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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.

____________________
Þóra Margrét Júlíusdóttir



II

Verkefnið snýr að myndun baðlóns og útibaðaðstöðu við vesturströnd 

Borgarness. Lónið væri myndað með landfyllingu og brú með 

flæðiþröskuldi fyrir litla vík sem liggur á milli bílastæðis sundlaugar og 

enda Kjartansgötu. Ofan á færi strandastígur sem bætir tengingu milli 

gamla bæjarins og þess nýja.

Aðgengi að víkinni yrði bætt, útipottar og baðaðstaða sett upp nærri 

sundlauginni og lagður rampur niður að lóninu fyrir báta. Fráfall frá 

sundlaug yrði nýtt til að hita pottana og halda vatni í lóninu þegar fjarar 

út.

Ágrip

Skoðaðir eru kostir og gallar við legu strandastígs fyrir víkina og 

hvaða þýðingu það hefur fyrir samfélagið að hafa gott útivista- og 

frístundasvæði inni í byggðinni þar sem gott aðgengi er að sjó.

Skoðuð eru sambærileg svæði á Íslandi þar sem svipaðar lausnir 

hafa verið gerðar bæði hvað baðströnd varðar og útilaug og aðstöðu. 

Útfærsla á strandastíg á landfyllingu er skoðuð með tilliti til legu hans 

út á leirurnar í Borgarvoginum.

 Lykilorð: Baðlón, ylströnd, Borgarnes, strandastígur, 
hönnunartillaga
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Ég vil byrja á að þakka leiðbeinendum mínum, þeim Ragnari Frank 

Kristjánssyni, sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar 

og Sigurði Friðgeir Friðrikssyni, skipulagsfulltrúa Borgarbyggðar. Þeir 

voru ætíð tilbúnir til að leiðbeina og aðstoða og komu með gagnlegar 

ábendingar við gerð verkefnisins.

Ég vil þakka þeim Jóni Rafnari Benjamínssyni landslagsarkitekt hjá 

Landslagi og Arnari Birgi Ólafssyni landslagsarkitekt hjá Teiknistofu 

Norðurlands, fyrir góð ráð og liðveislu.

Þakkir

Skipulagssvið Borgarbyggðar veitti upplýsingar og gögn til vinnslu 

verkefnisins og vil ég þakka starfsfólkinu veittan stuðning.

Sigríði Júlíusdóttur vil ég þakka fyrir yfirlestur verkefnisins og fjölskyldu 

minni fyrir skilning á því að stundum þurfa mömmur frið til að læra.

Að lokum vil ég þakka Þórunni Eddu Bjarnadóttur deildarfulltrúa 

á kennsluskrifstofu fyrir góð ráð og liðveislu, Jófríði Leifsdóttur 

fyrir aðstoð við prentun verkefnisins og samnemendum mínum fyrir 

viðburðaríkt nám við skólann.
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Um haustið 2018 kviknaði sú hugmynd hjá Ragnari Frank Kristjánssyni, 

sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs Borgarbyggðar, að lítil vík 

norðaustan við sundlaug Borgarness væri tilvalin fyrir ylströnd í anda 

Nauthólsvíkur í Reykjavík. Þar væri hægt að nýta afrennsli frá sundlaug 

til þess að mynda nýtt fjölskyldusvæði í bænum.

Þetta verkefni fékk höfundur í hendurnar, þá sumarstarfsmaður 

á sviðinu, og byrjaði að skissa upp mögulega stærð og lögun svæðis, 

hvernig það tengdist inn í þá gildandi aðalskipulag og tilvonandi 

framkvæmdir á staðnum.

Í kjölfarið á þessari frumvinnu höfundar var ákveðið að taka þetta sem 

B.S. verkefni í Umhverfis- og skipulagsfræði við Landbúnaðarháskóla 

Íslands og bæði Ragnar og Sigurður Friðgeir Friðriksson, 

skipulagsfulltrúi Borgarbyggðar, féllust á að taka að sér að leiðbeina 

verkefninu.

Á fyrsta fundi var ákveðið að einbeita sér að lögun strandarinnar, 

mismunandi notkunarmöguleika hennar, tengingar við núverandi byggð 

og væntanlegar byggingarframkvæmdir á svæðinu.

1. Inngangur
1.1 Tilurð verkefnis

Strandlengja Borgarness er að miklu leyti röskuð og því þarf að 

huga að óskum íbúa hvað ósnortna strönd varðar. Af gamla Digranesinu 

og í Brákarey er þegar búið að stækka landmassan um ca 23% með 

landfyllingum (Rósa Hlín Hlynsdóttur, 2008). Nú er verið að tengja 

efri og neðri byggð Borgarness með strandastíg er á að liggja eftir 

vesturströndinni og því væri skynsamlegt að nýta tækifærið og færa 

stíginn út fyrir eða upp fyrir ströndina á sumum svæðum í stað þess að 

endurmóta alla ströndina.

Með því að leggja stíg út fyrir víkina með landfyllingu og brú væri 

hægt að búa til baðsvæði sem gæti nýst sem baðströnd, heit laug, 

æfingarsvæði fyrir sjósund og köfun, siglingar og jafnvel skautasvæði 

á veturna.

Til þess þarf að stjórna fyllingu með þröskuldi sem héldi alltaf eftir 

vatni þrátt fyrir fráflæði sjávar í Borgarvoginum.
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Aðal markmiðið er að hanna útivistasvæði sem nýtist Borgnesingum 

jafnt sem gestum. Bæði til þess að ýta undir núverandi iðkun á svæðinu 

eins og sjósund og kayakróður og til að auka á möguleika annarrar 

iðkunar svo sem köfun og baðstrandarmenningu.

Markmið með hönnuninni er fjórskipt:

1. Nýjung í Borgarnesi - nýtt svæði með fjölbreytta notkun sem 

vantar stað fyrir eða er ekki þegar til staðar

2. Frístundasvæði - auðveldar mismunandi frístundaiðkun

3. Fjölskylduvænt svæði - öruggt svæði og fjölbreytt

4. Fallegt svæði - fagurfræði; svæði er tilheyrir landslaginu

Til þess að ná markmiðum verkefnis þarf greiningu á aðstæðum 

(stærð og lögun, núverandi ástand og staðarandi svæðis), skoða 

fræðilegan grunn, svipuð verkefni hér á landi og hvað slík aðstaða getur 

boðið upp á.

Þannig er mótuð hönnunartillaga að ylströnd við vesturströnd 

Borgarness.

Með verkefninu er vonast til að sýna fram á að nýtt og spennandi 

svæði geti hagnast íbúum bæði til eigin nota jafnt sem fyrir 

ferðamannaiðnaðinn.

Notast var við hefðbundar aðferðir, litið í sögulegar heimildir jafnt 

sem munnlegar, litið í önnur verkefni er voru unnin annað hvort um 

svipað efni eða í Borgarnesi, gluggað í fræðin og kort og myndir unnar 

í hinum ýmsu tölvuforritum. Teiknivinna unnin í Microstation, stílfærð 

í PhotoShop og Adobe Illustrator og ritgerðin sett saman í Adobe 

InDesign.

Landfræðileg gögn voru fengin frá Skipulagssviði í Borgarbyggð 

(kortagrunnur, lágflugsloftmyndir, 1m hæðalínur og gps hnit af leirunum 

á svæðinu).

Ýmis önnur gögn vantar fyrir svæðið eins og um fuglalífið í 

Borgarvoginum og ekkert deiliskipulag er af svæðinu eða ákvarðanir í 

aðalskipulagi utan þess að það liggur undir hverfisvernd.

Fyrir hönnun var farið á svæðið bæði í sumar sem leið og í vetur. 

