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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.

Nafn nemanda



II

Ágrip

Lagning vandaðra náttúrustíga hefur aukist töluvert hér á landi. 

Náttúrustígar eru að miklu leiti lagðir á vinsælum ferðamannastöðum 

en minni áhersla hefur verið lögð á gerð slíkra stíga í þéttbýli. 

Ritgerð þessi fjallar bæði um tegund og lagningu náttúrustíga, greiningu 

á þeim og þeim möguleika á að leggja þá í þéttbýli. Markmið með hönnun 

og framkvæmd náttúrustíga er að þeir falli sem best að umhverfinu og 

landslagsháttum og veiti vegfarendum öryggi og aukna náttúruupplifun. 

Örugg, falleg og góð ásýnd stíganna getur einnig stuðlað að og aukið að 

fólk velji frekar að ganga.

Mikilvæg viðbót við náttúrustíga eru einnig græn bláar ofanvantslausnir 

en meiri áhersla hefur verið lögð á slíkar lausnir undanfarin ár þar sem 

þær veita yfirborðsvatni á náttúrulegri hátt ofan í jörðina og á sama 

tíma geta gróskumiklar blágrænar ofanvatnslausnir stuðlað að auknum 

líffræðilegum fjölbreytileika. 

Í íbúðarhverfum sveitafélaga leynast víða tækifæri til lagningu slíkra 

stíga sem eykur græna og náttúrulega ásýnd  í nærumhverfi íbúa.  Þannig  

verður til náttúrulegra umhverfi, aukinn líffræðilegur fjölbreytileiki og 

umhverfi sem  hefur jákvæð áhrif á lýðheilsu borgarbúa og annara sem 

fara um.

Lykilorð: Náttúrustígar. Hönnunartillega. Blágrænar 

ofanvatnslausnir. Náttúruupplifun.



III

Þakkir

Ég vil þakka öllum þeim sem hvöttu mig áfram í þessari verkefnavinnu og 

þeim sem veittu mér innblástur, stuðning og aðstoð við ritgerðarskrifin.

 

Þakkir fær Rebekka Guðmundsdóttur, leiðbeinandinn minn fyrir góða 

leiðsögn, hvetjandi fjar-fundi og uppbyggilega gagnrýni. Einnig vil ég 

þakka samnemendum mínum fyrir góða og skemmtilega samfylgd í 

náminu.

Foreldar mínir og systir fá hjartans þakkir fyrir stuðning, hjálpsemi og 

regluleg matarboð.

Séstakar þakkir fær Ásrún Óskarsdóttir fyrir ómetanlegan stuðning,  

umhyggju og viðburðaríka samfylgd í gegnum eftirminnileg og 

skrautleg námsár á Hvanneyri. 
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1. Inngangur

1.1 Tilurð verkefnis
Það mætti segja að viðfangsefni ritgerðarinnar kom til áður en höfundur 

hóf nám í landslagsarkitektúr. Starfsreynsla sem landvörður á mið-

hálendi Íslands kom nemanda í kynni við landslagsarkitekt að nafni 

Gunnar Óli Guðjónsson sem sérhæfir sig í gerð náttúrustíga á Íslandi. 

Þar gafst höfundi tækifæri að kynnast þeim verkferlum og öðrum þáttum 

sem koma við sögu á gerð náttúrustíga. Það  lá því vel við að reynsla og 

tengsl nemenda við gerð náttúrustíga hentaði vel til þess að fjalla frekar 

um gerð náttúrustíga í þessari ritgerð. Eftir samræður við Hermann 

Georg Gunnlaugsson, brautarstjóra landslagsarkitektúr var ákveðið að 

Rebekka Guðmundsdóttir væri hentugur leiðbeinandi fyrir verkefnið.

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar.
Markmið ritgerðarinnar er að greina og afla upplýsinga varðandi 

lagningu og uppbyggingu náttúrustíga og viðhaldi sem fylgir slíkum 

stígum. Þar sem engin formleg eða lögbindandi skilgreining er á slíkum 

stígum er reynt að skilgreina náttúrustíga með formlegum hætti í þessari 

ritgerð. 

Annað markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á mikilvægi þess að 

auka náttúruupplifun almennings í þéttbýli með skilvirkum hætti. Slíkir 

stígar hafa samkvæmt umhverfissálfræði jákvæð áhrif á sálfræðilega 

endurheimt og almenna lýðheilsu. Bæði eru stígarnir eins náttúrulegir 

og kostur gefst sem hafa í för með sér náttúrulegar lausnir á ofanvatni 

íbúðarhverfa auk þess að hafa jákvæð sjónræn áhrif. 

Rannsóknarspurningar eru því eftirfarandi:

 Hver er ávinningur á innleiðingu náttúrustíga í þéttbýli?

 Hvernig er hægt að skilgreina náttúrustíga?

 Er innleiðing náttúrustíga í þéttbýli raunhæfur kostur?
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2. Gögn og aðferðir.

2.1 Vinnuferill
Vinna að þessari ritgerð hófst í lok nóvember 2021 þegar höfundur, 

auk brautarstjóra landslagsarkitektanema við Landbúnaðarháskóla 

Íslands, Hermann Georg Gunnlaugsson unnu saman að því að móta 

rannsóknarspurningar og markmið verkefnisins. Í kjölfar þess var 

Rebekka Guðmundsdóttir borgarhönnuður fengin til þess að leiðbeina 

verkefninu. Eftir að stefna verkefnisins var orðin skýrari hófst höfundur 

handa við að afla sér heimilda og lesa sér til um efni sem málið varðar. 

Fyrri starfsreynsla höfundar við gerð og lagningu náttúrustíga hefur 

einnig reynst ágætis viskubrunnur. Kynning á viðfangsefni verkefnisins 

var haldin í lok janúar 2022 þar sem höfundur fékk umsagnir og 

ábendingar frá brautarstjóra og öðrum kennurum skólans. 

Farið var í vettvangsferðir um Breiðholt þar sem höfundur kannaði 

aðstæður og ástand á stígakerfi Breiðholts, tók niður minnispunkta og 

ljósmyndir sem notast er við í þessari ritgerð. 

2.2 Gögn og aðferðir.
Til þess að svara rannsóknarspurningum var áhersla lögð á greiningu 

hönnunarforsenda og framkvæmdarferli náttúrustíga. Sérstök umfjöllun 

um náttúrustíga innan þéttbýlis er nýtt viðfangsefni. Mikið var notað 

af myndum frá sumrinu 2021 þar sem höfundur var við störf við 

náttúrustígagerð

Eftirfarandi gögn voru meðal annars notuð við gerð verkefnisins:

Góðar leiðir

Path for All

Rannsóknir varðandi umhverfissálfræði

Kortagrunnur LMÍ

Unnin voru kort og skýringarmyndir út frá greiningu og 

hönnunarforsendum náttúrustíga í Adobe Photoshop, ArcGis-Pro. 

