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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brynja Sigríður Gunnarsdóttir 
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Ágrip 
Góð útivistarsvæði eru nauðsynleg svæði til að komast í snertingu við 

náttúruna en útivist í náttúrulegu umhverfi er talið vera lykilatriði þegar 

kemur að heilsu og vellíðan. Gæði umhverfisins skiptir því miklu máli 

og mikilvægt er að hafa umhverfi sem stuðlar að heilbrigðari lífstíl og 

bættri lýðheilsu. Sjávarsíðan hefur alla tíð haft aðdráttarafl á fólk en þar 

eru fjölbreyttir útivistarmöguleikar. Á höfuðborgarsvæðinu eru 

náttúrulegar strendur af skornum skammti þar sem landfyllingar eru 

víða. Á Kjalarnesi er náttúrleg strandlengja og lífmiklar fjörur sem 

mikið eru notaðar af heimamönnum til útivistar.  

 

Í þessu verkefni er fjallað um þann ávinning sem fæst af útivist í 

náttúrulegu umhverfi og við sjávarsíðuna. Almennt er fjallað um ímynd 

staðar og hvernig megi auka aðdráttarafl og skapa staðbundin verðmæti. 

Góð strandsvæði eru tekin fyrir sem eru vel heppnuð til útivistar og 

upplifunar og skapa verðmæti fyrir samfélag sitt. Fjallað er almennt um 

Kjalarnes og sérkennin dregin fram til að fá skilning á þeim tækifærum 

sem svæðið hefur upp á að bjóða. Markmið þessa verkefnis er að þróa 

útivistarsvæði við strendur Kjalarness sem stuðlar að aukinni útivist og 

bættri lýðheilsu. Auka aðgengi að strandlengjunni og ýta undir 

upplifunarþætti svæðisins. Ásamt því að ýta undir staðarímynd og 

skapa verðmæti fyrir Kjalarnes. Með markmiðin að leiðarljósi er unnin 

hönnunartillaga að útivistarsvæði í Hofsvík á Kjalarnesi.  

 
 

Lykilorð: Kjalarnes, sjávarsíðan, strendur, náttúra, landslag, útivist, 

lýðheilsa, upplifun, aðdráttarafl, staðarímynd, hönnunartillaga. 
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Þakkir 
Ég vil fá að þakka öllum sem hafa komið að verkefninu. Ég vil þakka 

leiðbeinanda mínum Sigurborgu Ósk Haraldsdóttur fyrir leiðsögn og 

innblástur. Helenu Guttormsdóttur, brautarstjóra, vil ég þakka fyrir 

endalausa hvatningu, innblástur, leiðsögn og gleði í gegnum árin.  

 

Ég vil fá að þakka fjölskyldu og vinum fyrir stuðning og hvatningu á 

meðan námi mínu stóð. Einnig vil ég fá að þakka bekknum mínum og 

öðrum nemendum fyrir samfylgdina og tímana hér á Hvanneyri. Ég vil 

þakka kennurum fyrir að veita mér innblástur og leiðsögn í náminu 

ásamt öðru starfsfólki skólans. 

Pabba mínum Gunnari Árnasyni vil ég þakka fyrir allar ferðirnar út á 

land sem vöktu áhuga minn á náttúru og umhverfi, mömmu minni 

Jóhönnu Pálmadóttur fyrir endalausan stuðninginn á meðan námi mínu 

stóð, Jóel Daða Ólafssyni fyrir stuðninginn og hvatninguna, systur 

minni Margréti Gunnarsdóttur fyrir yfirlesturinn, Sólrúnu Öglu 

Bjargardóttur fyrir yfirlestur og ábendingar, Kristínu Pétursdóttir fyrir 

hjálpina með autocad, Sigmundi Helga Brink vil ég þakka fyrir hjálpina 

með loftmyndina og Björn Inga Edvardssyni fyrir hæðarlínugögn. 
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1! Inngangur 

1.1! Tilurð verkefnisins 
Höfundur hefur lengi haft áhuga á því að hanna útivistarsvæði við 

sjávarsíðuna sem býður upp á tengingu við hafið. Umhverfið getur verið 

hvetjandi til útivistar en útivist í náttúrulegu umverfi er talið vera 

lykilatriði til að auka heilsu og vellíðan manna (Bull, 2013). Mikilvægt 

er að hanna umhverfi sem stuðlar að bættri líkamlegri og sálrænni 

vellíðan. Með góðu skipulagi er hægt að hanna umhverfi sem stuðlar að 

heilbrigðari lífstíl, góð útivistarsvæði eru því nauðsynleg fyrir bætta 

lýðheilsu. 

 

Sjávarsíðan hefur alla tíð haft aðdráttarafl á fólk. Þar býðst einstök 

upplifun og fjölbreyttir útivistarmöguleikar. Samkvæmt Aðalskipulagi 

Reykjavíkurborgar 2010-2030 eru strandsvæði hluti af heildarskipulagi 

opinna svæða (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013a). Þau eru talin 

mikilvæg svæði til útivistar og afþreyingar. Á höfuðborgarsvæðinu eru 

náttúrulegar strendur af skornum skammti þar sem landfyllingar hafa 

tekið yfir stóran part. Á Kjalarnesi hefur hins vegar náttúruleg 

strandlengjan fengið að standa. Það má segja að þar sé falin náttúruperla 

þar sem tilvalið er að þróa útivistarsvæði. 

 

 

Útivist: dvöl undir beru lofti, það að vera úti. 

 

Lýðheilsa: almennt heilsufar í samfélagi, líkamlegt og andlegt.  

 

1.2! Markmið 
Markmið þessa verkefnis er að skoða þann ávinning sem fæst af útivist 

við sjávarsíðuna og vinna með þau tækifæri sem strendur Kjalarness 

hafa upp á að bjóða ásamt því að bæta upplifunarþætti og aðgengi að 

svæðinu. Einnig verður leitast við að ýta undir staðarímynd og skapa 

staðbundin verðmæti fyrir Kjalarnes. Unnin verður hönnunartillaga 

með eftirfarandi markmið að leiðarljósi.  

