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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.

Jón Arnar Sverrisson



II

Ágrip

Í nútíma samfélagi er mikið talað um þætti eins og  umhverfi og útiveru. 

Lögð er áhersla á að útivera og hreyfing sé mikilvæg fyrir heilsu og 

vellíðan. Þetta á við um alla aldurshópa, allt frá börnum í leikskóla að 

öldruðum á dvalarheimilum og sýna rannsóknir fram á að útivera skiptir 

miklu máli varðandi andlega og líkamlega líðan. Umhverfið er ákveðin 

umgjörð utan um útivist og hefur náttúrulegt umhverfi oft mestu áhrifin 

á vellíðan. Græn svæði í borgum og bæjum eru því mikilvægur partur 

þegar kemur að skipulagi svæða. Huga þarf því að mörgu í hönnun á 

útivistarsvæðum almennt sem varðar notkun og nýtingu. Stofnanir eins 

og til dæmis dvalarheimili eru fyrir fólk sem komið er á efri ár, fólkið er 

allra jafna misjafnt til heilsunnar en hefur samt gaman og gott af útiveru 

eins og aðrir. Mörg dvalarheimili hafa á síðustu árum verið að breytast 

í  hjúkrunarheimili, með fleira veikt fólk, sem þarf meiri hreyfingu og 

þjálfun.

Í þessu verkefni verður sjónum beint að útivist aldraðra út frá umhverfi 

og lýðheilsu, og þá sérstaklega að öldruðum sem búa á dvalarheimilum.

En hvernig er staðan með aðstöðu til útiveru og hvernig þurfa 

útivistarsvæði við dvalarheimili að vera ? Þeim spurningum verður 

leitast við að svara í þessu verkefni. 

Dvalarheimilið Dalbær á Dalvík er sjálfseignarstofnun sem rekin er 

með styrkjum frá ríki og bæ. Stór lóð er í kringum heimilið og aðstaða 

til útiveru svipuð og almennt er við dvalarheimili. Lóðin hefur mikið 

upp á að bjóða, þar sem hún liggur vel hvað varðar skjól og landslag, 

með gott útsýni yfir byggðina og fjöllin í kring.

Markmið þessa verkefnis er að skoða hvernig hægt sé að bæta 

aðstöðu til útivistar við dvalarheimilið svo áhugi til útiveru verði 

meiri. Hönnunarforsendur eru unnar út frá greiningunni á svæðinu.  

Hönnunartillagan er byggð upp á því að gera gott og fjölbreytt 

útivistarsvæði sem hentar öldruðum en nýtist jafnfram sem 

almenningsgarður. Einnig voru hugmyndir íbúa teknar með í tillöguna, 

sem vissulega skipta miklu máli við hönnun á slíkum svæðum.

Með hönnunartillögunni verður þannig leitast við að skapa aðstæður 

sem gefa öllum meiri gleði og tilbreytingu inn í daglegt líf. 

Þó þessi hönnunartillaga sé miðuð sérstaklega við dvalaheimilið Dalbæ 

á Dalvík, þá væri hægt að heimfæra hana við flest önnur dvalarheimili 

á landinu.

Lykilorð: Dalbær, útivist, aldraðir, upplifun, útivistarsvæði, aðgengi, 

umhverfi, lýðheilsa, óskir, þarfir, dvalarheimili, hönnunartillaga, 



III

Þakkir

Ég vil þakka öllum þeim sem veittu mér aðstoð við gerð þessa verkefnis 

eða komu að því á einhvern hátt.

Ég þakka leiðbeinanda mínum Kristínu Pétursdóttur fyrir góða leiðsögn, 

aðstoð og gagnrýni við vinnslu verkefnisins.

Einnig vil ég þakka sambýlismanni mínum, Arnari Símonarsyni fyrir 

hans stuðning, ábendingar og orðaval við yfirlestur ritgerðarinnar.

Þórdísi Arthursdóttur þakka ég fyrir yfirlestur og faglega umsögn. 

Þórunni Eddu Bjarnadóttur þakka ég fyrir aðstoð við uppsetningu á letri.

Móður minni, Guðrúnu Margréti Elísdóttur þakka ég fyrir umhyggju og 

fyrir að vera til staðar.

Evu bekkjarsystur þakka ég fyrir hennar aðstoð og einstaka þolinmæði. 

Þá vil ég þakka þeim Berki Ottóssyni og Þorsteini Björnssyni, 

starfsmönnum hjá Dalvíkurbyggð, fyrir að afla mér þeirra gagna sem ég 

þurfti á að halda. 

Einnig þakka ég forstöðukonu dvalarheimilisins Dalbæjar, Elísu 

Ingvarsdóttur fyrir þær upplýsingar sem hún veitti mér. 

Öllu öðru starfsfólki og íbúum dvalarheimilisins þakka ég líka fyrir 

þeirra þátt í verkefninu.
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1. Inngangur

1.1 Tilurð verkefnisins

Hugmyndin að þessu verkefni varð til við yfirferð á landsskipulags

stefnunni, eða öllu heldur þeim viðauka sem til stendur að bæta við 

hana. Sá viðauki leggur meðal annars áherslu á umhverfi og lýðheilsu. 

Þar sem landsskipulagsstefnan er leiðarljós fyrir sveitarfélög í 

skipulagsáætlunum þeirra, þá felur þessi nýja viðbót það í sér að nú ber 

þeim skylda til að huga betur að þeim þáttum sem snúa að umhverfi, 

grænum svæðum og almenningsrýmum, efla með því útivist almennings 

og styrkja þannig andlega og líkamlega heilsu þeirra.

Út frá ofangreindum þáttum langaði höfundi til að vinna verkefni í 

því sveitarfélagi þar sem hann býr, Dalvíkurbyggð. Þar var höfundur 

garðyrkjustjóri í tæp 10 ár frá 20042013, og þekkir þannig grænu svæði 

bæjarins nokkuð vel. Það varð svo ofan á að höfundur valdi svæði við 

dvalarheimili bæjarins, Dalbæ. Með vali á þessu svæði langaði höfundi  

að vinna skipulag að útivistarsvæði sem tengist útiveru aldraðra og 

skoða hvers konar þörf sé á slíku svæði við dvalarheimilið, þ.e.a.s. út 

frá útivist aldraðra sem dvelja á slíkum heimilum. 

Höfundur fékk sumarvinnu á dvalarheimilinu Dalbæ sumarið 2020 og 

öðlaðist þar mikla og góða reynslu af umönnun aldraðra. Einnig fékk 

hann mikla innsýn í aðstöðu og daglegar athafnir íbúanna. Hugmynd 

að svæði til útivistar og útiveru fyrir íbúanna varð enn áhugaverðari, 

því höfundur upplifði mikla gleði og ánægju hjá íbúum þegar athafnir 

í útiveru voru til staðar.  Þannig hófst fyrsta skrefið að þessu verkefni. 
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1.2 Markmið

Markmið verkefnisins er að skoða áhrif útiveru á aldraða og kanna hvort 

þörf sé á sérstöku útivistarsvæði við dvalarheimilið Dalbæ á Dalvík og 

þá hvers konar aðstöðu. Í verkefninu er gerð grein fyrir niðurstöðum 

rannsókna um útiveru og vellíðan, kannaðar þarfir aldraðra og óskir, og 

aðstöður útisvæða fyrir aldraða á dvalarheimilum skoðaðar. Niðurstaða 

verkefnisins er svo hönnunartillaga, sem byggð er á fræðilegum kafla 

og greiningarvinnu. 

Allar þessar upplýsingar eru heimfærðar upp á dvalarheimilið Dalbæ 

á Dalvík og unnið út frá spurningum sem settar voru fyrir íbúa og 

starfsfólk þar á bæ. Aðstæður voru kannaðar og umhverfið greint til að 

geta útfært hönnunartillöguna sérstaklega fyrir þetta svæði. 

Rannsóknarspurningarnar sem gengið er út frá eru: 

Hefur útivera áhrif á líðan og heilsu aldraðra ?

Hvers konar útivistaraðstöðu er þörf á við dvalarheimilið 

Dalbæ á Dalvík ?

Þannig verður leitast við að að svara því hvort útivera hefur áhrif á líðan 

og heilsu eftir þeim upplýsingum og rannsóknum sem gerðar hafa verið 

um aldraðra og útiveru. Einnig verður leitast við að svara því hvers 

konar útivistaraðstöðu er þörf á við dvalarheimilið Dalbæ á Dalvík. 
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2. Gögn og aðferðir

Í þessum kafla er gerð grein fyrir vinnuferli verkefnisins, þeim gögnum 

sem aflað var og þeim aðferðum sem unnið var eftir.

2.1 Vinnuferill

Verkefninu er skipt upp í eftirfarandi þrjá hluta:                                                                       

• Heimildarvinnu, sem felst í lestri gagna um málefnið og   

 öflun upplýsinga um niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa  

 verið.                                                                               

• Rannsóknarvinnu, sem felst í að kanna aðstæður, greina 

 umhverfið og taka viðtöl við íbúa og starfsfólk.

• Hönnunarvinnu, sem felst í því að koma með tillögu að 

 skipulagi útivistarsvæðis.

2.2 Gögn

Þau gögn sem höfundur notaði við vinnslu verkefnisins eru bækur og 

vísindagreinar um umhverfi og lýðheilsu almennt, en einnig skrif um 

aldraða og útiveru og aðstöðu til útivistar almennt við dvalarheimili. 

Höfundur kynnti sér rannsóknir sem varða þetta efni og safnaði saman 

upplýsingum úr bæði erlendum og íslenskum heimildum. 

Þá skoðaði höfundur hvernig útivistarsvæði við dvalarheimili þurfa að 

vera, gerði sína hönnunartillögu út frá þeim þáttum sem rannsakaðir 

hafa verið, ásamt því að kanna vilja þeirra sem koma til með að nota 

svæðið.

Gögn úr eigindlegri rannsókn sem íbúar og starfsfólk tóku þátt í voru 

notaðar til að komast að niðurstöðu um það hvort þörf sé á útivistar

svæði við heimilið og hvernig útivistarsvæði íbúar almennt vilja. 

Hönnunartillagan var svo unnin út frá þeim niðurstöðum sem 

fengnar voru út úr fræðilegum upplýsingum sem málefnið varðar og 

rannsóknarvinnu sem gerð var á staðnum.
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2.3 Aðferð

Aðferðinni við vinnslu verkefnisins var hagað þannig að í fyrstu las 

höfundur sér til um efnið sem hann ætlaði að vinna með og skoðaði 

hvernig staðan er almennt í dag. Hvaða þekking er til staðar á þörfum og 

áhrifum af útiveru aldraðra á dvalarheimilum. Höfundur kannaði kosti 

útivistarsvæða og ávinning af þeim. Og síðast en ekki síst aflaði hann 

sér upplýsinga um það hvernig slík svæði ættu, eða þurfa að vera.

Síðan safnaði höfundur upplýsingum um athugunarsvæðið, lagði 

spurningar fyrir íbúa heimilisins og starfsfólk. Í lokin tók höfundur 

svo saman niðurstöður þessara þátta til að geta gert forsendur fyrir 

hönnunarkaflanum. Að endingu gerði höfundur svo hönnunartillögu að 

útivistarsvæði við dvalarheimilið Dalbæ á Dalvík.

Hönnunartillagan að útivistarsvæðinu er unnin út frá ákveðnum 

forsendum, sem fengnar eru eftir öflun upplýsinga um efnið og því 

hvernig útivistarsvæði við dvalarheimili þurfa að vera. Eigindlega 

rannsóknin sem höfundur gerði á heimilinu var mjög áhugaverð og 

komu þar fram hugmyndir sem notaðar voru við hönnunina. Þannig er 

tekið tillit til óska og þarfa íbúa og starfsfólks. 
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3. Fræðileg samantekt

Í þessum kafla verður fjallað um þau atriði sem tengjast verkefninu 

á fræðilegum grundvelli. Farið verður í þá þætti Landsskipulags

stefnunnar sem snúa að skipulagi sveitarfélaga varðandi lýðheilsu og 

heimsmarkmiðum sameinuðu þjóðanna sem snúa að öldruðum gerð 

skil.

Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem tengjast umhverfi og lýðheilsu 

og hér verður gerð grein fyrir slíkum niðurstöðum og einnig verður gerð 

grein fyrir rannsóknum á útiveru aldraðra og áhrifa útiveru á heilsu.

Í lok kaflans verður svo skoðað hvernig útivistarsvæði við dvalarheimili 

þurfa að vera, hvaða þætti þarf að hafa í huga við skipulag og hönnun á 

slíkum svæðum. 

Í lokin er svo dregið saman ávinningur útiveru aldraða og nauðsyn þess 

að hafa aðgengi að góðu útisvæði.

3.1 Landsskipulagsstefnan og heimsmarkmiðin

Umhverfis og auðlindaráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson ákvað 

árið 2018 að hefja vinnu að endurbótum á Landsskipulagsstefnu 2015

2026. Þær tillögur sem hann setti fram þá, snerust um að móta nánari 

stefnu m.a. um loftslagsmál, landslag og lýðheilsu í framkvæmdum 

tengdum skipulagsmálum.

Í tillögum ráðherra er meðal annars lögð áhersla á græn svæði og 

útfærslu almenningsrýma sem stuðlar að aukinni hreyfingu, samveru 

og betri heilsu (Skipulagsstofnun, 2020). Lagt er til að lýðheilsa verði 

meira sýnileg í skipulagi sveitarfélaga og henni beitt til að stuðla að 

heilsu og vellíðan. Í tillögunum kemur fram að vönduð og aðlaðandi 

útivistarsvæði geti hvatt til útiveru og veitt skemmtilega upplifun og 

þannig unnið gegn einangrun og einmanaleika. 

Þannig ættu sveitarfélög að taka meira tillit til líkamlegrar og andlegrar 

heilsu og vellíðan, þegar kemur að ákvörðunum um fyrirkomulag 

byggðar. Á það meðal annars við um skipulag á útivistarsvæðum og 

aðgengi að grænum svæðum 
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Þegar þessar tillögur um endurbætur, sem snúa að umhverfi og lýðheilsu 

í skipulagi sveitarfélaga verða komnar inn í Landsskipulagsstefnuna, 

ber sveitarfélögum skylda til að sinna málefnum sem snúa að 

almenningsrýmum, útivistarsvæðum og öðrum grænum svæðum. Í dag 

eru þessi málefni oftar en ekki látin sitja á hakanum og sett til hliðar í 

vinnu við fjárhagsáætlanir. Sérstaklega í minni sveitarfélögum þar sem 

fjármunir eru oft af skornum skammti.

Landsskipulagsstefnan 20152026, sem samþykkt var á Alþingi 

16. mars 2016, felur í sér stefnu um skipulagsmál á landsvísu 

og er eins konar leiðbeiningarit fyrir skipulagsgerð sveitarfélaga 

(Skipulagsstofnun, 2016). Sveitarfélög byggja vinnu sína við gerð 

aðalskipulaga á landsskipulagsstefnunni, sem hefur að geyma leiðarljós 

um viðfangsefni, sem stefnan er mörkuð um. Meginhugmyndin að baki 

landsskipulagsstefnunni er að samræma stefnu um skipulagsmál á öllu 

landinu og vera þannig leiðbeinandi fyrir skipulagsgerð sveitarfélaga og 

áætlanagerð um landnotkun og byggðaþróun.

Heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna tóku gildi 1. janúar 2016 en þau 

eru 17 talsins (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Þeim er ætlað að stuðla 

að hnattrænni sjálfbærri þróun fyrir árslok 2030. Tvö af markmiðum 

sameinuðu þjóðanna tengjast umhverfi og lýðheilsu. Þetta eru markmið 

3 um heilsu og vellíðan og markmið 11 um sjálfbærar borgir og samfélög. 

Þau innihalda eftirfarandi efni tengd öldruðum og vellíðan:

Stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir 

alla frá vöggu til grafar.

3.4 Eigi síðar en árið 2030 hafi ótímabærum 

dauðsföllum af völdum annarra sjúkdóma 

en smitsjúkdóma verið fækkað um þriðjung 

með fyrirbyggjandi aðgerðum og meðferð. 

Stuðlað að geðheilbrigði og vellíðan. (Félag 

Sameinuðu þjóðanna, e.d., bls.1)

Gera borgir og íbúðasvæði örugg, sjálfbær og 

öllum aðgengileg.

11.7 Eigi síðar en 2030 verði græn svæði gerð 

örugg og aðgengileg fyrir almenning, einkum 

konur og börn, aldraða og fatlað fólk. (Félag 

Sameinuðu þjóðanna, e.d., bls 1)
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3.2 Umhverfi og lýðheilsa

Lýðheilsa er heilsuvernd og forvarnir fyrir alla (Landvernd, 2019). 

Lýðheilsa gengur út á að bæta andlega og líkamlega heilsu, en einnig 

viðhalda henni. Innan  lýðheilsu eru margir þættir sem hafa það markmið 

að bæta almenna vellíðan og langlífi.  Möguleiki og geta til að stunda 

útiveru hefur einnig sitt að segja. Mikilvægasti þátturinn sem stuðlar að 

þessu markmiði er umhverfið.  

Eitt af grundvallarmarkmiðum skipulags er að skapa heilnæmt 

umhverfi  (Matthildur Kr. Elmarsdóttir, 2020). Margir umhverfisþættir 

skapa umhverfi og heilsa hefur einnig margar hliðar. Heilsuþættir, 

umhverfisþættir og skipulagsþættir þurfa að vinna saman, þannig að 

hægt sé að útfæra skipulag sem skiptir máli fyrir lýðheilsu.

Tengsl eru á milli líkamlegrar virkni og framboðs á grænum svæðum. 

Aðgangur að grænum svæðum hefur einnig jákvæð áhrif á vellíðan og 

gæði svæðanna hefur áhrif á notkun á þeim. Græn svæði hafa almennt 

góð líkamleg, andleg og þjóðhagsleg áhrif samkvæmt rannsókn Lee og 

Maheswaran (2011).

Kaplan og Kaplan (1989) hafa tekið saman niðurstöður margra rannsókna 

um áhrif náttúrunnar á fólk. Allar gefa þær vísbendingu um að útivera 

geri fólk ánægðara og heilbrigðara, því að vera í snertingu við náttúruna 

hefur mikil áhrif á líkamlega og andlega líðan fólks til lengri tíma litið.

Að eyða tíma í náttúrulegu umhverfi getur gagnast heilsu og vellíðan. 

Vaxandi vísbendingar um jákvæð tengsl milli útiveru, heilsu og vellíðan 

hafa leitt til aukins skilnings á umhverfi, skipulagi og lýðheilsu. 

Í rannsóknum White (2019) kemur fram að dagleg útivera í náttúrulegu 

umhverfi hafi mikið að segja fyrir andlega heilsu og vellíðan. Þá skiptir 

ekki máli hvað útiveran er löng í hvert skipti, heldur aðeins að hún nái 

að vera á hverjum degi. Lengri tími skiptir ekki öllu máli. Hægt er að líta 

á niðurstöðurnar sem mikilvægt skref í að veita einfaldar og gagnlegar 

ráðleggingar um þann tíma sem varið er í náttúrulegum aðstæðum, sem 

gætu haft í för með sér þroskandi heilsueflingu og vellíðan.
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3.3 Aldraðir og útivera

Margir eru sammála því að útivera gefur manni ákveðna vellíðan. Áhrif 

af upplifun í náttúrulegu umhverfi til að auka líðan manna er vel þekkt. 

Það að geta verið í fallegu umhverfi og andað að sér fersku lofti, sjá 

sólina, fuglana og gróður er nauðsynlegt fyrir alla. Þessu er varla öðruvísi 

farið hjá öldruðum en þeim sem yngri eru. Það er því nauðsynlegt að 

huga að útivistarsvæði við dvalarheimilin þar sem aldraðir búa, alveg 

eins og gert er við skóla, leikskóla og á grænum svæðum stofnana og 

sveitarfélaga.

Í rannsókn sem unnin er af Rapple o.fl. (2006) á eldra fólki á 

hjúkrunarheimili kemur fram, að samband er á milli fjölda ferða utandyra 

og jákvæðra áhrifa á mat á heilsu. Þar var samband milli tíðna útiveru 

í grænu umhverfi og hvernig fólk lagði mat á eigin heilsu kannað með 

viðtölum og ákveðnum spurningalista. Tekið var með í rannsóknina 

þær hindranir sem eiga sér stað í útivist hjá eldra fólki, s.s. skort á 

aðstoð og slæmt veður. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að 

það sé mögulegt, að stuðla að velferð einstaklinga sem búa á dvalar 

eða hjúkrunarheimilum með því að hafa græn svæði til staðar. Falleg 

og fjölbreytt útivistarsvæði, þar sem aðgengi er gott skilar sér í betri 

heilsu og vellíðan. Helst þurfa útivistarsvæði að vera með góðu aðgengi 

þannig að hægt sé að nota þau allt árið um kring.

Útivistarsvæði við dvalarheimilin geta auðveldað félagsleg samskipti, 

þar sem um er að ræða samkomustað þar sem skapast tækifæri til 

samskipta. Þannig eykur þetta þátttöku íbúa í félagslegum tengslum og 

eykur tilfinningu þeirra fyrir að tilheyra ákveðnum hópi. Útivera skapar 

einnig tækifæri til hreyfingu og bætir þannig andlega og líkamlega 

heilsu (Clark o.fl., 2013).

Umhverfi fólks með heilabilun er í auknum mæli viðurkennt sem 

mikilvægt hjálpartæki við umönnun þeirra. Þannig getur hönnun á 

útisvæði verið ákveðið meðferðarúrræði til að stuðla að vellíðan og 

virkni (Day K o.fl., 2000).

Í rannsókn Mooney og Nicell (1992) á árásargirni meðal fólks með 

heilabilun kemur fram að ofbeldisþættir eru færri  hjá íbúum með 

aðstöðu til útivistar. Ef um sérstakan meðferðargarð var að ræða voru 

ferðir utandyra tíðari. 
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Á hjúkrunarheimilinu Sóltúni var gert mat á gagnsemi útivistar fyrir 

íbúanna. Ákveðnir gæðavísar voru notaðir til að fylgjast með árangri 

meðferðar. Svokallað RAImat (Resident Assessment Instrument) 

er notað til að greina tölulegar niðurstöður. Þetta mat er gert á öllum 

íbúum hjúkrunarheimila á landinu. Þar kemur fram að markviss útivera 

skilaði sér í bættri líðan. Regluleg og vel skipulögð útivera sýndi góð 

áhrif hennar á vellíðan og sannaði þannig mikilvægi útivistar á vellíðan 

aldraðra á hjúkrunarheimilum (Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir, Þuríður 

Björnsdóttir, Ingibjörg Steinunn Sigurðardóttir og Harpa Karlsdóttir, 

2010).

Hér er dæmi úr lýsinu á einni ferð utandyra með íbúa á Sóltúni:

Í gönguferðunum skapaðist tækifæri til að spjalla um veðrið og 

gróðurinn. Íbúar sýndu grænmetisræktinni utanhúss mikinn 

áhuga yfir sumartímann, teygðu sig eftir jurtum og blómstrandi 

blómum. Stundum voru undirtektirnar undraverðar. Íbúar, sem 

sögðu að jafnaði lítið, fóru að brosa og tjá sig. Eftir gönguferðir 

komu athugasemdir um hve gaman hefði verið. (Júlíana Sigurveig 

Guðjónsdóttir o.fl., 2010, bls.16)

Út frá þessum rannsóknum og dæmum má draga þá ályktun að útivera 

eykur vellíðan aldraðra. En ef sérstakt útivistarsvæði er til staðar á 

heimilum aldraðra, þá gefur það tilefni til meiri útiveru. Útivistarsvæði 

og umhverfi kringum dvalarheimili aldraðra skiptir því miklu máli, svo 

íbúar geti notið útiveru á sem þægilegastan hátt.
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3.4 Þörf og ávinningur fyrir útivistarsvæði við dvalarheimili

María Guðnadóttur (2016) tók saman niðurstöður nokkurra rannsókna 

um aldraða og útiveru þeirra, þar sem fram kemur að útivera hefur 

góð áhrif á fólk, veitir hvíld og jafnvægi. Samskipti við náttúruna er 

sjálfsagður hluti af daglegu lífi og fyrir þá sem hafa færni til að nýta sér 

útivist er erfitt að hugsa til þess hvernig það sé að vera án náttúrunnar. 

