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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.

Sigurlaug Herdís Friðriksdóttir   



II

Ágrip

Markmið þessa verkefnis er að skoða hvernig má bæta gæði umhverfis, 

aðkomu og aðgengis á Garðskaga. Í verkefninu er fjallað um hvaða 

atriði skipta máli þegar kemur að gæði umhverfis ásamt því er skoðað 

hvaða atriði þarf að taka tillit til þegar hugað er að aðgengi fyrir alla í 

útirými. Dregið er fram sérstæði Garðskaga í greiningar hluta verkefnis.

 

Hönnunarforsendur eru unnar út frá fræðilegum hluta verkefnis ásamt 

greiningu á svæðinu. Hönnunartillaga byggist á því að upphefja sérstöðu 

svæðis með aðgengi, gæði umhverfis og aðkomu að leiðarljósi.

 

Lykilorð eru: 

Garðskagi, viti, strönd, aðgengi, aðkoma, umhverfisgæði, dvalarsvæði.

 



III

Þakkir

Ég vil þakka öllum þeim aðilum sem hjálpuðu mér á einhvern hátt, 

veittu mér hvatningu og innblástur við gerð þessa verkefnis.

Leiðbeinanda mínum Gísla Rafni Guðmundssyni vil ég þakka  fyrir 

mikla þolinmæði, hvatningu og góða leiðsögn við gerð verkefnisins. 

Systur minni Lilju Dögg Friðriksdóttur og Andreu Björt Ólafsdóttur 

vinkonu vil ég þakka innilega fyrir góðar ábendingar og yfirlestur.

Skipulags- og umhverfissviðs Suðurnesjabæjar þakka ég  fyrir aðgang 

að gögnum og loftmyndum af Garðskaga.

Bjarka Ásgeirsyni mági mínum vil ég þakka innilega fyrir góðan 

innblástur, fróðleik  og aðstoð við gerð verkefnisins

Fjölskyldu minni vil ég þakka innilega fyrir hvatningu og skilning í 

gegnum námið

Síðast en ekki síst vil ég þakka samnemendum mínum innilega fyrir 

hvatningu, innblástur og allar góðu stundirnar sem við höfum eytt 

saman í gegnum námið.
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• Þörf er að bæta aðgreiningu gangandi og akandi umferðar

• Innviði vantar fyrir ferðamenn t.d. göngustígar og bekkir

• Aðgengi á svæði þarfnast umbóta

• Skortur er á dvalarsvæði og skiltum

1.2 Markmið
Markmið með verkefninu er að rannsaka hvernig megi bæta gæði 

umhverfis, aðgengi og aðkomu að vitasvæði á Garðskaga. Unnar verða 

greiningar á svæðinu og gerð tilviksrannsókn frá öðru vitasvæði á Íslandi 

með það að markmiði að skilgreina góð dæmi um það hvernig megi 

betur bæta rannsóknarsvæðið fyrir bæði íslenska og erlenda ferðamenn.

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:

Hvernig má bæta gæði umhverfis, aðgengi og aðkomu hjá 

Garðskagavita á Reykjanesi?

1. Inngangur

1.1 Tilurð verkefnis
Hugmynd að verkefni kviknaði þegar höfundur var að velta fyrir sér 

útivistarsvæðum á Suðurnesjum og móðir höfundar kom með þá tillögu 

að taka fyrir Garðskaga. Höfundur þekkir ágætlega til svæðisins og varði 

miklum tíma þar sem krakki. Garðskagi er áhugavert svæði hvað varðar 

náttúru og sögu. Á svæðinu má finna mikið fuglalíf og einstaklega fagra 

skeljasandaströnd. Svæðið er þekkt fyrir að hafa tvo Garðskagavita og 

mikið af sögu svæðisins tengist vitunum. Vitarnir hafa verið vinsæll 

viðkomustaður fyrir ferðamenn um árabil, bæði íslenska og erlenda. 

Garðskagi er auk þess þekktur fyrir einstaklega fagurt sólsetur og 

glæsileg norðurljós, ásamt því er tjaldsvæði og veitingastaður á svæðinu.
 

Tilgangur verkefnis er að koma fram með hönnunartillögu sem bætir 

umhverfisgæði Garðskaga ásamt því að ýta undir jákvæða upplifun 

fólks af svæðinu. Að svo stöddu er ýmislegt sem má betrumbæta þegar 

kemur að Garðskaga, m.a. eftirfarandi atriði: 

• Aðkoma að svæði er ábótavön

• Bílastæði eru staðsett við strandlengju og vita
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2. Efni og aðferðir

2.1 Vinnuferli
Sumarið 2021 byrjaði höfundur á því að fara í nokkrar vettvangsferðir 

á athugunarsvæði. Kannaðar voru núverandi aðstæður á svæðinu og 

teknar voru ýmsar myndir. Í byrjun vorannar 2022 hófst heimildaleit, 

farið var meðal annars á Bókasafn Reykjanesbæjar þar sem ýmsar 

heimildir voru að finna. Höfundur hafði einnig samband við skipulags- 

og umhverfissvið Suðurnesjabæjar og fékk tölvuteiknaðan grunn 

og loftmyndir af athugunarsvæði. Unnið var að fræðilegum- og 

greiningarhluta verkefnisins og í kjölfarið hóf höfundur vinnu á 

hönnunartillögu.

2.2 Gögn og tölvuforrit
Fenginn var tölvuteiknaður grunnur og loftmyndir af svæði frá 

Bæjarskrifstofu Suðurnesjabæjar. Byrjað var á því að skrifa verkefnið 

upp í Word, síðan var verkefnið sett upp í Adobe InDesign. Fuglatafla var 

sett upp í Adobe Illustrator. Ýmis kort frá greiningarhluta verkefnisins 

voru fyrst unnin í Microstation V8 og kláruð í Adobe Photoshop. 

Hönnunartillaga var að fyrstu skissuð upp, notaður var skissupappír og 

loftmynd af svæði sett undir. Skissa af hönnunartillögu var færð inn í 

Microstation V8, þar var hún teiknuð upp nánar og að lokum fullkláruð 

í Adobe Photoshop.
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3. Fræðileg samantekt
Fjallað verður hér um gæði umhverfis og aðgengi. Tekin verður stutt 

samantekt um hvað felst í gæði umhverfis eftir kenningum Jan Gehls. 

Einnig verður farið yfir nokkur atriði sem mikilvægt er að hafa í huga 

þegar hannað er aðgengi fyrir alla.

3.1 Gæði umhverfis
Jan Gehl hefur rannsakað hvað felst í gæði umhverfis í almenningsrýmum. 

Samkvæmt honum má skipta athöfnum fólks í almenningsrýmum 

utandyra í þrennt. Þessar athafnir eru nauðsynlegar athafnir, valkvæðar 

athafnir og félagslegar athafnir (Gehl, 2018). 

3.1.1 Athafnir
Nauðsynlegar athafnir er eins og heitið gefur til kynna þær athafnir sem 

fólk þarf nauðsynlega að sinna. Þessar athafnir fara fram á hverjum 

degi og eru til að mynda: að fara í skóla, í vinnu og út í búð. Þar sem 

athafnirnar eru nauðsynlegar hefur gæði umhverfis lítið með það að 

segja hvort að fólk fari leiða sinna eða ekki (Gehl, 2018).

Valkvæðar athafnir eru þær athafnir sem eiga sér stað þegar fólk kýs 

þær og þegar svæðið býður upp á það. Við slíkar athafnir stoppar fólk 

yfirleitt og dvelur í einhvern tíma á svæðinu. Hér gæti til dæmis verið 

um að ræða göngutúr í gegnum áhugavert svæði sem gerir fólki kleift á 

að staldra aðeins við (Gehl, 2018).