 

1.3! Rannsóknarspurning 
 

Hvaða tækifæri leynast við strendur Kjalarness til aukinnar 

útivistar og bættrar lýðheilsu þegar litið er til upplifunarþátta? 
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2! Efni og aðferðir 

2.1! Vinnuferill og gögn  
Í byrjun árs 2018 var viðfangsefni lokaverkefnis valið og fór þá 

höfundur að lesa sig til, afla heimilda og safna gögnum. Til að þróa 

rannsóknarspurninguna og fá leiðbeiningar var fundað með 

leiðbeinanda, Sigurborgu Ósk Haraldsdóttur og brautarstjóra 

umhverfisskipulags, Helenu Guttormsdóttur. Fyrst var viðað að sér 

gögnum fyrir fræðilega hlutann, var þá notast við bækur, gagnagrunna, 

rannsóknir, rit og skýrslur. Því næst voru skoðaðar góðar fyrirmyndir 

af strandsvæðum sem þykja vel heppnuð til útivistar og upplifunar. Í 

greiningarferlinu fór höfundur í vettvangsathuganir að safna 

ljósmyndum, meta sérkenni staðarins, upplifun og aðgengi og almennt 

skoða hvaða tækifæri gætu leynst á svæðinu. Einnig var notast við ýmis 

rit, skýrslur, rafræn gögn, ljósmyndir, loftmyndir og kort við 

greiningarvinnuna. Haft var samband við Sigmund Helga Brink 

kennara við Landbúnaðarháskólann til að fá loftmynd og 

hæðarlínugrunn af svæðinu. Í lokin var fræðilegi hlutinn ásamt 

greiningunni notaður til að vinna hönnunartillögu að svæðinu, með 

markmið verkefnisins að leiðarljósi. Hönnunartillagan, greining og 

fræðilegur hluti er notað til að svara rannsóknarspurningunni. Skil á 

verkefninu voru í byrjun maí 2018. 

Eftirfarandi gögn voru notuð við vinnslu verkefnisins: 

•! Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030. 

•! Andi Snæfellsnes - auðlind til sóknar: Svæðisskipulag 

Snæfellsness 2014-2026 

•! Bókin The Biophilia Hypothesis eftir Stephen R. Kellert og 

Edward O. Wilson. 

•! Bæklingurinn Fuglaskoðun í Reykjavík eftir Snorra Sigurðsson. 

•! Kjalarnes – stutt úttekt á vindafari eftir Trausta Jónsson og Árna 

Sigurðsson. 

•! Ljósmyndir, loftmyndir og kort. 

•! Ofanflóðahættumat fyrir Kjalarnes neðan Esjuhlíða eftir Jón 

Kristinn Helgason o.fl. 

•! Public health and landscape: Creating healthy places frá 

Landscape Institue. 

•! Rafræn gögn: Akraneskaupstaðar, Basalt arkitekta, Guallart 

architects, Landslag teiknistofu, Náttúrufræðistofnunar Íslands, 

Reykjavíkurborgar, Selaseturs Íslands, Visit Reykjanes og Visit 

Westfjords. 

•! Ritrýndar rannsóknir um blue space af Science Direct.  

•! Stefnumótandi skipulagsgerð og mörkun svæða frá Alta. 

•! Vindrós fyrir Kjalarnes frá Veðurstofu Íslands. 
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Við gerð verkefnis, greiningu gagna og framsetningu voru eftirfarandi 

tölvuforrit notuð: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, ArcGIS, 

AutoCAD og Microsoft Word. 

 

2.2! Uppbygging verkefnis 
Verkefninu er skipt upp í átta hluta. Fyrsti hluti er inngangur verkefnis 

þar sem greint er frá tilurð, markmiðum og rannsóknarspurningu. Annar 

hluti fer yfir vinnuferilinn, þau gögn sem notuð voru við vinnslu 

verkefnisins og uppbyggingu verkefnis. Þriðji hluti er fræðileg 

samantekt þar sem fjallað er um kenninguna biophilia, sjávarsíðuna og 

þann heilsusamlega ávinning sem hægt er að fá þar og ímyndarsköpun 

staða. Í fjórða hluta er skoðað góðar fyrirmyndir af strandsvæðum sem 

þykja vel heppnuð til útivistar og upplifunar. Fimmti hluti verkefnisins 

snýst að greiningu Kjalarness en hann leiðir að athugunarsvæðinu 

Hofsvík. Sjötti hluti verkefnisins er hönnunartillagan þar sem farið 

verður yfir hönnunarforsendur, þróun hugmyndavinnunar og notagildi 

hennar. Í lokin er sjöundi hluti þar sem rannsóknarspurningu er svarað 

og  verkefnið dregið  saman. 
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3! Fræðileg samantekt 
Hver er hvati verkefnisins? Í þessum kafla verður farið yfir fræðilegt 

efni sem viðkemur verkefninu. Hér verður fjallað um þann ávinning 

sem fæst af útiveru í náttúrunni og hafa nálægð við sjó. Skoðuð verður 

kenningin um biophilia og okkar þörf til að tengjast náttúrunni og 

hvernig hægt sé að gera umhverfi okkar meira endurnærandi. Þá verður 

sérstaklega litið til sjávarsíðunnar og fjallað um þann  heilsusamlega 

ávinning sem er að finna þar, fjallað verður um ritrýnd rit og rannsóknir. 

Auk þess verður skoðað hvernig hægt sé að ýta undir staðaranda og 

skapa staðbundin verðmæti tiltekinna svæða ásamt því að kanna 

hvernig hægt sé að bæta upplifunarþætti. 

 

3.1! Biophilia  
Edward O. Wilson er líffræðingur sem gerði kenninguna um lífhrifni 

(hér eftir e. biophilia) vinsæla (Kellert og Wilsons, 1993).  Hrifni (e. 

philia) er andstæðan við fælni (e. phobia). Samkvæmt kenningunni er 

biophilia þau meðfæddu tilfinningalegu tengsl sem mannveran hefur 

við aðrar lifandi lífverur. Wilsons skilgreindi hugtakið sem hvötina til 

að tengjast við annað líf. Hann skoðaði hvort að þessi hvöt til að 

einblína á líf og lífleg ferli væri líffræðileg þörf sem væri óaðskiljanleg 

fyrir þróun okkar sem einstaklinga og sem tegundar. Wilson setti fram  

náttúruverndarstefnu byggða á þessu meðfædda sambandi sem menn 

deila með náttúrunni. Kenningin veitir öflug rök fyrir varðveislu 

líffræðilegrar fjölbreytni og gefur í skyn alvarlegar afleiðingar á 

vellíðan mannsins ef samfélagið verður meira aftengt heimi 

náttúrunnar. Eyðilegging umhverfisins geti haft veruleg áhrif á lífsgæði 

okkar, ekki aðeins veraldlega heldur sálfræðilega og jafnvel andlega.  

(Kellert, 1993). 

