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Útdráttur 

Vífilsstaðaland (Vífilsstaðir) er stórt landsvæði staðsett miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. 

Svæðið er í dreifðu eignarhaldi þar sem ríkið á Vífilsstaðaspítala, tengdar byggingar og 

nærliggjandi land en Garðabær hefur nýlega eignast landssvæðið þar í kring. Svæðið býður 

upp á fjölbreytta möguleika sem í dag eru að mínu mati vannýttir. Markmið þessarar 

rannsóknar er að kanna hvort hægt sé að byggja upp Vífilsstaði fyrir heilsueflandi 

ferðaþjónustu og koma með skipulagstillögu að landnotkun fyrir svæðið. Verður jafnframt 

gerð greining á því hvort hægt sé að nýta náttúruna á Vífilsstöðum og í nágrenni staðarins 

fyrir heilsueflandi afþreyingu sem mundi um leið auka framboð af afþreyingu og þjónustu 

fyrir ferðamenn. Vandamálið er að ekki fæst séð að svæðið hafi verið rannsakað með þetta í 

huga og eigendur Vífilsstaða (íslenska ríkið) hafa ekki sett fram hugmyndir um nýtingu 

landsins til framtíðar. Mikilvægt er að gera þessa rannsókn til að stuðla að því að Vífilsstaðir 

og landið þar í kring verði nýtt á sem bestan hátt. Gerð verður grein fyrir því hvernig svæðið 

er nýtt í dag, hvernig eignarhaldi landsins er háttað og hvernig núverandi skipulag 

Garðabæjar er fyrir svæðið. Settar verða fram tillögur um heilsueflandi ferðaþjónustu og 

afþreyingu sem hentugt er að bjóða upp á með hliðsjón af aðstæðum á svæðinu. Að lokum 

verður lögð fram skipulagstillaga fyrir landnotkun á svæðinu sem byggir á því að núverandi 

húsnæði, þ.e. Vífilsstaðaspítala, verði breytt í hótel, sem leggur áherslu á heilsueflandi 

ferðaþjónustu, og sýnt fram á hvernig hægt er að nýta landið sem best í tengslum við slíka 

starfsemi. Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós að það eru miklir möguleikar fyrir hendi 

á landsvæðinu að byggja upp Vífilsstaði og nágrenni fyrir heilsueflandi ferðaþjónustu. 

Aðallega vegna þess að núverandi og fyrirhugað skipulag fyrir svæðið býður upp á mikla 

möguleika fyrir uppbyggingu á fjölbreyttri afþreyingu og útivist í náttúrunni þar í kring, sem 

samkvæmt fyrirhuguðu skipulagi á að haldast ósnert að mestu leyfi.  

 

Lykilorð: Tillaga að landnotkun, skipulag, uppbygging, heilsutengd ferðaþjónusta, 

afþreying, útivist, náttúra, hótel, Vífilsstaðir, Garðabær. 

 





 

Abstract 

Vífilsstaðaland (Vífilsstaðir) is a large area centrally located in the capital region. The owner 

of Vífilsstaðir; the hospital building, other buildings related to the hospital at the site, and 

nearby area is the Icelandic government, but the owner of the larger area nearby is 

Garðarbær.  The goal of this examination´s is to explore the possibility of a health tourism 

at Vífilsstaðir and to come up with a planning proposal for land use. Also to explore if the 

nature at and around Vífilsstaðir is suitable for health-promoting recreation, that would 

increase the supply of recreation and service for tourists. The problem is that the area has 

not been explored in regards of it as a place for health tourism and the owners (the 

government) have no official plans regarding the future of the place. It is important to make 

this examination so that the place and the land around it will be put to best possible use. The 

current use of the place will be described, who the owners are, and what are the recent plans 

that Garðabær has for the neighborhood. Health tourism and recreation ideas for the place 

will be submitted in regards of its surroundings. And, finally a planning proposal for land 

use will be submitted based on the idea that the current hospital building will be transformed 

to a hotel that will focus on health tourism and demonstrate how to get the most value from 

the land around Vífilsstaðir for that purpose. The conclusion of this examination is that there 

are great potentials in developing Vífilsstaðir and its surroundings for health tourism. Mostly 

due to current and future plans for Vífilsstaðir involves many potentials of developing 

recreation and outdoor activities in the surrounding area that will according to plans stay 

unchanged.  

 

Keywords: Land use, plan, development, health tourism, recreation, outdoor activities, 

nature, hotel, Vífilsstaðir, Garðabær. 

 





vii 

Efnisyfirlit  

Myndir ............................................................................................................................... viii 

Þakkir .................................................................................................................................. ix 

1 Inngangur ........................................................................................................................ 1 

2 Ferðaþjónustan á Íslandi ................................................................................................ 3 

2.1 Heilsutengd ferðaþjónusta ....................................................................................... 4 
2.1.1 Heilsutengd ferðaþjónusta á Íslandi ............................................................... 5 

2.2 Hótel ........................................................................................................................ 6 
2.3 Afþreying................................................................................................................. 7 

2.3.1 Golfferðamennska .......................................................................................... 7 

2.3.2 Hestatengd ferðaþjónusta ............................................................................... 8 
2.3.3 Fuglatengd ferðaþjónusta ............................................................................... 8 

2.3.4 Frisbígolf ........................................................................................................ 9 
2.3.5 Hellaskoðun ................................................................................................... 9 

2.4 Skipulag ................................................................................................................... 9 
2.4.1 Aðalskipulag ................................................................................................ 10 
2.4.2 Deiliskipulag ................................................................................................ 10 

3 Aðferðir .......................................................................................................................... 11 

4 Garðabær og Vífilsstaðir .............................................................................................. 13 
4.1 Íþróttir og útivist í Garðabæ .................................................................................. 13 
4.2 Svæðið í dag .......................................................................................................... 14 

4.3 Saga Vífilsstaða ..................................................................................................... 15 
4.3.1 Svæðið þá og nú ........................................................................................... 16 

4.4 Einkenni svæðisins ................................................................................................ 18 
4.4.1 Vífilsstaðavatn ............................................................................................. 19 
4.4.2 Skógrækt ...................................................................................................... 20 

5 Framtíð svæðisins ......................................................................................................... 23 
5.1 Framtíð Golfvallarins ............................................................................................ 25 
5.2 Aðalskipulag Garðabæjar ...................................................................................... 26 

6 Hótel Vífilsstaðir - Tillaga að breyttu skipulagi ......................................................... 29 

6.1 Breytt notkun annarra húsa.................................................................................... 31 
6.2 Tenging við aðra uppbyggingu í Garðabæ ............................................................ 34 
6.3 Tillaga höfundar um breytta landnotkun ............................................................... 35 

7 Umræður ........................................................................................................................ 39 

8 Lokaorð ........................................................................................................................... 43 

Heimildir ............................................................................................................................ 45 



viii 

Myndir 

Mynd 1. Fjölgun ferðamanna eftir árum ............................................................................... 3 

Mynd 2. Heilsutengd ferðaþjónusta ...................................................................................... 4 

Mynd 3. Hestaferðir .............................................................................................................. 8 

Mynd 4. Frisbígolfvöllur ....................................................................................................... 9 

Mynd 5. Staðsetning Vífilsstaða ......................................................................................... 14 

Mynd 6. Sýnir landið sem Garðabær keypti af ríkinu ......................................................... 14 

Mynd 7. Vífilsstaðir um 1940 ............................................................................................. 16 

Mynd 8. Vífilsstaðir árið 2010 ............................................................................................ 17 

Mynd 9. Yfirlæknisbústaðurinn orðinn illa farinn .............................................................. 17 

Mynd 10. Afmörkun friðlýsta svæðisins ............................................................................. 19 

Mynd 11. Bakki eins og hann lítur út í dag ......................................................................... 20 

Mynd 12. Skipulagsdráttur af tréveggnum .......................................................................... 20 

Mynd 13. Tillaga að rammaskipulagi ................................................................................. 23 

Mynd 14. Breyting á deiluskipulagi vegna byggingar íþróttahús ....................................... 24 

Mynd 15. Hönnun Íslenskra aðalverktaka á íþróttahúsi ...................................................... 24 

Mynd 16. Nýtt höggsvæði golfvallarins .............................................................................. 25 

Mynd 17. Sýnir staðsetningu golfvallarins .......................................................................... 25 

Mynd 18. Aðalskipulag fyrir Vífilsstaðaland ...................................................................... 27 

Mynd 19. Vífilsstaðaspítala breytt í hótel ........................................................................... 29 

Mynd 20. Búshúsi breytt í safn............................................................................................ 30 

Mynd 21. Fjósinu breytt í hesthús ....................................................................................... 30 

Mynd 22. Dæmi um fuglaskoðunarhús ............................................................................... 32 

Mynd 23. Framtíð Vífilsstaða, tillaga höfundar .................................................................. 33 

Mynd 24. Tillaga að Hótel Vífilsstöðum, starfsemi þess og umhverfi ............................... 36 

Mynd 25. Tillaga höfundar miðað við aðalskipulag ........................................................... 37 

file:///C:/Users/Notandi/Documents/thorunn/BS/BS.ritgerð_Thorunn.docx%23_Toc523321371
file:///C:/Users/Notandi/Documents/thorunn/BS/BS.ritgerð_Thorunn.docx%23_Toc523321372
file:///C:/Users/Notandi/Documents/thorunn/BS/BS.ritgerð_Thorunn.docx%23_Toc523321374
file:///C:/Users/Notandi/Documents/thorunn/BS/BS.ritgerð_Thorunn.docx%23_Toc523321374
file:///C:/Users/Notandi/Documents/thorunn/BS/BS.ritgerð_Thorunn.docx%23_Toc523321375
file:///C:/Users/Notandi/Documents/thorunn/BS/BS.ritgerð_Thorunn.docx%23_Toc523321376
file:///C:/Users/Notandi/Documents/thorunn/BS/BS.ritgerð_Thorunn.docx%23_Toc523321377
file:///C:/Users/Notandi/Documents/thorunn/BS/BS.ritgerð_Thorunn.docx%23_Toc523321378
file:///C:/Users/Notandi/Documents/thorunn/BS/BS.ritgerð_Thorunn.docx%23_Toc523321379
file:///C:/Users/Notandi/Documents/thorunn/BS/BS.ritgerð_Thorunn.docx%23_Toc523321380
file:///C:/Users/Notandi/Documents/thorunn/BS/BS.ritgerð_Thorunn.docx%23_Toc523321380
file:///C:/Users/Notandi/Documents/thorunn/BS/BS.ritgerð_Thorunn.docx%23_Toc523321380


ix 

Þakkir 
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hjálpina við gerð verkefnisins. Sérstakar þakkir fá Margrét Unnur Kjartansdóttir og Sigríður 

Elsa Kjartansdóttir fyrir vandaðan yfirlestur. 
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1 Inngangur  

Ég hef verið búsett meirihluta ævi minnar í nálægð við Vífilsstaði. Þegar ég var 14 ára sagði 

ég við foreldra mína að ég ætlaði að kaupa Vífilsstaðaspítala og breyta honum í hótel; það 

var löngu áður en ég ákvað að læra ferðamálafræði. Mér hefur alltaf fundist Vífilsstaðaspítali 

vera falleg og tignarleg bygging auk þess að vera einstaklega vel staðsett, miðsvæðis á 

höfuðborgarsvæðinu í fallegu umhverfi og er það ástæða þess að ég ákvað að leggjast í þessa 

rannsókn á svæðinu. Auk þess ríkir mikil óvissa um framtíð Vífilsstaða en í gegnum tíðina 

hafa komið fram ýmsar tillögur eins og til dæmis að byggja þar nýjan Landspítala. Svæðið 

hefur verið lítið rannsakað en það var skrifuð BS ritgerð um Vífilsstaði fyrir nokkrum árum 

sem ber heitið Vífilsstaðir ný framtíðarsýn og er eftir Guðrúnu Dóru Brynjólfsdóttur. 
 Markmiðið með rannsókninni er að kanna forsendur fyrir og koma með tillögu að 

landnotkun sem muni auka framboð á þjónustu fyrir ferðamenn og möguleika á að dreifa 

þeim betur um höfuðborgarsvæðið en mest öll ferðaþjónustan er nú í miðbæ Reykjavíkur. 

Einnig gerir tillagan ráð fyrir auknum tækifærum til atvinnuuppbyggingar í Garðabæ. Lögð 

verður fram skipulagstillaga að landnotkun þar sem gert er ráð fyrir að Vífilsstaðaspítala 

verði breytt í hótel og staðnum breytt í miðstöð fyrir heilsutengda ferðaþjónustu. Er þá 

sérstaklega litið til þess að mörg tækifæri leynast í nær umhverfi Vífilsstaða til 

heilsueflingar, útivistar og afþreyingar eins og golf, hestamennska, fuglaskoðun, fiskveiðar, 

frísbígolf, gönguferðir, hellaskoðun og fleira. Nálægðin við náttúruperlur eins og 

Vífilsstaðavatn og Heiðmörk skiptir miklu máli hvað það varðar. Rannsóknarspurningin er:   

• Hvaða möguleikar eru, miðað við núverandi og fyrirhuguð áform um framtíð 

svæðisins og skipulag, að byggja upp Vífilsstaði og nágrenni fyrir heilsutengda 

ferðaþjónustu? 

 

Byrjað verður á því að fjallað almennt um ferðamálafræði á Íslandi, því næst verður 

skilgreint hvað felst í heilsueflandi ferðaþjónustu og síðan rakið hvernig ferðaþjónustan 

hefur þróast á Íslandi undanfarin ár og hverskonar heilsutengda ferðaþjónustu má finna á 

Íslandi. Að því loknu verður fjallað almennt um hótel þar sem megin hugmynd höfundar 

snýr að uppbyggingu hótels á svæðinu og um þá afþreyingu sem lagt er til að hótelið bjóði 

upp á í nær umhverfinu. Þar á eftir verður fjallað almennt um skipulag og hvaða aðferðum 
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verði beitt við gerð þessarar rannsóknar. Fjallað verður um hvernig Garðabær hefur þróast 

úr „svefnbæ“ yfir í bæ með fjölbreyttari starfsemi, hvernig Vífilsstaðalandið er nýtt í dag, 

hvernig það hefur breyst síðan Vífilsstaðaspítali var byggður og hvað einkennir svæðið í 

dag. Einnig verður fjallað um sögu Vífilsstaða frá landnámi og til dagsins í dag.  Næst verður 

skoðað hver framtíðar áform Garðabæjar eru varðandi Vífilsstaðalandið og hvernig 

skipulagið lítur út. Að lokum verður fjallað um tillögu höfundar að landnotkun fyrir svæðið 

og hvernig það samrýmist áformum Garðabæjar. 
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2 Ferðaþjónustan á Íslandi  

Ferðaþjónustan er atvinnugrein sem felur í sér öll þau fyrirtæki og einstaklinga sem sinna 

þeim störfum sem tengjast ferðalögum á einn eða annan hátt, til dæmis hótel, 

ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur, leiðsögumenn og rútufyrirtæki. Ferðaþjónustan er 

vaxandi atvinnugrein á Íslandi og hefur þörfin aukist fyrir fjölbreyttari ferðaþjónustu 

(Samgönguráðuneytið, 1996).          

 Ferðamönnum, sem koma hingað til 

lands, hefur fjölgað mikið á undanförnum 

árum. Árið 2017 komu 2,2 milljónir 

ferðamanna til landsins sem er um 24,1% 

aukning frá árinu á undan en þá komu 1,8 

milljón ferðamanna til landsins, eins og 

sést á mynd 1 (Ferðamálastofa, e.d.).  