Félagslegar athafnir er þegar tvær manneskjur eða fleiri eru saman í 

rými. Þessi tegund af athöfnum getur komið til sem afleiðing af því að 

fólk ver tíma saman eða ferðast um svæði. Góð hönnun á rými getur haft 

áhrif á þessar félagslegu athafnir með því að skapa færi til samskipta og 

þáttöku en óaðgengileg hönnun getur hins vegar stuðlað að takmarkaðri   

þáttöku. (Gehl, 2018).

3.1.2 Tenging fólks
Í borgarumhverfi virðist það vera eftirsóknarverðara að hafa tækifæri 

á að vera í kringum annað fólk og mynda tengsl hvort sem það er 

einfaldlega að sjá og heyra í því heldur en margt annað sem er í boði. Ef 

aðstæður dvalarsvæðis eru góðar og svæði býður upp á mörg tækifæri, 

þá eiga valkvæðar og félagslegar athafnir oft sér stað (Gehl, 2018).

3.1.3 Áhrif göngugatna
Kannað hefur verið hvaða áhrif göngugötur og bíllaus svæði hafa á 

athafnir fólks. Sýnt hefur verið fram á að gangandi vegfarendur aukast 

þegar gæði umhverfis er til staðar og fólk stoppar frekar lengur við 

dvalarsvæði. Meira mannlíf er í borgum sem hafa bíllaus svæði og 
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ásamt því skal hafa í huga að nota frekar rampa heldur en tröppur þegar 

hæðamismunur er á svæði (Gehl, 2018).

3.1.6 Dvalarsvæði
Staðsetning bekkja skiptir fólki máli en fólk kýs fremur bekki sem 

eru staðsettir á fjölförnum vegi. Bekkir sem eru staðsettir meðfram 

aðalgönguleið eru vinsælli í notkun heldur en þeir bekkir sem eru 

staðsettir á kyrrlátum svæðum. Fólk velur frekar að dvelja við svæði 

þar sem hægt er að vera með yfirsýn yfir rými og skiptir því máli að 

staðsetja dvalarsvæði með tilliti til útsýnis. Einnig er gott að hafa í huga 

að fjarlægð á milli bekkja skiptir máli, þá sérstaklega fyrir einstaklinga 

sem eiga í erfiðleikum með að ganga langar vegalengdir í einu (Gehl, 

2018).

3.2 Aðgengi
Mikilvægt er að huga að aðgengi sé gott fyrir alla þegar útivistarsvæði 

eru hönnuð. Í markmiðum Sameinuðu þjóðanna kemur fram í markmiði 

11 um sjálfbærar borgir og samfélög: „Eigi síðar en árið 2030 verði 

græn svæði gerð örugg og aðgengileg fyrir almenning, einkum konur og 

börn, aldraða og fatlað fólk“ (Félag Sameinuðu þjóðanna, e.d.).

göngugötur heldur en í þeim borgum sem eru hannaðar frekar með 

bílinn í fyrirrúmi (Gehl, 2018).

3.1.4 Öryggi
Öryggistilfinning fólks er mikilvæg þegar kemur að gæði umhverfis. 

Nauðsynlegt er að vernda fólk frá bílaumferð en þegar ekki er tekið tillit 

til þess verður mikil skerðing á gæði umhverfis sem getur leitt til þess að 

almenningur upplifir sig óöruggt í almenningsrými (Gehl, 2018).

3.1.5 Gönguleiðir
Þegar hugað er að gönguleiðum er nauðsynlegt að hannað sé sem 

stystu leiðir á milli áfangastaða. Ekki er æskilegt fólk þurfi að ganga 

langa vegalengd þegar áfangastaður er í sjón. Raunveruleg vegalend 

gönguleiðar er ekki það eina sem skiptir máli heldur einnig hvernig 

fólk upplifir og skynjar gönguleiðina, t.d. geta 400 metrar af beinum 

göngustíg virkað langt á meðan sama lengd getur virkað stutt ef leiðin 

er beygð. Hægt er að gera göngustíga aðlaðandi og fjölbreytta með 

því að hafa beygjur og rof á leiðinni, þar að auki getur það virkað sem 

skjól fyrir vindi. Ákjósanlegt er að hafa lítinn hæðarmismun á svæði 

en mikilvægt er að göngustígar tengjast vel og að þeir séu aðgengilegir 

fyrir alla, m.a. með því að hafa viðeigandi breidd og halla á stígum 
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Þegar átt er við aðgengi fyrir alla þarf að huga að þeim hópum sem 

hafa skerðingar en ekki einungis einstaklingum sem hafa fulla færni. 

Hönnun með aðgengi fyrir alla þarf meðal annars að taka tillit til fólks 

með hreyfihömlun, sjónskerðingu, heyrnarskerðingu og þroskaskerðingu 

(Jón Ólafur Ólafsson o.fl., 2002).

Hér að neðan verður dregið fram þá helstu þætti varðandi aðgengi 

fyrir alla sem koma fram í leiðbeiningum frá Vegagerðinni.

3.2.1 Göngustígar
Gæta þarf því að göngustígar fari samfellda leið því ekki er æskilegt 

að göngustígar hætti skyndilega. Göngustígar þurfa að vera nægilega 

breiðir svo að manneskja í hjólastól hafi tök á að snúa við með auðveldum 

hætti. Breidd göngustíga þarf því að lágmarki að vera 2 m, ef breidd er 

minni er æskilegt að staðsett séu reglulega snúningspláss (Vegagerðin, 

2019).

3.2.2 Yfirborðsefni 
Efni sem notað er í göngustíga þar af vera slétt og þegar ólík efni eru 

notuð þarf að gæta því að samskeyti séu samfelld. Gæta skal því að nota 

sem minnst margþætt og litrík munstur í efnisvali þar sem slíkt getur 

valdið fólki með heilaskaða, flogaveiki og sjónskerðingu erfiðleikum. 

Gæta skal einnig að því að nota hvítt efni eingöngu við götukanta þar 

sem hvítt efni getur verið ruglandi fyrir blindrahunda (Vegagerðin, 

2019).

3.2.3 Halli 
Of mikill halli á stígum, bæði langhalli og þverhalli, getur haft veruleg 

áhrif á það hvort fólk geti farið leiða sinna. Innan þéttbýlis ætti langhalli 

á stígum að vera um 5% og þverhalli að hámarki 2-2,5%. Á stöðum þar 

sem ekki er hægt að standa við meginreglur um langhalla er ákjósanlegt 

að staðsetja hvíldarfleti á hverja 0,6 m hækkun. Í þeim tilfellum þar sem 

þörf er á að hafa tröppur á svæði er æskilegt að hafa útilyftu fyrir fólk 

sem getur ekki notað tröppur (Vegagerðin, 2019).

3.2.4 Götugögn
Götugögn má finna á og við gangstéttir eins og bekki, ljósastaura eða 

gróður. Ekki er æskilegt að staðsetja götugögn inni á gangsvæðum þar 

sem það getur skapað hættu fyrir til dæmis sjónskerta aðila. Mikilvægt er 

því að útfæra sérstök svæði fyrir götugögn. Götugagnasvæði ætti að vera 

vel afmarkað, til dæmis með öðru yfirborðsefni en göngustígur og ætti að 

vera að minnsta kosti um 50 cm frá leiðarlínum (Vegagerðin, 2019).
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3.2.5 Lýsing 
Mikilvægt er að huga að lýsingu þegar kemur að góðu aðgengi fyrir 

alla. Engin lýsing eða röng staðsetning á lýsingu getur skert tækifæri 

fólks, bæði getur það gert fólki ókleift á að rata og getur það einnig 

skapað hættu. Æskilegt er að lýsing sé staðsett þannig að henni sé 

beint til mikilvægs svæðis, til dæmis að göngustígum, tröppum og við 

dvalarsvæði (Vegagerðin, 2019).

