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Ágrip 

Markmið þessa verkefnis er að vekja athygli á mikilvægi gæða við sundlaugar og umhverfi 

þeirra. Fjórar sundlaugar á Suðurlandi eru skoðaðar sem tilviksrannsókn og þær metnar út frá 

þáttum sem snúa að aðgengi, gróðri og útsýni.  

Eftirfarandi sundlaugar voru skoðaðar: Skeiðalaug í Skeiða- og Gnúpverjahrepp, Reykholtslaug 

í Bláskógabyggð, sundlaugin Borg Í Grímsnesi og Laugaskarð í Hveragerði.  

Farið er yfir niðurstöður rannsókna um mikilvægi gróðurs, til andlegrar endurheimtar, þróun 

lauga, potta og tengingu við heita vatnið og hverasvæðin og rætt um sérstöðu sundmenningar 

Íslendinga og mikilvægi sundlaugarinnar í félagslegu samhengi til að stunda hreyfingu, slökun 

og félagsleg tengsl. Sýnd er tenging við fræði Jan Gehl og rýnt í athafnir fólks s.s. nauðsynlegar, 

valkvæðar og félagslegar. Þær athafnir hafa lykiláhrif á hvernig rými eru notuð. Þá spilar 

fagurfræði stóran þátt í aðdráttaraflinu. 

Að hafa upphitaðar laugar í öllum sveitum er í raun mjög sérstakt og sér íslenskt. Íslendingar 

alast upp í sundlaugum frá blautu barnsbeini og talað er um að sundlaugarnar hér á Íslandi gegni 

sama hlutverki og torg erlendis, svæðin þar sem fólk hittist. En umhverfi lauganna er eins 

misjafnt eins og  þær eru margar. Ólík leiktæki eru í boði, en flestar hafa þær hinn vinsæla heita 

pott sem er eitt aðal aðdráttaraflið. Einnig er farið yfir grænu svæðin sem eru okkur svo 

mikilvæg og margar rannsóknir hafa sýnt tengsl á milli þeirra og geðheilbrigðis og vellíðunnar. 

Kannað verður hvernig staða þeirra er á völdum laugum. 

Athuganir sýndu (sbr. gátlistar) að aldur skipti ekki máli í mati þeirra þátta sem metnir voru. 

Elsta sundlaugin, Laugaskarð í Hveragerði var afgerandi best (varðandi þá þætti sem athugaðir 

voru), en Skeiðalaug kom síst út. Í gátlista má greina hverju var ábótavant. Í kjölfarið kemur 

höfundur með tillögur að viðbótum sem tengjast inn á fjölbreyttari upplifun, þægindi og bætt 

er inn lífrænum efnivið til að auka líkur á endurheimt, aukinni slökun og næringu sálarinnar.  

Athyglisvert er að enginn landslagsarkitekt kom að hönnun útisvæða við þessar sundlaugar og 

einnig má velta fyrir sér hvort mikill gróður í og við Laugaskarð, tengist langri 

garðyrkjumenningu á svæðinu. 

Lykilorð: sundlaugar, hönnun, pottar, heitt vatn, upplifun, endurheimt, umhverfi, fjölbreytni, 

lýðheilsa, geðheilbrigði,. 
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1. Inngangur 

 

1.1 Tilurð verkefnis 

Í þessu verkefni eru skoðuð ítarlega 

umhverfi fjögurra sundlauga. Þær eru: 

Skeiðalaug í Skeiða- og 

Gnúpverjahrepp, Reykholtslaug í 

Bláskógabyggð, sundlaugin Borg Í 

Grímsnesi og Laugaskarð í Hveragerði. 

Sjá má staðsetningu lauga sem rætt 

verður um á mynd 1. Ýmsir þættir hafa 

ýtt undir hugmynd þessa 

verkefnis.  Höfundur er alin upp samhliða skógrækt og fegrun á umhverfi æskuheimilis síns á 

Helgastöðum í Bláskógabyggð.  Lærði garðyrkju á Reykjum í Ölfusi og útskrifaðist þar vorið 

2004 sem garðyrkjufræðingur og er auk þess með sterka tengingu við Noreg og þekki 

baðmenningu þeirra. Tenging við náttúruna hefur alltaf verið sterk. Í Noregi hefur fólk baðað 

sig í sjónum og þar lærði móðir höfundar að synda á sumrin. Hér fóru heimamenn oft í Stóru-

Laxá á heitum sumardögum til að kæla sig og eiga skemmtilega stund. Sundferðir í Skeiðalaug 

voru tíðar. 

Námsefni á Hvanneyri sem tengist upplifun og næringu fyrir sálina eða, endurheimt brostinnar 

sálar, vöktu aukinn áhuga á umhverfinu og þær upplýsingar hve mikilvægur gróður er fyrir 

andlega heilsu.  Rannsóknir sem sýna mikilvægi gróðurs í umhverfi okkar ekki síður en vatnið. 

Að hafa aðgang að náttúru í daglegu lífi eiga ekki að vera forréttindi fárra heldur réttur allra.  

Reynslan sýnir að sundlaugar eru mjög vinsæll áningarstaður okkar Íslendinga ekki síður en 

erlendra ferðamanna. Upplifun er ólík eftir stöðum og fróðlegt er að bera saman hér nokkrar 

sérvaldar laugar. Þar mun nýtast upplifun höfundar í samanburði á umgjörð og upplifun. 

 

 

Laugaskarð 

Borg í Grímsnesi 

Reykholtslaug 

Þjórsárdalslaug 

Skeiðalaug 

Mynd 1 Staðsetning sundlauga. Map.is 

 

Mynd 2 Staðsetning sundlauga 
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1.2 Markmið og spurningar 

Í þessu verkefni verður leitast við að greina og skoða umgjörð og rýmistengda þætti fjögurra 

sundlauga á Suðurlandi. Áhersla verður lögð á umgjörð og hlutfall grænna og grárra svæða. 

Kanna styrki og veikleika valinna sundlauga og athuga hvernig aðkoma að sundlaugunum er 

háttað og aðgengi fatlaðra og kanna hvort sundlaugarnar hafi einhverja sérstöðu. Kanna hvernig 

gróður er á svæðunum, og þá hvaða tegundir eru og hvort gróðurinn sé að veita skjól eða auka 

fegurðargildi. Ástand lauganna tekið fyrir ásamt aldri þeirra.  Niðurstöður nýttar til úrbóta fyrir 

útvaldar laugar sem verða hafðar í tilviksrannsókn. Úrbætur miðast við aukna notkun á 

náttúrulegum efnum.  

• Greina landfræðilega staðsetningu 

• Greina aðkomu, hlutfall og tegund gróðurs og lýsingar 

• Koma með úrbætur til fjölbreyttari og bættrar notkunar 

Rannsóknarspurningin er: Með hvaða hætti er hægt að auka gæði á sundlaugarsvæðum?  

 

 

 

  



9 

 

2. Efni og aðferðir  

2.1 Vinnuferli og gögn 

Hugmynd að verkefninu var komin sumarið 2021 og fór höfundur að líta betur í kring um sig 

þegar farið var í sund. Vinna að verkefninu hófst í lok nóvember 2021 þegar höfundur hóf vinnu 

við að móta rannsóknarspurningu og markmið í samráði við leiðbeinanda og gera samning um 

Bs. verkefni. Þann 31. janúar var fyrsta kynning á verkefninu og hófst í kjölfarið gagnaöflun og 

heimildavinna. Höfundur hafði samband við aðila í sundlaugunum og lagði fyrir þá spurningar 

tengda ritgerðinni. Einnig er gátlisti með frekari skýringum síðar í kaflanum hafður til 

viðmiðunar um einkunnagjöf. Höfundur fór í vettvangsheimsóknir, skoðaði svæðin nánar, tók 

ljósmyndir, fann loftmyndir af map.is og fékk grunnteikningar hjá sveitarfélögum og skjalasafni 

Árnessýslu. Þann 15. mars var síðan haldin seinni kynning á lokaverkefnum útskriftarnema þar 

sem verkefninu var gerð nánari skil. Í apríl var unnið úr greiningum og lokavinna við verkefnið.  

 

2.2 Aðferðir og gögn 

Til að svara rannsóknarspurningunni og meta gæði sundlauganna eru skoðaðar forsendur um 

mikilvægi gróðurs, lýsingar og útsýnis. Við gagnaöflun voru notaðar bækur og vísindagreinar 

um mikilvægi gróðurs og íslenska sundmenningu. Þá var einnig stuðst við erlendar og íslenskar 

heimildir. Gerður var gátlisti til að meta áðurnefnda þætti. Grunnmyndir voru síðan notaðar til 

að fá afmarkaða stærð og hlutfall af grænum og gráum svæðum. Einnig voru skoðaðar 

reglugerðir um hollustuhætti á sund- og baðstöðum  ásamt aðgengi fatlaðra. Höfundur kynnti 

sér einnig markmið Velferðarráðuneytis til að styrkja heilbrigði Íslendinga 

(Velferðarráðuneytið, 2016). Farið var á sundlaugarsvæðin, gengið um og skoðað, teknar 

myndir og rætt við starfsmenn. Í viðauka 1 er listi yfir spurningar til þeirra. Þær forsendur sem 

eru kynntar sem ýta undir gæði eru svo nýttar í hönnunartillögu á ákveðnum sundlaugum.  

Eftirfarandi gögn voru meðal annars notuð við vinnslu verkefnisins: • Life Between Buildings 

eftir Jan Gehl • heimildamyndin Sundið, eftir Jón Karl Helgason • Umhverfi dvalarheimila 

(2008), eftir Mörtu Maríu Jónsdóttur • Anna María Pálsdóttir o.fl. (2021) • Peter Ulrich (1984) 

• Velferðarráðuneytið (2016) • Anna María Bogadóttir (2021, kafli 4). 

Kynningar voru unnar á Microsoft Power Point, og notast við Adobe Photoshop við 

myndvinnslu. Microsoft Word var notað við textasmíðar  og nýtt við uppsetningu. Microsoft 

Excel var notað við töflugerð, Adobe Indesign var nýtt fyrir myndvinnslu og einnig Adobe 
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Photoshop. Teikningar eftir höfund lagðar fram í hugmyndavinnunni. Gerður var gátlisti til að 

fá sameiginlegar niðurstöður af hverjum stað fyrir sig. Lesið er úr niðurstöðum í samantekt. 

Gátlistinn og áhersluþættir hans eru: stærð, aðgengi, skjól, 

gróður, hljóðvist, fjölbreytni, lýsing, útsýni og útlit. Þetta eru 

þau atriði sem tekin voru til athugunar og höfð sem forsenda 

fyrir gátlista. Notast er við liti til að segja til um ástand þáttanna 

eins og sést á töflu 1.  

Hér kemur nánari útskýring á atriðum gátlistans og spurningar tengdar honum: 

Stærð. Hversu stórt er sundlaugarsvæðið og hve stór er sundlaugin sjálf. Er góð rýmiskennd 

eða er rýmið lítið og virkar þröngt.  

Aðgengi. Er bundið slitlag á bílastæði eða möl. Er merkt bílastæði fyrir fatlaða, og hversu 

ítarlega. Er aðgengi fatlaðra gott inn á laugarsvæði og er salernisaðstaða fyrir hjólastóla.  

Skjól. Hversu gott skjól er inni á svæði. Hvað er það sem veitir skjól, byggingar, staðsetning, 

hljóðmön, gróður.  

Gróður. Er gróður á svæðinu. Hvaða tegund er af gróðri, lauftré eða barrtré. Grasflatir eða tré 

og runnar. Einnig ef það eru blómapottar fyrir sumarblóm eða með fjölærum tegundum.  

Hljóðvist. Er gott næði á svæðinu frá utanaðkomandi áreiti eins og bílaumferð eða leiksvæði.  

Fjölbreytni. Fjöldi baðlauga og mismunandi gerð. Rennibraut og gufubað og jafnvel eitthvað 

annað sem er staðnum til framdráttar. 

Lýsing. Er lýsing ofan í laug, meðfram laug. Lýsing á pottasvæði og almennt lýsing sem eykur 

öryggi.  

Hitalagnir. Eru hitalagnir við aðkomu og úti á sundlaugarsvæði til að auðvelda umgang á 

veturna vegna snjósöfnunar. 

Útsýni. Er útsýni frá laug og pottum eða er rýmið lokað. 

Útlit. Er sundlaug og bygging til prýði. Fegurð í hönnun og gott viðhald eykur gildi útlits.  

Litur  Skýring Stig  

 Ekki til staðar 0 

  Ábótavant  1 

  Í lagi 2 

  Mjög gott 3 

Tafla 1. Gátlisti 

 

Tafla 1.  

 

Tafla 1.  

