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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.

Karen Lind Árnadóttir



II

Ágrip

Það er draumur margra að eiga frístundahús í fallegu og rólegu 

umhverfi, geta notið náttúrunnar og gleymt daglegu amstri. Náttúra 

Íslands er einstök, hún einkennist af víðerni og ósnortinni náttúru. Í 

sífellt hraðara samfélagi borgarlífsins er enn mikilvægara að komast 

í rólegt umhverfi, njóta náttúrunnar og slaka á. Frístundahús eru 

ákjósanlegir staðir  til þess.  Uppbygging frístundahúsa á Íslandi síðustu 

ár er mikil og hefur þeim fjölgað um 50% síðustu 15 ár, með tilheyrandi 

raski á náttúru. Í þessu verkefni mun höfundur skoða hvað þurfi að hafa 

í huga til að frístundahús falli sem best að náttúrunni og takmarki áhrif 

á náttúrulegt umhverfi. Litið verður til Noregs til að veita samanburð á 

þróun frístundabyggða og áhrif þeirra á óspillta náttúru. Þar er mikið 

landsvæði tekið undir frístundabyggðir og lítið eftir af ósnortinni 

náttúru. Norðmenn vilja breyta um stefnu í þessum málum þar sem t.d. 

landnýting, sjálfbærni og þétting frístundahúsa sé mikilvægt að skoða.

Höfundur rannsakaði leiðir til að lágmarka áhrif uppbyggingar 

frístundalóðar á náttúru og lífríki. Litið verður til sjálfbærni í efnisvali 

og hvernig auka megi líffræðilegan fjölbreytileika og ná endurheimt 

landsvæða. Áhrif náttúrunnar á heilsu fólks verða einnig skoðuð 

og hvaða eiginleikar umhverfis séu best til þess fallnir að stuðla að 

sálfræðilegri endurheimt. Gerð var staðháttagreining á frístundalóð í 

Borgarfirði og sett fram hönnunartillaga. Markmið hönnunarinnar er að 

húsin og mannvirkin í kring falli inn í umhverfið og bæti það en ekki 

öfugt. Viðfangsefnið og aðferðir við greiningu lóðar og hönnun verður 

hægt að aðlaga að frístundabyggðum um allt land. 

Lykilorð: Frístundalóð, frístundabyggð, frístundahús, sumarhús, 

náttúra, umhverfi, landslag, sjálfbærni, líffræðilegur fjölbreytileiki, 

sálfræðileg endurheimt.



III

Þakkir

Ég vil þakka öllum þeim sem veittu mér aðstoð, innblástur, hvatningu 

og leiðsögn í námi mínu við Landbúnaðarháskóla Íslands. 

Ég þakka leiðbeinanda mínum Önnu Kristínu Guðmundsdóttur fyrir 

góða leiðsögn, hvatningu og uppbyggilega gagnrýni. Einnig vil ég 

þakka eiginmanni mínum Kristjáni Frey Péturssyni og syni mínum 

Smára Frey Kristjánssyni fyrir stuðning og hvatningu í gegnum námið.  

Árna Árnasyni arkitekt vil ég færa sérstakar þakkir fyrir góð og fræðandi 

samtöl í gegnum tíðina. Ég vil þakka Hermanni Georg Gunnlaugssyni 

fyrir að koma með þetta verkefni til mín, sem og ófáu samtölin okkar 

um verkefnið.

Að lokum vil ég þakka samnemendum mínum fyrir samfylgd og 

eftirminnilega tíma á fallegu Hvanneyri. 
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1. Inngangur

1.1 Tilurð  

Hugmyndin að þessu lokaverkefni varð til í kjölfar fundar höfundar 

og Hermanns Georgs Gunnlaugssonar, brautarstjóra í BS-námi í 

landslagsarkitektúr við Landbúnaðarháskóla Íslands. Þar bar Hermann 

undir höfund hugmynd að hugsanlegu lokaverkefni um frístundarlóð 

í Borgarbyggð.  Höfundur fengi þá kost á því að koma með tillögu að 

hönnun lóðar ásamt hönnun frístundahúss með það að markmiði að 

tengja betur saman umhverfi og byggingu og þannig kynna heildrænari 

mynd af lóðinni. Höfundi fannst hugmyndin einstaklega áhugaverð 

þar sem höfundur hefur lengi haft mikinn áhuga á samspili náttúru 

og bygginga og telur ástæðu til að huga betur að vistvænni hönnun, 

efnisvali og umfangi framkvæmda þegar kemur að hönnun á slíkum 

svæðum. Verndun náttúrunnar, að leyfa henni að vaxa og dafna að 

vild, telur höfundur mikilvægt bæði fyrir mannfólk og líffræðilegan 

fjölbreytileika. Frístundabyggðir eru víða á Íslandi en lítið er til af 

rannsóknum um áhrif þeirra á náttúruna. Höfundur taldi ástæðu til að 

rýna í aðstæður í Noregi og bera saman við Ísland og kanna hvað leiðir 

hægt er að fara til að hafa sem minnst neikvæð áhrif á náttúruna og hvort 

eða hvaða stefnur íslensk stjórnvöld eða sveitarfélög eru með þegar 

kemur að frístundabyggðum. 

Mikil umræða hefur átt sér stað í Noregi síðustu ár um neikvæð áhrif 

frístundabyggða á landslag og náttúru (Bjorn, 2021). Með því að vanda 

til verka á þessum frístundasvæðum gefi það okkur tækifæri á að njóta 

náttúrunnar í auknum mæli þegar til lengri tíma er litið. Höfundur telur 

mikilvægt að fólk hafi aðgang að óspilltri náttúru.

1.2 Markmið

Markmið rannsóknarinnar er að rýna í vistvæna möguleika í 

umhverfishönnun og kanna hvað ber að hafa í huga til að frístundahús 

og grunngerð sem þeim tengjast lágmarki neikvæð áhrif á náttúruna. 

Í verkefninu eru sjálfbærni og líffræðilegur fjölbreytileiki höfð 

að leiðarljósi.  Markmið þessarar ritgerðar er að svara eftirfarandi 

rannsóknaspurningum;  

Hvernig getur umhverfishönnun á frístundalóðum stuðlað að 

sjálfbærni og líffræðilegum fjölbreytileika?

Hvaða eiginleikar náttúrunnar nýtast við hönnun frístundalóða 

auk þess að stuðla að vellíðan fólks?

Hvernig getur uppbygging á frístundalóð í Borgarfirði haft 

jákvæð áhrif á náttúru?



2

2. Efni og aðferðir

2.1 Uppbygging verkefnis

Verkefnið skiptist í sjö kafla eins og sjá má á mynd 1. Fyrsti kafli 

er inngangur og þar er fjallað um tilurð verkefnisins, markmið og 

rannsóknaspurningar bornar fram. Í öðrum kafla er fjallað stuttlega 

um efni og aðferðir verkefnisins. Þar er farið yfir vinnuferlið og þau 

gögn sem nýttust í verkefninu. Þriðji kafli er fræðileg samantekt og eru 

viðfangsefnum skipt í þrjú þemu; áhrif náttúrunnar á manninn, áhrif 

mannsins á náttúruna, sjálfbærni og líffræðilegur fjölbreytileiki. Fjórði 

kaflinn er samanburður á frístundabyggðum hér á landi og í Noregi. 

Í fimmta kafla eru lagðar fram greiningar á núverandi aðstæðum á 

frístundalóð í Stekkjarási í Borgarbyggð. Í sjötta kafla er hönnunartillaga 

lögð fram fyrir lóðina sem byggir á hönnunarforsendum úr fræðilegri 

samantekt, samanburði og greiningu lóðar. Í sjöunda kafla er að finna 

samantekt niðurstaðna og svör við rannsóknarspurningum auk lokaorða 

með ályktunum um viðfangsefnið og frekari rannsóknir. 

Mynd 1. Uppbygging verkefnis
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2.2 Vinnuferlið

Verkefnið byggir á eigindlegri aðferðarfræði og er skipt upp í þrjá 

hluta, þ.e. fræðileg samantekt, greiningar og hönnunartillaga. Á mynd 

2 má sjá ferli verkefnisins en það byrjaði á vettvangsferð á svæðinu 

29. janúar 2022. Gagnaöflun hófst í kjölfarið og var rýnt í heimildir 

um áhrif náttúrunnar á manninn, áhrif frístundabyggða á manninn, 

áhrif mannsins á náttúruna, líffræðilegan fjölbreytileika og sjálfbærni. Í 

greiningunni voru frístundabyggðir á Íslandi og í Noregi bornar saman 

og framtíðarsýn Norðmanna um byggðirnar nýttist sem innblástur fyrir 

hönnunartillöguna. Aðstæður á frístundalóðinni í Borgarfirði, sem er 

aðalumfjöllunarefni ritgerðarinnar, voru kannaðar. Auk greiningar 

höfundar á lóðinni var gögnum aflað frá eigendum og Aðalskipulagi 

Borgarbyggðar.  