En það er einmitt þannig ástatt með marga íbúa dvalarheimila. Þeir hafa 

ekki allir greiðan aðgang að náttúru og grænum svæðum. En til að gera 

íbúum kleift að njóta útivistar eða grænna svæða og gróðurs, þurfa að 

vera til staðar vel hönnuð svæði til útiveru. Þá jafnvel ylgarðar, svo 

hægt sé að uppfylla þessar þarfir og óskir.

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að græn svæði og útivera eykur 

vellíðan íbúa á dvalar og hjúkrunarheimilum. Þessi þekking er samt 

sem áður ekki tekin nógu mikið inn í umhverfi og daglegt líf á þessum 

heimilum.

Í norskri rannsókn Johansen og Gonzalez (2018) þar sem rætt er við 

íbúa á dvalarheimili um upplifun og minningar þeirra af náttúrunni og 

útiveru, kemur fram að útivist og skynjun þeirra af náttúrunni hefur haft 

góð áhrif á lífsferil þeirra og vellíðan. Þessar niðurstöður eru alveg í 

samræmi við kenningar varðandi útiveru aldraðra, sem settar hafa verið 

fram og eru studdar af greindum rannsóknum. Því ætti að leggja meiri 

áherslu á útiveru á dvalarheimilum, sérstaklega ef íbúar eru vanir mikilli 

útivist fyrrum. 

Í annarri rannsókn hjá Bengtsson og Carlsson (2013) sem gerð var á 

dvalarheimilum í Svíþjóð var leitast við að fá fram reynslu aldraðra 

íbúanna af umhverfi sínu. Þar var einnig skoðað hvaða þættir væru 

mikilvægir og á hvern hátt. Því ef nýta á útiveru til að auka vellíðan, 

þá þarf þekkingu á því af hverju hún er mikilvæg og skoða hvaða 

þættir í útivistinni eru mikilvægir og hvernig. Tveir meginþættir voru 

skilgreindir; aðgangur að náttúrunni og nærliggjandi lífi og þægindi í 

útivistinni. Þessir þættir rannsóknarinnar lýsa því hvernig snerting við 

útiveru og daglegt líf utandyra hjálpar íbúum að vera ánægðari, meira 

lifandi og frjálsari. Þetta stuðlar allt að meiri vellíðan og betri lífsgæðum, 

andlega, líkamlega og félagslega. Hinn þátturinn snýr svo að hönnun 

og skipulagi á útivistarsvæðinu eftir þörfum og óskum íbúanna. Þá þarf 

svæðið að vera þægilegt í umgengni og útbúið þannig að íbúar finni til 

öryggis utandyra.
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Megin niðurstöður úr rannsókn Bengtsson og Carlsson (2013) leiddu í 

ljós, að íbúum fannst umhverfið innandyra einhæfara en utandyra þar, 

sem útiveran veitti þeim meiri ánægju og gleði. Íbúar voru margir háðir 

aðstoð við að komast út og starfsfólk hafði ekki alltaf tíma í útiferðir. 

Ferskt loft, sól, útsýni yfir opin svæði, gróður, tjörn og bekkir til að 

tylla sér á, voru m.a. þættir sem fólk lagði áherslu á varðandi útiveruna 

og upplifun af henni. Í svörum íbúanna kom einnig fram að þeir höfðu 

gaman af því þegar eitthvað gerðist í útiverunni eða garðinum. Þeir 

nefndu dæmi eins og að horfa á fugla baða í tjörn, eitthvað sem var 

að gerast eða var hægt að fylgjast með, eins og börn að leik eða fólk á 

gangi. Þeim fannst nauðsynlegt að geta fundið fyrir lífinu og því sem 

átti sér stað utandyra, fá snertingu við daglegt líf. Annars töldu sumir 

aukna hættu verða á einangrun.

Útisvæðið þótti einnig góður staður fyrir félagsleg samskipti bæði 

með aðstandendum og jafnvel öðrum utan heimilisins. Möguleiki á 

að safnast saman og hittast og gera eitthvað saman úti var mikilvægur 

þáttur í útiverunni (Bengtsson og Carlsson, 2013).

Af fyrrgreindu má álykta, að mikil þörf er á að útivistarsvæði við 

dvalarheimili séu til staðar og að íbúum sé gert kleift að nota útiveru 

í eins miklum mæli og aðstæður og kostur leyfa. Niðurstöður þeirra 

rannsókna sem hér að framan greinir, sýna allar fram á að stór ávinningur 

næst með því að komast í tæri við náttúruna og út í ferskt loft. Áhrifin 

eru merkjanleg í betri heilsu og vellíðan. Öll höfum við þörf fyrir að 

njóta útiveru, náttúru og gróðurs og þá ekki síst  þeir sem eru komnir á 

efri ár og búa á dvalarheimilum.

Mynd 1: Dæmi um útisvæði sem eykur vellíðan og heilsu.



12

3.5 Hvernig þurfa útivistarsvæði við dvalarheimili að vera ?

Samkvæmt Winterbottom og Wagnerfeld (2015) þurfa útivistarsvæði 

við dvalarheimili að vera viðráðanleg og skipulögð, með það í huga að 

þau henti öllum, óháð líkamsgerð eða hreyfanleika. Svæðin þurfa samt 

að vera almenn með öllum þeim atriðum sem venjuleg almennings

svæði hafa.  En að sama skapi þurfa þau að vera fjölbreytt til að koma 

til móts við ólíkar þarfir og óskir íbúanna. Þá þurfa svæðin líka að vera 

einföld og þægileg yfirferðar, aðgengi þarf að vera gott, hentug rými 

fyrir viðveru og góðar upplýsingar um svæðin. Svæðin þurfa að vera 

góð til líkamlegrar áreynslu, henta breiðum hópi, og vera með fjölbreytt 

afdrep til afþreyingar og hvíldar. Sjónlínur þurfa að vera skýrar og 

umhverfin örugg og tryggð. 

Eins og þegar talað er um rými í borgum þá er líka hægt að tala um rými 

á útivistarsvæðum (Gehl, 2002). Rými fyrir virkni og athafnir, rými 

fyrir slökun og hvíld og rými fyrir félagslegar athafnir og samskipti. Þar 

skiptir gæði rýmisins miklu máli og einnig góð umgjörð. Þannig verður 

að vera þægilegt að ferðast á milli rýma, en einnig að fara um rýmin, 

dvelja í þeim og taka þátt í félagslegum athöfnum sem eiga sér þar stað. 

Gæði útirýmis hafa þannig áhrif á gerðir athafna í rýminu. Þær kröfur 

sem tengjast grundvallarathöfnum eru til dæmis eins og að ganga, að 

standa, að sitja, að sjá, heyra og tala. Þannig þurfa margir þættir að vera 

til staðar til að skapa þessar athafnir. Rýmin mega heldur ekki vera of 

stór svo fjarlægðin milli fólks verði ekki of mikil.  Fjarlægð milli fólks 

í rými hefur áhrif á félagslegar athafnir og samskipti.

Þá skiptir vörn gegn veðri miklu máli við hönnun á útivistarsvæðum 

(Gehl og Úrbanistan, 2018). Þannig er hægt að draga úr veðurfarslegum 

óþægindum strax í upphafi skipulags með því að huga að vindáttum, 

skoða form bygginga og nota gróður til skjólmyndunar.

Ávinningur útiveru á heilsufar íbúa á dvalar og hjúkrunarheimilum 

er þekktur, en ekki er eins mikið vitað um þá þætti sem tengjast því 

hvernig íbúar nota útirými. 

Í rannsókn Van der Berg o.fl. (2020) voru skoðaðar þær hindranir sem 

heftu íbúa á dvalar og hjúkrunarheimilum til útiveru og hvaða þætti 

ber að hafa í huga við hönnun á útivistarsvæðum við slíkar stofnanir. 

Gögnum var safnað frá íbúum, starfsfólki og fjölskyldumeðlimum. 

Helstu niðurstöður voru þær að góð hönnun útivistarsvæða skipti miklu 

máli. 
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Skuggi og skjól

Félagsleg virkni

Öryggi

Aðgengi inn og út

Veðurfar og árstíðir

Aðstoð starfsmanna

Gróður og skipulag

Þeir þættir úr niðurstöðu Van der Bergs (2020) sem höfðu mikið að 

segja í sambandi við hönnun útivistarsvæða og notkun þess voru meðal 

annars þessir:

Út frá þessum niðurstöðum, varðandi aðstöðu og skipulag á 

útivistarsvæðum við dvalar og hjúkrunarheimili, má álykta að slík 

svæði þurfa að vera með árstíðarbundnum eiginleikum þar sem við 

á. Útivistarsvæðin þurfa að vera veðurvarin fyrir sól og vindi, það 

þarf að vera þægilegt að komast um svæðin og einnig er skipulögð 

félagsstarfsemi tengd útiveru nauðsynleg. Viðeigandi fatnaður til að 

staldra við utandyra þarf að vera til staðar. Huga þarf vel að öryggi og 

skynjun eldra fólks. Svo þarf að vera auðvelt að komast út á svæðið 

og inn aftur. Því er mikilvægt að ráðleggingar þeirra aðila sem koma 

að hönnun og skipulagi slíkra svæða, sem og stjórnenda, verði hafðar 

að leiðarljósi, þannig að aukin notkun á útisvæðum geti bætt lífsgæði 

íbúanna. Einnig er skilningur á óskum og þörfum íbúa varðandi útivist 

nauðsynlegur við skipulag á útivistarsvæðum við dvalarheimili (Van 

der Berg o.fl., 2020).
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4. Útivistarsvæði við dvalarheimili - fordæmi

Svæði til útiveru við dvalarheimili eru misjöfn eins og þau eru mörg. 

Eftir því sem þekking hefur aukist og niðurstöður rannsókna sýna að 

útivera hefur góð áhrif á lýðheilsu aldraðra, þá er farið að huga meira 

að því að hafa hentug og örugg svæði til staðar við dvalarheimilin. Víða 

erlendis er að finna vel skipulögð útivistarsvæði við dvalarheimili.

Eitt athyglisvert útivistarsvæði er í Solröd í Danmörku. Garðurinn var 

fullbúinn 2019 og er hannaður af Nebelong (2021) sem er danskur 

landslagsarkitekt. Óskir íbúanna voru hafðar til hliðsjónar við hönnun 

garðsins sem er byggður upp sem skynjunargarður, (sensory garden) 

með mismunandi svæðum til upplifunar og örvunar. Mynd 2,3,4 og 5 

eru úr skynjunargarðinum við dvalarheimilið Christians Have í Solröd.

Mynd 2: Solröd. Ganga á fjörusteinum Mynd 3: Solröd. Villt náttúra. Mynd 5: Solröd. Mismunandi áferð til að ganga á um svæðið.

Mynd 4: Solröd. Göngustígur á milli mismunandi athafna og gróðurs.



15

Segja má að áður fyrr var ekki mikið hugað að því að hanna sérstök 

útivistarsvæði við dvalarheimili hér á landi. Marta María Jónsdóttir 

(2008) skoðaði umhverfi fjögurra dvalarheimila á Íslandi árið 2008 og 

samkvæmt niðurstöðum hennar, þá var aðeins eitt þeirra með áberandi 

góða aðstöðu til útiveru. Eitt var með þokkalega aðstöðu en tvö þeirra 

með frekar slæma aðstöðu þar sem ekki hafði verið unnið með útisvæðið 

nema að litlu leyti.

Síðustu ár hefur samt orðið þó nokkur breyting á þessu og þegar skoðuð 

eru nýleg dvalarheimili þá hefur greinilega verið lögð meiri áhersla á 

útisvæðin en áður. 

Sem dæmi um þetta, þá er í vinnslu bygging á nýju hjúkrunarheimili á 

Húsavík og í þeirri tillögu er gert ráð fyrir útivistarsvæði sem vonandi 

verður að veruleika (Framkvæmdasýsla ríkisins,e.d.).

Myndir 6 og 7 sýna  hugmyndir úr þessari hönnunartillögu að nýju 

hjúkrunarheimili á Húsavík, þar sem gert er ráð fyrir útivistarsvæði með 

fjölbreyttu sniði.