 

Tafla 1.  
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2.3 Uppbygging ritgerðar 

Verkefnið skiptist í átta kafla (tafla 2). Í fyrsta kaflanum, 

inngangi, er rætt um tilurð verkefnis, markmið þess og í 

lokin er sett fram rannsóknarspurning. Í öðrum kafla er 

farið yfir efni og aðferðir. Tekið er saman vinnuferlið, og 

þau gögn og forrit sem notast var við. Í þriðja kafla er 

fræðileg samantekt og er fjallað um þær rannsóknir sem 

stuðst er við og sem fjalla um mikilvægi gróðurs, vatnið, 

tilurð sundlauga og þróun sundlaugasvæða. Í fjórða kafla 

er farið yfir þau atriði sem skoðuð eru við valdar 

sundlaugar. Fjallað er um þær í aldursröð, sú elsta fyrst. Í 

fimmta kafla er fjallað um forsendur til endurbóta og 

lagðar fram hönnunartilllögur. Í sjöunda kafla eru 

umræður út frá rannsókn og rannsóknarspurningu svarað. 

Í Lokaorðum eru hugrenningar höfundar. 

  

Tafla 2: Uppbygging ritgerðar 

 

Tafla 2: Uppbygging ritgerðar 

 

Tafla 2: Uppbygging ritgerðar 

 

Tafla 2: Uppbygging ritgerðar 

1. Inngangur 

 

2. Mynd 3 Hengigjörð, 

notuð við 

sundkennsluInngangur 

 

3. Inngangur 

 

4. Mynd 4 Hengigjörð, 

notuð við 

sundkennsluInngangur 

2. Efni og aðferðir 

 

3. Efni og aðferðir 

 

4. Efni og aðferðir 

 

5. Efni og aðferðir 

3. Fræðileg samantekt 

 

4. Fræðileg samantekt 

 

5. Fræðileg samantekt 

 

6. Fræðileg samantekt 

4. Athugunarsvæði 

 

5. Athugunarsvæði 

 

6. Athugunarsvæði 

 

7. Athugunarsvæði 

5. Niðurstöður 

 

6. Hönnun 

 

7. Hönnun 

 

8. Hönnun 

6. Úrbótatillögur 

 

7. Niðurstaða 

 

8. Niðurstaða 

 

9. Niðurstaða 

10. Umræður 

 

11. Umræður 

 

12. Umræður 

 

13. Umræður 

         8.   Lokaorð 

7. Umræður 

 

8. Umræður 

 

9. Umræður 
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3. Fræðileg samantekt 

 

3.1 Ágóði gróðurs 

Hér á Íslandi hafa sundlaugarnar þróast í að vera eitt okkar helsta almenningssvæði, þar sem 

fólk hittist líkt og á torgum og í görðum erlendis. Í bókinni, Mannlíf milli húsa (2018), eftir Jan 

Gehl, sem hefur gert margar kannanir um almenningsrými, er fjallað um þrenns konar athafnir 

fólks utandyra. Nauðsynlegar athafnir, valkvæðar athafnir eða það fer út vegna félagslega 

þáttarins. Nauðsynleg ástæða að fara út, getur verið vegna vinnu, skreppa út í búð, eða vegna 

heilsufarsþátta eins og að þurfa að hreyfa sig. Valkvætt er þegar fólk fer út til að viðra sig, fara 

í sólbað, göngutúr og sitthvað fleira. Félagslegt er þegar fólk fer til að hitta aðra og spjalla. Þetta 

þrennt tengist mjög menningu sundlauganna ef við lítum á þær sem hluta af okkar 

almenningsrými. Sumir þurfa að fara í sundkennslu eða æfingar, aðrir eru að fara í sólbað eða 

slökun og síðan eru þeir sem sækja í félagsskapinn. Enn aðrir gera allt þetta, ekki síst eldri 

borgarar sem fá sér sundsprett og hittast í pottinum og spjalla. Myndast hefur sterk hefð hjá 

hópum að hittast alltaf á sama tíma. Það sem Jan Gehl (2018) kemur líka inná er að gæði 

staðanna sem við sækjum, skipta máli uppá hve lengi við stöldrum við. Ef gæðin eru léleg, að 

þá sé fólk bara að sinna nauðsynlegum hlutum, en aftur á móti ef gæði staðarins eru mjög góð, 

þá stoppar fólk lengur á staðnum, tekur lengri tíma í að sinna þessu nauðsynlega. Ef fjölbreytni 

er til staðar, þá er líklegra að við sækjum staðinn fyrir utan þetta nauðsynlega og komum þangað 

aftur. Að hann verði fyrir valinu fyrir þetta valkvæða og félagslega (Gehl, 2018). Góð svæði 

uppfylla ákveðin grunnatriði eins og að geta gengið, setið og staðið auk þess að auðvelt sé að 

horfa, hlusta og tjá sig. Félagslega hliðin gerir kröfur til þess að fleiri en einn sé á staðnum svo 

að samskipti geti átt sér stað. Það geta verið börn að leik, fólk að heilsast og eiga samræður, eða 

ekki síst að vera bara á staðnum og hlusta og horfa á aðra. Jan Gehl sem er prófessor í 

borgarhönnun og starfandi ráðgjafi, hefur tekið þátt og rannsakað ýmsa þætti sem snúa að 

notkun og hönnun almenningssvæða. Hann beinir sjónum sínum að því sem styður best við og 

eykur upplifun fólks á almennum svæðum, í daglegu lífi.  

Rannsókn Þjóðverjans, Ulrich, R. S. ofl. (1984), á bata sjúklinga eftir aðgerð, leiddi í ljós að 

þeir sjúklingar sem höfðu náttúrulegt umhverfi úr gluggum sínum, batnaði fyrr og þurftu minna 

af verkjalyfjum, en þeir sem sáu múrsteinsvegg úr sínum gluggum. Þarna kemur skýrt í ljós 
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áhrifin af þessu sjónræna og að geta horft á náttúrulegan efnivið. Þau þurfa ekki endilega að 

vera í snerti-fjarlægð heldur er sýnileikinn nóg.  

Vísindalegar rannsóknir hafa sýnt að náttúruleg birta og regluleg snerting á gróðri, 

náttúrulegum efnum og að komast í náttúrulegt umhverfi, eru mikilvægir þættir fyrir heilsu 

fólks. (Rasmussen J. D., Mathiasen N., Lygum V. L., Sigbrand L. 2021). Þar af leiðandi er 

mikilvægt að innleiða þessa þætti með hönnun og gæta þess að þeir séu til staðar í byggð og 

borgum. 

Þá má nefna rannsókn sem sýnir heilunaráhrif af gróðri og jákvæð áhrif fyrir líkamlega 

endurheimt og andlega. Gróður getur haft áhrif á starfsorku, úthald og bætta líðan (Marcus og 

Barnes, 1999). Rannsóknin beindist bæði að sjúklingum og starfsfólki á sjúkrahúsi, en 

gróðurumhverfi sýndi bætt áhrif á heilsu sjúklinga og betra úthald starfsmanna. Erlendis eru 

dæmi um heilunargarða sem eru staðsettir við sjúkrahús og hjúkrunarheimili. Oft eru þeir líka 

opnir fyrir almenning svo fleiri fái að njóta. Á Íslandi er verið að vinna að heilunargarði við 

endurhæfingardeild Landspítala við Grensás. Í viðtali sem Inga Rún Sigurðardóttir (2021) tók 

við Guðfinnu Mjöll Magnúsdóttur, talar hún um tvo flokka heilunargarða. Annars vegar fyrir 

sálræna endurheimt til aðstoðar fyrir þá sem þjást af örmögnun og eru að brenna út og hins 

vegar fyrir líkamlega endurhæfingu þar sem færniþjálfun færi fram í garðinum. Mismunandi 

undirlag fyrir þá sem eru að læra að ganga á ný, og gróðurbeð í réttri hæð fyrir fólk sem er 

bundið í hjólastól. Einnig minnist hún á hve heilandi það sé að komast út og í hreint loft.  

Ilmur kemur inn á skilningarvitin okkar og tengist góðri heilsu (Pálsdóttir o.fl. 2021), en 

rannsóknir sýndu fram á að ilmur plantna getur ekki bara haft jákvæð áhrif á sjúklinga í 

meðferð, heldur sýndi rannsóknin að ilmur gat komið í veg fyrir þunglyndiseinkenni og 

minnkað stress. Pelargoniur (Pelargonium × domesticum)virtust vera mikilvægur ilmgjafi. En 

langvarandi stress getur haft bæði alvarleg og skaðleg áhrif á mikilvæg líffæri líkamans 

(Friedman og Silver, 2007).   

Almennt hafa rannsóknir sýnt, að þegar skilningarvitin eru að störfum, þá er allt sem tengist 

gróðri og náttúru af jákvæðum toga gagnvart heilsufari og lyftir upp geði. Að sjá gróður og 

fugla, að heyra í þyti í laufi og fuglum, að snerta lauf og blóm, klappa dýrum og finna ilminn 

af gróðrinum. Allt þetta er vitað að hefur áhrif á mannsandann, skapar jafnvægi og eykur almenn 

lífsgæði. 
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3.2 Íslenska vatnið 

Á Íslandi, landi íss og elds, eru dreifð þéttbýli um allt land og alls staðar er vatn. En hinar 

fjölbreyttu og verðmætu vatnsauðlindir hafa skipt höfuðmáli í þéttbýlismyndun og þróun 

bæjarlífs kaupstaða og borgar á Íslandi (Anna María Bogadóttir, 2021). Í upphafi 20. aldar var 

vatnið aflið sem knúði áfram lífsgæði og var kjarni húshitunarkerfis. Einnig var lífsviðurværi 

okkar lengi vel tengt sjónum og var lengi okkar helsta tekjulind. Sjósókn var á litlum bátum um 

allt land og er enn í dag mikilvæg tekjuöflun landsins. 

Landið var nakið og gróðursnautt fram til loka 19 aldarinnar, en vakning hefur orðið í garðyrkju, 

landmótun og trjáplöntun. Áhrifin hafa meðal annars komið frá ferðalögum til annarra 

gróðursælli landa þar sem fólk upplifði jákvæð áhrif gróðurs. En þrátt fyrir að hér hafi orðið 

þróun í garðyrkju og hönnun þá vantar ennþá að við sjáum áhrifin af hinum eina sanna Geysi 

sem er þekktasti hver landsins. Gosbrunnar og tjarnir, rennandi læki og fleira tengt vatninu sem 

nóg er af.  

Á Íslandi hefur verið framleidd orka frá byrjun 20 aldar, með vatnsaflsvirkjunum og upphitun 

húsa með heita vatninu, sem er okkar græna orka (Anna María, 2021). Einnig er vatn okkur 

mikilvægt félagslega, sálrænt og líkamlega þegar við förum í sund til slökunar eða að 

synda.  Þar er vatn mjög mikilvægur þáttur sem hluti af grænum svæðum, ekki síður en gróður 

í umhverfi okkar. Með heita vatnið í landinu okkar hafa þróast sterk félagsleg tengsl og 

sundmenning sem á rætur sínar að rekja frá landnámi. 
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3.3 Saga sundmenningar á Íslandi 

 

Fyrsta vitneskja um sund hér á Íslandi er frá 9 og 10 öld. Landnámsmenn voru mjög færir 

sundmenn og kepptust oft í vatni, en kunnáttan hvarf smám saman.  

Hún hvarf í langan tíma og drukknun vegna slysa á vatni eða sjó, var ekki óalgeng, en einungis 

sex manns kunnu að synda árið 1820 (Jón Karl Helgason, 2012). Þegar sundkennsla hófst, 

byrjaði hún á þurru landi og notast var við hengigjörð (mynd 3). Bækling með sundtökunum 

var dreift á heimili árið 1843, en engar upphitaðar laugar voru þá til að æfa sig í (Jón Karl, 

2012) heldur kaldur sjórinn. Það var síðan árið 1925 að Ísland var með fyrstu löndum að gera 

sundkennslu (mynd 9) að skyldu í skólum (Lög nr. 39/1925; Lög nr. 25/1940).  Ástæður fyrir 

þeirri reglu í námsskránni voru aðallega þrjár:  

1. Að kunna að synda er grundvallaratriði öryggis fyrir íbúa þorpa þar sem fiskisókn er 

aðalatvinna.  

2. Sund er menningararfur Íslendinga sem ber að viðhalda. 

3. Sund er mikilvægur grunnur fyrir bættri lýðheilsu. (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2007).  

Þannig hefur uppbygging á sundlaugum og grunnskólum landsins  verið samhliða. En 

byggðakjarnar hafa einnig myndast þar sem heitt vatn var að finna og í fyrstu voru 

Mynd 2 Hengigjörð, Sundið. Jón Karl Helgason 

 

 

Mynd 5 AfstöðumyndMynd 4 Snorralaug 

 

 

Mynd 6 Þrjár meginvíddir heilsu 
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byggðakjarnar tengdir fiskiþorpum meðfram strandlengjunni og atvinnu þeirra. Heita vatnið 

hefur verið nýtt til upphitunar á íbúðarhúsum, gróðurhúsum og einnig sundlaugum.  