Að lokum var sett fram framtíðarsýn fyrir frístundalóðina og byggir 

hönnunartillagan á forsendum hvor tveggja, fræðilegri samantekt og 

greiningarvinnu. Höfundur fór í fjórar vettvangsferðir um svæðið 29. 

janúar, 24. febrúar, 28. mars og 12. apríl. Í síðustu vettvangsferðinni var 

snjórinn að mestu farinn og hægt að greina svæðið betur. Til að dýpka 

skilning á viðfangsefni verkefnisins tók höfundur samtöl við eftirfarandi 

aðila: Sigríði Dúnu Sverrisdóttur, landslagsarkitekt hjá Mannvit 24. 

febrúar og Árna Árnason, arkitekt á Form hönnun nokkrum sinnum í 

ferlinu. Höfundur átti jafnframt nokkur samtöl við eigendur lóðarinnar 

um staðhætti og mögulegar þarfir.

Mynd 2. Ferlið
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 2.3 Aðferðir og gögn

Við upphaf verkefnisins var farið í vettvangsferð á svæðið sem er 

viðfangsefni hönnunartillögunnar. Myndir voru teknar af lóðinni, gróðri 

og útsýni og allt skráð sem þótti geta stutt verkefnið. GPS hnit voru 

tekin af helstu kennileitum, lækjum, einkennandi gróðri og ákjósanlegri 

staðsetningu húss. Eftir það fór fram gagnaöflun um frístundabyggðir í 

Noregi. Rannsóknir á áhrifum náttúrunnar á fólk voru skoðaðar ásamt 

rannsóknum um áhrif fólks á náttúruna. Haft var samband við nokkur 

bygginga- og verkfræðifyrirtæki sem hafa sjálfbærni að leiðarljósi 

og fræðst um hvaða leiðir hægt er að fara við hönnun frístundahúsa 

og lóða. Höfundur átti samtöl við fagfólk til að dýpka skilning á 

viðfangsefninu. Eftir gagnaöflun var farið í aðra vettvangsferð á lóðina 

til að meta aðstæður út frá þeim gögnum sem var aflað. Greiningarvinna 

átti sér stað á lóðinni  ásamt frekari gagnaöflun frá Borgarbyggð. Á 

meðan á greiningarvinnu stóð var farið í aðra vettvangsferð og húsið 

staðsett. Eftir greiningarvinnu var aftur farið í fjórðu og síðustu 

vettvangsferðina. Í þeirri ferð var staðsetning frístundahúss ákveðin, 

aðkeyrsla að húsi, legu stíga og hvar best væri að koma fyrir lítilli tjörn 

á svæðinu. Að lokum var lögð fram framtíðarsýn fyrir frístundalóðina 

og byggir hönnunartillagan því á forsendum á fræðilegri samantekt og 

greiningarvinnu.

Eftirfarandi gögn voru notuð við vinnslu verkefnisins:

• Gögn frá Þjóðskrá Íslands

• Gögn frá Veðurstofu Íslands

• Aðalskipulag Borgarbyggðar

• Gögn frá Landvernd

• Rannsóknir á sálfræðilegri endurheimt

• Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

• Landupplýsingagögn í  ArcGISPro

• Munnlegar heimildir landeigenda

Eftirfarandi gögn voru notuð við greiningu á frístundalóðinni:

• Fræðileg samantekt

• Kortasjá Borgarbyggðar

• Landupplýsingagögn í ArcGIS Pro

• Google Maps

• Google Earth

• Aðalskipulag Borgarbyggðar

• Vettvangsferð



5

Við gerð hönnunartillögu var stuðst við forsendur úr fræðilegri 

samantekt og greiningarvinnu. Grunnmyndir og skýringarmyndir voru 

unnar í forritunum:

• ArcGIS Pro

• Autocad 

• Adobe Illustrator

• Adobe Photoshop

• SketchUp
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3. Fræðileg samantekt

Í  þessum kafla verður fjallað  um fræðilegan bakgrunn ritgerðarinnar 

sem nær til: 

• Áhrifa náttúrunnar á manninn

• Áhrifa frístundahúsa á eigendur

• Áhrifa mannsins á náttúruna

• Sjálfbærrar þróunar og líffræðilegs fjölbreytileika. 

3.1 Áhrif náttúrunnar á manninn

Í borgarsamfélagi nútímans verður aðgangur að náttúru sífellt 

mikilvægari lífsgæði (Umhverfisráðuneytið, 2002). Í skýrslu 

Umhverfisráðuneytisins frá 2002 sem fjallar um sjálfbæra þróun 

og stefnumörkun til ársins 2020 segir að óspillt náttúra sé forsenda 

fjölbreyttra grunngæða mannlegs lífs og velferðar. Rannsóknir Keniger, 

(2013) hafa sýnt fram á að óspillt náttúra er mikilvæg bæði fyrir andlega 

og líkamlega heilsu og styðja rannsóknir Harting og Staars (2006) það 

einnig. 

3.1.1 Sálfræðileg endurheimt

Hugtakið sálfræðileg endurheimt vísar til endurnýjunar á andlegri, 

félagslegri og líkamlegri heilsu sem oft minnkar í sífellt hraðara 

samfélagi (Hartig, 2004). Það að fara reglulega út í náttúruna og ná 

sálfræðilegri endurheimt er mikilvægt fyrir mannfólk en rannsóknir 

Grahn og Stigsdotter (2010) og Hartig (2007) sýna þar að auki að skortur 

á endurheimt getur haft neikvæð heilsufarsleg áhrif. Kaplan og Kaplan 

settu fram forsendur um þá eiginleika sem umhverfi þarf að búa yfir 

til að stuðla að sálfræðilegri endurheimt (e. resorative qualities),  þ.e.: 

hrifning (e. fascination), fjarvera (e. being away), umfang (e. extent) 

og samþýðanleiki (e. compatibility) (Kaplan og Kaplan, 1989; Kaplan, 

1995). Hrifning er mikilvæg til þess að endurheimt geti átt sér stað þar 

sem dálæti á umhverfi fangar athygli fólks. Fjarvera vísar til fjarveru 

frá beinni athygli, sem getur látið einstaklinginn gleyma krefjandi 

athöfnum dagsins. Umfang nær utan um allt áreiti sem finnst í umhvefinu 

en best er að umhverfið búi yfir reglu, skipulagi eða samhverfu til að 

einstaklingurinn nái að skynja það og nái utan um það. Samþýðanleiki 

vísar til þess að umhverfið þurfi að mæta þörfum, löngunum og áformum 
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einstaklingsins. Hrifning er mikilvægasti eiginleikinn, eitthvað sem 

fólki finnst áhugavert og vill skoða og rannsaka. Að vekja tilfinningu 

um fjarveru er líka mikilvægur eiginleiki, að fólk gleymi hinu daglega 

amstri (Páll Jakob Líndal, munnleg heimild, 10. apríl 2022).

3.1.2 Frístundahús 

Frístundahús eru hús utan þéttbýlis sem aðallega eru nýtt til að eyða 

frítíma sínum eða dveljast þar tímabundið (þingskjal nr. 1252/2007-

2008). Gerðar hafa verið rannsóknir á líðan finnskra frístundahúsaeigenda 

sem reglulega nýta húsin og sýndu þær fram á jákvæð áhrif á líkamlega 

og andlega heilsu og vellíðan (Åkerlund o.fl., 2015). Það getur jafnvel 

dregið úr líkum á að fólk hverfi af vinnumarkaði vegna heilsufarsástæða 

og ótímabærum dauða, sérstaklega á meðal karlmanna (Fransson og 

Hartig, 2010). Þar að auki benda rannsóknir til að jákvæð áhrif þess að 

eiga slík hús séu líklega vegna betra aðgengis að náttúrunni sérstaklega 

fyrir þá sem annars sem búa í þéttbýli (Bjerke o.fl., 2006). Rannsókn 

Keniger o.fl. (2013) skoðaði ávinning af tengslum manna við náttúruna. 

Niðurstöður gáfu til kynna að sálræn og félagsleg vellíðan fullorðinna 

eflist við það að fara reglulega út í náttúruna. Jafnframt hafa verið gerðar 

rannsóknir á áhrifum náttúru á börn og unglinga og sýna rannsóknir 

Tillman o.fl. (2018) að náttúran hefur jákvæð áhrif á andlega líðan barna 

og unglinga. Það að eiga frístundahús getur auk þess styrkt samskipti 

og félagsleg tengsl ef fjölskyldur eyða þar tíma saman (Pitkänen o.fl., 

2020). Ýmislegt hefur verið nefnt í þeim efnum, en náttúruvitjun, það 

að kynnast villtum gróðri og dýrum, dýpkar samverustundir og veitir 

eldra fólki aukinn tilgang (Keniger o.fl., 2013).
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3.2 Áhrif mannsins á náttúruna 

Lífríki Íslands hefur breyst mikið síðustu aldir af völdum mannsins 

(Stjórnarráðið, 2020). Frá landnámi hefur orðið mikil röskun á helstu 

vistkerfum landsins. Þar má nefna skógareyðingar, jarðvegsrof og 

framræslu votlendis og full ástæða er þess vegna til þess að vernda 

náttúruna og endurheimta náttúrulegt umhverfi og lífríki þar sem 

það er hægt. Fram kemur í lögum um náttúruvernd (nr. 60/2013) að 

almenningi að almenningi er heimil för um landið en skuli sýna ýtrustu 

varúð í umgengni svo að náttúrunni verði ekki spillt. Mikilvægur þáttur 

í sjálfbærri þróun er verndun óspilltrar náttúru þó skynsamleg nýting 

hennar geti verið uppspretta auðs (Þingskjal 812, 2022). Í skýrslu um 

verndun lífríkis Íslands (Stjórnarráðið, 2020) eru markmiðin að viðhalda 

fjölbreytileika tegunda og vistgerða, forðast eftir bestu getu að skerða 

frekar votlendi, birkiskóga og önnur lykil vistkerfi landsins ásamt því að 

vinna að endurheimt votlendis og annarra mikilvægra vistkerfa þar sem 

það er talið mögulegt.