Microsoft word var notað til textasmíðar og uppsetning ritgerðarinnar 

var gerð í Adobe InDesign 
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3. Náttúrustígar

3.1 Hvað eru náttúrustígar?
Göngustígar í þéttbýli geta verið af margvíslegum toga og gerð. 

Náttúrustígar eru göngustígar sem með legu sinni og geta stuðla að betri 

náttúruupplifun vegfarenda þar sem m.a. efniviður er eins staðbundinn 

og kostur er auk þess sem lega stíganna getur fallið betur að umhverfinu 

og öðrum landslagsháttum.  Stígarnir geta unnið  með legu landsins til að 

greiða gönguleið og þar með tryggt betur öryggi vegfarenda. Náttúrstígar 

geta varið landið fyrir óæskilegum átroðningi og skemmdum og geta 

stuðlað að sjálfbærari ferðamáta. Markmið með náttúrustígum er að 

þeir taki mið af umhverfi sínu með því að lega stígsanna sé eins lítið 

áberandi og mögulegt er þannig að stígarnir renni á sem náttúrulegastan 

hátt saman við umhverfi sitt. 

3.2 Gerð og hönnun náttúrustíga
Við gerð náttúrustíga er forðast að hafa  línur beinar og endurtekningar 

sem  stinga í stúf við náttúrulegt umhverfi sitt. Jafnframt þarf að brjóta 

stíginn upp með þrepum eða vatnsleiðurum ef halli er meiri en 12° til 

þess að minnka rofhættu en ef halli er meiri en 15° er rofhættan orðin 

of mikil að leggja verður þrep til þess að koma í veg fyrir skemmdir. Til 

þess að koma í veg fyrir frekari rofhættu er æskilegt að göngustígurinn 

liggi ekki í of miklum halla og gott er að hafa stíginn í hallandi bugðum 

svo að hækkunin sé jöfn og þægileg til göngu (Góðarleiðir, á.á.). 

Skoða þarf vandlega efnisval og landslagshætti hvers staðar áður en lagt 

er í hönnun og framkvæmd náttúrustíga. Mikilvægt er að efniviður sé 

til staðar í umhverfinu eða sé eins sambærilegur nærumhverfi stígsins. 

Við gerð stíganna er oft nærtækur gróður og jarðvegur notaður við gerð 

þeirra. Hinsvegar er efnistaka á verkstað ekki alltaf rétti kosturinn þar 

sem rask og sár í jarðvegi geta haft neikvæð áhrif á vistkerfi og almenna 

ásýnd svæðisins. Ef efnistaka er tekin úr námum þarf að skoða efnið 

vandlega og er mikilvægt að velja efni sem er rímar við lit og áferð efnis 

sem er að finna á framkvæmdarstað. Einnig er mikilvægt að efnistaka úr 

námu sé sem nálægast við stígagerð til að styðja við efnahagslega- og 

umhverfislega sjálfbærni. Ef torf er flutt á verkstað þarf að skoða flóru 
Mynd 1: Þrep hlaðin úr grjóti. Mynd 2: Náttúrustígur í Land-

mannalaugum. 
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og velja torf með tegundarsamsetningu sem stuðlar við þær tegundir 

sem eru að finna á verkstað. Forðast skal að flytja framandi og ágengar 

tegundir á verkstað. Þegar kemur að því að velja grjót fyrir slíkar 

framkvæmdir er kostur að velja veðrað og sambærilegt grjót sem finnst 

á verkstað (Góðar leiðir, á.á.).

Sé trjágróður að finna í nærumhverfi náttúrustíganna er eðlilegt að nota 

timbur við gerð stíga. Hinsvegar er óæskilegt að notast við timbur ef stígar 

liggja fyrir ofan trjálínu eða engan trjágróður er að finna í nærumhverfi 

stíga. Það sama gildir um hraunsteina í gróðurlendi þar sem ekkert grjót 

er að finna. Við hönnun náttúrustíga þarf hönnuður að huga vel að því 

efni sem er að finna í umhverfi stíga og velja efnivið í takt við það. Til 

þess að átta sig sem best á öllum þeim atriðum smáum og stórum sem 

koma við sögu í hönnun náttúrustíga er best að sjá það út fyrir á hverjum 

stað fyrir sig og ákvarða út frá staðar- og landslagsháttum hvaða efnivið 

skal notast við og einnig hvaðan sá efniviður er sóttur.

Aðrir þættir sem koma við sögu í hönnun náttúrustíga geta verið 

menningarlegir þættir. Það þarf að hafa í huga verndunargildi svæða 

og náttúru- og/eða menningarminja. Mikilvægast af öllu við hönnun 

náttúrustíga er vegfarandinn sjálfur, ferðahegðun hans og hvernig ásýnd 

og gerð getur aukið náttúruupplifun hans. Fjölsóttir stígar í alfaraleið 

þar sem gera má ráð fyrir töluverðum fjölda ferðafólks getur kallað á 

umfangsmeiri hönnun til að sinna bæði fjölda og mismunandi þörfum 

ferðafólks. Meta þarf hvort viðkomandi stígur þurfi að geta sinnt 

fjölbreyttari ferðamátum eins og hjólandi vegfarendum,  hjólastólum og 

barnavögnum. 

Mynd 3: Fluttningur á staðbundnum 
gróðri

Mynd 4: Mosaþúfur komnar fyrir við 
náttúrustíg. 

Mynd 5: Náttúrustígur í vinnslu í 
trjágróðri.

Mynd 6: Einir lagður við náttúrustíg.
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Hringleiðir geta dregið verulega úr tvístefnuumferð og þar með minnkað 

álag á stíga og á sama tíma undirstrikað sterka víðáttu landsins. Hönnuður 

náttúrustíga þarf því að greina aðstæður vel, hvernig notkun og tilgangur 

stíganna er, landslagshætti og efnivið og hvernig fyrirhugaður stígar 

skulu liggja í landi. Einnig þarf að gæta að, að stígarnir séu sem best 

varnir gegn roföflum, að hann falli eins mikið að landslaginu eins og 

kostur gefst og að stígarnir séu öruggir og auðveldir yfirferðar fyrir alla.

Náttúrustígar hafa þann kost að leiða yfirborðsvatn af stígum og 

nærumhverfi stíganna aftur í jarðveginn með náttúrulegum ferlum í stað 

þess að leiða vatn í niðurföll og þaðan í fráveitukerfi byggðarinnar eins og 

tíðkast víða. Náttúrustígar geta þar með einnig flokkast sem mikilvægur 

viðtaki ofanvatns. Hönnun og framkvæmd náttúrustíga fylgja ekki 

alltaf nákvæmum teikningum heldur oft viðmiðum sem hönnuðir og 

verktakar fara eftir. Yfirleitt geta orðið einhverjar breytingar á hönnun 

þegar lagning náttúrustíga er komin á framkvæmdarstig.

