
BS – ritgerð                Maí 2019

Böggvisstaðasandur
útivistarperla í þéttbýli 

Lára Ingimundardóttir

Auðlinda- og umhverfisdeild



BS – ritgerð              Maí 2019

Böggvisstaðasandur
útivistarperla í þéttbýli

Lára Ingimundardóttir

Leiðbeinendur: Kristín Pétursdóttir og Anna Kristín Guðmundsdóttir

Landbúnaðarháskóli Íslands
Umhverfisdeild



I

Yfirlýsing

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

athugunum, er samið af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild 

verið lagt fram áður til hærri prófgráðu.

   

 

                        ____________________________________ 

      

              Lára Ingimundardóttir



II

Ágrip
Segja má að öll náttúran sé útivistarsvæði landsmanna og víða 

um land má finna staði sem stuðla að bættri lýðheilsu. Eitt þeirra 

er Böggvisstaðasandur við Dalvík eða Sandurinn í daglegu tali 

heimamanna, sem er falin náttúruperla. Sandurinn liggur í austur frá 

Dalvík og tilheyrir friðlandi Svarfdæla. Af svæðinu er gott útsýni út 

Eyjafjörð, yfir Hrísey og Látraströnd. Svæðið er mikið nýtt til útivistar 

af íbúum bæjarins allan ársins hring. Margir leggja leið sína eftir 

endilöngum sandinum að árósum Svarfaðardalsár.

 Rannsóknir hafa sýnt að nálægð mannsins við náttúrulegt umhverfi, þá 

sérstaklega við hafið, hefur mjög jákvæð áhrif á andlega heilsu fólks. 

Staðarímynd og staðarsjálfsmynd eru þættir sem skipta meginmáli 

þegar kemur að mörkun svæða. Staðarímyndin er sú mynd sem verður 

til um svæði í hugum manna út frá ýmsum þáttum, t.d. eigin reynslu, 

gildismati, viðhorfum og væntingum. Þá hafa ýmsir miðlar einnig áhrif 

þar. Staðarsjálfsmyndin byggist svo meðal annars á menningu, landslagi, 

veðri og sögu staðarins. Á þessu byggist andinn, upplifunin og tenging 

fólks við staði og svæði. Markmið þessa verkefnis er að skoða hvaða 

tækifærum útivistarsvæðið á Böggvisstaðasandi býr yfir með tilliti til 

staðarímyndar og áhrifa hafs og náttúru á lýðheilsu. 

Í framhaldi af umfjöllun um svæðið og greiningu á því, er sett fram 

hönnunartillaga með tilliti til bættra möguleika á útivist  og betra 

aðgengis fyrir alla að svæðinu. Hönnunarforsendur verkefnisins voru 

unnar út frá því að vinna á veikleikum og ógnum svæðisins með 

styrkleikum og tækifærum þess. Tillagan miðar að því að því að auka 

aðdráttarafl og bæta tækifæri til útivistar á Sandinum. Það er gert með 

bættu aðgengi að svæðinu fyrir alla og betri tengingu við miðbæinn. Þá 

er lögð áhersla á fjölbreyttari möguleika á afþreyingu og útivist, t.d. með 

setu- og dvalaraðstöðu, sjóbaðsaðstöðu og tengingu við nálæga hluta 

friðlands Svarfdæla. Þetta eru þættir sem bæta ímynd svæðisins og auka 

aðdráttarafl þess fyrir bæjarbúa og gera það um leið verðmætara fyrir 

samfélagið. Við hönnunina var horft til sögunnar og lagt upp úr tengingu 

við sjóinn og þá ímynd sem Dalvík hefur sem sjávar- og útgerðarpláss. 

Verkefnið ætti að hafa yfirfærslugildi annarra svæða og opna augu 

manna fyrir nærumhverfinu líkt og Böggvisstaðasandur. 



III

Þakkir
Ég vil þakka öllum þeim sem hafa aðstoðað mig á einn eða annan hátt 

við vinnu þessa verkefnis. Leiðbeinendum mínum, Kristínu Pétursdóttur 

og Önnu Kristínu Guðmundsdóttur, þakka ég góða leiðsögn, ábendingar 

og gagnrýni. 

Fjölskyldu og vinum þakka ég hvatningu og stuðning gegnum námsárin 

og Jónu Vilhelmínu Héðinsdóttur fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. 

Þá vil ég þakka starfsfólki Teiknistofu Norðurlands fyrir hugmynd 

að verkefninu og starfsfólki umhverfisdeildar Dalvíkurbyggðar fyrir 

ábendingar og gögn. Síðast en ekki síst þakka ég bekkjarfélögum og 

vinum fyrir samfylgdina og ógleymanlegan tíma á Hvanneyri.
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1 Inngangur

1.1 Tilurð verkefnis
Höfundur hafði ákveðið að vinna með svæði á Norðurlandi þar sem 

mikill áhugi er fyrir tengingu hafs og lands. Því var farið á hugmyndafund 

með starfsfólki Teiknistofu Norðurlands þar sem hugmyndin að 

verkefninu kviknaði og fór höfundur í vettvangsferð á umrætt svæði 

á Böggvisstaðasandi við Dalvík og fannst það mjög áhugavert og 

spennandi. Verkefnið fólst í því að skipuleggja bætt aðgengi að 

útivistarsvæði á Sandinum og tengja hann betur við hafnarsvæðið í 

bænum.

1.2 Markmið
Markmið verkefnisins er að skoða gæði náttúrunnar og áhrif á andlega 

líðan og líkamlega heilsu fólks. Einkum er skoðað hvaða áhrif hafið 

hefur í þessu samhengi. Skoðuð eru áhrif sjóbaða, lífríkis og sands á 

fólk. Þá er einnig fjallað um staðarvitund og hvernig hún skapar anda 

staðarins. Gerð er landslagsgreining fyrir svæðið þar sem kannaðir eru 

þeir möguleikar sem þetta svæði býður upp á sem útivistarsvæði. 

Í verkefninu er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvaða tækifærum býr útivistarsvæðið á Böggvisstaðasandi yfir, með 

tilliti til staðarímyndar og áhrifa hafs og náttúru á lýðheilsu?
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2 Gögn og aðferðir
Í þessum kafla er gerð grein fyrir vinnuferlinu við verkefnið og þeim 

gögnum og aðferðum sem beitt var.

2.1 Vinnuferlið
Í byrjun árs 2019 fór höfundur á hugmyndafund með starfsmönnum 

Teiknistofu Norðurlands. Eftir það fór höfundur í vettvangsferð á 

fyrirhugað svæði sem skoðað var í krók og kima og teknar ljósmyndir og 

myndbönd. Þá var ákveðið að þetta svæði yrði fyrir valinu í verkefninu 

og unnið í framhaldinu að hugmyndartillögu. Því næst var fundað með 

leiðbeinanda og gagnaöflun fór í gang í kjölfarið. Nýttar voru skýrslur, 

rannsóknir, bækur og tímarit. Í lok febrúar var stutt kynning á verkefninu 

fyrir nemendur og aðra leiðbeinendur. 

Starfsmenn bæjarskrifstofunnar á Dalvík sendu höfundi tölvu- og 

úrvinnslugögn og önnur nytsamleg gögn um svæðið. Í lok mars var haldin 

stærri kynning á verkefninu þar sem kynnt voru helstu atriði, greining 

á svæðinu og fordæmi um hönnun á sambærilegum útivistarsvæðum. Í 

byrjun apríl var farið norður í aðra vettvangsferð, teknar voru ljósmyndir 

og svæðið skoðað enn betur og kostir og gallar metnir.

2.2 Aðferðir og gögn
Við gagnaöflun fyrir verkefnið var stuðst við eftirfarandi:

● Bækur um sögu Dalvíkur, aðalskipulag Dalvíkurbyggðar, 

gögn frá Umhverfisstofnun um friðland Svarfdæla og gögn um 

landslagsgreiningu og staðarvitund.

● Rannsóknir og verkefni. Leitað var eftir rannsóknum og 

tímaritsgreinum um áhrif náttúru og hafs á andlega heilsu og líðan 

fólks. Við leitina voru notaðir gagnabankar sem aðgengi er að í gegnum 

hvar.is. Leitað var eftir efnisorðum eins og nature, ocean, restorative 

benefits, urban planning, beach, seashore. Miðað var við að greinar 

væru ritrýndar. Einnig voru skoðaðar heimildaskrár námsritgerða sem 

unnar hafa verið á svipuðu sviði og leitað fanga þar.