Þar sem mikilvægum vistkerfum hefur verið raskað með framkvæmdum 

skal framkvæmdaaðili reyna eftir fremsta megni að endurheimta 

sambærileg landsvæði (Stjórnarráðið, 2020). Fjölbreytni jarðmyndana 

hér á landi eru einstakar og verndun sérstæðra jarðmyndana er mikilvæg 

en. Tryggja á að stór samfelld víðerni verði áfram að finna hér á landi og 

reynt verði að takmarka byggingar á þeim en ef það kemur til að þurfi 

að byggja á víðerni þá valdi það sem minnstu raski og sjónmengun. 

Stór samfelld víðerni eru einstök og finnast varla lengur í vestanverðri 

Evrópu nema nyrst í Skandinavíu og hér á Íslandi. Þetta ætti að þýða 

að víðerni öðlist enn meira gildi í framtíðinni.  Því er ástæða til að 

takmarka röskun víðerna og lágmarka eftir fremsta megni sjónræn áhrif 

framkvæmda. 

Í Landsskipulagsstefnu 2015-2026 (2016) er lögð áhersla á að byggð 

falli að landslagi og náttúru og að frístundabyggðir verði samfelldar og 

skerði ekki viðkvæm og mikilvæg svæði. Í fyrirrúmi er gott aðgengi 

íbúa þessara svæða að útiveru og náttúruupplifun. Einnig kemur fram í 

stefnunni að mikil aukning hafi verið á frístundabyggðum víða um land 

og þá sérstaklega í Grímsnes- og Grafningshreppi, Bláskógabyggð og 

Borgarbyggð. 
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Í landsskipulagsstefnu er eftirfarandi lagt til grundvallar: 

(Landskipulagsstefna, 2016)

• Að skipulag byggðar og landnotkunar stuðli að 

sjálfbærri þróun.

• Að skipulag byggðar og landnotkunar sé sveigjanlegt 

og stuðli að seiglu gagnvart samfélags- og 

umhverfisbreytingum.

• Að skipulag byggðar og landnotkunar stuðli að 

lífsgæðum fólks.

• Að skipulag byggðar og landnotkunar styðji 

samkeppnishæfni landsins alls og einstakra landshluta.

í vinnslu er viðauki við Landsskipulagsstefnu 2015-2026 þar sem 

sett verður fram stefna um loftslagsmál, landslag og lýðheilsu 

(Landskipulagsstefna, 2016). 

3.2.1 Líffræðilegur fjölbreytileiki

Fjölbreytt lífríki er forsenda alls lífs á jörðinni (Stjórnarráð, 2020). 

Hugtakið líffræðilegur fjölbreytileiki nær yfir allar þær milljónir tegunda 

sem búa á jörðinni, erfðaefni þeirra og vistkerfi. Þetta er flókið samspil 

hverrar lífvera við aðra og umhverfi þess. Vera mannsins hér á jörð 

hefur gríðarlega mikil áhrif á vistkerfi og lífverur. Verndum líffræðilegs 

fjölbreytileika er flókið og umfangsmikið verkefni sem tengist á einn 

eða annan hátt nær öllum viðfangsefnum umhverfismála.

Helstu ógnir við fjölbreytni lífríkis hér á landi tengjast skerðingu 

búsvæða og þar er eitt af helstu ástæðum ræktun og mannvirkjagerðar 

(Stjórnarráð, 2020).

Votlendi er meðal annars mikilvægt fyrir fuglalíf á Íslandi og nota 54 

fuglategundir hér á landi votlendi til varps eða fæðuöflunar og 31 af þeim 

eru algjörlega bundnar votlendi (Svenja, 2010).  Hátt heildarhlutfall 

nokkurra sjaldgæfra tegunda í Evrópu eins og flórgoði, skeiðönd, 

himbrimi og straumönd byggja afkomu sína á votlendi á Íslandi.  
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Til þess að sjálfbær þróun geti átt sér stað þarf að huga að öllum þrem 

stoðunum sjálfbærni (Snjólaug Ólafsdóttir, 2019). Hægt er að líkja 

þessum stoðum við fætur á koll, sem verða að vera jafn langir til stóllinn 

standi.

Fram kemur í skýrslu Landverndar (2022) að gæta þurfi vel að 

þolmörkum jarðar og sjálfbærni er langtímaáætlun sem þarf alltaf að 

hafa í huga til að gæta jafnvægis á milli samfélags, efnahags og náttúru.

3.3 Sjálfbærni 

Sjálfbærni (e. sustainability) snýst í grunninn um það að geta nýtt 

náttúruauðlindir sem í boði eru án þess að skaða náttúruna (Field, 

2016). Aðal áherslan er að viðhalda og varðveita auðlindirnar fyrir 

komandi kynslóðir svo þær verði ekki verr settar en kynslóðir nútímans.

Sjálfbær þróun hefur þrjár megin stoðir þ.e. efnahagsvöxt, félagslega 

velferð og vernd umhverfis (Stjórnarráðið 2020). Á mynd 3 sést hvernig 

þessar þrjár stoðir þurfa að skarast til þess að sjálfbærni geti átt sér stað.

Árið 1992 stóðu Sameinuðu þjóðirnar fyrir ráðstefnu í Ríó þar 

sem ríki heims mörkuðu stefnu um sjálfbæra þróun (Stjórnarráðið, 

2020). Markmiðið var að finna jafnvægi á milli umhverfisverndar og 

áframhaldandi uppbyggingu efnahags og velferðar. Ísland hefur unnið að 

stefnumörkun í umhverfismálum síðan árið 1993. Framkvæmdaáætlun 

var gerð í kjölfar stefnumótunarinnar og fékk heitið „Sjálfbær þróun í 

íslensku samfélagi“ sem samþykkt var árið 1996.

Norræna ráðherranefndin fyrir norrænt samstarf hefur þá framtíðarsýn 

að Norðurlöndin verði sjálfbærasta og samþættasta svæði í heimi fyrir 

árið 2030 (Norrænt samstarf, 2022). Norðurlöndin hafa náð langt í 

þeim efnum og eru sammála um að vinna að sjálfbærri þróun sé meðal 

mikilvægustu áskorana sem við stöndum frammi fyrir. Sjálfbær þróun 

er metnaðarfullt en nauðsynlegt markmið. 

Mynd 3. Þrjár megin stoðir sjálfbærni
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Einn af mikilvægum þáttum þegar kemur að sjálfbærni er að lengja 

líftíma auðlinda og halda þeim sem lengst í hagkerfinu áður en það endar 

sem úrgangur (Samfélagsleg ábyrgð, 2020). Með því að endurnýta, 

endurframleiða, endurvinna, deila eða gera við auðlindir erum við að 

hægja á ferlinu og minnka sorp. Það kallast hringrásarhagkerfi og í því 

felst að endurmeta og endurskilgreina lífsgæði. 

Markmið skipulagslaga (nr. 123/2010) er m.a. “að stuðla að skynsamlegri 

og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja vernd landslags, 

náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og 

ofnýtingu, með sjálfbæra þróun að leiðarljósi,”.

Það er mikilvægt að almenningur sé vel upplýstur um valmöguleika á 

sviði sjálfbærni því virk þátttaka almennings er nauðsynleg ef árangur 

á að nást í átt að sjálfbærni og hver einstaklingur getur tekið ábyrgð og 

hugað að bættu ástandi síns umhverfis (Stjórnarráðið, 2020). 

Mynd 4. Hringrásarhagkerfið.

Mynd 5. Línulegt hagkerfi. 

  

3.3.2 Sjálfbærni í landslagshönnun

Við val á byggingarefnum er mikilvægt að huga að umhverfisáhrifum 

byggingarefnanna (Sólheimar, 2022). Við efnisval er mikilvægt að 

leitast við að velja efni sem eru tekin úr endurnýjanlegri auðlind sem 
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nýtt er í samræmi við endurnýjun auðlindarinnar og að framleiðslan sé 

umhverfisvæn. Einnig er mikilvægt að byggingarefnið sem er valið sé 

endingargott og útheimti ekki mikið eða mengandi viðhald og sé ekki 

heilsuspillandi eða hættulegt. 