3.2.5 Viðhald
Mikilvægt er að sinna góðu viðhaldi á opnum svæðum. Gott viðhald á 

opnum svæðum er nauðsynlegt hvað varðar öryggi. Til að mynda á sér 

stað stór hluti af slysum á göngu- og hjólastígum vegna lélegs viðhalds. 

Á veturna er nauðsynlegt að hreinsa af stígum snjó, lauf og sand. Mælt 

er með að hafa um 1,5 m svæði við göngustíga svo að rúm sé fyrir 

snjó þegar mokað er af stígum. Reglulegt viðhald skal vera á ýmsum 

atriðum sem má finna á hverju svæði fyrir sig. Viðhalda skal reglulega 

innviðum eins og bekkjum og lýsingu. Viðhalda skal göngustígum 

einnig reglulega, gæta skal því að lagfæra galla á yfirborðsefni og víkja 

frá hindrunum (Vegagerðin, 2019).
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4. Tilviksrannsókn

4.1 Akranesviti 
Á Breiðinni á Akranesi má finna tvo vita (Skagalíf, e.d.). Annar þeirra 

var byggður árið 1918. Vitinn er steinsteyptur og er um 10 m hár. Vitinn 

er ferstrendur í laginu og eru nokkur áhrif á útliti vitans frá Garðskagavita 

og Gróttuvita. Árið 1943-44 var byggður nýr viti á Breiðinni. Nýi vitinn 

er byggður eftir teikningum frá Axel Sveinssyni verkfræðingi og er hann 

sívalur í lagi. Vitinn er um 19 m hár og var tekinn í notkun árið 1947 

(Guðmundur Bernódusson, Guðmundur L. Hafsteinsson og Kristján 

Sveinsson, 2002).

Akranesviti var opnaður fyrir almenning árið 2012 (Akranes, e.d.). 

Árið 2015 hófust framkvæmdir á svæði við vitann eftir hönnun frá 

landslagsarkitektastofunni Landslagi ehf. Hönnunin var gerð með það í 

huga að bæta aðgengi fyrir ferðamenn og draga fram þau sérkenni sem 

svæðið hefur upp að bjóða (Skessuhorn, 2015). Áður en framkvæmdir 

hófust höfðu bílar aðgengi alveg við Akranesvitan en í dag hefur 

bílastæðið verið fært lengra frá. Framkvæmdir á svæðinu var unnin í 

nokkrum hlutum og er því ekki enn að fullu lokið. Eins og er hefur 

meðal annars áningarsvæði verið búið til, göngustígar breikkaðir og 

aðkomutorg með þjónustuhúsi sett upp (Akranes, 2019). Jafnframt 

Mynd 2: Yfirlitsmynd frá 2019.Mynd 1: Yfirlitsmynd frá 2016.
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hefur stakkstæði verið endurgerð sem voru áður notuð við að þurrka 

saltfisk (Akranes, 2019).

Fá því að vitinn var opnaður fyrir almenning hefur svæðið verið 

mikið aðdráttarafl fyrir Akranes. Haldnir hafa verið bæði tónleikar og 

listasýningar í vitanum (List fyrir alla, e.d.). Frá opnun 2012 og til mars 

2019 hafa 65 þúsund manns komið við á svæðinu (Akranes, 2019).

Mynd 3: Göngustígur og bekkir við Akranesvita.

Mynd 4: Þjónustuhús við Akranesvita.

Mynd 5: Stakkstæði. Mynd 6: Samskeyti samfelld við mismunandi 
yfirborðsefni.
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5. Athugunarsvæði
Garðskagi er staðsettur á nyrsta punkti Garðs í Suðurnesjabæ. Garðskagi 

er áhugavert svæði þegar kemur að náttúru og sögu svæðisins og er 

Garðskaginn fremur vinsæll staður fyrir bæði ferðamenn og heimamenn. 

Á góðum sumardögum sækist fólk í að verja tíma sínum niðri á 

ströndinni en á veturna má oft sjá stórkostleg norðurljós og hafa hópar 

af ferðamönnum flykkst á staðinn til að virða þau fyrir sér.

Höfundur mun byrja á að greina svæðið og hvernig núverandi 

aðstæður eru og síðan koma fram með hönnunartillögu fyrir svæðið. 

Sjá má afmörkun athugunarsvæðis á mynd 8.

Mynd 6: Samskeyti samfelld við mismunandi 
yfirborðsefni.

Mynd 8: Afmörkun athugunarsvæðis.

Mynd 9: Yfirlitsmynd af athugunarsvæði.Mynd 7: Staðsetning á Garðskaga.
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sem vitinn er á væri að verða fyrir rofi vegna sjávargangs (Ragnheiður 

Gló Gylfadóttir, 2019). Erfitt var orðið að komast að vitanum í slæmu 

veðri skömmu eftir að hann var byggður og var því byggð göngubrú yfir 

í vitann árið 1912. Vegna sjávarrofs við vitann var steyptur pallur við 

hann árið 1925 (Guðmundur Bernódusson o.fl., 2002).

Gamla vitanum var lokað þegar nýr viti var byggður en vitinn 

hefur þó gegnt ýmiss konar tilgangi síðan þá. Á árunum 1962-1978 

notaði Náttúrufræðistofnun Íslands vitann sem fuglaathugunarstöð 

5.1 Núverandi aðstæður á rannsóknarsvæði

5.1.1 Vitar
5.1.1.1 Fyrsti viti

Árið 1847 var elsti vitinn á Garðskaga hlaðinn en það var hlaðin 

grjótvarða. Grjótvarðan var 7 m á hæð og upp úr henni stóð 3,7 m hár 

járnkarl. Árið 1884 var síðan sett lítið timburskýli á vörðuna og inn í 

það var sett ljósker (Guðmundur Bernódusson o.fl., 2002). Talið er að 

grjótvarðan hafi verið um 100 m norðvestan við gamla Garðskagavita 

(Ragnheiður Gló Gylfadóttir, 2019).

5.1.1.2 Gamli viti

Árið 1897 var síðan byggður viti á Garðskagatá. Vitinn var byggður 

eftir teikningu frá danskri vitamálastjórn. Gamli vitinn er ferstrendur og 

byggður úr steinsteypu. Vitinn er um 11,4 m á hæð en með ljóshúsi var 

hæð hans um 15 m. Byggð var varðstofa við vitann og árið 1933 var gert 

anddyri við varðstofuna (Guðmundur Bernódusson o.fl., 2002).

Þegar vitinn var fyrst byggður var gras fyrir framan hann og náði það 

líklega fram á Garðskagarif. Í dag er land alveg gróðurlaust í kringum 

vitann. Skömmu eftir að vitinn var byggður sáust merki um að tanginn 

Mynd 10: Gamli viti.
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(Suðurnesjabær, e.d.). Í dag er hægt að leigja vitann við ýmis tilefni, 

til að mynda fundi eða í skemmtanir (Garðskagi, e.d.). Árið 2003 var 

vitinn friðaður (Kanon arkitektar, 2018).

5.1.1.3 Nýi viti

Nýi vitinn á Garðskaga var byggður árið 1944 og var hannaður af Axel 

Sveinssyni verkfræðingi (Sjóminjar, e.d.). Vitinn er sívalur og er um 

28,6 m hár frá undirstöðu að ljóshúsi. Neðst er þvermál vitans 7,5 m 

en 5 m efst. Garðskagaviti er hæsti sérbyggði vitinn á Íslandi. Vitinn 

er steinsteyptur og var húðaður með ljósu kvarsi en árið 1986 var hann 

kústaður með hvítu þéttiefni (Guðmundur Bernódusson o.fl., 2002). 

Vitavörður hafði fasta búsetu á svæðinu og starfaði við vitavörslu til 

ársins 1979 (Sjóminjar, e.d.).

