær allur frá Kvartertímabilinu eða yngri en 1.8 milljón ára. 
Hellisheiðarhraun eru talin vera þrjú mismunandi hraun sem hafa öll 
komið upp á mjóu belti sem nær frá Eldborg undir Meitlum og norður í 
Innstadal á Hengli og er elsta hraunið, Heillisheiðarhraun A, 10.300 ára 
gamalt. Rann það niður Kambana og breiddi úr sér um flatlendið austan 
við Varmá í Hveragerði. Hellisheiðarhraun B/C er 5.700 ára gamalt 
og eru mismunandi hrauntungur úr sama gosi, sem runnu einnig niður 
Kambana niður í Ölfus, sömu leið og Hellisheiðarhraun A. Til gamans 
má geta þá mynda þessi hraun grunninn undir Hveragerði (Ferlir, á.á ). 
Samkvæmt Landupplýsingakerfi í flokknum um nytjaland (Fanney 
Ósk, Sigmundur Brink og Ólafur Arnalds, 2014) þá er athugunarsvæði 
flokkað sem rýrt mólendi, mosaland og hálfgróið land eins og sjá má 
á korti hér til hliðar.  Mosaland hefur ákaflega takmarkaða framleiðni 
en gegnir mikilvægu hlutverki við framvindu t.d. í nýju hraunum og 
röskuðu landi (Ólafur Arnalds og Ása L. Aradóttir, 2015). Hálfgróið land 
fylgir Suðurlandsvegi niður Kambana sem gefur okkur að landgræðsla 
hafi farið fram við veginn en Vegagerðin hefur verið í hópi allra stærstu 
aðila í Landgræðslu á Íslandi. Algengasta flokkunin við athugunarsvæði 
er mosi en aðeins neðar við athugunarsvæði er víða rýrt mólendi. Þess 
má geta að rýrt mólendi er langútbreiddasti gróðurflokkurinn á Íslandi 
og einkennist af lyngtegundum, mosum og fléttum.    Kort 4. Kort sýnir flokkun gróðurs á athugunarsvæði. Hvítur hringur er 

utan um athugunarsvæði í Kömbunum. 
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7.5 Veður
Ríkjandi vindáttir á athugunarsvæði taka mið af staðháttum og 
landslagi. Þannig lagar vindur sig mikið að meginstefnu aðliggjandi 
fjalla (Steinsholt sf. og Landmótun, 2012). Athugunarsvæði er í um 255 
metrum yfir sjó og er mjög opið og sólríkt þegar við á, að því gefnu 
getur verið nokkuð vindasamt á hvaða árstíma sem er og getur blásið 
hressilega úr hvössustu vindáttunum sem eru NA- átt og N- átt. Einnig 
getur blásið nokkuð úr Sunnanátt. Þar sem athugunarsvæði liggur hátt 
gætir oft mikilla veðraskila á svæðinu og getur þung þoka lagst yfir 
svæðið. Höfundur veitti því athygli að við hringsjá á athugunarsvæði 
var hvassara en á sjálfu bifreiðastæðinu, svæðið liggur aðeins hærra og 
er greinilegt að vindstrengur leikur um svæðið. Við skipulag og hönnun 
á svæðinu þarf því að taka tillit til veðurs og mikilla snjóþyngsla og 
tilheyrandi snjómoksturs. Þar sem athugunarsvæði er bifreiðarstæði 
og liggur við þjóðveg (1) reynir Vegagerðin eftir bestu getu að halda 
bílastæðinu opnu að vetri jafnt við þjóðveginn og er því reglubundinn 
snjómokstur á svæðinu  (Guðmundur Guðbrandsson, munnleg heimild, 
9. apríl 2017). Á mynd 42. hér til hliðar er gert grein fyrir tíðni 
vindátta á athugunarsvæði. Vindrós frá Vindatlas Veðurstofu Íslands af 
athugunarsvæði má finna í viðauka 1.