Huga þarf einnig að kolefnisspori framkvæmdanna (Umhverfisstofnun, 

2022). Eitt stærsta viðfangsefnið í umhverfismálum í heiminum 

í dag er losun CO2 út í andrúmsloftið. CO2 eða koltvísýringur er 

gróðurhúsalofttegund. Losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum 

sem er oftast talað um sem kolefnislosun hefur mikil áhrif á loftslag á 

jörðinni og hefur í för með sér bráðnun jökla, hækkun sjávar og auknar 

öfgar í veðurfari sem raska vistkerfum jarðar. 

Samkvæmt niðurstöðum skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um 

„Mat á kolefnislosun frá íslenskum byggingariðnaði“ eru rúmlega 45% 

af heildar kolefnislosun frá byggingariðnaði rakin til byggingarefna, 

þ.e.a.s. öflun, meðhöndlun og framleiðslu byggingarefna (Háskóli 

Íslands, 2022). Gott er að velja innlend efni til þess að minnka flutning 

og losun kolefnis. 

Gott dæmi um vistvænt byggingarefni er „ómeðhöndlað“ lerki. Þegar 

talað er um ómeðhöndlað lerki er oftast verið að tala um lerki sem er 

ekki yfirborðsmeðhöndlað t.d. lakkað eða málað en getur verið bæði 

heflað og óheflað (Aðalheiður Atladóttir, 2017). Lerki þolir vel að 

vera ómeðhöndlað úti við íslenskar aðstæður og er líftími þess ca 65 

ár, það veðrast með tímanum og gránar. Þessir eiginleikar gera lerkið 

að góðu byggingarefni í utanhússklæðningar, palla og skjólveggi. Það 

er algjörlega viðhaldsfrítt yfir líftímann og þar af leiðandi engin þörf 

á efnum sem geta verið mengandi og heilsuspillandi. Lítið eða ekkert 

kolefnisspor er við framleiðslu og auðlindin endurnýjanleg. 

Hægt er að kaupa íslenskt lerki í klæðningar sem minnkar kolefnissporið 

enn frekar (Háskóli Íslands, 2022). Kolefnisspor timburhúsa er lægra 

en steinsteyptra húsa, þar munar töluvert miklu og ending timburhúsa 

engu síðri en steinsteyptra. 90% af kolefnislosun við steypuframleiðslu 

er vegna sements og um það bil 8% af kolefnislosun í heiminum er 

vegna framleiðslu á sementi.  Auk sements er notað bindijárn í steypu 

en framleiðsla og endurvinnsla járns hafa enn hærra kolefnisspor en 

sementsframleiðsla (Skógræktin, 2022). Fyrir hvert tonn af timbri sem 

notað er í stað steinsteypu dregur úr losun kolefnis um ca. 2,2 tonn. 

Steinsteypa er að sjálfsögðu frábært og nauðsynlegt byggingarefni en 

að halda henni í lágmarki ásamt stáli og áli og nota þess í stað timbur og 

viðarafurðir er stórt skref í rétta átt í loftslagsmálum.

Í markmiðum skýrslunnar Velferð til framtíðar, sjálfbær þróun í íslensku 

samfélagi segir að notkun efna og efnavöru eigi ekki að ógna heilsu 

manna og umhverfis (Stjórnarráðið, 2020). 

Mörg fyrirtæki eru farin að huga að sjálfbærni og hafa myndað sér stefnu 

í þeim málum. Eitt af þeim er Mannvit sem er ráðgjafafyrirtæki á sviði 
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verkfræði, tækni og nýsköpun. Sérþekking þeirra liggur í verkfræði, 

jarðvísindum, umhverfismálum, upplýsingatækni og rannsóknum á 

byggingarefni (Mannvit, 2022). Á heimasíðu Mannvits (2022) kemur 

enn fremur fram að hlutverk þeirra sé að skapa og stuðla að sjálfbæru 

samfélagi. Höfundur hafði samband við Sigríði Dúnu Sverrisdóttur, 

landslagsarkitekt hjá Mannvit til að fá innsýn í hvað Mannvit leggur 

áherslu á í sjálfbærni lóðahönnunar. 

Sigríður (Munnleg heimild, Sigrísður Dúna Sverrisdóttir, 2022) nefndi 

að laga þyrfti hönnun vel að landi og lágmarka efnisflutninga og þar með 

notkun orkufrekra véla við framkvæmd.  Sigríður segir að mikilvægt 

sé að velja umhverfisvænni kosti í mannvirki á lóð eins og palla og 

grindverk, t.d. lágmarka notkun á gagnvörðu timbri eða endurnýta 

efni.  Mikilvægt sé að huga að eðlilegum vatnsbúskap t.d. með því 

að halda í votlendi ef það er fyrir hendi eða lágmarka þörf á vökvun 

plöntutegunda í þurrkatíð og miða að því að lóðin þarfnist sem minnst 

umhirðu. Viðhalda því vistkerfi sem fyrir er á staðnum eða nýta hönnun 

og velja tegundir sem stuðla að endurheimt vistkerfis ásamt því að velja 

plöntutegundir sem laða að fugla og dýrategundaflóru sem er á nálægu 

svæði og forðast ágengar tegundir sem taka yfir og stuðla að einsleitni.

 Margir möguleikar eru í boði við gerð göngustíga hafa íslensk 

stjórnvöld gefið út leiðbeiningar um uppbyggingu náttúrustíga. Góðar 

leiðir (2022) er leiðbeiningarrit um hvað ber að hafa í huga við hönnun 

og gerð þeirra. Ekki er til ein lausn fyrir allar aðstæður og greina þarf 

landslag og aðstæður hverju sinni. Meta þarf hvernig og hvar stígurinn 

eigi að liggja svo hann falli sem best að landslagi, sé sem best varinn 

fyrir roföflum og sé þægilegur til göngu. Takmarka skal beinar línur 

og endurtekningar í legu stíganna svo það verði ekki leiðigjarnt að 

ganga eftir honum og velta skal fyrir sér hvernig tilfinning það sé 

að ganga eftir stígnum. Mikilvægt er að hafa gott útsýni af svæðinu 

yfir helstu kennileiti, annars geta myndast villustígar sem erfitt getur 

verið að hemja. Við gerð malarstíga þarf að huga að vatnsleiðurum ef 

stígurinn liggur í meira en 12 gráðu halla, gott er að brjóta hann upp 

með þrepum sem leiða vatnið í gegn. Við gerð votlendisstíga þarf að 

huga að undirstöðum sem þola að liggja í bleytunni og hleypa vel vatni 

í gegnum stíginn. Vatn rennur í votlendi í vætutíð og úr því í þurrkatíð 

og þess vegna mikilvægt að stígurinn hamli ekki rennsli vatnsins. Gott 

er að hlaða steinum með nokkurra metra millibili ofan í votlendið og 

leggja planka á milli, einnig er hægt að leggja „fljótandi grjótstíg“ með 

2-3 lögum af stórum steinhellum.
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4. Samanburður

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir fjölgun frístundahúsa á Íslandi í 

samanburði við Noreg. En þar hefur mikil fjölgun á frístundahúsum átt 

sér stað síðustu ár með tilheyrandi raski á náttúrunni (Bjorn Asle Nord, 

2020). Rýnt verður í hvað Norðmenn eru að gera til að frístundabyggðir 

hafi sem minnst neikvæð áhrif á náttúruna.Frístundabyggð er skilgreind 

í skipulagsreglugerð (nr. 90/2013) sem svæði þar sem Svæði þar sem tvö 

eða fleiri frístundahús standa í þyrpingu eða nýta sameiginlega tengingu 

við veg eða veitur. Frístundabyggð er ekki ætluð til fastrar búsetu.

4.1 Frístundahús á Íslandi og í Noregi

Frístundahúsum á Íslandi fer sífellt fjölgandi og frá árinu 2005 til 2022 

hefur þeim fjölgað um 4.222 (Þjóðskrá, 2022). Í apríl 2022 voru þau 

orðin 14.725 eins og sjá má á mynd 6 og gerir þetta fjölgun upp á tæp 

40%. Ef þessi fjölgun heldur áfram gætu frístundahús orðið um 20.000 

árið 2039. 

Norðmenn virðast hafa verið að kljást við sama vanda síðustu ár og hafa 

skrifað mikið um fjölgun frístundahúsa og hvað hægt sé að gera til að 

takmarka röskun náttúrunnar (Bjorn, 2020). Landslagi og náttúru Íslands 

svipar mjög til vissra svæða í Noregi þar sem ægifögur og stórbrotin 

náttúra teygir sig frá ströndum og klettum í suðri yfir víðáttumikið 

miðhálendið í miðnætursólina á Norðurkollu (Norrænt samstarf, 2022). 

Í Noregi er mikið fjalllendi, stórir skógar og heiðarlönd og þess vegna 

eru einungis um þrjú prósent landsins ræktanleg. Noregur er mjög 

víðfeðmt land og þá sérstaklega frá norðri til suðurs með strandlengju 

upp á 28.953 km. 

Landbúnaður og fiskveiðar hafa verið aðal atvinnuvegirnir í báðum 

löndum í gegnum aldirnar og mótað landslag og byggðir (Norrænt 

Mynd 6. Frístundahús á Íslandi 2005-2022. Svarti litur sýnir aukninguna á þessu tímabili. 