Haldnar hafa verið ýmsar listasýningar í nýja vitanum. Til að 

mynda hefur meðal annars verið haldin hvalasýning með teikningum, 

Norðurljósasýning RAX (Ragnar Axelsson) og vitasýning af vitum á 

Suðurnesjum (Fjögurra hæða kaffihús í Garðskagavita, 2016).

5.1.2 Vitavarðarhús
Byggt var vitavarðahús árið 1933, húsið er steinsteypt og var notað 

sem íbúðarhús fyrir vitavörð. Árið 1951 var byggð viðbygging 

við vitavarðarhúsið en það var ferkantaður turn sem notaður var 

fyrir miðunarstöð og nokkur útihús tilheyrðu einnig búi vitavarðar 

(Guðmundur Bernódusson o.fl., 2002). Húsið hefur nú verið notað undir 

ýmsar listasýningar ásamt því sem húsið hefur verið nýtt sem aðstaða 

fyrir sölu á handverkum (Steinþór Guðbjartsson, 2016).
Mynd 11: Nýi viti.
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5.1.3 Byggðasafn
Byggðasafnið á Garðskaga var áður hluti af búi vitavarðarins en húsið 

var áður útihús og var notað sem geymsla (Kanon arkitektar, 2018). 

Byggðasafnið var opnað 26. nóvember 1995 en það er að stórum hluta 

sett upp af Ásgeiri Hjálmarssyni (Suðurnesjabær, 2020). Byggðarsafnið 

var upphafalega einungis í einu húsi en byggð var viðbygging á tveimur 

hæðum við húsið árið 2005. Árið 2017 bættist síðan önnur viðbygging 

við safnið (Kanon arkitektar, 2018). Sýningarnar í Byggðasafninu eru 

þrjár en þær eru minjasafn, vélasafn og sjóminjasafn. Í minjasafninu má 

finna ýmsa muni sem notaðir voru áður til búskapar og á heimilum á 

svæðinu, meðal annars má finna þar prjónavélar, hljóðfæri og verkfæri. 

Vélasafnið er stærsta safn af vélum á Íslandi en þar má finna um 60 

mismunandi vélar sem eru í eigu seinasta vitavarðar á Garðskaga, 

Guðna Ingimundasonar. Sjóminjasafnið inniheldur ýmsa muni sem sýna 

sögu fiskveiða á Íslandi en þar má meðal annars finna báta, siglingatæki 

og veiðarfæri (Garðskagi, e.d.). Á Byggðasafninu má einnig finna 

veitingastað á efri hæð (Suðurnesjabær, 2020).

Mynd 12: Vitavarðahús.

Mynd 13: Byggðasafn.
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5.1.4 Aðkoma og aðgengi
Aðkoma að svæðinu er ábótavant en einn vegur liggur til Garðskaga 

frá Skagabraut. Meðfram strandlengjunni eru þrjú bílastæði en tvö 

þeirra eru frekar lítil og komast þar fyrir um það bil þrír bílar. Stærra 

bílastæðið við strandlengjuna er nær tjaldsvæðinu og gamla vitanum en 

þar að auki eru tvö bílastæði við byggðasafnið, eitt að framan og annað 

við hlið þess. 

Aðgengi á svæðinu þarfnast umbóta en finna má þrjá greinilega 

göngustíga á svæðinu. Einn þeirra liggur meðfram sjóvarnargarði að 

norðan og sameinast vegi þegar komið er nær vitasvæði. Á sjóvarnargarði 

við þann veg má finna einn útsýnispall, eina aðgengið að honum eru 

tröppur. Göngustígur liggur einnig frá gamla vita og fer að byggðasafni. 

Auk þess er göngustígur sem liggur meðfram Garðsvegi og endar nálægt 

sjóvarnargarði að vestan. Eina aðgengið niður á strönd er stigi sem fer 
Mynd 14: Ástand á bílastæði við strönd.

Mynd 15: Ástand af vegi inná svæði.
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yfir sjóvarnargarð og ekki er neinn göngustígur sem leiðir að stiganum.

 

5.1.5 Tjaldsvæði
Á svæðinu er lítið hús með salernisaðstöðu fyrir gesti en þar er ekki 

salerni fyrir fatlaða í því. Hjá þessu húsi í beinni línu við nýja vitann 

er grasflötur sem er nýtt sem tjaldsvæði. Aðstæðum á tjaldsvæði er 

ábótavant þar sem ekki er mikið skjól fyrir vindi og er svæðið mjög 

opið. Á tjaldsvæðinu á það til að koma slæm lykt á svæðið þegar þarinn 

á ströndinni byrjar að rotna (Þekkingarsetur Suðurnesja, 2015).

5.1.6 Núverandi innviðir á svæðinu
Á svæðinu má finna nokkur skilti en þau eru staðsett við tjaldsvæðið. Á 

þeim má finna upplýsingar um svæðið eins og sögu svæðis, dýralíf og 

gróður. Nokkra bekki má finna við skiltin og á víð og dreif um svæðið. 

Á milli vegar og vitavarðahúsins er að finna einn blakvöll. Við  bílastæði 

hjá byggðasafni er báturinn GK-Hólmsteinn og fyrir framan hann er 

lítill pallur. Ekki er sturtuaðstaða og búningsklefi fyrir fólk sem dvelur 

Mynd 16: Aðgengi á strönd. Mynd 17: Aðgengi frá strönd.

Mynd 18: Slóði að strönd. Mynd 19: Útsýnispallur.

Mynd 20: Salernisaðstaða. Mynd 21: Tjaldvsæði.

Mynd 22: Blakvöllur. Mynd 23: Skilti og bekkir.
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tíma á ströndinni eða stundar sjósund. 

5.2 Jarðfræði
Garðskagi er talinn hafa áður verið eyja og er því í raun eldri heldur en 

Reykjanesskaginn. Langdregin gos hafa í raun myndað dyngjur sem fylltu 

upp í landið (Þorvaldur Þórðarson, 2021).

Frá Vogastapa og að Rosmhvalanesi eru jökulsrofin hlýðskeitshraun. 

Hraunin þar eru yfirleitt beltótt og grófkristölluð. Hraunið á Rosmhvalanesi 

er háaleitisgrágrýti og virðist það vera eitt hraun á yfirborði (Kristbjörn 

Egilsson, 1986).

Fjaran við Garðskagavita er samsett af klettum, steinum og sandi 

(Þekkingarsetur Suðurnesja, 2015). Ofar í fjörunni fyrir neðan 

sjóvarnargarðinn er skeljasandur og neðar í fjörunni við lágfjörumörk 

blandast möl við skeljasandinn (Kristbjörn Egilsson, 1986). Hallendi 

fjörunnar og Garðskagans er lítill (Þekkingarsetur Suðurnesja, 2015).

Mynd 24: Bekkir nálægt nýja vita. Mynd 25: GK-Hólmsteinn.

Mynd 27: Strönd á vori.

Mynd 26: Strönd. 
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Gamli viti

Salerni

Útsýnispallur

Tjaldsvæði
Nýi viti

Byggðasafn

Vitavarðahús GK-Hólmsteinn

BlakvöllurAðgengi á strönd

Skilti og bekkir

Strönd

Vegur 

Göngustígar

Bílastæði

Kort 1: Núverandi aðstæður.

Sjóvarnargarður
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5.3 Veðurfar
Í Garðinum eru sumrin stutt og köld og veturnir langir, kaldir og 

snjóléttir. Hlýjasta tímabilið á árinu er frá 11. júní til 6. september 

en þá er meðalhitinn að degi til 11°C. Heitasti mánuðurinn er júlí en 

meðalhitinn er þá 13°C. Kaldasta tímabilið er frá 11. nóvember til 6. 

apríl þar sem meðalhitastigið er undir 5°C. Kaldasti mánuðurinn er 

janúar en meðalhitinn er þá á bilinu -1°C – 2°C (Weather Spark, e.d.).

