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Ágrip 

Í ritgerð þessari er tekið fyrir Græna netið á Akranesi, þar sem skoðuð eru gæði 

útivistarsvæða, leiksvæða og annarra svæða sem tilheyra Græna netinu.  Í því samhengi 

eru skoðaðar tengingar milli þessara svæða, þ.e umferð gangandi og hjólandi.  

Markmiðin sem sett eru fram í upphafi eru að greina stefnu Akraneskaupstaðar hvað 

þessa málaflokka varðar, greina gæði Græna netsins út frá fræðilegum bakrunni og er þar 

stuðst við fræði Patrik Grahn og bókarinnar Plannlegging av grönnstruktur i byer og 

tettsteder, vinna úr þeim greiningum með því að kortleggja staði eftir gæðum, teningar 

þeirra á milli og byggðarinnar og að lokum eru skoðuð aðgengismál við helstu 

útivistarsvæði. 

Niðustöðurnar í megindráttum eru að Akranes hefur mörg svæði sem eru með 

útvistargildi sem eru mjög mikilvægir hlekkir í Græna netinu.  En þau svæði sem voru 

með áberandi lítið upplifunarvægi voru leiksvæði og nýi miðbæjarkjarninn.  Tengingar 

vantar á milli helstu útivistarsvæða og við strandlínuna.  Tillaga er sett fram sem Grænt 

plan fyrir Akraneskaupstað, þar sem breytingar eru gerðar á stígakerfi bæjarins, komið 

með tillögur að þjónustusvæðum við helstu útivistarsvæði og síðast en ekki síst benda á 

þau svæði sem sérstaklega þarf að styrkja.  Megin tilgangur tillögunar er að umferð 

gangandi og hjólandi sé höfð í fyrirrúmi, minnka bílanotkun, benda á þau svæði sem þarf 

að styrkja svo að það verði heilstætt kerfi útivistarsvæða og gott flæði stíga sé um alla 

byggðina svo að upplifun verði sem best. 

Akranes hefur upp á mörg góð útivistasvæði að bjóða sem fengu mikið upplifunarvægi 

samkvæmt greiningum og þá einna helst Langisandur, Garðalundur og Innstavogsnes.  

Með ört stækkandi byggð er mjög mikilvægt að standa vörð um þau svæði sem tilheyra 

Græna netinu því þau eru andrými bæjarbúa til að upplifa náttúru, menningu og holla 

hreyfingu. 
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Þakkir og tileinkun 

Þakka kærlega þeim sem komu að vinnslu þessarar ritgerðar fyrir hjálpina, þessir aðailar 

eru; leiðbeinandinn minn Samson B. Harðarson landlagsarkitekt og lektor við LBHÍ, 

starfsfólk Tæknideildar Akranesskaupstaðar og þá sérstaklega Snjólfur Eiríksson 

garðyrkjustjóri, Guðný Ólafsdóttir fulltrúi og Þorvaldur Vestmann sviðsstjóri tækni-og 

umhverfissviðs.  Vill einnig þakka fjölskyldu minni kærlega fyrir allan þann móralska 

stuðning sem þau hafa veitt mér og Erlu Reynisdóttir systir minni fyrir yfirlestur á 

ritgerðinni. 

Ég tileinka syni mínum Sindra Frey þessa ritgerð þar sem hann hefur gengið í gegnum 

súrt og sætt með mömmu sinni á skólgöngu þessari. 
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1. Inngangur 

Málefni um lýðheilsu fólks hefur vaxið sífellt síðastliðin ár á Íslandi.  Umhverfi spilar þar 

stórt hlutverk.  Það er mikilvægur þáttur á heilsu fólks og vellíðan að það lifi í öruggu, 

þægilegu, vistlegu og síðast en ekki síst fallegu umhverfi.  Þar kemur Græna netið inn í þar 

sem gangandi og hjólandi umferð er höfð í fyrirrúmi, sem stuðlar að aukinni hreyfingu, minni 

bílanotkun og þar af leiðandi minni mengun. 

Það á að vera réttur hvers einstaklings að geta farið í og úr vinnu, skóla og já út í búð 

fótgangandi eða á hjóli á öruggan og þægilegan hátt, og á sem skemmstum tíma.  Útivist 

hefur aukist gífurlega á undanförnum árum.  Því er það hluti af Græna netinu að fólk geti 

notið útivistar hvort sem það er innanbæjar eða utan og að þessir þættir séu tengdir saman í 

eina heild. 

Með góðu skipulagi og stefnu í þessum málaflokki er verið að stuðla að bættri heilsu íbúa, 

minni bílanotkun og minni mengun.  Auk þess mun þetta stuðla að því að opin svæði bæði 

innanbæjar og í jaðri þéttbýlis verði betur nýtt og fleiri geti notið þeirra.  Net vel skipulagðra 

göngustígakerfa og grænna svæða er lykillinn að ánægðum íbúum. 

En af hverju Græna netið?  Þetta er auðvitað verð spurning svona í upphafi vinnslu þessa 

verkefnis, og er leitast við að fá yfirlit á notkun grænna svæða og skoða mikilvægi þeirra fyrir 

íbúa.  Fá yfirsýn hvað svæði innhalda og enn fremur skoða gæði þeirra og svara þeirri 

spurningu vantar eitthvað?  Og síðast en ekki síst hvernig tengjast þessi svæði saman.  Góð 

yfirsýn yfir svæði og teningar auðveldar alla skipulagsvinnu hvað þau varðar,  auðveldar líka 

viðhaldsplan fyrir útivistarsvæðin þar sem þau eru kortlögð á markvissan hátt , hvernig skal 

hugsa um þau, það er út frá umhirðustigi, þ.e hvaða svæði þurfa mikla umhirðu, hvaða svæði 

þurfa meðal umhirðu og hvaða svæði þurfa litla umhirðu. 

Tilgangurinn er því að skoða gæði útivistarsvæða og annarra svæða sem tengjast Græna 

netinu og stígakerfi Akranesskaupstaðar og sjá hvort það virki saman sem heild. 

Með þessu er höfundur að leggja metnað í að gera góðan bæ enn betri. 
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Mynd 1        Breiðin á Akranesi 

1.1  Af hverju Græna netið á Akranesi 

Fyrir valinu varð Græna netið á Akranesi.  Akranes 

hefur upp á mikið að bjóða þar sem það hefur margar 

náttúruperlur og önnur falleg útivistarsvæði, sem dæmi 

má nefna Garðalund, Klapparholt, Langasand, 

Elínarhöfða og Breið. Með góðri skipulagningu og 

skýrri stefnu Akraness væri hægt að tengja þessa staði 

saman með öflugri grænni tengingu, gera þá 

aðgengilegri og þar af leiðandi að fleiri geti notið þeirra. Áríðandi er að bæta úr og tengja 

saman þessi einstöku útivistarsvæði þar sem þau hafa upp á svo margt að bjóða, sem myndi 

gera það að verkum að þessi svæði verði nýtilegri og sýnilegri.  Með þessu verkefni mun 

vonandi verða vitundarvakning og stefna Akranesskaupstaðar eflast í þessum málaflokki enn 

frekar. 

Engar rannsóknir/greiningar á þessu sviði hafa verið gerðar á Akranesi áður. 

1.2 Markmið 

Markmiðin sem sett eru fram í upphafi verkefnisins eru: 

• Greina stefnu Akranesskaupstaðar á Græna netinu 

• Greina gæði Græna netsins út frá fræðilegum bakgrunni, þar á meðal notast við fræði 

Patrik Grahn og bókarinnar Planlegging av gronnstuktur i byer og tettsteder. 

• Vinna úr ef vandamál eru til staðar og kortleggja, hvort það eru veikir hlekkir í Græna 

netinu ,  koma með tillögu aðGrænu plani fyrir Akraneskaupstað. 