(Þjóðskrá, 2022. Útfært af höfundi) 
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samstarf, 2022). Efnisval bygginga hefur einnig verið mjög líkt í gegnum 

tíðina og útlit bygginga og staðsetning svipuð t.d. útihús og skúrar niðri 

við sjóinn. Veðurfar og loftslag á Íslandi er einnig líkt vissum svæðum 

í Noregi með ýktar andstæður milli vetur og sumars. Sumrin oftast 

mild og veturnir kaldir og snjóþungir og gróðurfar þess vegna víða 

líkt. Síðustu áratugi er annað sem þessi lönd hafa átt sameiginlegt og 

það eru frístundahúsin sem spretta upp um allt land. Við vötn, ár, í 

fjallshlíðum og við sjó. Mjög dökk mynd er dregin upp í Noregi en 

þar hefur frístundahúsum fjölgað um 70% á síðustu 30 árum og aðeins 

11.5% landsvæða í Noregi teljast nú til óbyggða (Miljostatus, 2018).  

En í upphafi 20. aldar var um helmingur meginlands Noregs óbyggðir. 

Frá árinu 1988 til 2018, minnkuðu víðernin um 2080 ferkílómetra, 

eða u.þ.b. 5,3% og hafa 40% Norðmanna aðgengi að frístundahúsum 

(Vittersø, 2007).

Mörg svæði líta út eins og stórt byggingasvæði þar sem mikið land, 

áður óspillt náttúra, er tekið undir frístundabyggðir (Bjorn Asle 

Nord, 2021). Sum þessara svæða eru mjög viðkvæm fyrir lífríkið og 

líffræðilegan fjölbreytileika  t.d. mýri og votlendi. Frístundabyggðir 

mynda heilu þorpin á sumum stöðum og draumurinn um frístundahús í 

hreinni náttúru hefur hrunið með náttúrunni sjálfri og vilja sumir meina 

að frístundabyggð eyðileggi víðerni og óspillta náttúru.

Tegundagagnabankinn í Noregi heldur utan um allar tegundir lífvera sem 

taldar eru í útrýmingarhættu í Noregi og kallast sá listi Rauði listinn eða 

Rødlista (Artsdatabanken, 2021). Í skýrslu Rauða listans árið 2021 kom 

fram að er varðar 90% tegunda sem skráðar eru á listann yfir tegundir í 

útrýmingarhættu sé mesta ógn þeirra landnotkun manna en aðeins tæp 

4% eru í beinni ógn af loftslagsbreytingum. Bent hefur verið á stórfellda 

uppbygging frístundahúsa sem eina helstu ástæðu (Bjorn, 2021). Árið 

2021 bönnuðu Norðmenn nokkrar tegundir framandi plantna sem þeir 

telja að sé vaxandi ógn við líffræðilegan fjölbreytileika (Bændablaðið, 

2021). 



16

Heildarsamdráttur óraskaðrar náttúru samsvaraði um 630 km² á milli 

áranna 2013 og 2018 (Miljødirektoratet, e.d.). Mestur var samdrátturinn 

í Suður-Noregi. Þetta eru svæði sem eru mikilvæg fyrir líffræðilegan 

fjölbreytileika, landslagsgæði og breytileika, náttúruupplifun og 

loftslagsaðlögun.  Á mynd 7 má sjá aukningu frístundabyggða á milli 

árana 2010 - 2022.

Mynd 7. Frístundahús í Noregi 2010 - 2022. Svarti litur sýnir fjölgun á tímabilinu. Útfært af höfundi.

4.2 Leiðir að sjálfbærni frístundabyggða

Stjórnvöld í Noregi hafa lýst því yfir að friðlýsing stærri samliggjandi 

náttúrusvæða sé mikilvægur þáttur í verndun óbyggða og þar koma 

aðal- og deiliskipulög sveitarfélaga við sögu, sem eftir fremsta megni 

eiga að vernda þessi svæði (Miljostatus, 2018). Einnig leggja þau til 

að sjálfbærni verði höfð að leiðarljósi og stuðli skuli að líffræðilegum 

fjölbreytileika (Miljødirektoratet, e.d.). Verndun óbyggða í  Noregi er 

ein af 8 aðal áherslum sem stjórnvöld hafa sett á listann um innlend 

umhverfismarkmið og segja að vistkerfi verða að vera í góðu jafnvægi  

til að stuðla að líffræðilegum fjölbreytileika. Mikilvægt að að hafa 

sjálfbærni í huga þegar byggja á frístundahús, það sama á við um lóðina 

og svæðið í kring (Bjorn Asle Nord, 2020).
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5. Athugunarsvæði

5.1 Frístundakjarninn

Í verkefninu er sett fram hönnunartillaga fyrir frístundalóð í Borgarfirði. 

Lóðin heitir Lækjarvegur 11 og er staðsett í frístundabyggð í Stekkjarási 

í Borgarbyggð, sjá mynd 8.  Frístundabyggðin er 14400 fermetrar og 

stendur við Vesturlandsveg í 15 km. fjarlægð norður frá Borgarnesi. Þrír 

vegir eru í frístundabyggðinni sem stendur á birkikjarrvöxnum hrygg. 

23 misstórar frístundalóðir eru í byggðinni. Þröngir malarvegir eru á 

svæðinu, Mýrarvegur, Ásvegur og Lækjarvegur. Skarðslækur rennur 

rétt fyrir neðan Lækjarveg 11 og setur sterkan svip á hverfið. Í dag er 

búið að reisa um helming húsanna í hverfinu en mikil uppbygging hefur 

átt sér stað síðustu ár. 

Mynd 8. Frístundabyggðin. Útfærsla höfundar.
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Mynd 9. Aukningu frístundahúsa í Borgarbyggð 2005 - 2022 (Þjóðskrá, 2022. Útfært af höfundi) Mynd 10. Borgarbyggð afmörkun

Borgarbyygð

Ísland

Borgarnes

Stekkjalækur

5.2 Frístundahverfi í Borgarbyggð 

Borgarbyggð er eitt víðfeðmasta sveitarfélag landsins og er um 4.926 

ferkílómetrar að stærð (Borgarbyggð, 2022). Íbúafjöldi er um 3.800 

sem skiptist nokkuð jafnt í dreifbýli og þéttbýli. Mörk sveitarfélagsins 

teygja sig frá strönd og upp að jökli eins og sjá má á mynd 10. Mikil 

uppbygging á frístundahúsum hefur átt sér stað í Borgarbyggð eins og 

annars staðar á landinu og hefur þeim fjölgað töluvert frá árinu 2005 

eins og mynd 9 sýnir (Þjóðskrá, 2022). Stefna Borgarbyggðar (2022) 

er í samræmi við stefnu stjórnvalda og er lögð áhersla á sjálfbærni, 

líffræðilegan fjölbreytileika og endurheimt vistkerfa ásamt því að 

varðveita og raska sem minnstu landi í framkvæmdum.



19

5.2.1  Aðalskipulag Borgarbyggðar

Í aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 til 2022 kemur fram að jákvæð áhrif 

frístundabyggða eru bæði hagræn og félagsleg þar sem þeim fylgir aukinn 

fólksfjöldi, sem  gæti haft góð áhrif á atvinnuframboð (Borgarbyggð, 

2011). Stefnumörkun kveður á um að frístundabyggðasvæði skulu 

vera samfelld og skipulögð í heild sinni. Þar sem frístundabyggðir 

eru fyrirhugaðar skal huga að vernd svæða með því að fella þær 

inn í náttúruna eins og kostur er og þær byggist upp utan svæða á 

náttúruminjaskrá og svæða undir hverfisvernd. Umræða var uppi um 

takmörkun á uppbyggingu frístundabyggða í Borgarbyggð en niðurstaða 

Sveitarstjórnar var sú að hún styður áframhaldandi uppbyggingu þeirra, 

en með takmörkunum á viðkvæmum svæðum og svæðum undir vernd. 

Eftirfarandi stefnur úr aðalskipulagi eiga við um uppbyggingu í 

frístundabyggð:

• Stefnt skal að því að vernda náttúrulegt yfirbragð 

svæða þar sem fyrirhugaðar eru frístundabyggðir með 

því að fella þær að landi og gróðri.

• Gera skal ráð fyrir að 25% lands innan skipulagðar 

frístundabyggðar sé opið svæði til sérstakra nota 

(stígar, leik- eða útivistarsvæði) og vegsvæði.

• Tryggja skal greiða gönguleið að opnu svæði frá 

öllum frístundalóðum, jafnt innan svæðis og á milli 

aðliggjandi svæða. 

Mynd 11. Aðalskipulagsuppdráttur, hringur utan um frístundahverfi (Borgarbyggðar 2011, útfærsla höfundar).
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5.2.2 Deiliskipulag  

Deiliskipulagið á frístundalóðinni er síðan 1990. Í deiliskipulaginu 

koma fram lóðarmörk, staðsetning byggingarreita og 

bílastæða. Ásvegur, Mýrarvegur og Lækjarvegur eru innan 

Ekki er til deiliskipulag af öllum uppbyggðum frístundabyggðum, 

sérstaklega ekki þeim elstu.  1.090 frístundahús voru skráð í Borgarbyggð 

í október árið 2007 en þá hafði þeim fjölgað úr 770 frá árinu 1997 

(Borgarbyggð, 2011).