Það má fara aftur í Landnámu til að finna fyrstu ummæli um laug.  Í Sturlungu kemur laug við 

sögu á dögum Snorra Sturlusonar (1178-1241) og síðar. Finna má lýsingu á Snorralaug (mynd 

4) eftir Pál lögmann Vídalín, í ritinu Um „Fornyrði Jónsbókar“ sem er frá um 1724. Snorralaug 

er meðal fyrstu fornleifa sem eru friðlýstar hér á Íslandi, árið 1817. Ein fyrsta sundlaug sem var 

byggð er Seljavallalaug undir Austur-Eyjafjöllum. Mun vera fyrst minnst á hana í sóknarlýsingu 

Séra Magnúsar Torfa í Eyvindarhólum árið 1840 (Þórður Tómasson, 1997), sem skrifar að 

„menn hafi nýlega hlaðið fyrir þessa bunu og myndað laug af“. Enn var þar baðlaug um 

aldamótin 1900 hlaðin úr torfi og grjóti og notuð stöku sinnum. Það var síðan árið 1923 sem 

hún er steinsteypt og orðin 25m löng. Fyrsta skyldunám í sundi hófst í þeirri laug árið 1927. 

Skyldusund hófst sama ár í Vestmannaeyjum samkvæmt skrifum Þórðar Tómassonar (e.d.) í 

Sunnlenskum byggðum (1982). Síðustu áraraðir hefur hún verið vinsæll ferðmannastaður bæði 

erlendra sem innlendra og þykir staðurinn hin mesta náttúruperla. En staðsetning hennar er 

einstök þar sem hún er byggð utan í klettavegg inni í gili. 

Fólk á öllum aldri sækir laugarnar í dag. Foreldrar með börnin sín í ungbarnasund og leik, eldra 

fólk er að synda og hreyfa sig og margir hittast í slökun í heitu pottunum. Þarna er staður þar 

sem allur aldur hefur möguleika á að hittast, hvort sem það er skipulagt eða fyrir tilviljun. Að 

skreppa í sund, er í dag hluti af okkar daglega lífi.  Það eru laugar í flestum sveitarfélögum og 

oft eru fleiri en ein í stærri byggðum. Heildarfjöldi sundlauga á Íslandi er erfitt að segja um, en 

samkvæmt upplýsingum eru þær 120 hið minnsta (Sonja Sif Þórólfsdóttir, 2022). 

Með nýrri reglugerð (Reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum nr.  814/2010) hafa 

gömlu sundlaugarnar verið endurbættar til að fylgja kröfum um stærð, öryggi og hreinlæti. Þær 

hafa verið í stöðugri þróun og viðhald verið nauðsynlegt til að standast ítrustu kröfur.  

Heitur pottur, gufa og rennibraut. Heiti potturinn er þekktur fyrir að vera hinn fullkomni 

samkomustaður fyrir spjall, óháð árstíma eða tíma dags. Þú snýrð ekki baki í neinn, ert í 

hæfilegri fjarlægð frá næsta manni til að talið heyrist vel þvert yfir pottinn og auðvelt að hlusta 

á samræður annarra. Fólk upplifir sig saman í rýminu. Frá fornöld hafa Íslendingar baðað sig í 

heitum náttúrulaugum. Ein laug, Snorralaug í Reykholti í Borgarfirði hefur varðveist frá 

landnámstíma. Hún er tæpir fjórir metrar í þvermál og 70 – 100 cm á dýpt. Vatni er veitt í hana 

úr nálægum hver sem heitir Skrifla (Minjastofnun Íslands, e.d.). Þarna var komin nýting á 
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hveravatni til upphitunar sem varð seinna meir virkjað í miklum mæli. Heita vatnið var til að 

auka vellíðan, lina þjáningar og lækna, en einnig voru böð félagsleg athöfn. Snorralaug hefur 

verið notuð sem fyrirmynd við gerð heita pottsins, í nánast öllum laugum landsins. Arkitektinn 

Gísli Halldórsson (1950), mældi og teiknaði upp Snorralaug (mynd 6), á námsárum sínum og 

hafði til hliðsjónar þegar hann hannaði heita pottinn (mynd 5) fyrir sundlaugarsvæðið í 

Vesturbæjarlaug í Reykjavík. Teikning Gísla er tekin upp úr kafla Önnu Maríu Bogadóttur 

(2021). Hönnunin er snigillaga þar sem tröppurnar leiða mann niður í pottinn. Þegar þétt er setið 

er hægt að tilla sér líka í tröppunum en þær henta sérlega vel fyrir yngri kynslóðina og fyrir þá 

sem vilja fara rólega ofan í heita vatnið. Anna María Bogadóttir (2021), minnist á ummæli Jan 

Gehl  danska arkitektsins sem er frumkvöðull í rannsóknum á almennings svæðum, en hann 

lofar heita pottinn og segir hann gott dæmi um fullkomin stað til samræðna, og að auki slaki 

fólk á undir berum himni í hvaða veðri sem er.  

Seinna bættust gufuböðin við (mynd 8), hvort heldur sem var blautgufa þar sem heitt vatn er í 

rýminu og er úði sem myndar gufuna, eða þurrgufa þar sem steinar eru upphitaðir og vatni er 

ausið yfir þá og myndast þá heit gufa. Gufuböðin á Laugarvatni Í Bláskógabyggð, eru vel þekkt 

og getum við síðan leitað yfir til Finna til að sjá þeirra gufubaðsmenningu og haft til 

fyrirmyndar. Seinna komu leiktæki, rennibrautir og kalt ker og ýmis tæki fyrir leik og spennu 

sundlaugargesta og síðast en ekki síst eru vaðlaugarnar. Grunnar laugar sem eru heitari en 

sundlaugin og kaldari en heitu pottarnir. Gott hitastig fyrir yngstu börnin og oft hannað til að 

flatmaga í sólbaði. Fjöldi potta og mismunandi tæki bjóða upp á fjölbreytni í afþreyingu og eftir 

sem fjölbreytnin er meiri eru fleiri sem finna eitthvað við sitt hæfi. Á síðustu árum hefur 

baðmenning Íslendinga, tekið enn eitt skref í þróuninni með opnun fjölda baðstaða þar sem lögð 

er áhersla á heildræna upplifun. Leiðandi á þeim vettvangi er arkitektastofan Basalt sem hefur 

hannað staði eins og Bláa lónið, Vök Baths, Guðlaugu og það nýjasta, skógarböðin við Akureyri 

þar sem nýta á heita vatnið úr Vaðlaheiðargöngum. En þar eru áhrif gróðurs tvinnuð saman við 

áhrif vatns með einstökum hætti, en útsýnið og umhverfið setja staðinn í sérflokk (Vésteinn Örn 

Pétursson, 2022).  
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3.4 Heilnæmt umhverfi 

Lýðheilsumál og umhverfismál eru samtvinnuð 

(Skipulagsstofnun, 2020). Loftslagsmál og líffræðilegur 

fjölbreytileiki kalla á lausnir sem hafa beina tenginu inn á 

lýðheilsu. Hún hefur þrjár víddir sem mynd 3 sýnir. 

Áherslur eru á minnkun útblásturs koldíoxíðs, með því að 

styrkja virkan ferðamáta og draga úr bílnotkun. Einnig 

umhverfismótun með aukinni gróðurnotkun í þéttbýli og 

varðveislu grænna svæða, sem hvort tveggja bindur 

koldíoxíð og veitir heilsusamlegt umhverfi til 

útiveru. Skipulagsstofnun gefur út skipulagsáætlanir sem er ætlað til mótunar á umhverfi 

(2020). Rannsóknum sem beinast að því að sýna og sanna að náttúran og náttúrulegt umhverfi 

getur ýtt undir vellíðan fólks, fer fjölgandi. Þá er talað um að í náttúrulegu umhverfi sé einhver 

gróðurþekja, grasflatir, blóm, tré og runnagróður, en bæði manngerðir og náttúrulegir þættir eru 

lykilþættir sem varða lýðheilsu okkar.   

Þá hefur þjóðarráðuneytið (2016) og forsætisráðuneytið gefið út „Lýðheilsustefna og 

aðgerðaáætlun sem stuðlar að heilsueflandi samfélagi – með sérstakri áherslu á börn og 

ungmenni að 18 ára aldri“. Koma þar fram ýmis áhersluatriði sem tengjast efni ritgerðar, eins 

og t.d. hreyfing og hugleiðsla, heilnæmt og ómengað umhverfi, útivist, geðrækt og almenn 

lífsgæði. Áhersla er á að sveitarfélög séu heilsueflandi samfélög og efla þurfi heilsu og vellíðan 

íbúa með markvissum hætti. 

Mynd 3 Þrjár meginvíddir heilsu 

 

 

Mynd 7 Þrjár meginvíddir heilsu 
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Nokkrar myndir til skýringar: 

 

     

Mynd 4 Snorralaug. EMB 

 

 

Mynd 8 AfstöðumyndMynd 4 Snorralaug 

 

Mynd 5 Pottarnir í Vesturbæjarlaug Mynd 6 Teikning Gísla Halldórssonar af Snorralaug. (Green 

Visions) 

 

 

Mynd 6 Teikning Gísla Halldórssonar af Snorralaug 

 

Mynd 7 Heitir hverir. EMB Mynd 8 Gufubað. Sky Lagoon.com 

Mynd 9 Íslenska fiskiþjóðin. Mbl.is Mynd 10 Sundkennsla og menning. Ásdís Ásgeirsdóttir 

Mynd 5 Pottarnir í Vesturbæjarlaug. (sundlaugar.is) 
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3.5 Aðgengi og reglugerðir 

Í dreifbýli flokkast sundlaugarsvæðin undir almenningsrými. Torg dreifbýlanna! Um lýðheilsu 

og skipulag, er talað um græn, falleg og vel útbúin almenningsrými. Þau eiga: „að styðja við 

hreyfingu, leiki og virka fararmáta með því að móta skjólgott, öruggt og aðlaðandi umhverfi. 

Þar er einnig hægt að skapa tækifæri til að hitta aðra og komast í snertingu við gróður og 

annað lífríki“. (Gehl Institute 2018) 

Góðar áherslur um lýðheilsu og skipulag eru í leiðbeiningum Matthildar Kr. Elmarsdóttur 

(2020) um mótun heilsuvænna almenningsrýma: 

• Skali og form rýmis • öryggi • gott nær veðurfar; skjól, sól, skuggi • aðgengi fyrir alla • 

tengingar við svæðisbundið samgöngukerfi • áningarstaðir, dvalarstaðir • 

staðarandi/staðarsjálfsmynd • bæjarmynd • sjónlínur • hreint loft • hljóðvist, kyrrð, rólegheit • 

hreinleiki • fjölbreytni • tré og annar gróður • útbúnaður; leiktæki, íþróttatæki, bekkir, lýsing, 

skilti • listaverk • byggingarlist (Lýðheilsa og skipulag, kafli 4.2). 

Til að byggingar henti fötluðum þarf samkvæmt skýrslu Byggingadeildar, borgarverkfræðings 

Reykjavíkurborgar (1995) um aðgengi fatlaðra, á aðkoma að vera góð, greið leið að útidyrum, 

lágir þröskuldar, auðvelt að opna útihurðir, greinilegar og skýrar merkingar, gott samband milli 

hæða og sér innréttuð snyrting fyrir fatlaða. Þar sem þessir hlutir eru í lagi eru merkt bílastæði, 

skábrautir, lágir þröskuldar og rafdrifnar hurðarpumpur og jafnvel sjálfvirkar hurðir. Lyftur á 

milli hæða eða stigalyfta. Sundlaugalyfta við sundlaugarbakkann. 

Um húsakynni og aðbúnað samkvæmt reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum segir 

„Umhverfis laug skal vera a.m.k. 1,5 m breitt steypt eða hellulagt svæði eða annað sambærilegt 

yfirborðsefni sem auðvelt er að ræsta og sótthreinsa. Gönguleiðum við útilaugar skal halda 

frostfríum og lýsing við laugar skal vera góð. Þannig skal gengið frá setlaugum að ekki sé hætta 

á að börn geti dottið í þær. Mannheld girðing skal vera umhverfis laugarsvæði.“ (Reglugerð um 

hollustuhætti á sund- og baðstöðum nr.814, 2010). Þessi atriði verða meðal annars tekin til 

greina við athugun sundlaugarstaðanna sem eru hér til umfjöllunar. 
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3.6 Menningarauður sundmenningar Íslands 

Heimildarmynd eftir Jón Karl Helgason, „Sundið“ er um sundlaugar og sundmenningu á 

Íslandi, fyrr á tímum til nútímans. Myndin er fyrsta heimildamynd um íslenska sundmenningu 

sem er einstök á heimsvísu. Sundlaugar eru kynntar og sundmenning á Íslandi til dagsins í dag. 

Kannaður er tilgangur sundlauga og verða viðtöl við aðila sem komu nálægt byggingu nokkurra 

lauga. Myndin kemur út í júní 2022, á þessu ári. 

Einnig gaf Jón Karl Helgason út „Sundið – að synda eða stökkva“, sem er heimildarmynd sem 

kom út 2012. Hún fjallar um sund einstaklinga yfir Ermasundið en myndin sýnir einnig ýmis 

þrekvirki sem hafa verið unnin á Íslandi tengd sundi í kringum landið.  Sú mynd sýnir skýrt 

mikilvægi þess að kunna að synda fyrir Íslendinga sem fiskiþjóð (mynd 9). Þarna er talað um 

mikilvægi sunds til að minnka hættu á drukknun, en sundkennsla eykur líka lýðheilsu og 

líkamlegt hreysti þjóðarinnar. (Hörður J. Oddfríðarson, 2012). En í myndinni kemur fram að 

5.354 Íslendingar hafi drukknað á árunum 1880 til 1990. 