• Aðgengismál verða einnig skoðuð við helstu útivistarsvæði 

Þær spurningar sem hafðar eru í huga við greiningarvinnu eru: 

• Er útivistarstefna á Akranesi? Þ.e eru svæði skilgreind til útivistarnotkunar? 

• Er stígakerfi skv. Aðalskipulagi skilgreint sérstaklega? 
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• Hvaða svæði falla undir svæðagreiningu Patrik Grahn? 

• Hvernig eru tengingar milli svæða? 

• Eru vandamáli til staðar sem leysa þarf úr? 

2 Gögn 

2.1 Vinnuferill 

• Skoða Aðalskipulag Akraness 2005 - 2017og Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024 

notað til samanburðar 

• Vinna greiningar út frá bókinni Planlegging av gronnstrukut i byer og tettsteder og 

vinna kort. 

• Greina svæði út frá aðferðafærði Patriks Grahn 

• Kortlagning svæða 

• Úrvinnsla, niðurstöður og tillögur 

2.2 Gögn 

• Aðalskipulag Akraness 2005-2017 

• Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024 

• Bókin Planlegginga av gronnstruktur i byer og tettsteder 

• Bókin Planter i miljöet 

• Grein eftir Patrik Grahn 

• Loftmyndir af Akranesi og kortagrunnur 

• Ljósmyndir 
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3 Aðferðir 

3.1 Hvað er Græna netið? 

Græna netið er hliðstætt vegakerfi og kerfi íbúðahverfa.  Það tengir saman þéttbýlið og 

landið/náttúruna umhverfis það.  Þetta er vefur stórra og smærri grænna svæða innan 

sveitafélags og getur verið samhangandi af mörgum ólíkum svæðum: 

• Jaðarsvæði, mörk þéttbýlis og dreifbýlis t.d Græni trefillinn 

• Náttúruleg svæði innan þéttbýlis bæði lítil eða stór.  T.d strandlengja, tjarnir, vötn og 

ár 

• Almenningsgarðar, stofnanalóðir, kirkjugarðar, leiksvæði 

• Landbúnaðarsvæði t.d skóla-og matjurtagarðar, kartöflugarðar 

• Svæði innan íbúðarhverfa bæði sameiginleg og einkasvæði 

• Græn „afgangssvæði“, óskilgreind svæði  (Nyhuus og Thorén, 1994 ) 

Græna netið skapar ramma utan um bæi og þéttbýli, það skiptir bæjum í eindir sem hægt er 

að ná betur utan um, þ.e skiptir bæjum upp í minni heildir sem auðveldar er þá að 

skipuleggja.  Þetta gefur bænum og bæjarhlutum sérkenni og sögulegan ramma.  Hluti af 

Græna netinu eru svæði á fornminjakrá, náttúruverndarsvæði, friðuð svæði og sögulegir 

staðir. (Nyhuus og Thorén, 1994) 

3.2 Gróður í Græna netinu 

Gróður er mikilvægur þáttur í Græna netinu þar sem hann skipar mörg hlutverk hvort sem 

það er af hagnýtum eða fagurfræðilegum ástæðum.  Meginmarkmið plöntunotkunar er að 

gefa fólki tilfinningu og nánd við náttúruna, gróður er rýmismyndandi og síðast en ekki síst 

hér á Íslandi skjólmyndandi.  

Gróður er byggingarefni grænna svæða  sem skapar karakter svæðisins, ákveðin einkenni 

hverrar gróðurtegundar eða gróðureinda skapa vissa stemmingu og að sjálfsögðu skapar skjól 
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Mynd 3         Samspil bygginga og gróðurs 

Mynd 2              Gróður er rýmismyndandi 

sem heldur fólki frekar á svæðinu. Plöntur má nota til að skapa rými og til að gefa form í 

umhverfinu, hvort sem það er í þéttbýli eða dreifbýli.  Sem byggingarefni í trjágögnum, 

skjólbeltum, limgerðum og skógum má nota trjágróður til að aðskilja bæjarhverfi að svo að 

þau njóti sérkenna eða sérstöðu sinnar hvert fyrir sig.  Skapa rými og skipta svæðum upp í 

minni heildir.   

Gróður er góð leið til að dempa neikvæði áhrif 

mannvirkja, þar sem byggingar eru oft 

yfirgnæfandi og skera sig úr umhverfinu þá er 

gróðurinn leið til að tengja bygginguna við 

umhverfið og draga úr þeim áhrifum.  Gróður 

getur tengt byggingar saman sem gefur betra 

heildarútlit og flæði.   

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að trjágróður hefur veðurfarsbætandi áhrif.  Götutré og 

skjólbelti draga úr vindi og vindsveipum.  Sýnt hefur verið fram á að skjólbelti geta dregið úr 

vindhraða allt að 60 %.  Einnig jafnar trjágróður úr snjóalögum og er því hægt að nýta til að 

koma í veg fyrir að snjór safnist fyrir á 

röngum stað t.d á götum og vegum. 

Trjágróður getur dregið úr hljóðmengun ef 

ræktuð eru upp þétt skjólbelti í röð, hann 

hefur þó í rauninni mest áhrif á að hindra sýn 

á hávaðavaldinn og þannig er upplifunin af 

sálrænum toga og hann virkar fjarlægari en 

raunin er.  (Olsen, 1999) 

3.3 Græna netið og samgöngur 

Græna netið er mikilvægur hluti af samgöngum og er eðlilegt að nota það sem hluta af stíga-

og hjólastíganetinu.  Net stíga á ekki einungis að vera meðfram götum og vegum.  Grænar 

tengingar verða vera þannig að þú upplifir náttúruna á einhvern hátt.  Stundum eru leiðirnar 

skermaðar af frá byggðinni þannig að náttúruupplifun verði meiri.  Mikilvægt er að staðsetja 

nýjar samnýtanlegar byggingar eins og skóla og leikskóla þar sem Græna netið er.  Alveg 
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Mynd 4         Mismunandi vegalendir eftir aldri 

eins og nýtt grænt svæði sé skipulagt þar sem sameiginlegar athafnir eru.  Þannig næst góð 

tenging við græna samgönguleið og hægt að skipuleggja stór svæði sem hluta af græna netinu 

eins og skólalóðir.  Samgöngur í tengslum við frístundir eru miklar, því er mikilvægt að 

skipuleggja stíga og hjólreiðaleiðir frá íbúabyggð að þessum svæðum. 

Gangandi og hjólandi vilja fara stystu leið (margir sem geta ekki farið nema stuttar  

vegalengdir.), því þarf að skipuleggja leiðir sem eru léttar og þægilegar.  Það þarf að skoða 

bílaumferð og umferð gangandi og hjólandi í samhengi hvort sem er í rótgrónum hverfum eða 

nýjum.  (Nyhuus og Thorén, 1994 , 28-29) 

Hér að neðan er viðmiðun við vegalengdir í næsta /nánasta græna svæði,sem á að vera í 8-10 

mín. fjarlægð:  

• Eldra fólk: 2-300 m. 

• Börn: 50 – 400 m.  (fer eftir aldri) 

• Fullorðnir: 3-400 m. 

• Íþróttaiðkendur og hlauparar: 8-1000 m.  

(Nyhuus og Thorén, 1994 , 23) 

3.4 Hvaða svæði þurfum við til að 

Græna netið virki? 