Myndir teknar og fylgst með breytingum á flóði og fjöru. Skoðað 

gróðurfar, jarðmyndanir og tengingar við svæðið frá aðliggjandi 

svæðum.

2. Vinnuferill, gögn og aðferðir
1.2 Markmið verkefnis
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Mynd 1. Leirurnar í Borgarvoginum, séð frá víkinni.
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Sund er ein besta alhliða hreyfing sem fólk getur stundað og á Íslandi 

er frekar stutt í næstu sundlaug, náttúrulega laug eða heitan pott. Í 

sundlaugum landsins blandast allir aldurshópar saman, byrjendur, vanir 

sundmenn og framúrskarandi íþróttafólk samankomið á eitt svæði. 

Samkvæmt  vefnum sundlaugar.is eru 95 sundlaugar á landinu og 28 

heitar laugar (Sundlaugar, 7. apríl 2019).

Stakt gjald fyrir fullorðinn einstakling er að meðaltali 900kr og 

árskort í kringum 24.500 krónur sem er svipað eða meira en árskort 

í margar líkamsræktarstöðvar (meðalatal fyrir Akranes, Borgarnes, 

Akureyri, Selfoss og Reykjavík). Margir félagshópar fá þó niðurgreitt 

eða ókeypis í sund, klæðnaður er ekki dýr og allir Íslendingar eiga að 

hafa fengið sundkennslu. Öll fjölskyldan getur  líka farið saman í sund 

sem er ekki sjálfsagt með aðra íþróttaiðkun. Þessir þættir gera sund 

3. Faglegur grunnur

að ákjósanlegri hreyfingu og gefa færi á félagslegum samskiptum þar 

sem fólk hittist og spjallar um heimsins mál í heitu pottum landsins. Í 

laugunum eru allir menn jafnir.

Íslendingar hafa haft not af náttúruböðum allt frá landnámi, til að 

mynda er Snorralaugar í Reykholti fyrst getið í Landnámu og kennd við 

Snorra Sturluson er lifði frá 1178 til 1241 (Sundlaugar, 7. apríl 2019). 

Vatni úr hvernum Skriflu er veitt í laugina um lokaðan stokk og getur 

verið mjög misheitt vatnið í lauginni og er hún lokuð fyrir böðun.

Frá því 1940 hefur verið skylt að kenna öllum börnum sund en 

eftir miðja síðustu öld breyttist sundiðkun úr nauðsynlegri iðju yfir í 

tómstundariðkun (Örn D. Jónsson og Ólafur Rastrick, 2017). Íslendingar 

hafa tekið heitum pottum opnum örmum sem hafa spunnið sig inn í 

þjóðarvitundina og að mörgu leyti leyst náttúrulaugarnar af hólmi.

Það að vera syndur er ekki aðeins lífsnauðsynlegt til að geta 

bjargað sér frá drukknun, það er líka góð þol- og styrktarþjálfun fyrir 

allan líkamann. Til þess að sjá hve margir nýta sér sund sem aðal 

heilsuræktina sína spurðu Jóhann Jóhannsson og Róbert Arnar Birgisson 

(2007) sundlaugagesti í nokkrum sundlaugum landsins um sína iðkun 

og komust að því að þrátt fyrir kosti hreyfingarinnar eru það aðeins 

15% gestanna. Því virðist samfélagslegi þátturinn vera mikilvægari en 

hreyfingin sjálf.

3.1 Náttúruböð og baðmenning Íslendinga

Mynd 2. Hlutfall sundlauga og heitra lauga eftir landshlutum.
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Samkvæmt fræðum Jan Gehls er hægt að flokka gróft niður athafnir 

manna í almenningsrýmum í þrjá flokka (Jan Gehl, 2018):

A. nauðsynlegar athafnir - meira eða minna athafnir sem eru 

skyldubundnar eða nauðsynlegar;

Dæmi: fara í skóla eða vinnu, versla eða ganga að biðstöð

B. valkvæðar athafnir - þegar staður býður upp á aðstöðu til þess að 

stunda athafnir sem eru valkvæðar;

Dæmi: sitja á bekk og njóta dagsins og kyrrðarinnar, standa á brú og horfa 

á fuglalífið í fjörunni

C. félagslegar athafnir - þegar fleiri en einn er í einhverju rými og 

samskipti verða milli þeirra;

Dæmi: leikur barna, spjall við nágrannan á leikvellinum

Gæði útirýmis byggist því á þeim valkvæðu og félagslegu athöfnum 

sem verða í þeim umfram þær nauðsynlegu. Ef staður flokkast undir gott 

almenningsrými verða langflestar athafnir af flokki B, A helst nokkuð 

óbreytt og C eykst aðeins.

Almennt sýna félagsfræðilegar rannsóknir fram á það að mikil 

verðmæti liggi í því þegar fólk dvelur saman í rými þar sem það 

hefur tækifæri til þess að heyra í og sjá aðra. Börn vilja t.d. alltaf vera 

nálægt fullorðnum hvort sem það þýðir það að leikið sé í stofunni eða 

3.2 Jan Gehl - Athafnir manna í almenningsrýmum framan við húsið frekar en í þar til gerðum svæðum (inni í herbergi, í 

bakgarðinum).

Því er mikilvægt, þegar hannað er almenningsrými, að huga að því 

að allir geti verið þar og nýtt sér svæðið, þeir sem vilja leika sér, þeir 

sem stunda einhverja íþróttaiðkun, þeir sem vilja fylgjast með og þeir 

sem þurfa að fara framhjá/í gegnum svæðið.

Þetta útskýrir vel aðdráttarafl sundlaugasvæða og baðstranda fyrir 

almenning þar sem fjölskyldan getur verið saman en einnig hvar þeir 

sem eru einstæðir geta notið samvista við aðra.

Mynd 3. Sundlaugin í Borgarnesi. Maður hittir mann.
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Þegar við förum um svæði fer það eftir því hve vel við þekkjum til 

þess hvaða þætti við notumst við til að rata (Kevin Lynch, 1960). Þeir 

sem þekkja lítið til svæðis notast frekar við kennileiti og stór svæði, þeir 

sem kannast eitthvað við sig geta frekar stólað á helstu stíga og götur og 

vita hvernig þeir tengjast, þeir sem þekkja vel til geta aftur á móti reitt 

sig á smá kennileiti og rata vel um stígakerfið. 

Samkvæmt þessu ættu ókunnugir að rata að víkinni með því að fara að 

sundlauginni, þeir sem kannast við sig gætu líka farið eftir leiðbeiningum 

eins og "á vestur-stöndinni", "nærri Skallagrímsgarði" eða að fara eftir 

strandastígnum. Þá gætu heimamenn svo farið eftir göngustígum eða á milli 

3.3 Kevin Lynch - 5 þættir svæða og hugarkort
Samkvæmt fræðum Kevin Lynch (1960) myndum við svokölluð 

hugarkort þegar við lærum að rata um svæði. Augljósast er hvernig 

við nýtum okkur þau þegar kemur að svæðum sem við þekkjum vel og 

við erum spurð til vegar. Við gerð hugarkorta nýtum við okkur ákveðin 

atriði úr umhverfinu eins og:

A. leiðir/stígar - sú leið sem viðkomandi hreyfist vanalega eftir;

Dæmi: gangstéttir, götur, skipaskurðir

B. skil/brúnir - línulegar leiðir sem viðkomandi hugsar ekki um sem 

leið/stíg;

Dæmi: strendur, veggir, vegrið

C. svæði/samhangandi fletir - geta verið miðlungs stór til stór 

svæði/hverfi sem eru álitin hafa tvívítt rúm sem hægt er að fara 

"inn í";

Dæmi: hverfi í bæ, skrúðgarður, vatn

D. hnútar/tengipunktar - tengifletir í borg/bæ sem viðkomandi 

getur farið inn í og eru mikilvægir í flæði fólks/umferðar í borginni/

bænum;

Dæmi: gatnamót, endastöðvar/skiptistöðvar, "kaupmaðurinn á horninu"

E. kennileiti - tengifletir í borg/bæ sem viðkomandi fer ekki inn í, oft 

mannvirki eða náttúrufyrirbæri, sem einkenna viðkomandi svæði 

og hjálpa við rötun

Dæmi: skilti, bygging, fjall

Mynd 4. Skýringarmyndir. Mynd 5. Þeir þættir er geta átt við víkina.

svæða með því að rata 

eftir ákveðnum húsum 

eða hæðum á svæðinu.