Mynd 6: Garðrými.

Mynd 7: Garðrými séð frá spítalanum.
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4.1 Samanburðarsvæði

Höfundur fór á nokkur dvalar og hjúkrunarheimili, sem valin voru 

af handahófi og skoðaði útiaðstöðuna við hvert þeirra. Hér á eftir eru 

myndir sem sýna það sem fyrir augum bar. Þær gefa nokkuð góða sýn á 

það hvernig svæði til útiveru við dvalarheimili eru almennt hér á landi.

4.1.1 Hjúkrunarheimilið Mörk

Mörk er nýlegt og glæsilegt hjúkrunarheimili með ágæta aðstöðu til 

útiveru. En að mati höfundar samt mjög einföld og lítið spennandi 

útiverusvæði til upplifunar. Mjög opin og stór rými og lítið um gróður.

Mynd 8: Göngusvæði í góðu skjóli.

Mynd 9: Skemmtilegur gróðurskáli á miðju svæðinu.

Mynd 10: Dæmigert útlit, grasflöt og stígur í kring.
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4.1.2 Lögmannshlíð Akureyri

Lögmannshlíð á Akureyri er nútímalegt hjúkrunarheimili sem opnað 

var árið 2012 (Akureyrarbær, e.d.). Það heimili byggir á Eden 

hugmyndafræði sem gengur út á lífsgæði og vellíðan. 

Góð aðstaða er á útisvæðinu og í kring. Útisvæði er fyrir hverja deild 

í góðu skjóli með gróðri og matjurtarækt. Nokkuð afmörkuð rými en 

samt ekki mjög fjölbreytt.

Mynd 11: Lögmannshlíð á Akureyri.

Mynd 12: Matjurtakassi með borði á endanum.

Mynd 13: Skjólgott samverusvæði.
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4.1.3 Dvalarheimilið Höfði Akranesi

Við Höfða á Akranesi er rúmgott og fallegt útivistarsvæði í góðu skjóli 

á móti suðri. Hægt er að ganga kringum heimilið á breiðum stígum 

og þá eru stígar út í nánasta umhverfi, sem hefur að geyma einstakar 

náttúruperlur.

Mynd 14: Aðkoma að dvalarheimilinu Höfða.

Mynd 15: Matjurtarkassar og gott rými.

Mynd 16: Skjólgott svæði til samveru.
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4.1.4 Hjúkrunar- og dvalarheimilið Brákarhlíð

Öldrunarheimilið í Borgarnesi var 50 ára á þessu ári (Björn Bjarki 

Þorsteinsson, 2020). 

Að mati höfundar er ekki mikil aðstaða til útiveru við heimilið en þó 

er grasflöt í lokuðu rými með göngustíg í hring. Einnig eru nokkrir 

ræktunarkassar til staðar.

Mynd 17: Framan við Brákarhlíð.

Mynd 18: Afgirt svæði í lokuðu rými.

Mynd 19: Frekar óaðlaðandi svæði til útiveru.
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4.1.5 Hrafnista Laugarási

Hrafnista í Laugarási er nokkuð gamalgróið öldrunarheimili. Það tók til 

starfa árið 1957 og er eitt af stærstu heimilum landsins

(Hrafnista,e.d.).

Útiaðstaðan er dæmigerð fyrir mörg eldri dvalarheimili hér á landi. 

Mestmegnis er um að ræða sléttar grasflatir og malbikaðir göngustígar, 

allt frekar opið og lítil rýmismyndun. Einnig fátæklegur gróður.

Mynd 20: Aðkoma að aðalinngangi.

Mynd 21: Grasflöt fyrir golf.

Mynd 22: Dæmigert og frekar óspennandi útisvæði.
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5. Athugunarsvæðið

Svæðið sjálft sem höfundur tekur til skoðunar liggur í sveitarfélaginu 

Dalvíkurbyggð, nánar tiltekið á lóð dvalarheimilisins í bænum. Fyrir 

þetta svæði mun höfundur gera hönnunartillögu sem tengist efni þessarar 

ritgerðar um aldraða, útiveru og útivistarsvæði við dvalarheimili.

5.1 Sveitarfélagið Dalvíkurbyggð

Dalvíkurbyggð er í utanverðum Eyjafirði á Tröllaskaganum. Íbúar 

sveitarfélagsins eru tæplega 2000, af þeim eru 70% búsettir á Dalvík 

en 30% í Svarfaðardal og á ströndinni, þar sem eru íbúarkjarnarnir 

Hauganes og Árskógssandur (Hagstofan, e.d.) Næstu sveitarfélög eru 

Akureyri, sem er höfuðstaður Norðurlands og Fjallabyggð norðan við, 

sem er sameinað sveitarfélag Ólafsfjarðar og Siglufjarðar. Austan við 

Dalvík er eyjan Hrísey og norður í hafi Grímsey, en þær tilheyra báðar 

Akureyri. Ferjur ganga reglulega frá Dalvíkurbyggð út í þessar eyjar. 

Þess má geta að árið 1998 sameinaðist sveitarfélagið Dalvíkurkaupstaður 

við Svarfaðardals og Árskógshrepp og fékk þá nafnið Dalvíkurbyggð.

Aðalatvinnuvegir í Dalvíkurbyggð eru sjávarútvegur, fiskvinnsla  og 

landbúnaður. Auk þess er nokkuð fjölbreytt önnur atvinnustarfsemi, 

verslun og þjónusta. Skólar og leikskólar eru tveir, heilsugæsla og 

dvalar og hjúkrunarheimili (Dalvíkurbyggð, 2009). 

Á Dalvík er fjölbreytt og vandað byggðasafn. Þá er þar nýlegt 

menningarhús, þar sem fara fram ýmsar uppákomur. Í menningarhúsinu 

er einnig bókasafn og kaffistofa. Matvöru og byggingarvöruverslun 

er á staðnum, apótek, vínbúð, kaffihús og nokkrir veitingastaðir. 

Vaxandi ferðamennska er á staðnum, sem tengist útivist og náttúru. 

Eitt fullkomnasta fiskvinnsluhús í Evrópu var opnað á Dalvík árið 

2020. Þá eru þar nokkrar minni fiskvinnslur og önnur fyrirtæki tengd 

byggingariðnaði og einnig er þar fyrirtæki sem framleiðir plastker fyrir 

fiskiðnaðinn. Sveitarfélagið Dalvíkurbyggð hefur  verið þekkt fyrir hinn 

árlega Fiskidag mikla sem haldinn hefur verið í 19. skipti frá árinu 2000. 

Mynd 23: Dalvíkurbyggð.

Mynd 24: Dalvík og Bæjarfjallið/Upsafjall.
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Mynd 25: Morgunroði að vetri yfir Dalvík.

Mynd 26: Haust yfir Dalvík.

Mynd 27: Vetrarfegurð á Dalvík.

Mynd 28: Sumar á Dalvík.
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5.2 Dvalarheimilið Dalbær á Dalvík

Dvalarheimilið Dalbær er í sveitarfélaginu Dalvíkurbyggð. Þetta er ein 

af mikilvægu stofnunum bæjarins. Þar er rekið gott heimili fyrir marga 

aldraða sem eru innfæddir en einnig eru heimilismenn annars staðar frá. 

Dvalarheimilið Dalbær var tekið í notkun 1. júlí árið 1979 (Kristmundur 

Bjarnason, 1985). Dvalarheimilið var stofnað af Dalvík og 

Svarfaðardalshreppi, en síðar kom Árskógshreppur inn í reksturinn. Við 

vígsluna sem fór fram síðar, eða 12. janúar fékk dvalarheimilið nafnið 

Dalbær eftir mikla samkeppni, því 80 tillögur bárust. 

Dalbær er í dag sjálfseignarstofnun og eins og flest dvalarheimili, rekið á 

daggjöldum frá Sjúkratryggingum Íslands (Dvalarheimilið Dalbær, e.d.). 

Reksturinn er einnig styrktur af Dalvíkurbyggð og Framkvæmdasjóður 

aldraðra úthlutar fjármagni til framkvæmda á húsnæðinu. Einnig 

nýtur heimilið velvildar margra annarra aðila. Það hefur fengið gjafir 

og stuðning frá ýmsum aðilum, bæði einstaklingum, fyrirtækjum og 

félögum. Hollvinasamtök Dalbæjar voru stofnuð 2019 og er tilgangur 

þeirra að styðja við heimilið með framlögum til tækjakaupa, en einnig 

annars búnaðar til að gera heimilið og umhverfi þess sem vistlegast. Þá 

hafa hollvinasamtökin staðið fyrir ýmsum viðburðum og uppákomum.

Í upphafi var Dalbær eingöngu dvalarheimili, en hjúkrunardeild kom til 

í maí árið 1985 (Dvalarheimilið Dalbær, e.d.). Nú eru 26 hjúkrunarrými

á heimilinu, 11 dvalarrými og eitt fyrir skammtímainnlagnir eða 

hvíldarinnlögn í stuttan tíma. Tvö herbergi eru í útleigu en þau eru 

ekki innan daggjalda sjúkrastofnunnar. Í þessum herbergjum eru 

einstaklingar sem þurfa litla aðstoð. Þannig eru alls 40 fastir íbúar á 

heimilinu. Dagdvalarrými eru svo 14, fyrir einstaklinga sem búa heima 

en koma inn á heimilið yfir daginn. Starfmenn eru 54 í 36 stöðugildum.

Mynd 29: Dvalarheimilið Dalbær.
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5.3 Afmörkun hönnunarsvæðis

Svæðið sem höfundur ætlar að skoða er við dvalarheimilið Dalbæ 

í Dalvíkurbyggð. Það er um 5000 m² og liggur í suðvestur frá 

byggingunni. Það afmarkast af göngustíg í suður sem liggur að lóð 

bæjarins, lóð leikskóla í vestur og að einkalóð í norður. Þetta er stór lóð 

sem fylgir heimilinu og að henni liggja nokkur opin græn svæði. Stutt 

er í miðbæinn, í kirkjuna og niður á hafnarsvæðið. Dvalarheimilið er 

þannig mjög miðsvæðis í bænum. 

Eðli svæðisins er að mestu slétt grasflöt með nokkrum stórum trjám 

á víð og dreif. Nokkur halli er upp í vestur, með hólum og dældum. Í 

horni upp við heimilið er malbikuð flöt með göngustíg meðfram húsinu 

í suður. Ástand svæðisins er nokkuð gott, umhirða felst aðallega í 

slætti á grasflöt og hreinsun beða. Svæðið er þannig að mestu ómótað. 

Því er tilvalið að koma með hönnunartillögu að útivistarsvæði fyrir 

dvalarheimilið á þessum hluta lóðarinnar, eitthvað sem hentar vel bæði 

hvað varðar legu og nálægðar við heimilið. Svæðið er í góðum tengslum 

við nærumhverfið.

Mynd 31: Afmörkun hönnunarsvæðis á ljósmynd.

Mynd 30: Afmörkun hönnunarsvæðis úr loftmynd.
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6. Greining

Með greiningu á athugunarsvæðinu og umhverfi þess skoðaði höfundur 

nokkra þætti sem skipta máli varðandi forsendur hönnunartillögunnar. 

En mjög mikilvægt er að kanna og skilgreina allt svæðið til að átta sig á 

því hvað getur haft áhrif á staðsetningu og hönnunina sjálfa.

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir umhverfi dvalarheimilisins, 

staðsetningu stofnana, verslana og annarra svæða í bænum. Þá verður 

gerð grein fyrir vegalengdum að helstu stöðum frá dvalarheimilinu og  

aksturs og gönguleiðum. Einnig verða helstu flæðileiðir við svæðið 

skoðaðar og gert grein fyrir hæðarlínum Að endingu verður svo gerð 

úttekt á veðurfarinu, þar sem farið verður yfir vetrar og sumarveður, 

vindáttir og sólargang.

Gerð verður grein fyrir umhverfinu með ýmsum skýringarmyndum en 

einnig ljósmyndum úr umhverfinu og af athugunarsvæðinu.

Á loftmyndinni af Dalvík, mynd 32, má sjá greiningarsvæðið út frá 

dvalarheimilinu Dalbæ, sem er merkt rauðum punkti á miðri mynd.