Það mætti því segja að náttúrustígar séu hlutar af náttúruverndaraðgerðum 

þar sem stígarnir geta leitt vegfarendum um viðkvæm svæði án þess 

að valda raski á umhverfinu sem getur verndað viðkvæmt vistkerfi og 

náttúrulega hringrás vatns á sama tíma. Vel hannaðir og framkvæmdir 

náttúrustígar geta verndað gróður frá ónauðsynlegu raski og geta 

komið í veg fyrir myndun villustíga. Einnig geta slíkir stígar dregið 

úr neikvæðum sjónrænum áhrifum þar sem umhverfið er raskað eða 

þar sem einhverjar gróðurskemmdir sem eru. Einnig geta svokallaðir 

villustígar gefið til kynna leiðir sem vegfarendur vilja gjarnan fara þar 

sem enginn annar stígur er til staðar. Slíkir stígar hafa stundum verið 

kallaðir óskastígar.

3.3  Ávinningur náttúrustíga
Með innleiðingu náttúrustíga í þéttbýli getur náttúruupplifun aukist 

ásamt því að líffræðilegur fjölbreytileiki og skilyrði fyrir dýralíf getur 

orðið betra.  Græn ásýnd í annars gráu manngerðu umhverfi getur aukist 

með auknum gróðri og bætt náttúrulega ferla ofanvatns. Með því að 

bæta við grjóti, gróðri, urð og öðru því sem finna má í náttúrunni er 

aukið við náttúrlega eiginleika stíganna. Sálfræðilegar rannsóknir hafa 

einnig bent á að mannkynið hefur átt heimkynni í náttúrulegu umhverfi 

mun lengur en í byggðu umhverfi.  Hafa slíkar rannsóknir sýnt fram á 

að náttúrulegt umhverfi er mun hagstæðara  fyrir líkamlega og andlega 

heilsu fólks. (Gidlow o.fl., 2016; Velarde, Fry og Tveit, 2007). 
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Meiri gróður og aðrir náttúrulegir þættir sem fylgja náttúrustígum gera 

vegfarendum kleift að tengjast betur við náttúruna og náttúrulega ferla 

sem eykur líkur á sálfræðilega endurheimt (e. psycological restoaration). 

Sálfræðileg endurheimt er það ferli sem getur endurnýjað líkamlega, 

andlega og félagslegra orku semaftur  dregur úr streitu.. Í þessum 

skilningi er átt við streitu vegna þess áreitis sem fólk verður fyrir á 

hverjum degi á borð við vinnu, nám og aðrar daglegar skyldur (Hartig 

og Staats, 2003). Meiri líkur eru á því að einstaklingar sem ekki upplifa 

sálfræðilega endurheimt  eigi við heilsufarsleg vandamál að stríða, bæði 

líkamleg og/eða andlega. Skortur á sálfræðilegri endurheimt getur haft í 

för með sér alvarlega hugræna kvilla eða langvarandi streitu. Það eykur 

líkurnar enn fremur á heilsubresti ef einstaklingur hefur ekki upplifað 

sálfræðilega endurheimt til lengri tíma (Evans og Cohen, 2004).

Kaplan og Kaplan (1989) settu fram kenningu sem útskýrir tengsl milli 

eiginleika umhverfis og athygli (e. Attention Restoration Theory, ART). 

Kenning þessi gerir ráð fyrir það að athygli einstaklinga skiptist niður 

í ósjálfráða athygli og beinda athygli. Ósjálfráð athygli er áreynslulaus 

fyrir viðkomandi og virkjast þegar ferlar í umhverfinu eru hrífandi, 

athyglisverðir eða spennandi. Beind athygli er einstaklingum sjálfviljug 

og krefst þess að viðkomandi einbeiti sér að viðbrögðum við truflunum. 

3.4 Blágrænar ofanvatnslausnir
Þar sem byggð rís minnkar náttúrulegt yfirborð landsins og verður þakið 

byggingum, lögnum undir yfirborði og öðrum steyptum gráum flötum 

svo sem í formi vega og gangstétta. Það hefur tíðkast í þéttbýli að það 

ofanvatn sem fellur til jarðar sé leitt í niðurföll og þaðan með pípum 

neðanjarðar burt úr byggðinni og út í viðtaka sem er í flestum tilfellum 

sjór, ár eða vötn (Alta, 2016). Slík meðferð á yfirborðsvatni hefur í för 

með sér skerðingu á eðlilegri hringrás vatns og þar af leiðandi vistkerfi 

og vatnsbúskap í heild sinni. Þegar jarðvegur, votlendi, ár og vötn þorna 

Ferli sem krefst beinda athygli er því orkukrefjandi fyrir einstaklinga og 

er aðeins hægt að nota slík atferli til styttri tíma áður en einstaklingur 

verður fyrir athyglisþreytu (e. attentional fatigue)(kaplan, 1995; Staats 

og Hartig, 2004).

Í rannsókinni „Effects of urban street vegetation on judgments of 

restoration likelihood“ kemur fram að aukið hlutfall gróðurs í þéttbýli 

eykur líkur á sálfræðilegri endurheimt. Rannsóknin sýnir einnig fram 

á það að skipulögð gróðursetning hefur enn fremur jákvæð áhrif á 

líkurnar til endurheimtar. Þar kemur fram að skipulagður gróður sem 

endurspeglar skipulögð göturými (Lindal og Hartig, 2015)
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spillist lífríki tilheyrandi svæðis (Alta, 2016).

Blágrænar ofanvatnslausnir vísa til vatns „hið bláa“ og gróðurs „hið 

græna“ sem nauðsynlega innviði fyrir sjálfbæra byggð (Sveinn Torfi 

Þórólfsson, 2012). Blágrænar ofanvatnslausnir er leið til að veita 

ofanvatni í þéttbýli á sem náttúrulegastan hátt niður í jarðveginn í 

stað þess að leiða vatn í hefðbundin fráveitukerfi. Markmið blágrænna 

ofanvatnslausna er að nýta aðferðir náttúrunnar og líkja eftir náttúrulegri 

hringrás vatns. Við þetta verður hringrás vatnsins áberandi í nærumhverfi 

þar sem það liggur fyrir augum íbúa (Alta, 2016). Aukin innleiðing 

blágrænna ofanvatnslausna innan þéttbýla hefur þann kost í för með 

sér að efla lífríki og vistkerfi innan byggðarinnar. Þetta bæði prýðir 

bæjarrými og veitir íbúum meiri tengingu við náttúruna og náttúrulegra 

ferla.

Náttúrustígar geta talist til blágrænna ofanvatnslausna þar sem slíkir 

stígar eru mótaðir með þeim hætti að þeir stjórna ofanvatni og leiða því 

í græna geira eða yfirborð jarðvegs sem dregur vatnið síðar í sig. 

3.5 Regnvatnsbeð.
Regnvatnsbeð eru gróðurþakin beð sem eru hönnuð í þeim tilgangi að 

hreinsa vatn af þeim mengandi efnum sem safnast fyrir í ofanvatni frá 

umferð og öðrum mengandi uppsprettum sem finnast í borgarumhverfi. 

Slík mengandi efni geta verið svifagnir, þungmálmar, olíur og gerlar. 