Hægt er að greina 

flest svæði eftir þáttum 

Lynch (sjá mynd 5).
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Í landslaginu í kringum okkur er ákveðið munstur sem mikilvægt er að 

taka tillit til þegar við hönnum inn í það (Simon Bell, 2004). Munstrið 

má greina í nokkra þætti til að reyna að gera skil á því sem fyrir er:

A. Grunnþættir - allt landslag er gert úr þessum þáttum, rætt um þá 

eða skilgreindir sem;

Dæmi: punktur, lína, flötur, rúmtak og rými

B. Breytur - grunnþættirnir geta verið breytilegir;

Dæmi: fjöldi þátta, stærð og lögun þeirra o.fl.

C. Skipulag - þættirnir geta raðast upp í mismunandi munstur;

Dæmi: áhrif (genius loci), upplifun af rými (nálægð), byggingarþættir 

(taktur) og röðun (samræmi)

Bell bendir á að grunnur að góðri hönnun sé að, fyrst greina þá 

þætti sem fyrir eru í landslaginu, sjá fjölbreytileika þeirra og skipulag í 

rýminu, og svo næst, skapa nýtt svæði sem kallast á við umhverfið.

Þegar víkin við Borgarvog er skoðuð myndar hún ákveðið form 

með skýrum hliðum. Önnur er líkt og veggur þar sem kletturinn gengur 

fram í miðja víkina og hin er opin fyrir hafinu og teygir augað yfir 

fjörðinn. Í klettinum eru skorur sem mynda ákveðinn lóðréttan takt og 

3.4 Simon Bell - Grunnþættir hönnunar
melgresið á ströndinni annan og fínni. Sveigjur strandarinnar eru tvær, 

hvorum megin við klettinn, önnur með fínni sandi en hin að hluta möl. 

Hafflöturinn og himinninn mynda svo mótstæða fleti sem báðir geta 

verið "sléttir" eða "úfnir".

Þannig myndi stígur um víkina vera bugðóttur eins og ströndin og 

mannvirki á svæðinu með lóðréttum línum sem myndu tóna við klettinn 

og melgresið. Op undir brú, er kallast á við klettinn, myndi áfram tengja 

saman voginn og víkina.

Mynd 6. Grunnþættir víkurinnar.
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Borg

Mynd 7. Víkin við Borgarvoginn. Staðsetning og nærliggjandi umhverfi.
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Víkin sem um ræðir er á vesturströnd Borgarnes, norðaustan við 

Sundlaug Borgnesinga. Víkin er hluti af Borgarvoginum og afmarkast 

af íbúðabyggð austan og sunnan meginn og íþróttasvæðisins suðvestan 

meginn. Norðvestur hlið svæðisins er opið fyrir sjó er streymir inn 

voginn og fyrirhuguð stækkun íþróttasvæðisins myndar vesturhliðina. 

Á fjöru flæðir alveg út Borgarvoginn og leirurnar fyllast af fuglum.

Verið er að leggja svokallaðan strandastíg meðfram vesturströndinni 

er mun tengja svæðið norður að Einkunnum og Borg á Mýrum. Einkunnir 

er fólkvangur í 2,5km fjarlægð en fyrirhugað er að tjaldsvæði Borgarness 

muni flytja þangað síðar meir. Borg á Mýrum er í 2km fjarlægð og 

gaman væri að geta tengt svokallaðan Söguhring við kirkjustaðinn.

Víkin er tvískipt af hraundranga er gengur út í hana miðja og beggja 

vegna við er dökkur blágrýtissandur (basalt hraun frá tertíertíma 

jarðsögunnar) og uppfyllt af leirum eins og vogurinn allur (Ferðafélag 

Íslands, 1997).

4. Athugunarsvæði
4.1 Lega og mörk Austur hluti strandarinnar er náttúrulegur en suðvestur hlutinn er 

myndaður af jarðfyllingu frá 1987 þegar byrjað var á uppfyllingu fyrir 

íþróttasvæðið (Rósa Hlín Hlynsdóttir, 2008). 

Samkvæmt aðalskipulagi Borgarbyggðar mun vera aukið á 

jarðfyllinguna norðan megin við sundlaugina fyrir nýtt íþróttahús 

(Borgarbyggð, 2011). Eftir það verður strand-lengja víkurinnar um 230m 

að lengd en er nú 217m.

Mynd 8. Söguhringurinn í Borgarnesi.

Söguhringurinn er gönguleið sem tengir íþróttasvæðið við Englendingavík um tangan við 

Bjössaróló, framhjá Brákarpolli, austur fyrir Suðurneskletta eftir göngubrú inn á Bjarnarbraut 

og þaðan yfir í Skallagrímsgarð (Ráðhús Borgarbyggðar, 2016 8. apríl).
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Nú er verið að leggja strandastíg eftir 

vesturströnd Borgarness og er fyrirhugað að 

leggja hann eftir þessari vík eins og öðrum við 

Borgarvoginn. Í aðalskipulagi Borgarbyggðar 

er ein af forsendum þess að bæta samgöngur 

og gott aðgengi milli svæða í sveitarfélaginu 

(Borgarbyggð, 2011). Nú, í mars 2019, er endi 

stígsins 160m norðaustan við víkina og á að 

liggja meðfram ströndinni neðan við klettana 

og húsin við Kjartanasgötu (3).

Tvær leiðir eru færar til að koma að voginum 

í dag, austari leiðin eftir Kjartansgötu og syðri 

leiðin frá bílastæði sundlaugarinnar (sjá mynd 

9).

Við enda Kjartansgötunnar er slegið tún sem 

sem getur nýst sem fótboltavöllur og nokkur 

leiktæki sem eru aðallega notuð af leikskólanum 

Klettaborg þegar farið er í gönguferðir niður 

að strönd. Þaðan er nokkuð greið leið niður að 

fallegri sandströnd með melgresi (4).

4.2 Tengingar og aðliggjandi svæði

1
1

4

2

3

3

2

4

Mynd 9. Aðkoma að víkinni og útlit hennar.

Mynd 10. Panorama mynd séð frá Kjartansgötu.
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Syðri leiðin er öllu torfærnari en hin (1). Þá er farið eftir malarvegi 

er liggur niður fyrir sundlaugina, yfir grjót og gróður þar til komið er 

niður að grýttri strönd við leirurnar. Við klettadrangan er sandströnd 

þeim megin í víkinni (2).

Með áframhaldandi lagningu strandastígarins tengjast þessi tvö svæði 

saman og liggja um víkina. Í stað þess að leggja landfyllingu meðfram 

ströndinni (A) væri hægt að leggja stíg með landfyllingu beint fyrir 

víkina (B) og mynda möguleika á nýrri notkun á svæðinu (sjá mynd 11). 

Ef farið verður fyrir víkina þá er það 40m styttra en að þræða hana, 

einnig væri aðal aðgengi að ströndinni þá sunnan megin frá sundlauginni 

eða beint frá stígnum frekar en frá Kjartansgötunni að austan, eins og er 

í dag (sjá mynd 9).