 Flestir ferðamenn, sem koma 

hingað til lands, koma vegna náttúrunnar 

eða um 58% ferðamanna árið 2016. Langflestir dvelja á einhverjum tímapunkti í Reykjavík, 

eða um 97% ferðamanna sem koma hingað til lands á sumrin. Það er því eftirsóknarvert að 

reyna dreifa ferðamönnunum betur um höfuðborgarsvæðið og landið allt. Þá ferðast 

langflestir ferðamenn um Suðurlandið. Sumarið 2016 voru erlendir ferðamenn, 55 ára og 

eldri, um 15,9% allra ferðamanna 34 ára og yngri voru um 51,7%. Á veturna eru eldri 

ferðamenn hins vegar fleiri eða um 19,6% og á sama tíma voru ferðamenn á aldrinum 34 ára 

og yngri færri en á sumrin, eða um 47% (Ferðamálastofa, 2017).     

 Meirihluti ferðaþjónustunnar, sem er í boði á höfuðborgarsvæðinu, er í miðbæ 

Reykjavíkur. Ekki er mikið um ferðaþjónustu í Garðabæ og eru þar til dæmis engin hótel og 

aðeins örfáir veitingastaðir. Þó er gistiheimili á Álftanesi sem heitir Hlið en Álftanes hefur 

nú sameinast sveitarfélaginu Garðabæ (Garðabær, 2018a). Þörfin fyrir hótel í Garðabæ er 

því mikil. Þetta styður allt þá skoðun að dreifa þarf ferðamönnum betur um 

höfuðborgarsvæðið og landið allt. 
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Mynd 1. Fjölgun ferðamanna eftir árum. 

(Ferðamálastofa, e.d.). 
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2.1 Heilsutengd ferðaþjónusta  

Eftir því sem almenningur hefur farið að huga betur að eigin heilsu og með aukinni þekkingu 

hefur heilsutengd ferðaþjónusta aukist, ekki síst eftir iðnbyltinguna en í kjölfar hennar hefur 

íbúðabyggð þést til muna. Sífellt fleiri flytja til borgarinnar sem gerir það að verkum að 

íbúarnir hafa meiri þörf fyrir að fara út fyrir borgina til að njóta náttúrunnar og komast í 

burtu frá hinu daglega amstri. Heilsutengd ferðaþjónusta hefur mikið verið skoðuð en ekki 

eru allir sammála um hvað felst í hugtakinu og er hún því mismunandi eftir löndum, 

samtökum og stofnunum. Með orðunum heilsutengd ferðaþjónusta getur verið átt við 

náttúruna, heilsu og afþreyingu og hugtakið getur náð yfir breitt svið allt frá gönguferðum 

yfir í skurðaðgerðir á spítala. Heilsutengd ferðaþjónusta fjallar að mestu leyti um heilsu og 

vellíðan. Rekja má heilsutengda ferðaþjónustu aftur til Rómverja og Grikkja en þeir 

stunduðu mikið heilsulindir og aðrar heilsutengda afþreyingar (Smith og Puczkó, 2009). 

 Í rannsókn Smith og Puczkós (2009) er heilsutengdri ferðaþjónustu skipt í tvo 

meginflokka, annars vegar tengdan vellíðan og hins vegar tengdan lækningum, og síðan í 

undirflokka eins og sjá má á mynd 1 hér á eftir í þýðingu höfundar. Að auki eru þar taldir 

upp þeir aðilar sem bjóða upp á heilsutengda ferðaþjónustu.   

 

Mynd 2. Heilsutengd ferðaþjónusta. (Smith og Puczkó, 2009).  
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Með hugtakinu lækningarferðaþjónusta er átt við þegar einstaklingar ferðast til einhvers 

áfangastaðar í þeim tilgangi að fara í læknismeðferð. Til dæmis getur það verið skurðaðgerð 

eða önnur aðgerð hjá lýtalæknum í Austur Evrópu (Smith og Puczkó, 2009). 

Vellíðunarferðaþjónusta hefur verið skilgreind á ýmsa vegu en almennt er það sammerkt 

með skilgreiningunum að viðkomandi er að leita eftir andlegri og líkamlegri vellíðan. 

Ferðamaðurinn fer á einhvern áfangastað í því skyni að slaka á, til að ná jafnvægi á líkama 

og sál, til dæmis með því að fara í heilsulind (Myers og Sweeney, 2007). Ferðamenn, sem 

hér hefur verið líst, kallast heilsuferðamenn. Þeir eru lengur á áfangastað og eyða meira fé 

heldur en hinn venjulegi ferðamaður (Smith og Puczkó, 2009).   

2.1.1  Heilsutengd ferðaþjónusta á Íslandi  

Á Íslandi má finna fjölmörg dæmi um heilsutengda ferðaþjónustu og þá sérstaklega tengda 

nýtingu á heitu vatni. Sem dæmi um það eru náttúrulaugar og heilsulindir eins og Bláa Lónið, 

Jarðböðin á Mývatni, Secret Lagoon og Krauma. Þá er sífellt verið að opna fleiri staði þar 

sem boðið er upp á heilsulindir, eins og til dæmis 101 Spa sem nýverið var opnaður á 

Laugaveginum. Helst má þó finna heilsutengda ferðaþjónustu á suður- og norðurhluta 

landsins (Hrefna Kristmannsdóttir, 2008).       

 Bláa Lónið var með þeim fyrstu hér á landi til að flokka þjónustu sína sem heilsutengda 

ferðaþjónustu en fyrirtækið var stofnað árið 1992. Það er í dag einn vinsælasti 

ferðamannastaður landsins; árið 2017 voru gestirnir 1,3 milljónir. Bláa Lónið hefur fengið 

fjölmörg verðlaun, meðal annars fyrir að vera besta heilsulind heimsins. Þar sem lónið hefur 

góð áhrif á húðina og þá sérstaklega á þá sem eru með psorasis húðsjúkdóminn (Bláa Lónið, 

e.d.).              

 Kannanir sýna að sumarið 2016 höfðu erlendir ferðamenn mestan áhuga á 

afþreyingartengdri náttúruupplifun, vellíðan og heilsu. Flestir þeirra sem komu til landsins 

það ár fóru í sund eða um 61% og um 34% fóru í náttúrulaugar (Ferðamálastofa, 2017).

 Finna má heilsutengda ferðamennsku víða erlendis eins og til dæmis í Búdapest í 

Ungverjalandi en borgin hefur lengi vel verið áfangastaður þar sem ferðamönnum hefur 

staðið til boðað að fara í allt frá heilsulindum til tannlækninga. Margir fara í slíkar ferðir til 

að leita sér lækninga þar sem þjónustan er mun ódýrari heldur en í viðkomandi heimalandi. 

Dæmi um þetta eru ferðir Íslendinga til Póllands og Búdapest til tannlækninga og hefur þessi 

þróun verið mikið í umræðu hér að undarförnu. Talið er að í Búdapest geti tannlækningar 

verið 50 - 70% ódýrari heldur en á Íslandi (Lifðu núna, 2017).  
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2.2 Hótel  

Hótel er staður þar sem boðin er gisting að hámarki 30 daga samfleytt gegn endurgjaldi (Lög 

um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007, 3. gr.). Á hóteli ber að hafa opna 

gestamóttöku allan sólahringinn og framreiða morgunverð (Reglugerð um veitingastaði, 

gististaði og skemmtanahald nr. 585/2007, a-liður 6. gr.). Er þannig um að ræða fyrirtæki 

sem býður upp á gistingu fyrir ferðamenn og heimamenn til skamms tíma gegn greiðslu. 

Gestir hótels fá herbergi til afnota sem geta verið margskonar eftir stærð og verðflokkum, 

allt frá litlum herbergjum, jafnvel án snyrtingar, (Reglugerð um veitingastaði, gististaði og 

skemmtanahald nr. 585/2007, a-liður 6. gr.) yfir í stórar svítur. Hótel bjóða oft einnig upp á 

aðra þjónustu og má sem dæmi nefna að oft eru hótel með veitingastaði, sundlaugar, 

fundarsali, heilsulindir, líkamsræktarstöðvar og fleira. Hótel notast oftast við stjörnur frá 

einni til fimm til að gefa til kynna hversu mikla þjónustu það býður upp á. Ekki er þó til neitt 

staðlað kerfi sem metur þjónustu og aðbúnað þannig að ekki er víst að samanburður milli 

hótela á grundvelli þessa sé sanngjarn, sérstaklega ekki á milli heimsálfa og jafnvel ekki á 

milli landa (Business Dictionary, e.d.).        

 Oft sérhæfa hótel sig á ákveðnu sviði og auglýsa sig þannig til að ná til ákveðins hóps 

viðskiptavina. Má sem dæmi nefna afþreyingarhótel og lækningahótel. Sem dæmi um 

afþreyingarhótel eru golfhótel sem finna má víða erlendis sem að eru eins sveitaklúbbar í 

Bandaríkjunum. Þau eru staðsett við golfvelli og hafa upp á að bjóða alla þá þjónustu sem 

gestir golfvallarins geta þurft á að halda eins og veitingastaði, líkamsrækt, heilsulindir, 

sundlaug og fleira. Þó að það séu almennt ekki einungis golfáhugamenn sem gista á slíkum 

hótelum þá er mikilvægt, þegar hótel eru markaðssett, að þau bjóði upp á einhverja sérstöðu, 

til dæmis nálægð við golfvelli, þar sem golf er ein af vinsælustu íþróttum í heimi (Huffadine, 

2000).               

 Á Íslandi eru nú þegar nokkur hótel sem eru staðsett við gólfvelli og markaðssetja sig 

sem golfhótel. Þar má til dæmis nefna Icelandair hótelið Hamar sem er við golfvöllinn að 

Hamri í Borgarnesi sem talinn er vera einn af bestu völlum utan höfuðborgarsvæðisins. Þar 

er gestum hótelsins meðal annars boðið upp á sérstakt golftilboð þar sem er innifalin gisting, 

matur og einn golfhringur á vellinum. Hótelið er í kyrrlátu umhverfi og með fyrsta flokks 

þjónustu, þar er veitingastaður, bar, fundarsalir, heitir pottar og fleira (Icelandair hotels, e.d.). 

 Sem dæmi um lækningarhótel má nefna Hótel Ísland sem býður upp á sjúkradvöl sem 

er eins konar hvíldarinnlögn fyrir sjúklinga eftir aðgerð og eftir útskrift af sjúkrahúsi en sem 
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þurfa samt sem áður á frekari þjónustu að halda vegna veikinda sinna. Geta slík hótel til 

dæmis nýst fyrir sjúklinga sem búa fyrir utan höfuðborgarsvæðið (Hótel Ísland, e.d.). 

2.3 Afþreying 

Afþreying er ein tegund af heilsutengdri ferðaþjónustu og fellur undir vellíðunnar 

ferðaþjónustu. Afþreying í ferðaþjónustu felur í sér að ferðamenn stunda á ferðalögum sínum 

ýmiss konar afþreyingu á borð við menningu, skemmtun, útivist og fræðslu. Um getur verið 

að ræða afþreyingu sem skipulögð er af ferðaþjónustuaðila á einhvern stað til að njóta 

afþreyingar (Samgönguráðuneytið, 2004).        

 Afþreying er alltaf eitthvað sem ferðamaðurinn velur að gera í frítíma sínum, sem er 

fyrir utan hins hefðbundna vinnutíma. Afþreying snýst oft um félagsleg samskipti, samveru 

og skemmtun (Veal, 2006). Hér að neðan verðu sérstaka fjallað um þá afþreyingu sem verður 

í boði á Vífilsstöðum samkvæmt tillögu höfundar. Afþreyingu á borð við golfferðamennsku, 

hestatengda ferðaþjónustu, fuglatengda ferðaþjónustu, frísbígolf og hellaskoðun.  

2.3.1  Golfferðamennska  

Það telst vera golfferðamennska þegar ferðamenn ferðast í þeim tilgangi að spila golf að 

mestu leyti í ferð sinni. Árið 2008 spiluðu um 56 milljónir manna í heiminum golf og af 

þeim ferðuðust um 10% til annarra landa til að spila golf (Acorn Consulting Partnership Ltd, 

2008).              

 Á Íslandi eru nú um 70 golfvellir sem dreifast um allt landið. Einkennandi fyrir 

íslensku golfvellina er að þeir eru oft hluti af einstæðri náttúrunni. Erlendir kylfingar, sem 

koma hingað til lands, sækjast eftir að stunda golf í íslenskri náttúru og í svokallað 

miðnæturgolf. Það eru samtökin „Golf Iceland“ sem sjá um að markaðsetja golf á Íslandi 

fyrir erlenda ferðamenn og þeir markaðssetja meðal annars golfvöllinn hjá Golfklúbbi 

Kópavogs og Garðabæjar (GKG) (Mbl, 2010).        

 Árið 2016 borguðu aðeins um 7% erlendra ferðamanna fyrir að spila golf á Íslandi en 

árið 2010 voru þeir 14,1% ferðamanna (Ferðamálastofa, 2017). Þá varð mikil aukning á 

komu erlendra kylfinga til landsins milli áranna 2011 og 2012 eða um 10% (Ferðamálastofa, 

2013). Nú á síðustu árum virðist erlendum kylfingum hins vegar vera að fækka 

(Ferðamálastofa, 2017).  
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2.3.2  Hestatengd ferðaþjónusta  

Hestatengd ferðaþjónusta er öll sú þjónusta sem 

ferðamönnum er veitt í kringum hesta. Um getur 

verið að ræða bæði einstaklinga og fyrirtæki sem 

sérhæfa sig í hestaferðum, hestaleigu, 

hestasýningum o.s.frv. fyrir ferðamenn. 

Hugtakið getur einnig átt við um stóðréttir, 

íþróttarmót eða sýningar um íslenska hestinn 

(Háskólinn á Hólum, 2005).           

 Hestatengd ferðaþjónusta er stór hluti af þeirri afþreyingu sem ferðamönnum stendur 

til boði hér á landi. Margar aðrar tegundir ferðaþjónustu tengjast einnig íslenska hestinum 

eins og til dæmis ævintýraferðamennska, ferðaþjónusta á sveitabæjum og í þéttbýli og 

heilsutengd ferðaþjónusta. (Ollenburg, 2005). Til eru alls konar tegundir hestatengdar 

ferðaþjónustu og er þá um að ræða afþreyingu þar sem hesturinn er hluti af upplifun 

ferðamannsins. Þá er ekki aðeins um að ræða afþreyingu fyrir fólk, sem er vant hestum, 

heldur einnig fyrir þá sem hafa aldrei umgengist hesta (Buchmann, 2014). Fjöldi fyrirtækja 

víðsvegar um landið býður upp á hestatengda ferðaþjónustu. Dæmi um það eru Íshestar sem 

staðsett er í Hafnarfirði og býður upp á hestaferðir fyrir byrjendur og lengra komna. Einnig 

má nefna Friðheima sem bjóða upp á hestasýningar á sumrin sem fela í sér sögu- og 

gangtegundasýningar sem nefnist Stefnumót við íslenska hestinn (Extreme Iceland, e.d.) 