 

Biophilic design 

Biophilia hefur einnig teygt anga sína inn í heim hönnunar. Lífhrifnis 

hönnun (hér eftir e. biophilic design) er sjálfbær hönnunaraðferð sem 

tekur inn tengingu fólks við náttúrulegt umhverfi og hvetur til notkunar 

á náttúrulegum kerfum og ferlum. Biophilic design leggur til að byggt 

umhverfi geti verið gert meira endurnærandi með því að taka 

náttúrulega þætti inn í hönnunina. Margar rannsóknir á náttúrunni og 

endurnærandi umhverfi sýna fram á þann heilsusamlega ávinning sem 

hægt er að ná fram með biophilic design (Gillis og Gatersleben, 2015). 

Kenning Kaplan og Kaplan um endurheimta athygli (e. attention 

restoration theory, hér eftir ART) bendir til þess að andleg þreyta og 

einbeiting geti verið bætt með upplifun í náttúrunni eða við það eitt að 
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horfa á náttúruna. ART leggur til að viðvera í náttúrulegu umhverfi 

hvetji til áreynslulausrar heilastarfsemi og geti þar með endurheimt og 

endurnýjað getuna til beinnar athygli (Kaplan og Kaplan, 1989). Einnig 

var sýnt fram á að viðvera í náttúrulegu umhverfi og að horfa á 

náttúruna hjálpi við að draga úr streitu með því að aðstoða við andlega 

endurheimt (Kaplan, 1995). Notaleg náttúruleg hljóð eins og 

fuglasöngur, léttur vindur og sjávaröldur hafa einnig ljósan ávinning og 

stuðla að endurheimt athygli ásamt því að draga úr kvíða og bæta 

vellíðan (Onosahwolyendo, 2017). 

 

3.2! Sjávarsíðan 
Hugmyndin um að viðvera við sjávarsíðuna sé heilsubætandi, er ekki 

ný af nálinni. Hippocrates (460–377 f.Kr.) lýsti læknandi áhrifum af 

sjávar- eða saltvatni og Forn-Grikkir kunnu að meta heilsusamleg 

áhrifin af steinefnaríka vatninu sem þeir notuðu í laugar og heita potta.  

Hugtakið thalassotherapy (í. sjávarmeðferð) var fyrst notað í lok 19. 

aldar en þá voru læknar farnir að ráðleggja fólki að fara á ströndina til 

að efla heilsuna (Charlier og Chaineux, 2009). 

Í dag hafa rannsóknir sýnt fram á það að fólk sækir frekar í svæði sem 

inniheldur vatn eins og sjávarsíður, svæði með vötn, tjarnir eða læki. 

Það á ekki einungis við um náttúruleg svæði með vatni en einnig byggð 

svæði með vatni. Hugtakið  blá rými (e. blue space)  er notað yfir svæði 

sem inniheldur vatn en á undanförnum árum hafa margar rannsóknir 

sýnt fram á endurnærandi möguleika blárra rýma (White o.fl., 2010). 

Sýnt hefur verið fram á að blá rými vekji upp jákvæðar tilfinningar og  

minni sálrænan vanlíðan. Fólk sem býr á svæðum með meiri blá rými 

er streitu minna og þá sérstaklega á sjávarsvæðum (Nutsford, Pearson, 

Kingham og Reitsma, 2016).  

Ein rannsókn sýndi fram á sterka tengingu á milli þess að búa nær 

ströndinni og betri heilsu, bæði almenna og andlega heilsu (White, 

Alcock, Wheeler og Depledge, 2013). Einnig var sýnt fram á að að þeir 

Mynd  1. Fólk að njóta sólarlagsins við sjávarsíðuna í Reykjavík.  
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sem búa nær sjónum eru líklegri til að stunda meiri líkamlega hreyfingu 

en aðrir (White, Wheeler, Herbert, Alcock og Depledge, 2014). Ein  

vinsælasta afþreying við sjávarsíðuna eru göngutúrar en vitað er að 

göngutúrar hafa verulega heilsubætandi áhrif, bæði líkamlega og 

andlega (Elliott o.fl., 2018). Sjósund hefur notið mikilla vinsælda 

undanfarin ár en margir telja sjósund vera heilsubætandi. Rannsóknir 

hafa sýnt að þegar líkaminn er í köldu vatni eykst dópamín og adrenalín, 

einnig verða hraðari efnaskipti og bólgueyðandi áhrif aukast (Srámek, 

Simecková, Janský og Vybíral, 2000; Kox o.fl., 2014). 

 

3.3! Staðarímynd 
Í riti um stefnumótandi skipulagsgerð og mörkun svæða sem var styrkt 

af rannsóknar- og þróunarsjóð Skipulagsstofnunar, er fjallað um þróun 

og markaðssetningu ferðamannastaða og svæða til byggðaþróunar og 

eflingu ferðaþjónustu (Alta, 2015). Mörkun staða (e. place branding) er 

gerð með því að skilgreina ímynd svæðisins og þróa það í samræmi við 

hana, með því má auka aðdráttarafl svæðisins. Mörkun svæða felst í því 

að skilgreina sérstöðu svæðis og lýsa þeim sérkennum og þeirri ímynd 

sem aðgreinir staðinn frá öðrum stöðum og segir hvað staðurinn hefur 

upp á að bjóða, hvað einkennir hann og hvernig upplifun býðst þar. 

Tilgangur marksins er að stuðla að jákvæðri þróun svæðis og styrkja 

ímynd staðar ásamt því að bæta almenn lífsgæði íbúa. Til að styrkja 

ímynd staðar er hægt að fara í aðgerðir í skipulagi, mannvirkjagerð og 

umhverfismótun eða ýmiskonar viðburðum og afþreyingu sem stuðla 

að staðarmarki. Ávinningur af mörkun svæða er að sjálfsmynd íbúa og 

tengsl þeirra við svæðið styrkist og orðspor svæðisins verður betra 

(Alta, 2015). 

 

„Staðarsjálfsmynd – place identity – vísar til sérkenna staðar og 

þeirrar merkingar sem býr í honum og menningu hans. Sérkennin verða 

til við samtvinnun sögulegra, hagrænna, pólitískra, trúarlegra, 

félagslegra og menningarlegra þátta.“ (Alta, 2015, bls. 17). 

 

„Staðarímynd – place image – má skilgreina sem þau heildaráhrif sem 

staður hefur á gest. Ímyndin byggir á áþreifanlegum og óáþreifanlegum 

sérkennum staðarins sem geta átt við þann stað eingöngu eða marga 

staði. Ímyndin skapar viðhorf til staðar t.d. hvað varðar gæði eða 

jákvæða tilfinningu og getur þannig haft áhrif á hvort áhugi vaknar til 

að heimsækja staðinn eða ekki.“ (Alta, 2015, bls. 19). 