Mynd 1: Vinnuferlið í tímaröð.



3

2.3 Uppbygging verkefnis
Verkefnið skiptist í sjö kafla. Í fyrsta kafla, inngangi, eru tilurð, markmið 

og rannsóknarspurning verkefnis sett fram. Í öðrum kafla er farið yfir 

ferlið og þær aðferðir og gögn sem nýtt voru í vinnslu á verkefninu 

og uppbyggingu þess. Þriðji kafli er samantekt á fræðilegum atriðum, 

áhrifum hafs og náttúru á lýðheilsu og ímynd staðar. Í fjórða kafla er 

rýnt í ýmsar forsendur um athugunarsvæðið og er farið í greiningu á 

svæðinu og nágrenni þess. Fimmti kafli fjallar um sambærileg svæði 

sem nýtt eru til útivistar og tekin hér sem fordæmi. Í sjötta kafla eru 

settar fram hönnunarforsendur og tillaga að hönnun svæðisins. Í lok 

verkefnis, í kafla sjö, er rannsóknarspurningunni svarað og niðurstöður 

settar fram í hönnunartillögu fyrir svæðið.

INNGANGUR

GÖGN OG AÐFERÐIR

FRÆÐILEG SAMTEKT

ATHUGUNARSVÆÐI

FORDÆMI

HÖNNUNARTILLAGA

LOKAORÐ

Mynd 2: Uppbygging ritgerðar.
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sem fólk stundar heita potta, gufubað og síðan köld ker til skiptis. 

Francis Bacon fullyrti árið 1638 að köld böð leiddu til langlífis (Corbin, 

1995). Bókin  Anatomy of Melancholy frá árinu 1621, eftir Robert Burton, 

fjallar um hvernig megi meðhöndla þunglyndi með köldum böðum og 

lagði sú bók grunn af sjávarböðum sem þróuðust við sjávarsíðuna í 

Evrópu (Corbin, 1995). Sjóböðin voru bæði talin auka blóðflæðið og 

sveigjanleika taugakerfisins og ekki síst vera góð fyrir sálarlífið.

Hina svokölluðu sjávarmeðferð (e. thalassotherapy) má einnig rekja 

aldir aftur í tímann, allt til tíma Loðvíks 14. Frakklandskonungs á 

17. öld (Charlier og Chaineux, 2009). Fólki var ráðlagt að baða sig 

í steinefnaríku vatni og sjó og slíkar meðferðir hafa löngum fylgt 

óhefðbundnum lækningum. 

En það eru ekki aðeins sjóböð sem draga fólk að hafinu og eru 

heilsubætandi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að áhrif umhverfis við 

sjávarsíðuna hafi jákvæð áhrif á fólk. Hipp og Ogunseitan (2011) settu 

fram tilgátu um að skynjun sálfræðilegrar endurheimtar, við heimsóknir 

að sjávarsíðunni, breytist við ákveðin umhverfisskilyrði. Rannsókn 

þeirra leiddi í ljós að gestir á ströndum í Kaliforníu upplifðu meiri 

endurnæringu við ströndina í ákveðnum veðurskilyrðum. Endurheimtin 

varð meiri ef hitastig var neðan meðallags og ef það var lágstreymt. 

Einnig skipti máli að loftgæði væru næg sem og hreinn sjór. Þetta eru 

því þættir sem hafa ætti í huga við skipulagningu útivistarsvæða við 

3 Fræðileg samantekt
Í þessum kafla er fjallað um áhrif hafsins, vatns og náttúru á andlega 

líðan mannsins og líkamlega heilsu. Sérstök áhersla er á ströndina, 

lífríki, gróður og sand. Að lokum er fjallað um staðarímynd. 

3.1 Sjóböð og áhrif hafsins
Það hefur löngum verið talið að hafið og nálægðin við það hafi 

heilsubætandi áhrif. Segja má að saga sjávarbaða til lækninga og til 

heilsubótar nái langt aftur í tímann, allt til tíma Grikkja og Rómverja 

(Routh, Bhowmik, Parish og Witkowski, 1996). Lögð var mikil 

áhersla á áhrif sjávarbaða í fornum trúarbrögðum og mikilvægi 

þeirra við hreinsun líkama og sálar. Hómer fjallaði um gildi baða í 

heilsubótarskyni og við lækningameðferðir sjúkdóma hjá Grikkjum 

til forna. Þá var sjóbaðsiðkun í Dauðahafinu fræg hjá Rómverjum þar 

sem saltið var talið hafa lækningamátt. Í upphafi voru rómversk böð 

einkum köld en meira varð um heit böð á tíma Sesars. Hjá Rómverjum 

var baðiðkun mikilvægur hluti í lífi þeirra og byggðu þeir merkilega 

og þróaða baðstaði víða í Evrópu sem suma má sjá enn í dag (Corbin, 

1995). Rómverjar virðast hafa áttað sig vel á gildi baða fyrir líkama 

og sál. Byggðu þeir baðstaðina þannig upp að hægt væri að baða sig í 

mismunandi heitu vatni og mismunandi lofti, samtímis og á víxl, sem 

endaði í ísköldu baði. Segja má að slík böð séu vinsæl í nútímanum þar 
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sjávarsíðuna. 

Strandlengjan og fjaran eru aðdráttarafl fyrir fjölskyldufólk. Þar sækir 

fólk endurnæringu, stundar leiki og hreyfingu. Ashbullby, Pahl, Webley 

og White (2013) gerðu rannsókn meðal foreldra og barna í strandhéruðum 

í Suðvestur Englandi. Niðurstöður sýndu að það er síðast en ekki síst 

andleg endurheimt sem fæst í þessu umhverfi. Börn og fullorðnir upplifa 

skemmtun, streitulosun og samsömun við náttúruna. Einnig kom fram 

að leikir eru einn af lykilþáttum í heimsóknum fjölskyldna í fjöruna. 

Ströndin sameinar fjölskylduna í leik og hvetur til hreyfingar þar sem 

byggt er úr sandi, vaðið út í sjó og svo framvegis. En það var þó ekki 

hreyfingin og líkamlegi þátturinn sem reyndist heilsufarslega mesti 

ávinningurinn. Andlegi þátturinn reyndist ekki minni; skemmtun, gleði, 

slökun, streitulosun og tengingin við náttúruna.

3.2 Áhrif náttúrunnar
Öll þekkjum við hve hressandi það getur verið að fara í góðan göngutúr 

úti í náttúrunni eða dvelja utandyra. Fræðimenn hafa rannsakað áhrif 

náttúrunnar á andlega heilsu og líðan fólks. Til að mynda hefur verið 

sýnt fram á að náttúran getur dregið úr streitu, aukið sjálfsvirðingu, 

bætt lund, dregið úr reiði og leitt til jákvæðari tilfinninga og hegðunar 

(Keniger, Gaston, Irvine og Fuller, 2013). Einnig hefur verið sýnt fram 

á að útivera getur haft ótvíræð bætandi áhrif á líkamlega heilsu. Þar eru 

þættir sem sýnt hefur verið fram á að stuðla að endurnæringu og bættri 

heilsu (Kaplan, 1995). Það að komast út úr daglegu amstri (e. being 

away) út í náttúruna skiptir miklu máli. Sjór, fjöll, vötn, ár og engi skapa 

ákjósanlegar aðstæður til andlegrar endurnæringar. Það skiptir því miklu 

máli að fólk í þéttbýli hafi greiðan aðgang að slíku umhverfi. Þættir eins 

og sólsetur, ský á himni og andvari í stráum skapa stemningu sem leiðir 

til slökunar og vellíðunar. 

Bratman, Daily, Levy og Gross (2015) gerðu rannsókn á áhrifum 

náttúruupplifunar á virkni og hugsun. Rannsóknarhópur 60 þátttakenda 

var sendur í 50 mínútna göngutúr, ýmist í þéttbýli eða úti í náttúrunni, 

í nágrenni Stanford í Kaliforníu. Í ljós kom að þeir sem gengu úti í 

náttúrunni upplifðu jákvæða þætti eins og minni kvíða og íhugun. 

Einnig voru vísbendingar um að náttúran gæti bætt athygli og munnlegt 

vinnsluminni (e. verbal working memory).