2.3.3  Fuglatengd ferðaþjónusta  

Hugtakið fuglatengd ferðaþjónusta tekur til þeirrar starfsemi sem felur í sér þjónustu við þá 

ferðamenn sem hafa áhuga á fuglum og stunda til dæmis fuglaskoðun. Sífellt fleiri hafa 

áhuga á fuglaskoðun og fer þessi tegund ferðaþjónustu sístækkandi þó að hún sé mjög 

sérhæfð. Hún er einnig sérhæfð að því leyti að það þarf meira skipulag, tíma og þekkingu til 

að sinna henni heldur en flestum öðrum tegundum ferðaþjónustu. Hægt er að skilgreina 

fuglatengda ferðaþjónustu sem náttúrutengda ferðaþjónustu og stunda margir borgarbúar 

fuglaskoðun til að upplifa náttúruna. Þeir sem stunda fuglaskoðun geta annars vegar verið 

fuglaskoðarar sem aðeins skoða fugla og svo hins vegar fuglamerkjarar en það eru þeir sem 

reyna að sjá sem flestar tegundir og eru með lista yfir helstu tegundirnar sem þeir merkja við 

(Connel, 2009). Þær fuglaskoðunar ferðir sem boðið er upp á hér á landi tengjast aðallega 

lundanum.   

Mynd 3. Hestaferðir. (Specal tours, e.d..). 
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2.3.4  Frisbígolf  

Þann 16. ágúst síðastliðinn var opnaður 

frisbígolfvöllur á Vífilsstöðum með 10 

körfum. Staðsetning vallarins er fyrir 

sunnan Vífilsstaðaspítala innan um hina 

svokölluðu tréveggi (trjárækt). Frisbígolf er 

íþróttagrein sem verður sífellt vinsælli hér á 

landi. Eru vellirnir orðnir 57 talsins og þar 

af opnuðu 12 nýir vellir í sumar.         

 Frisbígolf er svipað og venjulegt golf nema að því leyti að frisbídiskar eru notaðir í 

staðinn fyrir kylfur og golfkúlur og þeir sem spila frisbígolf koma sjálfir með sína diska. 

Frisbígolfvöllurinn eykur fjölbreytni afþreyingar og útivistar fyrir íbúa Garðabæjar og er 

þetta skemmtilegt og ódýrt lýðheilsuverkefni fyrir íbúa sveitarfélagsins (Garðabær, 2018b). 

Garðabær veitti leyfi fyrir vellinum þar sem bærinn á landið. 

2.3.5  Hellaskoðun  

Á Íslandi er að finna mjög marga hella, sem geta verið misstórir. Það eru mörg fyrirtæki í 

ferðaþjónustu sem eru með hellaskoðunarferðir með leiðsögn en suma hella er hægt að skoða 

á eigin vegum. En slíkar ferðir þarf að undirbúa vel og passa að það sé farið með réttan búnað 

svo að ferðin gangi vel. Búnaðurinn getur til dæmis verið hjálmar, vasaljós og góðir skór. 

Hellar er oft staðsettir í hrauni sem gerir það að verkum að oft þarf að ganga langa vegalend 

í hrauni sem getur verið erfitt og varasamt. Þess vegna er það góður kostur að fara í 

hellaskoðun með leiðsögn einhvers sem þekkir vel til á svæðinu (Hellarannsóknarfélag 

Íslands, e.d.) 

2.4 Skipulag  

Skipulagsfræði og skipulag er viðfangsefni borgaryfirvalda um æskilega borgarþróun (Hall, 

1996). Skipulag er áætlun sem gerð er af sveitarstjórnum, sem er formleg og bindandi áform 

um hvernig hverfi og götur í sveitarfélaginu skulu líta út. Með skipulagi er tekin ákvörðun 

um það hvernig eiga að ráðstafa landi, hvort það eiga að byggja þar íbúðarhúsnæði, 

þjónustuhúsnæði eða hvort það eigi að vernda náttúruna á svæðinu. Skipulagið er gert í þeim 

tilgangi að landið sé nýtt á sem bestan hátt. Þegar byggingarleyfi er veitt þarf að hafa til 

Mynd 4. Frisbígolfvöllur. (Garðabær, 2018b). 
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viðmiðunar skipulagið í sveitarfélaginu. Samkvæmt skipulagslögum sjá sveitarfélög um að 

gera þrjár tegundir af skipulagsáætlunum, þau eru svæðaskipulag, aðalskipulag og 

deiliskipulag. Hér á eftir verður sérstaklega fjallað um aðal- og deiliskipulag 

(Skipulagsstofnun, e.d.-c).  

2.4.1  Aðalskipulag  

Aðalskipulag felur í sér stefnumörk um landnotkun og framtíðarbyggð og nær það til alls 

lands sveitarfélags. Nánari útfærsla á skipulagi kemur fram í deiliskipulagi fyrir sérhvert 

hverfi og einstakar lóðir þar sem er nánar kveðið á um fyrirkomulag bygginga á hverri lóð. 

Sveitarstjórn gerir aðalskipulag fyrir sveitarfélag og oftast nær sjá skipulagsnefndir innan 

sveitarfélags um að gera það. Aðalskipulag tekur gildi eftir að sveitarstjórn og 

skipulagsstofnun hafa samþykkt það (Skipulagsstofnun, e.d.-a).  

2.4.2  Deiliskipulag    

Í deiliskipulagi er settur fram ákveðinn rammi eða reglur um það hvernig byggja megi á 

tilteknum reitum, hvernig útlit húsa skuli vera og hvernig ganga skuli frá umhverfinu. 

Deiliskipulag á einnig við um almannarými eins og leiksvæði, torg og götur.   

 Þegar leyfi hefur verið veitt fyrir framkvæmdum á lóðum þarf það að vera í samræmi 

við deiliskipulag. Deiliskipulag tekur gildi eftir að það hefur verið samþykkt af sveitarstjórn 

og opinberlega birt í Stjórnartíðindum (Skipulagsstofnun, e.d.-b)
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3 Aðferðir  

Hér verður fjallað um það hvernig rannsóknin fór fram og hvaða aðferðum var beitt til að 

komast að niðurstöðu. Með rannsókninni er verið að kanna hvort það séu forsendur fyrir því 

að breyta landnotkuninni á Vífilsstöðum. En það mun felast meðal annars í því að breyta 

Vífilsstaðarspítala í hótel og opna á heilsutengda ferðaþjónustu á svæðinu. En 

rannsóknarsvæðið er Vífilsstaðarland sem er innan bæjarmarka Garðabæjar og afmarkast frá 

Hnoðraholti yfir á Urriðaholt.         

 Við gerð rannsóknarinnar var notast við blandaða rannsóknaraðferðir við 

gagnaöflunina (Bryman, 2016). Þar sem var meðal annars fundnar heimildir um sögu 

staðarins, ásamt staðreyndum um svæðið en einnig voru fundnar heimildir um skipulag fyrir 

svæðið og framtíðaráform þess. Ásamt því að það voru tekin viðtöl og farið í vetfangsferðir. 

Notast er við blandaðar aðferðir til að geta safnað sem mestum og fjölbreyttustu 

upplýsingum um svæðið svo hægt sé að koma með tillögu að nýju skipulagi fyrir svæðið.

 Aðferðir skipulags eru að skoða landnotkun eins og hún er í dag og hvaða möguleikar 

eru á að breyta henni. Kannað verður meðal annars hvert eignarhaldið er á landinu, hvaða 

starfsemi er þar nú og hverjir eru notendur svæðisins. Við gerð rannsóknarinnar voru gerðar 

ýmiskonar greiningar á skipulaginu fyrir svæðið, skoðuð voru deili- og aðalskipulag, kannað 

var núverandi skipulag og fyrirhugað skipulag fyrir svæðið. Einnig verða lögð fram 

framtíðaráform Garðabæjar fyrir svæðið og hvernig tillagan mín getur fléttast saman við þau 

áform. Rakin verður saga Garðabæjar, hvernig sveitarfélagið hefur þróast frá því að vera 

„svefnbær“ og yfir í það að verða bær með fjölbreyttari ásýnd.      

 Kannað verður hvort uppbygging hótels á Vífilsstöðum gæti aukið atvinnustarfsemi í 

Garðabæ. Þar að auki verður saga Vífilsstaða skoðuð til að sjá hvernig svæðið hefur þróast 

í gegnum tíðina og til að geta tengt framtíðar uppbyggingu á svæðinu við fortíð staðarins 

svo það verði söguleg tenging í uppbyggingu staðarins. Borið verður saman hvernig svæðið 

var þegar Vífilsstaðarspítali var berklaspítali og hvernig það er í dag, til að sjá hvernig 

hlutverk húsanna á staðnum hefur breyst. Því næst verður kannað hvað einkennir náttúruna 

á svæðinu og hvernig hún gæti nýst sem best í uppbyggingu á svæðinu og þá sérstaklega 

fyrir uppbyggingu á þeirri afþreyingu sem verður í boði á svæðinu fyrir ferðamenn og aðra 

íbúa Garðabæjar.            
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 Farið var í nokkrar vettvangsferðir um sumarið 2018, þar sem voru meðal annars 

teknar myndir og velt fyrir sér hvernig starfsemi hótelsins gæti orðið á svæðinu. Einnig var 

haft samband við Önnu Maríu Guðmundsdóttur verkefnastjóri tæknideildar Garðabæjar í 

gegnum tölvupóst þar sem lagður var fyrir ákveðin spurningalisti með það að markmiði að 

fá auknar upplýsingar um stöðu skipulagsmála á Vífilsstöðum. Einnig var haft sambandi við 

Ingólf Þórisson framkvæmdastjóra rekstrarsviðs Landspítalans í gegnum tölvupóst þar sem 

lagður var fyrir ákveðin spurningarlisti til að fá upplýsingar um framtíðar áform ríkisins á 

Vífilsstöðum. Svörin við spurningarlistanum voru svo notuð sem munnleg heimild, notast 

var við tvo mismunandi spurningarlist þar sem að það var leitað til tvo fræðimanna á 

mismunandi sviðum. Höfundur fór á íbúðarfund í Garðabæ þann 27. júní 2018 um 

skipulagsmál, þar sem  fyrirhugaðar breytingar á aðal- og deiliskipulagi á Hnoðraholti og 

Vetrarmýri voru kynntar. Tilgangurinn var að fá betra innsýn inn í stöðu mála á skipulaginu 

fyrir svæðið og til að heyra hvað íbúar og hagsmunaaðilar höfðu að segja um fyrirhugað 

skipulag.                

 Að lokum leggur höfundur fram sína tillögu fyrir Vífilsstaðarlandið í heild sinni, allt 

frá tillögum um að breyta Vífilsstaðarspítala í hótel yfir í uppbyggingu fyrir afþreyingu og 

útivist og hvernig hugmyndir höfunda geta fléttast saman við fyrirhugað uppbyggingu á 

svæðinu.               

 Við gerð tillögunar að skipulaginu verður notast við aðferðir þekkingarfræðingar eftir 

Leone Sandercock, þar sem skipulagið styðst við þekkingu frá fræðimönnum, íbúum og 

hagsmunaaðilum á svæðinu. Það verður lögð áhersla á að gera skipulagið með fólkinu en 

ekki fyrir fólkið, sem sagt skipulagning hótelsins og svæðisins í kring verður skipulagt með 

gestum hótelsins þegar að fram líða stundir. Því að fyrstu gestirnir koma þegar hótelið er en 

í uppbyggingu (Sandercock, 1997).         

 Einnig verður notast við kenningar Peter Hall um forsendur í skipulagi sem fjalla 

meðal annars um garðaborgir sem sameina kosti borgar og sveitar og um kenningar hans um 

leiðir til að bæta ímynd borga, svæða eða hverfa (Hall, 1996).     

 Síðan verða hugmyndirnar merktar inn á annarsvegar loftmynd og hins vegar kort yfir 

aðalskipulagið fyrir svæðið í þeim tilgangi að fá yfirsýn yfir allar þær skipulagstillögur sem 

höfundur leggur til.     
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4 Garðabær og Vífilsstaðir  

Þótt segja megi að byggð hafi verið í Garðabæ allt frá landnámi byrjaði þó ekki að myndast 

þar þéttbýli fyrr en í kringum 1960. Garðahreppur gerði sitt fyrsta skipulag um þéttingu 

byggðar árið 1955 og varð löggildur verslunarstaður árið 1960. Þá voru íbúar hreppsins um 

730 talsins sem gerði hann að fjölmennasta hrepp Íslands. Íbúafjölgun í Garðabæ var sú 

mesta á öllu landinu á tíu ára tímabili fram til ársins 1970 en þá voru íbúarnir orðnir 2.800 

talsins (Steinar J. Lúðvíksson, 2001). Í dag eru íbúar Garðabæjar 15.709 talsins (Hagstofa 

Íslands, e.d.).             

 Áður en þéttbýlið fór að myndast var landbúnaður aðal atvinnugreinin í Garðahreppi 

en smám saman eftir að íbúum fjölgaði urðu þjónustu- og verslunarstörf algengari en á sama 

tíma fjölgaði störfunum ekki hlutfallslega. Það hefur alla tíð verið lítið af störfum í boði í 

Garðabæ þannig að íbúarnir hafa sótt störf í nágrannasveitarfélög eins og Reykjavík, 

Kópavog og Hafnarfjörð. Því má segja að Garðabær hafi þróast í svokallaðan svefnbæ þar 

sem Garðabær hefur aðallega byggst upp sem íbúðarhúsahverfi með litla atvinnustarfsemi 

(Steinar J. Lúðvíksson, 2015).  

4.1 Íþróttir og útivist í Garðabæ   

Stjarnan er íþróttarfélag Garðabæjar. Innan þess eru margar íþróttagreinar stundaðar svo sem 

handbolti, fótbolti, sund og fimleikar. Íþróttahús og sundlaug eru staðsett í Ásgarði en einnig 

er íþróttahús í Hofsstaðamýri. Í bænum eru þrír golfvellir á vegum Golfklúbbs Kópavogs og 

Garðabæjar (GKG), nánar tiltekið í Vetrarmýri, í Urriðakotsdölum og við Urriðavatn. Þá er 

starfandi í Garðabæ hestamannafélagið Andvari sem hefur aðsetur á Kjóavöllum en þar eru 

hesthús og reiðleiðir sem tengja Kjóavelli við önnur hesthúsahverfi á höfuðborgarsvæðinu. 

Frá Kjóavöllum liggur meðal annars reiðstígur að Vífilsstöðum og um Heiðmörk liggur 

fjöldinn allur af reiðstígum (Garðabær, 2018a). 

 

 



14 

4.2 Svæðið í dag     

Vífilsstaðir eru í Vífilsstaðalandi sem er innan bæjarmarka Garðabæjar og nær 

Vífilsstaðalandið frá Hnoðraholti yfir á Urriðaholt. Á mynd 5, hér að neðan sést staðsetning 

Vífilsstaða. 

 

 

Mynd 5. Staðsetning Vífilsstaða. (Loftmyndir ehf, 2017). 

 

Garðabær keypti Vífilsstaðalandið af íslenska ríkinu í 

apríl 2017 en það nær yfir 202,4 hektara svæði í 

kringum Vífilsstaði og spítalann. Önnur hús á 

landareigninni verða áfram í eigu ríkisins. Umsamið 

kaupverð var 558,6 milljónir króna. Kaupin gera það 

að verkum að Garðabær getur gert skipulagsáætlun 

fyrir svæðið. Í framhaldi af kaupunum var gerð tillaga 

að nýju aðalskipulagi þar sem Vífilsstaðir, Vetrarmýri, 

Hnoðraholt og Smalaholt verða gerð að einu 

skólasvæði með um 1200 til 1500 íbúa. Er þar gert 

ráð fyrir að byggja upp blandaða byggð íbúða, skóla, íþróttasvæðis og þjónustu- og 

atvinnusvæðis (Garðabær, 2017a).           