    

Í Garðinum kemur algengasta vindáttin frá norðnorðaustri. Aðrar 

algengar vindáttir eru suðaustur, suður og suðvestur að suðri (Veðurstofa 

Íslands, e.d.). September er blautasti mánuðurinn en þá er að meðaltali 

rigning í 12,8 daga. Júní er þurrasti mánuðurinn en þá er að meðaltali 

rigning í 7,9 daga. Það er skýjað megnið af árinu en maí er heiðskírasti 

mánuðurinn þá er skýjað í 43% tilvika og janúar er skýjaðasti mánuðurinn 

en þá er skýjað í 73% tilvika (Weather Spark, e.d.).

Kort 2: Vindáttir.
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5.4 Gróðurfar

5.4.1 Skógur á Reykjanesskaga
Samkvæmt ákveðnum kenningum um gróður við landnám árið 

874 hefur Reykjanesskagi verið skógi vaxin frá Garðskaga, suður á 

Reykjanestá og alveg til Grindavíkur. Grafið hefur verið undir hraun á 

Reykjanesskaga sem sýndi að miklar gróðurleifar af birki og víði voru 

að finna á svæðinu. Talið er að skógurinn hafi verið lágvaxinn nærri sjó 

(Þingskjal 181/2000-2001).

5.4.2 Gróðureyðing á Reykjanesskaga
Allt að 95% af skóglendi á svæðinu hefur eyðst frá landnámi. Álykta má 

að skógurinn á Reykjanesskaga hafi eyðst eða skerst að hluta til vegna 

áhrifa frá mönnum, bæði vegna beitingu búfénaðs og skógarhöggs 

(Þingskjal 181/2000-2001).

Á árunum 1210-1240 stóðu yfir svokallaðir Reykjaneseldar en á 

þessum tíma urðu nokkur eldgos við Reykjanestá (Náttúruminjasafn 

Íslands, e.d.). Árið 1226 varð öskugos sem myndaði mikið öskulag 

yfir allan Reykjanesskaga (Jón Þ. Þór, 1998). Talið er að skógurinn hafi 

eyðst að fullu vegna öskunnar frá þessu gosi (Þingskjal 181/2000-2001). 

Aðrar ástæður fyrir gróðureyðingu eru sandfok, kuldi, frost, vatns- og 

hafrof (Ferlir, 2004).

5.4.3 Gróðursnautt á Reykjanesskaga
Fjölbreytni gróðurs á Reykjanesskaga er ekki mikil en lítið er um 

jarðvatn og úrkoma ekki næg til að mynda góðan jarðveg ofan á hrauni. 

Ekki eru há fjöll á Reykjanesskaga og vindur er mikill svo ekki myndast 

nægt skjól svo gróður geti dafnað vel (Ferlir, 2004).

 5.4.4 Gróðurfar á Garðskaga
Neðarlega í fjörum á svæðinu má finna miklar þangbreiður en fjaran er 

þekkt fyrir upprekið þang. Skipta má þörungunum á svæðinu í tvo hópa, 

annars vegar plöntusvif og hins vegar botnþörunga. Brúnþörungar vaxa 

við lágfjörumörk og neðst í fjörunni má finna beltisþara, hrossaþara 

og stórbara. Fyrir ofan þangbeltið vaxa smávaxnir grænþörungar sem 

mynda gljáa eða loðið yfirborð á steinunum (Þekkingarsetur Suðurnesja, 

2015). Fyrir ofan flæðarmál vex fjöruarfi, fjörukál og hrímblaðka. Finna 

má blálilju bæði fyrir ofan og neðan sjóvarnargarðinn. Fyrir ofan og við 
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sjóvarnargarðinn má finna baldursbrá, skarifífil og melgresi (Jóhann Óli 

Hilmarsson, e.d.). Svæðið fyrir ofan fjöru einkennist af graslendi en 

einnig má finna þar grasmelavist og grasmóavist (Náttúrufræðistofnun 

Íslands, 2018). Á túninu við Garðskagavita má finna miklar breiður af 

kúmeni (Jóhann Óli Hilmarsson, e.d.).

Mynd 28: Melgresi.

Mynd 29: Fjörukál.

Mynd 30: Þari. Mynd 31: Þari á vori.
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Kort 3: Gróðurfar.

Tún

Þari

Sandstrandavist
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Sjá má máfugla hjá Garðskagaflös en þeir fljúga yfir sjó og land í 

leit að æti (Kristbjörn Egilsson, 1986). Vatnafuglar eru bæði við land 

og milli rifa við Garðskagaflös og þar kafa þeir eftir lindýrum og 

smáfiskum. Sjófuglar fljúga aðeins utar og leita eftir æti í sjónum. 

Ránfuglar gera var við sig á svæðinu og bíða eftir færi að veiða fuglana 

sem má finna á svæðinu (Þekkingarsetur Suðurnesja, 2015). Á töflu 1 

eru þær tegundir fugla sem má sjá á Garðskaga yfir allt árið. Rautt letur 

tákna þær tegundir sem teljast sjaldgæfar.

5.5 Dýralíf

5.5.1 Fuglar
Í Garðinum hafa sést allt upp í 200 tegundir af fuglum þó margir þeirra 

hafi bara staldrað þar við í eitt skipti (Jóhann Óli Hilmarsson, e.d.). 

Við Garðskaga eru um 70 tegundir af fuglum sem má sjá yfir árið. 

Fuglarnir sem má finna við svæðið eru máfuglar, ránfuglar, sjófuglar, 

spörfuglar, vaðfuglar og vatnafuglar (Eydís Mary Jónsdóttir og Sunna 

Björk Ragnarsdóttir, 2014) (Kristbjörn Egilsson, 1986). Á töflu 1 sjást 

þær tegundir af fuglum sem má finna við garðskaga og hvaða tíma árs 

þeir staldra við.

Neðar í fjörunni þar sem oft safnast saman mikið af uppreknu þangi 

má finna mikið af vaðfuglum. Vaðfuglarnir leita eftir æti meðal annars 

í þanginu en í því leynast oft þangflugulirfur. Einnig leitast þeir eftir 

því sem er ætilegt sem hefur leitað upp á land. Ofar í fjörunni og við 

sjóvarnargarðinn leita meðal annars spörfuglar eftir æti við og á milli 

steinanna (Þekkingarsetur Suðurnesja, 2015).
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Tafla 1: Fuglar á Garðskaga
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5.5.2 Spendýr
Hvalir og selir eru algeng sjón á Garðskaga og er garðssjór vinsæll til 

hvalaskoðunar. Algengt er að sjá Landseli sitja á Skagaflös eða synda í 

Garðssjó. Útselir sjást stundum synda í Garðssjó eða uppi á Skagaflös. 

Hnúfubakar eru algeng sjón yfir hásumar og sjást þá stundum kýr með 

kálf. Hrefnur sjást yfir sumarið og Hnýðingar eru algengir síðsumars og 

á haustin. Minkar og hagamýs eru önnur spendýr sem er hægt að sjá á 

Garðskaga (Jóhann Óli Hilmarsson, e.d.).
Mynd 32 Mynd 33

Mynd 34 Mynd 35
Mynd 38 Mynd 39

Mynd 40 Mynd 41 Mynd 37Mynd 36
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Mynd 42: Útsýni yfir Akrafjall.

Mynd 43: Útsýni yfir Esjuna.

Mynd 44: Útsýni yfir Helgafell.