Á þeim tíma sem verkefnið var unnið, stendur yfir sýningin „Sund“ í Hönnunarsafni Íslands í 

Garðabæ (Brynhildur Pálsdóttir og Valdimar Tr. Hafstein, 2022). Þar gegnir arkitektúrinn 

lykilhlutverki og þróun lauganna endurspeglar lifandi samtal arkitekta og samfélagsins. 

Efniviður sundlauga, ilmur af klór, og sagan er rakin á mjög sjónrænan hátt. Brynhildur 

Pálsdóttir er hönnuður og sýningarstjóri ásamt Valdimar Tr. Hafstein, sem er prófessor í 

þjóðfræði. Haft er eftir Valdimar (2022) í viðtali við Fréttablaðið, (Kolbrún Bergþórsdóttir, 

2022) að „mikilvægustu almannagæðin á Íslandi eru fólgin í heita vatninu og sundlaugarnar eru 

að okkar mati athyglisverðustu almannarýmin. Sagan af sundlaugunum er um leið sagan af 

íslensku nútímasamfélagi, hvernig við urðum svona eins og við erum,“. Íslendingar drukknuðu 

margir við veiðar og sundvakning varð í framhaldinu og sundlaugar risu víða á landinu. Einnig 

varð aukin áhersla á hreinlæti og ný viðhorf til líkamans, að rækta sál og líkama til bættrar 

heilsu.  

Lífstílssjúkdómar, geðheilsa og geðheilbrigði eru orðin einn mikilvægasti þáttur í 

lýðheilsufræðum samfélaga. Margt getur haft áhrif á geðheilsu og má þar nefna erfðafræðilega- 

félagslega-, efnahagslega- og umhverfisþætti (Hallur Már, 2011). 

Hér hafa verið dregin saman fræðileg atriði út frá forsendum, gróðurs, vatns, aðgengi og 

lýðheilsu, sem skipta miklu máli sem forsenda við greiningu á gæðum á umhverfi valinna 

sundlauga sem stuðst er við sem tilviksrannsókn í verkefninu.   
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4. Athugunarsvæði 

 

4.1 Staðsetning athugunarsvæða 

Valdar eru fjórar sundlaugar á suðurlandi, innan Árnessýslu sem eru allar kunnugar höfundi 

(mynd 11). Laugaskarð í Hveragerði, Skeiðalaug í Skeiða- og Gnúpverjahreppi, Reykholtslaug 

í Bláskógabyggð og sundlaugin Borg í Grímsnes- og Grafningshreppi. Einnig eru þær á ólíkum 

svæðum og með mismunandi útlit og stærð.     

 

Hér fyrir neðan er samanburðartafla sem sýnir hvaða ár þær eru byggðar og hvaða arkitekt eða 

stofa er á bakvið hönnunina. Einnig stærð á sundlaugum og stærð útisvæðis. 

 

 
Ár  
Elsta - yngsta 

Arkitekt- hönnuðir  Lengd laugar Útisvæði í 
m2 

Laugaskarð 1938/1945 

2021(endurbætur) 

Gísli Halldórsson 50m x 12m 4.000+ m2 

Skeiðalaug 1975 Jes Einar 

Þorsteinsson 

16,68m x 8m 370 m2 

Reykholtslaug 1976/ 

1999 (íþr.hús) 

Hilmar Ólafsson 25m x 10m 742 m2 

Sundlaugin Borg 2004-2006 Arkitektastofan Tröð 25m x 8m 1.100 m2 

Skeiðalaug 

Reykholt Borg 

Laugaskarð 

Tafla 3. Samanburðartafla sundlauga 

 

Mynd 13 Valdar sundlaugarTafla 2. 

Samanburðartafla 

 

Mynd 14 Valdar sundlaugarTafla 2. 

Samanburðartafla 

 

Mynd 15 Valdar sundlaugarTafla 2. 

Samanburðartafla 

Mynd 11-14 Valdar sundlaugar 

 

Mynd 12 Valdar sundlaugar 
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4.2 Laugaskarð í Hveragerði 

 

4.2.1 Almennar upplýsingar 

Opin alla daga vikunnar, sumar og vetur (Sundlaugin Laugaskarði 2022).  

Sundlaugin í Laugaskarði liggur í lægð í hlíðinni fyrir 

ofan Hveragerði, en þar búa 2.777 manns miðað við 

Samband íslenskra sveitarfélaga 2021. Auk 

Laugaskarðs er laug við hótel Örk og í Heilsustofnun 

NLFÍ í Hveragerði.  Laugin er 50m löng og 12m breið. 

Hún var tekin í notkun árið 1938 og stækkuð árið 1945. 

Á síðasta ári var farið í frekari endurbætur sem haldið 

verður áfram í áföngum. Á laugarsvæðinu er setlaug, 

heitur pottur með nuddi, ker með köldu vatni og 

náttúrulegt gufubað. Laugin er gegnumrennslislaug og 

er hituð upp með jarðgufu sem tryggir eðlilegt sýrustig 

og hreinleika vatns. Skólasund fer fram í lauginni yfir vetratímann. 

Sundkappinn Lárus Rist tók forystu við byggingu laugarinnar og valdi henni staðsetningu 

hennar. En hún er staðsett í gili og hefur grasi gróna bakka til beggja hliða. Þar myndast oft 

mjög gott skjól. Arkitekt sundlaugarhússins er Gísli Halldórsson, en húsið þykir mjög glæsilegt 

og hefur vakið athygli fyrir fallega hönnun sem fellur vel inn í landslagið. (Jóhanna Margrét 

Hjartardóttir, munnleg heimild, 5. apríl 2022). 

 

4.2.2 Staðarhættir og lega landsvæðis 

 Eins og sjá má á afstöðumynd (mynd 

15) sem fengin er af kortagrunni 

(Margrét Leifsdóttir, 2020), eru sýndar 

hæðarlínur í landslagi. Eftir sem þær 

eru þéttari þá er brattinn meiri.  

Mynd 15 Afstöðumynd. Margrét Leifsdóttir  

Mynd 16 Yfirlitsmynd af svæðinu.  
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Af því má sjá að landslagið hallar að lauginni og byggingu og er eins og hún liggi í kvos. Á 

mynd 16  sést enn fremur hvernig laugin er staðsett og grænu svæðin umlykja hana. Önnur 

hlíðin er með stöllum sem er með góð áhorfendasvæði fyrir viðburði í lauginni. En í  frétt frá 

Dagskránni (Framkvæmdir í Sundlauginni við Laugaskarð tímafrekari en gert var ráð fyrir, 

2021), er talað um að byggingin sé ein sú fallegasta sem Gísli Halldórsson arkitekt hafi teiknað 

og staðsetningin valdi því að á sólríkum sumardögum sé þar gott skjól fyrir norðan átt. Sjá má 

að teikning byggingarinnar (mynd 15), speglast um miðjuás, en speglun er gamalkunnugt 

hönnunarform sem er kennt við endurreisnartímabilið á Ítalíu. Einnig er byggingin bogadregin 

og myndar þannig umgjörð um útisvæðið og veitir um leið skjól. Trjágróðurinn í kring veitir 

gott skjól og fallegt umhverfi að horfa á. Ofan við laugina eru fjöll og hlíðar.  

 

4.2.3 Aðkoma að sundlauginni 

Bílastæðið er með möl en engin bílastæði eru sérmerkt 

fyrir fatlaða. Á teikningu (mynd 17), sést að gert er ráð 

fyrir bílastæðum fyrir fólk í hjólastólum, og eru þau 

staðsett á milli skábrautarinnar og trappnanna. 

Umhverfið er fallegt og snyrtilegt. Steinabeð liggur á 

milli tröppu og skábrautar (mynd 18). Leiksvæði er 

þegar komið er niður að inngangi en talsverður 

hæðamunur er á svæðinu frá bílastæði og að inngangi 

hússins. Blómaker eru við innganginn sem bíða eftir 

sumrinu. Aðkoma er góð fyrir gangandi og hjólastóla. 

Tröppur með góðu handriði og steypt skábraut fyrir 

hjólastóla og hvorutveggja er með hitalögn til að bræða 

snjóinn á veturna.   

Aðgengi hjólastóla er í framhaldi af skábrautinni inn í 

hús og lyfta er inni sem notuð er til að komast á milli 

hæða. Klefi er í sturtu til að geta verið sér. En  

framkvæmdir eru í áætlunum og útisvæði verður farið 

í seinna. 

Mynd 17 Bílastæði. Margrét Leifsdóttir 

Mynd 18 Horft upp að bílastæði. EMB 
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4.2.4 Útisvæði sundlaugarinnar 

Í boði eru einn heitur pottur og ein vaðlaug. 

Steypt er í kringum pottasvæði (mynd 19). Ein 

bygging er staðsett fyrir miðju ætluð gæslu 

starfsmanna sundlaugar. Listaverk er einnig 

inni á svæði, eða minnisvarði um Lárus Rist 

sundkappa (Jóhanna M. Hjartardóttir, 2020) 

sem fann sundlauginni þennan stað. Gróðurbeð 

er á bakvið heita pottinn. Þar hefur verið 

möguleiki á að skipta út tegundum, hafa 

sumarblóm, fjölæringa sem koma upp árlega eða eitthvað sígrænt sem ekki fellir lauf. Engin 

rennibraut er, en haft er eftir Aldísi Hafsteinsdóttur, bæjarstjóra, að ímynd sundlaugarinnar er 

að þarna sé heilsulind en ekki leikjagarður (Sigurður Bogi Sævarsson, 2016). 

Sundlaugin er 50m löng og 12m breið. Niðri á svæði við sundlaugina er síðan gufubað í sér 

byggingu. Tvær sturtur eru þar fyrir utan til að skola af sér. Stakir blómapottar eru þar fyrir 

framan. Meðfram sundlauginni er hellulögn. Síðan taka við grasbrekkur og því næst er 

trjáþyrping sem samanstendur af birki (Betula pubescens) að mestu, grenitrjám (Pinus), 

reynivið (Sorbus aucuparia) og ösp (Populus trichocarpa). Trén eru orðin yfir 50 ára gömul og 

veita því mikið skjól en hafa einnig mikið fegrunargildi. Það hefur verið í umræðu að fella stórt 

grenitré sem er á svæðinu vegna stærðar þess og skuggavarps, en fegurð þess hefur haft 

vinninginn og það stendur enn (Jóhanna M. Hjartardóttir, munnleg heimild, 05. apríl 2022). 

Lýsing er í kring um sundlaugina en þar eru ljósastaurar sem lýsa niður í laugina. Ekki  eru ljós 

ofan í lauginni. Ljós eru við pottasvæði á byggingu, sem lýsa upp svæðið þegar komið er 

myrkur.   

Enginn landslagsarkitekt hefur komið að hönnun útisvæðisins.  Hönnun er hluti af verki 

arkitekts hússins. Í nýjum áfanga í sundlauginni hefur Margrét Leifsdóttir, barnabarn arkitekts 

fyrstu teikninganna, tekið þátt í þeirri hönnun (Jóhanna M. Hjartardóttir, munnleg heimild, 05. 

apríl 2022). Viðburðir eru oft haldnir í Laugaskarði. Á sumrin eru sumarblóm sett í potta og 

jólaljós um jólahátíðina. Haldnir hafa verið tónleikar á svæðinu og ljóðalestur, epsomsalt í 

pottinn og ilmkjarnaolíur í gufuna. Viðburðir eru oft sem tengjast ákveðnum dögum ársins eins 

Mynd 19 Vaðlaugin í Laugaskarði. Fanney_sigurdardottir 
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og jólum, páskum og sumardeginum fyrsta. Á Facebook er virk heimasíða Laugaskarðs þar sem 

ýmsar upplýsingar eru jafnvel um daglegt hitastig í pottum og laug.  

4.2.5 Hlutfall grænna og grárra svæða 

 

Yfirlitsmynd er afstöðumynd aðaluppdráttar, af 

sundlauginni Laugaskarði (e.d.) sem er nýtt í bakgrunn 

(mynd 20). Útisvæðið er fremur stórt eða um 2.840 m2. 

Á mynd 20, má sjá svæðið sem tekið er fyrir en sleppt 

er að taka útiblakvöll með í dæmið, þar sem hann er 

staðsettur til hliðar við svæðið. Lituðu svæðin eru tekin 

inn í stærðarútreikninga. Grænlitað er grassvæði, 

trjágróður og runnar. Grálitaðar eru hellur, göngusvæði 

um laug og pottasvæði. Sundlaugin er blálituð.  

 

 

 

Tafla 4. Hlutfall, grá og græn svæði Laugaskarði 

Tölur eru ekki 100% nákvæmar. Um er að ræða flatarmælingar af map.is.   

 

 

Myndir: 

 Afmarkað svæði í 

m2 

Grá svæði m2  Græn svæði 

m2 

Sundlaug 

m2 

Laugaskarð 4.000  400 3.000 600 

Hlutfall í 

%(u.þ.b.) 