 Í ágúst sama ár setti Garðabær af stað samkeppni um rammaskipulag fyrir svæðið en í 

aðalskipulagi Garðabæjar 2016 - 2030 er svæðið nefnt þróunarsvæði B og er það í dag á 

Mynd 6. Sýnir landið sem Garðabær keypti af 

ríkinu. (Mbl, 2017). 

 

Mynd 7. Vífilsstaðir um 1940. (Steinar J. 

Lúðvíksson, 2015).Mynd 8. Sýnir landið sem 

Garðabær keypti af ríkinu. (Mbl, 2017). 
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lokametrum skipulagsferils. Með samkeppninni verður mótuð framtíðarsýn fyrir svæðið, 

rammaskipulagið verður síðan notað til að gera deiliskipulag fyrir svæðið (Garðabær, e.d.-

b).                   

 Landspítalinn rekur í dag biðdeild eða öldrunardeild á Vífilsstöðum í aðalbyggingunni 

þar sem berklaspítalinn var áður. Á biðdeildinni eru 45 rúm. Þar geta aldraðir fengið innlögn  

meðan þeir bíða eftir að fá inni á hjúkrunarheimili í framhaldi af meðferð á Landspítalanum. 

Landspítalinn hefur ekki áform um frekari starfsemi á Vífilsstöðum en áætlar að vera með 

starfsemi þar eins lengi og þörf krefur en þörfin fyrir deildina er enn mikil. Landspítalinn er 

ekki með starfsemi í öðrum húsum á Vífilsstöðum og eru hin húsin í útleigu til Garðabæjar 

og Hjallastefnunnar (Ingólfur Þórisson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Landspítalans, 

munnleg heimild, 21. júní 2018). 

4.3 Saga Vífilsstaða  

Vífilsstaðir eru nefndir eftir þræli Ingólfs Arnarsonar landnámsmanns sem hét Vífill. 

Ingólfur gaf Vífli jörðina og er hún landnámsjörð. Vífilsstaðaspítali var opnaður 5. 

september 1910 og er því í dag orðinn 108 ára og hefur síðan þá verið táknmynd 

Garðahrepps, forvera sveitarfélagsins Garðabæjar. Spítalinn var hannaður af fyrsta starfandi 

arkitektinum á Íslandi, Rögnvaldi Ólafssyni, og var í upphafi rekinn þar berklaspítali. 

Rögnvaldur lést sjö árum eftir opnun spítalans, á Vífilsstaðaspítala, úr berklum. Það var 

Heilsuhælisfélagið sem byggði Vífilsstaði en félagið var stofnað 19. nóvember 1906 af 

Guðmundi Bjarnasyni landlækni og Oddfellow-reglunni. Heilsuhælisfélagið var um tíma 

stærsta félag landsins. Félagsmenn greiddu félagsgjöld, sem voru tvær krónur á ári, auk þess 

sem fjáröflun var oft haldin til að safna fé fyrir berklaspítalann. Það dugði ekki til og þurfti 

félagið einnig að fá lán frá ríkinu til að ljúka byggingu hússins og reka hælið. Það tók aðeins 

16 mánuði að byggja húsið og það var stærsta hús sem þá hafði verið byggt á Íslandi. Táknaði 

byggingin nýja tíma hér á landi í baráttunni gegn berklum. „Baráttan fyrir lífinu er barátta 

við dauðann.“ Ríkið tók síðan yfir reksturinn árið 1916.      

 Talið er að berklar hafi borist hingað til lands með landnámsmönnum en berklar voru 

þó ekki landlægur sjúkdómur fyrr en um aldamótin 1900. Sjúkdómurinn barst manna á milli 

og var það aðallega ungt fólk sem veiktist. Sjúkdómurinn var illviðráðanlegur þangað til að 

uppgötvuð voru lyf sem unnu á honum. Þar sem sjúkdómurinn var smitandi var ákveðið að 

byggja sérstakt sjúkrahús fyrir sjúklingana uppi í sveit. Þar myndaðist lítið samfélag þar sem 
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vistmennirnir voru ekki í neinum samskiptum við annað fólk í Garðahreppi eða annars staðar 

utan sjúkrahússins. Á Vífilsstöðum var stundaður landbúnaður á árunum 1916 til 1974. Var 

þar lengi stærsta bú landsins sem notaðist við nýjar og afkastameiri aðferðir í landbúnaði en 

áður höfðu tíðkast. Þá var Vífilsstaðaspítali um tíma stærsti vinnuveitandinn í hreppnum 

(Steinar J. Lúðvíksson, 2015). Þrátt fyrir að Vífilsstaðaspítali sé eldri en 100 ára er hann ekki 

friðaður sérstaklega en nýtur verndunar og friðunar á grundvelli laga um menningarminjar 

(Lög um menningarminjar nr. 80/2012). Það veldur því að ekki má raska húsinu á neinn hátt, 

hvort sem um er að ræða að breyta því, rífa það eða flytja það án þess að fá leyfi 

Minjastofnunar Íslands (Garðabær, 2018a). Minjastofnun heimsótti Vífilsstaði í október 

2014 og í kjölfarið hófst vinna við gerð tillögu um friðlýsingu Vífilsstaðaspítala og annarra 

bygginga á Vífilsstöðum eins og til dæmis yfirlæknisbústaðarins og fjóssins í samvinnu við 

Húsafriðunarnefnd (Garðabær, 2014). Eftir að berklaspítalanum var lokað árið 1973 opnaði 

Landspítalinn þar sama ár deild fyrir öndunarfærasjúklinga. Árið 1976 var svo byggt nýtt 

hús á Vífilsstöðum sem var um tíma notað til að sinna áfengismeðferð á vegum 

Landspítalans. Á árunum 2002 - 2010 var rekið öldrunarheimili á Vífilsstöðum á vegum 

Hrafnistu. Eftir að Hrafnista hætti starfsemi sinni á Vífilsstöðum árið 2010 ríkti mikil óvissa 

um framtíð Vífilsstaða (Steinar J. Lúðvíksson, 2015).      

 Í dag er starfrækt öldrunardeild Landspítalans á Vífilsstöðum og hefur verið frá 2013 

en áður en sú starfsemi hófst var hjúkrunarheimilið Holtsbúð um skeið með starfsemi sína 

þar (Landspítali, 2013). Þannig hefur alla tíð verið heilsutengd starfsemi á Vífilsstöðum.  

4.3.1  Svæðið þá og nú     

Hér að neðan er listi yfir húsakostinn á Vífilsstöðum eins og hann var um árið 1940.   

1. Mjólkurhús: Geymsla í dag.  

2. Fjós: Geymsla í dag. 

3. Hlaða: Geymsla í dag.   

4. Hlandþró: Ekki til staðar lengur.    

5. Heyfúlgur: Ekki til staðar lengur.    

6. Bílskúrar og vélageymslur: 

Geymsla í dag.   

7. Trésmíðaverkstæði : Geymsla í dag.   

 

 

Mynd 9. Yfirlæknisbústaðurinn orðinn illa farinn. (Höfundur). 

Mynd 7. Vífilsstaðir um 1940. (Steinar J. Lúðvíksson, 2015). 
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8. Búshús,: Íbúðir bústjórans og lækna: Íbúðir í dag.  

9. Ráðshús: Íbúðarhús ráðsmanns Vífilsstaða: Íbúðir í dag. 

10. Rimman,: Hús vistmanna: Íbúðir í dag. 

11. Eilífðin: Ekki lengur til staðar.  

12. Pilsakot: Íbúðarhús hjúkrunarkvenna: Gunnskóli í dag. 

13. Læknisbústaður: Íbúðir í dag. 

14. Hænsnahús: Ekki lengur til staðar.  

15. Bústaður yfirlæknis: Ekki íbúðarhæft í dag.   

16. Davíðsborg og Önnuborg: Íbúðarhús í dag.  

17. Líkhús: Ekki lengur til staðar. 

18. Vífilsstaðaspítali: Öldrunardeild Landspítalans í dag.  

19. Leguskáli: Liggur undir skemmdum.  

20. Smiðja og bílskúrar: Ekki lengur til staðar.  

Seinna meir voru byggðar fleiri 

byggingar eins og leikskólinn Sunnuhvoll 

árið 1978 sem er vestan megin við 

leguskálann. Einnig var byggt húsið Hóll 

sem var meðferðarstofnun fyrir 

áfengisfíkla en er í dag leikskóli 

Hjallastefnunnar (Steinar J. Lúðvíksson, 

2015).         

 Húsin á Vífilsstöðum eru mun verr farin í dag 

heldur en þegar mynd 8 var tekin árið 2010 og hefur 

viðhald sennilega ekki verið mikið síðan þá. Húsin 

eru í misjöfnu ástandi og eru sum hver, eins og 

Yfirlæknisbústaðurinn, í mjög slæmu ástandi og 

þarf á miklu viðhaldi að halda. Þar býr enginn í dag 

og er búið að negla spjöld fyrir gluggana í húsinu 

eins og sjá má á mynd 9. Húsið er teiknað af 

Guðjóni Samúelssyni húsameistara ríkisins og var 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Afmörkun friðlýsta svæðisins. 

(Umhverfisstofnun, e.d.). 

 

 

 

Mynd 9. Yfirlæknisbústaðurinn orðinn illa 

farinn. (Höfundur). 

 

Mynd 8. Vífilsstaðir árið 2010. (Garðabær, 

2010).Mynd 9. Yfirlæknisbústaðurinn orðinn 

illa farinn. (Höfundur). 

Mynd 8. Vífilsstaðir árið 2010. (Garðabær, 2010). 

 

Mynd 8. Vífilsstaðir árið 2010. (Garðabær, 2010). 
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byggt árið 1920. Hrafnkell Helgason var yfirlæknir á Vífilsstöðum frá árinu 1968 og 

jafnframt síðast ábúandinn í Yfirlæknisbústaðnum. Eftir að Hrafnkell hætti störfum sökum 

aldurs hefur engin búið þar eða í um 20 ár. Húsið er í eigu Landspítalans sem gerir það að 

ríkiseign (Garðabær, 2010). 

4.4 Einkenni svæðisins  

Svæðið í kringum Vífilsstaði einkennist af nálægð við náttúruna, þar má finna mikið fuglalíf, 

skógrækt og fleira. Umhverfi Vífilsstaða er einstaklega fallegt og í nálægð við mörg 

útivistarsvæði eins og Vífilsstaðavatn, Heiðmörk, golfvöll, reiðleiðir, Vífilsstaðahraun, 

Maríuhella, Vífilsstaðahlíð og fleiri svæði. Einnig er hægt að stunda veiðar í vatninu og 

fuglaskoðun á svæðinu ásamt margs konar annarrar afþreyingar í náttúrunni. En það er ekki 

aðeins náttúrufegurðin, sem heillar fólk og dregur það að svæðinu, heldur er það einnig saga 

staðarins. Á 100 ára afmælishátíð Vífilsstaða hélt Gunnar Einarsson, bæjarstjóri Garðabæjar 

ræðu og sagði meðal annars: 

Ekki er hægt að ræða um Vífilsstaði án þess að nefna þá náttúruperlu sem 

umhverfi staðarins er. Helgi Ingvarsson, fyrrverandi yfirlæknir á Vífilsstöðum 

skrifaði í bréfi til stjórnvalda árið 1967 að skipuleggja þyrfti land Vífilsstaða til 

almenningsheilla. Bæjaryfirvöld í Garðabæ eru fyllilega sammála þessari sýn 

Helga og hafa í því skyni látið friðlýsa Vífilsstaðavatn og umhverfi þess sem 

friðland til að komandi kynslóðir geti notið hér útivistar í fallegu umhverfi um 

ókomna tíð. Ég sé fyrir mér að hér verði hægt að reka heilsutengda starfsemi eins 

og Helgi yfirlæknir sá fyrir sér, eða jafnvel að hér gæti orðið upplýsinga og 

ferðamiðstöð þar sem gestum friðlandsins gæfist kostur á að kynna sér betur 

sögu staðarins og lífríki náttúrunnar hér í kring (Gunnar Einarsson, munnleg 

heimild, 5. september 2010). 
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4.4.1  Vífilsstaðavatn  

Austan við Vífilsstaði liggur Vífilsstaðavatn sem var 

friðað í nóvember árið 2007. Með friðlýsingunni er 

vatnið og lífríkið, sem þrífst þar, verndað og að auki 

nánasta umhverfi við vatnið en einnig var lögð áhersla 

á að hægt væri að stunda útivist í og við vatnið. Þetta 

var fyrsta friðlýsingin í Garðabæ en með henni er 

óspillt náttúra vernduð til framtíðar og stuðlað að því 

að íbúar höfuðborgarsvæðisins geti notið náttúrunnar 

innan borgarmarkanna. Friðlýsta svæðið er 188 

hektarar en vatnið sjálft er 27 hektarar. Svæðið er í 

eigu Garðabæjar.      

 Vatnið er með fjölbreyttasta lífríkið af öllum 

vötnum landsins. Við vatnið og í því er að finna mikið 

og fjölbreytt dýralíf. Meðal þeirra fugla, sem sjást við vatnið, eru álftir, toppendur, kríur, 

skógarþrestir, flórgoðar og gæsir. Þá verpa þar meðal annars endur og mófuglar. Að auki er 

fiskur í vatninu til dæmis urriði, bleikja, hornsíli og áll. Það má nefna að þau hornsíli, sem 

þrífast í vatninu eru sérstök á heimsvísu þar sem á þau vantar kviðgadda. Svæðið hentar vel 

til útivistar eins og til dæmis til veiða í vatninu. Við vatnið er bryggja og eru veiðar leyfðar 

á tímabilinu frá 1. apríl til 15. september. Einnig hefur verið lagður góður göngustígur 

hringinn í kringum vatnið. Stígurinn er 2,5 km að lengd og það tekur um 40 mínútur að ganga 

í kringum vatnið. Vinsælt er að ganga eftir stígnum eða hlaupa og við göngustíginn hefur 

verið komið fyrir bekkjum og fræðsluskiltum um lífríkið á svæðinu. Einnig er hægt að ganga 

slóða upp að vörðu sem kölluð er Varða Gunnhildar sem er uppi á Vífilsstaðahlíð, sunnan 

megin við vatnið en þar er gott útsýni yfir svæðið. Gönguleiðin var oft farin af sjúklingum 

berklaspítalans og það var sagt vera gott merki um bata ef sjúklingar komust alla leið upp 

hlíðina að vörðunni. Að auki eru fjöldi annarra gönguleiða á svæðinu eins og um Heiðmörk 

(Garðabær, e.d.-d).  

Mynd 10. Afmörkun friðlýsta svæðisins. 

(Umhverfisstofnun, e.d.). 

 

Mynd 12. Skipulagsdráttur af 

tréveggnum. (Arndís S. Árnadóttir, 

2002).Mynd 10. Afmörkun friðlýsta 

svæðisins. (Umhverfisstofnun, e.d.). 
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4.4.2  Skógrækt  

Þegar Vífilsstaðaspítali var byggður var ekki mikið um 

gróður á svæðinu en þar voru þá aðallega mýrar, hraun og 

gróðurlaus melur. Það var Sigurður Magnússon, 

yfirlæknir á Vífilsstöðum, sem sá til þess að landið var 

ræktað upp. Fyrstu ár spítalans var mikið gróðursett af 

trjám en einnig var lögð áhersla á að rækta upp tún ásamt 

því að ræsa fram mýrar. Þannig var hægt að nýta landið 

til búræktar og til að framleiða mjólk og grænmeti. Þetta 

var einnig gert með það í huga að fegra umhverfið fyrir 

vistmenn Vífilsstaðaspítala í því skyni að hafa jákvæð 

áhrif á líðan þeirra. Í dag er fjallað um slík áhrif í sérstakri fræðigrein, umhverfissálfræði 

(Steinar J. Lúðvíksson, 2015).          