5.6 Sjónrænir þættir
Á Garðskaganum má sjá einstakt útsýni yfir Faxaflóa. Sést þar til 

Snæfellnesfjallgarðs, Akrafjalls, Esjunnar og Reykjanesfjallgarðs 

(Suðurnesjabær, e.d.). Sólsetrið á Garðskaga er einnig einstakt en þar 

hefur verið haldin Sólseturshátíð frá árinu 2005. Sólseturshátíð hefur 

verið haldin þegar sumarsólstöður eru og er það fallegt sjónarspil þegar 

sólsetrið gyllir upp hafið og sest bakvið Snæfellsjökul (Hátíð, e.d.).

Mynd 45: Útsýni yfir Reykjanesfjallgarð.

Algengt er að ferðamenn komi og virði fyrir sér norðurljós á Garðskaga 

en svæðið hentar einstaklega vel til þess þar sem skýjafarsaðstæður eru 

oft góðar (Jón Hilmarsson, 2021). Svæðið er einnig í nokkurri fjarlægð 

frá bænum og mögulegt er að slökkva á útiljósum þannig að lítið er um 

ljósmengun á svæðinu (Garðskagi, e.d.).
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Frá gamla vita má sjá fagurt útsýni yfir alla strandlengjuna. Jafnframt 

sést til beggja vitanna frá ströndu.

Mynd 46: Sólsetur á Garðskaga. Mynd 47: Norðurljós á Garðskaga.

Mynd 48: Útsýni á Gamla vita frá ströndu. Mynd 49: Útsýni á Nýja vita frá ströndu.

Kort 4: Útsýni.

Snæfellsnesfjallgarður

Akrafjall og Esjan

Reykjanesfjallgarður

Útsýni á strönd
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Mynd 50 : Göngubrú.

5.7 Minjar
Mikið er um minjar í Garðskaga. Svæðið hefur langa sögu af akuryrkju 

og hefur breski herinn einnig verið með viðveru á svæðinu á sínum 

tíma. Gamli Garðskagaviti er einnig talinn til minja á svæðinu en fjallað 

er nánar um hann í kafla 5.1.1.2. 

Steypt gangstétt lá frá gamla vita að bæjarstæði og var hún 170m á 

lengd og 1m á breidd. Í dag er enn steypt göngubrú sem liggur frá gamla 

vita að bílastæðinu. Göngubrúin er um 40 m á lengd og hefur henni 

verið haldið við með hlöðnu stórgrýti meðfram henni til þess að forðast 

rof (Ragnheiður Gló Gylfadóttir, 2019).

5.7.1 Bær 
Á árum áður var bær suðaustan við gamla vitann, fyrir framan 

vitavarðarhúsið, en ekki er hægt að sjá greinilegt byggingarlag fyrir 

bænum í dag (Ragnheiður Gló Gylfadóttir, 2019).

5.7.2 Útihús 
Nokkur útihús voru við bæinn en talið er að þau hafi verið þrjú í heildina. 

Fyrsta útihúsið var norðvestan á Garðskaga, nálægt nýjum vita, og 

tengdist bænum sem var þar áður. Í dag má sjá steyptan sökkul þar sem 

útihúsið stóð en sökkullinn er 3,2x3,2 m að stærð og er um 0,2 m á hæð. 

Annað útihús var norðan við vitavarðarhúsið en ekki sjást nein ummerki 

um útihúsið. Þriðja útihúsið var við vitavarðahúsið en engin ummerki 

eru um útihúsið (Ragnheiður Gló Gylfadóttir, 2019).

5.7.3 Kálgarður 
Kálgarður var við bæjarstað og útihús 1. Ummerki um kálgarðinn sjást 

ekki en hins vegar var gerði við kálgarðinn sem er enn varðveitt í dag. 

Kálgarðurinn var 35x23m að stærð og myndaði 90 gráðu horn. Á norðurhluta 

kálgarðsins var kantur sem afmarkaði garðinn. Veggirnir á kantinum sjást 

enn og er hann frá 0,4m – 0,8m á hæð (Ragnheiður Gló Gylfadóttir, 2019).



27

5.7.4 Akurreinar 
Á Garðskaga voru akurreinar girtar af en þeim var skipt í fernt. Sumar 

akurreinarnar voru aflangar. Garðarnir voru hlaðnir upp úr klömbrum 

eða sverði. Lítið var um að hlaða þessa garða upp úr grjóti. Leifar eru 

af þessum görðum en um 18 akurreinar er um að ræða (Ragnheiður Gló 

Gylfadóttir, 2019).

5.7.5 Túngarðar
Á svæðinu voru þrír túngarðar en má finna ummerki um tvo af þeim. 

Fyrsti túngarðurinn var í kringum tún bæjarins á Garðskaga en ekki 

eru ummerki um túngarðinn í dag. Annar túngarðurinn var við tún á 

suðvesturhorni Garðskaga, við núverandi veg. Garðurinn var um 100m 

langur og sjást leifar af honum í dag. Garðurinn er um 0,5m breiður og 

hæsti puntur er um 0,6m hár. Þriðji túngarðurinn og einn elsti garður 

á svæðinu er túngarður sem er staðsettur rúmum 160m frá strönd. 

Garðurinn er talin vera partur af rúmum 230m kafla af garði en tengsl 

á milli hafa rofnað á nokkrum stöðum. Túngarðurinn er um 4-6 m á 

breidd og er á milli 0,2m – 0,3m á hæð (Ragnheiður Gló Gylfadóttir, 

2019).

5.7.6 Skagavöllur
Þann 10. maí 1940 hernam Breski herinn Ísland (Eiríkur Hermannsson 

og Ragnheiður Traustadóttir, 2019). Á þessum tíma voru ekki til 

flugvellir á Íslandi en flugvélar voru mikilvæg hernaðartól og þurfti 

herinn því flugvelli. Mikilvægt var að finna staði sem voru nálægt 

siglingarleiðum. Herinn hafði ekki tæki og stórar vinnuvélar og því var 

einnig þörf fyrir að finna svæði þar sem hægt væri að gera flugbrautir á 

Mynd 51: Gerði við kálgarð.
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Mynd 52: Skagavöllur.

skömmum tíma með litlum kostnaði (Jón Þ. Þór, 1998). Fundu þeir slíkt 

svæði á Garðskaga þar sem landið þar er óvenju slétt og jarðvegur þéttur 

og sendinn þannig að vatn settist hvergi að í langan tíma í senn (Eiríkur 

Hermannsson og Ragnheiður Traustadóttir, 2019). 

Samið var við landeigendur á svæðinu og hófust framkvæmdir á 

flugvellinum haustið 1940. Menn úr Garðinum, Sandgerði og annars 

staðar af Suðurnesjunum unnu við verkið. Stærsta verkið var að jafna 

völlinn þar sem torfið var fært til og síðan tyrft aftur yfir. Bifreiðar, 

hjólbörur og hestvagnar voru notaðir við að færa sand og túnþökur. 

Flugvöllurinn var síðan tilbúinn vorið 1941 og fyrsta flugvél lenti á 

vellinum einn sumardaginn síðar það árið (Jón Þ. Þór, 1998). Flugbrautin 

var um 90 m breið og 1050 m löng en hún náði frá Garðskagavegi að 

Hafurbjarnastöðum (Eiríkur Hermannsson og Ragnheiður Traustadóttir, 

2019). Flugvöllurinn var hins vegar ekki notaður mikið þar sem 

Bandaríkamenn byggðu stærri flugvöll á Miðnesheiði. Skagavöllurinn 

var því helst notaður sem neyðar- eða æfingavöllur (Jón Þ. Þór, 1998).
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Kort 5: Minjar.

Garðskagaviti

Steypt gangstétt

Útihús 1
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Kálgarður
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Túngarður 1
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6. Hönnunartillaga

6.1 Hönnunarforsendur
Við hönnun verður tekið mið af þeim atriðum sem hefur verið rætt um 

í fræðilegum kafla. Ásamt því verður áhersla lögð á að betrumbæta og 

upphefja ákveðin atriði sem komu fram í greiningu á svæðinu. Hönnun 

á svæðinu mun einblína á aðgengi fyrir alla, gæði umhverfis, aðkomu, 

sögu svæðis og sjónræna þætti. 