Vatn hefur mikil áhrif í náttúrunni og ekki síður á líkamlega og andlega 

heilsu fólks. Við lifum ekki lengi án vatns en það hefur einnig áhrif 

á okkur andlega og upplifun okkar af umhverfinu. White o.fl. (2010) 

sýndu fram á að fólk kýs fremur að vera í nálægð vatns en á vatnslausum 

stöðum. Vatnið hefur jákvæð og slakandi áhrif og hinn vatnsblái eða 

blágræni litur þess hafði aðdráttarafl og virkaði endurnærandi. Þá 

virðist endurkast birtu frá vatni hafa svipuð áhrif. Sjávarhljóð, svo sem 

öldugjálfur eða brimhljóð, virðast líka stuðla að endurheimt og slökun. 
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gæði og hefur þannig áhrif á hvort áhugi er fyrir heimsókn til staðarins 

eða ekki. Við mörkun er horft til að skapa sterkar og jákvæðar myndir 

svæða í hugum manna með því að setja fram staðarmark sem beina fyrir 

miðlun upplýsinga sem við á til ákveðinna markhópa. Markið myndar 

einnig ramma fyrir ýmsar aðgerðir sem hafa áhrif á upplifun manna og 

þar á meðal staðarímyndina. Þar á meðal má nefna umhverfismótun, 

mannvirkjagerð sem og viðburði og afþreyingu.

Staðarsjálfsmynd er annað af lykilhugtökum við mörkun svæða og 

er grunnurinn að svæðismarki (Matthildur Kr. Elmarsdóttir, 2015). 

Staðarsjálfsmyndin er þau tilfinningatengsl og sú merking fyrir íbúa 

sem búa á svæðinu og allt sem fellur þar undir svo sem landslagið, 

veðrið, menningin, sagan og samskiptin. Séreinkenni koma í ljós þegar 

sögulegir, hagrænir, pólitískir, félagslegir, trúarlegir og menningarlegir 

þættir fléttast saman. Staðarandi og eða staðarkennd eru hugtök sem 

eru oft notuð til að lýsa upplifun, andanum eða tengingu manna við 

svæði eða staði. Það er mikilvægt að vera meðvitaður um það þegar 

verið er að hanna og vinna með land. Skynjunin og upplifunin eru 

gríðarlega mikilvægar (Auður Sveinsdóttir, 2014). Sérhver staður hefur 

sína staðarvitund; hvað mótar okkur og hver er ímynd þjóðarinnar? 

Hugtökin endurspegla þann skilning á umhverfi og landslagi að svæði 

hafa sérstöðu og ákveðin einkenni sem hægt er bæði að veikja og styrkja. 

Við mat á landslagi er þetta þáttur sem er óáþreifanlegur og byggist 

Að auki eru nefnd sjóböð eða sjósund sem er allt annars konar nálgun 

við náttúruna heldur en fæst á þurru landi.

Náttúran skiptir okkur augljóslega miklu máli þegar kemur að líðan 

okkar. Umhverfið og umgengni um það eru mikilvægir þættir í lífi okkar 

og það skiptir því máli hvernig við upplifum það og skynjum. Skipulag 

og staðarímynd eru því þættir sem huga þarf vel að og í næsta kafla 

verður fjallað um það.

3.3 Staðarímynd
Skipulag og mörkun svæða stuðla að því að gera svæði og staði betri 

til búsetu, til vinnu og einnig til að heimsækja og ferðast til (Matthildur 

Kr. Elmarsdóttir, 2015). Þetta snýst um mótun og stjórnun staða og 

nauðsynlegt er að samræma þessar þrjár hliðar svæðisins, búsetu, atvinnu 

og ferðamál. Einnig er nauðsynlegt að átta sig á og skilja tengingu fólks 

við staðinn eða svæðið og hvaða máli þær tengingar skipta fyrir lífsgæði 

og þróun þeirra.

Eitt af tveimur lykilhugtökum við mörkun svæða er staðarímynd 

(Matthildur Kr. Elmarsdóttir, 2015). Staðarímynd er sú mynd sem verður 

til í hugum manna út frá mörgum upplýsingum sem koma í gegnum 

ýmsa miðla en einnig mynd frá eigin reynslu, gildismati, viðhorfum og 

væntingum. Ímynd byggir á snertanlegum og ósnertanlegum sérkennum 

svæðisins. Hún skapar álit svæðisins hvað varðar jákvæða tilfinningu eða 
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fyrst og fremst á upplifun og skynjun þess sem metur. Engu að síður er 

nauðsynlegt að gera sér grein fyrir þessu.

3.4 Samantekt
Í umfjölluninni hér á undan hefur komið fram að umhverfið, náttúra og 

haf, skipta miklu máli þegar kemur að andlegri og líkamlegri heilsu. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að náttúran, hafið, ströndin, sjóböð og önnur 

útivist við strandlengjuna hafa heilsubætandi áhrif, bæði líkamlega og 

andlega. Þegar slík svæði eru skipulögð er mikilvægt að skilgreina 

staðarímynd og staðaranda þeirra. Á þann hátt má stuðla að því að íbúar 

og gestir fái sem mest út úr upplifun sinni og aðdráttarafl staðarins verði 

meira.



Ólafsfjarðarmúla og inn Svarfaðardal. Svæðið er nú þegar mikið notað 

útivistarsvæði allan ársins hring af Dalvíkingum og öðrum gestum.  

Íbúar Dalvíkur nýta sandinn gjarnan til gönguferða, hlaupa eða leikja. 

Svarti sandurinn og melgresissandhólarnir sem einkenna svæðið geta 

verið stórkostlegur heimur, með öllum sínum lífverum og þörungaflóru, 

þar sem auðvelt er að gleyma bæði stund og stað og njóta sólseturs að 

kvöldlagi. Svæði sem þetta gæti orðið enn vinsælla útivistarsvæði og 

eitt helsta aðdráttarafl Dalvíkurbyggðar fyrir íbúa og gesti ef vel er að 

staðið með meira aðlaðandi aðkomu og bættu aðgengi.

4 Athugunarsvæði 
Í þessum kafla er farið yfir helstu greiningaratriði á Böggvisstaðasandi 

og nágrenni hans. Fyrst er fjallað um Dalvík og staðaranda, því 

næst fjallað um upphaf sögu svæðisins og núgildandi aðalskipulag 

Dalvíkurbyggðar. Mótun þess svæðis, veðurfar, friðland, lífríki og 

sjónrænir þættir skoðaðir frá sandinum. Sett er fram SVÓT-greining þar 

sem skoðaðir eru styrkleikar, veikleikar, ógnir og tækifæri svæðisins. 

Böggvisstaðasandur liggur austur frá Dalvík. Víðsýni er til allra átta 

frá Sandinum með góðu útsýni út Eyjafjörð, yfir Hrísey, Látraströnd, 

Svarfaðardalsá

Eyjafjörður

Þj
óð

ve
gu

r

Mynd 3: Athafnir Böggvisstaðasands og nágrenni hans.
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Dalvík
Böggvisstaðasandur

Hrísey

Látraströnd

DalvíkBöggvisstaðasandur

Svarfaðardalur

Mynd 4: Horft út Svarfaðardal 

Mynd 5: Horft inn Svarfaðardal.

Hámundarstaðaháls
Hrísahöfði

Ólafsfjarðarmúli

Hrísahöfði

Svarfaðardalur

Hámundarstaðaháls
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4.1 Dalvík og staðarandi
Árið 1998 var sveitarfélagið Dalvíkurbyggð stofnað þegar Dalvíkurbær 

og tvö önnur sveitarfélög sameinuðust, Svarfaðardalshreppur og 

Árskógshreppur (Dalvíkurbyggð, án árs). Á Dalvík búa um 1500 

manns í dag. Atvinnugreinar tengdar sjávarnytjum skipa öndvegissess 

á Dalvík. Fiskvinnsla, sjávarútvegur, ásamt öðrum iðnaðarfyrirtækum, 

matvælafyrirtækum, ýmiss konar þjónustu, viðskiptum og verslunum, 

skapa fjölda atvinnutækifæra fyrir fólk. Dalvíkurhöfn er mikil fiski- 

og vöruhöfn, þaðan siglir Grímseyjarferjan Sæfari og heldur þannig 

Grímsey í tengingu við meginlandið. Ferðaþjónustan fer sífellt vaxandi 

í Dalvíkurbyggð og hafa byggst upp stór fyrirtæki í þeim geira. 

Hvalaskoðun frá Dalvík hefur vakið mikla lukku hjá ferðamönnum 

allan ársins hring og þar má búast við að sjá hvali í 98% tilvika (Visit 

Tröllaskagi, án árs). Þá má nefna að eitt helsta aðdráttarafl Dalvíkur 

á síðari árum, Fiskidagurinn mikli, tengist að sjálfsögðu fiskvinnslu 

og sjávarútvegi sterkum böndum (Fiskidagurinn mikli, án árs). 