 Elstu trén á Vífilsstöðum eru frá árinu 1911 og eru þau fyrir norðan Vífilsstaði. 

Ungmennafélag Reykjavíkur sá um gróðursetninguna. Austan við Vífilsstaðavatn er 

skógrækt, sem sjúklingar berklaspítalans stóðu fyrir, og er það svæði kallað Bakki. Það var 

Hörður Ólafsson sem átti frumkvæðið að því árið 1940 þegar hann girti af hálfan hektara af 

svæðinu og hóf þar skógrækt en Hörður var sjúklingur á berklaspítalanum. Fljótlega fóru 

aðrir sjúklingar á spítalanum að hjálpa honum við skógræktina. Síðan stækkaði Hörður 

skógræktarreitinn og fljótlega eftir það byggði hann þar lítinn bústað sem er þar enn í dag og 

er í eigu fjölskyldu Harðar. Skógræktin stóð til ársins 1977 þegar Hörður lést.  

 Á árunum 1950 til 1960 fór heyskapur 

minnkandi á Vífilsstöðum en á sama tíma 

jókst trjáræktin og á þeim tíma voru meðal 

annars gróðursettir hinir svokölluðu  tréveggir 

(trjárækt) sunnan megin við Vífilsstaði. Það 

var Georg Lúðvíksson, forstjóri spítalans sem 

átti hugmyndina að því. Tréveggirnir er oft 

nefndir Grenisveigurinn en hann var 

skipulagður af fyrsta landslagsarkitekt á 

Íslandi, Jóni H. Bjarnasyni. Fyrstu tíu árin voru gróðursett um eitt þúsund tré, aðallega birki, 

fura og reyniviður. Erfitt var að stunda trjárækt á Vífilsstöðum þar sem skjólið var lítið og 

jarðvegurinn ófrjór, grýttur og grunnur. Stór hluti af þeim trjám sem var gróðursettur dóu en 

Mynd 11. Bakki eins og hann lítur út í 

dag. (Höfundur). 
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(Garðabær, 2017b).Mynd 11. Bakki 
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Mynd 12. Skipulagsdráttur af tréveggnum. (Arndís 

S. Árnadóttir, 2002). 
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þrátt fyrir það var ekki gefist upp (Steinar J. Lúðvíksson, 2015). Á mynd 12 má sjá 

skipulagsuppdrátt af tréveggnum við Vífilsstaði frá 30. mars árið 1955 (Arndís S. Árnadóttir, 

2002).           

 Skóræktarfélag Íslands var stofnað þann 27. júní 1930 á Þingvöllum við Almennagjá, 

fyrsti formaður félagsins var Sigurður Sigurðsson búnaðarmálastjóri en núverandi formaður 

félagsins er Jónatan Garðarsson (Skóræktarfélag Íslands, e.d.).     

 Skóræktarfélag Garðabæjar hóf starfsemi sína þann 24. október árið 1988, það var 

stofnað af Garðbæingum sem höfðu mikinn áhuga á gróðurrækt og að stunda útivist. Við 

stofnun félagsins voru félagsmenn 50 talsins og var Smalaholt sem er í Vífilsstaðalandi fyrsta 

landsvæði félagsins sem það fékk úthlutað en það er um 53 hektara svæði sem staðsett er 

fyrir norðan Vífilsstaðavatn. Skóræktin hófst formlega í Smalaholti þann 10. maí 1990, með 

því að frú Vigdís Finnbogadóttir forseti ásamt þingmönnum, bæjarfulltrúum og 

félagsmönnum skóræktarfélagsins gróðursettu fyrstu tréin. En fyrsta sumarið voru gróðursett 

um 70 þúsund tré. Í skóginum sem hefur myndast í Smalaholti hefur verið komið fyrir 

útigrilli, borðum og bekkjum þannig að það er hægt að njóta útivistar í skóginum og á sama 

tíma elda sé mat og borðað. Einnig er búið að koma upp skiltum um tréin og fuglana sem 

má finna í skóginum, auk þess sem það liggja göngu- og reiðstígur um svæðið. Skógrækt á 

svæðinu er enn þá í gangi og eru félagsmenn í dag um þrjú hundruð talsins og er núverandi 

formaður félagsins Erla Bil Bjarnardóttir (Skóræktarfélag Garðabæjar, 2008).  

 Heiðmörk er sunnan megin við Vífilsstaði, þar var landið friðað árið 1947 og hóf 

Skóræktarfélag Reykjavíkur skógrækt árið 1950 og hefur félagið verið með umsjón yfir 

svæðinu síðan þá. Heiðmörk nær yfir 3000 hektara svæði sem tilheyrir þremur 

sveitarfélögum, Garðabæ, Kópavogi og Reykjavík og er stærsta útivistarsvæði í nágrenni 

höfuðborgarsvæðisins (Skóræktarfélag Reykjavíkur, e.d.). 
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5 Framtíð svæðisins  

Úrslit samkeppninnar um framtíð svæðisins 

voru kynnt í desember 2017 og nú stendur yfir 

vinna við að gera tillögu að rammaskipulagi í 

samráði við sigurvegara keppninnar og 

yfirvöld í Garðabæ. Í nýjasta aðalskipulagi 

bæjarins eru lagðir fram þeir helstu 

landnotkunarflokkar sem verða inni á 

svæðinu en þeir eru þjónusta, verslun, 

íþróttasvæði, golfvöllur og íbúðabyggð. 

Tilgangurinn með samkeppninni var að finna bestu lausnina á því hvernig hægt er að tengja 

saman þá flokka landnotkunar sem ætlunin er að myndi heildarmynd fyrir svæðið. 

Arkitektastofan Batteríið, Efla verkfræðistofa og landslagsarkitektastofan Landslag sigruðu 

samkeppnina með tillögu sinni sem ber heitið „Heilbrigð sál í hraustum líkama“ sem vísar 

til berklaspítalans en þar var lögð mikil áhersla á náttúrulegt umhverfi og útivist í hreinu lofti 

(Garðabær, 2017b).             

 Til þess að vinningstillagan verði að veruleika þarf að byrja á því að gera breytingar á 

deiliskipulagi Garðabæjar. Núverandi tillaga gerir ráð fyrir að byrjað verði á að byggja 

íþróttahús á svæðinu og þarf því að gera breytingar á deiliskipulagi vegna Vetrarmýri og 

Hnoðraholts en þar er ætlunin að húsið rísi. Fyrirhugaðar breytingar á deiliskipulaginu voru 

kynntar á fundi í Garðabæ 27. júní 2018. Auk þess voru þá kynntar breytingar sem verða 

gerðar á aðalskipulagi Garðabæjar fyrir tímabilið 2016 - 2030 fyrir svæðið í kringum 

Vífilsstaði. Íbúar og aðrir hagsmunaaðilar áttu þess kost að koma með athugasemdir við 

breytingar á deiluskipulagi og aðalskipulagi til 27. ágúst 2018. Helstu hagsmunaaðilarnir eru 

Skógræktarfélag Garðabæjar, GKG og íbúar í Hnoðraholti (Garðabær, e.d.,-c).   

 Á fundinum 27. júní 2018 kom meðal annars fram að Garðabær hafi þegar boðið út 

framkvæmdir vegna íþróttahússins og var á þeim tíma í samningaviðræðum við verktaka um 

byggingu hússins þrátt fyrir að deiliskipulagið hefur ekki enn verið samþykkt. Garðabær 

auglýsti alútboð þar sem verktaki skal sjá um hönnunina og uppbyggingu svæðisins. 

Skilafrestur vegna alútboðsins rann út 22. janúar 2018. Tilboð í verkið gerðu Íslenskir 

 

 

 

Mynd 13. Tillaga að rammaskipulagi. 
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aðalverktakar, Eykt, Ístak, Mannverk og Munck á Íslandi. Þegar þetta er skrifað er Garðabær 

í samningarviðræðum við Íslenska aðalverktaka um byggingu íþróttarhússins (Byggingar, 

2018). Einnig kom fram á fundinum sú ósk Skógræktarfélags Garðabæjar að Garðabær auki 

samráð og samvinnu við félagið um uppbyggingu á svæðinu enda nái skógrækt félagsins yfir 

stóran hluta svæðisins í Vífilsstaðalandi og er því skógræktarfélagið stór hagsmunaraðili. Til 

dæmis er áætlað að nýjar golfbrautir verði á skógræktarsvæði félagsins.   

 Á mynd 14 hér á eftir sést tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir Vetrarmýri og 

Hnoðraholt en þar er ætlunin að byggja íþróttarhúsið. Á vinstri hluta myndarinnar sést 

hvernig svæðið er í dag. Á hægri hluta myndarinnar má sjá hvernig ætlunin er að svæðið líti 

út þegar búið er að byggja íþróttahúsið sem ætlunin er að verði tilbúið árið 2019 eða 2020. Í 

dag er þetta æfingasvæði fyrir golfvöllinn. Núgildandi deiluskipulag er frá árinu 1996 en 

ekki er til sérstakt deiliskipulag sem á við um Vífilsstaði sjálfa. Gera má ráð fyrir að það 

stafi af því að landið er í eigu ríkisins og mikil óvissa hefur ríkt um framtíð Vífilsstaða 

(Garðabær, 2018c). 

 

 

Mynd 14. Breyting á deiluskipulagi vegna byggingar íþróttahússins. (Garðabær, 2018c). 

 

 

Mynd 15. Hönnun Íslenskra aðalverktaka á íþróttarhúsinu. (Byggingar, 2018). 
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5.1 Framtíð Golfvallarins  

Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar (GKG) byrjaði starfsemi sína þann 24. mars árið 

1994, eins og nafn félagsins gefur til kynna liggur völlurinn í landi Kópavogs og Garðabæjar. 

Völlurinn er í Vetrarmýri sem tilheyrir Vífilsstaðarlandi og í Leirdal Í Kópavogi. Til að byrja 

með voru holurnar á vellinum aðeins 9 en í dag eru þær orðnar 27 og eru félagsmenn í dag 

um 2.000 manns. Núverandi formaður GKG  er Guðmundur Oddsson (GKG, e.d.). 

 Hvað varðar framtíð golfvallarins þá 

gerði vinningstillagan ráð fyrir að hann 

tæki breytingum frá því sem nú er. Áform 

eru um að byggja fjölnota íþróttahús þar 

sem æfingasvæði vallarins er í dag og að 

nýja höggsvæði golfvallarins verði 

innandyra í viðbyggingu við núverandi 

íþróttahús golfvallarins. Að auki þarf að 

gera níu nýjar golfbrautir sem ætlunin er að 

liggi meðfram Vífilsstaðavatni og upp í 

skógræktarsvæðið að Leirdalsmynni, eins og sést á myndinni 16 hér til hliðar. Þessi nýja 

tillaga var samþykkt á fjölmennum félagsfundi GKG (Agnar Már Jónsson, 2018).   

 Í  upphafi voru ekki allir félagsmenn GKG 

sáttir við þær breytingar á golfvellinum sem 

vinningstillagan hefur í för með sér. Sérstaklega 

voru tillögurnar gagnrýndar fyrir að þar væri ekki 

gætt nógu vel að þörfum golfíþróttarinnar. Voru því 

gerðar breytingar á tillögunni í samvinnu við 

Garðabæ og var Snorri Vilhjálmsson 

golfvallararkitekt fenginn til að hanna nýju 

golfbrautirnar (Haukur Holm, 2018).   

 

 

 

Mynd 16. Nýtt höggsvæði golfvallarins. (Agnar Már 

Jónsson, 2018). 
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Mynd 17. Sýnir staðsetningu golfvallarins. 

(Loftmyndir ehf. 2017). 
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5.2 Aðalskipulag Garðabæjar  

Núgildandi aðalskipulag Garðabæjar gildir frá árinu 2016 til ársins 2030 og er þetta fyrsta 

aðalskipulagið sem er í gildi eftir að Álftanes sameinaðist Garðabæ en sú sameining var 

samþykkt 8. febrúar 2018. Árið 2013 var byrjað að vinna að gerð aðalskipulagsins. Stofnuð 

var nefnd sem vann að því og voru í henni aðilar frá Eflu verkfræðistofu, 

landslagsarkitektastofunni Landmótun og Teiknistofu arkitekta ásamt Arinbirni 

Vilhjálmssyni, skipulagstjóra Garðabæjar. Sú vinna hófst með því að gerð var 

verkefnalýsing ásamt því að setja fram markmið. Næst var gerð skipulagslýsing sem var 

tilbúin í desember 2014. Að þessu loknu var hafist handa við stefnumótunarvinnuna þar sem 

allir hagsmunaaðilar voru fengnir að borðinu til samstarfs en þeir voru meðal annars 

skátarnir í Garðabæ, GKG, Garðasókn og skógræktarfélagið. Í nýja aðalskipulaginu var 

mótuð stefna fyrir nýtt þjónustusvæði í Vífilsstaðalandi en þar eru tækifæri til mikillar 

uppbyggingar á næstu árum en í aðalskipulaginu voru Vífilsstaðir skilgreindir sem opið 

svæði eða útivistarsvæði. Í kaflanum um landnotkun í aðalskipulagi Garðabæjar er gert ráð 

fyrir að svæðið í kringum Vífilsstaði verði stækkað þegar vatnsverndarsvæðið verður fært 

yfir á Skyggnuholt. Einnig er gert ráð fyrir blandaðri byggð á Vífilsstöðum með íbúðum og 

þjónustu. Ein stærsta breytingin, sem var gerð á aðalskipulaginu, er staðsetning á 

stofnbrautinni sem er oftast nefnd „Ofanbyggðarvegur“. Í eldra aðalskipulagi var gert ráð 

fyrir að vegurinn lægi frá Kaldárselsvegi að Arnarnesvegi sem átti þá að liggja við 

Vífilsstaðavatn og golfsvæði GKG en nú liggur vegurinn um Setberg að Reykjanesbraut 

(Garðabær, e.d.-a).           

 Samkvæmt aðalskipulagi Garðabæjar er gert ráð fyrir að 44 einbýlishús verði á 

vestanverðu Hnoðraholti en nýja rammaskipulagið gerir ráð fyrir að við það bætist um 700 

íbúðir til viðbótar. Sú byggð mun svo tengjast Vetrarmýri en þar er gert ráð fyrir blandaðri 

byggð verslunar, þjónustu og stofnana, auk íþróttasvæðis. Þetta svæði mun svo tengjast 

Vífilsstöðum og þar væri því hægt að hafa þjónustustofnanir, spítala og blandaða 

íbúðabyggð; mundu þessi þrjú svæði svo mynda eitt skólahverfi (Garðabær, 2018a). 

 Í samtali við höfund sagði Anna María Guðmundsdóttir, verkefnastjóri tæknideildar 

Garðabæjar, að ekki væri enn komið að því að spá í framtíðarsýn Vífilsstaða. Núna væri 

unnið að breytingu á aðalskipulagi og deiliskipulagi fyrir íþróttahúsið á svæðinu auk þess 

sem vinna að nýju rammaskipulagi sé á byrjunarstigi (Anna María Guðmundsdóttir, 

munnleg heimild, 25. júlí 2018).          
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 Loks er rétt að nefna að í umræðum, sem fram hafa farið í samfélaginu undanfarið um 

framtíðarstaðsetningu Landspítala, kom fram sú tillaga að byggja upp nýjan Landspítala á 

Vífilsstöðum. Sú varð ekki raunin og verður spítalinn byggður við Hringbraut (Þórður Snær 

Júlíusson, 2016).  