Ekki er nein heitavatnsuppspretta í Borgarnesi en hægt væri að nýta 

frárennsli frá sundlauginni til þess að búa til góða baðaðstöðu í víkinni 

(Borgarbyggð, 2011). 

Mynd 11. Fyrirhuguð lagning strandastígsins og möguleg lega hans um víkina. Rauðar línur sýna 

rennsli um svæðið bæði eftir stígnum, um ströndina og undir brúna ef farin er leið B.
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Skallagrímur Kveldúlfsson nam land í Borgarfirði einhvern tímann á 

árunum 878-891 og byggði borg á Mýrum (Jón Helgason, 1967). Fyrsti 

Borgnesingurinn var Grani fylgdarmaður Skallagríms er byggði að 

Granastöðum sem er nærri þar sem tjaldsvæðið er núna. Kveldúlfur, 

Skallagrímur og Böðvar sonur Egils eru allir heigðir á nesinu er var kallað 

Digranes þar til 1867 er Borgarnes varð að löggiltum verslunarstað.

Fyrsta mannvirkið var reist á nesinu 1857-8, niðursuðuverksmiðja 

við Brákarpoll af skotanum James Ritchie sem ári síðar flutti sig upp 

að Grímárósi (Jón, 1967). Fyrstu varanlegu húsin voru byggð 1877 af 

Jóni Jónssyni (Akra-Jóni) er var með fyrstu verslunina við Búðarklett 

og reisti einbýlishús rétt ofan við sölubúðina.

4.3 Saga og menning Um 1900 voru Borgnesingar orðnir 50 talsins (Jón, 1967) og 30 árum 

seinna fleiri en 500 (Borgarbyggð, 2011). Eitt af sérkennum Borgarness 

er að það er einn af fáum kaupstöðum á Íslandi niður við sjó sem aldrei 

hefur verið stunduð nein teljandi útgerð (Ingibjörg Bergþórsdóttir, 

1994). Borgarnes byggðist upp sem verslunarstaður við Brákarpoll.

Annað sérkenni Borgarness eru samgöngumálin. Upphaflega 

byggðust samgöngur milli bænda í sveitinni við lausakaupmenn er 

komu að Brákarpolli til verslunar (Jón, 1967). 1892 hófst svo hafnargerð 

í Brákarey fyrir svokallaðar Flóaferðir er tengdu Borgarnes við 

Reykjavík og víðar (Ingibjörg, 1994). Þær stóðu yfir þar til 1966 að þær 

lögðust af. Þjóðleið lá þá alfarið í gegnum Hvítársíðuna og Borgarnes 

missti ákveðin tengsl við verslun og umferð um landið. Við byggingu 

Mynd 12. Haugur Skallagríms í Skallagrímsgarði.
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Helstu minjar í Bogarnesi eru haugur Skallagríms og 40cm hár rúnasteinn 

(friðlnr. 36001701) sem eru friðlýstar menjar en aðrar menjar eru gömul 

hús frá tímum verslunar við Brákarpollinn, torfkofinn Hlíðartúnshús, 

gamlir túngarðar, ummerki eftir hersetuna o.fl (Elín Ósk, 2009).

Engar minjar eru í eða nærri víkinni sem þetta verkefni fjallar um.

Borgarfjarðarbrúar 1980 lá aflaraleið aftur um bæinn.

Mikil uppbygging er í sveitarfélaginu og hafa iðnaðarmenn nóg að 

gera, ekki síst við sumarhúsasmíð í hinum mörgu frístundabyggðum 

Borgarbyggða, og í Borgarnesi er alla helstu þjónusta að finna: pósthús, 

heilsugæsla, dvalarheimili aldraðra, bankar, sýslumaður, stjórnsýsla, 

dýralæknaþjónusta, verslanir, veitingarstaðir, hótel og kaffihús 

(Ingibjörg, 1994).

4.4 Menningarminjar

Mynd 13. Hlíðartúnshús við Halldórsbrekku rétt ofan við Menntaskólann í 

Borgarnesi, Hjálmaklett.

Mynd 14. Gamlir túngarðar við Halldórsbrekku. Séð niður í Neðri-Sandvíkurfjöru og 

Borgarfjarðarbrúna.
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Næsta veðurathugunarstöð við Borgarnes er á Hvanneyri. Með því að 

notast við forrit er kallast R er hægt að reikna út vindrósir er sýna helstu 

vind- og úrkomuáttir á svæðinu eftir mismunandi þáttum:

1) allar vindmælingar yfir ákveðið tímabil,

2) mælingar þar sem vindur er yfir 15m/s,

3) vindur er yfir 10m/s og hitastig undir frostmarki og

4) öndverðar mælingar við 3).

5. Staðbundnar aðstæður
5.1 Veðurfar

Mynd 15. Helstu vindáttir. 1. Meðaltalstölur 2. Hvassviðri 3. Vetrarveður 4. Sumarveður.

Þegar upplýsingar vindrósanna eru færðar yfir á víkina við 

Borgarvoginn sést að hún er í vari frá höfuðvindáttinni sem kemur að 

NA en fær aðallega vind að SV og V sem blása sjaldnar og þá aðallega 

á sumrin (V).

Víkin er almennt í vari frá verstu vindáttum (nr. 2 á mynd 15) og 

er því mun skjólsælli en austurströnd Borgarness sem er óvarin fyrir 

sunnanáttinni. Á sumrin eru það helst vindar sem fara eftir Borgarvoginu 

sem þarf skjól fyrir (nr. 4).
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5.2 Sólstaða og hitastig
Sólstaðan er mjög breytileg á Íslandi bæði út af stöðu á hnettinum 

og öxulhalla jarðar. Það horn sem sólargeislar lenda á yfirborðinu 

breytist því eftir árstíðum. Eins og sést á myndi 16 fer hornið frá 2.5° 

á vetrarsólstöðum yfir í 49.5° á sumarsólstöðum (Magnús Jónsson og 

Sigurður Harðarson, 2014).

Hitastig á Íslandi er fremur hátt miðað við að landið snertir 

heimskautsbaug en er þó mismikið eftir því hvar mælt er á landinu 

(Hafrannsóknarstofnun, 8. apríl 2019). Þegar mælt er hitastig við 

yfirborð sjávar úti fyrir Suðurlandi er hitinn 5-6°C í kaldasta mánuði og 

upp í 10-11°C að meðaltali í ágúst. Fyrir norðan eru tölurnar lægri eða 

1-3°C að vetri og upp í 7-9°C í ágúst.

Meðalhiti í Reykjavík er á bilinu 0-10°C, kaldast í desember og 

janúar og heitast í júlí og ágúst (Veðurstofa Íslands, 8. apríl 2019).

Mynd 16. Sólarhæð kl. 13:30. Sólin 

skín undir mismunandi horni eftir 

árstíðum á Íslandi.

Mynd 17. Sólstaða miðað við 15. mars ár hvert. 

5.3 Hafstraumar og sjávarstaða
Öldumælingar í Atlantshafi benda til þess að öldur hækki eftir því sem 

norðar dregur að 65° breiddargráðu norður (Vegagerðin, 6. apríl 2019). 

Við ströndina verður mest hækkun þegar djúpar lægðir koma upp að 

landi samfara miklu brimi. Þetta gerist vegna loftþrýstingsmunar yfir 

sjó og landi og dregst þá meiri sjór upp að landinu.



16
Mynd 18. Sjávarstaða við víkina þegar háflóð er og við 

0,2m h.y.s. en á háfjöru flæðir alveg út Borgarvoginn.