Þegar kemur að gæði umhverfis verður lögð áhersla á gönguleiðir, 

lögun göngustíga, dvalarsvæði og öryggi gangandi vegfarenda. Eins og 

kom fram í fræðilegum kafla þá er æskilegt að hanna gönguleiðir á milli 

svæða sem eru hvað stystar og að leiðirnar séu aðlaðandi fyrir gangandi 

vegfarendur. Hægt er að gera gönguleiðir áhugaverðari með því að 

hafa til dæmis smá sveigju á göngustígum. Ásamt því er mikilvægt að 

staðsetja sæti við aðalgönguleiðir þar sem fólk kýs fremur að verja tíma 

sínum við fjölfarna vegi. 

Mikilvægt upp á gæði umhverfis er að hafa góð dvalarsvæði í 

almenningsrými. Þarf að huga að hvar slík svæði eru séu slík svæði 

en ákjósanlegt er að dvalarsvæði séu við rými þar sem fólk hefur góða 

yfirsýn. Ef útsýni á svæði er gott er betra að staðsetja dvalarrými sem 

snúa í átt að því.

Varðandi öryggi er mikilvægt að huga að bílaumferð og staðsetningu 

umferðar við almenningsrými. Gæði umhverfis geta því aukist ef 

bíaumferð er staðsett í fjarlægð við almenningsrými þar sem það veitir 

fólki meiri öryggistilfinningu. 

Fjallað hefur verið um að betrumbæta þarf aðgengi á svæðinu  

og verður því tekið tillit til þess í hönnun. Haft verður til hliðsjónar 

leiðbeiningar sem komu fram í fræðilegum hluta verkefnisins þar sem 

lagt verður sérstök áhersla á göngustíga, yfirborðsefni, halla, götugögn 

og lýsingu. Hugað verður að því að hafa göngustíga nægilega breiða til 

að gera sem flestum kleift á að nýta þá auðveldlega. Í fyrirrúmi verður 

einnig sparsöm nýting mismunandi yfirborðsefna en eins og hefur 

komið fram er mikilvægt að efni stingi ekki of mikið í stúf. Varðandi 

götugögn verður tekið tillit til að staðsetja þau á gagnasvæðum svo það 

myndist ekki óæskilegar hindranir á gönguleiðum. Einnig verður tekið 

tillit til að hafa næga lýsingu og bekki á svæðinu. 
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Eins og komið hefur verið fram er aðkoma svæðis mjög ábótavön og 

tekið verður tillit til þess í hönnun svæðisins. Haft verður til hliðsjónar 

þau atriði í fræðilegum kafla sem geta haft áhrif á góða aðkomu á 

svæðinu. Verður þá sérstaklega tekið tillit til þess að veita gangandi 

vegfarendum gott öryggi. 

Sérkenni Garðskagans eru margþætt og lagt verður áhersla á þau 

í hönnuninni. Atriðin sem höfundur mun leggja megináherslu á eru 

fuglalíf og strönd, saga svæðis og sjónrænir þættir.  Í greiningu á 

svæði var komið inn á það mikla fuglalíf sem ríkir á Garðskaganum. 

Svæðið hefur verið eftirsóknarvert fyrir fuglaáhugamenn en vantar upp 

á fuglaskoðunarsvæði sem er aðgengilegt fyrir alla, en í dag er einungis 

útsýnispallur ofan á sjóvarnargarði og þarf að labba upp tröppur til þess 

að komast á hann. Aðgengi niður að stönd er ábótavant sem og er þörf 

á bættri aðstöðu fyrir almenning sem notar ströndina, t.d. sturtur. Saga 

svæðisins er mikil sérstaklega hvað varðar sögu vitanna, hins vegar eru 

takmarkaðar upplýsingar um söguna á svæðinu. 
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yfirferðar. Göngustígarnir fara gjarnan í sveigi en það getur minnkað 

áreiti frá vind ásamt því að fólk nýtur þess yfirleitt betur og jafnvel ganga 

lengri vegalengd en þegar göngustígar eru beinir. Á þeim stöðum við 

aðkomu þar sem vegur fer fyrir göngustíg verða staðsettir áherslufletir 

með það að markmiði að beina sjónskertum eða blindum einstaklingum 

á rétta leið. Göngustígar fara meðfram helstu svæðum sem er um að 

finna, ásamt því fara þeir meðfram öllum minjum sem eru á svæði.

Götugagnasvæði: Gerð verða götugagnasvæði fyrir öll götugögn svo 

ekki myndist óæskilegar hindranir á göngustígum. Götugögn sem um 

er að ræða eru bekkir og skilti. Einnig verður lýsing ekki beint inni á 

göngustígum, heldur verður lýsing við göngustíga. Götugagnasvæði eru 

stór hjá dvalarsvæði við vita, legubekkjum og bekkjum hjá blakvöllum. 

Við önnur minni götugögn eins og bekki og skilti mun götugangasvæði 

vera í stærð við það. Götugangasvæði verða úr öðru yfirborðsefni heldur 

en göngustígar eru og samskeyti verða samfelld. 

6.2 Hönnunartillaga
Aðkoma: vegur og bílastæði- Fært hefur verið aðkomu fjær strandlengju, 

bæði bílastæði og vegur hefur verið færður. Það er gert til að skapa meiri 

öryggi fyrir gangandi vegfarendur ásamt því að skapa meiri rými fyrir 

göngustíga á svæði. Tvö bílastæði eru nú á svæði þar sem annað þeirra 

er í nálægð við strönd en endar aðeins lengra frá þar sem Skagavöllur 

var. Hitt bílastæðið er enn við byggðasafn en liggur nú nýr vegur sem fer 

frekar meðfram svæði heldur en þvert yfir það. Staðsetning bílastæðanna 

gefur gestum valkost um hvora aðkomuna það vilji fara. Einstaklingur 

sem vill fara á Byggðasafn eða skoða vita hefur t.d. styttri leið að fara 

leiða sinna ef lagt verður við Byggðasafn. Sömuleiðis hefur fólk sem 

leitast frekar eftir að fara niður á strönd eða í blak styttri leið að fara ef 

lagt er á hinu bílastæðinu. Samanlagt eru stæði fyrir um það bil 53 bíla 

og öll bílastæðin eru um það bil 4 m á breidd og 5 m á lengd og ættu 

því að rúma vel fyrir hreyfihamlaða. Bílastæði næst inngöngum verða 

að auki sérmerkt. 

Göngustígar: Leiðir göngustíganna eru margar en passað hefur verið 

upp á að gönguleiðir enda ekki skyndilega. Enn fremur eru leiðirnar 

slíkar að manneskja getur ávallt farið sem stystu leið að áfangastað. 

Göngustígar eru allir 3 metrar að breidd svo að þeir eru þægilegir til 
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Strandarhús: Á milli sjóvarnargarðs við strönd er strandarhús. Í þessu 

húsi verður salernis- og sturtuaðstaða fyrir fólk sem kemur á svæðið. Í 

húsinu verður einnig hægt að leigja kajaka og annað strandardót. Húsið 

er 3 m að hæð og er að hálfu grafið, fyrir ofan strönd, það er gert til 

að minnka ásýnd á húsinu. Sitthvoru megin við húsið eru göngustígar 

sem liggja niður að ströndinni og aðkomu inn í hús. Um 3 metra 

hæðarmismunur er á göngustígnum og er hann í 5% halla en staðsettir 

eru tveir hvíldarpallar á leiðinni niður svo að aðgengi sé gott.

Mynd 54: Snið af göngustíg niður að strönd, strandarhús í bakrunn.