100 % 10 % 75 % 15 % 

Mynd 20 Yfirlitsmynd litaflokkuð. . 

Aðaluppdráttur – afstöðumynd. EMB 
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Mynd 21 Jólaljósin í Laugaskarði. Facebook.com 

Mynd 22 Sumarblóm inni á svæði. Ólöf 

Jónsdóttir 
Mynd 23 Laugaskarð í vetrarbúningi.- yogavatn 

Mynd 24 Blómaker við bílaplan.- hrundski Mynd 25 Fallegur kvistur. Ólöf Jónsdóttir 
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4.3 Skeiðalaug 

 

4.3.1 Almennar upplýsingar 

Opin tvö kvöld í viku (Skeiðalaug, 2021).  

Skeiðalaug er staðsett í 

Brautarholti, sem er lítill 

byggðakjarni í Skeiða- og 

Gnúpverjahrepp. Hún var tekin 

í notkun árið 1975 og hún er 16 

2/3m á lengd og 8m breið. Í 

nágrenninu er Hestakráin, og 

Hótel Hekla. Á svæðinu er einn 

heitur pottur og vatnsgufu- 

baðstofa, ásamt hvíldarherbergi 

(mynd 26). Heitt borholuvatn er 

nýtt til upphitunar og kalt vatn frá Vörðufelli. 

Laugin er hönnuð af Jes Einari Þorsteinssyni arkitekt (mynd 26 og 27). Hönnunarformið á 

Skeiðalaug kallast brútalismi þar sem ummerki eftir steypumótin eru látin njóta sín, og steypan 

almennt eins og hún er. Klara Karlsdóttir (2019), lýsir þessu byggingaformi í ritgerð sinni um 

brútalisma. Í grein í Þjóðviljanum var sagt að klefarnir séu þeir vönduðustu á landinu (Ný 

sundlaug á Skeiðum, 1645). Byggingin er öll steinsteypt og eru steyptar miklar tröppur inni á 

svæði sem leiða menn einnig inn í hringlaga stigahús að klefum og sturtum fyrir iðkendur 

íþróttavallarins sem liggur þar rétt fyrir neðan.  Einnig er útsýni efst í tröppunum yfir íþróttavöll 

og núverandi tjaldsvæði.  

Innan um steypuna er bogalaga formgerð í hönnun. Bogadregnar línur sem vega upp á móti 

brútalismanum í steypunni. Einnig er sérvalin timburklæðning inni í búningsklefum, sem var 

valin með tilliti til að endast (mynd 38). Í búningsklefum eru hringlaga loftgluggar (mynd 38), 

vaktherbergið er hringlaga (mynd 36), stigagangur efst af tröppum á útisvæði (mynd 35) er 

hringlaga og geil (mynd 38) í steypu yfir heita pottinum.   

Mynd 26 Grunnmynd af Skeiðalaug og kjallara. Jes Einar Þorsteinsson 
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4.3.2 Staðarhættir og lega landsvæðis 

Keyra þarf aðeins um 150m inn í Brautarholtshverfið frá aðalvegi að lauginni. Brautarholt er 

byggt á þónokkuð stórri hækkun sem er þar í landslaginu. Sniðmynd Jes Einars, (mynd 27) 

sýnir vel að byggingin liggur í halla í landinu sem er syðsti hluta þessara landhækkunar. 

Bílaplan er malbikað og ágætlega stórt og er það að hluta samnýtt með leikskólanum sem er við 

hliðina á sundlauginni. Íþróttavöllur blasir við af bílastæðinu og stórt leiksvæði er við leikskóla 

sem aðgengi er að eftir lokun á daginn. Einnig sést vel hve miklir og steyptir veggir eru 

umhverfis laugina alla (mynd 27). Það þarf að ganga upp tröppurnar inni á sundlaugarsvæði til 

að komast að útsýni, og er hreppurinn flatlendur í suðurátt svo útsýnið er eingöngu nánasta 

umhverfi. Íþróttavöllur er fyrir sunnan sundlaug og er þó nokkur trjágróður þar um kring.  

 

4.3.3 Aðkoma að sundlauginni 

Bílastæði fyrir fatlaða er merkt á húshorninu á sundlauginni (mynd 31), en ekki bílastæðið sjálft. 

Aðgengi fólks í hjólastól er inn um aðrar dyr en aðaldyr (mynd 33 og 34). Þá getur viðkomandi 

nýtt klefana og sturturnar, en ekki er salernisaðstaða með hjólastólaaðgengi. Blómaker eru við 

Mynd 27 Sniðmynd þvert yfir  miðju laugarinnar. Jes Einar Þorsteinsson 

Mynd 28 Afstaða. Loftmyndir ehf. Mynd 29 Yfirlitsmynd af Brautarholti. Loftmyndir ehf. 

Leikskóli 

Leiksvæði 

Sundlaug 

 
Tjaldsvæði 

Íþróttavöllur 
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innganginn (mynd 32) og upp við húsið er steinhleðsla með torfi ofan á í þægilegri hæð til að 

setjast á (mynd 33). Þeim megin er þó aðal skuggahlið hússins. Þegar höfundur leit við var 

einnig staðsett þar fyrir framan eitt borð með bekk (mynd 39). Stór grassvæði eru nálægt 

sundlaugarbyggingunni.  

 

4.3.4 Útisvæði sundlaugarinnar 

Steinsteyptir veggir eru allan hringinn, nema gluggaveggur sem er í móttöku og snýr að 

sundlaug. Laugin er stutt og mjög aflokuð. Stór þrep (mynd 35) eru inni á svæði þar sem margir 

geta safnast saman, en þau hafa verið nýtt m.a. á 17. júní hátíðahöldum. Breidd þrepanna er 80 

cm og væri hægt að liggja þar í sólbaði, nema að steypan er kalt efni og óspennandi til þess. 

Við heita pottinn er geil (mynd 38) í veggnum, sem er falleg formmyndun. Einnig er miðasala 

og útsýni fyrir sundlaugarvörð út í laug í fallegri hringlaga byggingu (mynd 36). Stigahús sem 

er af tröppusvæðinu úti og niður á neðri hæð, er hringlaga (mynd 35). Hringlaga gluggar eru 

inni í búningsklefum (mynd 37). Enginn gróður er inni á svæðinu og er upplifunin á 

byggingunni að hún sé í slæmu ástandi og vel komin til ára sinna. Það er samt margt spennandi 

við þessa hönnun en hún má augljóslega muna sinn fífil fegri.  

 

4.3.5 Hlutfall grænna og grárra svæða 

Útisvæðið er grálitað og er allt steypt. 

Sundlaugin er blálituð. Ekkert grænt 

svæði er inni á laugarsvæðinu. Þó er 

ákveðin fagurfræði í byggingunni, 

sem bætir upp fyrir harða steypuna og 

einhæfni í efnisvali á útisvæði og 

eykur fjölbreytnina fyrir þá sem á 

horfa. Að auki er myndarlegur hlaðinn 

veggur (mynd 33) við aðkomu húss, 

með torfi. Blómapottar á sumrin. 

 

 

 

Mynd 30 Græn og grá svæði.  Loftmyndir ehf. Unnin af EMB  
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Tafla 5. Hlutfall, græn og grá svæði - Skeiðalaug 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ath. Tölur eru ekki 100% nákvæmar. Um er að ræða flatarmælingar af map.is.  

 

Myndir: 

 

 Afmarkað 

svæði í m2 

Grá svæði 

m2  

Græn svæði 

m2 

Sundlaug m2 

Skeiðalaug 370 240 0 133,44 

Hlutfall í 

%(u.þ.b.) 

100 % 64 % 0 % 36 % 

Mynd 31 Aðkoma og bílastæði. EMB Mynd 32 Inngangur og blómaker að sumri 2019. EMB 

Mynd 33 Gangstígur að hjólastólainngangi. EMB Mynd 34 Inngangur fyrir hjólastóla. EMB 
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Myndir frh. 

 

 

Mynd 35 Hringlaga stigaturn og tröppur. EMB Mynd 36 Hringlaga vakthús, pottur og laug. EMB 

Mynd 37 Loftgluggar í klefum. EMB Mynd 38 Geil í steypunni yfir heita pottinum. Skeidgnup.is 

Mynd 39 Inngangur, bekkur og blómaker að vori 2022. EMB 
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4.4 Reykholtslaug 

 

4.4.1 Almennar upplýsingar 

Opin alla daga vikunnar á sumrin, lokað á sunnudögum á veturna. (Reykholtslaug 2022). 

Reykholtslaug er í þéttbýlinu Reykholti í Bláskógabyggð. Rétt hjá er Aratunga sem er 

félagsheimili og hýsir skrifstofur sveitarfélagsins. Grunnskóli Bláskógabyggðar er í Reykholti 

og leikskólinn Álfaborg. Skólasund fer fram í lauginni yfir vetratímann og eru eldri borgarar 

þar reglulegir gestir og á sumrin er algengt að sjá fólk úr sumarbústöðum sveitarinnar (Skúli 

Sæland, munnleg heimild, 31. mars 2022).  

Reykholtslaug er hönnuð af Hilmari Ólafssyni (Helgi Kjartansson, munnleg heimild, mars 

2022) og var vígð árið 1976 eins og kemur fram í pistli oddvita í Bláskógatíðindum (Helgi 

Kjartansson, 2017) og bygging á samtengdu íþróttahúsi var byggð árið 1999 en grunnmynd 

(mynd 40) er frá þeim framkvæmdum. Í ágúst árið 2017 var farið í gagngerar viðhaldsbreytingar 

á efri hæð hússins. Afgreiðsla, búningsklefar og sturtuklefar voru teknir í gegn. Var því lokið í 

nóvember 2017, að sögn Helga Kjartanssonar (munnleg heimild, mars 2022) oddvita 

Bláskógabyggðar. Í samtali við baðgest þann 23. mars sl. kom fram mikil ánægja með 

breytingarnar á klefunum. 

Mynd 40 Grunnmynd jan 1998. Hjördís Sigurgísladóttir 
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4.4.2 Staðarhættir og lega landsvæðis 

Sundlaugin er byggð á eilitlum jaðri í halla í 

landinu, en sjá má hæðarlínur á mynd 41. 

Íþróttahúsið sem var byggt síðar, stendur 

neðar en sundlaugin. Vegurinn að lauginni 

fyrir vestan er neðar en sundlaugin, þannig 

að landið er ekki slétt en byggingar falla inn 

í hallann. Austan við laugina eru klettabelti 

og rýkur þar úr gufuhvernum sem veitir 

hverfinu heitt vatn. Nýr leikskóli stendur við 

hlið laugarinnar, og grunnskólinn er 

staðsettur ofar í landinu, nær klettunum. 

Skrifstofur hreppsins eru í Aratungu eins og 

komið hefur fram. Allt í einum kjarna. Á 

mynd 41 sést afstöðumynd af laug og 

byggingar í kring. 

 

4.4.3 Aðkoma að sundlauginni  

Bílastæði er malbikað og gangbrautir hellulagðar. Gangbrautin inn í byggingu er aflíðandi sem 

tryggir aðkomu hjólastóla. Enginn gróður er í aðkomunni. Á sumrin hafa blómapottar verið 

settir við inngang byggingarinnar og á útisvæði laugar.  

Hjólagrindur eru fyrir hjólandi vegfarendur (mynd 42). Handrið á gangbraut að hluta og borð 

og bekkir eru fyrir utan. Einnig er ein hleðslustöð á bílastæðinu, fyrir rafdrifna bíla. Bílastæði 

er samt ómerkt. Ekki er merkt bílastæði fyrir fatlaða. Annars er aðkoma nokkuð góð. Snyrtileg, 

þrifaleg, björt og opin.  

 

 

 

Reykholtslaug 

Leikskóli 

Grunnskóli 

Aratunga 

 

Mynd 41 Afstöðumynd. EMB. VA. Arkitektar 

Fótboltavöllur 
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Við breytingar á húsinu 2017, er vikið frá grein 6.8.3. um hindrunarlaust snúningssvæði 1,8m 

þvermál á snyrtingum og 1,5m látið nægja þar sem samkvæmt grein 6.1.5. í byggingarreglugerð 

sé heimilt að víkja frá einstökum ákvæðum þegar um breytingar á byggðu mannvirki er að ræða. 

Ágætt hjólastólafæri er inn í hús (mynd 42 og 43), en síðan eru tröppur inn á sundlaugarsvæði 

frá sturtuklefum, sem hefta aðgang fólks í hjólastólum. Þannig að hjólastóla aðgengi er ekki á 

milli hæða.  

 

4.4.4 Útisvæði sundlaugarinnar 

Útisvæði Reykholtslaugar er um 700 m2 (mynd 44). Af baðlaugum er einn heitur pottur, ein 

vaðlaug auk sundlaugar sem er 25 x 10m. Ekkert gufubað er í Reykholti en í lauginni er 

rennibraut og á sundlaugarkantinum er körfuboltakarfa (mynd 49). Kaldavatns ker er á 

pottasvæði, staðsett á milli heita potts og vaðlaugar,  sést svart á lit á mynd 46. Heiti potturinn 

er merktur 39°- 40°C. Vaðlaugin er 37°C. Kalda kerið er ekki merkt, en er um 6- 8°C og 

sírennsli er í karið. Rennibraut er aðgengileg frá tröppum tengdum karlaklefa. Hún er ekki mjög 

stór en þjónar vel yngri kynslóðinni.  