 Það kemur fram í aðalskipulagi að fjölmargar tegundir plantna og fugla 

byggja tilvist sína á votlendissvæðum sem auka verulega líffræðilegan 

fjölbreytileika þess svæðis (Borgarbyggð, 2011). Vernda skuli 

náttúrulega birkiskóga og kjarr og að einungis sé heimilt að gróðursetja 

trjáplöntur sem tilheyra íslensku flórunni. Með verndun birkiskóga- og 

kjarrs tekst að viðhalda flatarmáli skógarþekju, líffræðilegri fjölbreytni, 

framleiðni og heilbrigði skóga, en þeir þættir hafa jákvæð áhrif á  

jarðveg og aðra vistþjónustu, svo sem vatnsmiðlun og kolefnisbindingu. 

Hverfisverndarsvæði nær yfir hluta frístundabyggðarinnar og einnig 

hluta af Lækjarveg 11, það sem er verið að vernda á frístundalóðinni 

eru náttúrulegir birkiskógar og kjarr. 

frístundabyggðarinnar og samkvæmt deiliskipulaginu voru skilgreindar 

18 lóðir (Borgarbyggð, 2011). Í hönnunartillögu var skoðuð ný útfærsla 

af vegakerfi frístundabyggðar í kringum Lækjarveg 11 ásamt vega á 

lóðinni. Með það að markmiði að draga úr óþarfa vegaframkvæmdum 

með tilheyrandi raski á náttúru. Með því að gera breytingar á 

vegaskipulagi og sleppa tengingunni utan um lóðina er bæði verið að 

huga að minni umferð um svæðið, minna raski og betri tengingu lóðar 

við náttúru í kring. 

Mynd 12. Deiliskipulag frístundabyggðar. Guli litur sýnir Lækjarveg 11 (Borgarbyggð, 2011, útfærsla höfundar) 
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5.3 Frístundalóðin

Lækjarvegur 11 er 14.400 fermetrar að stærð og er í enda hverfisins 

og liggja samtals 4 lóðir að norðvestur og norðaustur hlið lóðarinnar.  

Hinar tvær hliðarnar liggja að ósnortinni náttúru og ekki er gert ráð fyrir 

frekari uppbyggingu á því svæði. Þó mikið sé af birkikjarri  á svæðinu 

er ekki eins mikið um það á lóðinni sjálfri eins og sjá má á mynd 13.

Gert er ráð fyrir rotþró á öllum lóðum á svæðinu. 

Mynd 13. Svæðisskipulag frístundabyggðar (Borgarbyggð 2022, útfærsla höfundar)



22

5.3.1 Núverandi aðstæður

Ekkert manngert er á frístundalóðinni, en vegur liggur með fram 

suðvestur hlið lóðar.  Skurður liggur samhliða lóðarmörkum bæði á 

norðvestur og norðaustur hlið.  

Þó að frístundakjarninn sé við Vesturlandsveg stendur lóðin í hvarfi frá 

veginum og í jaðri birkikjarrshryggjar sem virkar eins og hljóðdempari,  

samkvæmt upplifun og greiningu höfundar í vettvangsferðum um 

svæðið.  Í logni heyrist lækjarniður frá Skarðslæk sem rennur í hlykkjum 

rétt fyrir neðan lóðina. Útsýnið af lóðinni er gott í norður, austur og 

suður. Við vesturmörk lóðarinnar er skjólbelti með öspum. Frá lóðinni 

sést í öll helstu fjöll og kennileiti Borgarfjarðar, Skessuhorn, Baulu og 

einnig sést í klettaborgir í nálægð við lóðina en þær eru einkennandi 

fyrir Borgarfjörð. 

Mynd 14. Útsýni frá Lækjarveg 11. 29. janúar 2022.

Mynd 15. Skjólbelti á lóðarmörkum Lækjarvegs 11. 15. apríl 2022. Mynd 16. Skarðslækur rennur rétt fyrir neðan Lækjarveg 11.29. Janúar 2022
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Gróður
Í vettvangsferðum rýndi höfundur í gróðurfar á svæðinu sem einkennist 

af þúfum sem þekja nánast alla lóðina. Birkikjarr er á víð og dreif um 

svæðið og tengir þannig jörðina við svæðið allt í kring.  Á lóðinni er 

að finna nokkuð hávaxið birki, birkikjarr, víði, en á mynd 18 má sjá  

staðsetningu á þeim. Einnig er að finna berjalyng og mosa á þúfum. 

Á þeim er að finna stautungsmýrarvist, móablett með grasmóavist, 

stinnastarvist, grasengjavist, língresi og vingulvist samkvæmt geiningu 

eigenda. 

Mynd 17. Birki og kjarr á Lækjarvegi 11.

Mynd 18. Þúfur og kjarr á Lækjarvegi 11, 15. apríl 2022

Mynd 19. Þúfur á Lækjarvegi 11, 15 apríl 2022

Mynd 20. Lyng á Lækjarvegi 11, 15 apríl 2022 Mynd 21. Lyng á Lækjarvegi 11, 15 apríl 2022
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Vatnafar
Tveir stórir skurðir eru samhliða lóðarmörkum, norðaustan megin og 

norðvestan megin. Aðrir minni skurðir eru á lóðinni eins og sjá má á 

mynd 25  hér til hliðar og korti 22, merkt með ljósbláum línum. Mýrlendi 

er að finna á tveim stöðum á lóðinni, sjá kort 22. Eins og sjá má á mynd 

24 er mikil væta á milli þúfna á svæðinu. 

Mynd 22. Vatnafar á Lækjarvegi 11

Mynd 25. Skurður á lóðinni á Lækjarvegi 11, 15 apríl 2022 Mynd 26.Skurður á lóðarmörkum, 15 apríl 2022 

Mynd 24. Votlendi á Lækjarvegi 11, 15 apríl 2022

Mynd 23. Kjarr og mýri á Lækjarvegi 11, 15 apríl 2022
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Veðurfar
Algengasta vindáttin er úr norðaustri eins og sjá má á mynd 

27 þar streymir vindur af hálendinu og niður Borgarfjörðinn.

Reikna má með að birkiskógur norðaustur af lóð dragi 

aðeins úr vindi á lóðina. 

Mynd 28. Mynd  tekin til norðausturs frá Lækjarvegi 11, 15. apríl 2022

Mynd 30. Mynd tekin frá lóð til suðurs frá Lækjarvegi 11, 15. apríl 2022

Mynd 29. Skjólbelti á lóðarmörkum til vesturs frá Lækjarvegi 11, 15. apríl 2022

Mynd 27. Vindakort (veðurstofa Íslands. Útfært af höfundi)



26

Markmið fyrir uppbyggingu að Lækjarvegi 11:

•  Útsýni og víðátta eru gæði sem við metum mikils. 

•  Útivist og samfélag við vini og vandamenn metum við 

mikils.  

• Lágmarks viðhald á húsnæði og jörð er ákjósanlegt 

þegar starfsþrekið minnkar.

• Við vonumst til að börn og barnabörn okkar sækist 

eftir að dvelja á þessum stað bæði hjá okkur og eftir 

okkar dag.

5.4 Eigendur

Eigendur frístundalóðarinnar eru hjón sem eiga fimm ár eftir af 

starfsævinni og ætla sér að eyða drjúgum tíma eftirlaunaaldurs fjarri 

ysi og þysi borgarsamfélagsins. Þau giftu sig ung og eignuðust fjögur 

börn fyrir 25 ára aldur. Börn þeirra eru á aldrinum 35 til 40 ára. Hann 

starfaði sem vélstjóri á sjó frá 15 ára aldri. 1991 fluttu þau búferlum til 

Bandaríkjanna til að fara í frekara nám og bjuggu þar í 10 ár. Börn þeirra 

og barnabörn búa ekki öll á Íslandi, heldur sum þeirra í Bandaríkjunum 

og sum í Austurríki. Í Bandaríkjunum þar sem þau bjuggu nutu þau 

þess að hafa aðgengi að vel hirtum görðum til að njóta útivistar og 

samfélags við vini og vandamenn. Á heimilinu búa þau þrjú, hjónin og 

eitt barnabarn þeirra 18 ára. Þau búa í Hafnarfirði með óhindrað útsýni 

til norðurs. Áhugamál þeirra er lestur bóka, handavinna og handverk 

allskonar, tækni, vísindi, og sjálfbærar tæknilausnir.
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6. Hönnun

6.1 Helstu áherslur

Við gerð hönnunar var stuðst við þá þætti sem fjallað var  um í  fræðilegri 

samantekt og greiningarkafla. Einblínt var á þá þætti sjálfbærni sem 

falla að verkefninu og leitast var við að halda í og bæta líffræðilegan 

fjölbreytileika á svæðinu.  Við hönnunina var tekið tillit til samspils 

náttúru og bygginga og stuðst við fjóra eiginleika endurheimtandi 

umhverfis fyrir einstaklinginn. Eins og fram kemur í greiningarkafla 

um Aðalskipulag Borgarbyggðar skulu breytingar á lóð falla vel 

inn í landslagið í kring. Stígagerð var látin falla vel að landslagi og 

yfirborðsefni tók mið af landslagseinkennum. Hugað var  að útsýni við 

afmörkun byggingarreits ásamt aðgengis fyrir alla frá bílastæði að bústað 

og helstu dvalarsvæðum á lóð.  Í fyrirrúmi var að leik- og dvalarsvæði 

á lóð skapi fjölbreytta upplifun fyrir fólk á öllum aldri og að stígagerð 

stýri umgengni um svæðið og komi í veg fyrir rask á náttúru. Hugað var 

að ofanvatnslausnum og náttúrulegir lækir látnir halda sér.  Klæðning á 

húsi og öðru timburverki á lóð verður viðhaldsfrítt. 