 

Hugtök eins og andi staðar (e. spirit of place) er einnig notað til að lýsa 

tengslum og uplifun fólks af stöðum. Landslag er stór partur af 

staðarsjálfsmynd, í skipulagsgerð er því tækifæri til að vinna með 
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staðarsjálfsmyndina og setja fram skipulag sem styður við hana og 

styrkir (Alta, 2015). Gott dæmi um ímyndarsköpun og mörkun svæðis 

er Svæðisskipulag Snæfellsness 2014-2026 sem ber nafnið Andi 

Snæfellsness - auðlind til sóknar (Alta, 2014). Þar var lögð áhersla að 

draga upp heildstæða mynd af náttúru, menningu og sögu Snæfellsness 

og fanga þann anda sem einkennir svæðið. Það var gert til að svæðið 

fengi sem skýrasta ímynd bæði fyrir heimamenn og gesti. Með því að 

skilgreina anda Snæfellsness eykst skilningur heimamanna á þeim 

tækifærum sem felast í sérkennum svæðisins og möguleikanum að 

vinna með þau. Um leið fá aðrir skýrari mynd af svæðinu og hvað 

þangað er að sækja. Þannig var reynt að hafa jákvæð áhrif á 

staðarímyndina í hugum fólks um leið og staðarsjálfsmynd var dregin 

fram og styrkt. Stefna svæðisskipulagsins snýst um að styrkja þessa 

ímynd og setja framtíðarsýn (Alta, 2014).  

 

3.4! Samantekt 
Að framansögðu er margt sem bendir til þess að heilsusamlegan 

ávinning má fá við sjávarsíðuna og getur hún því verið mikilvæg 

uppspretta fyrir bætta lýðheilsu. Kenningin um biophilia veitir innsýn 

inn í þörf mannsins til að vera í náttúrunni og tengjast henni. Hún veitir  

 

sterk rök fyrir því að náttúrulegt umhverfi sé mikilvægt fyrir 

manneskjuna til að þroskast og líða vel.  

Til að styrkja staðaranda er mikilvægt að skilgreina ímynd svæðisins og 

draga fram sérkenni og sérstöðu þess. Með því að skilgreina ímynd 

svæðisins eykst skilningur á þeim tækifærum sem felast þar og hvaða 

upplifun er þar að finna. Þannig má auka aðdráttarafl staðarins og  skapa 

staðbundin verðmæti. 

Mynd  2. Andi Snæfellsness. 
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4! Strandsvæði - góðar fyrirmyndir  
Í þessum kafla verður skoðaðar góðar fyrirmyndir af strandsvæðum. 

Strandsvæði sem eru vel heppnuð til útivistar og upplifunar og skapa 

verðmæti fyrir samfélag sitt. Hér verður skoðað Akranes sem hefur ríka 

strandmenningu, Drangsnes, Brimketil og Vinaròs. Hvernig eru þessir 

staðir að nýta strandsvæðin sín til útivistar og upplifunar? 

 

4.1! Akranes 
Á Akranesi er falleg strandlengja sem bæjarbúar nota mikið til 

útivistariðkunar. Akranes er gamalgróinn sjávarbær og hefur því 

tengingin við sjóinn ávallt verið mikil. Langisandur er 1 kílómetra löng 

strandlengja sem hefur gegnt mikilvægu hlutverki sem útivistarsvæði 

fyrir bæinn. Hún er vinsæl til sjósunds og á sólardögum er hún oft 

þéttsetin af fólki. Strandlengjan er undir hverfisvernd vegna sérstöðu 

sinnar, landslags, náttúrufars og auðugs fuglalífs (Akraneskaupstaður, 

á.á.). Breiðin á Akranesi er vinsæll áfangastaður fyrir íbúa og 

ferðamenn, en þar stendur Akranesviti. Þar er að rísa ný og vel heppnuð 

hönnun eftir teiknistofuna Landslag, sjá mynd 3. Hönnunin er vel 

aðlöguð að landslaginu og einkennist af beinum línum og formum. 

Línan af veginum sem liggur inn á svæðið heldur áfram út að sjónum 

og breytist í timburbryggju. Efnisval er einfalt og samanstendur af ljósu  

Mynd  3. „Staðurinn er alltaf spennandi heim að sækja, hvort heldur sem er 
í logni og sól, roki með sjógangi, við sólarlag eða myrkri og trylltum 
norðurljósagangi“ - Landslag 
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timbri, steypu, steinalögn, grasi og stáli. Þarna verður hægt að sitja og 

borða nesti við bekki og borð og skjólveggir skýla fyrir vindum. Út að 

sjónum munu standa útsýnispallar og þarna er að finna endurgerða 

fiskhjalla og klappir þar sem saltfiskur var þurrkaður sem sýna 

menningararf okkar. Þarna er góð tenging við hafið sem hefur verið 

undirstaða Akraneskaupstaðar í gegnum tíðina. 

Við strandlengjuna þar sem fótboltavöllurinn stendur mun rísa laug með 

útsýnispalli sem Basalt arkitektar hönnuðu (Basalt, á.á.). Laugin sem 

ber nafnið Guðlaug verður opin öllum og mun þjóna sjósundsfólki í þörf 

sinni til að hita sig upp. Innblástur að formi laugarinnar er sóttur í 

náttúrulega polla sem myndast í kringum kletta og steina við ströndina 

þegar sjórinn flæðir inn og út. Formið  samanstendur af þremur pöllum, 

sá efsti er útsýnispallur, fyrir neðan er setlaug sem rennur svo niður í 

grunna laug þar sem sjórinn flæðir yfir þegar hann er í hæstu stöðu, sjá 

mynd 5. Skiptiklefar og veitingasala verða í húsi  fótboltavallarins 

(Basalt, á.á.).  

Mikil hönnunarleg uppbygging er við strandlengju Akraness og ljóst er 

að þar leggur bærinn áherslu á strandsvæðin sín. Með því að bæta 

aðgengi að strandsvæðum sínum er bærinn að styrkja ímynd sína sem 

gamlan sjávarbæ, einnig gerir þessi nánd við sjóinn bæinn spennandi 

og eftirsóknarverðan. 

 

Mynd  4. Stemningsmynd af Breiðinni frá teiknistofunni Landslag.  