Mynd 32: Dalbær, merkt með rauðum punkti og greiningarsvæðið.
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650 m. - 6.5 mín. 
Gamli kirkjugarðurinn

1000 m. -10 mín.
Skógræktin

750 m. - 7.5 mín.
Sundlaugin

450 m. - 4.5 mín.
Höfnin

600 m. - 6 mín.
Ka�hús

200 m. - 2-5 mín.
Kirkja

200 m.- 2-5 mín.
Byggðasafn 

200 m. - 2-5 mín.
Miðbær

200 m. - 2-5 mín.
Heilsugæsla

Dalbær

200 m. radius
2 min. 

Ekki er langt í önnur svæði innan bæjarins og tekur það aðeins um 10 

mín. að komast út í náttúruna, eins og skógræktina ofan við bæinn. 

Vegalengdir eru þannig ekki miklar innanbæjar og dvalarheimilið stað

sett mjög miðsvæðis.

Góðar tengingar eru við þessi svæði með göngustígum og gangstéttum.

6.1 Staðsetning, samhengi og umhverfi

Mynd 35: Lengri vegalengdir frá Dalbæ.Mynd 34: Styttri vegalengdir frá Dalbæ.

Dvalarheimilið er staðsett miðsvæðis 

í bænum. Stutt er í kirkjuna, 

heilsugæsluna og miðbæinn, en í 

miðbænum er kjörbúðin, ráðhúsið og 

menningarhúsið.

Aðeins 200 m eru í alla þessa staði og 

um 25 mín. gangvegur.

Mynd 33: Dalbær og 200 metra hringur.
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Verslun, þjónusta og atvinnustarfsemi.

Rauðbrúnu reitirnir eru svæði þar sem er 

einhver starfsemi, verslun eða atvinna, 

eins og kjörbúð, apótek, byggingarvörur, 

gistiheimili, veitingarstaður og frystihús.

Allt er þetta stutt frá dvalarheimilinu.

Íbúðabyggð.

Gráu reitirnir eru einkalóðir og 

byggingareitir. Nokkur raðhúsabyggð er 

þétt upp við dvalarheimilið. Í flestu þeirra 

búa ellilífeyrisþegar. Önnur hverfi raðast 

svo út fyrir 200 metra radíusinn.

Stofnanir.

Brúnu reitirnir eru stofnanalóðir í næsta 

nágrenni heimilisins. Á þeim er starfsemi 

eins og kirkja, kirkjugarðurinn, leikskóli, 

byggðasafn, heilsugæsla, menningarhús 

og ráðhús. Í menningarhúsinu er einnig 

bókasafn og í ráðhúsinu er banki og ýmsar 

skrifstofur.

Mynd 36: Íbúðabyggð næst Dalbæ. Mynd 37: Miðbæjarkjarninn. Mynd 38: Stofnanir í nágrenni Dalbæjar.
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Götur.

Gata er einungis fyrir framan heimilið, 

sem liggur í botnlanga við enda götunnar. 

Þannig er bara hægt að aka að og frá með 

viðsnúningu í hringtorgi. Gott bílastæði er 

framan við aðalinngang. Aðrar götur liggja 

mjög fjarri og utan við það opna svæði sem 

dvalarheimilið stendur í miðjunni á.  

Göngustígar og gangbrautir.

Ljósgráu uppdrættirnir sýna gangstéttir í 

næstu hverfum og svo göngustíga að og 

frá dvalarheimilinu. Ágætis stígakerfi er 

þannig umhverfis dvalarheimilið.

Opin svæði og græn svæði.

Eins og sjá má á grænu flekunum eru 

stór og mikil græn svæði allt í kringum 

dvalarheimilið. Þetta eru fjöbreytt svæði 

sem skiptast í náttúrusvæði, græna grasbletti 

og svo opin svæði til sérstakra nota.

Mynd 39: Gönguleiðir í nágrenni Dalbæjar. Mynd 40: Græn svæði kringum Dalbæ. Mynd 41: Gatnakerfið kringum Dalbæ.
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6.3 Hæðarlínur

Hæðarmunur er ekki mikill á svæðinu, aðeins er um 1m. hæðarmunur 

inn á svæðinu sjálfu en frá miðbæ og upp að kirkju eru um 13m. 

hæðarmunur. Brekka myndast því frá efsta hluta bæjarins og niður að 

sjólínu. Athugunarsvæðið við dvalarheimilið er því nokkuð flatt, en 

ofan við það eru brekkur og hólar. Ekki er mikið landslag í svæðinu 

sjálfu, en allt í kring er fallegt landslag með fjöllum, hæðum og dölum.

6.2 Flæði 

Ekki er mikil bílaumferð um svæðið sjálft en fyrir framan það eru tveir

göngustígar með tengingu við miðbæinn. Þessir stígar eru mjög mikið 

notaðir af almenningi og skapa þannig tengsl við athugunarsvæðið.

Flæði við dvalarheimilið er því meira í formi gangandi umferðar, en 

akandi umferð er framan við aðalinngang, þar sem bílastæðin eru einnig 

staðsett.

15 14

20 10

7

Mynd 42: Flæði gangandi vegfarenda við Dalbæ. Mynd 43: Hæðarpunktar við Dalbæ.
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6.4 Umhverfi dvalarheimilisins

Ekki er til neitt opinbert skipulag af svæðinu, hvorki kringum 

dvalarheimilið né af nærliggjandi opnum svæðum. Varðandi opnu 

svæðin, þá er gert ráð fyrir því að halda þeim sem mest í þeirri mynd 

sem þau eru í dag (Dalvíkurbyggð, e.d.).

Notkun á útisvæði við dvalarheimilið beinist helst að skoti sem liggur 

í suðvestur horni byggingarinnar, mynd 44(1) og mynd 45. Byggingin 

sjálf sem er í 90º gráðu vinkli myndar þetta skjólgóða skot. Þar eru borð, 

stólar og bekkir til útiveru á góðviðrisdögum. Svæðið er afmarkað með 

girðingu og yfir því eru sóltjöld sem hægt er að draga út í mikilli sól. 

Út frá þessari verönd eru malbikaðir stígar sem hægt er að ganga eftir, 

fram og til baka.

Mikil rýmisskynjun er á svæðinu, opin og stór svæði á alla kanta. 

Umhverfið er fallegt, mikið útsýni og langar sjónlínur. Má þar nefna 

fjöllin, bæinn, sjóinn, kirkjuna og dalinn, sem eru allt sjónrænir þættir í 

náttúrulegu umhverfinu.

Nokkur gróður er kringum dvalarheimilið, þó mest að framanverðu 

á móti norðanátt. Þetta skapar fallega aðkomu að húsinu og gerir 

umhverfið við innganginn hlýlegt, mynd 44(2) og mynd 46. Til hliðar við 

innganginn, norðan megin við bygginguna er svo grasflöt og gróðurbeð 

meðfram lóðarmörkum. Þetta svæði er lítið notað þar sem þar er bæði 

skuggi og lítið skjól, en það er fallegt að horfa þar yfir út úr matsalnum, 

sem er þar ofan við.

Aftan við bygginguna að norðanverðu er einnig þéttur reitur með 

birkitrjám. Sunnan við bygginguna eru runnar meðfram stétt og í 

grasflötinni eru stærri tré af ösp og lerki. Að öðru leyti er ekki meiri 

gróður á svæðinu sjálfu.

Mynd 44: Loftmynd af Dalbæ og lóðinni umhverfis.

1  samverusvæðið. 2  aðalinngangur.

             

             1

2
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Best er að lýsa umhverfi heimilisins eins og það er í dag með 

ljósmyndum. Hér á eftir eru nokkrar myndir sem sýna mismunandi 

atriði sem eru  á svæðinu og í nánasta umhverfi.

Myndirnar eru af eftirfarandi þáttum í umhverfinu:

 útiverusvæðum

 gróðri

 landformi

 landslagi

 sjónlínum

 umhverfinu í vetrarbúningi

 sjónlínum og staðaranda

Mynd 46 Aðalinngangurinn við dvalarheimimlið.

Mynd 45: Samverusvæðið við dvalarheimilið.
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Útiverusvæði við dvalarheimilið. Gróður við dvalarheimilið.

Mynd 47: Skjólsvæði sunnan við.

Mynd 49: Pallur vestan við. Mynd 53: Birki.

Mynd 52: Alaskaaspir.Mynd 51: Stök lerkitré.

Mynd 50: Verönd undir vegg.

Mynd 48: Svalir sunnan við.

Mynd 54: Ilmreynir.
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Náttúrulegt landform í umhverfinu. Manngert landslag í umhverfinu.

Mynd 55: Gamalt tún. Mynd 59: Malbikaður stígur. Mynd 60: Bekkur við göngustíg.

Mynd 62: Manngerð tjörn.Mynd 61: Manngert svæði..Mynd 58: Hólar og hæðir.Mynd 57: Mjög flatt hönnunarsvæðið.

Mynd 56: Sléttur grasbali.
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Sjónlínur að dvalarheimilinu. Umhverfið að vetri til í miklum snjó.

Mynd 63: Frá kirkjunni. 

Mynd 70: Göngustígurinn.Mynd 69: Snjógöng.

Mynd 68: Snjófarg.Mynd 67: Sunnan við heimilið.

Mynd 66: Frá gangstíg.

Mynd 64:  Frá leikskólanum.

Mynd 65: Frá Hólavegi að sunnan.
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Útsýni frá dvalarheimilinu. Staðarandinn og kennileiti

Mynd 71: Bæjarfjallið.

Mynd 76: Hálsinn og Hrísey.

Mynd 75: Kaldbakur og Hrísey.

Mynd 73: Stóllinn og dalurinn.Mynd 72: Dalvíkurkirkja. Mynd 74: Gróðurbeð.
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6.5 Veðurfar

Eftir að hafa búið á Dalvík í 17 ár þekkir höfundur veðráttuna þar nokkuð 

vel. Sumrin eru oftast hlý og góð en veturnir geta verið snjóþungir 

og erfiðir. Í sunnanátt er oftast þurrt og hlýtt á sumrin, en vegna legu 

staðarins og aðstæðna sem skapast þegar landið hitnar, þá leitar hafgola 

yfir svæðið  yfir miðjan daginn. Kalt loft kemur þá inn af hafi og getur 

vindur náð sér nokkuð á strik. Á morgnana og á kvöldin er hinsvegar 

oft alveg logn. Norðanáttinni fylgir kuldi og væta en einnig oft mikil 

snjókoma yfir vetrartímann.

Dalvík hefur oft verið talin mikil “snjóakista” og getur norðan stórhríð 

gengið á svo dögum skiptir. En þegar birtir upp verður líka fallegt um 

að litast, sérstaklega þegar sólin lætur sjá sig. Suðvestanáttin getur 

verið mjög hvöss og skapað vandræði. En oft fylgir sunnanáttunum 

líka hlýindi á veturna og dæmi eru um sumarblíðu í janúar en svo aftur 

stórhríð í maí.

Sunnan, suðaustan og norðanáttir eru algengastar, en suðvestan og 

vestanátt geta verið mjög sterkar (Veðurstofan, e.d.). 

Afmörkunarsvæðið er einstaklega hentugt hvað varðar skjól. Byggingin 

sjálf er í vinkil og myndar þannig gott skjól fyrir norðanáttinni og þá 

sérstaklega hafgolunni á sumrin. Sunnan og suðvestanáttir eru opnar 

inn að svæðinu og því ekkert sem hindrar þær. Sunnanáttir eru samt 

yfirleitt hlýrri en norðanáttin.

Mynd 77: Sól og vindafar á Dalvík.

Mynd 78: Sól og vindafar við dvalarheimilið Dalbæ.
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6.6 Aðal- og deiliskipulag 

Dvalarheimilið tilheyrir reit 304S á mynd 79, sem er appelsínugulur og 

merkir stofnanir. Svæðið tilheyrir opinberum stofnunum í aðalskipulagi, 

er samtals 2.1 ha og deiliskipulagt miðað við byggingarreit. Á 

reitnum er auk dvalarheimilisins leikskólinn Krílakot. Gert er ráð 

fyrir áframhaldandi uppbyggingu samkvæmt deiliskipulagi á þessum 

stofnanareit. Svæði merkt 301O og 308O eru skilgreind opin svæði til 

sérstakra nota með útivist í huga. Þessi svæði eru Lágin, sem er norðan 

við dvalarheimilið, grænt svæði með manngerðum tjörnum og svo stórt 

opið svæði neðan við kirkjuna og sunnan við dvalarheimilið. Það svæði 

flokkast sem almennt útivistarsvæði. Í skipulagsákvæðum Aðalskipulags 

sem gilti til 2020, er gert ráð fyrir að þessi svæði verði óbreytt. Þessi tvö 

stóru opnu svæði liggja að lóð Dalbæjar (Dalvíkurbyggð, e.d.). 