Annað sem hefur áhrif á sjávarhæð er snúningur jarðar, lag strandlínu, 

sjávardýpi og fylling tunglsins. Getur þessi aukning á sjávarborði verið 

frá 20cm upp í 200cm allt eftir aðstæðum (Vegagerðin, 6. apríl).

Við Ísland fjarar út og flæðir að tvisvar á sólarhring og að 

meðaltali eru 12klst og 35mín milli tveggja flóða með fjöru á milli 

(Hafrannsóknarstofnun, 8. apríl 2019). Tími háfjöru og háflóðs 

færist því um 50mín á hverjum sólarhring. Sjávarfallabylgjan ferðast 

réttsælis í kringum landið þannig að fyrst verður flóð á Suðurlandi og 

seinkar eftir því sem farið er vestur, norður og svo austur um landið 

(Hafrannsóknarstofnun, 8. apríl 2019). Munar þannig um 10mín á flóði 

á sunnanverðum Austfjörðum og í Reykjavík.

Hæðamunur flóðs og fjöru er þá mismunandi eftir landshlutum, 

mestur við Vestamanneyjar en minnstur á Austfjörðum og austanverðu 

Norðurlandi (Hafrannsóknarstofnun, 8. apríl 2019). Straumhraðinn er 

stríðari við sunnanverða Austfirði en annars staðar og eyjar og sund 

hefta eðlilegt rennsli sjávarfalla. Fallstraumar hafa tilhneigingu til að 

vera sterkari mitt á milli flóðs og fjöru, upp við landið og sérstaklega 

inni á fjörðum.

Samkvæmt vef Landhelgisgæslunnar er hæð sjávar 0.2m 

í  meðalstórstraumsfjöru en 4,0m í meðalstórstraumsflóði 

(Landhelgisgæsla Íslands, 6. apríl 2019) og þegar skoðuð eru 7 daga 

spá um sjávarföll í Reykjavík er gert ráð fyrir allt upp í 4m hækkun á 

flóði (The United Kingdom Hydrographic Office Admiralty EasyTtide, 

6. apríl 2019). Mælingar á ölduhæð við Borgarfjörðinn í mars 2018 sýna 

mánaðrsveiflu frá 0m til >1.3m (Vegagerðin 19. mars 2019) og er hægt 

að gera ráð fyrir því að svipaðar tölur og hér að ofan eru taldar eigi við 

um Borgarvoginn og víkur þess.

Þrátt fyrir að 

það fjari alveg út 

Borgarvoginn á 

fjöru þá er hægt 

að halda eftir vatni 

með flæðiþröskuldi 

til þess að hafa 

baðlón þeim meginn 

nessins.
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5.4 Gróðurfar
Að sögn Ara fróða fann Skallagrímur mikið mýrlendi og víða skóga er 

náðu milli fjalla og fjöru þegar hann kannaði landið í Bogarfirðinum 

(Íslendinga sögur, Landnámabók:19. kapítuli). Eftir landnám var allur 

skógur hoggin niður á nesinu, sem þá var nefnt Digranes, og í bók Jóns 

Helgasonar (1967), Hundrað ár í Borgarnesi kemur fram að allt nesið 

hafi verið niðurétið eftir búfénað og lestarhross um aldamótin 1900. 

Þá hafi gróðurtorfan í Skallagrímsdal, sem hafði verið órofin um 1800, 

verið sorfin niður í sand og grjótið úr Skallagrímshaugi legið að mestu 

leyti ofan jarðar.

Því má með sanni segja að sá gróður sem nú er á nesinu sé alfarið 

út af dugnaði og elju Borgnesinga sem hafa náð að snúa þeirri 

þróun við. Má þar nefna helstan Skallagrímsgarðinn sem er framtak 

Ungmennafélagsins Skallagríms og Kvenfélags Borgarness er keyptu 

túnblett með haug Skallagríms árið 1930 (Samson Bjarnar Harðarson, 

2013). Í dag er þetta einn elsti garðurinn á Íslandi eða að verða 90 ára 

gamall.

Ólafur Arnalds vann jarðvegsrofsrannsóknir fyrir hönd 

Rannsóknarstofu landbúnaðarins og Landgræðslu ríkisins árið 2002 

(Borgarbyggð, 2011). Þar kemur fram að Vesturlandið sé meðal best 

grónu hlutum landsins og að alvarlegasta rofið í þessum landshluta 

sé oftast jarðsil og sandmelar (rofeinkunn 3, 4 og 5). Verst sé rofið í 

einkalandi Kalmanstungu og í Geitlandi en best sé landið í Þverárrétt.

Í víkinni er gróður að mestu plöntur sem hafa borist frá nærliggjandi 

túnum og görðum, utan melgresis (Leymus arenarius) á austari strönd 

Mynd 20. Melgresi.

víkurinnar. Sá gróður sem er 

í sunnanverðri víkinni myndi 

flokkast undir órækt.

Mynd 19. Gróður á svæðinu, í og við ströndina.
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Kort 1. Vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði í kringum Borgarnes.
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Það dýralíf sem skiptir svæðið mestu er það sem er á leirunum í 

Borgarvoginum, ýmis smádýr í leðjunni og svo fuglalífið en ekki eru 

til neinar rannsóknir af svæðinu. Borgarbyggð hefur óskað eftir því við 

Náttúrustofu Vesturlands að gera úttekt á svæðinu, setja upp myndavélar 

og telja fugla á leirunum (Ragnar Frank Kristjánsson, munnleg heimild, 

24. apríl 2019).

Hér verður litið á Borgarfjörð - Mýrar - Löngufjörur með tilliti 

til þess hvað væri hægt að finna í Borgarvoginum. Þar er ein af 70 

sjófuglabyggðum á Íslandi sem eru mikilvæg varplönd sjófugla 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, 6. apríl, 2019, a). Á þessu svæði eru 3 

tegundir sem ná alþjóðlegum verndarviðmiðum, en það eru dílaskarfur 

(1232 pör), æður (um 10.000 hreiður) og lundi (um 40.000 pör).

Þar er líka eitt af 25 mikilvægustu fuglasvæðum í fjörum landsins 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, 6. apríl, 2019, b).  Mikilvægi þeirra snýr 

bæði að farfuglum og þeirra er hafa hér vetursetu, að auki eru sum 

svæði fjaðrafellistaðir andfugla. Þær fuglategundir sem ná alþjóðlegum 

verndarviðmiðum hér eru blesgæs (>3000 fuglar), margæs (að meðaltali 

>5000 fuglar), rauðbrystingur (22.180 fuglar), sanderla (allt að 7000 

fuglar) og jaðrakan (>3000 fuglar). Á fellitíma ná einnig alþjóðlegum 

viðmiðum álftin (1133 fuglar), æður (allt að 160.000 fuglar) og 

sendlingur að vetri (1745 fuglar).

5.5 Vistgerðir
Í Borgarvoginum er sjófuglabyggð er nefnist Borgarfjörður-Mýrar-

Löngufjörur, leirur og gulþörungaleirur. Við vesturströndina  eru 

þangfjörur, sjávarkletta- og eyjavist, starungsmýravist og ýmislegt 

annað votlendi. Borgarnesið sjálft flokkast sem Þéttbýli og annað 

manngert land (sjá kort 1).

Í stuttu máli er Fjöruvist aðalvistkerfi Borgarvogsins og landið í 

kringum voginn fellur undir tún, móa, starir, möl, sanda og kletta. Aðal 

gróður á leirum eru Marhálmur (Zostera angustifolia) og þangtegundir 

(Fucus spp.)

5.6 Dýralíf

Mynd 22. Blöðruþang (Fucus vesiculosus).

Mynd 21. Marhálmur (Zostera angustifolia)
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Mynd 23. Lundi. Mynd 25. Æður.

Mynd 24. Dílaskarfur.