Beðin liggja yfirleitt  lægra en aðliggjandi umhverfi. Vatnið safnast 

saman í regnvatnsbeðinu og hreinsast áður en það síðan seytlar 

niður í jarðveginn. Lagskipting regnvatsnbeða skiptir máli til þess að 

hreinsunarferlið eigi sér stað. Regnvatnsbeð samanstendur af: innrennsli, 

gróðri, ræktunarlagi, síulagi, drenlagi, jarðvatnslögn og yfirflæði. 

Hlutverk innrennslisins er að taka á móti yfirborðsvatni og leiða 

það í beðið sjálft sem er u.þ.b. 15-30 cm lægri en upphafspunktur 

innrennslisins. 

Ræktunarlag er í kringum 40-60 cm þykkt lag  sem samanstendur af 

sérvöldum jarðvegi sem tekur vatn í sig og hreinsar burt mengun og 

önnur óhreinindi úr vatninu, en á sama tíma viðheldur næringarefnum 

sem nýtist gróðrinum. Jarðvegur sem er valinn fyrir ræktunarlag 
Mynd 7: Notkun blágrænna ofanvatnslausna skilar yfirborðsvatni í jarðveg frekar 
en í hefðbundin fráveitukerfi. 
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samanstendur af 70-80% hreinum sandi án fínefni og 15-30% lífræn efni. 

Mold og önnur efni skal ekki vera meira en 5% af rúmmáli jarðvegsins. 

Slitlag er þunnt lag undir ræktunarlagi sem heldur síukröfum milli 

ræktunarlags og drenlags. 

Drenlag er um 30-120cm þykkt lag sem myndar geymslurými fyrir 

hreinsað vatn þar sem það fær tíma til þess að seytla niður í jarðveg og 

kemur í veg fyrir stíflur í jarðvatnslögn. 

Jarðvatnslögn er drenlögn sem tengist annaðhvort fráveitukerfi eða 

öðrum viðtaka. Hlutverk lagnarinnar er að taka við hreinsuðu vatni sem 

nær ekki að seytla ofan í jarðveg. Í miklum rigningum getur  rignt það 

mikið að regnvatnsbeðið eitt og sér nær ekki að taka við öllu vatninu en 

við umframvatninu tekur þá  svokallað yfirflæði  og leiðir það óhindrað 

í jarðvatnslögn (Veitur e.d.). 

Mynd 9: Regnvatnsbeð við Týsgötu Mynd 10: Regnvatnsbeð við Týs-
götu

Mynd 11: Regnvatnsbeð með yfir-
flæði.

Mynd 12:  Regnvatnsbeð með 
yfirflæði

Mynd 8: Uppbygging regnvatnsbeða.
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Þá skiptir máli hvaða gróðri er komið fyrir ofan á ræktunarlaginu. Það er mikilvægt að plöntur hafi ákveðna eiginleika svo þær lifi af við íslenskar 

aðstæður. Plönturnar þurfa bæði að þola bæði mikinn þurrk og mikla bleytu. Plöntur í regnvatnsbeðum  eru oft tímabundið á kafi meðan vatnið seytlar 

niður í jarðveginn. Hugmyndir að plöntutegundum umhverfis náttúrustíga miðað við ráðlögðum plöntulista sem hefur reynst vel í ofanvatnsbeðum.

Latneskt heiti Íslenskt heiti

Ajuga reptans Dvergavör

Carex morrowii ‘Ice Dance’ Japansstör ‘Ice Dance‘

Caltha palustris Hófsóley

Ribes laxiflorum Hélurifs

Iris chrysographe Geislaíris

Iris versicolor Roðaíris

Iris pseudacorus Tjarnaíris

Doronicum orientale Hjartafífill

Luzula sylvatica Lundahæra

Iris sibirica Rússaíris

Phalaris arundinacea ‘Picta‘ Randagras

Aruncus dioicus Geitaskegg

Filipendula rubra Roðamjaðjurt

Polygonum alpinum Snæsnúra

Calamagrostis x acutiflora ‘Overdam‘ Hálmgresi ‘Overdam‘

Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster‘ Hálmgresi ‘Karl Foerster‘
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4. Framkvæmd náttúrustíga. 
Náttúrustígar njóta sífellt meiri vinsælda og hafa landslagsarkitektar 

beint sjónum sínum í síauknum mæli að blágrænum ofanvatnslausnum 

í hönnun og  þar á meðal lagningu náttúrustíga í þéttbýli.  Í þessum kafla 

verður sjónum beint að skoskum og íslenskum viðmiðum við gerð og 

hönnun náttúrustíga í þéttbýli. 

4.1 Skosk viðmið
Skotar eru framarlega í gerð náttúrustíga sem líkist að miklu leiti þeim 

náttúrustígum sem hafa verið lagðir hér á landi. Flestar gönguleiðir nú 

til dags eru gerðar fyrir afþreyingu þar sem þörfin fyrir göngu er fyrst og 

fremst til þess að sinna áhuga á útivist eða hreyfingu. Á hinn boginn er 

þörfin fyrir viðhaldi á slíkum skipulögðum stígum meiri þar sem hætta 

er á að á óhirtum stígum geta myndast rof og sár út frá upprunalegri slóð 

þar sem ferðamenn eiga til með að villast af leið sinni og með tímanum 

geta því myndast  nýir óskipulagðir stígar. Í daglegu tali eru slíkir stígar 

oft kallaðir villustígar (Ust, á.á.). Slíkir villustígar geta valdið töluverðu 

tjóni og skilið eftir sig sár og rof í jarðvegi sem stækka með tímanum. 

Til að minnka hættuna á slíku ferli er mikilvægt að sinna viðhaldi á 

skipulögðum stígum til þess að koma í veg fyrir óþarfa skemmdir á 

vistkerfum og gróðri.

Náttúrustígar sem hér er fjallað  um fylgja viðmiðum um 

hönnunarforsendur í stað þess að farið sé eftir  nákvæmum teikningum 

og mælingum fyrir hvern stíg. Eins og áður hefur verið nefnt þá er 

mikilvægt fyrir hönnuði náttúrustíga að skoða hvert svæði fyrir sig 

og lesa vel í landslag og staðhætti varðandi efnisval, legu stígsins og 

vatnafar áður en lagt er í framkvæmd. Breytingar á fyrirhuguðum stígum 

gerast reglulega yfir verktíma og er stígur í  mótun frá byrjun til enda 

verkefnis. Reynsla hefur sýnt að gott handverk og kunnátta sem styður 

við þessi viðmið hefur reynst vel og vandaðir stígar eiga að hafa langan 

endingartíma (Path for all, 2015).

 

Mynd 13: Steinlögð þrep. Mynd 14: Skoskur náttúrustígur.
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Fyrstu skref við gerð náttúrustíga sem fylgja skoskum viðmiðum er að 

finna rétta legu stígsins og greina hverskonar álag stígurinn þarf að þola. 