Fiskidagurinn er gott dæmi um atburð sem eflir og markar staðarímynd 

og anda. Íbúar taka höndum saman, ásamt fyrirtækjum á staðnum, til að 

halda þessa miklu bæjarhátíð.

Vel gróin, há og svipmikil fjöll setja mark sitt á umhverfið. Svarfaðardalur 

er um 2 km á breidd og um 25 km langur og opnast út til sjávar við 

Böggvisstaðasand. Mynd 8: Byggðin á Dalvík.

Mynd 6: Stemning á kvöldtónleikum á Fiskidaginn mikla.

Mynd 7: Horft út höfnina á sólsetrið.
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Mynd 9: Böggvisstaðasandur og umhverfis hann.
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4.2 Saga
Fyrir einungis um 100 árum fór þéttbýli að myndast á 

Böggvisstaðasandinum rétt eins og Dalvíkin var jafnan nefnd 

(Kristmundur Bjarnason, 1978). Byggðin á Böggvisstaðasandi var 

heldur óstöðug framan af og oft voru þetta fjölskyldur sem stoppuðu 

stutt við í leit að betra lífi. Oft er ártalið 1889 notað til að marka upphaf 

byggðarinnar þegar fyrstu íbúarnir festu rætur sínar á sandinum. Hér 

áður fyrr var aðeins hægt að finna hlaðnar sjóbúðir, fátækleg kofatildur 

og önnur hrörleg mannvirki sem tengdust smábátaútvegi sem stundaður 

var af bændum samhliða búskap.

 Engar bryggjur eða aðra hafnaraðstöðu var að finna og urðu menn því 

að draga báta sína upp í fjöru að loknum róðri (Kristmundur Bjarnason, 

1978). Fyrstu húsin voru torfbæir sem fólk bjó í allt árið um kring og 

var fyrsta timburhúsið á Dalvík byggt árið 1899 og stendur enn, Nýibær. 

Mynd 10: Sjóbúðir á Böggvisstaðasandi í upphafi 20. aldar

Húsunum fjölgaði smám saman og fékk Dalvík kauptúnsréttindi árið 

1909. Árið 1906 komu fyrstu vélbátarnir í þorpið og upp úr því óx það 

fljótt sem einn virðulegasti útgerðarbær á Norðurlandi. Lengi vel var 

engin höfn á Dalvík og það var ekki fyrr en 1939 að farið var í gerð 

varanlegrar hafnar en fram að því var lagt að trébryggjum sem máttu sín 

lítils þegar náttúran tók sig til og öldugangur og hafís fleytti þeim á haf 

út. Líf og fjör var á blómatíma Norðurlandssíldarinnar í síldarsöltun á 

Dalvík og  um tíma var Dalvík þriðja stærsta síldarsöltunarhöfn landsins. 

Dalvíkurbær hlaut svo kaupstaðarréttindi árið 1974 .

Mynd 11: Trébryggja á Dalvík.

Mynd 12: Böggvisstaðasandur áður fyrr.
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Þann 2. júní 1934 var einn örlagaríkasti dagur í sögu þorpsins er 

Dalvíkurskjálftinn reið yfir (Kristmundur Bjarnason, 1978). Hann reið 

yfir Norðurland og var langharðastur á Dalvík og nágrenni, um 6,2 stig á 

Richter. Skjálftinn jafnaði fjölda mörg hús við jörðu og olli eyðileggingu 

og skemmdum á nær öllum mannvirkjum á svæðinu. En þrátt fyrir 

það varð ekkert manntjón og urðu bæjarbúar að dvelja í tjöldum og 

bráðabirgðaskýlum langt fram á sumar á meðan lagfæringar stóðu yfir. 

Eftir skjálftann var fjöldi rammgerðra steinhúsa byggður á Dalvík og 

nágrenni sem komu í stað hrörlegra torfbæja.

Mynd 13: Söguleg tímalína.
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4.3 Aðalskipulag Dalvíkur
Í aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008-2020 er sett fram ákveðið 

leiðarljós sem gefur tóninn varðandi stefnu þess í skipulagsmálum. Þar 

segir meðal annars:

• Stórbrotin náttúrufegurð, landgæði og sterk tengsl við menningu og 
sögu samfélagsins eru mikilvægar forsendur búsetu, atvinnulífs og 
aðdráttarafls Dalvíkurbyggðar. 

• Í Dalvíkurbyggð skulu vera góð búsetuskilyrði fyrir alla. Þar 
skal vera öflugt, fjölbreytt og framsækið atvinnulíf sem m.a. 
byggist á sérstöðu svæðisins, sterkum sjávarútvegi og fullvinnslu 
sjávarafurða, nýsköpun í landbúnaði og menningar- og náttúrutengdri 
ferðaþjónustu.

• Umhverfismál, náttúruvernd og tengsl við sögu og söguminjar 
skulu höfð að leiðarljósi við skipulag og uppbyggingu byggðar og 
atvinnulífs (Dalvíkurbyggð, 2009, bls. 17). 

Þá kemur enn fremur fram í meginmarkmiðum að sérstök áhersla 

skuli lögð á gerð útivistarsvæða, þau verði aðlaðandi, aðgengilegri 

og eftirsóknarverðari, meðal annars með gerð og lagningu stíga og 

tengingu þess við stígakerfi bæjarins þar sem við á. Ekki er sérstaklega 

rætt um skipulag eða nýtingu á Böggvisstaðasandi. Í aðalskipulaginu 

segir í athugasemdum: „Vakin er athygli á að Böggvisstaðasandur er 

ekki nefndur í skipulaginu en hann er mjög vel nýtt útivistarsvæði“ 

(Dalvíkurbyggð, 2009, bls. 92). Hins vegar kemur fram að aðgengi að 

Mynd 14: Þéttbýlisuppdráttur Dalvíkur úr Aðalskipulagi Dalvíkubyggðar. 
Nærliggjandi svæði Böggvisstaðasands.

Íbúðarsvæði

Svæði fyrir þjónustustofnanir

Verslanir- og þjónustusvæði
Hafnarsvæði

Athafnasvæði
Óbyggðsvæði

Böggvisstaðasandur
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Sandurinn   

Fuglaskoðun
Byggð

Athafnasvæði

Hitaveitulögn

Höfn
Malarnáma

Útivistarsvæði

friðlandi Svarfdæla og aðstaða útivistarfólks og náttúruskoðara skuli 

skipulagt. Í bókun við áðurnefnda athugasemd segir: „Böggvistaðasandur 

er hluti friðlands Svarfdæla og nýtur verndar sem slíkur. Gert er ráð 

fyrir göngustíg frá hafnarsvæði austur á Sand“ (Dalvíkurbyggð, 2009, 

bls. 92). Af þessu má vera ljóst að þær reglur sem gilda um friðlandið 

gilda um mestan hluta hönnunarsvæðisins. 

Í aðalskipulaginu er skilgreint athafnasvæði á hluta hönnunarsvæðisins. 

Þar er starfræktur léttur iðnaður, vörugeymslur og minni verkstæði. En 

fram kemur að talið er að lítil hætta á mengun fylgi því. Hafnarsvæði 

liggur að svæðinu þar sem fjölbreytt starfsemi fer fram en fyrst og 

fremst er hafnsækin starfsemi, t.d fiskvinnsla, útgerð, starfsemi tengd 

útflutningi og farþegaskipaþjónusta.

Mynd 15: Útivist á Böggvisstaðasandi.

Mynd 16: Athafnasvæði við Böggvisstaðasand á Dalvík.

Votlendi

Mynd 17: Landnotkun á Böggvisstaðasandi og nágreni hans.
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Mynd 18: Fjallahringurinn við Dalvík.

4.4 Landmótun
Berggrunnur umhverfis Dalvík er að mestu úr fjórum hraunlögum, 

blágrýti sem myndar mjög þykkan lagskipaðan jarðlagastafla 

(Dalvíkurbyggð, án árs). Berghlaupskurðir eru áberandi víða í hlíðum 

fjallanna á svæðinu. Frá landnámi hefur Svarfaðardalsá haft mikil áhrif á 

landslag dalsins með rofi og framburði sínum en áin er helsti áhrifavaldur 

landslagsins á svæðinu. Áin er dragá með breytilegu vatnsrennsli og þó 

nokkrum framburði. Vegna þessa breytist árfarvegurinn á nokkurra ára 

eða áratuga fresti og við það verða til áreyrar með árseti. Árbakkarnir 

eru stöðugri á flatlendinu þar sem afl árinnar er minna. Við árósinn hefur 

ágangur sjávar myndað sjávarkamb. Það hefur leitt til þess að mikið 

votlendi myndaðist sem fuglalífið byggir að miklu leyti á.
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Mynd xx: Horft út höfnina á sólsetrið

Mynd 19: Vindrós sýnir algengustu vindáttirnar og sólargang við Dalvík.