 

 

Mynd 18. Aðalskipulag fyrir Vífilsstaðaland. (Garðabær, 2018a). 
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6 Hótel Vífilsstaðir - Tillaga að breyttu 

skipulagi  

Höfundur telur að nýta megi Vífilsstaði og svæðið 

þar í kring mun betur heldur en gert er í dag. Þetta 

er vannýtt svæði á góðum stað, miðsvæðis á 

höfuðborgarsvæðinu, er eins og borg í sveit eða 

einhverskonar garðaborg sem að sameina kosti 

sveita og borga. Svæðið væri hægt að nýta fyrir 

ferðaþjónustu eins og til dæmis fyrir hótel og aðra 

þjónustu fyrir ferðamenn sem vilja njóta 

náttúrunnar, en fá á sama tíma alla þá þjónustu sem 

þeir vilja og þurfa á að halda. Tillaga höfundar að breyttri starfsemi og landnotkun fyrir 

ferðaþjónustu á Vífilsstöðum er eftirfarandi að Vífilsstaðaspítala verði breytt í þriggja til 

fjögurra stjörnu hótel sem mun heita Hótel Vífilsstaðir. Gert er ráð fyrir að hótelið sérhæfi 

sig í heilsutengdri ferðaþjónustu og bjóði upp á fjöldann allan af afþreyingu tengda henni. 

Þá er gert ráð fyrir því að hótelið verði starfandi allt árið um kring og verði í anda 

sveitaklúbba eins og þekkjast víða í Bandaríkjunum og eru þá oft við golfvelli. Hótelið muni 

bjóða upp á þjónustu á borð við heilsulind, líkamsræktarstöð, veitingastað og alls konar 

afþreyingu í náttúrunni í nágrenni hótelsins eins og golf, fuglaskoðun, fiskveiðar, hestaferðir, 

frisbígolf, hellaskoðun, gönguferðir og fleira. Þá er gert ráð fyrir að afþreying fyrir hótelgesti 

yfir vetrartímann verði ekki síðri. Þá geta gestir, eftir atvikum auk framangreinds, farið á 

skauta á Vífilsstaðavatni, á gönguskíði og jafnvel farið einnig á aðrar tegundir skíða í 

Vífilsstaðahlíð. Þegar aðstaða fyrir innanhússæfingar á golfvellinum verður tilbúin geta 

hótelgestir nýtt sér þá aðstöðu yfir vetrartímann. Markhópur hótelsins yrði aðallega eldri 

borgarar enda er hlutfall eldri borgara ört vaxandi víðast hvar í heiminum. Einkum er horft 

til fólks sem er að jafna sig eftir aðgerð og aðrir eldri borgarar sem komnir eru á eftirlaun, 

vilja slaka á í fallegu umhverfi og njóta útivistar. Þá er á því byggt að hótelið og svæðið geti 

einnig verið eftirsóknarvert fyrir aðra ferðamenn sem vilja nýta sér þá heilsutengdu þjónustu 

sem hótelið mun hafa upp á að bjóða.         

 Við Vífilsstaðaspítala er stór verönd sem gert er ráð fyrir að nýtt verði fyrir gesti 

Mynd 19. Vífilsstaðaspítala breytt í hótel. 

(Höfundur). 
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(Höfundur). 
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veitingastaðarins og hótelsins. Tillagan gerir ráð fyrir að þetta svæði gegni því hlutverki og 

þar geti gestir setið úti og notið náttúrunnar, hægt sé að koma fyrir aðstöðu þar sem fólk geti 

jafnvel setið við varðeld og einnig aðstöðu þar sem hægt sé að matbúa eins og til dæmis á 

útigrilli. Þessi tenging við umhverfið er mikilvæg þar sem engar svalir eru út frá herbergjum, 

við núverandi aðstæður. Í anddyri á fyrstu hæð hússins er gert ráð fyrir gestamóttöku. Þá er 

gert ráð fyrir að veitingastaður verði þar á vinstri hönd. Veitingastaðurinn mun bjóða upp á 

heilsusamlegan mat sem er aðallega eldaður úr íslensku hráefni. En hægra megin verði 

heilsulind og líkamsrækt hótelsins. Þar er sérstaklega gert ráð fyrir að boðið verði upp á 

jógatíma auk annarrar líkamsræktar. Þaðan, frá líkamsræktinni og heilsulindinni á fyrstu 

hæð, verði hægt að ganga út að Leguskálanum sem gert er ráð fyrir að verði lagfærður og 

þar komið fyrir heitum pottum og jafnvel sundlaug og útiheilsulind. Þá er gert ráð fyrir að 

herbergi gesta verði á annarri og þriðju hæð hússins. Í húsinu er lyfta sem er góður kostur 

fyrir gesti hótelsins en gert er ráð fyrir að þeir verið flestir eldri borgarar.    

 Tillögur höfundar gera ráð fyrir því að Búshúsi, 

sem er í dag íbúðarhús, verði breytt í safn. Þar gætu 

samtímis verið tvær sýningar, önnur um sögu 

Vífilsstaðaspítala og  lækningar á Íslandi og hin um 

náttúruna á svæðinu, bæði um sögu skógræktarinnar og 

um dýralíf svæðisins. Samkvæmt tillögunni verður 

yfirlæknisbústaðnum gerður upp og breytt í lúxusíbúð 

fyrir efnameiri gesti hótelsins, sem gætu fengið meiri 

þjónustu eins og til dæmis verið með þjóna og sér 

matreiðslumann, svo eitthvað sé nefnt. Þeir getu þá meðal annars verið gestir sem koma til 

að spila golf, á skíði eða í hestaferðir.   

 Þá leggur höfundur til að fjósinu, sem hýsir 

í dag geymslur, verði breytt í hesthús með 

hestagerði fyrir framan. Þar verði aðstaða fyrir 

fyrirtæki eins og t.d. Íshesta sem bjóði upp á 

lengri og styttri hestaferðir um svæðið fyrir 

byrjendur og lengra komna.     

 Hús, sem áður voru nýtt sem bílskúrar, verði notuð sem geymslur fyrir golfbíla, 

golfsett, skíði, skauta, veiðistangir og annan búnað sem þörf er á vegna þeirrar afþreyingar 

sem hótelið bjóði upp á. Gestum hótelsins mun gefast kostur á að fá aðgang að golfvelli 

Mynd 21. Fjósinu breytt í hesthús. (Höfundur). 

 

Mynd 21. Fjósinu breytt í hesthús. (Höfundur). 

Mynd 20. Búshúsi breytt í safn. 

(Höfundur). 

 

 

Mynd 20. Búshúsi breytt í safn. 

(Höfundur). 
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GKG og er gert ráð fyrir að GKG og rekstraraðilar hótelsins muni semja sérstaklega um 

þennan aðgang og jafnvel að einhverju leyti um forgang gesta að vellinum og að 

æfingarsvæðinu. Austan megin við Yfirlæknisbústaðinn er hús númer 9 en það hafði ekki 

verið byggt þegar mynd 7 var tekin af Vífilsstöðum um árið 1940. Ekki hafa fundist heimildir 

um það hvenær það var byggt en í dag er það íbúðarhús. Tillögur höfundar gera ráð fyrir að 

það hús verði nýtt sem íbúðarhús fyrir hótelstjórann. Sem væri í anda þeirrar hefðar þegar 

Berklaspítalinn var starfandi, og stafsfólkið bjó á Vífilsstöðum. Þó svo að Vífilsstaðir séu 

ekki lengst upp í sveit eins og var, þegar spítalinn var byggður, er það mikill kostur að 

starfsmennirnir geti fengið húsnæði nálægt vinnustað sínum enda er mikill skortur á húsnæði 

á höfuðborgarsvæðinu. Farið er að tíðkast að vinnuveitendur útvegi starfsfólki sínu 

íbúðarhús til leigu, eins og til dæmis IKEA sem byggir um þessar mundir heilt fjölbýlishús 

fyrir starfsfólk sitt í Urriðaholti, í þeim tilgangi að veita starfsfólki sínu aukin hlunnindi og 

til að gera vinnustaðinn eftirsóttari (Hulda Hólmkelsdóttir, 2017).  

6.1 Breytt notkun annarra húsa  

Tillögur höfundar gera ráð fyrir því að Ráðshús, sem er í dag íbúðarhús, verði breytt í 

gestastofu eins og þekkist víða í þjóðgörðum landsins. Sú gestastofa getur, auk þess að kynna 

Vífilsstaði, einnig tekið til Heiðmerkur og jafnvel Garðabæjar í heild sinni. Er gert ráð fyrir 

að gestastofan geti nýst ferðamönnum, gestum hótelsins og íbúum svæðisins sem vilja kynna 

sér þessi svæði og fræðast um lífríkið og sögu þess.      

 Húsin Davíðsborg og Önnuborg eru í dag íbúðarhús í eigu íslenska ríkisins og er 

Garðabær nú með þau á leigu. Gert er ráð fyrir að þessi íbúðarhús verði nýtt fyrir starfsfólk 

hótelsins og aðra starfsemi á svæðinu sem þá leigði þar húsnæði í skemmri eða lengri tíma. 

Rimmunni, sem er einnig íbúðarhús í eigu íslenska ríkisins, verði breytt í skrifstofur fyrir 

alla þá starfsemi sem verður á svæðinu. Læknisbústaður, sem er leikskóli Hjallastefnunar í 

dag, verður samkvæmt tillögunni „aukahús“ gert er ráð fyrir að það verði notað fyrir 

starfsemi sem ekki reynist unnt að koma fyrir í framangreindum húsum. Er þá sérstaklega 

litið til þess að húsin eru mörg hver orðin gömul og illa farin auk þess sem umfang allrar 

fyrirhugaðrar starfsemi verður trauðlega áætlað nákvæmlega nú. Að auki er einnig möguleiki 

á að byggja fleiri hús ef þörf verði á. Er þá lagt til að byggt verði vestan megin við 

Vífilsstaðaspítala og alveg að leikskólanum Sunnuhvoli. Einnig þarf að stækka bílastæðið 

við fjósið til að tryggja að nóg stæði séu fyrir alla gesti og starfsmenn á svæðinu.   
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 Auk þess sem að framan greinir telur 

höfundur að vel sé við hæfi að byggja við 

Vífilsstaðavatn fuglaskoðunarhús fyrir 

fuglaskoðun og fuglamerkingar til að bæta 

aðstöðu og aðgengi þeirra að fuglum. Þá verði 

gfgestum hótelsins einnig boðið upp á að 

gróðursetja tré við Vífilsstaði til að kolefnisjafna 

flugferð sína til Íslands. Slíkt stuðlar að sjálfbærri 

þróun og heldur einnig á lofti þeirri hefð trjáræktar á Vífilstöðum sem hefur verið frá upphafi 

berklaspítalans eða allt frá 1911. Trjáræktarreiturinn getur meðal annars verið í 

Smalaholti þar sem Skógræktarfélag Garðabæjar er með skógrækt. Þegar að því kemur að 

ekki henti að gróðursetja meira á því svæði, en að því getur komið fljótlega, er hugsanlegt 

að finna annað svæði sem þarf að græða upp og þá jafnvel í samstarfi við Garðabæ. Einnig 

er lagt til að hótelið verði með matjurtagarð og rækti allt það grænmeti sem veitingastaður 

hótelsins mun þurfa á að halda eins og berklaspítalinn gerði á sínum tíma. Staðsetning 

matjurtagarðsins getur verið fyrir austan Vífilsstaðaspítala þar sem nú er beitiland fyrir hesta. 

Hótelið getur rekið litla verslun sem getur selt grænmetið sem væri ræktað í 

matjurtagarðinum á Vífilstöðum til gesti hótelsins og Garðbæinga. Að auki væri hægt að 

koma upp útiíþróttarsvæði á Vífilstöðum þar sem nóg er landrýmið, þá væri hægt að koma 

upp til dæmis sparkvelli eða jafnvel tennisvelli. Börn sem gista á hótelinu geta leikið sér á 

útileiksvæðinu sem er við grunn- og leikskóla Hjallastefnunnar á Vífilsstöðum og að auki 

getur hótelið verið með sérstaka dagskrá og boðið upp á sérstaka afþreyingu fyrir börn og 

foreldra þeirra. Hótelið getur boðið upp á afþreyingu fyrir hótelgesti í Smalaholti þar sem er 

aðstaða eins og útigrill og útiborð, þar væri hægt að fara í gönguferðir og vera með 

náttúrufræðslu auk þess sem hægt væri að grilla fyrir gesti. Það væri hægt að blanda þessu 

öllu saman og gera úr því skemmtilega afþreyingu fyrir gesti hótelsins og þá sérstaklega ef 

veður er gott. Einnig væri hægt að bjóða upp á hellaskoðun með leiðsögn um Maríhelli, 

Skátahelli og fleiri hella sem eru að finna í Heiðmörk. Gestir hótelsins geta meðal annars 

farið í sund og líkamsrækt í íþróttarmiðstöðinni í Versölum í Kópavogi en það er ekki langt 

fyrir gesti hótelsins að ganga yfir í Salahverfið í Kópavogi. Hótelið gæti hugsanlega verið 

með litlar rútur sem mundu sækja fólk á flugvöllinn og einnig keyra það þangað í lok 

dvalarinnar og einnig vera með ferðir í miðbæ Reykjavíkur og aðra staði. 

Mynd 22. Dæmi um fuglaskoðunarhús. 

(Fuglavernd, 2017). 

 

Mynd 22. Dæmi um fuglaskoðunarhús. 

(Fuglavernd, 2017). 
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Hér á eftir, á mynd 23, kemur fram tillaga að skipulagi fyrir húsin á Vífilsstöðum og hvaða 

hlutverki tillagan gerir ráð fyrir að þau muni gegna í nýju skipulagstillögunni sem gengur út 

frá því að Vífilsstaðaspítala verði breytt í hótel. 

 

Mynd 23. Framtíð Vífilsstaða, tillaga höfundar. (Garðabær, 2010). 

Helstu tillögur eru: 

1. Fjósi verði breytt í hesthús  

2. Bílskúr verði breytt í geymslur  

3. Búshúsi verði breytt í safn  

4. Ráðshúsi verði breytt í Gestastofu  

5. Rimmunni verði breytt í skrifstofur  

6. Læknisbústaður verði „aukahús“ ef eitthvað kemur upp á  

7. Yfirlæknisbústað verði breytt í lúxusgistirými 

8. Davíðsborg og Önnuborg verði breytt í íbúðarhús fyrir starfsfólk  

9. Vífilsstaðaspítala verði breytt í Hótel Vífilsstaði 

10. Leguskála verði breytt í skýli fyrir heita potta, sundlaug og útiheilsulind  

11. Grasflöt við Vífilsstaðaspítala verði útisvæði fyrir veitingastað  
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12. Svæði til að byggja fleiri hús  

13. Svæði til að stækka bílastæði  

14. Svæði fyrir hestagerði við fjósið  

15. Íbúðarhús fyrir hótelstjórann   

6.2 Tenging við aðra uppbyggingu í Garðabæ  

Þrátt fyrir að hverfið í Vetrarmýri og Hnoðraholti muni byggjast upp þá telur höfundur að 

framangreind tillaga um breytta landnotkun Vífilsstaða geti vel orðið að veruleika. Ljóst er, 

þegar litið er til framtíðar og þeirrar stefnu sem er við lýði í dag um þéttingu byggðar, að 

eitthvað verður byggt á þessu svæði. Óvíst er einungis hvenær og hversu stór byggðin verður. 