Laugarsvæðið er afgirt mestmegnis með málaðri timburskjólgirðingu og þreföldum gaddavír  

þar fyrir  ofan. Einn veggur er steyptur meðfram pottahliðinni. Innskot er í SA endanum með 

hurðum (mynd 45), en vegna hæðarmunarins, þá er innkoma þar óþægileg. Einnig er þar 

upphækkun með auka hellulögn sem höfundi finnst ekki hafa tilgang. Útisvæðið er allt hellulagt 

(mynd 47 og 48). Þar skiptast á mjúkar hellur annars vegar (sem draga úr slysahættu) og steyptar 

hellur. Skápur er á svæðinu sem geymir tæki og tól fyrir sunddeildina. Sólbekkir eru í stafla 

Mynd 42  Ljósmynd af aðkomu. EMB Mynd 43 Sniðmynd af aðkomu. Candi I. VA. Arkitektar 
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sem bíða eftir sól og sumri, en samkvæmt starfsmanni, (Þengill Otri Óskarsson, munnleg 

heimild, 23. mars 2022), voru þeir lítið í notkun sumarið 2021. Finnst höfundi vanta afvikið 

svæði fyrir sólböð.  

Lítið útsýni er í boði úr lauginni, en skjólgirðingin lokar miklu og gerir rýmið aðþrengt og lokað 

en um leið skjólsælt. 

 

4.4.5 Hlutfall grænna og grárra svæða 

Útisvæðið er ekki mjög stórt eða um700 

m2. Á mynd 44 má sjá gráu svæðin 

grálituð og sundlaugina blálitaða. Engin 

græn svæði eru innan 

sundlaugarsvæðisins. Einungis sést í 

trjátoppa uppfyrir skjólgirðingu, af trjám 

sem standa á bílastæði. Hellulögn er á öllu 

útisvæðinu með mjúkum og steinsteyptum 

hellum í bland.  

 

 

Tafla 6. Hlutfall, grá og græn svæði Reykholtslaug  

 Afmarkað 

svæði í m2 

Grá svæði m2  Græn svæði m2 Sundlaug m2 

Reykholtslaug 700  390 0 250 

Hlutfall í 

%(u.þ.b.) 

100 % 55,7 % 0 %  44,3 % 

Ath. Tölur eru ekki 100 % nákvæmar. Um er að ræða flatarmælingar af map.is. 

 

 

Íþróttahús 

Inngangur 

Klefar, 

afgreiðsla 

Sundlaug 

Bílastæði 

 

Mynd 19 Séð frá 

SA horninu 

Íþróttahús 

Inngangur 

Klefar, 

afgreiðsla 

Sundlaug 

Bílastæði 

 

Mynd 20 Séð frá 

SA horninu 

Íþróttahús 

Inngangur 

Mynd 44 Grá og græn svæði. Sundlaug blálituð. EMB. Candi I. 

VA Arkitektar  
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Myndir 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 45 Séð frá SA horninu. EMB Mynd 46 Útsýni úr heita pottinum. EMB 

Mynd 47 Horft í NV hornið. EMB Mynd 48 Horft í SA hornið. Hellulagt upp hækkað svæði. EMB 

Mynd 49 Útisvæði Reykholtslaug. Trjátoppar, skilti, ljósastaurar, karfa og rennibraut 
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4.5 Sundlaugin Borg 

 

4.5.1 Almennar upplýsingar 

Opin alla daga vikunnar á sumrin. Lokað á föstudögum á veturna. (Sundlaugin Borg, 2022) 

Sundlaugin á Borg í Grímsnesi var opnuð árið 2007 (Ný sundlaug á Borg í Grímsnesi, 2008) 

og byggð samhliða grunnskóla fyrir 1-7 bekk, og stjórnsýsluhúsi ( Mynd 51). Íþróttahús og 

sundlaug eru hugsuð til að þjóna skóla og almenningi með sameiginlegum búningsklefum. Á 

útisvæðinu er boðið upp á tvo misheita potta, vaðlaug með vatnstæki, rennibraut stendur stök 

og sauna (mynd 50) . Sundlaugarsvæðið er afmarkað af búningsklefum og byggingu sem saman 

mynda gott skjól úti á svæðinu. 

Verslunin Borg er í minna en 500m fjarlægð við sundlaugina, þar er smáverslun og bensínstöð. 

Hinum megin við sundlaugarsvæðið er eitt vinsælasta tjaldsvæði suðurlands en auk þess er 

fjöldi sumarhúsa í Grímsnesinu, eða um 3.186, (Þjóðskrá Íslands). Stór golfvöllur er í 

Kiðjabergi og í Öndverðarnesi. Borg er staðsett við Biskupstungnabraut sem er í alfaraleið 

margra ferðamanna. 

 

 

Sólbekkjasvæði 

Mön 

Útiklefar kvenna 

Útiklefar karla 

Sauna 

 

A
fg

reið
sla 

Klefar kvenna 

Klefar karla 

Mynd 50 Grunnmynd af sundlaug og sundlaugarhúsi. Teiknistofan Tröð (2005) 
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4.5.2 Staðarhættir og lega landsvæðis 

Landsvæðið er mjög sléttlent á þessu svæði. 

Stutt er í aðalveginn. Bílastæði eru mörg og 

gróður sýndur á afstöðumynd nr. 51 og mynd 

nr.52. Þar sést einnig hvar mön hefur verið sett 

fyrir sunnan sundlaug. Líklegt að hún loki á 

umferðarhljóð af aðalveginum auk þess að 

brjóta upp landslagið og grænt gras verður 

sýnilegra inni af svæðinu. Ekkert útsýni er frá 

laug nema að það sést í aspartoppana af trjáröð 

sem er meðfram aðalvegi. Annars er ágætis 

útsýni af tröppum rennibrautarinnar fyrir þá 

sem þangað fara. 

 

4.5.3 Aðkoma að sundlauginni  

Stutt er frá aðalvegi, Biskupstungnabraut, sjá 

mynd 52. Áætlað hefur verið að hafa röð af 

trjám meðfram innkeyrslunni, en engin tré eru 

þarna í dag. Þau tré sem sjást á mynd 52. eru 

ekki heldur þarna í dag (mynd 56). Hringlaga 

hellulagt svæði er á horni 

sundlaugarlóðarinnar. Í miðju hringnum er 

listaverk eftir Halldór Ásgeirsson (Útilistaverk 

Halldórs afhjúpað á Borg, 2014), sem er stór 

rauður hraunsteinn (mynd 55). Hann kom til 

vegna þróunarverkefnis Kerhólsskóla 

(Sveitarstjórn, 2012). Vegurinn að laug hefur 

verið færður frá hugmyndinni á grunnmynd og 

bætt við bílastæðin fyrir framan sundlaug.  

Bílastæði eru malbikuð og þrjú eru merkt fyrir hjólastólaaðgengi. Bílastæðið er stórt og rúmgott 

en gróðurinn er eingöngu staðsettur á jaðarsvæðum. Vestan megin við innkeyrsluna er búið að 

Röð af öspum 

við aðalveg 

Hljóðmön  

 

Furulundur 

 

Mynd 26 

Sniðmynd 
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miðju 

laugarinnar

Furulundur 
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Mynd 51 Afstöðumynd. EMB. Sigríður Magnúsdóttir 

Mynd 52 Afstöðumynd. Loftmyndir ehf. 
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gróðursetja furur sem eiga eftir að breyta upplifuninni og skjóli (Gunnar Bjarni Kristinsson, 

munnleg heimild, 12. apríl 2022). Lýsing er við bílastæðin með fallegum ljósastaurum (mynd 

53) og ljós við inngang. Við innganginn eru tveir bekkir, annar veggfastur í skotinu og hinn 

fyrir framan ásamt blómakeri. Stubbahús á veggnum (mynd 54).  

 

4.5.4 Útisvæði sundlaugarinnar 

Á svæðinu eru tveir jafnstórir, misheitir pottar. 38-40°C 

með nuddi og hinn 41-42°C. Ein stór vaðlaug sem er 

37°C með vatnstæki (mynd 57),  til skemmtunar og 

fjölbreytni. Kalt ker til að kæla sig, hitastig um 6°C með 

sírennsli. Rennibraut stendur stök og er staðsett 

meðfram sundlaug. Gufubað er staðsett innaf útiklefum 

kvenna. Sturta er fyrir utan til að skola af sér. Útiklefar 

karla eru í framhaldi af karlaklefum inni. Á 

sundlaugarsvæði er gúmmí-yfirlag á gangfletinum sem 

er mjúk að ganga á og veitir öryggistilfinningu. Hún 

nær kringum potta og sundlaug. Svæðið allt mjög snyrtilegt. 

Staðsetningar sjást vel á grunnmynd (mynd 50). Gert er ráð fyrir plássi fyrir sólbaðsstóla, a.m.k. 

á þrem svæðum. Líklegt að gert sé ráð fyrir að skuggavarp komi af byggingunum karlaklefa en 

Mynd 53 Bílastæði og ljósastaurar. EMB Mynd 54 Anddyri, bekkir og blómapottur. EMB 

Mynd 55 Listaverk. Upplýstur hraunsteinn. EMB Mynd 56 Sár í jarðveginum. Framkvæmdir. EMB 

Mynd 57 Vatnstæki í vaðlaug. GOGG.is  
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það fer eftir árstíma, tíma dags og staðsetningu sólar – bitnar það á sólarbirtu í heitu pottunum. 

Lýsing er ofan í lauginni. Ljósastaurar eru við suðurendann á laug og veggljós eru á húsunum. 

Þau eru fyrirferðarlítil.  

 

Á sniðmyndum nr. 58 og 59, sést að timburverk er notað í útiklefana. Ekki sá höfundur neitt af 

þessu timbri heldur hefur verið notast við plastplötur í hliðarnar á útiklefunum (mynd 60). En 

þeir snúa að bílastæði og inn á sundlaugarsvæði og við sólbekkjasvæði. Einungis mönin er græn 

á útisvæði, en grænn og fallegur fíkus stóð inni á afgreiðslusvæði (mynd 61) og fannst höfundi 

hann vera til mikillar prýði. Oft þarf ekki mikið til að bæta við smá grænu. 

 

 

 

Mynd 58 Snið tekið fyrir utan byggingu. Útlit frá bílastæði. Teiknistofan Tröð ehf. 

 

 

Mynd 30 Snið þvert yfir innisvæðið. Bygging og sundlaugMynd 31 Snið tekið fyrir utan byggingu. Útlit frá bílastæði 

 

Mynd 59 Snið þvert yfir innisvæðið. Bygging og sundlaug. Teiknistofan Tröð ehf. 

Mynd 60 Tekið af bílastæði. Bakhlið útiklefa. EMB 

 

 

Mynd 34 Ficus inni á gangiMynd 35 Tekið af bílastæði. Bakhlið útiklefa 

 

Mynd 61 Ficus inni á gangi. EMB 

 

 

Mynd 32 Græn og grá svæðiMynd 33 Ficus 

inni á gangi 
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4.5.5 Hlutfall grænna og grárra svæða 

Útisvæðið er ágætlega stórt eða um 1.100 m2. 

Grænlitað er gróðursvæði sem er einungis 

graslend hljóðmön. Grálitaðar eru hellur, 

göngusvæði um laug og pottasvæði og 

rennibraut. Sundlaugin er blálituð, sjá mynd 62.  

Í töflu 6 er tekið saman heildarútisvæði og 

reiknað hlutfall grárra og grænna svæða auk 

sundlaugarinnar.  

 

  

 

 

Tafla 7. Hlutfall, grá og græn svæði sundlaugarinnar Borg 

 Afmarkað 

svæði í m2 

Grá svæði m2  Græn svæði m2 Sundlaug m2 

Sundlaugin Borg 1.100 520 380 200 

Hlutfall í 

%(u.þ.b.) 

100 % 47 % 35 %  18 % 

Ath. Tölur eru ekki 100 % nákvæmar. Um er að ræða flatarmælingar af map.is. 

Mynd 62  Græn og grá svæði. Sigríður Magnúsdóttir, EMB 

 

 

Mynd 36 Sky LagoonMynd 37 Græn og grá svæði 

 

Mynd 63Pottasvæði. Skuggi komninn eftir kl. 16:00. 12.apríl ´22. EMB 

 

 

Mynd 38 Kalda keriðMynd 39 Pottasvæði. Skuggi komninn eftir kl. 16:00. 

12.apríl ´22 

 

Mynd 64 Kalda kerið. EMB 
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4.6 Önnur dæmi 

Hér verður minnst á þrjú dæmi þar sem mikið er lagt upp úr upplifunarþætti. 

4.6.1 Heydalur í Mjóafirði, Ísafjarðardjúpi 

Öðruvísi upplifun hjá Stellu og 

Gísla (2022). Náttúrulegt umhverfi. 