4.6 Friðland
Votlendið beggja vegna Svarfaðardalsár, þar á meðal Böggvisstaðasandur, 

var friðlýst árið 1972 af  Umhverfisstofnun í samstarfi við Dalvíkurbyggð 

og landeigendur til verndar lífríki og landslagi friðlandsins og er því 

4.5 Veðurfar
Sjálfvirk veðurathugunarstöð er á Dalvík og á Hámundarstaðahálsi 

er sjálfvirk úrkomustöð á vegum Veðurstofu Íslands (Dalvíkurbyggð, 

2009). Á sumrin getur verið mikil veðurblíða og skjólgott í bænum og 

hafa mælst nokkrum sinnum síðustu ár yfir 20°C á Dalvík, einu sinni til 

tvisvar á sumri. Norðanáttin sem er hvassasta vindáttin og norðvestanáttin 

eru tíðar á sumrin en á sama tíma dregur úr suðaustlægum áttum sem eru 

ríkjandi á veturna. Hafgolu gætir á sólríkum sumardögum. Aftur á móti 

geta verið snjóþungir vetur sem setja einkennandi svip á bæjarfélagið. 

Sandurinn er notaður sem útivistarsvæði allan ársins hring og er hann 

snjóléttari en gengur og gerist innan bæjar. 

Sólin kemur upp í austri að morgni. Á þeim tíma skín hún beint á 

byggðina á Dalvík og nær um leið á Sandinn. Fjöllin vestan við byggðina 

skyggja á kvöldsólina og nær hún því ekki eins vel á byggðina sem er 

vestan fjarðar. Hennar gætir þó lengur á Sandinum sem liggur austar. Á 

sumartíma er kvöldsólin afar falleg á þessum stað og sést miðnætursólin 

úti fyrir Eyjafirðinum vel af Sandinum.
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að veiða fugla á friðlandinu og eigi má skemma egg og hreiður þeirra 

varpfugla sem verpa innan svæðisins. Allir sem fara um í gegnum 

svæðið skulu varast að raska gróðri. 

Innan marka friðlandsins, rétt fyrir ofan sandinn, er ein malarnáma í 

notkun eins og áður hefur komið fram. Í stjórnunar- og verndaráætlun 

Umhverfisstofnunar (2016) fyrir tímabilið 2016-2026 kemur fram að 

stefnt skuli að því að malarnámi ljúki. Hitaveita bæjarins er skammt 

frá og liggur hitaveiturörið við Sandinn. Í sömu áætlun kemur fram að 

2019 skuli gerð göngubrú yfir Svarfaðardalsá á Böggvisstaðasandi við 

hitaveitustokk og 2020 verði lögð malarborin og stikuð gönguleið um 

Böggvisstaðasand sem tengt getur saman Sandinn og Hrísahöfða.

Mynd 21: Mörk friðlands Svarfdæla og Böggvisstaðasandur meðtalinn.

fyrsta votlendisfriðland landsins (Dalvíkurbyggð án árs; 

Umhverfisstofnun, án árs). Það sem einkennir friðlandið er votlendið 

og er svæðið mikilvægt búsvæði ýmissa fugla, bæði mó-, votlendis- og 

sjófugla. Svæðið er um 8km2 að stærð og skiptist í þurra árbakka, blautar 

mýrar með gróðursælum seftjörnum, stararflóum og síkjum. Svæðið er 

kjörið fyrir fuglaskoðunarfólk og liggja merktir göngustígar gegnum 

það með upplýsingaskiltum um fuglana og gróðurfar svæðisins. Einnig 

er búið að setja niður fuglaskoðunarhús og flotbrýr sem auðvelda allan 

umgang á svæðinu.

Bannað er að breyta landslagi eða árfarvegi Svarfaðardalsár á svæðinu 

(Dalvíkurbyggð, 2009). Óheimilt er að reisa nokkur mannvirki í 

friðlandinu og gildir það bæði um byggingar, skurði, vegi og girðingar, 

nema með samþykki umsjónarnefndar friðlandsins. Svæðið á aðeins að 

nytja á sama hátt og tíðkast hefur, svo sem til beitar, til slægna og veiði 

í ánni. Svarfaðardalsá var oft nýtt til áveitu á engin í friðlandinu til að 

auka frjósemi jarðvegsins en slík nýting árinnar hefur minnkað á seinni 

árum. Malarnám og sandnám er heimilað á sama stað og nú. Bannað er 

Mynd 20: Fuglaskoðunarhús við Hrísatjörn í friðlandi Svarfdæla.
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4.7 Lífríki
Gróðurlíf er fjölbreytt umhverfis Böggvisstaðasand sem bæði 

stafar af sumarhlýindum og einnig háum fjöllum. Á snjóþungum 

strandsvæðum eru einnig fágætar plöntutegundir (Dalvíkurbyggð, 

2009). Fundist hafa 160 tegundir votlendisplantna innan friðlands 

Svarfdæla (Umhverfisstofnun, 2016). Ein allra helsta plöntutegundin á 

Böggvisstaðasandi er melgresi sem er mjög einkennandi fyrir svæðið. 

Þar er einnig oft að finna þang sem borist hefur á land. Finna má 

aðrar ágengar plöntutegundir í friðlandinu og nágrenni og þá helst, 

alaskalúpínu, skógarkerfil, heimanjóla og bjarnarkló sem sveitafélagið 

reynir að halda í skefjum. 

Helsta dýralíf á svæðinu er fuglalíf við óshólmana en þeir eru 

mikilvægar vetrarstöðvar fyrir fuglana. Um 35 fuglategundir verpa 

innan friðlandsins (Umhverfisstofnun, 2016). Algengustu fuglategundir 

á svæðinu eru grágæs, hettumávur, jaðrakan, rauðhöfði og stormmávur 

(Dalvíkurbyggð, 2009). Það er því kjörið tækifæri á þessu svæði fyrir 

fuglaskoðara.

Mynd 22: Melgresi Mynd 24: Þang

Mynd 23: Alaskalúpína Mynd 25: Bjarnarkló

Mynd 26: Rauðhöfði Mynd 28: Hettumávar

Mynd 27: Grágæs Mynd 29: Jaðrakan
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ENDUR
&

GÆSIR

SPÖRFUGLAR
&

AÐRIR

MÁVAR

VAÐFUGLAR

GESTIR
VERPA EKKI

Æðarfugl, álft, stokkönd, 
toppönd, gulönd, grafönd, 
urtönd, skúfönd, duggönd, 
flórgoði, rauðhöfði, hávella, 
grágæs og lómur

Þúfutittlingur, skógarþröstur, 
auðnutittlingur, maríuerla, 
músarrindill, steindepill, rjúpa 
og brandugla

Kría, svartbakur, kjói, 
stormmávur, hettumávur og 
sílamávur

Jaðrakan, spói, óðinshani, 
heiðlóa, sandlóa, 
hrossagaukur, lóuþræll og  
tjaldur

Hrafn, fálki, smyrill, himbrimi, 
heiðagæs, helsingi, gráhegri, 
straumönd, tildra, sendlingur, 
hvítmávur, silfurmávur og rita 

Mynd 31: Álft Mynd 32:Toppönd Mynd 33:Æðarkolla

Mynd 34: Maríuerla Mynd 35: Steindepill Mynd 36: Brandugla

Mynd 37: Kría Mynd 38: Kjói Mynd 39: Sílamávur

Mynd 40: Óðinshani Mynd 41: Heiðlóa Mynd 42: Tjaldur

Mynd 43: Hrafn Mynd 44: Tildra Mynd 45: Himbrimi
Mynd 30: Fuglar á svæðinu.
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Fiskur er í Svarfaðardalsá, þá allra helst bleikja. Í sjónum í Eyjafirði 

eru hvalir á borð við hnúfubaka, hrefnur, steypireiði, hnýsur, höfrunga, 

háhyrninga, sandreiði, andanefjur og búrhvali (Visit Tröllaskagi, án 

árs). Einnig er talsvert um seli á svæðinu.