Mynd 26. Blesgæs. Mynd 27. Margæs.

Mynd 30. Rauðbrystingur.

Mynd 32. Sanderla.Mynd 31. Álft.

Mynd 29. Jaðrakan.Mynd 28. Sendlingur.

Helstu varpfuglar á svæðinu eru Dílaskarfur (Phalacrocorax carbo), 

Toppskarfur (Phalacrocorax aristotelis), Æður (Somateria mollissima), 

Sílamáfur (Larus fuscus), Svartbakur (Larus marinus), Rita (Rissa 

tridactyla), Kría (Sterna paradisaea) og Lundi (Fratercula arctica).

Helstu fjaðrafelli- og viðkomufuglar eru Álft (Cygnus cygnus), 

Blesgæs (Anser albifrons), Margæs (Branta bernicla), Æður, 

Rauðbrystingur (Calidris canutus), Sanderla (Calidris alba), Sendlingur 

(Calidris maritima) og Jaðrakan (Limosa limosa).

Þau smádýr sem eru áberandi á leirum eru: Sandmaðkur (Arenicola 

marina), Sandskel (Mya arenaria), Mottumaðkur (Fabricia stellaris), 

Lónaþreifill (Pygospio elegans), Ánar (Oligochaeta spp.), Kræklingur 

(Mytilus edulis), Marflær (Amphipoda spp.), Burstaormar (Polychaeta 

spp.), Bjúgormar (Priapulida spp.), Leiruskeri (Hediste diversicolor) og 

Þráðormar (Nematoda spp.; Náttúrufræðistofnun Íslands, 26. apríl 2019).

Mynd 33. Leiruskeri. Mynd 34. Sandskel.
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5.8 Sjávarfitjar og leirur
Í 61. gr. laga um náttúruvernd (nr. 60/2013) kemur fram að sjávarfitjar 

og leirur njóti sérstakrar verndar vegna vistkerfis síns. Verndarmarkmið 

náttúruverndarlaga fyrir vistgerðir, vistkerfi og tegundir eru að stuðla 

að og viðhalda líffræðilegri fjölbreytni vistgerða innan náttúrulegra 

útbreiðslusvæða þeirra (2. gr.).

Í aðalskipulaginu er tekið fram að ekki eigi að framkvæma neitt við 

leirur eða sjávarfitjar, sem raskar verulega vatnsbúskap og vistkerfi 

sjávarfitja og leira undir hverfisvernd, nema að fengnu leyfi sveitastjórnar 

(Borgarbyggð, 2011).

Borgarvogurinn allur, ásamt fjörum sínum, hefur verið á Náttúru-

minjaskrá frá 1996 út af fuglalífi á leirum og fitjum vogarins og heyrir undir 

hverfisvernd (Borgarbyggð, 2011). Í stefnumörkun skipulagsáætlunar 

aðalskipulags Borgarbyggðar 2010-2022 kemur fram að ef fyrirhugað 

sé að leggja göngustíga eða reiðvegi um friðlýst svæði og/eða á svæðum 

á náttúruminjaskrá beri að leita eftir umsög Umhverfisstofnunnar.

Meginmarkið friðlýsingar svæða er að hamla gegn raski náttúrunnar 

en mismunandi ákvæði og reglur gilda eftir gerð friðlýsingar hverju 

sinni. Samkvæmt Hvítbók náttúruverndar eru hverfisverndarákvæði 

hugsuð sem sérstök verkfæri skipulagslaga til að stuðla að náttúruvernd 

(Umhverfisráðuneytið, 2011).

Þessu úrræði má beita ef þörf þykir á að vernda minjar án þess að 

þær séu friðaðar með lögum, eins og náttúruminjar, menningarminjar, 

sérkenni eldri bygginga eða náttúrufars og gróðurs. Með þessu er 

sveitarfélögum bent á að taka afstöðu til hverfisverndaðra svæða eða 

hluta, hvort eigi að friða eður ei.

5.7 Hverfisverndarákvæði
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Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010-2020

Ekki er sett fram sérstök stefnumörkun fyrir 

landnotkunarflokkinn Vötn, ár eða sjó í 

aðalskipulagsáætlun Borgarbyggðar 2010-2020 

en almennt er helgunarsvæði strandlengja 50m frá 

mörkum þeirra (Borgarbyggð, 2011). Svæði undir 

5m h.y.s. eru skilgreind sem svæði undir náttúruvá 

og óheimilt er að staðsetja byggingarreiti  á slíkum 

svæðum við deiliskipulagsgerð.

Víkin heyrir undir landflokkinum Opin svæði 

til sérstakra nota (Borgarbyggð, 2011).  Þetta 

eru mest leiksvæði og útivistasvæði en einnig 

golfvöllur, tjaldsvæði, skógarlundur, svæði fyrir 

hestaíþróttir og almenningsgarður. Um þau gildir 

að heimiluð er uppbygging mannvirkja er tengjast 

viðkomandi starfsemi, þar má staðsetja sorpgáma og  

fjarskiptasenda og endurvarpsstöðvar ef í hæfilegri 

fjarlægð frá leik- eða útivistarsvæðum barna.

Ekki er búið að deiliskipuleggja víkina.

5.9 Skipulag svæðis og landnotkun 5.10 Borgarvogurinn

Kort 2. Borgarvogurinn og íþróttasvæðið. Flatarmál og lengdir.

Lengd strandlengju vogarins er yfir 14km að 

og vesturströnd Borgarness frá Brákarey að 

fyrstu árkvísl innst í Borgarvoginum er um 

4,5km (sjá kort 2). Borgarvogurinn er um   

5km² að flatarmáli ef miðað er við stærð 

hverfisfriðunarsvæðis í aðalskipulaginu 

(Borgarbyggð, 2011).

Víkin er sýnd á kortum 2 og 3 sem rauður 

hringur. Strandlengja víkurinnar er um 230m 

með fyrirhugaðri stækkun íþróttasvæðisins 

(190m án stækkunar). Stærð lóns sem 

fengist með landfyllingu og strandastíg væri 

um 8000m² að flatarmáli. Það gerir 0.16% 

af öllum leirum Borgarvogsins og um 5% af 

strandlengju vesturstrandarinnar.



23

5.11 Landfylling
Stór hluti af Borgarnesi er á landfyllingu (sjá kort 3). Ef við skoðum gamla 

hluta bæjarins, neðan við Sandvík, þá eru 23% af nesinu landfylling 

(Rósa Hlín Hlynsdóttir, 2008). Íþróttasvæðið allt er á landfyllingu (sjá 

kort 2) og fyrirhuguð stækkun er á bilinu 6000-8000m2 samkvæmt 

aðalskipulagi (Borgarbyggð, 2011).

Ef við miðum við að leið strandastígarins fari fyrir víkina eftir leið B 

og tökum ekki inn í fyrirhugaða stækkun íþróttasvæðis (innskotsmynd 

á korti 3.) þá er lengd stígsins um 150m. Þá færi um 4200m² undir 

landfyllingu og hún tæki um 8400m3 af uppfyllingarefni*.

Ef farið væri inn í víkina (leið A) þá væri lengd stígarins um 

190m og um 2500m2 færu undir landfyllingu sem tæki um 2150m3 af 

uppfyllingarefni*.

Með fyrirhugaðri stækkun íþróttasvæðis (sjá kort 2) myndi leið 

um víkina lengjast en leiðin fyrir víkina styttast. Eins og áður sagði er 

hlutfall leira sem færi undir ylströnd og landfyllingu 0.16% af öllum 

leirum Borgarvogsins. Það er sama hlutfall og þegar er gert ráð fyrir 

með stækkun undir íþróttasvæðið. Samanlagt væru það þá 0.32% af 

heildarfleti leiranna.