Ætla verður að gestir hótelsins njóti góðs af annarri uppbyggingu í Garðabæ, til dæmis 

íþróttahúsinu sem ætlunin er að byggja í Vetrarmýri. Það hús munu gestir hótelsins geta nýtt 

sér á ýmsa vegu. Hótelið getur boðið upp á einhverja afþreyingu þar fyrir gesti auk þess geta 

gestirnir nýtt sér þá dagskrá sem boðið verður upp á í íþróttahúsinu. Einnig eru hugmyndir 

um að byggja þar sundlaug sem gestirnir geta þá sótt. Á móti geta íbúar hverfisins þá nýtt 

sér veitingastaðinn og aðra þjónustu á hótelinu og í nágrenni Vífilsstaða. Áætlun Garðabæjar 

gerir ráð fyrir að byrjað verði á því að byggja íþróttahúsið í Vetrarmýri og síðan muni 

byggjast upp íbúðahverfi í Hnoðraholti. Samspil á milli íbúðabyggðarinnar og 

ferðaþjónustunnar á Vífilsstöðum og nágrenni er í raun alveg kjörin og getur jafnvel orðið 

til framdráttar bæði fyrir ferðamenn og íbúa. Oft hafa ferðamenn mikinn áhuga á að kynnast 

lífi íbúa þeirra landa, og svæða sem þeir ferðast til, og að því verður stuðlað með 

framangreindu flæði. Með þessu fá íbúar einnig starfsemi í hverfið sem hvorki fylgir mikið 

umrót né mengun heldur verður frekar til þess að auka mannlíf og fjölbreytileika í hverfinu.

 Loks er lagt til að komið verði á samvinnu við Náttúrufræðistofnun Íslands í þeim 

tilgangi að fræða ferðamenn um til dæmis fugla og annað náttúrufar svæðisins. Gestir munu 

jafnvel geta sótt stofnunina heim eða starfsmenn hennar komið á hótelið eða á gestastofuna 

í því skyni að fræða gesti til dæmis um rannsóknir og gefa þeim kost á að fylgjast með 

rannsóknum. Í heimsóknum starfsmanna Náttúrufræðistofnunar á Hótel Vífilsstaði geta þeir 

flutt fyrirlestra fyrir gesti um náttúruna á svæðinu svo sem plöntur og dýr. Að loknum 

fyrirlestrinum verður tilvalið að ganga með gesti hótelsins um svæðið og skoða plöntur, fugla 

og fiska og annað markvert sem finnst á svæðinu í og við Vífilsstaðavatn og í Heiðmörk svo 

eitthvað sé nefnt. Þá má hugsa sé að gestir leggi stofnuninni lið með fuglatalningu og 
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gróðurmælingu eða með annarri upplýsingaröflun á svæðinu. Einnig verður hægt að bjóða 

upp á sögugöngu um svæðið með leiðsögn leiðsögumanns sem mun fræða gesti hótelsins 

um sögu staðarins. Það væri hægt að segja frá landnámi Íslands og tengja það við staðinn 

allt frá Ingólfi Arnarssyni landnámsmanni. Síðan væri hægt að segja frá hvaða starfsemi var 

í hverju húsi á tímum berklaspítalans og einnig frá búskapnum sem var stundaður á 

Vífilstöðum og hvernig svæðið hefur þróast í gegnum tíðina. Hótelið mun meðal annars geta 

boðið gestum upp á að kaupa pakkaferðir, fyrir fram ákveðinni afþreyingu sem hótelið hefur 

upp á að bjóða. Hótelið getur jafnvel verið með ákveðna dagskrá í gangi yfir vetrar- og 

sumartímann þar sem ákveðin afþreying verði skipulögð á tilteknum tímum dagsins. Til 

dæmis má alltaf hafa hestaferðir kl. 14 og sögugönguferðir kl. 16 og fleira í þeim dúr.   

6.3 Tillaga höfundar um breytta landnotkun 

Til þess að tillaga höfundar um breytta landnotkun á Vífilsstöðum verði að veruleika þarf að 

fullvinna tillöguna í deiliskipulagi sem verði aðlöguð aðalskipulaginu. Þá liggur fyrir að það 

getur ekki orðið fyrr en starfsemi öldrunardeildarinnar á Vífilsstaðaspítala er hætt en fyrir 

liggur að íslenska ríkið ætlar ekki að selja spítalann og önnur hús á lóðinni fyrr en þá. Ljóst 

er miðað við núverandi aðstæður að starfseminni verður ekki hætt fyrr en bætt hefur verið 

úr þeim skorti á hjúkrunarheimilum sem nú er við að etja en það lítur ekki út fyrir að það 

gerist á næstunni. Því ríkir óvissa um hvenær hótelið getur farið að byggjast upp nema því 

aðeins að framangreindar forsendur breytist. Þegar það gerist mun svæðið taka á sig mynd 

blandaðrar byggðar þar sem íbúðarhúsahverfi, íþróttamiðstöð, hótelstarfsemi og önnur 

starfsemi tengd því, verður í góðum tengslum við náttúruna og í nálægð við Vífilsstaðavatn 

og Heiðmörk.  
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Hér á eftir, á mynd 24, má sjá heildarmyndina af öllum þeim tillögum um breytta landnotkun 

sem koma fram hér að framan, og sýnir staðsetningu þeirra á Vífilsstaðalandi.  

 

 

Mynd 24. Tillaga að Hótel Vífilsstöðum, starfsemi þess og umhverfi. (Loftmyndir ehf, 2017). 
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Á mynd 25, hér neðar, eru sýndar tillögur höfundar um breytingu á landnotkun miðað við 

aðalskipulag fyrir Vífilsstaði.  

 

 

Mynd 25. Tillaga höfundar miðuð við aðalskipulag. (Texti og merkingar í gulu, rauðum og bláum litum eru 

tillögur höfundar). (Garðabær, 2018a).
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7 Umræður  

Eins og staðan er í dag eru Vífilsstaðir og landið þar í kring vannýtt svæði, staðsett á mjög 

góðum stað á höfuðborgarsvæðinu, sem býður upp á mikla notkunar möguleika til framtíðar. 

Upp hafa komið hinar ýmsu tillögur í gegnum tíðina um hvernig best sé að nýta svæðið. 

Garðabær hefur gert rammaskipulag fyrir Vífilsstaði og er áætlað að þar muni í framtíðinni 

rísa blönduð byggð. Í Vetrarmýri verður reist íþróttahús og í Hnoðraholti mun rísa 

íbúðabyggð. Þrátt fyrir þessa uppbyggingu er samt enn haldið í stóran hluta náttúrunnar á 

svæðinu. Þá mun golfvöllurinn vera áfram á sínum stað en mun taka einhverjum breytingum. 

Einnig er hluti af Vífilsstaðavatni friðaður þannig að ekki má byggja þar í nágrenninu auk 

þess sem ekki er áætlað að byggja á stöðum eins og í Vífilsstaðahrauni og Heiðmörk.  

 Vífilsstaðir er tilvalið svæði til að byggja upp ferðaþjónustu þar sem svæðið býður upp 

á mikla möguleika til útivistar og afþreyingar í fallegri náttúru, eins og rakið hefur verið hér 

að framan. Og eins og hefur komið fram höfðu erlendir ferðamenn mestan áhuga á 

afþreyingartengdri náttúruupplifun sumarið 2016 og gera má ráð fyrir að það muni eiga við 

áfram. Afþreying er stór hluti af heilsutengdri ferðaþjónustu og þá sérstaklega 

vellíðunnarferðaþjónusta sem nú er ört vaxandi.       

 Sú tillaga að breyta Vífilsstaðaspítala í heilsueflandi hótel er góður kostur til að stuðla 

að því að Vífilsstaðalandið verði nýtt sem best til að auka atvinnustarfsemi í Garðabæ og 

dreifa ferðamönnunum betur um höfuðborgarsvæðið. En einnig til að halda áfram með 

heilsutengda starfsemi á Vífilsstöðum. Staðsetningin, skipulagið og fyrirhuguð starfsemi 

hótelsins á Vífilsstöðum hentar vel fyrir heilsutengda ferðaþjónustu. Þar skiptir mestu 

nálægð hótelsins við náttúruna          

 Með þessum tillögum eru þær byggingar sem nú þegar eru á staðnum nýttar, sem 

verður að teljast mjög mikill kostur þrátt fyrir að það geti jafnvel verið kostnaðarsamara en 

að byggja ný hús. Þó svo að byggingarnar séu margar hverjar í slæmu ástandi er hægt að 

gera þær upp í stað þess að byggja ný hús og þannig verða einnig varðveitt söguleg verðmæti. 

Að auki mun hótelið nýta sér þá náttúru sem er í nágrenninu, til dæmis Vífilsstaðavatn og 

Heiðmörk, til afþreyingar og útivistar og munu þessir staðir þá verða byggðir upp með það 

fyrir augum, sem einnig stuðlar að því að tryggja verndun náttúrunnar til frambúðar með 

sjálfbærri þróun svo að komandi kynslóðir geti notið náttúrunnar á sama hátt og hægt er í 
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dag. Á sama tíma er stutt þaðan í alla aðra þjónustu og afþreyingu sem ferðamenn geta haft 

áhuga á eins og söfn og verslanir auk þess sem alþjóðaflugvöllur er í nágrenninu. Einnig er 

stutt fyrir gesti að fara að skoða helstu og frægustu ferðamannastaðina á Suðurlandi. 

Staðsetningin getur verið hentug fyrir ferðamenn sem dvelja hér á landi í stuttan tíma og geta 

því upplifað náttúruna og afþreyingu tengda henni eins og golf og hestamennsku. Vífilsstaðir 

eru eins og sveit í borg.             

 Einnig getur þjónustan á Hótel Vífilsstöðum verið áhugaverður kostur fyrir íbúa 

Garðabæjar til að nýta sér til dæmist veitingastaðin, líkamsræktarstöðina og heilsulindina. 

Svo gætu Íslendingar utan að landi einnig nýtt sér gistinguna á hótelinu þegar þeir koma til 

höfuðborgarinnar og vilja ekki gista í miðbænum heldur aðeins fyrir utan í rólegra umhverfi.

 Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós að það eru miklir möguleikar fyrir hendi að 

byggja upp Vífilsstaði og nágrenni fyrir heilsueflandi ferðaþjónustu. Aðallega vegna þess að 

núverandi og fyrirhugað skipulag fyrir svæðið býður upp á mikla möguleika fyrir 

uppbyggingu á fjölbreyttri afþreyingu og útivist í náttúrunni þar í kring, sem samkvæmt 

fyrirhuguðu skipulagi á að haldast ósnert að mestu leyti. Vífilsstaðir eru í mikilli nálægð við 

náttúruperlur á borð við Heiðmörk og Vífilsstaðarvatn, þar sem hægt er að stunda útivist og 

afþreyingu á borð við golf, hestamennsku, fuglaskoðun, fiskveiðar, gönguferðir og fleira. 

Auk þess sem það er mjög góður kostur að nýta húsnæði sem fyrir er á staðnum og tengja 

þau þeirri miklu sögu Vífilsstaða, sem tengist ekki bara sögu heilbrigðismála þjóðarinnar 

heldur líka sögu landbúnaðar og arkitektúrs. Staðsetning Vífilstaða er einnig mjög spennandi 

og gæti skipt miklu máli varðandi aðsókn og vinsældir staðarins þar sem stutt er í óspillta 

náttúru og helstu ferðamannastaði Suðurlands. En að sama skapi stutt til Reykjavíkur þar 

sem hægt er að heimsækja söfn, veitingastaði og verslanir. Þannig að það má segja að það 

séu mjög miklir möguleikar fyrir hendi á svæðinu til að byggja upp heilsueflandi 

ferðaþjónustan þar sem náttúran og húsakosturinn er til staðar. Það sem styður þessa 

niðurstöður einnig er að rannsóknir hafa sýnt að flestir ferðamenn sem koma hingað til lands 

koma vegna nátúrunnar. Eldri borgurum er að fjölga í heiminum og þeim sem nýta sér 

heilsueflandi ferðaþjónustu fer einnig fjölgandi en þetta eru einmitt markhópar hótelsins. 

Ásamt þeirri staðreynd að 97% þeirra sem koma til landsins dvelja á höfuðborgarsvæðinu. 

En það er einmitt það sem Vífilsstaðir hafa fram yfir flest hótel, þeir sameina í raun náttúruna 

og höfuðborgarsvæðið.            

 Svarið við rannsóknarspurningunni: „Hvaða möguleikar eru, miðað við núverandi og 

fyrirhuguð áform um framtíð svæðisins og skipulag, að byggja upp Vífilsstaði og nágrenni 
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fyrir heilsutengda ferðaþjónustu?“ Þá gefa niðurstöðurnar hér að framan það sterklega til 

kynna að Vífilstaðir bjóði upp á mikla möguleika til heilsueflandi ferðaþjónustu.  

 





43 

8 Lokaorð  

Þar sem hvorki er búið að samþykkja deiliskipulagið fyrir Vífilsstaði né aðalskipulag fyrir 

svæðið er enn óljóst hver framtíð svæðisins verður þó svo að komin sé einhver mynd á það 

eins og rakið hefur verið hér að framan. Mjög áhugavert er að skoða hvort framangreindar 

tillögur höfundar um Hótel Vífilstaði geta komið inn í skipulagsvinnu Garðabæjar. Ekki er 

víst hvenær ríkið muni selja Vífilsstaðaspítala og hvenær framkvæmdir geti hafist þar við að 

breyta spítalanum í hótel. En eitt er víst að möguleikinn er fyrir hendi en framtíðin ein mun 

leiða í ljós hvort af verður.           

 Ljóst er að kostnaðarsamt mun verða að hrinda þessari tillögu í framkvæmd. Þar sem 

tillagan snýr að nokkrum mannvirkum hentar hún vel til þess að verða framkvæmd í 

nokkrum áföngum. Hægt er að byrja á því að breyta spítalanum í hótel til þess að fá inn 

tekjur og fara síðan í aðrar framkvæmdir á svæðinu. Róm var ekki reist á einum degi. Hægt 

væri að byrja á rekstri hótelsins og veitingarstaðarins ásamt einhverri aðstöðu fyrir heilsulind 

til að laða að gesti og fá inn tekjur fyrir áframhaldandi rekstur og uppbyggingu. Hótelið getur 

verið í samvinnu við önnur fyrirtæki í ferðaþjónustu sem gætu séð um afþreyingu fyrir 

gestina eins og hestaferðir og fleira. Einnig getur hótelið verið í samstarfi við fyrirtæki sem 

fer með fólki í ferðir um Suðurland og skoðað helstu áfangastaði eins og Þingvelli og Gullna 

hringinn. Seinna meir væri hægt að fara í frekari uppbyggingu á svæðinu eins og að breyta 

fjósinu í hesthús og gera upp önnur hús á lóðinni, ásamt því að gera útsvæði fyrir gestina og 

matjurtagarðinn svo að eitthvað sé nefnt. Fyrst um sinn er mikilvægt fyrir hótelið að nýta 

það sem er í umhverfinu til afþreyingar fyrir gestina eins og til dæmist golfvöllinn og þær 

gönguleiðir sem eru í umhverfinu. Gönguleiðir um Heiðmörk, Smalaholt, Vífilsstaðarvatn 

og fleiri. Hótelið mun leggja mikla áherslu á það að fá álit fyrstu gestanna á hótel 

uppbygginguna, hvað þeir vilja sjá hvað þeim finnst að gangi vel og hvað má bæta. Skipulega 

með hótelgestunum ekki fyrir þá.           