Mynd 46: Bleikja

Mynd 47: Landselur

Mynd 48: Hnúfubakur í Eyjafirði.



22

4.8 Sjónrænir þættir

Mynd 49: Grjótgarðurinn meðfram athafnasvæðinu..

Mynd 50: Hrafn.

Mynd 51: Dót á athafnasvæðinu. Mynd 55: Rótarhnyðja.

Mynd 56: Aðgengi.

Mynd 57: Dót á athafnasvæðinu.

Mynd 58: Horft út Eyjafjörð.Mynd 54: Melgresissandhólarnir.Mynd 53: Aðkoma að svæðinu.

Mynd 52: Böggvisstaðasandur horft til austurs.
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Mynd 59: Horft inn Svarfaðardal frá Sandinum. Mynd 60: Athafnasvæðið klýfur Sandinn.

Mynd 62: Melgresissandhólarnir eru einkennandi fyrir Sandinn.Mynd 61: Vinnuvélar.

Mynd 64: Þang. Mynd 65: Æðarkolla.

Mynd 63: Rekaviður á Sandinum.

Mynd 66: Rusl af athafnasvæðinu í grjótgarðinum.
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4.9 SVÓT
Svót-greining eru þættir í innra og ytra umhverfi okkar. 

Styrkleikar og veikleikar eru hluti af innra umhverfi 

okkar sem hægt er að hafa áhrif á. Ógnir og tækifæri 

eru hluti af ytra umhverfi okkar sem við höfum ekki svo 

auðveldlega áhrif á.

Styrkleikar svæðisins eru nándin við hafið og lífríki 

náttúrunnar, víðsýnið til allra átta, afþreying og útivist 

allan ársins hring. Hreinn sjór, sandur og tært loft. 

Svæðið er ekki langt frá þjóðveginum sem liggur í 

gegnum Dalvík og því má segja að það sé í alfaraleið. 

Stutt er í heitt vatn frá heitavantslögnum sem liggja við 

svæðið.
Einn stærsti veikleiki svæðisins er það fyrsta sem mætir manni á 

leiðinni á Sandinn, athafnarsvæðið og allt það dót og vélar sem því 

fylgir.  Aðgengið að svæðinu er ekki fyrir alla og getur því verið erfitt 

að ganga í sandinum, sérstaklega fyrir hreyfihamlaða. Engin dvalar- eða 

setusvæði eru á svæðinu til að setjast niður og hvílast. Þá er það allt 

óupplýst upp á öryggi og öryggistilfinningu að gera. 

Ógnir svæðisins eru veðrið og brimið. Í vondum veðrum af norðri getur 

það haft eyðileggingu í för með sér, t.d. borið sand á land eða grafið 

undan mannvirkjum. 

Tækifæri svæðisins felast í styrkingu staðarímyndar og auknu 

aðdráttarafli sem ýtir undir mörkun staðarins. Þetta gerist til dæmis 

með hjálp vinsælla samfélagsmiðla, við það fjölgar ferðamönnum og 

ferðaþjónustan getur aukist í bænum. Áður hefur skortur á lýsingu verið 

nefndur sem veikleiki en það má þó jafnframt líta á hann sem tækfæri. 

Á óupplýstum svæðum nýtur næturhimininn sín best svo sem 

norðurljósin  og stjörnurnar en slíkt verður sífellt eftirsóttara nú á tímum 

ljósmengunar.

Mynd 67: Svót-greining.
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4.10 Samantekt
Frá upphafi hefur Dalvík alltaf átt sterka tengingu við sjó, allt frá því 

byggðin myndaðist fyrst á Böggvisstaðasandi með litlar trébryggjur sem 

náttúran tók með sér á haf út. En í dag byggir stór hluti atvinnulífs bæjarins 

á einhvern hátt á hafsækinni starfsemi, hvort sem það er í ferðamennsku, 

útflutningi, fiskvinnslu eða útræði. Frá Sandinum er víðsýnt til allra átta, 

út fjörðinn, yfir Hrísey, Látraströnd og inn Svarfaðardal. Landmótunin á 

svæðinu er áhugaverð og á Svarfaðardalsá mikinn þátt í mótun landsins 

sem hefur leitt til þess að mikið votlendi hefur myndast sem fjölbreytt 

fuglalífið á svæðinu byggist að mestu leyti á.

Mikið er um hvali úti á Eyjafirðinum og eru því miklar líkur á að sjá þá 

og seli í slíkum ferðum. Veðurfarið á svæðinu er mjög mismunandi eftir 

árstíðum. Á sumrin er verulega skjólsælt og gott en á veturna getur verið 

mjög snjóþungt á Dalvík en þó getur Sandurinn verið töluvert snjóléttari 

en inni í bænum. Böggvisstaðasandur er hluti af friðlandi Svarfdæla og 

nýtur því sömu verndar. 

Í aðalskipulagi er lagt til að stígur verði lagður frá höfninni og austur 

eftir sandinum. Sandurinn er notaður sem útivistarsvæði en það er hins 

vegar ekki aðgengilegt fyrir alla og er óupplýst sem bæði gæti talist 

veikleiki og tækfæri. Aðkoman að svæðinu við athafnasvæðið stingur 

í augun. Það getur gert óveður og því getur brimið verið ein af ógnum 

svæðisins en það getur jafnframt verið kostur að fá snertinguna við hafið 

inn á svæðið. Það eru því mikil tækifæri í nálægð við náttúruna og hafið 

til að skapa áhugavert og aðlaðandi útivistarsvæði á Böggvisstaðasandi 

og styrkja ímynd staðarins.
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5. Fordæmi
Í þessum kafla er fjallað um fordæmi og hönnun á útivistarsvæðum við 

sjávarsíðuna og fuglaskoðunarsvæðum. Svæðin sem hér er fjallað um 

eru nýtt sem innblástur í hönnunartillögunni.

5.1 Akranes- Guðlaug
Á Langasandi á Akranesi stendur um 6 metra hátt mannvirki í 

sjóvarnargarðinum, laugin Guðlaug, sem samanstendur úr þremur 

hlutum (Akraneskaupstaður, 2018). Efsti parturinn er útsýnispallur 

sem vísar til skipsstafns með gott útsýni yfir Faxaflóann og alla leið 

til Reykjavíkur. Þar fyrir neðan er heit setulaug sem nýtur skjóls frá 

útsýnispallinum og úr henni rennur vatn niður í neðsta partinn þar sem 

grunn vaðlaug eða sjólaug er staðsett. Búast má við því að sjór geti flætt 

inn í vaðlaugina á flóði. Skiptiklefar eru staðsettir fyrir ofan laugina 

undir áhorfendapöllum fótboltavallarins. Guðlaug var hönnuð af Basalt 

arkitektum. Hugmyndin kviknaði út frá pollum sem mynduðust í 

dældum umhverfis steina í fjörunni sem minntu á minni náttúrulaugar við 

sjávarmálið. Þetta svæði er tilvalið til sjósundsiðkunar fyrir bæjarbúa og 

aðra gesti. Akranes var á árum áður eitt helsta sjávarútvegsþorp landsins 

og má auðveldlega tengja þessa hönnun við sögu bæjarins. 

Mynd 68: Fallegt sólsetur og útýni frá Guðlaugu.

Mynd 69: Laugin samansendur af þremur stöllum, útsýnispalli, setlaug og sjólaug.
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5.2 Hvidovre strand
Við ströndina í Hvidovre í Danmörku var hönnuð tilbúin strönd af 

VEGA landskab og Karin Lorentzen á árunum 2014-2017 (VEGA 

landskab, 2018). Svæðið er einstakt innan stórborgarsvæðisins við 

Kaupmannahöfn með auðveldu aðgengi fyrir hjólreiðamenn og með 

almenningssamgöngum. Svæðið er vinsælt hjá fjölskyldufólki úr 

nágrenninu. Það var endurskipulagt og lagðir nýir stígar í gegnum gróið 

svæði og steyptur garður sem skilur það að frá sandinum. Garðurinn 

hlykkjast áfram eftir sandinum á ljóðrænan hátt í takt við landslagið. 

Um leið þjónar hann sem jarðvegsstuðningur og mátulega hátt sæti 

fyrir gesti og gangandi. Þá þjónar hann einnig sem leiktæki sem hlaupa 

má eftir og stökkva af. Hann afmarkar ströndina og útivistarsvæðið frá 

aðliggjandi svæði. Í raun er um landslagsskúlptúr eftir Karin Lorentzen 

að ræða og er innblástur þess sóttur í hvítkál og byggingu þess.
Mynd 71: Óhefðbundin setusvæði sem afmarka gróður frá sandi. 