A

A1
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Fuglaskýli: Staðsett hafa verið tvö fuglaskýli á svæðið. Bæði eru þau 

á milli sjóvarnargarðs og eru þau staðsett við sitthvorn sjóvarnargarðin. 

Þó að fuglaskýlin virðast vera staðsett fremur nálægt hvor öðru þá 

snýr annað þeirra út á haf en hitt snýr í áttina að ströndinni. Ástæðan 

fyrir þessu er að við ströndina og við sjóinn má finna örðuvísi tegundir 

fugla eins og kom fram í greiningu verkefnis. Þar sem fuglaskýlin eru 

staðsett á milli sjóvarnargarðs og verða að geta þolað öldugang frá 

sjó þá verða þau úr þykkri steypu og gler í skýlinu munu einnig vera 

þykk.  Samskeyti á yfirborðsefni í göngustíg sem liggur að fuglaskýli 

og yfirborðsefni á gólfi í fuglaskýli munu vera samfelld. Aðgengi að 

fuglaskýlunum verður því gott. 

Mynd 55: Snið af  fuglaskýli við sjó.
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Dvalarsvæði: Staðsett hefur verið dvalarsvæði við nýja vita en 

þar eru langir bekkir sem snúa í mismunandi áttir. Bekkirnir snúa í 

mismunandi áttir með það að markmiði að fólk hafi nokkra valkosti um 

hvernig útsýni það myndi vilja njóta. Bekkirnir snúa í átt að nýja vita, 

að strönd og gamla vita og í átt að útsýni yfir Faxaflóann. Bak verður á 

bekkjunum en einnig verða gróður einingar með lágvöxnum gróðri til 

að mynda betra skjól ásamt því að veita fólki frekari öryggistilfinningu. 

Legubekkir: Staðsettir eru nokkrir legubekkir nær sjóvarnargarði í 

norðri. Þar getur fólk notið útsýnis í átt að helstu stöðum. Bekkirnir 

henta einnig vel til liggja að kvöldi til og njóta norðurljósa.

Innviðir: Bætt hefur verið við blakvelli og við báða blakvelli hefur 

verið komið fyrir sætis aðstöðu. GK-Hólmsteinn hefur verið færður yfir 

á hinn enda bílastæðis við Byggðasafn. Það var gert svo rými yrði fyrir 

nýjum vegi að bílastæðinu. Við bátinn hefur pallurinn verið stækkaður. 

Þar gæti til að mynda veitingastaðurinn í Byggðasafni borið fram mat 

þegar gott er til veðurs. Væri jafnvel hægt að halda skemmtiatriði á 

pallinum og hann nýttur sem svið við góð tilefni. 

Meðfram göngustígum munu vera staðsett lýsing svo að fólk með 

sjónskerðingu geti haldið leiða sinna án vandkvæða. Bekkir munu vera 

staðsettir við göngustíga á um 150 m fresti til þess að fólk með skerta 

hreyfigetu hafi tækifæri á að hvíla sig eftir þörfum. Upplýsingaskilti 

munu vera staðsett við allar minjar á svæði ásamt því verða þau staðsett 

við vitana, vitavarðahús, byggðasafn, fuglaskýlin, strönd og legubekki. 

Á skiltunum munu standa upplýsingar um sérstæðu hvers svæðis.

Gróður: Gróður á svæðinu verður lágvaxinn og saltþolinn. Eftir 

greiningu á gróðri á Reykjanesskaga og á Garðskaga telur höfundur 

ekki henta að hafa hávaxinn gróður á svæði. Ásamt því hentar lágvaxinn 

gróður betur þar sem hann mun ekki hindra fyrir útsýni á vitana og yfir 

Faxaflóa. Á svæðinu mun vera melgresi nær sjó og á öðrum stöðum til  

dæmis nær vegi mun vera gróðurbeð með lágvöxnum runnum. 
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7. Umræður og lokaorð
Í þessu verkefni var leitast eftir svari við rannsóknarspurningunni: 

Hvernig má bæta gæði umhverfis, aðgengi og aðkomu á Garðkaga? 

Eftir að hafa greint svæði og aflað upplýsinga um hvað þarf að gera til 

að bæta aðgengi og gæði umhverfis þá hefur höfundur komist að þeirri 

niðurstöðu að mögulegt sé að gera það á Garðskaga. 

Svæðið hentar vel við að útfæra gott aðgengi fyrir alla þar sem það 

er fremur flatt og eru því ekki miklar hindranir sem stafa af því . Ljóst 

var að til að bæta aðgengi þyrfti að bæta við og gera göngustígakerfi á 

svæðinu betra. Á svæðinu eru of fáir göngustígar ásamt því eru þeir ekki 

nægilega breiðir þegar kemur að aðgengi fyrir alla. 

Ástand á bílastæðum er mjög ábótavant þar sem þau eru alveg við 

stöndina og nálægt vitum. Að mati höfundar þá skerðir þetta aðkomu 

á svæðinu. Gaman er að koma á stöndina og virða fyrir sér vitana en 

aðkoman tekur frá þeirri upplifun og skerðir gæði umhverfisins. Ásamt 

þessu þá hindra bílastæðin varðandi möguleika við að bæta aðgengi á 

svæði. Í ljósi þess ákvað höfundur að best væri að færa bílastæði frá 

stöndinni og gaf það meiri pláss til að bæta göngustíga. 

Þegar kemur að gæði umhverfis var ljóst að þyrfti að gera eitthvað í 

því. Á svæðinu er ekki til staðar dvalastaður ásamt því eru ekki athafnir 

sem draga fólk á svæðið. Blakvöllur er til staðar en ekki neitt í kringum 

hann sem gefur fólki færi á að sitja við og fylgjast með fólki spila ásamt 

því liggur hann nálægt veg og því ekki aðlaðandi að spila á honum. 

Ljóst var því að bæta þyrfti þessi atriði með það að leiðarljósi að gæði 

umhverfis myndi aukast.  

Eftir að hafa greint Garðskaga var ljóst að margt er áhugavert við 

svæðið en hinsvegar vantar uppá ákveðna þætti sem gætu lyft upp svæðið 

og í leið gefið gestum færi á að fræðast meira um það. Bætt var við 

fuglaskýlum svo fólk gæti notið þess betur að fylgjast fuglum á svæðinu 

og á sama tíma verndað fuglana fyrir áreiti. Gert var strandarhús með 

sturtuaðstöðu og kajak leigu sem gefur fólki meiri valkosti til að njóta 

þess að fara á ströndina. Ásamt því var aðgengi niður á strönd bætt með 

það í huga að sem flestir gætu haft aðgengi að henni. Göngustígar fara 

meðfram minjum á svæðinu og við þær eru upplýsingaskilti sem gefur 

fólki færi á að fræðast betur um svæðið.

Á svæðinu er tjaldsvæði en höfundur ákvað að fjarlæga það og voru 

ástæður fyrir því voru margþættar. Á tjaldsvæðinu er ekki mikið skjól 

fyrir vindi ásamt því kemur reglulega slæm lykt vegna þara á ströndinni. 

Eru þetta helstu ástæður fyrir því að höfundur telur svæðið ekki henta 

undir tjaldsvæði og telur hæfa betur að færa það innar í Garðinn. 

Hönnunartillagan er ein hugmynd af því hvernig sé hægt að bæta 

gæði umhverfis, aðgengis og aðkomu á Garðskaga. Hægt væri að nota 
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forsendur hönnunar sem viðmið  þegar hannað eða skipulagt eru önnur 

útisvæði. Telur höfundur mikilvægt að hafa aðgengi fyrir alla, gæði 

umhverfis og aðkomu að leiðarljósi þegar hannað eru öll svæði. Allt eru 

þetta þættir sem geta bætt aðdráttarafl að útisvæðum og stuðlað að betri 

lífsgæðum fólks.
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