Svæðum er skipt niður eftir notagildi og flokkast þau í 5 svæði.  Þessi tilteknu svæði eiga að 

gefa heildarsýn yfir notkun, útlit, innihald og einkenni.  En þessi svæði þurfa að vera til 

staðar til að Græna netið virki sem heild.  Svæðin eru skilgreind í bókinni Planlegging av 

gronnstruktur i byer og tettsteder, en  þar sem það er norsk bók þá má gefa að skilja að 

einkennin eru ekki nákvæmlega eins og á Íslandi þar sem við erum ekki með alveg sömu 

nátttúrueinkenni og menningu.  Enga síður gefa þessi 5 svæði okkur góða yfirsýn og finna má 

einkenni þessara svæði í íslenskum bæjum.  Það er ekki skilyrði að svæðin hafi öll einkennin 

sem eru upptalin í hverjum flokki. 
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Mynd 5                     Fimm flokkar mismunandi svæða 

 

3.4.1 Jaðarsvæði 

Landsvæði sem umlykur þéttbýlið, bindur saman Græna netið með stórum samhangandi 

svæðum sem hægt er að fara á einum degi.  Belti sem eru um c.a 0.5- 2 km. að náttúruö og 

menningarlandslagi í kringum byggðina, einskonar útmörk.  Getur verið meira unnið 

umhverfi en stóra náttúran sem er að baki, meðal annars útivistarsvæði og íþróttasvæði.  Helst 

verða að vera almenningssamgöngur og bílastæði fyrir hreyfihamlaða.  Getur verið 

strandsvæði sem er svo algengt hérlendis. 

3.4.2 Stór svæði 

Upplifunin sem á að skapast af þessum svæðum er hreyfing, leikur og náttúruupplifun.  Þessi 

svæði eru um 500 m. frá íverustað og geta jaðarsvæði verið hluti af þessum svæðum.  Þau eru 

það stór að maður getur gengið 2 km. án þess að nota sama stíginn.  Getur verið útvíkkaður 

hluti af Grænni tengingu þ.e grænum göngum.  Bæði náttúrusvæði og garðasvæði, með 

fjölbreytileika í gróðri.  Öryggi á aðalgöngustígum með lýsingu og bekkjum. 
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3.4.3 Minni svæði 

Samverustaðir sem eru bæði með náttúru-og menningarupplifun.  Svæðin eru notuð daglega 

og geta verið almenningsgarðar, stofnanalóðir, kirkjugarðar og leiksvæði.  Staðsetning þeirra 

er inn í byggð, með umferðaröryggi, þ.e gangbrautir og hraðahindranir til að auðvelda og 

tryggja öryggi þeirra sem sækja svæðin.  Staðir þar sem ungir jafnt sem aldnir geta nýtt.  

Bæði náttúru- og garðasvæði með fjölbreytileika í gróðri, nokkuð mikið unnin svæði sem 

jafnvel innihalda blóm og styttur/listaverk eða gosbrunna. 

3.4.4 Grænir gangar 

Hluti af mjúka samgöngukerfinu sem bindur saman ólík græn svæði, íbúðabyggð og stærri 

samhangandi útivistarsvæði/strandlengju.  Önnur svæði geta verið hluti af tengingunni.  

Grænt að mestu með breytileika í gróðri og er ekki yfir stórar umferðaræðar.  Bæði fyrir 

gangandi umferð og hjólandi. 

3.4.5 Grænir samverustaðir í byggð 

Samanstanda af leik, félagslegri samveru, ræktun, náttúru- og menningarupplifun.  Þessi 

svæði falla undir daglega notkun.  Samverustaðir sem staðsettir eru í íbúðahverfum þar sem 

umferðaröryggi er gott.  Svæði sem aðgreina milli einka-og almennings í rólegu umhverfi 

með fjölbreytileika í gróðri.  Á þessum svæðum eru bekkir, borð og leiktæki.  Tilheyra 

gjarnan vissum svæðum sem gerir það einskonar einkasvæði fyrir ákveðið íbúðahverfi.  

(Nyhuus og Thorén, 1994) 

3.5 Patrik Grahn – svæðagreining 

Svæði þurfa vera fjölbreytileg, þ.e í gerð og stærð og að upplifunin sé mismunandi.  Hvað 

hafa svæði sem laðar fólk að og hvað er að þeim svæðum sem enginn vill vera á.  Patrik 

Grahn gerði lýsingu á þeim svæðum sem fólk þarfnast í Græna netinu.  Hann gerði rannsókn 

á þessu í Svíþjóð og tók fyrir 3 bæi. Samkvæmt niðurstöðum úr þeirri rannsókn skipti hann 

þeim upp í 8 mismunandi svæði.  Setti í tvo flokka stærri svæði og minni svæði.   
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Mynd 7  Tegundaríkt 

Mynd 6  Náttúrulegt 

3.5.1 Stærri svæði 

Samkvæmt rannsókninni sem var gerð í Svíþjóð voru niðurstöðurnar þær að þau svæði sem 

fólk leitaðist við að upplifa náttúru, stunda íþróttir af ýmsum toga, upplifa tegundafjölbreytni 

og rólegheit flokkuðust undir stærri svæði .  Lautarferðir, náttúruskoðun og göngutúrar svo 

fátt eitt sé nefnt.  Þessar athafnir fara fram á stærri svæðum sem eru u.þ.b 10 -15 ha. að stærð.  

Grahn, P og Berggren-Barring, A-M,1996) 

Náttúruleg og villt svæði 

Svæði sem eru upprunalega, þar sem náttúran hefur mótað umhverfið 

sjálf.  Gróðurinn, trén, runnarnir og blómin eiga að líta út eins og þau 

séu sjálfsáin.  Einkennast af stígalausum svæðum eða með stíga sem 

hafa mótast af sjálfu sér, þ.e ekki skipulagðir. Með mosagrónum 

steinum, gömlum trjám, litlum vötnum eða lækjum, sem ýtir undir 

ímyndunaraflið og er því ævintýralegt eða dularfullt.  Þessi 

einkenni/þætti eru oftast að finna í stórum görðum og náttúrusvæðum.  

(Grahn, P og Berggren-Barring, A-M,1996) 

Einkenni:  Óspillt náttúra, vatn, stórir steinar, óreglulegir stígar, dulúð  (Nyhuus og Thorén, 

1994, 24-25) 

Tegundarík, gróskumikil og fjölbreytt svæði 

Svæði þar sem hægt er að finna mikið af tegundum, bæði af dýrum og 

plöntum.  Það virðist vera mjög ríkt í fólki að vilja upplifa margar 

tegundir á leið sinni.  Því miður er ekki mikið um svæði þar sem mikið 

(Grahn, P og Berggren-Barring, A-M,1996) 

Einkenni:  Fjölbreytileiki, tré, blóm, skordýr, fuglar, möguleiki á að 

tína blóm og ber. (Nyhuus og Thorén, 1994, 24-25) 
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Mynd 9                  Rólegt og friðsælt 

Mynd 8  Víðáttumikið 

Víðáttumikil og „óendanleg“ svæði 

Svæði sem eru svo stór að maður sér ekki fyrir endann á því, að maður 

hafi á tilfinningunni að það sé óendanlegt.  Með góðum göngustígum 

og mikið af stórum trjám, t.d skógurinn á að virka endalaus.  Svæðið á 

að gefa þá tilfinningu að maður sé kominn í annan heim , þar sem 

maður finnur ekki fyrir þéttbýlinu og gleymir sér.  Hægt að ganga um 

án þess að þurfa að hugsa um mörk svæðisins, bara slappa af og láta 

hugsanir og ímyndunaraflið reika. (Grahn, P og Berggren-Barring, A-

M,1996) 

Einkenni:  Endalaust, heildstætt, litlar tjarnir, góðir göngustígar (Nyhuus og Thorén, 1994, 

24-25) 

Róleg og friðsæl svæði 

Róleg vin í þéttbýlinu, komast frá skarkala þéttbýlisins.  ‚ á 

stað þar sem er kyrrð og ró, helst af öllu hafa það nálægt 

heimili sínu.  Vera einn, bara hlusta á vindinn í trjánum, 

fuglana og flugurnar.  Vel hirt svæði þar sem hvergi sést 

illgresi eða óhreinindi.  Á sama tíma öruggt og dularfullt.  

Hreint, hljóðlátt og rólegt, gefur líka mikla náttúruupplifun.  