Mynd 70: Bryggja, sjósund og leikir í sandinum. Mynd 72: Gönguleið ofan strandsvæðisins.
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5.3 Kastrup Søbad - „Snigillinn“
Í Kastrup Strandpark er sjóbaðstaður sem nefndur hefur verið „Snigillinn“ 

vegna lögunar sinnar (White arkitekter, án árs; Arkitektur i træ, án árs). 

Baðstaðurinn er hannaður af White arkitekter og var tekinn í notkun 

árið 2005. Mannvirkið teygir sig út í Eyrarsund og samanstendur af 100 

metra langri brú eða bryggju sem liggur út í sjóinn. Við enda brúarinnar 

er baðstaðurinn, hringlaga eins og snigill. Hæstur er hann 5 metra hár 

þar sem er pallur til dýfinga. Lægstur er hann einungis 1,5 metrar. 

Mannvirkið er að mestu úr svokölluðum azobé-harðviði sem þolir vel 

sjávarseltu og krefst lítils viðhalds. Við baðsvæðið er einnig baðströnd 

með aðgengi fyrir fatlaða og þjónustubyggingu með snyrtingum og 

búningsklefum. Innblásturinn að hönnuninni er sóttur í hringleikahúsið 

þar sem útsýnið er í forgrunni. Á kvöldin er staðurinn upplýstur.

Mynd 75: Lágstemmd lýsing lýsir upp svæðið að kvöldi.Mynd 74: Setusvæði við gönguleið og melgresi er einkennandi gróður á svæðinu.

Mynd 73: Sjóbaðsaðstaðan að vetri.
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5.5 Mörkun staða: Hauganes - Hjalteyri- Norðurfjörður
Hér eru fordæmi um mörkun staða, t.d. með hjálp samfélagsmiðla. 

Það gerist til dæmis með deilingu myndefnis af svæðinu og umsagna 

almennings.

Á Hauganesi, í Sandvíkurfjöru, við utanverðan Eyjafjörð hefur verið 

komið upp þremur heitum pottum og góðri skiptiaðstöðu af einni 

fjölskyldu í þorpinu, í því skyni að virkja Hauganes sem ferðamannastað 

(Sigurður Bogi Sævarsson, 2018). Fjaran snýr í átt að sólríku suðri og 

eru það taldar sjaldgæfar aðstæður á Norðurlandi. Aðstæður á þessum 

5.4 Gauksmýrartjörn
Við þjóðveginn í Línakradal, fyrir neðan Sveitasetrið Gauksmýri, 

er endurheimt votlendi, Gauksmýrartjörn (Visit Hunathing, án 

árs). Þar verpir fjöldi fuglategunda. Við tjörnina hefur verið reist 

fuglaskoðunarhús með aðliggjandi göngustíg með aðgengi fyrir alla frá 

bílastæði við þjóðveginn.

slóðum eru taldar með þeim betri til sjósundsiðkunar. Þar er grunn og 

sendin fjara þar sem hægt er að vaða um 25 metra út þegar fjara er. Áður 

fyrr var þetta svæði einn helsti leikvöllur barna í þorpinu (Ektafiskur, án 

árs). Margir leggja leið sína, bæði að degi og að kvöldlagi, í pottana og 

hafa þeir verið mikil lyftistöng heimsókna í þorpið. Þarna er ekki um 

hönnun að ræða en framtak sem markar staðinn og eflir staðarímynd.

Á Hjalteyri á Gálmaströnd í Eyjafirði er að finna forláta heitan pott við 

flæðarmálið og gömlu síldarverksmiðjuna (Börnin seld í beitu, 2015). 

Árið 2002 var borað eftir heitu vatni og var það Félag Hjalteyrar sem sá 

um uppsetningu pottanna. Aðstæður til sjósunds eru fyrirtak. Köfun er 

stunduð á þessu svæði niður að Strýtum Eyjafjarðar (Sportkafarafélag 

Íslands, 2019). Pottarnir á Hjalteyri eru eftirsóknarverðir og auka 

heimsóknatíðni í þorpið töluvert, líkt og á Hauganesi. Þeir eru gott 

dæmi um mörkun staðar og markaðssetningu.

Í Norðurfirði á Ströndum stendur heit laug frá árinu 1954 við fjöruborðið, 

Krossneslaug (Markaðsstofa Vestfjarða, án árs, Árneshreppur, án árs). 

Hún var byggð af ungmennafélaginu Leifi heppna. Vatnið sem rennur 

í laugina kemur frá heitum Krossneslaugum sem eru skammt frá. 

Áður fyrr og enn þann dag í dag læra börnin í hreppnum að synda í 

lauginni. Krossneslaug er fallega staðsett við sjóinn og því kjörið að 

synda í honum. Erlendir ferðamenn telja heimsókn í laugina vera eitt af 

minnisstæðustu augnablikunum í Íslandsferðinni.  

Mynd 76: Stígurinn liggur í votlendinu að fuglaskoðunarhúsinu við tjörnina.



30

6. Hönnunartillaga
Í þessum kafla er sett fram tillaga um hönnun á útivistarsvæðinu 

á Böggvisstaðasandi sem er unnin út frá hönnunarforsendum efrir 

greiningu á svæðinu.

6.1 Hönnunarforsendur
Hönnunarforsendur að útivistarsvæðinu á Sandinum við Dalvík eru 

unnar út frá greiningarvinnu. Þeim er helst ætlað að stuðla að bættri 

lýðheilsu fólks og útivist þar sem litið er til áhrifa náttúrunnar og hafsins 

á sálfræðilega endurheimt og upplifun fólks. Með sterkari ímynd svæðis 

er hægt að bæta aðdráttarafl staðarins sem um leið verður verðmætara 

fyrir samfélagið. Með bættri aðkomu og aðgengi með tengingu við bæinn, 

verður hægt að lengja dvalartíma fólks á staðnum og vinna á veikleikum 

svæðisins með því að skilja athafnasvæðið frá útivistarsvæðinu. 

6.2 Útivistarsvæðið á Böggvisstaðasandi
Hönnunartillaga um útivistarsvæðið á Böggvisstaðasandi samanstendur 

af timburstíg sem liggur í gegnum og tengir mismundandi vistkerfi 

saman á svæðinu. Vistvænt efnisval hönnunarinnar er í samræmi við 

reglur og framkvæmdir í friðlandi Svarfdæla og stuðlar að sjálfbærni. 

Stígurinn liggur frá höfninni á Dalvík og austur eftir Sandinum. Þaðan 

er lögð lykkja á stíginn inn í annað vistkerfi, gegnum heimkynni fugla 

þar sem meira gras og gróðurlendi er að finna. Í hönnuninni eru höfð í 

huga þau áhrif sem slíkt umhverfi getur haft á fólk. Dvöl í slíku umhverfi 

leiðir til andlegrar endurheimtar, dregur úr streitu og hefur bætandi áhrif 

á líkamlega heilsu (Bratman, Daily, Levy og Gross, 2015; Keniger, 

Gaston, Irvine og Fuller, 2013). 

Lítil sjóbaðsaðstaða er staðsett fyrir miðju á Sandinum með mismunandi 

heitum pottum og skiptiaðstöðu. Einnig er þar auðvelt að fara í sjóinn og 

synda í honum. Eins og fyrr hefur komið fram hafa sjóböð lengi verið 

talin til heilsubótar sbr. Corbin (2015) og Charlier og Chaineux (2009). 

Aðgengi er inn á svæðið fyrir hreyfihamlaða og fólk með barnavagna 

frá aðkeyrslusvæðum. Þar eru trérampar sem liggja inn á stígana sem 

auðveldar þessum hópum að ferðast um svæðin.
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Mælik: 1:20000

Sjóbaðsaðstaða

Fuglaskoðunarpallur

Bílastæði

Bryggjuleið

Bryggjuleið

Bílastæði

Bílastæði

Mynd 78: Planmynd af útivistarsvæðinu á Böggvisstaðasandi. 
Staðsetning stemningsmynda merktar með appelsínugulu og númeri mynda.
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Aðkoma

Ein af aðkomuleiðum svæðisins er stígur frá bílastæðum að tröppum 

milli melgresismananna sem hefur nú þegar verið komið fyrir niður á 

stíginn sem liggur á Sandinum. Þar er fallegt yfir útsýni út Eyjafjörð og 

yfir  Hrísey, Látraströnd og Ólafsfjarðarmúla.