Kort 3. Landfyllingar í Borgarnesi neðan Sandvíkur frá 1978 til 2005. 

Samanlagt eru þetta 20.5km2 af 89.5km2 svæði (mældur skaginn neðan 

Sandvíkur fram í Brákarey og út að brú).

Sandvík

*Báðir útreikningar miða við 4m hæðakóta á stíg, með 1:3 í halla utan með 

landfyllingu og 1:4 halla innan með honum. Ekki var dregið frá fyrir brú á stígnum.
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Miðjarðarhafsstemning í Norður Atlantshafi

Hönnuðir þjónustuhúss: Arkibúllan

Bláfánaverðlaun 2017

Ylströndin í Nauthólsvík var tekin í notkun 2000 og var meginmarkmið 

framkvæmdarinnar að gera Nauthólsvík að fjölbreyttu útivistarsvæði þar 

sem lögð er áhersla á útiveru og siglingar, sól- og sjóböð (Nauthólsvík, 

8. apríl 2019). Settir voru upp voldugir sjóvarnargarðar sem loka af lón 

þar sem kaldur sjór og heitt vatn renna saman. Inn fyrir garðana var dælt 

gullnum skeljasandi.

Búnings- og sturtuaðstaða er fyrir baðgesti auk veitingasölu og 

grillaðstöðu. Fyrir framan hana er löng setlaug sem er 38°C heit og 

eimbað. Í flæðarmálinu er uppstreymispottur til hitunar á lóninu yfir 

sumarmánuðina. Stærð strandarinnar og varnargarðsins eru tæpir 

14.000m2 að stærð.

Siglunes er siglingaklúbbur sem hefur aðstöðu sína við hlið víkurinnar 

og býður upp á námskeið fyrir ungmenni.

 Afgreiðslutímar eru 11-14 og 17-20 mán-fös og frá 11-16 á 

laugardögum. Að meðaltali koma hátt í 530.000 gestir á hverju ári á 

ströndina.

6. Samanburðarsvæði
6.1 Nauthólsvík

Mynd 35. Nauthólsvíkin full af fólki.

Mynd 36. Þjónustuhús séð frá 

varnargarðinum.

Mynd 37. Horft yfir setlaugina upp við 

þjónustuhúsið.
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Líkir eftir náttúrulegum "laugum" í flæðamáli umhverfis steina í 

sandinum

Hönnuðir: Basalt arkitektar og Mannvit verkfræðistofa

Bláfánaverðlaun 2017

Baðlaugin Guðlaug var tekin í notkun í desember 2017 og stendur hún 

við Langasand á Akranesi (Akraneskaupstaður, 8. desember 2018). 

Meginmarkmið framkvæmdarinnar var að stuðla að uppbyggingu 

á heitri laug á Langasandi fyrir heimamenn og gesti að njóta. Hún er 

mikið sótt af fólki er stundar sjósund en einnig af strandagestum.

Laugin er á þremur stöllum í sjóvarnargarðinum ofan við Langasand 

og rétt undan sundlauginni á Jaðarsbökkum.  Hún er steypt mannvirki 

sem samanstendur af útsýnispalli efst, undir er heit laug og klefar og 

neðst vaðlaug er tekur við affalli að ofan. Samanlögð hæð er um 6m yfir 

meðal stórstreymis flóði og getur sjór flætt inn í vaðlaugina. 

Opnunartími er alla miðvikudaga og föstudaga kl. 16-20, laugardaga 

10-16 og sunnudaga 12-18. Miðjan mars 2019 voru gestir laugarinnar 

orðnir 3000 manns (Akraneskaupstaður, 14. mars 2019).

6.2 Guðlaug

Bláfáninn er alþjóðleg viðurkenning sem 
er veitt fyrir að bæta aðstöðu og stuðla að 
verndun umhverfisins: veita góða þjónustu, 
öryggisbúnaður og gæði vatns, veita upplýsingar 
og standa fyrir fræðslu er stuðlar að bættri 
umgengni við hafið og verndun umhverfisins 
(Landvernd, 8. apríl 2019).
Handhafar ársins 2017 fyrir góðar baðstrendur 
voru Bláa lónið, Langisandur á Akranesi og 
Ylströndin í Nauthólsvík.

Mynd 38. Guðlaug.

Mynd 39. Séð yfir 

Langasand frá heita 

pottinum

Mynd 40. Frá pottinum rennur vatn 

niður í vaðlaugina.
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Mynd 41. Víkin. Horft til suðurs.

Með því einu að reyna að gefa einhverju form getum við 
aukið á eftirtekt og upplifun áhorfandans.

Kevin Lynch
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7. Ylströndin Borgarnesi - hönnunartillaga 

Kort 4. Víkin milli Kjartansgötu og sundlaugarinnar. 

Yfirborð víkurinnar má flokka gróflega í 

þrennt: 1. gróðursvæði (1686m²) 2. möl og 

annað yfirborð (2914m²) 3. leirur (9461m²).

1. Gróðursvæði skiptast aftur í þrennt, a) 

órækt (dökkgrænt), b) gras (ljósgrænt) og c) 

melgresi (blágrænt).

2. Möl og annað yfirborð skiptist einnig í 

þrennt, a) sandströnd (svört), b) möl og grjót 

(blágrátt) og c) steypt rör, grjót og jarðvegur 

í kring (bleikt).

3. Leirur afmarkaðar af mögulegri legu 

landfyllingar undir strandastíginn.

1

2

3

Kort 5. Gróðursvæði.

Kort 6. Möl og annað 
yfirborð.

Kort 7. Leirur.
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Áhrifaþættir
Bugðótt form víkurinnar á móti sléttum fleti leiranna og skiptin á 

milli sterkra og grófra lína í klettinum á móti fínleika sandsins og  

melgresis.

Stórt grjót á annars sléttri sandströnd er myndar fjörupolla er gutlast 

upp í á flóði og þangið sem flýtur upp á flóði, tjóðrað við grjótið.

Efnisnotkun
Steinsteypa notuð í veggi, 

settröppur, potta og aðstöðu.

Plexigler fyrir vindbrjóta og 

efri hluta veggjar með corten 

stálgrind.

Timbur fyrir sturtupall, bekki og 

kayakgeymslur. Corten stál með 

bekkjum.

Afsagaðar drumbaskífur og reipi 

fyrir "þangið".

7.1 Áhrifaþættir hönnunar og efnisnotkun

Mynd 44. Úr fjörunni við víkina.

Mynd 42. Víkin. Mynd 43. Rými og veggir víkurinnar.

Mynd 45. Steinsteypa.

Mynd 46. Corten stálgrind.

Mynd 47. Plexigler.

Mynd 48. Timburklæðning.

Mynd 49. Drumbaskífur. Mynd 50. Reipi.
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7.2 Gróðureindir

Kort 8. Ylströndin Borgarnesi. Gróðureindir og skipulag.
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M
kv. 1:500

Magn af leir sem þarf að fjarlægja eru um 5000m³. Ströndin er stækkuð með 

því að fjarlægja steypt rör, grjót og jarðveg af ströndinni og sandströndin er 

þá frá lóni að fjöru 5250m² að stærð.

Magn af sandi sem þarf eru um 10.000m³ til að fylla upp frá 1m h.y.s. 

hæðalínu að fjörunni (~2m hækkun). Neðri brún lónsins myndar 1m 

hár  steyptur flæðiþröskuldur sem heldur aftur að sjónum þegar fjarar út. 

Yfir honum er timburbrú á miðri landfyllingu er myndar lónið. Innan við 

landfyllinguna er flæðilína svo fólk eigi ekki á hættu að fljóta óvart út.