Mynd  5.  Guðlaug mun samanstanda af þremur pöllum, útsýnispall, setlaug 
og sjólaug.  
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4.2! Drangsnes 
Á Vestfjörðum er lítið sjávarþorp yst við norðanverðan Steingrímsfjörð 

sem heitir Drangsnes. Þar er lítið og vel heppnað baðsvæði við 

fjöruborðið og var þar komið fyrir þremur heitum pottum þegar  heitt 

vatn fannst á svæðinu árið 1997 (Westfjords, á.á.). Þrátt fyrir að þar sé 

komin ný sundlaug njóta pottarnir enn mikilla vinsælda hjá 

heimamönnum og gestum. Hægt er að stinga sér í sjóinn og hlýja sér 

síðan í söltum pottunum á meðan fylgst er með öldunum.  Pottarnir eru  

 

 

opnir öllum og ókeypis aðgangur er í þá. Baðsvæðið fellur vel inn í 

fjöruborðið, útfærslan er einföld og stendur fyrir sínu án þess að taka of 

mikla athygli frá náttúrunni. Baðsvæðið er einstakt, nálægðin við 

samfélagið  mikið,  íbúðarhúsin eru rétt hjá og allir eru velkomnir í 

pottana. Þarna býðst einstök upplifun þar sem hægt er að njóta þess að 

horfa út á opið hafið. 

 

 

Mynd  6. Einföld útfærslan fellur vel inn í sjávarborðið. Mynd  7. Einstök upplifun, magnað útsýni og nánd við hafið. 
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4.3! Brimketill  
Við Brimketil á Reykjanesinu hefur nýr stígur og útsýnispallur risið 

eftir teiknistofuna Landmótun. Á Reykjanesi hefur hafið mikil áhrif á 

landmótun (Reykjanes, á.á.). Katlarnir á svæðinu eru einstök 

jarðfræðileg fyrirbæri sem hafa mótast eftir stöðugan núning frá sjónum 

og bergbrotum. Þarna er mikið brim sem getur verið hættulegt í vondu 

veðri og því er mikilvægt að stýra gangandi umferð um svæðið. Með 

tilkomu stíganna og útsýnispallsins er svæðið mun öruggara á sama 

tíma og það er verndað viðkvæmt hraunið. Við Brimketil má sjá þann 

gífurlegu kraft sem býr í Norður-Atlantshafinu. Nálægðin við hafið er 

mikil og fólk getur fengið gusurnar frá hafinu yfir sig þegar það stendur 

á pallinum.  

 

 

Mynd  8. Útsýnispallurinn við Brimketil. 

Mynd  9. Hér má sjá brimið gusast yfir útsýnispallinn. 

Mynd  10. Stórfenglegt útsýni er af pallinum. 
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4.4! Vinaròs microcoasts 
Á suðurströnd spænska bæjarins Vinaròs er hönnun sem vann til fyrstu 

verðlauna í samkeppni (Guallart, á.á.). Þar er ströndin að rofna og 

stöðugt að breytast vegna ágangs hafsins. Landslagið einkennist af 

klettóttum víkum, klöppum og skerum sem standa út í hafið. 

Staðsetningin er mjög áhrifamikil og finnur maður vel fyrir kröftum 

hafsins. Þetta svæði þótti lítið merkileg enda er landslagið gróft og lítið 

hlýlegt. Hönnunarteymið vann með litlu rýmin sem myndast á 

klöppunum, en þau bjóða upp á einstaka upplifun og útsýni. Klappirnar  

 

kölluðu þau örsmáar strandir (e. microcoasts). Á klöppunum voru settar 

upp viðareyjar úr sexhyrndum formum í breytilegum stærðum. Með 

eyjunum hafa þau gert spennandi rými sem eru bæði hlýleg og falleg, 

þau bjóða fólki að koma og vera saman á þessum stórbrotna stað og 

njóta viðverunnar við sjóinn. Þeim hefur tekist að breyta svæðunum í 

nýja félagslynda ferðamannastaði á sama tíma sem þau vernda 

viðkvæmt umhverfið. Í framtíðinni er hægt að fjarlægja eyjarnar ef þess 

þarf án þess að skilja eftir ummerki í náttúrunni (Guallart, á.á.).  

Mynd 11. Klappir og sker standa út í hafið þar sem náttúruöflin eru í 
fyrirrúmi. 

Mynd  112. Viðareyjarnar eru úr sexhyrndum formum. Hér má hvíla lúin bein 
og njóta þess að horfa á brimið. 
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5! Kjalarnes  
Kjalarnes liggur á milli Kollafjarðar og Hvalfjarðar, það afmarkast af 

Leirvogsá í suðri, Kiðafellsá og Hvalfirði í norðri og hábungu Esju og 

Skálafells í austri (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013a). Árið 1998 

sameinaðist Kjalarneshreppur við Reykjavíkurborg. Kjalarnes er 

fámennasta hverfið í Reykjavík en samt sem áður langstærst að 

flatarmáli, um 161 ferkílómetrar, sjá mynd 10. Landslag á Kjalarnesi 

einkennist af vogskornum ströndum, undirlendi á nesunum, 

landbúnaðarlandi og hlíðum Esjunnar sem er helsta kennileiti svæðisins 

og Reykjavíkur líka. Kjalarnes einkennist af graslendi ásamt öðru 

gróðurlendi. Í suðurhlíðum Esju þar sem land er þurrt er aðallega 

mosaþemba. Víða er að finna mela, móa, tún og votlendi 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.c).  

 

5.1! Staðarandi og sérkenni 
Á Kjalarnesi mætist sveit og borg, þar fá íbúar svæðisins nálægð við 

náttúruna, rými og næði. Byggðakjarninn kallast Grundarhverfi en 

Kjalarnes er mjög dreifbýlt (Reykjavíkurborg, á.á.). Þar er grunnskólinn 

Klébergsskóli, leikskóli, sundlaug og frístundaheimilið Fólkvangur. Á 

Kjalarnesi upplifir maður gríðarmikla nálægð við náttúruna enda gnæfir 

Esjan yfir Kjalarnesinu í 914 metra hæð og stutt er í ströndina og hafið. 

 

Mynd 13. Kjalarnesið er stærsta hverfið í Reykjavík. 