Þegar hanna á frístundalóð skiptir miklu máli að raska landinu sem 

minnst. Að halda í náttúruna, styrkja hana og passa upp á líffræðilegan 

fjölbreytileika er mikilvægur þáttur í skipulagningu og hönnun 

frístundalóða. Greina þarf hvert svæði vel og huga vel að því hvernig 

það samræmist svæðinu í kring. Ef mögulegt er skal svæðið halda 

sinni upprunalegu mynd. Mikilvægt er að huga vel að vali á nýjum 

gróðri sem settur er niður og sleppa framandi plöntum sem stuðla að 

einsleitni.
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6.2 Hönnunartillaga

H Ö N N U N A R T I L L A G A

L Æ K J A R V E G U R  1 1 , 

S T E K K J A R Á S I  B O R G A R F I R Ð I

Mynd 31. Þoka á Lækarvegi 11 15. apríl 2022
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Í  hönnunar t i l l ögu  e r  t ek ið  t i l l i t  t i l  l í f f ræð i l egs 

f j ö lb rey t i l e i ka  á  svæð inu  með  endurhe imt  vo t l end is  auk 

þess  að  bæta  v ið  l í t i l l i  t j ö rn . 

Göngus t ígake r f i  mun  fa l l a  ve l  að  l ands lag inu  og  le iða 

fó l k  um ó l í k  svæð i . 

Áhugaverð  svæð i  ve rða  ge rð  enn  áhugaverða r i . 

Hö fundur  l eggur  t i l  að  ha lda  í  be ru  svæð in  en  s tækka 

þau  svæð i  sem nú  þegar  mynda  skóg  t i l  að  s t y rk ja 

sk jó lmyndun  og  s tyð ja  v ið  l í f f ræð i l egan  f j ö lb rey t i l e i ka .  

E inung is  p lön tu r  ú r  í s l ensku  f l ó runn i  ve rða  g róðurse t ta r 

á  l óð inn i ,  t ek in  ve rða  k lón  a f  b i r k i  og  k ja r r i  á  svæð inu , 

þau  ræk tuð  upp  og  g róðurse t t  samkvæmt  te i kn ingum. 

L Æ K J A R V E G U R  1 1 , 

S T E K K J A R Á S I  B O R G A R F I R Ð I
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Mynd 32. Planteikning 1:600
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Fy r i rhugað  f r í s tundahús  mun  s tanda  á  s ta l l i  og  h lu t i  þess  ve rðu r  g ra f i nn  i nn  í  b rekkuna .  Fo rm ið 

á  hús inu  fékk  hö fundur  i nnb lás tu r  a f  k le t taborgum skammt  f rá  l óð ,  s já  mynd  28 .

 Ja rðvegur  sem tek inn  e r  f y r i r  hús i  ve rðu r  ný t tu r  á  öð rum s töðum á  l óð inn i .  Rask  á  j a rðveg i  og 

g róð r i  upp  v ið  hús  ve rðu r  ha ld ið  í  l ágmark i .  Það  sem þar f  að  f j a r læg ja  á  meðan  á  f ramkvæmdum 

s tendur  ve rðu r  komið  f y r i r  t i l  h l i ða r  og  se t t  a f tu r  á  s inn  s tað  þegar  hús ið  e r  r i s i ð .  Hús ið  á  að 

s tanda  í  ná t tú runn i  og  e ins  og  það  ha f i  a l l t a f  s tað ið  þa rna  með  þú fu r  og  g róður  a l veg  upp  að 

hús i .  Þak ið  sem ve rðu r  manngeng t  fe l l u r  i nn  í  umhver f i ð  f y r i r  o fan . 

K læðn ing  ve rðu r  ú r  ómeðhönd luðu  le rk i  sem gránar  með  t ímanum.  K læðn ing in  mun  ná  upp  f y r i r 

ö rygg isg i rð ingu  á  þak i  og  sés t  þv í  ekk i  á  f ramh l ið  húss . 

Gróður  sem tek inn  e r  undan  hús i  fær i s t  á  þak  húss ins .  Hægt  e r  að  ný ta  þak ið  í  l e i k  og  á  ve tu rna 

e r  hægt  að  renna  sé r  þa r  í  sn jónum. 

Hönnunar t i l l agan  hugar  að  samsp i l i  l óða r .

Hús ið  ve rðu r  á  pö l l um,  að lagað  að  lands lag inu .  E f r i  pa l l u r  húss ins  ve rðu r  aða lsvæð ið ,  e ldhús , 

s to fa ,  bað  og  he rberg i .  Með  þv í  e r  hönnuður  að  huga  að  f ramt íða  þö r fum e igenda  sem n jó ta 

góðs  a f  þv í  að  ha fa  það  sem þau  þur fa  á  e inn i  hæð.  Á  neðr i  pa l l i  e r  l í t i ð  e ldhús ,  s to fa ,  bað  og 

þ r jú  sve fnherberg i  en  sá  h lu t i  e r  hugsaður  f y r i r  að ra  f j ö l sky ldumeð l im i .  Hægt  e r  að  l oka  á  m i l l i 

og  kynda  með  lágmarks  kynd ingu  þegar  sá  h lu t i  húss ins  e r  ekk i  í  no tkun .

F R Í S T U N D A H Ú S I Ð
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Mynd 33. Snið í gegnum Lækjarveg 11. 1:50
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Ævin tý raskógur

Ger t  e r  ráð  f y r i r  æv in tý raskóg i  í  no rðaus tu rh lu ta  l óða r  þa r  sem e igendur  ha fa  g róðurse t t  40  s i t ka  t r j ám. 

Þa r  e ru  e inn ig  að  f i nna  þy rp ingar  b i r k i k ja r r s  og  ve rðu r  fa l l egur  skógur  þegar  f ram l í ða  s tund i r .  Það  ve rðu r 

gaman  að  f y lg jas t  með  honum s tækka  og  taka  b rey t i ngum.  Skógur inn  ve rðu r  hugsaður  sem samkomus taður 

f y r i r  f j ö l sky lduna .  Þa r  ve rðu r  ge r t  ráð  f y r i r  e lds tæð i ,  g r i l l aðs töðu ,  ú t sýn i spa l l i  og  a fgangs  t imbur  f rá 

bygg ingu  húss ins  ge ta  nýs t  f y r i r  ko fagerð .

Ky r rð

B i r k i r j óðu r  sem nær  u tanum mýra rb le t t  ve rðu r  s tækkaður  og  leggur  hö fundur  t i l  að  l í t i l l i  t j ö rn  ve rð i  komið 

f y r i r .  E fn i  sem tek ið  e r  f y r i r  hús i  mun  fa ra  í  að  ge ra  va rna rgarð  f y r i r  neðan  mýra rb le t t i nn  svo  va tn  ge t i 

sa fnas t  þa r  saman .  Það  e r  aðgerð  sem ve rndar  l í f f ræð i l egan  f j ö lb rey t i l e i ka .  Göngubrú  ú r  l e rk i  ve rðu r 

með f ram og  y f i r  t j ö rn ina  sem ve rðu r  nánas t  hu l i n  b i r k i . 

Lau t

Í  samanburð i  v ið  Ky r rð  e r  Lau t  opnara  svæð i .  T i l l aga  hö fundar  e r  að  g róðurse t j a  t ré  í  y t r i  kön tum skógs ins 

t i l  að  s tækka  hann  án  þess  að  raska  þv í  r ým i  sem he fu r  myndas t  i nn  á  m i l l i  núve rand i  t r j áa .  Þess i  s taðu r  e r 

t i l va l i nn  f y r i r  l au ta r fe rð .

  

S K Ó G A R  F Á  N A F N
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Mynd 34. Planteikning af gróðri 1:600
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Aða l  göngus t ígu r inn  e r  þ jöppuð  mö l  sem auðve l t  e r  að  ganga  á  og  mun  l igg ja  f rá  f rá  f r í s tundahús i  og  n iðu r 

e f t i r  l óð inn i .  Í  Ky r rð  e r  hægt  að  ve l j a  um tvær  l e ið i r ,  á f ram inn  í  Ky r rð  og  y f i r  vo t l end ið  og  t j ö rn ina  eða  ú t  ú r 

Ky r rð .  Þá  e r  geng ið  með f ram t r j ánum.  E f  göngubrú in  e r  va l i n  e r  geng ið  i nn  í  þ rengr i  skóg  og  þar  í  gegn .