VINDAKORT

Mynd 42. Vindakort sýnir vindrós og algengustu vindáttir á athugunarsvæði. 
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7.6 Náttúruvá 
Eldstöðvakerfi innan Sveitarfélagsins Ölfuss eru Hengilskerfið og 
Brennisteinsfjallakerfið og urðu síðustu eldgos í Brennisteinsfjallakerfinu 
á 10. og 13. öld en í Hengilskerfinu fyrir um 2000 árum. Tíða en 
væga skjálfta er því að finna á Ölfussvæðinu og eiga þeir upptök sín á 
Hengilsvæðinu og hefur stærsti skjálfti þar mælst 5,5 á Richters-kvarða. 
Nálægð Ölfuss við sprungusvæði er mun meira en við skjálftaupptök 
Suðurlandsskjálfta og því má ekki vanmeta þann áhrifamátt sem 
skjálftar sem eiga upptök sín á Hengilsvæðinu geta haft í för með sér. 
Vegna jarðskjálftahættu er nauðsynlegt að hyggja sérstaklega vel að 
undirstöðum bygginga og gæta þess að ekki séu sprungur, misgengi eða 
stallar undir sökklum við mannvirkjagerð á athugunarsvæði. Skv. ÍST 
13/1989 er Sveitarfélagið Ölfus á álagasvæði 4 og þar gilda sérstakar 
reglur um burðarþol bygginga (Steinsholt sf. og Landmótun, 2012)

Mynd 43. Einstök náttúra athugunarsvæðis. 
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7.7 Sjónrænir þættir
Eins og fram hefur komið þá er mikið útsýni yfir víðáttu og undirlendi 
Suðurlands frá athugunarsvæði og er það ein aðal ástæðan fyrir 
staðsetningu bifreiðastæðis. Mikilvægt er því að skerða ekki sjónræn 
áhrif við hönnun áningarstaðar á athugunarsvæði. Útsýni yfir víðáttu 
undirlendisins er og kemur til með að vera megin aðdráttarafl svæðisins 
og er mikilvægur partur upplifunar þeirra sem dvelja á svæðinu og 
þeirra sem aka Suðurlandsveg niður kambana. Tækifæri vegfarenda á 
Suðurlandsveginum til þess að njóta útsýnis er einnig mjög mikilvægt 
og ber ekki að skerða.  Sjónræn áhrif skóglaus svæðis eins og umhverfi 
athugunarsvæðis eru margfölduð á við svæði sem er skógi vaxið og liggur 
styrkur í þesskonar umhverfi. Mikið útsýni veitir einnig mikilvægan 
aðgang að kennileitum frá svæðinu, allt til fjalla, byggða og sjávar.

Ingólfsfjall
VestmannaeyjarReykjafjall

Tindar Núpafjall

Ölfus
Hveragerði

EyrarbakkiSelfoss

Hvar sem þú stendur á athugunarsvæði þá er útsýni óskert og einkennist 
eins og fyrr segir af víðáttu undirlendisins og mjög opnu rými og er 
eftirtektarvert hvernig undirlendið myndar greinilegan flöt. Í umhverfi 
okkar má einnig sjá línur nánast hvar sem er litið en sú gerð sem er 
hvað mest afgerandi þegar horft er frá athugunarsvæði er lárétt lína 
sjóndeildarhringsins og hefur línan mikil áhrif á heildaryfirbragð 
svæðisins. Þó þú standir í fjarska og horfir á fjarlægar byggðir, eyjar 
og fjöll þá verður útsýnið samt að því umhverfi sem þú ert í, sjónrænu 
áhrifin mynda tengsl og tengja þig við umhverfið. Þá mynda fjöllin 
rúmtak og ákveðið utanumhald og þyngd sem dempar niður flatt 
undirlendið. Á myndinni hér að neðan má sjá hvernig óskert útsýnið 
veitir aðgang að kennileitum. Á næstu síðu má svo sjá myndir teknar 
frá athugunarsvæði sem sína sjónræn áhrif lita og hvernig þeir geta sett 
svip sinn á umhverfið. 

Mynd 44. Útsýni veitir mikilvægan aðgang að kennileitum. Útfærsla höfundar
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Litir náttúrunnar geta nært okkur og haft mikil áhrif á sjónræna 
upplifun okkar á umhverfinu. Við getum skynjað umhverfið 
mismunandi eftir árstíðum en engu að síður er greinileg fjölbreytni lita í 

umhverfi Kambabrúnar. Birtingamynd vorsins kemur fram í litum ásamt 
manngerðu efnisvali sem fellur að litapallettu umhverfisins og myndar 
heild eins og sjá má á samsettri mynd hér að ofan.