 Einnig er möguleiki fyrir hendi þegar frá líður að stækka Vífilsstaðaspítala eða 

Vífilstaðahótel ef það reynist of lítið og aðsókn er mikil, því það er nóg landrými til þess að 

það sé mögulegt. Spurning er hvort þetta verkefni verði framtak einkaaðila eða hvort 

Garðabær eða aðrir opinberir aðilar geti komið eitthvað að uppbyggingu svæðisins eins og 

til dæmis uppbyggingu safnsins og gestastofunnar sem lagt er til að verði einnig fyrir 
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Garðabæ. Gera má frekari rannsókn vegna tillögunnar eins og til dæmis að gera 

markaðsáætlun fyrir verkefnið og kanna hver afstaða íbúa í Garðabæ er til hennar.   

 „Þá er bara að bíða eftir fyrstu gestunum.“ 



45 

Heimildir 

 

Acorn Partnership Consulting. (2008). Developing a niche tourism market database for the 

Caribbean. Crowthorne, Englandi: Höfundur. 

Agnar Már Jónsson. (2018, 18. maí). Fjölmennur félagsfundur GKG samþykkir tillögur að 

framtíðaruppbyggingu svæðisins. Sótt af https://gkg.is/fjolmennur-felagsfundur-gkg-

samthykkir-tillogur-ad-framtidaruppbyggingu-svaedisins/ 

Arndís S. Árnadóttir. (2002). Trjárækt að Vífilsstöðum í 90 ár. Skógræktarritið 2002, 81-

87. 

Bláa Lónið. (e.d.).  Saga Bláa Lónsins. Sótt 9. september 2018 af 

https://www.bluelagoon.is/um-blaa-lonid/ 

Bryman, A. (2016). Social Research Methods. (5. útg.). Oxford: Oxford University Press. 

Buchmann, A. (2014). Insights into domestic horse tourism: The case study of Lake 

Macquarie, NSW, Australia. Current Issues in Tourism, 20(3), 261-277. 

doi:10.1080/13683500.2014.887058. 

Business Dictionary. (e.d.). Hotel. Sótt 9. ágúst 2018 af 

http://www.businessdictionary.com/definition/hotel.html 

Byggingar. (2018, 4. júní). Garðabær: Niðurstöður dómnefndar um tillögur í alútboði 

vegna byggingar fjölnota íþróttahúss. Sótt af 

http://byggingar.buildingsgroup.com/archives/13446 

Connel, J. (2009). Birdwhatching, twitching and tourism: Towards an Australian 

perspective. Australian Geographer, 40(2), 203-217. 

doi:10.1080/00049180902964942 

https://gkg.is/fjolmennur-felagsfundur-gkg-samthykkir-tillogur-ad-framtidaruppbyggingu-svaedisins/
https://gkg.is/fjolmennur-felagsfundur-gkg-samthykkir-tillogur-ad-framtidaruppbyggingu-svaedisins/
https://www.bluelagoon.is/um-blaa-lonid/
https://doi.org/10.1080/00049180902964942


46 

Extreme Iceland. (e.d.). Horse riding tours in Iceland. Sótt 15. ágúst 2018 af 

https://www.extremeiceland.is/en/activity-tours-iceland/horse-riding-iceland 

Ferðamálastofa. (2013, 26. nóvember). Búist við vexti í golfferðamennsku. Sótt af 

https://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/buist-vid-vexti-i-

golfferdamennsku 

Ferðamálastofa. (2017). Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum. Reykjavík: Höfundur. 

Ferðamálastofa. (e.d.). Heildarfjöldi erlendra ferðamanna. Sótt 5. júní 2018 af 

https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna/heildarfjoldi-

erlendra-ferdamanna 

Fuglavernd. (2017, 18. júní). Fuglaskoðun: Friðlandið í Flóa. Sótt af 

https://fuglavernd.is/vidburdur/fuglaskodun-fridlandid-i-floa-3/ 

Garðabær. (2018a). Aðalskipulag Garðabæjar 2016 – 2030. Garðabær: Höfundur.  

Garðabær. (2017a, 6. apríl). Garðabær kaupir land Vífilsstaða. Sótt af 

https://www.gardabaer.is/stjornsysla/utgefid-efni/frettir/nr/4955 

Garðabær. (2014, 9. október). Húsafriðunarnefnd í heimsókn. Sótt af 

https://www.gardabaer.is/stjornsysla/utgefid-efni/frettir/nr/491  

Garðabær. (2017b, 22. desember). Niðurstöður í samkeppni um rammaskipulag 

Vífilsstaðalands. Sótt af https://www.gardabaer.is/stjornsysla/utgefid-

efni/frettir/nr/4814 

Garðabær. (2018b, 24. ágúst). Nýr frisbígolfvöllur í Garðabæ. Sótt af 

https://www.gardabaer.is/stjornsysla/utgefid-efni/frettir/nyr-frisbigolfvollur-i-

gardabae 

Garðabær. (2018c). Rammahluti aðalskipulags – Vífilsstaðaland og Hnoðraholt. 

Garðabær: Höfundur. 

https://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/buist-vid-vexti-i-golfferdamennsku
https://www.ferdamalastofa.is/is/um-ferdamalastofu/frettir/buist-vid-vexti-i-golfferdamennsku
https://www.gardabaer.is/stjornsysla/utgefid-efni/frettir/nr/4955
https://www.gardabaer.is/stjornsysla/utgefid-efni/frettir/nr/4814
https://www.gardabaer.is/stjornsysla/utgefid-efni/frettir/nr/4814


47 

Garðabær. (2010). Vífilsstaðir: Sagan í 100 ár. Sótt af 

https://www.gardabaer.is/media/fraedsla-og-menning/alltvifilsstadir100.pdf 

Garðabær. (e.d.-a). Aðalskipulag 2016 - 2030. Sótt 19. júlí 2018 af 

https://www.gardabaer.is/umhverfi/skipulag/skipulagsmal/adalskipulag/adalskipulag-

2016-2030/  

Garðabær. (e.d.-b). Framkvæmdasamkeppni rammaskipulag Vífilsstaðalands. Sótt 22. maí 

2018 af https://www.gardabaer.is/umhverfi/skipulag/skipulag-i-kynningu/nr/8740 

Garðabær. (e.d.-c). Kynningarfundur um skipulagsmál í Flataskóla kl: 17:15. Sótt 29. júní 

2018 af https://www.gardabaer.is/mannlif/felagslif/vidburdir/kynningarfundur-um-

skipulagsmal-i-flataskola-kl.-17-15 

Garðabær. (e.d.-d). Vífilsstaðavatn og nágrenni. Sótt 24. júní 2018 af 

https://www.gardabaer.is/umhverfi/umhverfismal/fridlyst-svaedi/vifilsstadavatn/ 

GKG. (e.d.) Um GKG. Sótt 11. september 2018 af https://gkg.is/um-

gkg/?doing_wp_cron=1536680038.6047220230102539062500  

Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir. (2011). Vífilsstaðir ný framtíðarsýn (BS ritgerð, 

Landbúnaðarháskóli Íslands, Hvanneyri). Sótt af 

https://skemman.is/bitstream/1946/9299/1/Gu%C3%B0r%C3%BAn%20D%C3%B3

ra-%20BS%20final.pdf 

Hagstofa Íslands. (e.d.). Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998 - 2018: 

Sveitarfélagaskipan hvers árs. Sótt 5. júlí 2018 af 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__sveitarfel

og/MAN02001.px/ 

Hall, P. (1996). Cities of Tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in 

the twentieth century – updated edition. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.  

 

https://www.gardabaer.is/media/fraedsla-og-menning/alltvifilsstadir100.pdf
https://www.gardabaer.is/umhverfi/skipulag/skipulag-i-kynningu/nr/8740
https://www.gardabaer.is/mannlif/felagslif/vidburdir/kynningarfundur-um-skipulagsmal-i-flataskola-kl.-17-15
https://www.gardabaer.is/mannlif/felagslif/vidburdir/kynningarfundur-um-skipulagsmal-i-flataskola-kl.-17-15
https://www.gardabaer.is/umhverfi/umhverfismal/fridlyst-svaedi/vifilsstadavatn/
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__sveitarfelog/MAN02001.px/
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__sveitarfelog/MAN02001.px/


48 

Haukur Holm. (2018, 14. febrúar). Blendin viðbrögð við byggð á golfvelli. Sótt af 

http://www.ruv.is/frett/blendin-vidbrogd-vid-byggd-a-golfvelli  

Háskólinn á Hólum. (2005). Stöðumat:Ferðaþjónusta í Skagafirði. Skagafjörður: 

Höfundur.   

Hellarannsóknarfélag Íslands. (e.d.). Hellaskoðun. Forvarnir og upplýsingar. Reykjavík: 

Höfundur  

Hótel Ísland. (e.d.). Hvað er sjúkradvöl á Hótel Íslandi ? Sótt 29. ágúst 2018 af 

http://sjukrahotel.is/hvad-er-sjukrahotel/ 

Hrefna Kristmannsdóttir. (2008). Jarðhitaauðlindir: Tækifæri til atvinnusköpunar og 

byggðaeflingar á Norðausturlandi með heilsutengdri ferðaþjónustu. Akureyri: 

Ferðamálasetur Íslands.  

Huffadine, M. (2000). Resort design: Planning, architecture and interiors. New York: 

McGraw-Hill.  

Hulda Hólmkelsdóttir. (2017, 5. apríl). IKEA byggir blokk til að missa ekki starfsfólk. Sótt 

af http://www.visir.is/g/2017170409463 

Icelandair hotels. (e.d.). Um Icelandair hótel Hamar. Sótt 15. ágúst 2018 af 

https://www.icelandairhotels.com/is/hotelin/hamar/kort-og-stadsetning/um-hotelid 

Landspítali. (2013, 20. nóvember). Landspítali aftur með starfsemi á Vífilsstöðum. Sótt af 

https://www.landspitali.is/um-landspitala/fjolmidlatorg/frettir/stok-

frett/2013/11/20/Landspitali-aftur-med-starfsemi-a-Vifilsstodum/ 

Loftmyndir ehf. (2017). Kortavefur Garðabæjar (staðfræðikort, 1000m). Reykjavík: 

Höfundur.  

https://www.icelandairhotels.com/is/hotelin/hamar/kort-og-stadsetning/um-hotelid
https://www.landspitali.is/um-landspitala/fjolmidlatorg/frettir/stok-frett/2013/11/20/Landspitali-aftur-med-starfsemi-a-Vifilsstodum/
https://www.landspitali.is/um-landspitala/fjolmidlatorg/frettir/stok-frett/2013/11/20/Landspitali-aftur-med-starfsemi-a-Vifilsstodum/


49 

Lifðu núna. (2017, 29. mars). Tannlækningar á 50 til 70 prósent lægra verði í Búdapest. 

Sótt af https://lifdununa.is/grein/tannlaekningar-a-50-til-70-prosent-laegra-verdi-i-

budapest/ 

Lög um menningarminja nr. 80/2012.  

Lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007 

Mbl. (2010, 15. júlí). Golfið og ferðaþjónustan sameina krafta sína. Sótt af 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1341160/ 

Mbl. (2017, 22. apríl). Íbúðabyggð í landi Vífilsstaða. Sótt af 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/04/22/ibudabyggd_i_landi_vifilsstada_3/ 

Ollenburg, C. (2005). Worldwide structure of the equestrian tourism sector. Journal of 

Ecotourism, 4(1), 47-55. doi: 1472-4049-05-01-001-9 

Reglugerð um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 585/2007.  

Sandercock, L (1997). Towards Cosmopolis: Planning for multicultural citues. England: 

Chichester.  

Samgönguráðuneytið. (1996). Stefnumótun í ferðaþjónustu. Reykjavík: Höfundur 

Samgönguráðuneytið. (2004). Afþreying í ferðaþjónustu. Reykjavík: Höfundur  

Skipulagsstofnun. (e.d.-a). Aðalskipulag. Sótt 19. júlí 2018 af 

http://www.skipulag.is/skipulagsmal/adalskipulag/ 

Skipulagsstofnun. (e.d.-b). Deiliskipulag. Sótt 27. júní 2018 af 

http://www.skipulag.is/skipulagsmal/deiliskipulag/ 

Skipulagsstofnun. (e.d.-c). Um skipulagskerfið. Sótt 15. ágúst 2018 af 

http://www.skipulag.is/skipulagsmal/ 

https://lifdununa.is/grein/tannlaekningar-a-50-til-70-prosent-laegra-verdi-i-budapest/
https://lifdununa.is/grein/tannlaekningar-a-50-til-70-prosent-laegra-verdi-i-budapest/
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1341160/
http://www.skipulag.is/skipulagsmal/adalskipulag/
http://www.skipulag.is/skipulagsmal/deiliskipulag/
http://www.skipulag.is/skipulagsmal/deiliskipulag/


50 

Skóræktarfélag Garðabæjar. (2008, 11. ágúst). Ágrið af sögu félagsins. Sótt af 

http://www.skoggb.is/index.php/felagid/saga 

Skóræktarfélag Íslands. (e.d.). Þættir úr sögu. Sótt 11. september 2018 

http://www.skog.is/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=3

1 

Skóræktarfélag Reykjavíkur. (e.d.) Heiðmörk. Sótt 11. september 2018 af 

http://heidmork.is/heidmork/   

Smith, M. og Puczkó, L. (2009). Health and wellness tourism. Amsterdam: Elsevier.  

Special tours. (e.d.). Horses and puffings. Sótt 15. ágúst 2018 af 

https://specialtours.is/combo_tours/horses-and-puffins/ 

Steinar J. Lúðvíksson. (2001). Garðabær:Bær í blóma. Reykjavík: Fróði.  

Steinar J. Lúðvíksson. (2015). Saga Garðabæjar frá landnámi til 2010. Reykjavík: Opna.   

Umhverfisstofnun. (e.d.). Vífilsstaðavatn, Garðabæ. Sótt 24. júní 2018 af 

https://www.ust.is/einstaklingar/nattura/fridlyst-svaedi/sudvesturland/vifilsstadavatn-

gardabae/ 

Veal, A. J. (2006). Research methods for leisure and tourism: A practical guide. Harlow: 

Financial Times Prentice Hall.  

Þórður Snær Júlíusson. (2016, 14. apríl). Flestir vilja að nýr Landsspítali rísi á 

Vífilsstöðum. Sótt af  https://kjarninn.is/frettir/2016-04-14-flestir-vilja-ad-nyr-

landsspitali-risi-vifilsstodum 

 

http://www.skoggb.is/index.php/felagid/saga
http://www.skog.is/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=31
http://www.skog.is/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=31
http://heidmork.is/heidmork/
https://specialtours.is/combo_tours/horses-and-puffins/
https://www.ust.is/einstaklingar/nattura/fridlyst-svaedi/sudvesturland/vifilsstadavatn-gardabae/
https://www.ust.is/einstaklingar/nattura/fridlyst-svaedi/sudvesturland/vifilsstadavatn-gardabae/
https://kjarninn.is/frettir/2016-04-14-flestir-vilja-ad-nyr-landsspitali-risi-vifilsstodum
https://kjarninn.is/frettir/2016-04-14-flestir-vilja-ad-nyr-landsspitali-risi-vifilsstodum