 Þegar  komið  e r  þessa  le ið  ú tú r  Ky r rð  opnas t  skógur inn  og  v ið  teku r  fa l l eg t  ú t sýn i . 

Þegar  geng ið  e r  á f ram og  upp  lóð ina  l e ið i r  s t ígu r inn  á f ram inn  í  Lau t  og  þaðan  teku r  v ið  Æv in tý raskógur  og 

loks  l iggur  l e ið in  he im að  hús i .  Geng ið  e r  y f i r  nokk ra r  l i t l a r  b rý r  á  l e ið inn i  og  f ramh já  dva la rsvæðum með 

bekk jum sem hægt  e r  að  se t j as t  á .

M inn i  göngus t íga r  e ru  e r f i ða r i  y f i r f e rða r ,  þ rengr i  og  hæðó t t i r  e f t i r  l ands lag inu ,  sem ge tu r  ve r ið  að laðand i 

og  býður  upp  á  spennand i  göngu fe rð i r .  S t íga rn i r  l i gg ja  ú t f rá  aða ls t íg  og  b jóða  upp  á  ýmsar  l e ið i r .  Hægt 

e r  að  ganga  ú t  a f  l óð inn i  og  n iðu r  að  læk .  Þa r  l i ggur  l e ið in  í  gegnum þé t ta r i  g róður  sem ve i t i r  öð ruv í s i 

ú t i v i s ta rupp l i f un  og  tæk i fær i  t i l  að  teng jas t  ná t tú ru  l óða r inna r .

  

S T Í G A K E R F I
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Mynd 35. Planteikning af stígakerfi 1:600
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Mynd 36. Snið í gegnum lóð, sýnir vel hallann. 1:100. 



38
Mynd 37. Nærmynd af Kyrrð. 1:50.



39
Mynd 38. Kyrrð, göngubrú yfir votlendi og tjörn
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7. Umræður og lokaorð

Niðurstöður verkefnisins felast í hönnunartillögu á frístundalóð í 

Borgarfirði með vistvæna nálgun að leiðarljósi. Markmiðið með 

hönnunartillögunni er að bæta umhverfið sem fyrir er, hafa það sem 

sjálfbærast og auka líffræðilegan fjölbreytileika. Í þessu verkefni var 

leitast við að svara þrem rannsóknarspurningum:

Hvernig getur umhverfishönnun á frístundalóðum stutt við 

sjálfbærni og líffræðilegan fjölbreytileika?

Með því að endurheimta fyrri vistkefi og sambærileg landsvæði erum 

við að sporna við þeirri eyðingu sem við mannfólkið höfum staðið að. 

Ef kostur er á votlendi á svæðinu og það ákjósanlegt fyrir slíkt, ætti 

alltaf að vernda það. Gróðursetja ætti eingöngu plöntur sem finnast 

á svæðinu og forðast skal ágengar plöntur. Laga þarf hönnun vel að 

landi og lágmarka efnisflutning en það er t.d. hægt með því að nýta 

jarðveg undan húsi í að beturumbæta umhverfið. Velja þarf timbur sem 

ekki þarfnast viðhalds. Beð má staðsetja á stöðum sem vatn kemst að 

svo ekki þurfi vökvun.  Veita skal athygli hvað fuglar hafa búsvæði á 

svæðinu og velja gróður sem laða þá að. 

Hvaða eiginleikar náttúrunnar nýtast við hönnun frístundalóða 

auk þess að stuðla að vellíðan fólks?

Við sækjum vellíðan í náttúruna vegna óreglunnar og fjölbreytileikans 

sem þar er að finna. Að mati höfundar er það ekki eingöngu ástæða til að 

raska ekki þeim gróðri sem er náttúrulegur á svæðinu, heldur auka við 

hann. Til þess þarf að greina hvernig náttúran hefur sáð sér og líkja eftir 

því. Oftast er gróður eins og birkikjarr á víð og dreif yfir allt svæðið og 

oft myndast þyrpingar og hægt er að líkja eftir þeim við gróðursetningu.

Hvernig getur uppbygging á frístundalóð í Borgarfirði haft 

jákvæð áhrif á náttúru?

Uppbygging á frístundalóð getur haft jákvæð áhrif á náttúruna ef 

vandað er til verka. Með því að raska sem minnstu landi á meðan á 

framkvæmdum stendur. Með því að huga að vatnsbúskap lóðar. Hægt 

er að stýra náttúrunni í átt að auknum fjölbreytileika með því að búa til 

votlendi eða tjörn og loka skurðum ef þeir eru til staðar. Nýta efni sem 

kemur undan byggingu annarstaðar á lóðina til að vistkerfi svæðisins. 

Eflaust má segja að við þurfum á náttúrunni að halda en hún ekki okkur. 
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En með okkar þekkingu getum við hjálpað henni að ná aftur sínu fyrra 

horfi. Vettvangsferðir höfundar voru mikilvæg skref í hönnun þessa 

svæðis. Oft eru ekki til nákvæmar hæðamælingar eða loftmyndir og það 

sem sést ekki á myndum er oft mjög áhugavert. Litlir skurðir, hólar 

og hæðir sem hægt væri að hanna í kringum. Þegar kemur að hönnun 

stíga er mikilvægt að gefa sér tíma og ganga um svæðið til að fá betur á 

tilfinninguna hvar sé best að leggja stíginn, hvar sé best að beygja, hvar 

sé best að setja bekki og hvar sé best að hafa útsýnið. Allt þetta er ekki 

hægt að vita með nægilegri nákvæmni með því að horfa á yfirlitsmynd 

af staðnum.  

Eftir ítarlega greiningu á vanda sem stafar af frístundahúsum í Noregi 

og rannsóknir þar í landi í sambandi við sjálfbærni og endurheimt 

líffræðilegs fjölbreytileika, ásamt því að skoða aðstæður hér á landi og 

bera þær saman við Noreg, er ljóst að við getum vel tileinkað okkur 

þeirra stefnur og vinnubrögð. Það er margt sem betur mætti fara hér á 

landi og er það tilefni til frekari rannsókna og greininga í sambandi við 

frístundahús og lóðir. Oft veit fólk ekki hvert það á að snúa sér né að 

það séu til sjálfbærar lausnir við og hönnun frístundalóða. Við eigum 

einstaka náttúru sem við eigum að njóta og vernda á sama tíma.  Við 

erum því enn að læra að meta ósnortna náttúru í raun. Ekki er endilega 

þörf á að róta upp jarðvegi til að gera stóran grasflöt sem krefst svo 

viðhalds allt sumarið. 

Á hverju ári eykst hlutfall landsvæðis sem fer undir frístundabyggðir 

með tilheyrandi raski á náttúrunni. Ósnortin náttúra Íslands er okkar 

sérstaða og víðerni eitt af aðaleinkennum landsins. Því er mikilvægt 

að rýna í vistvæna möguleika þegar kemur að hönnun frístundalóða. 

Skoða hvaða sjálfbæru lausnir eru í boði fyrir hvert svæði og styrkja 

þau með líffræðilegan fjölbreytileika að leiðarljósi. Við erum hluti af 

líffræðilegum fjölbeytileika og þurfum á náttúrunni að halda.
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Mynd 19. KLÁ. 2022. Þúfur á Lækjarvegi 11, 15 apríl 2022

Mynd 20. KLÁ. 2022. Lyng á Lækjarvegi 11, 15 apríl 2022

Mynd 21. KLÁ. 2022. Lyng á Lækjarvegi 11, 15 apríl 2022

Mynd 22. KLÁ. 2022. Vatnafar á Lækjarvegi 11

Mynd 23. KLÁ. 2022. Kjarr og mýri á Lækjarvegi 11, 15 apríl 2022

Mynd 24. KLÁ. 2022. Votlendi á Lækjarvegi 11, 15 apríl 2022

Mynd 25. KLÁ. 2022. Skurður á lóðinni á Lækjarvegi 11, 15 apríl 

2022
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Mynd 26. KLÁ. 2022. Skurður á lóðarmörkum, 15 apríl 2022 

Mynd 27. KLÁ. 2022. Vindakort (veðurstofa Íslands. Útfært af 

höfundi)

Mynd 28. KLÁ. 2022. Mynd  tekin til norðausturs frá Lækjarvegi 11, 

15. apríl 2022

Mynd 29. KLÁ. 2022. Skjólbelti á lóðarmörkum til vesturs frá 

Lækjavegi 11, 15. apríl 2022

Mynd 30. KLÁ. 2022. Mynd tekin frá lóð til suðurs frá Lækjarvegi 11, 

15. apríl 2022

Mynd 31. KLÁ. 2022. Þoka á Lækarvegi 11 15. apríl 2022

Mynd 32. KLÁ. 2022. Planteikning

Mynd 33. KLÁ. 2022. Snið í gegnum Lækjarveg 11

Mynd 34. KLÁ. 2022. Planteikning af gróðri

Mynd 35. KLÁ. 2022. Planteikning af stígakerfi

Mynd 36. KLÁ. 2022. Snið í gegnum lóð, sýnir vel hallann 

Mynd 37. KLÁ. 2022. Nærmynd af Kyrrð

Mynd 38. KLÁ. 2022. Kyrrð, göngubrú yfir votlendi og tjörn