Mynd 45. Litatónar umhverfisins. 
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7.8 Samantekt
Stórbrotið landslag og útsýni er ein sérstaða athugunarsvæðis, einnig 
liggur sérstaða í þeim tengslum sem er hægt að ná við náttúruna 
þegar sjóndeildarhringurinn umvefur þig.  Þessi mikla víðsýni er 
einn stærsti partur upplifunar vegfarenda eins og sjá má á mynd 46 
hér til hliðar. Veðurfarsþættir hafa líka áhrif á sérstöðu svæðisins og 
geta aukið upplifun vegfarenda þegar áð er á svæðinu, þar er meðal 
annars hægt að sjá þokuna skríða niður Kambana, skýin teygja sig 
niður á fjallstoppa í fjarska eða sólina rísa úr haffletinum.  Þá getur 
svæðið verið tignarlegt þegar norðurljósin dansa á heiðum vetrarhimni í 
hægum norðanvindi.  Saga vegagerðar á svæðinu er líka sóknarfæri og 
getur flutt vegfarenda aftur til fortíðar.  Fræðileg samantekt og greining 
á völdu athugunarsvæði myndar sterkan grunn fyrir hönnunartillögu, 
einkum vegna þeirra möguleika sem endurbætt skipulag og hönnun hafa 
í för með sér en sú vinna styrkir ennfremur mikilvægar stoðir. Getur 
hönnunartillaga athugunarsvæðis meðal annars tengt vegfaranda við 
sögu, náttúru og umhverfi, aukið aðdráttarafl til muna og eflt upplifun 
vegfaranda með bættu aðgengi og hönnun í sátt við umhverfið. Einnig 
liggur styrkur í því að athugunarsvæði er ekki síður mikilvægt fyrir þá 
sem búa eða hafa búið í nágrenni athugunarsvæðis. Þar segir m.a. frá  
íbúum á Selfossi að þegar komið er að Kambabrún og undirlendið blasir 
við ásamt ljóstýru frá Selfossi að þá séu þeir komnir heim. Það má ekki 
gleymast að umhverfi okkar og skipulag þess getur verið okkar allra 
stolt. Getur höfundur tekið undir þessi orð. 

Mynd 46. Ferðalangar á bifreiðastæði 
Kambabrúnar. Þeir létu ekki nístings kulda stöðva sig til að ná mynd af sér með 

Suðurlandsundirlendið og sjóndeildarhringinn í bakgrunn. 
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8. HÖNNUNARTILLAGA

8.1 Hönnunarforsendur
Forsendur og markmið við gerð hönnunartillögu á 
athugunarsvæði er að endurskipuleggja svæðið og færa það úr því að vera 
bifreiðastæði í það að vera áningarstað. Áningarstað þar sem 
vegfarendi getur stöðvað, áð um stund og notið þess sem 
umhverfið hefur upp á að bjóða. Að upphefja það aðdráttarafl sem svæðið 
hefur og um leið finna leiðir til að auka jákvæða upplifun þeirra sem 
fara um svæðið, hampa sérkennum svæðisins og hanna í sátt við 
umhverfið með verndun náttúru í huga. Einnig er það markmið að stýra 
umferð og með því draga úr neikvæðum áhrifum ágangs ferðamanna á 
svæðinu auk þess að auka öryggi með því að breyta aðkomu að svæðinu.  

Með þessum markmiðum, fræðilegri samantekt og niðurstöðum úr  
greiningarvinnu er höfundur komin með gott leiðarljós í veganesti og 
öruggar forsendur fyrir hönnunartillögu á athugunarsvæði á Kambabrún.  

8.2 Áskoranir
• Hanna áningarstað í sátt við umhverfið með verndun náttúru í 

huga.
• Nota slitsterk og endingargóð efni sem veðrast vel.
• Að rýra ekki hið náttúrulega með hinu manngerða.
• Hampa sérkennum. 
• Stýra umferð, hvar má vera og hvar ekki. 