Mynd 79: Aðalskipulag umhverfis Dalbæ. Mynd 80: Aðalskipulag Dalvíkur.
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   X                  X                X

6.7 Hugmyndir að stækkun heimilisins

Fróðlegt er að skoða gamlar teikningar af  byggingu heimilisins, en 

í upphafi var gert ráð fyrir því að það yrði byggt í áföngum. Aðeins 

hluti af þeirri upprunalegri teikningu hefur verið byggður en heimilið 

hefur síðan verið stækkað á annan hátt. Samkvæmt þessari upphaflegu 

teikningu þá var gert ráð fyrir að næsta stækkun kæmi út frá vesturenda 

heimilisins og í suður. Spurningin er hins vegar sú hvort áframhald 

verði á stækkun í þeirri mynd sem gert var ráð fyrir í upphafi. En sú 

viðbygging mun skerða útivistarsvæðið, þar sem hún gengur inn á það. 

Einnig mun stækkun á þennan hátt valda skugga, auka snjómyndun og 

skerða sjónlínur. Stækkun út frá vesturenda til suðurs, merkt X á mynd 

81,mundi þannig rýra svæðið til útivistar mjög mikið. 

Gera má ráð fyrir að húsnæði dvalarheimilisins verði stækkað eftir efni 

og þörfum í framtíðinni. Engar nýjar tillögur eru í farvatninu, en þessi 

gamla teikning, sjá mynd 81, af hugmynd um stækkun er til staðar. Og 

hvort sem hún er í gildi í dag eða ekki þarf að gera ráð fyrir að heimilið 

verði stækkað í einhverri mynd, innan lóðarinnar í nánustu framtíð.

Í hönnun höfundar er gert ráð fyrir stækkun húsnæðisins á annan hátt. 

Tillagan miðar að því að stækka heimilið til vesturs í stað suðurs og þá út 

frá vesturenda þess. Þannig nýtist útivistarsvæðið betur og viðbygging 

veitir því vernd fyrir norðanátt og kulda.

Mynd 81: Gömul teikning að stækkun Dalbæjar. Mynd 82: Mín tillaga að stækkun Dalbæjar.
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Sú aðstaða sem er fyrir hendi í dag er ekki mikil. Í horninu sem snýr 

í suðvestur er malbikað plan, þar er ágætt samverusvæði eða verönd. 

Út frá þessu svæði eru svo stígar í sitthvora áttina. Annar er meðfram 

húsinu í vesturátt og endar út á grasflöt en hinn er í suðurátt og liggur 

að göngustíg sem tengist stígakerfi bæjarins. Veröndin er í góðu skjóli 

og sólrík. Þar eru settir út stólar og borð á sumrin, en einn bekkur er við 

innganginn allt árið um kring. Þetta svæði er notað á góðviðrisdögum 

til kaffidrykkju og ýmissa atburða, söng og leikja. Hægt er að fara um 

stígana og ganga meðfram byggingunni, og þá einnig fram fyrir hana, 

en þá er skjólið ekki lengur til staðar. Auðveldlega er svo hægt að fara 

út á almenningsgöngustíg bæjarins, en þá er líka komnið út á opið svæði 

og í minna skjól.

6.8 Samantekt úr greiningu

Tengingar

  1. Tengingar eru góðar við nærliggjandi umhverfi. 

  2. Heimilið er staðsett miðsvæðis í bænum.

  3. Stutt er í alla helstu þjónustu. 

  4. Kirkjan og kirkjugarðurinn eru rétt ofan við heimilið.

  5. Heilsugæslan er rétt neðan við heimili.

Styrkleiki

  1. Mikil nánd og nærvera við umhverfið.

  2. Leikskóli við hliðina.

  3. Íbúðabyggð fyrir 60 ára og eldri við heimilið.

Sérstaða

  1. Lítið heimili á góðum stað í bænum.

  2. Stutt í allar áttir.

  3. Fallegt útsýni og gott rými.

Möguleikar 

  1. Miklir möguleikar til að bæta aðstöðu til útiveru.

  2. Aðgangur að grænu svæði og líflegu umhverfi til staðar.

  3. Hægt að tengja útivistarsvæðið við umhverfið sem eykur

 notkunarmöguleika.
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7. Rannsóknarvinna

Annar þáttur í öflun upplýsinga fyrir hönnunartillöguna fólst í því að 

fá hugmyndir frá íbúum og starfsfólki dvalarheimilisins. Kanna þannig 

skoðanir þeirra á svæði til útvistar og taka þarfir og óskir þeirra með í 

verkefnavinnuna.

7.1 Viðtöl og niðurstöður

Fyrir rannsóknarvinnuna setti höfundur saman nokkrar spurningar út frá 

niðurstöðum rannsókna er varðar aldraða og útivist og útivistarsvæði 

við dvalarheimili.

Spurningarnar voru lagðar fyrir íbúa annars vegar og starfsfólk hins 

vegar. Ákveðinn spurningarlisti var fyrir íbúa og annar fyrir starfsfólk.

Íbúar heimilisins eru á þremur deildum, þeir eru misjafnir til heilsunnar 

bæði andlega og líkamlega. Því var ekki möguleiki á að spyrja alla 

vegna ástands þeirra heilsulega. Meira en helmingur heimilisins er  

hjúkrunarrými, á móti einum þriðja sem er dvalarrými. 

13 íbúar af 37 svöruðu spurningunum, sem er um 35% af heildarfjölda 

íbúa.

Eftirfarandi spurningar voru lagðar fyrir íbúa:

  1. Ferðu oft út ? – Hversu oft ferðu út ?

  2. Færirðu oftar út ef það væri hentugt og öruggt svæði til staðar ?

  3. Hvernig líður þér eftir útiveru ?

  4. Hvernig vildir þú hafa útisvæðið ?

  5. Hvað finnst þér þurfa að vera til staðar ?

  6. Stundaðir þú útivist áður fyrr ?

  7. Hvað viltu upplifa með því að fara út ?

  8. Viltu hafa frið og ró eða líf og fjör á útisvæðinu ?

  9. Viltu geta gert eitthvað sérstakt þegar þú ferð út ?

  10. Ertu sátt/ur við að vera mikið inni ?
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Þær niðurstöður sem fengust með þessum spurningum til íbúanna voru 

nokkuð áhugaverðar að mörgu leyti. Mörg svör samræmdust þeim 

rannsóknum sem gerðar hafa verið um aldraða og útiveru. Þörf fyrir að 

komast út er rík hjá öllum og útivera einkenndist af frelsistilfinningu. 

Óskir og þarfir voru misjafnar og einkenndust oft af því hvaða mögu

leikar væru í boði en einnig heilsufarslegu ástandi einstaklingsins.

Svörin hjá þessum 13 íbúum eru:

1. Allir fara út sem oftast en það einkennist af veðri og þannig er 

útivera mun meiri að sumri til en á veturna. Af þessum 13 eru 5 

manns rólfærir og geta farið frjálsir ferða sinna um allan bæinn á 

eigin vegum. Þeir fara út oftar en einu sinni á dag, hvernig sem 

viðrar. 

2. Allir þeir sem eru að einhverju leyti hamlaðir vegna heilsu og þurfa 

aðstoða við til að komast út, telja sig mundu fara oftar út ef til staðar 

væri öruggt og þægilegt svæði, sem kallaði á einhverja upplifun í 

útiverunni. 

3. Allir svara því til að þeim líði vel eftir útiveru. Séu frískari og glaðari.

4. Flestir nefna að þeir vilja hafa svæðið öruggt, skjólgott og fjölbreytt 

til athafna. Góða göngustíga til að fara um, bekki til að setjast niður 

og mismunandi rými til samveru. Þá nefna sumir að þeir vilja hafa 

svæðið þannig að hægt sé að njóta náttúru og upplifa umhverfið, 

finna goluna og frelsið, geta verið einn með sjálfum sér í friði og 

ró, en einnig að geta átt samskipti við aðra og skemmt sér við hinar 

ýmsu uppákomur.

5. Nokkuð skiptar skoðanir eru á því hvað fólki finnst þurfa að vera til 

staðar á svæðinu, þarfir og óskir eru mismunandi. Það tengist líka 

heilsu hvers og eins. Þessar hugmyndir nefna íbúar:

a. Fjölbreyttur gróður og göngustígar

b. Viðverusvæði, rými til að staldra við og njóta

c. Púttvöllur/minigolfvöllur.

d. Bekkir og borð

e. Blómakassar og matjurtakassar

f. Samverurými til ýmissa athafna og félagslegra samskipta

g. Gróðurskáli

h. Heitur pottur eða laug til að gera æfingar

i. Tæki fyrir æfingar og leiki

j. Róla til að setjast í

k. Handrið til að styðja sig við

l. Útibar
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6.  Allir hafa stundað útivist að einhverju leyti áður en þeir komu á 

dvalarheimilið, ef ekki sérstaka útivist þá mikla útiveru við vinnu 

eða annarra athafna.

7. Kröfurnar eru ekki miklar um ákveðna upplifun í útiveru. Flestir 

vilja bara njóta golunnar og fríska loftsins. Sumir vilja bara njóta 

frelsisins sem fylgir því að komast út, finna fyrir hamingju og njóta 

náttúrunnar. Aðrir nefna nauðsyn þess að styrkja sig líkamlega og 

andlega með útiverunni, en einnig að hitta fólk, upplifa umhverfið í 

kring og njóta útsýnisins.

8. Flest allir vilja hafa hvoru tveggja frið og ró á svæðinu, en einnig líf 

og fjör. Þannig vill fólk geta farið um útivistarsvæðið og notið þess 

að vera eitt með sjálfum sér í náttúrunni. En einnig vill fólk geta átt 

í félagslegum samskipum, vera saman í söng, grilli og gleði.

9. Það er álit allra að þeim finnst þeir ekki hafa þörf fyrir að gera 

eitthvað sérstakt þegar þeir eru úti, heldur einungis til að geta notið 

útiverunnar og veðursins á fallegum og góðum stað við heimilið, 

annað hvort eitt eða í samskiptum við aðra.

10. Enginn er sáttur við að vera mikið inni. Flestir vilja komast út sem 

oftast. En sumir eru samt farnir að sætta sig við það vegna aðstæðna 

og lélegrar heilsu.

Eftirfarandi spurningar voru svo lagðar fyrir starfsfólk:

  1. Finnst þér þurfa sérstakt útivistarsvæði við dvalarheimilið ?

  2. Mætti betrumbæta útisvæðið og hvað þarf að vera á útisvæði  

 fyrir íbúanna ?

  3. Mundi sérstakt útisvæði auka ferðir utandyra ?

  4. Hver væri ávinningur af sérstöku útivistarsvæði ?

  5. Heldurðu að útivera auki vellíðan  og heilsu ?

  6. Fyndist þér það jákvætt að geta farið oftar út með íbúana ?

  7. Hvað fyndist þér jákvætt við að geta farið oftar út með íbúana ?

  8. Hvað heldurðu að íbúar vilji helst upplifa í útiverunni ?

  9. Kallar útivistarsvæði á breytingu á vinnu starfsfólks ?

  10. Væri meiri útivist neikvæð eða jákvæð fyrir starfsfólk ?
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Það voru 18 starfsmenn af 54 sem svöruðu sem er um 33 %.

Niðurstöður úr svörum þeirra voru nokkuð líkar. Flestir voru sammála 

um meginefni spurninganna. Allir töldu útiveru af hinu góða og betri 

aðstaða eða sérstakt útivistarsvæði við heimilið mundi skapa bættari 

skilyrði til útiveru og fjölbreyttari möguleika í útiverunni.