Barnvænt fyrir leik. Sveitahótel, 

með mismunandi gistingu í boði, 

gönguferðir um svæðið, 

kajaksigling, hestaferðir, veitingar, 

heitar laugar og stundum 

norðurljós. Sundlaug (mynd 65) 

innan í gróðurhúsi. Gróður umlykur 

sundlaugina og kaðall er til að sveifla sér og spranga. Heitur pottur og borð og stólar til að 

setjast og borða nesti eða veitingar. Stór gluggi sem veitir gott útsýni. Mikil nánd við gróður. 

Opið allt árið. Sundlaugin er orðin helsta aðdráttarafl svæðisins. 

4.6.2 Fontana, Laugarvatni 

Mikið lagt upp úr gæði og fegurð í hönnun. Slökun og náttúruleg upplifun. Grunn vaðlaug með 

innsettum listaverkum eða gervisteinum til að halla sér upp að eða príla á og upplifa gleði og 

skemmtun. Heitur pottur með náttúrulegu grjóti og möl í botninum. Hægt er að sitja á grjótinu. 

Mynd 65. Borð, kaðall til að spranga  og gróðursæld. Stella og Gísli 

 

 

Mynd 40 Yfirlitsmynd af Fontana. Aðgengi út í vatniðMynd 41 Borð, kaðall 

til að spranga  og gróðursæld 

 

Mynd 66 Yfirlitsmynd af Laugarvatn Fontana. Aðgengi út í vatnið. South.is 
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Gufubað með glugga útsýni yfir Laugarvatnið. Mjög gott aðgengi út í Laugarvatnið sjálft með 

bryggju (mynd 66). Sturta er úti til að skola af sér. Upphækkaður heitur pottur með næði og 

útsýni. Hægt er að versla drykki út á svæði. Í miðasölu er salur og eru seldar þar veitingar og 

drykkir. Upplifun með náttúrunni, hönnuð aðstaða með aðgang út í Laugarvatnið, hægt að vaða 

beint út í eða ganga með bryggjunni og sitja við vatnið. Býður upp á fjölbreytta og gefandi 

upplifun. Svæðið er hannað af Landform, landslagsarkitektastofu á Selfossi. 

4.6.3 Bláa Lónið 

Stórt baðsvæði, hannað utanum jarðhitavökva og var opnað árið 1992 sem Bláa Lónið 

(Starfsfólk Bláa Lónsins, 2020). Það hefur tekið gífurlegum breytingum í þróun og hönnun og 

hefur mikið aðdráttarafl ekki síst fyrir erlenda ferðamenn. Lónið er þekkt víða um heim fyrir 

fegurð sína þar sem það liggur furðublátt í kolsvörtu hrauninu við Svartsengi (mynd 67). 

Veitingar, gisting og stórt baðlón. Vatnið er blanda af saltvatni og ferskvatni sem inniheldur 

mikið af steinefnum, kísli og þörungum. Hermann Georg Gunnlaugsson hjá Storð, hannaði 

útisvæðið í samvinnu við VA arkitekta í Reykjavík. 

 

4.6.4 Sky Lagoon 

Sky Lagoon í Kópavogi, er ein af nýjustu viðbótinni í flokki náttúrulauga sem 

upplifunarverkefni, þar sem náttúran öll er þó manngerð. ,,Íslensk baðmenning er svo 

mikilvægur hluti af okkar menningu. ”(Dagný Pétursdóttir, 11.júní 2020, DV.). 

Mynd 67 Bláa Lónið. bluelagoon.com 

 

 

Mynd 42 Pottarnir í VesturbæjarlaugMynd 43 Bláa Lónið 
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Ferðamannastaður með 

íslenskri upplifun, foss og 

klettar og gróður. Torfbær, 

hleðsla og útsýni frá 70 m 

löngum laugarkanti. Útsýni 

sem sameinast 

sjóndeildarhringnum (mynd 

68), og himininn spilar með í 

upplifuninni. Guðjón S. 

Kristinsson sérfræðingur í 

torfhleðslu sá um klömbruhleðslu, en margir hönnuðir komu að þessu verkefni. Fyrirtækið 

Nature Resort ehf. stóð að verkefninu og kanadíska fyrirtækið Pursuit kemur að rekstri.  

 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir legu svæða, aðkomu, hlutfall gróðurs og ýmsa 

fjölbreytni  fjögurra sundlauga auk fjögurra náttúrulauga sem hafa aðrar áherslur í hönnun. Í 

framhaldinu hér á eftir koma úrbótatillögur fyrir sundlaugarnar út frá niðurstöðum af samantekt 

rannsókna, samanburðar og stjörnugjöf. 

 

 

 

  

Mynd 68 Sky Lagoon. Bjarkir.is 
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5. Niðurstöður 

Við samanburð lauganna er merkt við ákveðna liði með 

viðeigandi lit sem sýndur er og útskýrður í skýringartöflu 8. En 

þar hefur hver litur mismunandi gildi. Fjórir litir eru notaðir til 

stigagjafar. Blár gefur 0 stig þar sem atriði er ekki til staðar, 

rauður gefur 1 stig, gulur gefur 2 stig og grænn gefur 3 stig. 

 

5.1 Samanburður 

Eftir stigagjöfina er samanburður dreginn saman og gefnar stjörnur út 

frá töflu 9 sem sýnir stjörnugjöf. Stig eru gefin frá 0-40. Stig frá 0-

15 gefa eina stjörnu, stig frá 16-30 gefur tvær stjörnur og stig frá 

31-40 gefur þrjár stjörnur. Því fleiri stjörnur því meiri gæði er á 

viðkomandi sundlaug og svæði. Nánari lýsing kemur hér á eftir með 

stigagjöf hverrar laugar fyrir sig. Tafla 10 sýnir litagjöf hverrar sundlaugar fyrir sig og þá þætti 

sem athugaðir eru. Samantekt stiga eru í lokadálkinum. Stig eru síðan flokkuð í réttan 

stjörnuflokk og umræða hér í framhaldinu. 

 

Litur  Skýring Stig  

 Ekki til staðar 0 

  Ábótavant  1 
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Laugaskarð 
             

31 

Skeiðalaug 
 

             

14 

Reykholtslaug 
             

25 

Borg 
             

30 

Tafla 8 . Stigagjöf 

 

Tafla 1 . Stigagjöf 

 

Tafla 1 . Stigagjöf 

 

Tafla 1 . Stigagjöf 

Tafla 9. Stjörnugjöf 

 

 

Tafla 10. Samantekt úr gátlista 

 

Tafla . Samantekt úr gátlista 

 

Tafla . Samantekt úr gátlista 

 

Tafla . Samantekt úr gátlista 
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Í töflu 11 eru dregnar saman tölur úr 

hverri sundlaug fyrir sig, um hlutfall 

grárra og grænna svæða. 

 

 

 

5.2 Stjörnugjöf 

Ein stjarna 0 – 20 stig 

Hér er lægsta einkunnin. Þá er meira en helmingur af gátlistanum sem er ábótavant eða í lagi. 

Fá atriði skora fullt hús stiga eða mjög gott.  

Skeiðalaug er með lægstu einkunnagjöfina eða 14 stig. Þar er aðgengi fatlaðra inn í hús, en 

vantar salernisaðstöðu og þröngt að fara um klefana. Lítið útisvæði, með steyptum veggjum allt 

í kring og virkar lokað. Ekkert útsýni frá laug, en hönnun er að sumu leiti falleg en húsnæðið 

er í slæmu ásigkomulagi að utanverðu. Hitalagnir eru inni á svæði en ekki fyrir utan. Ekkert 

árstíðabundið inni á svæði.  

Tvær stjörnur 21-30 stig 

Meðaleinkunn. Margt er í lagi en margt væri hægt að bæta.  

Reykholtslaug er hér í flokki með 25 stig. Aðkoma og bílastæði fyrir utan er mun betra en 

sundlaugarsvæðið. Þar vantar aðgengi fyrir fatlaða á milli hæða svo hægt sé að komast út í laug. 

Svæðið virkar lokað og er enginn gróður. Ekkert útsýni og gaddavír á skjólvegg sem er ekki til 

prýði. Mismunandi hellum blandað saman á útisvæði. Hitalögn er inni á svæði við potta og enda 

laugarinnar. Þó ekki í tröppum. 

Borg er með 30 stig og fær líka tvær stjörnur. Yngsta sundlaugin í þessari könnun. Aðkoma og 

aðstaða fyrir hjólastóla er allt eftir reglugerðum. Svæðið er ílangt og ekkert útsýni. Virkar 

hálflokað. Enginn trjáa- eða runnagróður. Grasi gróin mön sem er til að loka á hávaða frá 

bílaumferð. Lítið skreytt milli árstíða.  

 Grá svæði í % Græn svæði í 

% 

Laugaskarð 10 75 

Skeiðalaug 64 0 

Reykholtslaug 55,7 0 

Sundlaugin Borg 47 35 

Tafla 11. Samantekt grárra og grænna svæða 

 

Tafla . Samantekt úr gátlista 

 

Tafla . Samantekt úr gátlista 

 

Tafla . Samantekt úr gátlista 
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Þrjár stjörnur 31-40 stig 

Hæsta einkunn. Margt mjög gott og athugunarsvæði að mestu til fyrirmyndar.  

Laugaskarð í Hveragerði er hér nær í þrjár stjörnur með 31 stig. Hún er elsta laugin í þessari 

könnun. Aðkoma að mestu til fyrirmyndar. Malbik mætti vera á bílaplani. Annar hluti 

aðkomunnar, tröppur og skábraut er til fyrirmyndar, enda nýuppgert. Gróðurmynd er mikil inni 

á svæði og útsýni gott. Há tré blasa við manni strax í aðkomu. Engin rennibraut er og einungis 

einn heitur pottur auk vaðlaugar. Ljós eru sett upp inni á svæði á jólum, sumarblóm koma í ker 

víða, ilmur settur í gufuna og ýmsar uppákomur eru reglulega inni í laug. Ljóðalestur, tónleikar 

og ýmislegt fleira (Jóhanna Margrét Hjartardóttir, munnleg heimild, 5. apríl 2022).  

Engin lauganna var með stólalyftu úti við laug. Alls staðar voru kútar og leikföng til staðar. 

Allar laugar höfðu lýsingu inni á svæði og framan á húsi, þó gæðin hafi verið misjöfn og 

fegurðargildið. Hurðarpumpur voru á öllum útihurðum en engin með sjálfvirka opnun. Á 

veturna er alls staðar verið að salta að einhverju leiti inni á svæði, gönguleiðir, tröppur og/eða 

við potta (Ellisif Bjarnadóttir, munnleg heimild, 2022). Kortagrunnar voru ekki alltaf til staðar. 

Fyrstu teikningar af Reykholtslaug og Laugaskarði vantaði.  

Opnunartími er nokkuð ólíkur. Skeiðalaug er með opið tvö kvöld í viku, sem segir að aðsóknin 

er afar lítil og fólk virðist ekki gera miklar kröfur um aðgengi. Eins er lokað einn dag í viku á 

veturna í Reykholtslaug og sundlauginni Borg en sinnhvorn vikudaginn. Á Laugaskarði er opið 

alla daga allt árið.  
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6. Úrbótatillögur 

Í úrbótatillögum er unnið með teikningar og tússlit og færni höfundar og listáhugamál fær að 

njóta sín. Leitast er við að koma með einfaldar breytingar til úrbóta þar sem unnið er með 

svæðin eins og þau eru í dag. 

6.1 Skeiðalaug 

Skeiðalaug, timburverk er sett á steyptar tröppur, bætt við plöntukassa. Steyptur veggur og 

stigahús fjarlægt fyrir opnu grindverki. 

Tillaga um timburverk á tröppur, að setja mjúkan 

lífrænan efnivið á kalda steypuna. Hluti af tröppum 

með steypt gróðurker, í stíl við hönnunina, með 

timburkanti á endum. Möguleiki væri á aukinni 

notkun á þrepum. Þægilegra að leggjast og setjast á. 

Náttúruleg efni sem lýsa upp dökka steypuna. 

Stigahús og steypti veggurinn efst, tekinn niður og sett 

grindverk. Meiri og lengri dagsbirta, bjartari og opnari tilfinning. 

Mynd 70 Tröppur í dag. EMB 

Mynd 69 Timburbekkir og plöntukassar. EMB  
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6.2 Reykholtslaug 

Reykholtslaug, sólbaðssvæði: 

Tillaga um að breyta sólbaðsaðstöðu í 

Reykholtslaug. Hafa hækkun og gera 

pall með þrepi, til að hæð nái upp að 

hurð sem er í horninu (mynd 45). 

Auðvelt væri að bæta við skábraut af 

pallasvæði, sjá tillögu á mynd 76. 

  

Plöntuval (latneskt heiti) Lýsing 

Einir, (Juniperus communis)  Lágvaxinn sígrænn runni, jarðlægur  

Dverghvítgreni, (Picea glauca 'Conica') Sígrænt og lágvaxið (1-1,5m). 