Við höfnina er búið að koma fyrir tröppum sem eru nú þegar yfir grýttan 

hafnargarðinn niður í sandinn, ásamt rampi nær smábátahöfninni niður 

á stíginn. Þaðan liggur timburstígur áfram austur eftir Sandinum fyrir þá 

sem kjósa aðgengi að honum frá miðsvæði Dalvíkur. Stígnum er komið 

fyrir ofan á grýttu undirlagi þar sem hann liggur við hafnargarðinn og á 

stólpum til að verja hann ágangi brimsins, slæmu veðri og sjávarföllum.

Mynd 79: 2. Ein af aðkomuleiðum frá höfninni.Mynd 78: 1. Aðkoma að svæðinu frá bílastæðum.
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Bryggjustígur

Stígurinn tengist í bryggjustíg sem liggur í sveig út í sjóinn meðfram 

grýttum hafnarbakkanum. Það er eitt þeirra svæða sem er í meiri 

snertingu við hafið og áhrif á upplifun gesta og gangandi af flóði og fjöru. 

Melgresissandmön, í takt við mönina sem liggur austur eftir sandinum, 

aðskilur athafnarvæðið frá útivistarsvæðinu og dempar bæði hljóð og 

sjónræn áhrif frá athafnasvæðinu í leiðinni. Stígurinn er á stólpum þar 

sem hann liggur ekki við hafnargarðinn með tilliti til flóðs og fjöru. 

Hann er úr harðviði sem er saltþolinn og þarfnast lítils viðhalds. Gömlu 

trébryggjurnar á Dalvík voru innblástur að bryggjunum.

Mynd 80: 3. Bryggjustígurinn meðfram athafnasvæðinu.
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Fuglaskoðunarstígur

Stígurinn frá Sandinum liggjur í krók bakvið melgresismönina, inn í aðra 

heima og annað vistkerfi. Svæðið er vel gróið og einkennist af melgresi. 

Þar ræður fuglalífið ríkjum og annað lífríki í votlendinu. Á þessu svæði 

eru sjónaukar svo gestir þess geti fylgst með fjölskrúðugu fuglalífi á 

Mynd 82: 5. Fuglaskoðunarstígurinn að vetrarlagi.Mynd 81: 4. Dvalarsvæði á fuglaskoðunarstígnum með sjónaukum til að fylgast með 
fuglalífinu.

svæðinu. Stígurinn tengist síðan við fuglaskoðunarstíg sem liggur nú 

þegar í votlendinu. Þar má finna skilti með öllum upplýsingum um fugla 

svæðisins. Svæðið ofan melgresismanarinnar er heldur snjóþyngra en 

neðar í fjörunni á sandinum. Svæðið nýtist jafnt sumar sem vetur.
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Fyrir miðju svæðisins er annað aðgengi að svæðinu fyrir alla. Þar eru 

rampar frá bílastæðum sem eru staðsettir bakvið melgresismönina. 

Trépallar við stíginn mynda óhefðbundið setusvæði þar sem hægt er að 

setjast niður og njóta nálægðar hafsins allan ársins hring, sólsetursins 

að sumarlagi og næturhimins að kvöldlagi eða leika sér í sandinum. Þar 

er hægt að nota sjónkíki sem vísar á haf út og fylgjast með sjávardýrum 

og sjófuglum. Stígurinn bíður upp á tvo valmöguleika; halda má áfram 

eftir honum meðfram melgresismöninni efst í fjörunni eða út á bryggju 

sem liggur í lykkju í flæðarmálinu. 

Mynd 83: 6. Dvalarsvæði sem bíður upp á hvíld, leik og upplifun með aðgengi fyrir alla, sjóbaðsaðstaðan í bakgrunni.
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Mælik: 1:250

Stígur frá bílastæðum 

Baðhús

Pallur með stöllum

Steyptur 
útsýnispallur með 
trékubbasætum

Steypt stétt með baðlaug 
og trébekkjum

Sjóbaðsaðstaða

Sjóbaðsaðstaða er staðsett fyrir miðjum 

sandinum. Hún samanstendur af baðhúsi 

sem gengur í gegnum melgresismön með 

skiptiaðstöðu, sturtum og salernum. Innangengt 

er í húsið báðum megin við melgresismönina. 

Stígur liggur að aðstöðunni frá bílastæði. 

Steyptur útsýnispallur með trékubbum sem 

nýtist sem dvalarsvæði með útsýni yfir svæðið 

og á haf út. Pallur með stöllum liggur niður að 

aðalstígnum og nýtist jafnframt sem setusvæði. 

Rampur liggur niður frá húsinu niður að stígnum 

og inn á laugarsvæðið. Baðlaug er niðurfelld í 

steypta stétt.

A
1

A

B
1

B

Mynd 84: Planteikning af sjóbaðsaðstöðunni.
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Mynd 85: 7. Sjóbaðsaðstaðan á góðum vordegi.



38

Mynd 86: Sneiðing af baðhúsinu, steypta útsýnispallinum, göngustígnum, bryggjustígnum og niður að sjónum.

Mynd 87: Sneiðing af melgresismöninni, tréstöllum, göngustígnum, baðlauginni og bryggjustígnum.

A

A1

B

B1
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Mynd 88: 8. Lágstemmd lýsing við sjóbaðsaðstöðuna svo norðurljósin njóti sín. Mynd 89: 9. Sjósund við bryggjustíginn.
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7. Lokaorð
Í þessu verkefni var sett fram rannsóknarspurning um hvaða tækifærum 

útivistarsvæðið á Böggvisstaðasandi býr yfir, með tilliti til staðarímyndar 

og áhrifa hafs og náttúru á lýðheilsu. 

Við skoðun áhrifa hafs og náttúru á bætta lýðheilsu hefur höfundur 

komist að þeirri niðurstöðu að strandsvæði eins og Böggvisstaðasandur 

bjóði upp á mikla möguleika og tækifæri til fjölbreyttrar útivistar. 

Rannsóknir sýna að náttúran, þar meðtalið hafið, hefur lýðheilsueflandi 

áhrif. Útivist og snerting við náttúruna leiðir til andlegrar endurheimtar, 

er streitulosandi og hreyfingin bætir líkamlega heilsu. Mikið víðsýni 

er til allra átta af Böggvisstaðasandi, tignarlegur fjallahringur og opið 

hafið blasir við. Fjölskrúðugt og merkilegt fuglalíf er stór hluti af 

upplifun gesta á svæðinu. Sandurinn býður enn fremur upp á óþrjótandi 

möguleika til leikja og samveru sem spilar stóran þátt í upplifun fólks 

sbr. Ashbullby, Pahl, Webley og White (2013).

Veikleikar svæðisins hafa falist í aðgengi þess, aðkomunni gegnum 

athafnasvæðið, skorti á lýsingu og dvalar-/ og setusvæðum. 

Hönnunartillagan miðar að því að aðgengi verði fyrir alla eftir stíg 

og bryggjum sem liggja um svæðið með lágstemmdri ratlýsingu. Þar 

lýsir ljósið gönguleiðina en ekki upp umhverfið og veldur því ekki 

ljósmengun á næturhimninum. Einnig eru sett upp setu-/ og dvalarsvæði. 

Fyrir miðjum sandinum er hugsuð sjóbaðsaðstaða ásamt heitri laug. Þar 

verður búnings- og salernisaðstaða. Þessir þættir bæta ímynd svæðisins, 

auka aðdráttarafl þess og leiða að mörkun staðarins. Vinna má meðal 

annars að mörkun með hjálp samfélagsmiðla sem dreifa myndrænum 

upplýsingum um svæðið og auglýsa það. Allt þetta, að Sandinum 

sjálfum ógleymdum, býður upp á frábæra útivistaraðstöðu bæði fyrir 

fjölskyldur og einstaklinga í nánd við haf og náttúru.

Hönnunartillagan var unnin með það í huga að auka aðdráttarafl og 

bæta tækifæri til útivistar á Böggvisstaðasandi. Það var gert með því 

að bæta aðgengi fyrir alla að svæðinu og skapa fjölbreyttari möguleika 

á afþreyingu og útivist. Þá var einnig haft í huga að tillagan tengdist 

staðarímynd og gæti orðið hluti af markaðssetningu Dalvíkur sem 

ferðamannastaðar og um leið aukið lífsgæði íbúanna á staðnum.
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