Mynd 14. Horft yfir Grundarhverfi. 
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Mynd  12. Staðarandi og sérkenni: Esjan, fjaran, sundlaugin og skólinn, náttúran og nálægðin við hafið. Á Kjalarnesi mætist sveit og borg. 
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5.2! Dýralíf 
Fjörur og grunnsævi gegna þýðingarmiklu hlutverki sem dvalarstaður 

fyrir margar fuglategundir, um 40 fuglategundir dvelja um veturinn í 

Reykjavík (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013a). Mikið fuglalíf er við 

strendur Kjalarnes árið um kring. Í bækling um fuglaskoðun frá 

Reykjavíkurborg kemur fram að Hofsvík á Kjalarnesi sé tilvalinn 

fuglaskoðunarstaður (Snorri Sigurðsson, á.á.). Á skerjunum er auðvelt 

að sjá dílaskarfa og toppskarfa og mikið er um máfa.  Æðarfuglar eru 

einnig áberandi en í fjörunum verpa t.d. tjaldur og sandlóa. Í Andríðsey 

verpur lundi en eyjan er á náttúruminjaskrá vegna auðugs fuglalífs 

(Snorri, á.á.). Helsta fuglategundin þar er hins vegar straumönd en hún 

eru undir alþjóðlegum verndarviðmiðum. Á veturna heldur hún sig mest 

á útfjörðum og annesjum en fjörumál Kjalarness er mikilvæg vetrarstöð 

fyrir straumöndina (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.a). Ísland er eina 

landið í Evrópu þar sem straumönd verpur. Hún er frekar útbreidd hér 

á landi og er varpstofninn talinn vera 3000 – 5000 pör 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.b). Landselur hefur legustað  á 

skerjunum við strandlengjuna og stundum sjást ýmsar hvalategundir á 

sundunum (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013a). Á Íslandi hefur 

landsel fækkað hratt, úr 33.000 dýrum árið 1980 í minna en 7000 dýr 

árið 2016 (Selasetur Íslands, á.á.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd  13. Straumandapar, karldýrið til vinstri. 

Mynd  14. Dílaskarfur. 

Mynd  15. Landselur að sóla sig. 
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5.3! Jarðfræði 
Á Kjalarnesi má finna jarðlög frá fyrri hluta ísaldar þar skiptast á 

hraunlög og setlög sem hafa runnið á hlýskeiðum ísaldar og móberg og 

jökulberg sem hafa myndast í gosi undir jökli (Jón Kristinn Helgason, 

Tómas Jóhannesson, Árni Hjartason og Halldór G. Pétursson, 2014). 

Neðst í berggrunninum eru jarðmyndanir frá Kjalarneseldstöðinni sem 

er gömul megineldstöð. Berggrunnurinn er 2 - 3 milljóna ára gamall. 

Hlíðar Esjunnar eru fornir sjávarhamrar og stóð sjávarborð um 60 – 70 

metrum hærra í lok síðasta jökulskeiðs en það gerir nú. Þegar sjórinn 

fór að fjara út byrjuðu skriður að falla og aurkeilur að myndast undan 

giljum og gljúfrum Esjuhlíðar, sjá mynd 16. Fljótlega urðu til víðlendar 

mýrar sem sumar eru orðnar meira en 10 metra þykkar. Sjávarrof er 

áberandi á Kjalarnesi og gengur hann á land í kjölfar landsigs. Það 

kemur fram í fjörumó sem má sumstaðar finna við strendurnar, ströndin 

hefur því legið utar en hún gerir nú. Í mónum má finna lurka, stofna, 

greinar og rótarhnyðjur (Jón Kristinn Helgason o.fl., 2014). Í Hofsvík 

eru grynningar og sker, á mynd 17. má sjá bergganga rísa upp úr landinu 

í stórstraumsfjöru, sem höfundur var svo heppinn að verða vitni að í 

einni af vettvangsferðunum. 

 

 

 

 Mynd  16. Skriðufallnar Esjuhlíðar sem áður voru sjávarhamrar. 

Mynd  17. Berggangar rísa upp úr landinu í Hofsvík í stórstraumsfjöru. 
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5.4! Veðurfar 
Veðurfar á Kjalarnesi er vindasamara en í öðrum hverfum Reykjavíkur 

og gefa mælingar til kynna að sviptivindar séu algengir (Trausti Jónsson 

og Árni Sigurðsson, 2006). Líklega dregur úr vindhviðum eftir því sem 

lengra dregur frá fjallsrótunum. Hvassviðrin eru mest í áttum sem 

standa af Esjunni og austlægum áttum með fram hlíðum hennar, en 

ríkjandi áttir eru með fram hlíðum Esjunnar, sjá vindrós á mynd 18. 

Hávaxin skjólbelti myndu sennilega fækka hvassviðrastundum. Vindar 

stýrast mjög af landslagi og hefur Esjan því mikil áhrif á vindafar á 

Kjalarnesi, hún stýrir stefnu þeirra og mótar styrkinn. Hér á landi hafa 

fjöll tvenns konar áhrif til vindaukningar. Annars vegar með 

vindstrengjum með fram fjöllum sem verða einkum þegar þrýstivindur 

blæs undir horn fjallanna og hins vegar með vindstrengjum sem berast 

niður fjallshlíðar eftir að hafa verið þvingað yfir fjallið. Fjöll geta einnig 

dregið úr vindi, skjól getur myndast bæði hlémegin og áveðursmegin. 

Hlémegin myndast skjól þegar loftið berst ekki yfir fjallið og 

áveðursmegin myndast skjól í svokölluðum stíflum þar sem loft næst 

fjallinu er kyrrt. Við Esjuna má geta allra þessa áhrifa (Trausti Jónsson, 

2006). Á Skrauthólum við Esjurætur er veðurathugunarstöð í 10 metra 

hæð. Vert er að nefna að veðurstöðin er nálægt rótum Esjunnar en 

Grundarhverfið nær sjónum. 

 

Mynd  18. Vindrós sem sýnir ríkjandi vindáttir við Grundarhverfi. 
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5.5! Sjónrænir þættir  
Víðsýnt er á Kjalarnesi, þaðan sést til Akrafjalls í vestri, Skarðsheiði í 

norðri og í góðu skyggni sést til Snæfellsjökuls. Þegar horft er yfir 

sjóndeildarhringinn sést skuggamynd borgarinnar og mikil ljósadýrð 

blasir við í myrkri. Fremst sjást útlínur af húsum borgarinnar, fyrir aftan 

sjást svo útlínur fjallanna og fyrir ofan þau geta svo bæst við 

skýjamyndanir.  Bæjarbúar sem vilja komast úr borginni og upplifa 

kyrrð og næði geta notið þess að horfa á borgina í fjarlægð og sjá hana 

í öðru ljósi hér á Kjalarnesi. Esjan gnæfir yfir svæðinu eins og 

verndarvættur, en hér hefur maður góða yfirsýn yfir landið.  