(Grahn, P og Berggren-Barring, A-M,1996) 

Einkenni:  Rólegheit, stór svæði, slegið gras, skjólsælt, hátt umhirðustig (Nyhuus og Thorén, 

1994, 24-25) 

3.5.2 Minni svæði 

Á hinn bóginn þegar fólk vill upplifa menningu, samskipti við annað fólk og skemmtanir af 

ýmsum toga eru svæðin ekki jafn stór, u.þ.b. 1- 5 ha.  Sem er sambærileg við 4 svæðin sem 

skilgreind eru hér að neðan. 
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Mynd 12        Menningarlegt 

Mynd 11                 Leikvænt 

Mynd 10        Hátíðlegt og gleðilegt 

Hátíðleg/gleðileg svæði 

Staður sem uppfyllir félagslega þörf, hitta annað fólk og 

hafa gaman.  Á þessu svæði ætti maður að geta fundið 

veitingastaði, uppákomur, litlar búðir, tónleika, hægt að 

dansa og hátíðlegt umhverfi. Umhverfið er með blómum og 

öðrum gróðri, gosbrunnum og fallegri lýsingu.  Í gegnum 

sögu mannsins hefur maðurinn alltaf tekið þátt í 

uppákomum, skemmtunum og hátíðahöldum. (Grahn, P og 

Berggren-Barring, A-M,1996) 

Einkenni:  Mannlíf, afþreying, kaffihús, lýsing, skjólsælt, kvöldnotkun (Nyhuus og Thorén, 

1994, 24-25) 

Leikvæn svæði 

Börn í þéttbýli eigi erfitt með eða eiga ekki möguleika á að 

leika sér á svæðum þar sem þau geta breytt umhverfinu eða 

leikið með það sem náttúran hefur upp á að bjóða.  Þar sem 

þau geta leikið með sand, leir og tré t.d byggt kofa og 

drullumallað, komist í tæri við vatn, gróður og húsdýr.  

Mikilvægt að þessi svæði séu skjólsæl, örugg og aðskilin frá 

öðrum svæðum.  T.d að bílaumferð sé ekki mikil.  (Grahn, P og Berggren-Barring, A-

M,1996) 

Einkenni: Staðir sem mega breytast, harðgerð, heildræn, náttúruupplifun, slitsterkur gróður, 

runnar til að fela sig í, fjölbreytileiki (Nyhuus og Thorén, 1994, 24-25) 

Menningarleg svæði 

Hér kemur fram söguarfleifð okkar.  Táknrænt um líf mannsins, 

sögu og gildi.  Samanstendur oft af styttum eða skúlptúrum, 

fallega skipulögðum blómabeðum og gosbrunnum, jafnvel 

minnisvörðum.  Má segja andstæða við hin villtu og víðáttumiklu 
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Mynd 13          Til leiks og athafna 

svæði.  Getur verið svæði/torg innan stórs opins svæðis, t.d í miðju af stórum garði. (Grahn, P 

og Berggren-Barring, A-M,1996) 

Einkenni:  Menning, minnisvarðar, blómabeð, styttur og gosbrunnar.  (Kirkjugarðar) (Nyhuus 

og Thorén, 1994, 24-25) 

Samkomustaðir, slétt svæði og athafnasvæði 

Græn svæði sem innihalda stórar flatir, þar sem bæði 

fullorðnir og börn geta komið saman.  Þar hægt er að halda 

opna fundi, halda útihátíðir, fara í leiki, halda markaði og 

stunda íþróttir.  Mikilvægt að þessir staðir  séu skjólsælir og 

með afmarkandi gróðri.  Gróðurinn á þessum svæðum á að 

vera fjölbreyttur og skapa gott skjól. (Grahn, P og Berggren-

Barring, A-M,1996) 

Einkenni:  Opin svæði, flatir, aðskilin svæði, skjólgróður (Nyhuus og Thorén, 1994, 24-25) 

Það skiptir engu máli á hvaða aldri fólk er allir vilja svipaða upplifun af hverju svæði. Því má 

segja að fólk þarfnast bæði stærri og minni svæða.  Þessi 8 svæði hafa alla þá eiginleika sem 

uppfylla þarfir fólks, sambærileg svæði ættu því að vera í öllum bæjarfélögum.  Taka skal  

fram að í einum garði geta sameinast fleiri en eitt af þeim átta svæðum  sem talin eru upp hér 

að ofan. 

3.6 Aðgengi að útivistarsvæðum 

Það er ekki allra að ganga langar vegalengdir og sumum jafnvel ekki kleift að ganga stuttar 

vegalengdir.  Mikilvægt er því að hafa góða aðkomu að svæðum, þ.e bílastæði og 

lágmarksaðstöðu.  Sem er t.d salernisaðstaða, bekkir og borð og önnur þjónusta ef þess er 

þörf.  Upplýsingaskilti um svæðið eru líka mikilvæg þar sem þau eru leiðbeinandi um stíga, 

hægt að koma á framfæri umgengni á svæðinu t.d ef hún er takmörkuð á einhvern, almennar 

upplýsingar um svæðið t.d um gróðurfar, dýralíf og sögu staðarins.  Aðlaðandi aðkoma 

dregur fólk frekar að svæðinu og þá er hægt að nefna ferðamenn í því samhengi.  Þeir þættir 

sem skoðaðir eru bílastæði, merkingar, þjónusta, þ.e salerni (ef við á), bekkir, borð og 

upplýsingaskilti. 
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Kort 1                                                                       Helstu örnefni og afmörkun athugunarsvæðis 

Kort 1               Afmörkun athugunarsvæðis og helstu örnefni 

Mynd 14         Akranes er á Vesturlandi Mynd 15                                            Staðsetning á Íslandi 

4 Athugunarsvæðið 

4.1 Mörk og lega athugunarsvæðis 

 

Athugunarsvæðið er Akranes á Vesturlandi.  Þau sveitafélög sem liggja að Akranesi eru 

Skilmannahreppur í norður og Innri-Akraneshreppur í austur.  Þar sem Akranes er nes þá 

liggur það að mestu að sjó, nánar tiltekið við Faxaflóa.  
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Meðfylgjandi kort (Kort 1) er unnið upp úr Aðalskipulagi Akraness 2005 -2017. Út frá 

sambærilegu korti sem er í þeirri greinargerð.  Það sýnir helstu örnefni og afmörkun 

athugunarsvæðis og hreppana sem að því liggja. Eins og sést á þessu korti greinilega er hvað 

Akranes liggur mikið að sjó og markast landslag mikið af því  svo hvað það er flatlent.  En 

eins og kemur fram í Aðalskipulagi þá er mikið af bæjarlandinu framræstur flói. 

4.2 Aðrar upplýsingar sem tengjast athugunarsvæðinu beint 

Þau svæði sem tekin eru fyrir til greiningar er skipt upp í flokka og er Aðalskipulag Akraness 

notað til hliðsjónar á þeim flokkum. 

Þessir flokkar eru: 

• Garðar:  Merkurtún og Bæjargarðurinn. 

• Leiksvæði:  Opin leiksvæði á Akranesi, þar á meðal leiksvæðin í Garðalundi og á 

Merkurtúni. 

• Íþróttasvæði og íþróttahús:  Íþróttasvæðið á Jaðarsbökkum, íþróttahúsið við 

Vesturgötu og Bjarnalaug. 

• Miðbær og torg:  Akratorg og nýi miðbæjarreiturinn en þar er einungis tekið fyrir 

svæðið við Stillholt og Dalbraut. 

• Opin svæði til sérstakra nota:  Garðalundur, Golfvöllur, Skógræktarsvæði – 

skólareitir, Klapparholt, svæði Skógræktarfélags Akraness og hesthúsahverfið 

Æðaroddi. 

• Óbyggð svæði með hverfisvernd eða friðlönd:  Langisandur, Breið, Krókalón og 

Kampur, Kalmansvík, Elínarhöfði, Miðvogur og Innstavogsnes.  Þessi svæði eru 

skilgreind í Aðalskipulagi Akraness, að þau séu sett í hverfisvernd vegna náttúrufars 

og útivistargildis.   