Það þarf að hafa í huga hvort aðeins gangandi vegfarendur koma til 

með að nota stíginn eða hvort stígurinn þurfi að þola hjólandi umferð 

eða jafnvel ríðandi og einnig geta sumir stígar verið færir hjólastólum 

og barnavögnum. Sé ekki gætt vel að þessum viðmiðum getur það leitt 

til þess að lagður er stígur sem stenst ekki kröfur  vegna umferðar sem 

um hann fer og getur leitt til skemmda á mjög stuttum tíma (Path for 

all, 2015). Einnig þarf að huga að breidd stíga þar sem of þröngir stígar 

geta myndað stíflur í umferð. Almennt er miðað við lágmarks breidd 

að 1.5m í dreifbýli en flestir stígar miðast við a.m.k 2 metra í breidd. 

Í þéttbýli er miðað við 2.5 metra – 3 metra breiða stíga til að koma á 

móts við meiri umferð sem er líklegri þar. Til að mynda náttúrulegra 

yfirborð meðfram stígum tíðkast að slá a.m.k 2 metra breiða gras fleti   

(e. swathe) sitthvorum megin meðfram stígnum en þetta ræðst af 

landslagi og áætlaðri notkun stíganna (Path for all, 2015).

4.2 Íslensk viðmið
Aukin áhersla hefur verið lögð á gerð náttúrustíga hérlendis undanfarin 

ár en áherslan á uppbyggingu náttúrustíga hefur fyrst og fremst verið á 

vinsælum ferðamannastöðum (Ferðamálastofa, á.á). Slíkir stígar hafa 

verið lagðir til þess að auka náttúruupplifun ferðamanna og til þess að 

bæta innviði á slíkum svæðum ásamt því að vernda viðkvæmt umhverfið 

og koma í veg fyrir óæskilegt rask. Lítil sem engin áhersla hefur verið 

lögð á uppbyggingu slíkra stíga innan þéttbýlis á landvísu. Nóg er um 

græn svæði í flestum þéttbýlum þar sem hægt er að vinna að lagningu 

náttúrustíga.

Mynd 15: Skoskur náttúrustígur Mynd 16: Skoskur náttúrustígur í vinnslu.
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4.4 Yfirborðslag 
Kostnaður við gerð náttúrustíga ræðst oft að miklum hluta til af 

flutningskostaði efnis á verkstað. Það er því mikilvægt að velja staðbundið 

efni eins og kostur er til þess að minnka þann kostnað en á sama tíma 

þarf einnig að hafa í huga hvort það efni henti stígnum (Guðmundur 

Arason o.fl. 2002). Almennt séð byggjast stígar af yfirborðslagi sem 

skiptist í bæði burðarlag og slitlag. Ef þörf er á  umklæðingu  þá bætist 

það lag ofan á slitlag stígsins (Jörgensen, holgersen og poulsen, 2010). 

Tilgangur burðarlagsins er að styðja við það álag sem stígur þarf að 

þola. Stígur sem þarf að þola mikið álag hvort sem það er vegna mikillar 

umferðar gangandi vegfarenda eða hvort stígarnir þurfa að vera véltækir 

ætti burðarlag ekki að vera minna en 50cm. Stígar sem þola minni 

umferð þá dugar að hafa burðarlag upp á 20-30cm. Burðarlagið á einnig 

að ná 20-30cm út fyrir kanta viðkomandi stígar. Ofan á burðalag stíga  

er sett 5cm slitlag. 

Til þess að koma í veg fyrir frostlyftingu bæði í burðarlagi og slitlagi 

þarf að nota frostfrítt efni. Jarðvegstegundir hafa tilhneigingu til þess 

að þrútna eða bólgna þegar raki í jarðveginum frýs (Þórir Ingason, 

1989). Fínkorna jarðvegur á til með að þrútna meira við lágt hitastig. 

Vatn helst síður í grófkorna möl og lyftist því síður þegar hún frýs. Það 

4.3 Jarðvegsvinna/flutningur – landhalli 
Til að finna út hagkvæmustu legu stígs verður að taka mið af 

landslaginu einkum til að komast hjá óþarfa hæðamismunum. .  Sé  

hæðamunur óhjákvæmilegur á gönguleið getur verið jarðvegsvinnna 

verið nauðsynleg til að minnka halla. Kostnaður við slíka vinnu ræðst 

af umfangi hennar og oft þarf að notast við vélarafl. Þá getur verið hætta 

á raski jarðvegsrofi og sári í jarðvegi eftir vinnuvélar sem geta haft í för 

með sér óafturkræfar skemmdir og er því vert að reyna að komast hjá 

slíkri vinnu eins og kostur er. 

Mynd 17: Jarðvegsvinna við náttúrustíg. Mynd 18: Náttúrustígur í vinnslu.
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4.5 Vatn
Við gerð náttúrustíga er mikilvægt að hafa vatnafar ofarlega í huga 

þar sem vatnsrof er eitt það helsta rofafl sem skaðar stíga. Það er því 

mikilvægt að leiða vatn af stígum eins og kostur er. Reynsla hefur sýnt 

að mismunandi aðstæður kalla á mismunandi aðferðir til þess að koma 

í veg fyrir mögulegan skaða á stígum sökum vatns. Það vatn sem kann 

að hafa áhrif á stíga er ýmist regnvatn sem fellur á stíginn, snjóbráð í 

leysingum, yfirborðsvatn frá landi í kring sem rennur yfir stíginn og 

vatn í jarðvegi (Góðar leiðir á.á).

er mikilvægt að þessi lög séu vel þjöppuð en við þjöppunina minnka 

holufyllingar í efninu sem aftur eykur burðargetu stígsins enn meira. 

Við val á efni í burðarlagi skal forðast þess að hafa efniskorn í svipaðri 

stærð. Æskilegt er að kornastærð í burðarlagi sé á bilinu 10-50mm. 

Ef efniskorn í burðarlagi eru af svipaðri stærð þjappast efnið ekki vel. 

Smærri korn smeygjast inn í holrými sem myndast og með því fæst sem 

mesta þjöppun. Það sama gildir um efnisval á slitlaginu en æskilegt er að 

nota kornastærð á bilinu 5-30mm. Einsleit og stór kornastærð í stígum 

veldur ekki aðeins lélegri þjöppun heldur er einnig erfiðari yfirferðar þar 

sem vegfarandinn stígur ekki jafnt til jarðar og er þar af leiðandi valtur. 

Ef ætlast er að stígar séu færir hjólastólum þarf efnisvalið að þjappast 

vel og yfirborðið að vera sem jafnast (Góðar leiðir á.á.).

Mynd 19: Dæmi um lagskiptingu náttúrustígs.
Mynd 20: Vatnsskemmdir á náttúrustíg. Mynd 21: Pollur á stíg.
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4.6 Ræsi
Ræsi á göngustígum þjóna þeim tilgangi að leiða vatn af stígum með 

skilvirkum hætti. Það eru nokkrar leiðir til að ákvarða hverskonar ræsi 

skal koma fyrir á viðkomandi stað. Slíkar lausnir koma bæði fyrir á 

stígunum sjálfum og á umhverfinu utan stíganna. 