• Gefa tilefni til að ganga eða hreyfa sig eftir akstur. 
• Byggja upp eftirvæntingu. 
• Skapa tilefni til að staldra við. 
• Auka jákvæða upplifun, upphefja aðdráttaraflið. 
• Fræðandi t.d. upplýsingaöflun. 
• Gera ráð fyrir hjólandi umferð. 



35
 30

ÁNINGARSTAÐUR Á 
KAMBABRÚN

Mynd 47. Hönnunartillaga að áningarstað við 
Kambabrún.
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8.3 Greinagerð 

Aðkoma og aðgengi
Aðkoma að svæðinu hefur verið stórlega bætt og er nú örugg og greinileg 
aðkoma inn á svæðið með 200 m aðrein sem liggur út frá Suðurlandsvegi 
í austur. Hámarkshraði lækkar úr 90 km/klst af þjóðveginum (1) niður í 
30 km/klst þegar komið er að bifreiðastæði. Álíka 200 m aðrein liggur 
frá svæðinu sem sameinast síðan Suðurlandsvegi neðar í Kömbunum. 
Malbikað bifreiðastæði fyrir 34 bifreiðar er á svæðinu, af þeim eru 2 
bifreiðastæði fyrir hreyfihamlaða. Einnig má finna sér bifreiðastæði 
á svæðinu sem getur rúmað 3-4 langferðabifreiðar, allt eftir lengd. 
Óhindrað aðgengi er frá bílastæði að útsýnispalli.

Efri útsýnispallur 
Steyptur og uppbyggður útsýnispallur stendur út frá bifreiðastæði 
Kambabrúnar og vísar í átt undirlendinu þar sem lárétt lína 
sjóndeildarhringsins tekur á móti formi pallsins. Útsýnispallurinn er 
brúin sem brúar bilið á milli áningarstaðar og sjóndeildarhringsins og 
tengir vegfarandann við hið óendanlega. Pallurinn skagar út, snertir 
ekki jarðveginn og fær að fljóta og taka á móti útsýninu. Tröppur 
liggja niður af útsýnispalli inn á neðra dvalarsvæði. Útsýnispallur og 
svæði fyrir framan bifreiðastæði er afgirt og er handrið bæði úr gleri og 
kortenstáli. Gott aðgengi er á útsýnispalli og geta vegfarendur dreifst 
vel um svæðið. Við norðurenda bifreiðastæðis er aðstaða til að setjast 
niður á þar til gerðum palli, njóta útsýnis yfir Reykjadalinn og um leið 

dingla fótunum fram af brúninni. Ekki er hætta á falli fram af brúninni 
þar sem bifreiðastæði er ekki uppbyggt á þessum enda heldur myndar 
vegflái aflíðandi brekku. Aðstaða er til að setjast niður fyrir framan 
bifreiðastæði þar sem handrið er úr gleri. Salernisaðstaða er nauðsynleg 
til að vegfarendur geti áð lengur og má finna aðstöðuna austan megin á 
bifreiðastæði. Aðstaðan er í nokkuð lágstemmdri steyptri byggingu sem 
fellur vel að útsýnispallinum og er steyptur veggur sem skýlir byggingu 
frá Suðurlandsvegi. 

Mynd 48. Fínpússaður áningarstaður fyrir næstu heimsókn 
Danadrottningar, krossum bara fingur og tær að það verði blíðskapar veður í það sinn. 
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Neðri útsýnispallur og dvalarsvæði
Neðri útsýnispallur er dvalarsvæði vegfarenda í skjóli frá norðanáttinni. 
Hér er hægt að ná betri tengslum við náttúruna í næði, setjast niður á 
þar til gerðum bekkjum og slaka á fjarri áreiti Suðurlansdvegar.  Útsýni 
héðan er ekki síður stórbrotið en frá efra útsýnissvæði. Fyrir einstaklega 
hressa ferðalanga þá eru tvö niðurgrafin trampólín fyrir framan 

dvalarsvæði sem bíður upp á orkulosun og  góða hreyfingu en um leið 
upp á frábæra myndatöku. Þar getur sá sem er ljósmyndaður svifið 
hátt upp í loftið með sjóndeildarhringinn og víðáttu undirlendisins í 
bakgrunn. Umhverfis trampolín eru gúmmímottur fyrir öryggi 
þeirra sem hoppa og ef einhver verður of ákafur fyrir myndatöku. 
Dvalarsvæðið er tilvalin staður til að njóta líðandi stundar, hvíla sig eftir 
akstur, hreinsa hugann eða gantast í stórbrotnu umhverfi.