• Óbyggð svæði innan byggðar 
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Kort 2                                          Yfirlit yfir þau svæði sem eru skoðuð 

• Skólar og leikskólar:  Grundaskóli, Brekkubæjarskóli, Garðasel, Vallarsel, Skátasel 

og Teigasel. 

• Helstu stofnanir:  Byggðarsafnið að Görðum, Dvalarheimilið Höfði, Sjúkrahúsið á 

Akranesi, Fjölbrautaskóli Vesturlands, Tæknideild Akraneskaupstaðar (Orkuveitan), 

Bókasafn Akraness, Kirkjuhvoll, Akraneskirkja og Vinaminni 

 

 

5 Greining 

Þær greiningar sem gerðar eru; að skoða stefnu Akraness í málefnum um útivist og 

samgöngur gangandi og hjólandi með því að skoða Aðalskipulag Akraness 2005 -2017 og til 

samanburðar er skoðað Aðalskipulag Reykjavíkur  2001- 2024 í sömu málaflokkum.   

Greiningar eru gerðar eftir svæðagreiningu Patrik Grahn og bókinni Planlegging av 

gronnstruktur i byer og tettsteder, þ.e svæði flokkuð eftir stærð og gerð, og sett í fimm 

flokka. 
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Skoðað er aðgengi að nokkrum útivistarsvæðum á Akranesi og hvort lágmarksþjónusta sé til 

staðar, meðal annars bílastæði, salernisaðstaða og upplýsingaskilti.  Þessi svæði eru: 

Garðalundur, Breið, Langisandur Kalmansvík, Elínarhöfði, og Innstavogsnes. 

5.1 Aðalskipulag Akraness 2005-2017 

Skoðuð er stefna Akranesskaupstaðar í málefnum um útivist og samgöngur gangandi, 

hjólandi og ríðandi vegfarenda.  Spurningarnar sem lagaðar eru fram í upphafi þessarar 

greiningar eru; Er stefna um útivist og aðhald um þau svæði sem teljast til útivistar?, Hver er 

stefnan/skilgreiningar á stígakerfi bæjarins? og síðast en ekki síst er sérstaklega talað um það 

í samhengi með hvort öðru, þ.e heildstætt skipulag á milli útivistasvæða og stígakerfis. 

Til samanburðar er skoðaðir þeir hlutar Aðalskipulags Reykjavíkur 2001-2021 sem að 

þessum málflokkum kemur við. 

Stefnan 

Stefna bæjarstjórnar í þeim málaflokkum sem aðalskipulagið tekur til er sett fram sem 

leiðarljós og markmið.  Leiðaljós og meginmarkmið um íbúa og umhverfi, atvinnulíf og 

þjónusta, menningar-,félags og fræðslumál og samgöngur og tæknimál. (Aðalskipulag 

Akraness, 2006, 5)  Sett eru fram meginmarkmið hvers málaflokks og undirmarkmið.  Í 

undirmarkmiðum hvers málaflokks kemur eftirfarandi fram: 

• Íbúar og umhverfi: 

Er lögð sérstök áhersla á að gera útivistarsvæði bæjarins aðgengileg og eftirsótt.  Þau 

skulu tengd saman sem heild með stígakerfi bæjarins.  (Aðalskipulag Akraness, 2006, 

14)  

• Menningar-, félags-og fræðslumálum: 

Metnaður verði lagður í frágang þess umhverfis sem börn alast upp í, þ.e íbúðarhverfa, 

skólalóða og íþróttasvæða.  (Aðalskipulag Akraness, 2006, 16)   
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• Samgöngur og tæknimál 

Í aðalskipulagi skal gert ráð fyrir endurbættu göngu, reið- og hjólastígakerfi í 

bæjarlandinu, m.a við endurskipulagningu eldri hverfa, og með því að stuðla að 

aukinni útivist, hollri hreyfingu og vistvænum samgönguháttum.  Hugað skal 

sérstaklega að ferlimálum fatlaðra við skipulag og framkvæmdir m.a við stígakerfi 

bæjarins. 

Gera skal ráð fyrir hentugum útivistarstígum utan byggðar og meðfram allri 

strandlengjunni. (Aðalskipulag Akraness, 2006, 17)   

Umhverfi (Landnotkun) 

• Almenn atriði 

Ströndin setur sterkan svip á landslag og umhverfi á Skaganum.  Stór hluti landsins 

var áður votlendi og flói sem ræst hefur fram, þurrkað og ræktað.  Búskapur hefur hins 

vegar lagst af innan skipulagssvæðisins og er hið ræktaða land nú aðallega notað til 

beitar.  Fuglalíf er mikið og gróðurfar fjölbreytt.  (Aðalskipulag Akraness, 2006, 18)   

Í kaflanum Óbyggð svæði er fjallað um umhverfið utan byggðar, óbyggð svæði, friðun og 

verndun.  Tillaga er um hverfisvernd nokkurra svæða innan skipulagssvæðisins vegna 

náttúrufars og útivistargildis. (Aðalskipulag Akraness, 2006)   

• Óbyggð svæði 

Eru skilgreind sem opin svæði til almennrar útiveru eða takmarkaðrar umferðar fólks 

þar sem ekki er gert ráð fyrir öðrum mannvirkjum en vegum, stígum eða girðingum.  

Stór hluti lands utan byggðar er skilgreindur sem óbyggt svæði, m.a gömul ræktalönd.  

Einnig eru nokkur óbyggð svæði innan byggðar sem nýtast m.a sem leiksvæði.  Hluti 

óbyggðra svæða eru verndarsvæði og gilda þar sérstök ákvæði.   

Innan óbyggðra svæða er heimilt að leggja reiðstíga og göngustíga og byggja upp 

lágmarksaðstöðu vegna útivistar s.s aðkomuleiðir, bílastæði og jafnvel 

salernisaðstöðu. (Aðalskipulag Akraness, 2006, 19)   
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• Náttúrverndarsvæði 

Eitt svæði innan bæjarmarka er friðlýst skv. náttúruverndarlögum.  Blautós og 

Innstavogsnes sem er friðland og gilda þar sérstakar umgengnisreglur.  (Aðalskipulag 

Akraness, 2006, 20)   

• Hverfisvernd vegna náttúrufars 

Lagt er til að nær öll strandlengjan innan skipulagssvæðisins, að frá talinni höfninni, 

Lambhúsasunds og Leyni, njóti hverfisverndar vegna landlags, náttúrfars og auðugs 

fuglalífs auk þess sem svæðin hafa mikið útivistargildi.  Einnig er lagt til að 

Miðvogslækur og votlendi við Blautós njóti hverfisverndar.  Innan 

hverfisverndarsvæða eru einnig búsetuminjar. (Aðalskipulag Akraness, 2006, 21)   

Byggð (Landnotkun) 

• Almenn atriði 

Í þessum kafla er meðal annars fjallað um opin svæði til sérstakra nota en innan þeirra 

er gert ráð fyrir sérhæfðum mannvirkjum fyrir útivist og íþróttir.  (Aðalskipulag 

Akraness, 2006, 26)   

• Opin svæði til sérstakra nota 

Markmiðin eru: 

Sérstök áhersla skal lögð á að gera útivistarsvæði bæjarins aðgengileg og eftirsótt.  

Þau skulu tengd saman sem heild með stígakerfi bæjarins. 

Gert verði ráð fyrir tjaldsvæði og þjónustu við ferðamenn í góðum tengslum við 

útivistarsvæði bæjarins í Garðalundi. 

Opin svæði til sérstakra nota eru svæði með útivistargildi á einn eða annan hátt þar 

sem gert er ráð fyrir mannvirkjum í tengslum við þá starfsemi sem þar er stundað, s.s 

tjald-og hjólhýsasvæði, skrúðgarðar, kirkjugarðar, leiksvæði, íþróttasvæði, golfvellir, 
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Kort 3               Núverandi staða stíga 

 

 

sleða-og skíðasvæði, skautasvæði, siglingaaðstaða, hesthús og reiðvellir, rallýbrautir 

og skotvellir.  Einnig garðlönd og trjárækt. 