Í þeim tilfellum að það sé óhjákvæmilegt að leiða vatn frá stíg getur 

verið þörf á að leggja niður opið steinræsi. Slíkt ræsi leiðir vatn yfir stíg 

og grípur einnig yfirborðsvatn af stígnum sjálfum. Mikilvægt er finna 

lægsta punkt í landslaginu fyrir ræsið svo að vatnið renni ekki yfir stíginn 

sjálfan og tengja verður ræsið við drenskurð sem safnar yfirborðsvatni 

umhverfis stíginn. Við gerð á opnum steinræsum er mikilvægt að gera 

ráð fyrir vatnshalla og að steinar liggi sem þéttast saman og séu grafnir 

djúpt niður í jörðu til þess að tryggja stöðugleika þeirra og koma í veg 

fyrir að vatnið grafi undan þeim. Ef mikið vatn rennur á stíg getur borgað 

sig að leggja niður steinvað sem þverar stíginn sjálfann. Mikilvægt er að 

steinar sem eru lagðir niður í slíkt steinvað sé festir niður örugglega og á 

þeim hætti að vatnið grafi ekki undan þeim (Góðar leiðir. á.á). 

Það krefst reynslu og landlæsis til þess að vega og meta þær lausnir sem 

til greina koma til þess að koma í veg fyrir vatnsrof á stígum. Í daglegu 

tali er oft sagt að vatn renni alltaf auðveldustu leiðina. Það getur komið 

sér vel að athuga viðkomandi svæði í mikilli úrkomu til þess að sjá 

hvernig vatnið hegðar sér á tilteknu svæði. 

4.5.1 Vatnsöfnun með landmótun. 
Áhrifamikil leið til þess að leiða yfirborðsvatn yfir stíga er að grafa rásir 

að dældum í jarðvegi sem svo safna saman yfirborðsvatni og leiða það 

í opið ræsi sem er lagt þvert á stíg. Það er þó mikilvægt að skerða ekki 

ásýnd viðkomandi svæðis með opnum rásum og hátta rásunum þannig 

að það falli sem best að nærumhverfinu. Það er hægt að gera með því að 

rista torf af jörð og halda því til haga á meðan verknaði stendur, torfið 

er síðan lagt aftur yfir þegar jarðvegi hefur verið mokað upp til þess að 

móta skurð. 

Hafa skal í huga að láta skurð liggja að legu landsins og hafa hann eins 

náttúrulegan og mögulegt er. Forðast skal að hafa skurð í beinni línu. 

Einnig er æskilegt að slíkur skurður sé ekki í of miklum halla þar sem 

það eykur hraða og rofmátt vatnsins. Oft á tíðum þarf að grafa fleiri en 

einn skurð til þess að safna saman yfirborðsvatninu en það skal forðast 

þess að raska ekki landinu meira en þörf er á (Góðar leiðir. á.á). 
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Mynd 22: Vatnsfar á stíg og lausnir.

Mynd 23: Steinvað á náttúrustíg.

Mynd 24: Ræsi í vinnslu á náttúrustíg Mynd 25: Ræsi í vinnslu á náttúrustíg
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og náttúruupplifun íbúa. Gott dæmi um áningarstað er ónefnd brekka 

milli Breiðholts og Kópavogs. Brekkan hefur einstaklega gott útsýni 

yfir bæði bæjarfélögin og eru þar margir óskastígar að finna. Það er því 

augljóst að þótt svo það séu engir skipulagðir stígar á þessu svæði þá er 

það samt sem áður í notkun af vegfarendum. Þess má geta að það hefur 

myndast hefð á meðal íbúa að safnast þar saman um áramótin til þess að 

njóta flugeldana og sprengja inn nýtt ár. 

4.8 Viðhald 
Nauðsynlegt er að huga hvernig viðhaldi stíga verði háttað allt frá 

upphafi skipulagsuppdrátta. Viðhald á stígum er fyrst og fremst til 

þess að viðhalda ásýnd þeirra og að koma í veg fyrir meiriháttar og 

kostnaðarsamar viðgerðir sökum rofs og slits. Tíðni viðhalds á stígum 

ræðst oft á því hversu mikið álag viðkomandi stígur þarf að þola vegna 

fjölda notenda eða vegna veðurfars. Vanræksla viðhalds til lengri tíma 

getur skaðað  varanlega stíginn sjálfan og/eða á nærumhverfi hans og  

leitt til þess að stígurinn verði ónothæfur. 

4.7 Áningarstaður
Skilgreining áningarstaðar getur verið víðtækt hugtak. Samkvæmt 

íslensku orðabókinni er  áningarstaður skilgreindur: „þar sem áð er, 

áfangastaður“ (Mörður Árnason (ritstj.), 2002). Samkvæmt þessari 

skilgreinigu eru áningsstaðir staðir þar sem vegfarendur geta áð um 

stund, áður en förinni er haldið. Í daglegu tali er orðið áningarstaður 

ýmist notað í víðari skilningi. Það er því hér með gerð grein fyrir notkun 

orðsins áningarstaður sem stað þar sem vegfarendur staldra við og geta 

náð áð í um stund. Eða í einföldu máli, staður þar sem hægt er að stoppa 

um stund áður en ferðinni er haldið áfram. 

Allir stígar leiða eitthvert og til þess að auka notagildi stíga, er tilvalið að 

láta þá liggja að eða fram hjá áningarstöðum þar sem fólk getur staldrað 

við, borðað nesti eða einfaldlega til þess að njóta náttúrunnar og hvílt 

sig. Það eru ýmsar útfærslur áningarstaða sem eru í takt við þau viðmið 

sem liggja fyrir við gerð náttúrustíga. Slíkir áningarstaðir eru oft innan 

þétts vöxnu gróðursvæðum, við leiksvæði eða við góða útsýnisstaði. 

Innan Breiðholts þar sem hönnunartillaga um gerð náttúrustíga verður 

unnin eru margir slíkir staðir sem myndu henta vel sem áningarstaðir. 

Bæði við jaðar hverfisins og innan þess. Græn svæði í Breiðholti 

henta einnig vel til lagningar  náttúrustíga sem  auka gróður, vatnafar 



17

Skotar hafa verið framarlega í viðhaldi náttúrustíga og  sett fram áætlun 

um æskilega tíðni á viðhaldi stíga sem fara ætti fram fjórum sinnum 

fram á ári (Path for all, 2015). 

• Lok vetrar/byrjun vors (apríl/maí) – Leysingar og huga að 

aukinni notkun yfir sumartímann

• Mitt sumar. (júlí/ágúst) – vegna aukinnar notkunar þarf að 

yfirfara stíginn

• Hausti (október) – viðhald vegna álags notenda yfir 

sumarið. Undirbúa stíginn fyrir veturinn og fyrir 

mögulegum frostskemmdum 

• Vetur. Yfirferð – koma í veg fyrir verulegt tjón og aukið 

viðhald yfir sumartímann.

Sé viðhald ekki mögulegt samkvæmt þessari áætlun getur þó munað 

miklu að úttekt sé gerð á stígum tvisvar sinnum á ári og þá helst á 

þeim tímum þar sem stígar eru hvað viðkvæmastir fyrir skemmdum. 