Mynd 49. Hoppandi glaður vegfarendi stóðst ekki mátið og hoppaði glaðbeittur upp að 
sjóndeildarhringnum fyrir hina fullkomnu mynd. Þessi fer á Instagram. #kambarhorizon
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Mynd 50. Mynd sýnir hvar nærmynd er tekin úr grunnteikningu. 
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Mynd 51. Mynd sýnir borð og bekki á dvalarsvæði. Mynd 52.. Mynd sýnir nærmynd af dvalarsvæði.

Mynd 53. 
Mynd sýnir
 legubekki á 
dvalarsvæði.
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Hjólreiðastígur og aðstaða
Eins og hefur komið fram hér áður þá er gert ráð fyrir hjólreiðastíg 
sem liggur um hönnunarsvæði skv. Aðalskipulagi Ölfuss 2010-2022. 
Malbikaður hjólreiðarstígur liggur nú meðfram aðrein inn á svæðið, 
þegar komið er að útsýnispalli liggur stígurinn undir útsýnispallinn og 
meðfram bifreiðastæði að neðan til. Þar er nú aðstaða fyrir hjólreiðamenn 
til að tilla sér niður en þar er einnig svokallað “pitstop” þar geta 
hjólreiðamenn hugað að hjólum sínum, meðal annars pumpað í dekkin. 

Frá svæðinu liggur síðan malarstígur niður hlíð Kambanna, stígurinn 
liggur vel í landslagi og hlykkjast niður Kambana þar til hann rennur 
saman við malbikaðan hjólreiðastíg meðfram Suðurlandsvegi neðst í 
Kömbunum.

Fræðsla
Á svæðinu gefst kostur á að fræðast um sögu og nánasta umhverfi 
áningarstaðar. Á efri útsýnispalli er upplýsingaskilti, 2 sjónaukar og 
hringsjá. Hringsjá er skorin út í steypu fyrir miðju útsýnispalls þar sem 
korten stál myndar útlínur. Á hringsjá gefst vegfarendum kostur á að 
kynna sér fjöll og önnur mikilvæg örnefni í nágrenninu. 

Efnistaka
Eins og við margar framkvæmdir þá er einhver efnistaka nauðsyn og 
við þessa framkvæmd er hún þörf að einhverju leiti. Við hverskonar 
framkvæmdir er mikilvægt að efnisnámur séu í nálægð við 
framkvæmdarsvæði, en það þýðir lægri flutningskostnaður, minni 
mengun og minni áraun á vegakerfið (Ragnar Frank Kristjánsson).  
Nokkur efnistökusvæði eru nálægt hönnunarsvæði og má þar nefna 
Lambafell sem er bólstrabergsnáma við Þrengslaveg, Núpanáma við 
Þorlákshafnarveg sem er malarnáma, einkum nýtt til vegagerðar og 
Þórustaðanáma í Ingólfsfjalli sem er malar- og bólstrabergsnáma 
(Steinsholt sf. og Landmótun, 2012). 

Mynd 54. Við brunum niður hlíð kambana á ógnarhraða á undan þokunni, 
frábært að geta notið útivistar frá áningarstað. 
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Efniviður mannvirkis 

Steinsteypa
Útsýnispallur er byggður úr steinsteypu, hún fellur vel að umhverfinu 
og myndar þyngd og öryggi, hér þarf ekki að spígspora og tipla heldur 
göngum við einbeittum skrefum að sjóndeildarhringnum. Steinsteypan 
hefur reynst vel í íslenskri veðráttu og er mjög endingargott og nokkuð 
viðhaldsfrítt efni.