Opin svæði til sérstakra nota eru fjölbreytt og ólík, t.d skógræktarsvæði sem vegna 

nálægðar við byggðina gegna sérstöku hlutverki sem útivistarsvæði og sérhæfð 

íþróttasvæði með umfangsmiklum mannvirkjum og byggingum.  (Aðalskipulag 

Akraness, 2006, 37)  

Samgöngur og þjónustukerfi 

• Stígakerfi 

Meginhluti stígakerfisins eru gangstéttar meðfram götum bæjarins.  Í aðalskipulagi eru 

skilgreindir stofnstígar innan byggðar sem tengja saman hverfi og megináfangastaði.  

Stofnstígar eru jafnframt meginhjólreiðaleiðir þar sem stefnt er að endurbótum og 

aðgerðum til þess að auðvelda hjólreiðar og gera þær öruggari.  Stofnstígar fá forgang 

í uppbyggingu og viðhaldi, t.d vetrarviðhaldi.  Auk stígakerfisins inni í bænum er net 

meginútivistarstíga, aðallega meðfram ströndinni og að útivistarsvæðum ofan 

bæjarins. (Aðalskipulag Akraness, 2006, 48)   
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5.2 Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024 

Til viðmiðunar á greiningu Aðalskipulags Akraness 2005-2017 er skoðað Aðalskipulag 

Reykjavíkur 2001 – 2024.  Þar sem teknir eru fyrir þeir kaflar sem lúta að sömu þáttum og 

gert var með Aðalskipulag Akraness. 

Stefna – Markmið 

Í upphafi er sett framtíðarsýn og í kjölfarið eru tekin fyrir markmið hvers þáttar og framfylgd.  

Sett í liði þar sem hvernig á að framfylgja hverju markmiði.  Þ.e: markmið eitt er að stuðla að 

öflugu atvinnulífi, markmið tvö er að auka gæði byggðar, markmið þrjú er að leggja áherslu á 

hagkvæma nýtingu lands og þjónustukerfa og markmið fjögur er að samgöngur verði 

skilvirkar, öruggar og vistvænar.  Síðan er kaflaskipt eftir landnotkun og samgöngum.  En 

þess ber að geta að Aðalskipulagið er skipt upp í 3 þrjár greinargerðar sem eru nr. eitt 

Stefnumörkun, nr. tvö er lýsing aðstæðna, forsendur, skýringar og rökstuðningur með 

stefnumörkun og nr. þrjú er þróunaráætlun miðborgar, landnotkun.  Skoðuð er greinargerð 

númer eitt og númer tvö. 

Í markmiðum tvö er að auka gæði byggðar með eftirfarandi framfylgni (aðeins þeir liðir taldir 

upp sem við kemur málaflokkum um útivist): 

• Styrkja tengsl byggðar við náttúru- og útivistarsvæði 

Mynda samfelldan vef útivistarsvæða um borgarlandið sem tengir saman hverfi, 

heimili, þjónustu og atvinnusvæði og tryggja góð tengsl íbúðarbyggðar við fjölbreytt 

náttúru- og útivistarsvæði. Fylgja skal eftir stefnumörkun í þemaheftinu Umhverfi og 

útivist", útgefnu 1998, við deiliskipulagsgerð.  (Aðalskipulag Reykjavíkur I, 2007, 5) 

Í markmiðum 4 er að samgöngur verði skilvirkar, öruggar og vistvænar með eftirfarandi 

framfylgni (aðeins þeir liðir taldir upp sem við kemur málaflokkum um samgöngur gangandi 

og hjólandi umferðar): 
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• Efla vistvænar samgöngur 

Þörfum gangandi og hjólandi umferðar verði mætt með áframhaldandi markvissri 

uppbyggingu stígakerfis borgarinnar og þéttari og skjólbetri byggð.  Þar sem ekki er 

hægt að koma fyrir stígum vegna hjólreiða í þéttbýli verður komið fyrir 

hjólreiðareinum í götustæði. Þetta á sérstaklega við um miðbæinn og eldri borgarhluta 

og í þéttri byggð. (Aðalskipulag Reykjavíkur I, 2007, 6) 

Landnotkun og þéttleiki byggðar 

Aðeins teknir út þeir kaflar sem varða þennan málaflokk, það er sem tengjast útivist: 

• Opin svæði til sérstakra nota  

Á opnum svæðum til sérstakra nota er gert ráð fyrir útivistariðkun af ýmsum toga og 

mannvirkjagerð í tengslum við útivistarnotkun á svæðinu.  (Aðalskipulag Reykjavíkur 

I, 2007, 16) 

Í greinargerð 2 í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 er kafli þar um heildaskipulag 

útivistarsvæða þar er vísað á þemahefti Aðalskipulags Reykjavíkur 1996-2016 um umhverfi 

og útivist, þar sem sett er fram stefna um heildarskipulag útivistarsvæða.   

Heildarskipulagið miðar að því að skilgreina, styrkja og bæta núverandi net 

útivistarsvæða og stíga, sem eru umhverfis byggðina og inn í henni.  Markmiðið með 

þessu er að tengja saman hverfi, heimili, þjónustu og vinnustaði við helstu 

útivistasvæði byggðarinnar og stofnstígakerfi þannig að samfelldur vefur 

útivistarsvæða og stíga liggi um allt borgarlandið.  Í heildarskipulagi útivistarsvæða 

eru einnig skilgreind náttúrusvæði.  Stefnan er einnig leiðbeinandi við gerð 

deiliskipulags fyrir svæðin. (Aðalskipulag Reykjavíkur II–Heildarskipulag 

útivistarsvæða, 2007) 

• Óbyggð svæði 

Á óbyggðum svæðum til sérstakra nota er ekki gert ráð fyrir mannvirkjagerð en 

svæðin eru ætluð fyrir almenna útivist.  Þessi svæði má gera aðgengileg með 

gönguslóðum. (Aðalskipulag Reykjavíkur I, 2007, 16-17) 
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• Náttúruverndarsvæði og hverfisvernd 

Á friðlýstum svæðum er ekki gert ráð fyrir mannvirkjagerð nema sem tengist útivist 

og náttúruskoðun.   

Svæði í hverfisvernd verði gerð aðgengileg á látlausan hátt og allri mannvirkjagerð 

haldið í lágmarki.. (Aðalskipulag Reykjavíkur I, 2007, 17) 

Samgöngur 

• Stofn- og tengistígar 

Stofnstígar eru að öllu jöfnu 3 metra breiðir með bundnu slitlagi.  Stofnstígar eru 

megin göngu-og hjólaleiðir og mynda samhangandi net með u.þ.b 1000 metra 

möskvastærð og taka mið af almennum ferðakröfum, þræða útivistarsvæði 

borgarinnar.  Utan þéttbýlis eru þeir ekki allir með bundnu slitlagi.  Tengistígar 

tengjast stofnstígum og eru 2,5-3 metrar að breidd, með bundnu slitlagi.  Þeir flétta 

saman byggð og útivistasvæði og eru ætlaðir fyrir gangandi og hjólandi umferð innan 

einstakra borgarhluta og tengjast þjónustu innan þeirra t.d skólum, verslun og 

almenningssamgögnum.  (Aðalskipulag Reykjavíkur I, 2007, 30) 

Í greinargerð tvö AR 15 Göngu-, hjóla-og reiðleiðir er stefnan að auka gæði byggðar í 

einstökum hverfum með því að setja skilmála í deiliskipulagsgerð.  Slíkir skilmálar eru meðal 

annars breidd gangstétta, sérstakar hjólreiðaleiðir, hjólreiðastæði, gróðursetning og lýsing. 