Hvort sem það er þegar stígar eru undir miklu álagi vegna veðurs eða 

fjölda notenda (Path for all, 2015). Misjafnt er hversu mikið viðhald 

náttúrustígar hérlendis fá. Til að mynda leggur Umhverfisstofnun 

áherslu á að sinna viðhaldi á stígum innan friðlýstra svæða í þeirra 

umsjón með vinnu sjálfboðaliða og landvarða. Sjálfboðaliðar á vegum 

Skógræktarinnar hefur einnig sinnt viðamiklu viðhaldi á stígum  í 

Þórsmörk  Viðhald á stígum utan þessara svæða er hins vegar oftast  í 

höndum sveitarfélaga og landeigenda. 

4.9 Samantekt.
Ávinningur náttúrustíga er margþættur.  Náttúrustígar  auka líffræðilegan 

fjölbreytileika, bæta ásýnd borga og bæja og efla lýðheilsu. Þó svo að 

markmið náttúrustíga sé að vera eins lítið áberandi í landslaginu eins og 

kostur er, geta þeir haft gífurlega jákvæð áhrif á daglegt líf íbúa. 

Vandaðir náttúrustígar krefjast þekkingar og reynslu þar sem tilfinning 

fyrir landslaginu ræður miklu í legu stíganna. Það er því mikilvægt að 

viðhalda þeirri þekkingu og efla með nýjum náttúrustígum í þéttbýli. 
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5. Greining

5.1 Almenn greining 
Til þess að gera sér betur grein fyrir ástandi göngustígakerfi Breiðholts 

er gott að styðjast við svokallaða SVÓT greiningu. Með slíkri greiningu 

er hægt að varpa ljósi á veikleika og styrkleika sem göngustígakerfið 

hefur. SVÓT stendur fyrir: Styrkleikar (S), Veikleikar (V), Ógnir (Ó) 

og tækifæri (T) og getur varpað ljósi á þau vandamál og áskoranir sem 

hönnuður leitast við að leysa (Bell, 2008). Slík greining varpar ljósi á 

innri og ytri áhrifaþætti sem kunna að hafa áhrif á viðkomandi svæði. 

Höfundur tók mið af almennum göngustígum í Breiðholti og lagði sitt 

mat á göngustígakerfið samkvæmt kenningum Simon Bells varðandi 

SVÓT greiningu. Niðurstaðan er eftirfarandi:

Styrkleikar Veikleikar Ógnir Tækifæri
Eftirsóknarvert Óhirða Gróðurs Veður Bæta lýðheilsu 

Góðar tengingar
Lítið viðhald

Vatnsrof Bæta 
líffræðilegan 
fjölbreytileika

Gott notagildi Ferill ofanvatns Fjarlægð frá 
efnistöku

Auka náttúru-

upplifun 
Nálægð við 
byggð

Skapa meiri 
afþreyingu

Góðar tengingar Skapa 
áningarstaði, 
stað til dvalar
Bæta feril 
ofanvatns
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Stígakerfi Breiðholts er viðamikið og með góðum tengingum innan 

kerfisins (Sjá mynd x). Núverandi ástand helstu stíga hverfisins er 

almennt séð ágætt með tilliti til sorphirðu og hreinlætis, en hinsvegar 

eru flestir stígar komnir til ára sinna þar sem sprungur, bólgur og holur 

eru algeng sjón. Það er augljóst að göngustígar í Breiðholti hafa fengið 

lágmarks viðhald í gegnum tíðina og margir hverjir þarfnast viðhalds 

og/eða lagfæringar.  

Höfundur hafði samband við teymi Borgarskóga á umhverfis- og 

skipulagssviði Reykjavíkur þar sem gert var grein fyrir þeirra verkþáttum 

varðandi náttúrustíga sem að mestu leiti rímar við þau viðmið sem sett 

hafa verið fram í þessari ritgerð. Í þessum samskiptum kom fram að 

viðhald stíga ræðst fyrst og fremst af því fjármagni sem úthlutað er 

til viðgerðar og einnig þeim starfskrafti sem er til staðar. Oft er ekki 

úthlutað nóg fjármagn til þess að viðhalda öllum stígum sem óskað 

er eftir og því þarf oft að forgangsraða viðhaldi. Skortur á viðhaldi til 

lengri tíma getur leitt til vanrækslu og mikilla skemmda á stígum auk 

þess að hafa neikvæð áhrif á ásýnd bæjarrýma. 

Þar sem höfundur gerði athuganir voru víða pollar á ómalbikuðum 

göngustígum og yfirborðsefni á borð við möl og urð var víða á dreif þar 

sem ómalbikaðir stígar mæta malbikuðum stígum. Víða var farvegur 

vatns hindraður og djúpir og stórir pollar algeng sjón bæði á og við 

göngustíga. 

 

Mynd 26: Göngustígakerfi Breiðholts.
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Mynd 27: Dreifð möl eftir vatnsrennsli.

Mynd 28: Pollur á stíg.

Mynd 29: Yfirgefið skýli. Mynd 31: Pollar á stíg.

Mynd 30: Illa hirtar tröppur Mynd 32: Pollar á stíg.

Mynd 33: Malarstígur hindrar farveg vatns.
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5.2 Greining hönnunarsvæðisins . 
Hönnunartillaga þessara ritgerðar afmarkast af tiltölulega ómanngerðu 

og ónefndu svæði innan Seljahverfi Breiðholts. Það mætti skipta 

svæðinu í þrjá hluta: neðra svæði, brekka og efra svæði. 

Hæðamunur á milli efra og neðra svæðis er er u.þ.b  20 metrar. Einnig er 

töluverður munur á gróðri svæðanna. Neðra svæðið einkennist af hrauni 

og gróðri sem finnst gjarnan í íslenskum hraunum á borð við mosa, lyng 

og annar lágvaxinn gróður. Stór grenitré og birkitré marka skil á milli 

einkagarða og almenningssvæðis. Gróðurfar efra svæðisins einkennist 

fyrst og fremst af lúpínu og kerfli en örfá birkitré sem eru líklega sjálfsáð 

hafa náð að stinga sér upp úr þeim gróðri. Á efra svæðinu eru nokkrir 

óskastígar og yfirgefinn útsýniskofi. Í kring um kofann er töluvert 

rask á gróðri og jarðvegi. Miðað við þann ágang sem sést á svæðinu 

er greinilegt að svæðið er notað af vegfarendum. Milli svæðanna er 

stígakerfi sem samanstendur af óskastígum og skipulögðum malarstíg. 

Malarstígur þessi er illa hannaður með tilliti til yfirborðsvatns og er víða 

er hægt að sjá skemmdir eftir vatnsrof. Einnig er lega stígsins með þeim 

hætti að stígurinn sjálfur hindrar flæði vatns sem veldur því að vatn 

safnast saman umhverfis stígsins.