Korten stál
Korten stál má meðal annars finna í handriðum mannvirkis. Stálið ryðgar 
smá saman vegna veðurs og vinda og fær á sig fallegan rústrauðan blæ 
sem er tenging við rauðan lit jarðvegs Reykjadalar, en gott útsýni er yfir 
Reykjadalinn frá hönnunarsvæði. Við tökum styrkum höndum um stálið 
sem á í nánu sambandi við jarðveginn. 

Gler
Inn á milli stál handriða má finna gler. Glerið er glugginn að útsýninu og 
skerðir ekki sjónræn áhrif. Glerið veitir líka öryggi vegfarenda og gefur 
góða mynd af því hvernig veðri er háttað, ef það fer framhjá einhverjum. 

Lerki
Viðurinn veitir mannvirkinu mýkt á móti kaldri áferð steinsteypunnar, 
glersins og stálsins og nær tengingu við umhverfið. Við kíkjum á milli 
viðarrimlana á leiðinni niður stigann og tökum nokkur skemmtileg spor 

á neðra dvalarsvæðinu sem ber lerkið vel. Lerkið veðrast með tímanum 
og myndar gráan blæ sem fellur vel að gráum tónum mannvirkis. 

Körfur (e. gabions)
Sem burðarvirki fyrir fremsta part bifreiðastæðis og efri útsýnispalls 
eru tilbúnar körfur úr stálneti eða grindum sem eru fylltar með sérvöldu 
grjóti og lífrænu efni. Með tímanum myndast gróður innan um grjótið 
sem myndar þá nokkuð grænan og lífrænan vegg sem dempar niður 
sjónræn áhrif mannvirkis á umhverfið. 

Mynd 55-56. Korten stál- og gler handrið eins og á 
útsýnispalli. 

Mynd 57. Dæmi um hvernig 
Gabion körfur getur litið út.

Mynd 58. Mynd sýnir efnivið mannvirkis.
Mannvirki er í þrívídd.  

Steinsteypa

Lerki

Körfur (e.gabions)

Malbik
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Sneiðing A-A 
1:1000

Mynd 61. Snið af hönnuartillögu og 
svæði frá vestri til austurs.

Mynd 59. Skema sýnir hönnunartillögu. 
Örvar sýna leiðarkerfi hjólreiðamanna 

að og frá áningarstað. 

Mynd 60. Skema sýnir hönnunartillögu. 
Punktar sýna hvar ferðamaðurinn getur áð og 

hvernig hann getur dreifst um svæðið. 

A

A

Mynd 62. Mynd sýnir 
hvar snið er tekið.  

(Mynd er ekki í kvarða.)
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Hreyfa sig eftir akstur

Hönnun í 
sátt við umhver�ð

Slitsterk og 
endingargóð efni

Stýring umferðar

Gera ráð fyrir hjólandi 
umferð

Tilefni til að staldra við

Skapa eftirvæntingu

Auka jákvæða
upplifun

Fræðandi

Rýra ekki hið 
náttúrulega með hinu 

manngerða
Hampa sérkennum

10

8
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Mynd 63. Áskorana mynd sýnir hugmynd höfundar um hvernig til tókst við hönnun 
áningarstaðar með leiðarljós áskorana að vopni. Mynd er útfærsla höfundar. 

Lokaorð og umræður

Með skynjun og landlæsi ásamt samspili annarra mikilvægra þátta sem 
höfundur hefur komið inn á í fræðilegum hluta verkefnis þá náum við 
sterkari tengslum við umhverfið sem myndar sterkari grunn að hönnun 
mannvirkis í landslagi, mannvirkis sem verður þá ósjálfrátt einnig í sátt 
við umhverfið. 