Til að tryggja öryggi og aðgengi gangandi og hjólandi er gert ráð fyrir göngubrúm og 

undirgögnum þar sem stofnstígar þvera helstu umferðaræðar borgarinnar.  

Aðskilnaður gangandi og hjólandi vegfarenda á stofnstígum er afmarkaður með 

sérstakri línu eða lit á yfirborði stíganna.  (Aðalskipulag Reykjavíkur II-Göngu-, 

hjóla-og reiðleiðir 2007) 

5.3 Fimm flokkar grænna svæða 

Eins og áður hefur komið fram eru viss svæði sem verða vera í Græna netinu svo það virki, 

það eru jaðarsvæði, stór svæði, minni svæði, grænir gangar og grænir samverustaðir í byggð.  
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Kort 4                           Jaðarsvæði á Akranesi 

Eftirfarandi eru greiningar á svæðum á Akranesi út frá þessari flokkun.  En þetta er 

byrjunargreining á svæðagreiningu Patrik Grahn og á sú greining eftir að sanna hvort þessi 

svæði hafi einhver gildi. 

Jaðarsvæði 

Svæðin sem teljast til þessa flokks eru Innstavogsnes sem er friðland, hesthúsahverfið við 

Æðarodda og Miðvogur sem er í hverfisvernd, þessi svæði teljast til jaðarsvæða vegna hve  

langt þau eru  frá íbúabyggð.  Jaðarsvæðin eru í raun landið umhverfis land Akraness, þ.e 

sveitin sem eru fyrir utan sveitafélagsmörk sem eru Skilmannahreppur og Innri-

Akraneshreppur og eru að mestu leyti landbúnaðarsvæði.  Í austur er Akrafjall sem er einstök 

náttúruperla og mjög vinsælt útvistarsvæði sem íbúar Akraness nýta sér mikið, t.d til 

fjallgöngu og eggjatöku.  Er því hægt að segja að það verði að skoða jaðarsvæði í stærra 

samhengi og í sameiningu við sveitafélögin í kring.   
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Kort 5                            Stór svæði á Akranesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stór svæði 

Þau svæði sem tilheyra þessum flokki eru Elínarhöfði, Kalmansvík, Kampur og Krókalón, 

Breið, Langisandur og Sólmundarhöfði, Golfvöllurinn, Garðalundur, Skógrækt-skólareitir, 

Klapparholt og svæði Skógræktarfélags Akraness. 

Minni svæði 

Þau svæði sem tilheyra þessum flokki eru garðar, leiksvæði sem eru 18 talsins og telst með 

þeim leiksvæði sem eru í Garðalundi og Merkurtúni, íþróttasvæði og íþóttahús, miðbær og 

torg, óbyggð svæði innan byggðar, skólar, leiksskólar og helstu stofnanir. 

Eins og sjá má á eftirfarandi korti þá er dreifng svæða góð yfir allan bæinn t.d leiksvæða.  

Ekki mikið um óbyggð svæði innan byggðar. 
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Kort7         Grænir gangar á Akranesi 

Kort 6                         Minni svæði á Akranesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grænir gangar 

Þetta eru aðallega svæði sem liggja í nýrri hluta bæjarins.  Að mestum hluta eru þetta 

óbyggðu svæðin innan byggðar sem falla undir þennan flokk. 
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Grænir samverustaðir í byggð 

Þessir staðir ættu að vera dreifðir um alla íbúabyggðina, þ.e að í hverju hverfi sé svona staðir.  

Þar sem íbúar geti nýtt sér fyrir samveru og leik.  Er jöfn dreifing á leiksvæðum um allt 

Akranes sem gætu nýst sem þessir samverustaðir. Sbr. kort 6. 

5.4 Patrik Grahn-svæðagreining 

Með þessari greiningu eru tekin öll þau svæði sem tilgreind eru í kafla 4.2 og greind í þau átta 

svæði sem Patrik Grahn tilgreinir (kafli 3.5).  Einungis eru talin upp þau svæði sem falla 

undir ákveðið/ákveðin svæði..  Þau svæði sem fá lítið eða ekkert vægi eru þau sem þarf að 

styrkja. 

5.4.1 Íslenskar aðstæður 

Þar sem við erum að skoða íslenskar aðstæður þá má segja að umhverfi okkar er á margan 

hátt ólíkt því sem er í nágrannalöndum okkar t.d í Svíþjóð og Noregi þannig að við skoðun á 

svæðunum þá ber að geta að gróðurfar og dýralíf er ólíkt hérlendis.  Í rauninni má segja að 

Ísland hefur sína sérstöðu í einkennum á útivistarsvæðum  Villt dýralíf einkennist mest af 

fuglum og eins og við vitum höfum við ekki mikið af villtum spendýrum, en fjölbreytni í 

tegundum fugla er mikil.  Einkenni gróðurs hér á landi eru birkiskógar, mólendi, mýrlendi og 

mosi.  Vaxtargeta hérlendis er mikið minni en í t.d í Svíþjóð þar sem þessi rannsókn var gerð.  

Strandlengjan er okkur mikilvæg og eiga allir Íslendingar sammerkt um það að finna friðsæld 

við sjóinn.  Menning okkar er ólík að vissu leyti.  Söguarfleifð okkar einkennist ekki af 

mikilli garðsögu þó svo að við höfum hana.  Hægt að segja að söguarfleifð okkar er af öðrum 

toga, t.d sjómennskan sem er mjög sterkur söguþáttur á Akranesi og landbúnaður. 

En engu að síður þó svo að svæðin sem talin eru upp í Patrik Grahn kaflanum hafi ekki alveg 

sömu einkenni á köflum en hér á Íslandi getum við samt sagt að tilfinningin og upplifunin sé 

sú sama.  Því mun vera sett upp þau einkenni hér á eftir sem hægt er að bæta við 

svæðagreiningu Patrik Grahn sem einkennir íslensk svæði.  Aðeins eru talin upp þau svæði 

sem mætti bæta við einkennum. 
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Víðáttumikil og „óendanlega“ svæði 

Hér er vísað til skógar sem hefur þessi áhrif á okkur að virki óendanlegur en þar sem ekki er 

mikið um víðáttumikla skóga á Akranesi þá upplifum við þessa tilfinningu við sjóinn/hafið 

þar sem maður sér ekki fyrir endann á honum og finnur fyrir hvað hann er víðáttumikill. 

Róleg og friðsæl svæði 

Hægt að segja að allir Íslendingar eigi það sammerkt að finna rólegheit og friðsæld við 

sjóinn, því má bæta honum sem einkenni inn í þennan flokk.  Bæta má við að umhirðustig er 

ekki hátt við sjóinn. 

Leikvæn svæði  

Ekki er raunhæft að börn komist í tæri við húsdýr þar sem ekki er mikill möguleiki á því á  

Akranesi nema þó með skipulögðum ferðum í sveitina.  En til eru svæði sem hægt væri að 

leyfa börnum að byggja kofa á Akranesi, t.d við Garðalund.  Engu að síður er það mikilvægt 

að þau leiksvæði sem eru til staðar séu skjólsæl, fjölbreytt, séu með slitsterkum gróðri og 

heildstæð í útliti, það á að vera hægt að móta hvert leiksvæði og styrkja með þeim 

eiginleikum. 

Menningarlegt 

Hér mætti segja frekar upplifun af sögunni í gegnum tíðina á Íslandi, þar sem við höfum ekki 

einkennandi garðsögu.  T.d eins og Breiðin gefur okkur mikla tilfinningu fyrir sögunni á 

Akranesi þó svo að við finnum einnig fyrir víðáttunni þar. 