Mynd 34: Skipting hönnunarsvæðis.
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Mynd 35: Yfirborðsefni dreifist vegna vatnsflæðis

Mynd 36: Yfirborðsefni búið að dreyfast eftir vatnsrof

Mynd 36: Yfirborðsefni komið á dreif eftir 
vatnsrof.
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5.3 Samantekt
Til þess að varpa ljósi á mikilvægi náttúrustíga og innleiðingu þeirra 

í þéttbýli í þessu verkefni, er gerð hönnunartillaga sem undirstrikar 

áhersluatriði og kosti náttúrustíga. Hönnunartillagan tekur fyrir grænt 

svæði innan Breiðholts. Svæðið er með stígakerfi sem tengir Skagasel, 

Skriðusel, Réttarsel og Holtasel saman, en frá þeim tengingum er 

gönguleið upp á ónefnda hæð sem liggur að Kópavogi (Sjá mynd1). 

Stígar innan svæðisins eru að mestu leiti skipulagðir malarstígar eða 

óskastígar sem hefur myndast með tímanum. Lega malarstígsins í 

núverandi mynd gefur flæði yfirborðsvatns ekki mikinn gaum sem 

leiðir til þess að pollar myndast víða og vatnsrof er áberandi. Þar sem 

hönnun núverandi stígs hefur tekið lítið tillit til flæði ofanvatns er ekki 

óvenjulegt að sjá skemmdir sökum vatnsrofs og möl víð á dreif sem 

vatnið hefur skolað með sér. Þar sem hönnun núverandi stígs tekur lítið 

tillit til flæði yfirborðsvatns, er ekki óvenjulegt að sjá slíkar skemmdir 

og möl víða á dreif þar sem vatnið hefur skolað það með sér. Þessar 

skemmdir eru líklegar til þess að vinda upp á sig með tímanum ef ekki 

verður hugað að flæði vatns á svæðinu.

Mynd 37: Mismunandi stígar innan hönnunarsvæðis.
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6. Hönnunartillaga
Hönnunartillaga svæðisins sem greint var frá í kafla 5.2 hugar að bættu 

ástandi stíga aukinni náttúruupplifun vegfarenda og íbúa hverfisins. 

Bættar tengingar og áningarsvæði hvetur vegfarendur til þess að 

sækja svæðið í auknum mæli og þar afleiðandi getur svæðið stuðlað 

að bættri lýðheilsu. Bæði er núverandi malarstígur lagfærður til að 

stjórna yfirborðsvatni á hagkvæmari hátt og stuðla að náttúrumiðuðum 

blágrænum ofanvatnslausnum og nýir náttúrustígar lagðir þar sem 

óskastígar hafa myndast.

Efra svæði. 

Helstu áhersluatriði hönnunarinnar eru á lægsta og hæsta punkti 

hönnunarsvæðisins. Á efri hluta hönnunarsvæðis er áningarstaður 

sem nýtir útsýni hæðarinnar og nálægð sinnar við aðra stofnstíga. Á 

þessum áningarstað er að finna útsýnispall sem snýr í norður og horfir 

yfir stóran hluta Breiðholts. Einnig er þar að finna grænt opið svæði þar 

sem færanlegir bekkir og úti grillaðstaða sem bætir notagildi svæðisins 

og hvetur til dvalar. Steinhlaðinn bekkur ýtir undir staðbundinni 

efnisnotkun og veitir fallega ásýnd. 

  

Mynd 38: Planteikning af efri hluta hönnunartillögu Mynd 39: Tilviksmynd af áningarsvæði
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Neðra svæði.

Helstu áhersluatriði hönnunar á neðra svæði hönnunarsvæðisins er 

stjórnun yfirborðsvatns. Stór og mikil regnvatnsbeð stuðla að náttúrulegri 

söfnun vatns þar sem það er hreinsað áður en það seytlast niður í 

jarðveg. Einnig er lögð mikil áhersla á mismunandi ræsi og stjórnun 

yfirborðsvatns sem fellur til. Óskastígur sem liggur frá Skagaseli er 

gerður að hellulögðum stíg þar sem notast er við svipað grjót og finnst í 

nærliggjandi umhverfi.

Mynd 40: Planteikning af neðri hluta hönnunartillögu

Mynd 41: Sniðteikning af regnvatsbeði
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Staðsetning ræsa

Eins og kom fram í kafla 4. eru náttúrustígar ekki lagðir niður eftir 

nákvæmum mælingum og teikningum heldur eru í stöðugri mótun 

frá byrjunar stigi framkvæmdar. Þar með talið er staðsetning ræsa oft 

ákveðin þegar framkvæmdin sjálf er komin langt á veg. Dæmi um 

hvernig það er hægt að koma fyrir ræsi á stíg má sjá á mynd 43 og mynd 

44.

Notagildi stíga

Óskastígur sem myndast hefur frá Skagaseli að núverandi malarstíg er 

töluvert minna notaður ef dæma má af troðningi óskastígsins. Það er því 

með ráði gert að hafa þann stíg hellulagðan með grjóti sambærilegu því 

sem finnst í nærumhverfi stígsins. Slíkur hellulagður stígur ætti að þola 

minni umferð og falla einstaklega vel að umhverfi sínu.

Mynd 42: Tilviksmynd af óskastíg
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Mynd 43: Tilviksmynd af steinvaði Mynd 44: Tilviksmynd af ræsi
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7. Umræður og lokaorð
Það er að mati höfundar að aukin áhersla á lagningu náttúrustíga innan 

þéttbýlis væri mikill kostur fyrir bæði vegfarendur og íbúa. Aukin 

náttúruupplifun almennings stuðlar að bættri lýðheilsu og aukinn gróður 

og náttúrulegt útlit stíganna bætir ásýnd bæjarrýma. 

Innan hverfa Reykjavíkur er víða hægt að finna tækifæri til þess að 

legja náttúrustíga. Hvort sem það eru gamlir malarstígar sem þarfnast 

viðhalds, óskastígar sem hægt væri að breyta í náttúrustíga eða áður 

óþekktar tengingar. Það er því að mati höfundar að náttúrustígar innan 

þéttbýlis sé raunhæfur og skynsamlegur kostur. 

Ávinnigur náttúrustíga er margþættur þar sem náttúrustígar stuðla að 

bættri lýðheilsu almennings og prýðir þéttbýli með náttúrulegri ásýnd 

og öðrum náttúrulegum ferlum sem liggja fyrir augum íbúa. Ef vandað 

er til verksins geta náttúrustígar orðið að kennileiti hverfa sem íbúar 

geta verið stoltir af. 

Náttúrustígar byggja á aldagömlum aðferðum sem á sér langa sögu. 

Hérlendis hefur verið hálfgerð endurvakning í framkvæmdum sem 

varða legu náttúrustíga á hinum ýmsum svæðum. Með aukinni áherslu 

á lagningu náttúrustíga innan þéttbýlis eykst áherlsa á blágrænar 

ofanvatnslausnir í takt við náttúrustígana. Það er því mikill kostur að 

leggja fleirri náttúrustíga innanbæjar bæði fyrir íbúa og umhverfið.

Rannsóknir hafa sýnt fram á að náttúrulegir þættir í bæjarrými eykur 

líkur á sálfræðilegri endurheimt. Í stuttu máli má segja að aukinn gróður 

og náttúrulegir þættir sem fylgja náttúrustígum er heilsueflandi fyrir 

vegfarendur.
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