Samantekt á svörum hjá þessum 18 starfsmönnum eru:

1. Flestöllum finnst vera þörf á sérstöku útivistarsvæði við heimilið. 

Hinsvegar nefna sumir að nánasta umhverfi bjóði upp á marga 

möguleika, en þá aðallega fyrir þá sem eru rólfærir á eigin vegum.

2.   Það sem fólk nefnir að þyrfti að vera á útisvæði eða hvernig það ætti 

að vera, er meðal annars:

a. Slétt flatlendi

b. Bekkir

c. Gróður og litir

d. Skjól

e. Góð tenging við almenning

f. Göngustígar og fjölbreyttar gönguleiðir, þar sem hægt er að   

ganga í hring

g. Gott aðgengi inn og út á svæðið, en einnig um svæðið

h. Opið og góð tenging við umhverfið, ekki aflokað

i. Gróðurkassar í hæð

j. Gróðurhús eða gróðurskáli

k. Svæði með aðstandendum

l. Svæði fyrir þjálfun og leikfimi

m. Góðan sólpall

n. Tjörn

o. Nægt rými og pláss

p. Æfingatæki og leiktæki

q. „Minigolf“, „boccia“, rými fyrir boltaleiki

r. Sandkassi fyrir börn

s. Hænsnakofi, dýr

t. Lundir og rjóður

3. Allir svara því til að sérstakt útivistarsvæði gæti aukið ferðir 

utandyra, sérstaklega ef um spennandi svæði væri að ræða sem 

hefði aðdráttarafl. Þá kemur fram að fjarlægðin frá heimilinu megi 

ekki vera of mikil og aðstæður þurfi að vera mjög góðar til að fara 

inn og út. Þá nefnir einn starfsmaður að sérstakt útisvæði sé góður 

kostur fyrir gesti og aðstandendur til að fara með ástvini sína í 

göngu og setjast niður í öðru umhverfi en inni á herbergjum eða í 

sameiginlegum rýmum.
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4. Margvísleg svör koma fram um hver yrði ávinningur að sérstöku 

útivistarsvæði. Má þar nefna:

a. Almenn vellíðan, líkamlega og andlega

b. Léttari lund, gleði og ánægja

c. Félagsleg samskipti, spjall og tengsl

d. Meiri útivera og samvera

e. Frjálsræði

f. Upplifun

g. Lífsgæði

h. Tilbreyting

5. Þá eru allir sammála því að útivera auki vellíðan og heilsu.

6. Einnig finnst öllum jákvætt að geta farið oftar út með íbúana.

7. Það sem flestum þykir jákvætt við að fara oftar út, er það að komast 

í ferskt loft, finna fyrir umhverfinu og eiga öðruvísi samverustundir. 

Tilbreytingin er einnig stór þáttur í útiveru, öðruvísi hreyfing, skynjun 

og snerting við náttúruna, einnig mannlífið sjálft og fjölbreyttari 

lífsgæði. Flestir telja sérhannað útivistarsvæði fyrir heimilið í heild, 

jákvætt bæði fyrir íbúa og starfsfólk.

8. Þau atriði sem starfsfólk telur helst að íbúar vildu upplifa eru meðal 

annars:

a. Efling á skynfærum, sjón, heyrn, lykt og snerting

b. Hreyfing

c. Sjá eitthvað fallegt og finna goluna

d. Sjá mannlíf og skynja umhverfið

e. Eiga öðruvísi samverustund

f. Upplifa náttúruna og veðrið

g. Finna gleði

h. Bara vera á öðrum stað

i. Fylgjast með einhverju

j. Njóta staðar og stundar

9. Flestum finnst útivistarsvæði ekki kalla á neina breytingu á vinnu 

starfsfólks, heldur getur það bara verið inni í daglegri rútínu þótt 

væri farið oftar út. Sumir telja að það hafi áhrif á skipulag, en sé 

samt jákvætt. Hægt sé að hafa daglegar útiferðir skipulagðar inni í 

félagsstarfseminni, til dæmis útiveruhóp. Þá nefnir einn starfsmaður 

að ef útisvæðið sé of stórt og of langt í burtu geti það orðið til þess að 

vinnusvæðið stækkaði og þá geti yfirsýn orðið erfiðari. Annar nefnir 

að afgirt svæði fyrir ákveðna íbúa skapi öryggi í útiveru þeirra.

10. Allir telja að meiri útivist sé jákvæð fyrir starfsfólkið. Ávinningur sé 

sá að geta notið útiveru með íbúum og átt samskipi við þá á öðrum 

grundvelli. Það sé gefandi fyrir alla, skapi tilbreytingu og muni 

brjóta daginn upp.
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7.2 Samantekt rannsóknar - þarfir og óskir íbúa

Þarfir íbúa á dvalarheimilinu Dalbæ einkenndust af því að flestir vildu 

geta komist út í stuttan tíma helst daglega til að njóta veðursins og geta 

andað að sér frísku lofti. Íbúar fundu fyrir ákveðnu frelsi við það að 

komast út, sem höfundi finnst mjög athyglisverður punktur. Það segir 

okkur hvað útivera er nauðsynleg fyrir sálina.

Veðrið spilar auðvitað stóran þátt í því hvort hægt sé að fara út eða 

vera úti, sérstaklega á veturna, en það virðist sem íbúar sætti sig við 

að komast ekki út þegar illa viðrar. En vildu þá gjarnan fara í bíltúr í 

staðinn til að upplifa tilbreytingu og sjá tilveruna fyrir utan heimilið.

Íbúarnir eru mjög misjafnt á sig komnir, bæði andlega og líkamlega. 

Þeir heilsuhraustustu sem geta farið um allt sjálfir, láta veðrið ekkert 

stoppa sig. Þeir geta farið hvert sem er um bæinn og kemur það þeim 

vel hversu miðsvæðið dvalarheimilið er. Aðrir eru háðir aðstoð við að 

komast út og vildu þá gjarnan komast oftar út, ef betri og spennandi 

aðstaða væri til staðar við heimilið. Svo eru nokkrir sem geta lítið tjáð 

sig, en hafa örugglega yndi af því að finna goluna og upplifa umhverfið 

utan við heimilið.

Þegar teknar eru saman óskir þeirra sem tjáðu sig um það hvað þeir vildu 

hafa á útivistarsvæðinu, þá einkennast þær af upplifun og frelsi. Íbúar 

nefndu að þeir vildu hafa svæðið öruggt og þægilegt, ekki of langt í 

burtu frá heimilinu og ekki of stórt. Íbúar vildu hafa góðan göngustíg og 

leiðir til að fara um svæðið, bekki með reglulegu millibili til að hvílast 

og gróður til að njóta. Þá fannst þeim nauðsynlegt að á svæðinu væru 

mismunandi rými til ýmissa athafna. Rými til að njóta náttúru, rými til 

æfinga og leikja og rými fyrir samveru.

Þannig má segja að kröfurnar séu ekki miklar, enda ekki auðvelt fyrir 

heimilisfólk að átta sig á því hvernig útivistarsvæði gæti komið til 

með að líta út. Þeirra ósk er einfaldlega sú að fá tilbreytingu, upplifa 

umhverfi, mannlífið og náttúruna, og njóta frelsis með því að komast út.
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8. Niðurstöður 

Niðurstaða þessa verkefnis er tillaga að útivistarsvæði við dvalarheimilið 

Dalbæ á Dalvík. Þær upplýsingar og fróðleikur sem þetta verkefni hefur 

að geyma um slík svæði mun verða sett fram við útfærsluna. Þá mun 

verða gengið út frá þeirri þörf sem aldraðir hafa fyrir útivist, bæði það 

sem rannsóknir gefa til kynna og út frá niðurstöðum viðtala við íbúa og 

starfsfólk Dalbæjar. Einnig verður gengið út frá greiningunni á svæðinu 

varðandi hönnunina og þannig tekið tillit til þeirra þátta sem skipta máli 

fyrir útivistarsvæði.

8.1 Hönnunarforsendur

Þær forsendur sem gengið er út frá í hönnunartillögunni eru niðurstöður 

út frá fræðilegri samantekt verkefnisins og þarfagreiningu.

Forsendurnar fyrir útivistarsvæði við dvalarheimilið eru þær að þörf er 

á slíku svæði til að hægt sé að njóta útiveru í meira mæli en nú er gert.

Tekið er mið af þeim þáttum sem koma fram við greiningu á svæðinu og 

umhverfi þess og forsendur einnig unnar út frá þeim.

Helstu forsendur eru:

Skjól

Útsýni

Göngustígar

Staðarandi svæðisins

Gott aðgengi og öryggi

Gróður og vatn

Fjölbreytt rými til athafna

Svæðið þarf ekki að vera mjög stórt og ekki of langt frá heimilinu. Það 

þarf að vera með fjölbreyttum rýmum til ýmissa athafna og með ólíkum

gönguleiðum sem tengja rýmin saman, en jafnframt öruggt og þægilegt.

Með þessum hönnunarforsendum er tryggt að útivera íbúa á 

dvalarheimilinu verður eftirsóknarverðari og veitir þeim gleði og 

ánægju en bætir einnig heilsu og vellíðan.
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8.2 Hönnunartillaga

Mjög takmarkað útivistarsvæði er til staðar við dvalarheimilið Dalbæ. 

Því er það mikill ávinningur að koma slíku svæði upp svo íbúar, 

aðstandendur, starfsfólk og aðrir geti notið útiveru á sem bestan hátt. 

Í tillögunni eru teknir með allir þeir þættir sem hafa þarf í huga við 

skipulag slíks svæðis en auk þess eru hugmyndir og óskir íbúa og 

starfsfólks virtar, við útfærslu á hönnuninni.

Tilgangur með hönnun á útivistarsvæðinu er fyrst og fremst að útbúa 

gott umhverfi til að efla útiveru og skapa með því aðstæður til að styrkja 

félagsleg samskipti. Þá einnig veita tilbreytingu til athafna og auka 

þannig á lífsgæði íbúanna. Og síðast en ekki síst að bæta andlega og 

líkamlega heilsu sem felst í þeim tækifærum sem almenn útivera gefur.

Hönnunartillagan er á mjög afmörkuðu svæði í skjóli við dvalarheimilið. 

Leitast er við að skapa útfærslu sem byggir á þáttum sem hentað geta 

fyrir slíkt svæði og notendur þess. Þannig eru fjölbreytt svæði til athafna  

til staðar, með gróðri, gönguleiðum og bekkjum, svo allir geti notið 

útiverunnar og upplifað eitthvað ánægjulegt.

Helstu grunnþættir í hönnunartillögunni eru:

Glerskáli

Skjólsvæði

Samverusvæði

Matjurtakassar

Göngustígar  bekkir

Vatn  heitur pottur  tjörn

Gróður  náttúra  landslag

Rými fyrir mismunandi athafnir

Þema í hönnunartillögu að útivistarsvæðinu er upplifun. 

Hönnunartillagan er þannig byggð út frá þeirri hugmynd að íbúarnir 

njóti frelsis með útiverunni og upplifi tilbreytingu á göngu sinni um 

svæðið. Þarfir þeirra og óskir verði uppfylltar á sem einfaldastan hátt.
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Hönnunartillagan samanstendur af 11 rýmum fyrir mismunandi athafnir. 

Rými fyrir æfingar og leiki, rými til samskipti og samveru, rými til að 

upplifa frið og ró og rými til að njóta náttúru og útsýnis. Hvert rými 

fyrir sig er hannað fyrir það sem á sér stað í rýminu. Æfingatæki 

eru á æfingasvæðinu, leiktæki á leiksvæðinu og lítill golfvöllur á 

púttsvæðinu. En þessi rými eru einnig aðgengileg fyrir almenning og 

leiksvæðið sérstaklega fyrir leikskólabörnin sem eru rétt við hliðina á 

dvalarheimilinu. Öll rýmin eru með borðum og bekkjum. 

Göngustígur liggur um allt svæðið og tengir saman rýmin. Hægt er að 

fara nokkrar leiðir og í hringi um svæðið. Í miðju svæðisins er torg 

sem allar gönguleiðir liggja inn á og út frá torginu liggur svo leið út á 

almenningsgöngustíg sem tengist svæðinu. En svæðið er einnig hugsað 

sem útivistarsvæði fyrir almenning til að skapa félagsleg tengsl og 

samskipti við íbúa dvalarheimilisins. Allt undirlag er steypt, hellulagt 

eða úr timbri, svo aðgengi er gott og öruggt á öllu svæðinu. Einnig er 

aðgengi inn og út úr byggingunni öruggt og þægilegt.