Oft hefur komið fram í fjölmiðlum og öðrum samfélagsmiðlum sú um-
ræða að við séum að tapa skynjun okkar og tengslum við umhverfið 
okkar og náttúru, hraði samfélagsins tekur frá okkur þann tíma sem við 
getum varið í náttúrunni og tölvuvæddur heimur og rafrænt uppeldi bar-
nanna okkar leiðir okkur inn á við. Við þurfum til að mynda ekki lengur 
að gá til veðurs, við horfum á eldgos í beinni og göngum í frumskógi 
Amazon í gegnum þrívíddarheim. Er þessi rafræni heimur að ræna teng-
slum okkar við umhverfið og náttúruna eða er aðgengi að náttúrunni 
ekki næginlegt? Áningarstaðir við veginn, þar sem nútímamaðurinn er 
leiddur frá einum stað til annars getur styrkt þessi náttúrutengsl en þá 
þarf aðgengi og möguleiki til jákvæðrar upplifunnar að fylgja með. Að 
mata nútímamanninn með upplýsingum í gegnum rafheima gæti fengið 
hann af stað til að kanna ókunnar slóðir, líta upp úr tölvunni, setjast upp 
í rafbílinn sinn og bruna eftir leiðsögn snjalltækis um ókunnar slóðir.  

Eins og höfundur hefur komið að í gegnum þetta verkefni þá er margt 
sem þarf að huga að til þess að áningarstaður bjóði þig velkominn og 

næri þig með því sem umhverfið hefur upp á að bjóða. Í gegnum grein-
ingarvinnu og við hönnun áningarstaðar vakti það athygli höfundar 
hversu mikilvæg afþreying getur verið til jákvæðrar upplifunar. Afþrey-
ing getur verið tækifærið til að hreyfa sig, stunda útivist en getur einnig 
verið að áningarstaðurinn bjóði upp á mismunandi staði, að það sé hægt 
að ganga upp og niður og upplifa umhverfið útfrá mismunandi sjónar-
hornum.  Verkefnið veitti höfundi tvímælalaust þekkingu á mikilvægum 
gildum við greiningu og hönnun í umhverfinu, hönnun þar sem fagur-
fræðilegt gildi og samspil ólíkra þátta mynda styrkar stoðir. Verkefnið 
hefur einnig varpað ljósi á það hversu langt við eigum í land við hönnun 
og skipulag áningarstaða á Íslandi og um leið sýnt fram á mikilvægi 
þess að gera betur. Við berum ábyrgð á því að efla jákvæða upplifun 
þeirra sem fara um landið og það er í okkar höndum að fara vel með 
það, byrjum strax. 
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64,015N 21,255V
(tugabrotsgráður WGS84)

Vindatlas
2017-04-07 22:39
(ár-mán-dags klst:mín)

Samantekt meðalvindhraða og orkuþéttleika

Hæð [m] Mælistærð 0,000 m 0,030 m 0,100 m 0,400 m 1,500 m

10 Meðalvindhraði [m/s] 8,3 6,1 5,4 4,2 2,8

10 Orkuþéttleiki [W/m2] 704 275 182 88 26

25 Meðalvindhraði [m/s] 8,8 7,0 6,3 5,3 4,1

25 Orkuþéttleiki [W/m2] 778 376 276 165 74

50 Meðalvindhraði [m/s] 9,9 8,1 7,5 6,6 5,4

50 Orkuþéttleiki [W/m2] 1.013 555 433 290 160

100 Meðalvindhraði [m/s] 11,2 9,5 8,9 8,0 6,9

100 Orkuþéttleiki [W/m2] 1.422 859 703 509 322

200 Meðalvindhraði [m/s] 12,0 10,6 10,0 9,2 8,1

200 Orkuþéttleiki [W/m2] 1.853 1.249 1.055 812 564

Staðsetning breidd/lengd (WGS84): 64.0154 -21.2546

Hrýfislengd (m): 0,000

Hæð (m): 10,0

0 10 20 30 40

Vindhraði [m/s]

0%

2%

4%

6%

8%

T
íð

n
i [

%
]

Weibull-dreifing tíðni sem fall af vindhraða

A:9.62

k:1.822

0°

5%

10%

30

6
0

9
0

1
2
0

150

180

210

2
4
0

2
7

0

3
0
0

330

360

12%

Vindur blæs inn að miðju

Veðurstofa Íslands
Bústaðavegi 7-9 / 150 Reykjavík

522 6000 (sími) / 522 6001 (fax)

www.vedur.is

Viðauki 1

Vindatlas Veðurstofu Íslands frá athugunarsvæði við 
Kambabrún. Veðurstofa Íslands. (á.á.) Vindatlas. Sótt 
7.apríl 2017 af:  http://vindatlas.vedur.is/