Landfyllingin er með grjóthleðslu og gróðurbeð á hliðum og ofan á er 2.5m 

breiður malbikaður gangstígur sem er hluti af strandastíg vesturstrandar 

Borgarness.

Tvö torg myndast með bekkjum og beðum beggja vegna við lónið. 

Austur torgið er minna, þaðan liggur leið niður að austurströndinni og upp 

Kjartansgötu með tröppum. Suður torgið er stærra sameiginlegt svæði með 

kayakgeymslum og hægt að keyra yfir það þegar íþróttasvæðið verður 

stækkað.

Við suður torgið liggur rampur niður að lóninu fyrir báta og þrír pottar eru 

efst í fjörunni ásamt búningsklefa og útisturtum. Sturtupallurinn sem nýtist 

öllum á ströndinni hefur þrjár útisturtur og búningsklefa sem er tvískiptur 

með litlum sundlaugarskápum sem hægt er að læsa. Kayakgeymslurnar væri 

einnig hægt að nýta sem geymslur fyrir annan búnað.

7.3 Hönnunaratriði

Kort 9. Ylströndin Borgarnesi. Yfirlitsmynd hönnunartillögu. Mælikvarði 1:500.

P
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Pottarnir eru þrjár steyptar laugar með óreglulegum barmi er líkir eftir 

grjótpollum í fjörunni. Utan um þá er steyptur veggur með plexigleri í corten 

stálgrind efst, sem myndar bæði skjól og næði án mikils skuggavarps. Efsti 

potturinn er heitur pottur sem fær afflæði frá sundlauginni. Úr honum flæðir 

svo niður í hina tvo. Næstur er pottur sem getur flætt í á háflóði og hann 

tæmist í lægsta pottinn sem flæðir alltaf í á flóði og er eiginleg vaðlaug.

Pottarnir þrír eru tileinkaðir þremur mikilvægum konum í lífi Egils og 

er minnismerki um þær á veggnum við innganginn. Sá efsti er tileinkaður 

Ásgerði konu Egils, sá næsti Þorgerði elstu dóttur hans en sá lægsti erkióvini 

hans, Gunnhildi drottningu.

Milli austur torgsins og standarinnar er plexigler skjólveggur og langar 

tröppur er gefa fólki færi á að sitja við ströndina eða liggja í sólbaði í vari frá 

norðaustan áttinni þegar svo viðrar.

Í flæðarmálinu við klettinn eru stiklusteinar er leyfa það að fara milli 

víkanna á þurru. Við þá er 'þang' gert úr reipi og skífum úr drumbum er flæða 

upp á flóði. Melgresi er áfram hluti af svæðinu í afmörkuðum beðum við 

enda þess.

Lýsing er lágstemmd með lágum ljósastaurum í kringum mannvirkin auk 

ljósrandar undir brúnni að innanverðu. Þannig minnka líkur á ljósmengun en 

öryggis er gætt.
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Mynd 51. Stemningsmynd af ylströndinni í Borgarnesi.

7.4 Stemningsmynd
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7.5 Grunnmynd og snið

Kort 10. Ylströndin Borgarnesi. Grunnteikning. Mælikvarði 1:500.
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Snið C

Kort 11. Ylströndin Borgarnesi. Snið C - Þversnið af ströndinni: Flóð vs fjara. Mælikvarði 1:200.
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Snið B og D

Kort 12. Ylströndin Borgarnesi. Snið B - Pottarnir: Flóð vs fjara. Mælikvarði 1:200.

Kort 13. Ylströndin Borgarnesi. Snið D - Landfylling við austurtorgið. Mælikvarði 1:200.
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7.5 Detail teikning - Snið A og E

Kort 14. Ylströndin Borgarnesi. Snið A - Heitu pottarnir. Mælikvarði 1:50.

Kort 15. Ylströndin Borgarnesi. Snið E - 'Þangið': Fjara vs. flóð. Mælikvarði 1:50.

útisturtur

ljós

bekkur og beð

búningsklefar aftan við skjólvegg

Drumbaskífurnar fljóta á flóði.

Reipin halda þeim saman með 

lykkjum er skrúfast í skífurnar og 

fara utan um reipin.
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Með tillögu að hönnun baðstrandar við vík á vesturströnd Borgarness var 

leitast við að uppfylla ákveðin skilyrði og hafði höfundur fjögur markmið að 

leiðarljósi við alla vinnu. Markmiðin voru:

1. Nýjung í Borgarnesi - nýtt svæði með fjölbreytta notkun sem vantar stað 

fyrir eða er ekki þegar til staðar

2. Frístundasvæði - auðveldar mismunandi frístundaiðkun

3. Fjölskylduvænt svæði - öruggt svæði og fjölbreytt

4. Fallegt svæði - fagurfræði; svæði er tilheyrir landslaginu

Leitast var við að láta form baðlóns og -strandar endurspegla þau sem fyrir 

voru á svæðinu, að efniviður endurspeglaði þá grunnþætti sem eru á svæðinu, 

svæðið sé ákjósanlegur viðkomustaður og fallegur sem auki á gæði Borgarness 

fyrir íbúa og aðkomumenn.

Svæðið eigi að þjónusta fjölbreytilega iðkun og höfða til allrar fjölskyldunnar 

jafnt sem til kennslu og æfinga þegar kemur að sundi, siglingum og jafnvel 

köfun.

Baðmenning Íslendinga kemur af gömlum rótum frá náttúruböðum, 

skyldugri sundkennslu barna og félagslegum samskiptum í sundlaugum 

landsins. Á síðustu áratugum hafa heitir pottar í bakgarðinum eða í 

sumarbústaðnum orðið jafn sjálfsagðir og ísskápur eða þvottavél. Vinsældir 

sjósunds hefur jafnt og þétt aukist síðustu 10-15 árin og nú eru "allir" að kaupa 

sér kayaka. Baðstrandarmenning Íslendinga er að aukast jafnt og þétt með tilurð 

8. Umræður og lokaorð
staða eins og Nauthólsvíkur og þótt Akurnesingar hafi nýtt sér Langasandinn 

sem slíkan í gegnum tíðina þá mun það aðeins aukast með tilkomu Guðlaugar 

í flæðamálinu.

Gaman væri að nýta sér þessa þætti í Borgarnesi og gefa íbúum Borgarbyggðar 

sinn stað til að stunda slíka iðkun við Borgarvoginn. Vesturströndin er 

hentugri en sú austari bæði út af tilvonandi legu strandastígarins en einnig 

er þar mun skjólsælla. Þótt það flæði alveg út Borgarvoginn þá er hægt með 

landfyllingu og flæðiþröskuldi að halda eftir vatni fyrir baðlón. Landfylling 

undir strandastíginn gegnir að auki nokkrum öðrum hlutverkum, hún tengir 

ströndina ofan Kjartansgötu við íþróttasvæðið og skólann, hún myndar öruggt 

svæði fyrir siglingar og sjósund og myndar aukið skjól þegar vindáttin blæs 

inn eða út voginn.

Ef ekki væri farið í þessa framkvæmd þá mun strandastígurinn liggja eftir 

víkinni, á landfyllingu og taka yfir þá sandströnd sem fyrir er. Slík framkvæmd 

gæfi áfram tengingu eftir vesturströndinni og jafnvel væri hægt að útbúa 

áningarstað innst í vesturhluta víkurinnar þar sem skjólsælast er. Finndist 

höfundi þó að þá væri verið að sóa tækifæri til að gera útivistaperlu sem svo 

auðveldlega getur fært bæjarbúum ánægju og aukna samskiptamöguleika, að 

ónefndu þær tekjur sem hægt er að hafa af uppbyggingu í kringum slíkt svæði 

með auknum umsvifum í ferðamennsku.
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