Við vesturenda heimilisins er timburpallur sem er lokað afdrep fyrir íbúa 

sem ekki geta verið á öðru svæði vegna veikinda. Á milli vesturálmu og 

nýrra viðbyggingar er gróðuskáli sem nýtist vel á köldum vetrardögum. 

Skálinn gefur birtu sem glæðir inniveruna og veitir yl í hjartað.

Heitur pottur er í skjóli við gróðurskálann og tjörn sem laðar að fugla í 

náttúrulegu landslagi. Yfir tjörnina liggur göngustígur en einnig er hægt 

að fara yfir hana á timburbrú og við enda hennar á litlum timburpalli er 

gróðurhús sem hægt er að setjast inn í og njóta umhverfisins.

Á miðju svæðinu er einnig gott rými með grillhúsi, borðum og 

bekkjum, þar er hægt að vera með ýmsar uppákomur og skemmtanir. 

Ræktunarsvæðið er með ræktunarkössum í þægilegri hæð fyrir íbúa 

og við endann á kössunum er borð til að athafna sig fyrir sáningu og 

uppskeru.

Mikill gróður er á svæðinu og afmarkast rýmin með honum. Gróðurinn 

er af ýmsum toga, blómstrandi plöntur, runnar og há tré. Einnig eru 

stórir steinar og grjóthleðslur í og við beðin til að brjóta upp slétt 

landslagið og skapa náttúrulega stemmningu. Framan við svæðið í átt 

að almenningsstígnum er svo grasflöt og þaðan er líka útsýni í allar áttir.

Hönnunartillagan er þannig einföld og afmarkast við þá notendur sem 

koma til með að nota svæðið, það er ekki oft stórt og rýmin lítil og 

notaleg svo félagsleg samskipti geti átt sér stað. Lagt er þannig upp með  

hönnunartillögu að útivistarsvæði við dvalarheimilið Dalbæ á Dalvík, 

sem líkist garði þar sem hægt er að ganga um, njóta, skoða og upplifa 

það frelsi, sem íbúar töluðu um að þeir finndu fyrir með útiveru. 
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Mynd 83: Grunnteikning af hönwnunartillögunni. 

Útivistarsvæði við dvalarheimilið Dalbæ  á Dalvík.

Mælikvarði 1:500
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Mynd 84: Hönnunartillagan og umhverfið. Svæðið fyrir og eftir.
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Útivistarsvæðið er fjölbreytt, með mörgum rýmum, góðum gönguleiðum, 

og miklum gróðri. Sum rými eru afmörkuð en önnur opin og tengjast 

við gangandi umferð í nágrenninu. Þannig nýtist útivistarsvæðið einnig 

fyrir almenning og skapar þannig jákvæð félagsleg tengsl. 

Mynd 86 sýnir sniðteikningu af miðju svæðisins og á mynd 85 má sjá 

hvar þessi sniðlína liggur. Á sniðteikningunni má sjá hvernig svæðið 

skiptist í rými og gönguleiðir á milli. Í miðjurýminu er lítill skáli 

fyrir grill eða aðrar athafnir og borð og bekkir. Þar væri hægt að hafa 

uppákomur eða aðrar skemmtanir. Mikill gróður er svo á milli rýmanna 

og göngustígar liggja þannig innan um gróður og að hverju rými. 

Mynd 85: Grunnmynd með merktri sniðlínu.

A A1

Mynd 86: Sniðteikning úr miðju útivistarsvæðisins.

Húsnæði dvalarheimilisins og stækkunin með gróðurskálanum á milli 

skapar góða vörn gegn norðanátt og þannig myndast gott skjól inn á 

svæðinu. Þetta getur hins vegar valdið því að mikill snjór safnast á 

svæðið í snjóþungum vetrum. Þar sem svæðið liggur vel að sól allan 

Mælikvarði 1:200

A A1

daginn er gott að hafa gróður sem skýlir fyrir sterkri sól á heitum 

sumardögum. Fjölbreyttar gönguleiðir eru innan um gróður og hægt að 

komast í tengsl við náttúru.
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Rýmin í hönnunartillögunni:

1. Samverusvæði

2. Matjurtaræktun

3. Leiksvæði fyrir börn

4. Útsýnissvæði

5. Púttvöllur

6. Æfingasvæði

7. Grillsvæði

8. Náttúrusvæði

9. Heitur pottur

10. Gróðurskáli

11. Svæði með aðstandendum

1

2

3

4
5

6

7
8

9     10
11

Mynd 87: Rými í hönnunartillögu.
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Blágreni

Alparifs

Birki

Lerki

Rifsber

Í hönnunartillögunni er gert ráð fyrir fjölbreyttum gróðri, sem afmarkar 

rýmin en einnig eru blóm og fjölær gróður meðfram göngustígunum. 

Uppistaðan í hærri trjáplöntum er blágreni, lekri og birki. Annar gróður 

samanstendur af blómstrandi runnum og fjölærum plöntum. Inn á 

milli beðanna er svo grjót og mosi til að skapa náttúrulegt umhverfi. 

Grasblettir eru svo kringum svæðið og utan við það.

Á þessari mynd má sjá flæði eftir gönguleiðum um svæðið, bæði inn á 

svæðinu og meðfram því. Lituðu flekarnir eru afmörkuð rými til ýmssa 

athafna og tengja gönguleiðirnar þau saman á ýmsa vegu. Gönguleiðirnar 

eru þannig fjölbreyttar og hægt er að upplifa ýmislegt á leiðinni.

Mynd 88: Gróður og græn svæði. Mynd 89: Flæði um svæðið.
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Mynd 90: Grunnmynd fyrir stemningsmyndirnar.

                 Staðsetning stemningsmynda merkt með myndanúmerinu.

91

92

93

94

95

96
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Mynd 91: Útsýnissvæðið og leiksvæðið. 

Stemningsmynd yfir stóran hluta útivistarsvæðisins. Á þessari mynd sést 

leiksvæðið sem börn af leikskólanum geta nýtt sér, þar geta íbúar fylgst 

með leik barnanna. Aðalgöngustígurinn liggur við svæðið og hér er fallegt 

útsýni yfir fjöllin og kirkjuna. Golfvöllurinn sést svo ofan við svæðið.
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Mynd 92: Svæði með aðstandendum. 

Þetta svæði er nokkurs konar afdrep, þar sem íbúar geta komið saman með 

sínum aðstandendum. Rólegt og kyrrlátt svæði þar sem hægt er að hafa gott 

næði en þó í tengslum við umhverfið.  Hér sést einnig í tjörnina og pallinn 

umhverfis hana. Gróðurinn er fjölbreyttur og leikur stórt hlutverk í hönnuninni.
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Mynd 93: Í skjóli trjánna.

Göngustígur með trjágróðri á alla kanta. Hér er hægt að hittast og spjalla 

saman, eða ganga inn í önnur rými. Hér mætast allar gönguleiðir. 

Gróðurinn meðfram göngustígunum er fjölbreyttur, sígræn tré, blómstrandi 

runnar og fjölær náttúrugróður. Bakatil sést í dvalarheimilið.
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Mynd 94: Torgsvæði.

Gönguleiðir mætast á þessu torgi í miðjunni. Á torginu er varða með ljósi sem 

vísar veginn þegar skyggja tekur. Umhverfis vörðuna er hægt að tylla sér. 

Til hægri sést í æfingasvæðið þar sem eru tæki og rými fyrir útileikfimi. Aftan 

við það er svo útsýnissvæðið, með fallega fjallasýn og opna svæðið utan við.
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Mynd 95: Matjurtarsvæði.

Stemningsmynd af matjurtarræktuninni og útfærslunni á ræktunarkössunum. 

Þeir eru í misjafnri hæð og á hliðunum eru borð, þannig er hægt að sitja eða 

standi til að athafna sig í ræktuninni.Til hægri sést í samverusvæðið, þar  

eru borð og stólar og hægt að borða og drekka úti í góðu veðri.
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Mynd 96: Samverusvæði.

Aðalsamverusvæðið þar sem hægt er að koma saman og drekka kaffi útivið. 

Svæðið er sólríkt og skjólsælt og frá því liggja svo leiðir í allar áttir. 

Á þessari stemningsmynd sést yfir í önnur svæði þar sem gróðurinn er ekki svo 

hár ennþá. Einnig sést í gróðurskálann og litla gróðurhúsið við tjörnina.
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Mynd 97: Samverusvæði eftir nokkur ár.

Endanleg hugmynd af svæðinu þar sem gróðurinn er kominn í góða hæð og 

skermir af svæðin. Stór grjót í beðunum gerir svæðið meira náttúrulíkt og 

gönguleiðirnar eru í sveigju og boga innan um falleg blóm og tré. Bekkir eru 

um allt til að setjast og hvílast. Úr gróðuskálanum er fallegt útsýni yfir svæðið.
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Umræður og lokaorð

Niðurstöður þessa verkefnis felast í hönnunartillögu að útivistarsvæði. 

Tillagan hefur að geyma þá þætti sem skipta máli við skipulag á 

afmörkuðu svæði, þar sem notendur eru ákveðinn hópur og aðstæður 

sérstæðar. Niðurstöðurnar sýna hvernig hægt er að gera lítið afmarkað 

svæði að aðlaðandi og áhugaverðu útivistarsvæði, með fjölbreyttum 

rýmum til ýmissa athafna. Svæðið er í nánum tengslum við notendur 

og umhverfi sitt. Það uppfyllir þær aðstæður sem þarf til að ná ákveðnu 

markmiði. En markmiðið með hönnunartillögunni er að auka útiveru og 

skapa þannig tilbreytingu og upplifun. Til að ná þessu markmiði þarf 

þannig að vera til staðar svæði til útivistar sem dregur fólk að, er öruggt 

og þægilegt og hefur eitthvað upp á að bjóða.

Með þessu verkefni hefur verið leitast við að svara því hvort útivera 

hefur áhrif á líðan og heilsu aldraðra og hvort þörf sé á útivistarsvæði 

við dvalarheimili og þá hvers konar útisvæði ? Ljóst er að útivera 

hefur góð áhrif á aldraða sem og aðra og víða er þörf á útivistarsvæði 

við dvalaheimili til að auka útiveru þeirra íbúa sem þar búa. Hvernig 

útivistarsvæðið þarf að vera skipulagt fer eftir aðstæðum og efnum á 

hverjum stað, en ákveðnir grundvallarþættir þurfa samt að vera til staðar, 

s.s. þættir er varða öryggi, þægindi og aðstæður þeirra sem svæðið nota.

Það er von höfundar að í framtíðinni verði tekið meira tillit til þess 

að dvalarheimili þurfa á útivistarsvæðum að halda, líkt og skólar og 

leikskólar. Þörfin fyrir útiveru minnkar ekki með aldrinum, og komandi 

kynslóðir sem hafa stundað mikla útivist, munu koma til með að hafa 

meiri áhuga á umhverfi sínu og útiveru þegar horft er til framtíðar.

Útiveruaðstaða á dvalarheimilum verður að vera til staðar þannig að 

íbúar geti notið náttúrunnar, veðursins og þeirrar frelsistilfinningar sem 

felst í því komast undir bert loft, finna lífið fyrir utan heimilið og upplifa 

umhverfið í allri sinni dýrð.

Hönnunartillagan fyrir dvalarheimilið Dalbæ á Dalvík er ein hugmynd 

af því hvernig hægt er að koma upp útivistarsvæði við lítið heimili, 

útisvæði sem er ekki of stórt, ekki of langt frá og í góðum tengslum við 

umhverfi sitt. Þetta útivistarsvæði gæti líka verið almenningsgarður, þar 

sem það er mjög miðsvæðis í bænum, í góðu skjóli og tengir saman helstu 

gönguleiðir við miðbæinn. Með almennri notkun á útivistarsvæðinu   

gætu samskipti milli bæjarbúa og íbúa dvararheimilisins átt sér stað og 

tengsl þannig myndast milli kynslóða, öllum til fróðleiks og ánægju.
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