 

 

 

Mynd  19. Esjan er bakgrunnur Kjalarnes og gnæfir yfir svæðinu. 

Mynd  20. Skuggamynd borgarinnar og fjöllin í bakgrunn. Hallgrímskirkja og Keilir eru augljós kennileiti sem sjást frá Kjalarnesi. 
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5.6! Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030  
Í Aðalskipulagi Reykjavíkur  2010-2030 er gert ráð fyrir að 

Grundarhverfi stækki, markmiðið er er að íbúafjöldi aukist þannig að 

hægt verði að standa undir  öflugri þjónustu og verslun í hverfinu 

(Umhverfis- og skipulagssvið, 2013b). Gert er ráð fyrir að hverfið 

stækki í vestur með ströndinni og þróist síðan til norðurs. Horft er til 

stærri heilda í hverfisskipulaginu varðandi atvinnubyggingu, þróun 

ferðaþjónustu, afreyingar og útivistar. Tryggja þarf aðgengi almennings 

að  útivistarsvæðum og varðveita þau svæði sem hafa verndargildi. 

Meðal markmiða sem sett voru fyrir Kjalarnes var að auka fjölbreytni í 

útivistar- og afþreyingarmöguleikum, bæta útivistarsvæðin með 

markvissum áætlunum um skógrækt og stígagerð og vernda ósnortna 

strandlengjuna og tryggja aðgengi að fjörunni. Öll strandlengjan er 

skilgreind sem opið svæði, sjá mynd 21 hér til hliðar. Í aðalskipulaginu 

er fjallað um Kjalarnes sem kjörið til útivistar vegna fjölbreytilegs 

landslags með Esjuna í bakgrunni  og óröskuðum strandsvæðum með 

fjörum, vogum og víkum (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013b). 

Strandsvæði eru skilgreind sem opin svæði í aðalskipulaginu 

(Umhverfis- og skipulagssvið, 2013a). Þar er gert ráð fyrir 

útivistariðkun og mannvirkjagerð sem tengist nýtingu svæðanna til 

útivistar og afþreyingar, eins og siglingar, bað- og sjósundsaðstöðu en  

 

einnig veitingaaðstöðu. Strandsvæðin hafa tekið fastan sess sem 

útivistarsvæði en þau eru vinsæl til gönguferða, hlaupa, hjólreiða og 

fjöruferða. Strandsvæðin geyma fjölbreytt lífríki sem þarf að viðhalda 

og vernda (Umhverfis- og skipulagssvið, 2013a). 

Mynd  21. Öll strandlengjan er skilgreind sem opið svæði og ætluð til útivistar. 
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5.7! Samantekt 
Kjalarnesið er kjörið svæði til aukinnar útivistar og þangað er stutt að 

fara fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins. Esjan er nú þegar mikið notuð af 

höfuðborgarbúum í fjallgöngur og skógarferðir við Mógilsá en 

strandlengjan er enn þá falin perla. Í vettvangsferðum tók höfundur eftir 

því að strandlengjan í Hofsvík er mikið notuð af heimamönnum til 

útivistar. Þar er auðugt fuglalíf allt árið um kring og möguleiki að sjá 

sel. Þar er einnig mikil jarðfræðileg fjölbreytni sem gerir svæðið 

spennandi. Mikill vindur getur verið á svæðinu en í réttum áttum er 

veðurfar gott á Kjalarnesi. Útsýni frá Kjalarnesi er einstakt þar sem fjöll 

og skuggamynd borgarinnar sjást í fjarska. Meðal markmiða fyrir 

Kjalarnes í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2020 er að bæta 

útivistarsvæði, vernda strandlengjuna og tryggja aðgengi að fjörunni 

ásamt því að auka fjölbreytni í útvistar- og afþreyingarmöguleikum. 

Strandsvæðin í Reykjavík eru skilgreind sem opin svæði, þar sem gert 

er ráð fyrir útivistariðkun og mannvirkjagerð tengdri nýtingu svæðanna 

eins og siglingum, bað- og sjósundi og veitingaaðstöðu. Það eru því 

mikil tækifæri til að þróa útivistarsvæði við strandlengju Kjalarness 

bæði fyrir heimamenn og gesti. Hofsvík býður upp á mikla möguleika 

þar sem svæðið er nú þegar notað til útivistar og aðgengi að svæðinu er 

gott. 
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5.8! Athugunarsvæði 

Mynd  22. Loftmynd af Hofsvík. 
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6! Hönnunartillaga 

6.1! Hönnunarforsendur 
Forsendur hönnunartillögu að útivistarsvæði í Hofsvík er fyrst og 

fremst að hönnunin hvetji til útivistar og bættrar lýðheilsu. Tryggja þarf 

aðgengi að strandlengjunni og setja upp stígakerfi þar sem allir geta 

farið um svæðið, gangandi, hjólandi, með barnavagn eða í hjólastól. 

Hönnunin á að hvetja til útivistar í náttúrulegu umhverfi og ýta undir 

upplifunarþætti svæðisins. Hönnunartillagan á einnig að styrkja ímynd 

svæðisins ásamt því að auka aðdráttarafl og skapa verðmæti fyrir 

Kjalarnes.  

 

6.2! Útivistarsvæði við Hofsvík 
Nýja útivistarsvæðið samanstendur af göngu- og hjólaleið frá 

Grundarhverfi yfir að Prestshúsatanga. Leiðin byrjar við Kléberg þar 

sem útsýnispallur stendur fram af berginu. Fyrir neðan Kléberg er 

sjósundsaðstaða með sturtum, heitum pottum og sánu. Þeir sem vilja 

geta hlaupið einn hring um svæðið og endað á sjósundi en aðrir geta 

labbað áfram leiðina út að Prestshúsatanga. Á leiðinni eru áningarstaðir 

þar sem fólk getur hvílt sig og notið náttúrunnar. Þar er veitingaaðstaða 

og má horfa á hana sem gulrótina á endanum eftir göngutúrinn, en 

einnig er hægt að komast að veitingaaðstöðunni keyrandi. Þar er lítill  

 

 

göngu- og hjólahringur sem fer um tangann þar sem hægt er að skoða 

fuglalífið á skerjunum og fræðast um náttúruna á leiðinni.  