 Runnamura, (Dasiphora fruticosa  

´Mount Everest´ )  

 Blómstrar hvítum blómum frá seinnipart  

júli - sept. Allt að 1m að hæð. 

Mynd 72 Pallasvæði í dag. EMB (2022) 

Mynd 71 Tillaga að bekkjum og gróðurkössum við pottasvæði. EMB 

Tafla 12: Plöntutegundir  
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Pottasvæði, pottur og vaðlaug: 

Á mynd 73 er teiknuð tillaga að bekkjum og 

plöntukössum. Steyptur sökkull undir plöntukassa og 

stálgrind undir bekk sem er á milli potta. Bekkurinn á 

milli potta er hafður opinn til að loka ekki á sjónlínu á 

milli potta. Timburklæðning sem er þægilegt efni að 

setjast á. Plöntuval í kassa væri lágvaxið, sígrænt og 

lauffellandi runnar. Á mynd 74. sést pottasvæðið og 

hve ólíkur litur er á hellunum og væri fallegra að hafa mjúkan dúk á allt gangsvæðið. 

 

 

 

 

 

 

Plöntuval (latneskt heiti) Lýsing 

Kirtilrifs (Ribes glandulosum) Lágvaxinn þekjurunni, lifnar snemma og 

gefur sterka haustliti 

Dverghvítgreni, (Picea glauca 'Conica') Sígrænt og lágvaxið (1-1,5m). 

Sunnukvistur (Spiraea nipponica) Blómstrar hvítum blómum á sveigðum 

greinum, frá júní fram í ágúst 

Mynd 73 Tillaga að pottasvæði í Reykholtslaug. EMB (2022) 

Mynd 74 Pottasvæði. Sundlaugar.is 

Tafla 13: Plöntutegundir 
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Á mynd 75. er yfirlitsmynd sem sýnir aðra tillögu, en þar er kaldavatnskerið komið sunnan við 

pott og vaðlaug. Annar stakur bekkur og plöntukassi, sunnan við vaðlaug. Að auki er hugmynd 

að tilbúnum þúfum í mismunandi hlýjum litum á gangsvæði. Þær væru fyrir leik barna og til að 

auka fjölbreytni á annars flötu svæði. 

Báðar tillögur á pottasvæði, snúa að því að auka gróður og náttúruleg efni og að auka fjölbreytni 

upplifunar.  

Yfirlitsmynd – pottasvæði. Plöntukassar og bekkir ásamt þúfum. 

 

Vaðlaug 

Heitur 

pottur 

Kaldaker 

Þúfur 

Tröppur kvk klefa 

Tröppur kk klefa 

Og rennibraut 

Gæsluhús 

Mynd 75 Yfirlitsmynd að tillögu að bekkjum og gróðurkössum við pottasvæði. EMB (2022) 
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Suðurendi Reykholtslaugar. Skjólgirðingu skipt út fyrir möskvagirðingu. Beðrönd af trjám og 

runnum fyrir innan: 

Á mynd 76. er tillaga að skipta út grindverki fyrir möskvagirðingu, stækka mætti svæðið 

lítillega. Opna þannig útsýni frá svæðinu og auka birtu, en hafa gróðurbeð fyrir innan með 

fjölbreytni í stærð og gerð. Gróðurinn væri þéttari í endanum sem snýr að bílastæði til að minnka 

tilfinningu sundlaugagesta fyrir að vera sýnilegir. Sólbaðssvæði sést til vinstri. Upphafsstafir 

tegunda eru undir viðkomandi tegund á myndinni.  

Plöntulisti (latneskt heiti) Eiginleikar 

Kirtilrifs (Ribes glandulosum) Lágvaxinn þekjurunni, lifnar snemma og 

gefur sterka haustliti 

Glæsiþinur (Abies fraseri)  

Sunnukvistur (Spiraea nipponica) Blómstrar hvítum blómum á sveigðum 

greinum, frá júní fram í ágúst 

Purpurabroddur (Berberis x ottawensis 

´Superba‘) 

Meðalstór. Purpurarautt lauf. Skærrauðir 

haustlitir 

Ilmbjörk (Betula pubescens) Harðgert íslenskt tré. Nægjusamt 

Virginíuheggur (Prunus virginiana 

´Canada Red´) 

Lítið til meðalstórt tré, grænt – purpurarautt 

lauf 

Marþöll (Tsuga heterophylla) All harðgert, þokkafullt, meðalstórt tré 

Demantsvíðir (Spiraea pulcha ´Flesja´)  Harðgerður, jarðlægur runni 

Fjallarifs (Ribes alpinum ´Dima´) Harðgerður, þéttur runni. Laufgast snemma 

Mynd 76.Tillaga að breyttri sýn í suðurenda.. EMB  
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Tafla 14 : Plöntutegundir 
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7. Umræður 

 

Í þessu verkefni var lagt upp með rannsóknarspurninguna: -„Er hægt að auka gæði útisvæða við 

sundlaugar?“ Til að svara spurningunni var fjallað út frá fræðunum um mikilvæga þætti við 

umhverfi sundlauga s.s. aðgengi, gróður, útsýni og umgjörð. Matstafla var unnin út frá því efni. 

Í upphafi stóð til að hafa Þjórsárdalslaug með í þessari könnun en var fallið frá því þar sem búið 

er að loka henni en staðsetning hennar er einstök þar sem hún liggur sem eitt með náttúrunni, 

langt frá alfaraleið (mynd 1).  

Hlutfall grænna yfirborðsefna var frá 0 – 75%, (tafla 8) og grárra frá 10 – 64%. Skeiðalaug er 

með fæstu stigin í heildina, af þessum laugum og eru ýmsar ástæður fyrir því. Ekki er gert ráð 

fyrir neinu grænu rými úti við laug. Sundlaugin er stutt, rýmið aflokað, gufan er góð og að þarna 

sé hvíldarherbergi sem höfundur hefur ekki séð annarsstaðar, gefur staðnum sérstöðu. Í 

úrbótatillögu í 7. kafla er tillaga um að bæta inn timburverki og gróðri á tröppusvæði. Taka 

niður steypuvegg og stigahús og setja upp grindverk.  

Reykholtslaug vantar einnig grænt svæði, en þar er heldur ekki útsýni. Í hönnunartillögu er sett 

möskvagirðing til að opna fyrir birtu og útsýni. Engin gufa, sem er annars víða í boði. Hún hefur 

rennibraut og vaðlaug fram yfir Skeiðalaug. Miðað við aðsókn á sumrin, þá er full þörf á að 

bæta fjölbreytnina í pottunum og einnig að bæta gæði umhverfis í kring um potta og laug sem 

er miður fallegt og stingur gaddavír yfir skjólgirðingu, í augun. Einnig mættu vera viðburðir í 

laug og tengjast menningu og listrænum atburðum. Sérstaða Reykholtslaugar væri sennilega 

staðsetningin. Mikill fjöldi ferðamanna á þarna leið hjá, þar sem Gullfoss og Geysir eru innan 

sveitarinnar og eru stórt aðdráttarafl. Fjöldi sumarhúsaeigenda koma, fjölskyldufólk og eldra 

fólk innan sveitarinnar.   

Borg er yngsta laugin. Þarna er allt nýtt og aðgengi fatlaðra gott. Úrval er af pottum og stór 

rennibraut og gufa. En heldur einhæft umhverfi og frekar lokað svæði. Það er mikið rými í kring 

um pottasvæði sem hæglega væri hægt að setja bekki og plöntukassa til að lífga upp á svæðið. 

Borg hefur sérstöðu hvað varðar gott aðgengi fatlaðra í samanburði við hinar laugarnar. Engin 

tillaga var teiknuð upp fyrir Borg.  

Laugaskarð í Hveragerði er með fullt hús stiga sem snýr að græna þættinum. Hveragerði er 

þekktur sem blómabærinn. Garðyrkja er og hefur verið mikil í þessum bæ. Gróðurhús sjást víða 
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inn í byggðinni í dag, en eru merki um mikla ræktun. Hvergerðingar hafa sýnt mikið 

umburðarlyndi gagnvart náttúrulegum efnum og lifa í góðu sambýli við gróður og náttúru. 

Garðyrkjuskólinn að Reykjum í Ölfusi stendur rétt fyrir ofan sundlaugina og hefur alið af sér 

marga garðyrkjumenn. En skólinn og ræktunarsaga staðarins hafa mótað hefðir, áhuga og mikla 

almenna notkun á gróðri.  Aftur á móti er verið að vinna að endurbótum í áföngum og standa 

vonir til að hjólastóla aðgengi verði bætt sem er ábótavant. Einnig stendur til að taka útisvæði í 

gegn í framtíðar áfanga og þá eykst fjölbreytni í pottum og meiri vatnaupplifun. Stefnan er eins 

og fyrr hefur komið fram að hafa ekki rennibraut, þar sem hugsunin er að hanna heilsulind og 

vatnaparadís en ekki leikjagarð (Sigurður Bogi, 2016). Þar með dregur úr fjölbreytni leiktækja 

fyrir yngri kynslóðina. Sundsvæði sem laðar að fleiri fullorðna en börn og gróðurinn allt í kring, 

er þeirra sérstaða. Engin tillaga var teiknuð upp fyrir Laugaskarð. 

Það hefur sýnt sig í niðurstöðum kannanna að gróður og fjölbreytni í umhverfi, vandað og 

öruggt umhverfi skiptir höfuðmáli til að upplifun sé góð. Tegundaval skiptir einnig máli og 

þekking á gróðri. Margar rannsóknir sýna að  náttúrulegt umhverfi sé yfirleitt besti kostur en 

tilbúið umhverfi sem hefur náttúrulegt útlit gefur einnig góða upplifun. Þar skiptir þekking á 

plöntum, vaxtarlag, laufgerð, ilmur o.fl. máli til að samspil gróðurs sé sem best, að tegundir 

njóti sín og umhirða sé þægileg.  

Athygli vekur að enginn landslagsarkitekt kemur að útisvæði lauganna í viðkomandi rannsókn. 

Í náttúrulaugum sem verða sí vinsælli, spila landslagarkitektar stórt hlutverk eins og fram kom 

í kaflanum 4.6 um önnur dæmi, og er útkoman áberandi önnur en þar sem þeir koma hvergi við 

sögu. Augljóst er að samtal þarf að eiga sér stað á milli stjórnenda, notenda og hönnuða til að 

útkoman verði til sóma og sé hagur til heilsu.  

Úrbótatillögur höfundar eru léttar skissur sem falla inn í núverandi útlit, en ekki nákvæm 

hönnun. Í þeim var leitast við að bæta inn gróður og lífrænum efnivið eins og timburverki, inn 

á Skeiðalaug og Reykholtslaug þar sem gróðri var ábótavant.  Í sundlauginni Borg mætti setja 

blómapotta og myndi það lífga upp á svæðið. Í Laugaskarði spilar náttúran stórt hlutverk, 

áætlanir liggja fyrir um meiri framkvæmdir og ekki ástæða til að bæta neinu við.  

Valið á sundlaugunum var ekki fyrirfram valið út frá aldri eða öðrum þáttum og ef endurtaka 

ætti verkefnið væri e.t.v. hægt að ígrunda þá þætti frekar. Eins væri áhugavert að þróa gátlistann 

enn frekar þannig að hann gæti nýst öðrum svæðum en sundlaugum. En greinilegt er að auka 

þarf meðvitund um mikilvægi góðra útisvæða fyrir okkur öll. Einnig er mikilvægt að auka enn 

frekar rannsóknir á þessu sviði sem eru engar á Íslandi í dag. 
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Niðurstaða rannsóknarspurningarinnar um hvort hægt sé að bæta umhverfi sundlauga, út frá því 

sem fræðin segja að sé mikilvægt, sýnir að það er vel gerlegt og þarf oft ekki mikinn tilkostnað 

til. 
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8. Lokaorð 

Það sér loks fyrir endann á vinnu við verkefnið um umhverfi sundlauga. Það var margt sem 

kom á óvart í ferlinu, bæði hvað vinna við uppsetningu og utanumhald mynda í Word forritinu, 

var mun meiri og flóknari en talið var í fyrstu. Eins hvað höfundur sá marga nýja fleti á svæðum 

og laugum sem hann taldi sig þekkja og hvað margt hefði mátt gera á betri hátt til aukinnar 

upplifunar. Ljóst er að gróður, fjölbreytni og útsýni eru stórlega vanmetnir þættir sem vinna 

þarf að úrbótum á og fjölga rannsóknum. 
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Viðaukar 

9.1 Viðauki 1 

Spurningalisti til starfsmanna sundlauga 

1. Er gróður á svæðinu og þá hvaða tegundir. (gras, runnar, trjágróður) 

2. Hvernig er aðgengi fatlaðra? 

3. Hvernig lýsing er á svæðinu úti og við aðkomu og ofan í laug? 

4. Er verið að bæta einhverju inn á svæðið sem er árstíðatengt og þá hvað? (jólaljós, sumarblóm) 

5. Veistu hvort einhver hönnuður hafi skipulagt útisvæðið og við innkomuna?  

6. Eru hitalagnir og þá hvar? Eru vandræði með snjó eða hálku? 

 

 