Á næstu síðu eru yfirlitsmynd af útivistarsvæðinu í heild. 
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Mynd 26. Planmynd af útivistarsvæði við Hofsvík.  
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Göngu og hjólreiðastígur 

Nýr malbikaður göngu- og hjólastígur liggur frá Klébergi og yfir að 

Prestshúsatanga. Stígurinn er 4 metra langur og skipt upp fyrir gangandi 

umferð og hjólandi umferð. Leiðin er rúmlega 3 kílómetra löng og 

endar í hring um Prestshúsatanga þar sem hægt er að virða fyrir sér 

fuglalífið og  fræðast í leiðinni. Víðsvegar á leiðinni eru áningarstaðir 

þar sem hægt er að setjast eða leggjast niður til þess að hvílast en einnig 

til að upplifa náttúruna, horfa, hlusta, snerta og finna lykt. Lágstemd 

lýsing er á stígnum. 

 

Mynd 27. Stemningsmynd af göngu- og hjólastígnum í góðu veðri. 

Mynd  28. Ýmiss konar áningarstaðir eru víðsvegar á leiðinni. Mynd 29. Lágstemmd lýsing er á stígnum. 
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Útsýnispallur á Klébergi 

Þegar komið er af bílastæðinu sem staðsett er við grunnskólann liggur 

leiðin beint af augum út á Kléberg. Þar er útsýnispallur sem stendur í 

beinni rönd út af berginu. Þeir hugdjörfu geta gengið út á glersvæði og 

fylgst með ölduganginum skella á bergið fyrir neðan sig. Mikill vindur 

getur verið á svæðinu og því hægt að upplifa allskonar náttúruöfl á 

útsýnispallinunm á meðan horft er yfir sjóndeildarhringinn. Nemendur 

við Klébergskóla geta hlaupið út útsýnispallinn til að endurheimta 

athygli og einbeitingu. 

Mynd 30. Útsýnispallurinn við Kléberg. 
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Sjósundsaðstaða 

Sjósundsaðstaðan er með sturtur og skiptiklefa, tvo 

heita potta og sánu með gleri svo hægt sé að njóta 

útsýnisins. Viðarbryggja liggur frá sánunni og niður í 

sjávarmálið, hún trappast niður og aðlagast þannig 

hæðarbreytingunni. Sjávarhæðin er mismunandi og því 

er neðsti partur bryggjunnar stundum undir vatni sem 

skapar áhugaverðan eiginleika. Tröppur liggja frá 

útisvæðinu og niður í fjörumálið sem nýtast einnig sem 

setusvæði. Viðarbekkir og borð eru á útisvæðinu fyrir 

fólk til að slaka á í góðu veðri. Rampur liggur niður í 

fjöruna sem getur t.d. nýst fyrir kajak og annan búnað. 

Hér til hliðar er yfirlitsmynd af baðsvæðinu og á næstu 

síðu má sjá snið af sniðlínunni. 

Mynd 31. Planmynd af sjósundsaðstöðu. 
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Ragnheiður Valgarðsdóttir, sjósundskona, lýsir sjósundi á skemmtilegan máta. 

 

 Maður kemst í svo sterka snertingu við náttúruna með því að synda í sjónum. Landið er fagurt séð af yfirborði sjávar og maður 

 rekst á allskyns lífverur í sjónum. Við höfum horft á hrefnur í um 150 metra fjarlægð frá okkur, skoðað krossfiska, synt í 

 gegnum makríltorfur og margt annað hefur borið fyrir í sundferðum. Skemmtilegust eru maurildin „Noctiluca miliaris“ sem 

 eru kúlulaga frumulífverur og gefa frá sér einskonar ljós. Það er alveg ótrúlegt að upplifa það á sundi. Við höfum synt inn í

 sólarlagið og selir hafa verið að elta okkur og synda með okkur. Það er líka gaman að kafa og skoða lífríkið. (Ragnheiður 

 Valgarðsdóttir, 2014, bls. 8-9)  

 

Mynd 32. Snið af sjósundsaðstöðu. 
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Prestshúsatangi 

Á Prestshúsatanga er veitingaaðstaða þar sem hægt næra sig og hvíla 

eftir göngu- eða hjólatúr, eða fyrir þá sem komu aðeins til að njóta 

útsýnisins frá staðnum. Þarna býðst einstakt útsýni af Reykjavíkurborg, 

Esjunni og hafinu. Á skerjunum eru mikið fuglalíf og því er hægt að 

fara í stuttan göngutúr um tangann þar sem hægt er að fræðast um 

dýralífið á skiltum víðsvegar á leiðinni.  

 

 

 

Mynd 33. Mikið fuglalíf er við Prestshústanga. Mynd 34. Planmynd af Prestshúsatanga. 
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7! Umræður og lokaorð 
Eftir að hafa skoðað þann ávinning sem fæst af náttúrulegu umhverfi 

hefur höfundur komist að því að góð útivistarsvæði eru mikilvæg fyrir  

lýðheilsu almennings. Sjávarsíðan býður upp á mikla 

útivistarmöguleika og tengingu við náttúruna og getur hún því verið 

mikilvæg uppspretta fyrir bætta lýðheilsu. Strendur Kjalarnes bjóða upp 

á einstaka upplifun, þar er mikið fuglalíf, lífauðugar fjörur og magnað 

útsýni yfir borgina. Tækifærin til aukinnar útivistar og bættrar lýðheilsu 

eru því mikil við strendur Kjalarness.  

 

Með hönnunartillögunni var unnið með upplifunarþætti svæðisins. 

Útsýnispallurinn býður upp á einstaka upplifun og nánd við hafið og 

sjósundsaðstaðan einnig. Göngu- og hjólaleiðin gefur fólki færi á að 

ferðast um svæðið og njóta útivistar í náttúrulegu umhverfi. 

Veitingaaðstaðan hvetur fólk til að ganga strandlengjuna út að enda þar 

sem síðan er hægt að virða fyrir sér fuglalífið og njóta útsýnisins. Með 

því að láta gönguleiðina fara í hring er það einnig hvatning fyrir fólk að 

fara alla leiðina og aftur til baka. Þegar horft er til þess að bæta 

staðarímynd Kjalarness vinnur hönnunartillagan að veittu markmiði. Í 

dag er staðan sú að það er ekki mikið sem dregur fólk að Kjalarnesi. 

Umferðin um svæðið er hins vegar mikil og var árdagsumferð árið 

2017, 6395 bílar (Vegagerðin, 2018). Útivistarsvæðið myndi því eflaust 

draga marga að sem ættu leið um svæðið. Höfundur telur að 

hönnunartillagan myndi bæta aðdráttarafl svæðisins og skapa 

staðbundin verðmæti. 
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