5.4.2 Hvernig svæðin eru metin 

Svæðin eru metin þannig að þeim er gefið vægi, það er gefin einkunn á bilinu 1-3.  Hvert 

svæði er skoðað og sett í þann flokk/svæði sem það tilheyrir samkvæmt Patrik Grahn og gefin 

einkunn.  Eitt svæði getur fallið undir fleiri en einn flokk.  Þannig að þeim eru gefin einkunn 

út frá hverjum flokki.  T.d fær vægið 3 í einum flokki og vægið 2 í öðrum flokki og er þá 

komið með 5 í vægi.  Síðan er tekið saman hvað hvert svæði fær mörg vægi/einkunn og eftir 

því sem svæðið fær fleiri stig því mikilvægara er það og upplifunargildið er meira. 
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Mynd 16                     Innstavogsnes og Blautós 

Þar sem svæðunum er gefið vægi þá eru einkunnin gefin þannig: 

1 stig Svæði með upplifun, upplifun er til staðar en þó ábótavant, t.d einungis eitt einkenni 

svæðis samkvæmt svæðagreiningu Patrik Grahn. 

2 stig Svæði með góða upplifun, með t.d 2 einkenni samkvæmt svæðagreiningu Patrik 

Grahn 

3 stig Svæði með mikla upplifun, með mörg einkenni svæðis samkvæmt svæðagreiningu 

Patrik Grahn. T.d með 3 eða fleiri einkenni svæðis 

5.4.3 Stærri svæði   

1. Innstavogsnes 

Er friðland og er það vegna mikils fuglalífs sem þar er og við Blautós sem nesið liggur við.  

Innstavogsnes er í upprunalegri mynd og er eina manngerða þar gönguslóðar sem hafa mótast 

í gegnum tíðina.  Á þessu svæði fær maður mikla náttúruupplifun og tilfinningu fyrir 

víðáttunni, upplifun af friðsæld og rólegheitum er góð. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur undir og fær vægið: 

• Villt svæði (3) 

• Víðáttumikil svæði (3) 

• Tegundarík, gróskumikil og fjölbreytt svæði (2) 

• Róleg og friðsæl svæði (2) 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 10 
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Mynd 17     Elínarhöfði 

2. Innsti Vogur/ Miðvogur 

Má segja að þetta svæði er framhald af Innstavogsnesi, en er þó ekki friðland, en er í 

hverfisvernd skv. Aðalskipulagi.  Sama upplifun og við Innstavogsnes nema 

tegundafjölbreytni er minni. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur undir og fær vægið: 

• Villt svæði (3) 

• Víðáttumikil svæði( 3) 

• Róleg og friðsæl (2) 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 8 

3. Elínarhöfði  

Er sögufrægur staður eins og eftirfarandi texti 

gefur til kynna: 

Á fyrri helmingi 11. aldar settist Elín nokkur 

Sigfúsdóttir að á Akranesi og byggði sér bæ 

á Elínarhöfða. Elín var talin systir Sæmundar 

fróða. Hún eignaðist aldrei eiginmann og 

ekki er getið um börn hennar. Elín átti 

hinsvegar systur er Halla hét og var einkar 

kært með þeim. Halla settist að í Straumsfirði á Mýrum en fjarlægðin milli systranna 

kom ekki í veg fyrir að þær töluðu saman daglega. Halla fann sér sæti í hól sunnan við 

bæ sinn og Elín fann sér annað í kletti í sinutúni. Svo sátu þær systur í sætum sínum 

og spjölluðu saman yfir fjörðinn með svokölluðu hljóðskrafi. (Visit Akranes, 2008, 

Áhugavert á Akranesi ) 

Við Elínarhöfða má finna þó nokkur listaverk og meðal annars má nefna Elínarsæti eftir 

Guttorm Jónsson og Tálbeituna eftir Bjarna Þór. (Visit Akranes, 2008, Áhugavert á Akranesi) 

Er í hverfisvernd samkv. Aðalskipulagi. 
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Mynd 19          Kalmansvík 

Mynd 18                  Tálbeitan 

Þau einkenni sem svæðið hefur eða fellur undir er og fær vægið: 

• Villt svæði (3) 

• Víðáttumikil svæði (3) 

• Róleg og friðsæl svæði (2) 

• Menningarlegt (1) 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 9 

 

4. Kalmansvík – Tjaldsvæði 

Er vík við tjaldsvæði Akraness og er í hverfisvernd skv. Aðalskipulagi.  Kalmansvíkin fellur 

undir svæðagreiningu Patrik Grahn en tjaldsvæðið sjálft fær ekkert vægi.  Einkenni þessa 

staðar er hafið og það mikla brim sem brotnar á ströndinni. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur undir og fær vægið: 

• Víðáttumikið svæði (3) 

• Tegundaríkt, gróskumikið og fjölbreytt (2) 

Gefin einungis einkunn fyrir Kalmansvíkina sjálfa, tjaldsvæðið fær ekkert vægi samkvæmt 

Patrik Grahn. 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 5 
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Mynd 21           Langisandur á sumardegi 

Mynd 20    Tjörnin á Klapparholt 

5. Klapparholt 

Er skógræktarsvæði ofan við Golfvöllinn á 

Akranesi.  Frumkvöðullinn af þessu svæði var 

Guðmundur á Bergi heitinn.  Upplifun af þessu 

svæði er hvað fjölbreyttur gróður er á svæðinu, 

fuglalíf og maður finnur fyrir rólegheitum og 

friðsæld. 

 

Þau einkenni sem svæðið hefur eða fellur undir er og fær vægið: 

• Tegundarík, gróskumikil og fjölbreytt svæði (3) 

• Róleg og friðsæl svæði (3) 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 6 

6. Langisandur 

Eins og nafnið gefur til kynna er þetta fjara sem 

hefur lengi vel verið notuð til afþreyingar.  

Notkunin á Langasandi er fjölbreytt hvort sem 

það er til sandkastalagerðar, sólbaða, fótbolta 

eða að taka göngutúr þar í rólegheitum. 

Allan ársins hring er Langisandur reyndar 

kjörin útivistarparadís því fátt er eins gott 

fyrir líkama og sál og að ganga um í 

fjörunni, finna sjávarilminn og hverfa frá 

daglegu amstri við ljúfan öldunið eða hávaðabrim. (Visit Akranes, 2008, Áhugavert á 

Akranesi ) 

Þau einkenni sem svæðið hefur eða fellur undir er og fær vægið: 
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Mynd 23       Gamli vitinn við Breið 

Mynd 22                      Langisandur 

• Víðáttumikil svæði (3) 

• Róleg og friðsæl svæði (3) 

• Leikvæn svæði (3) 

• Samkomustaður, slétt svæði og athafnasvæði (2) 

Samanlagt fær þetta svæði vægið  11 

7. Breið 

Við Breið standa tveir vitar, annar vitinn er „gamli vitinn“ og er gott útsýni úr honum yfir 

nærliggjandi svæði.  Upplifunin  á þessum stað er nálægðin við hafið og þegar það er flóð 

stendur maður nánast með öldurnar í fanginu.  Þetta er sögufrægur staður og stendur þar 

minnisvarði þar til vitnis um það.  Maður fær innsýn inn í gamla tímann þar sem hluti af 

stakkstæðum eru sjáanlegar og hjallar. 

Minnismerkið um Hafmeyjarslysið stendur 

á Suðurflös, skammt frá Gamla vitanum á 

Breiðinni og er eftir listamanninn Bjarna 

Þór frá Akranesi. Það var reist af 

Kiwanismönnum til minningar um 11 

manns sem fórust á þessum stað með 

sexæringnum Hafmeyjunni árið 1905 en 

fólkið var að koma af vertíð frá Reykjanesi.  

(Visit Akranes, 2008, Áhugavert á 

Akranesi ) 

Þau einkenni sem svæðið hefur eða fellur undir er og fær vægið: 
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Mynd 24                     Útigrillið í Garðalundi 

• Víðáttumikil svæði 3 

• Menningarlegt svæði 3  

Samanlagt fær þetta svæði vægiseinkunina 6 

8. Garðalundur 

Öðru nafni „Skógræktin“ er svæði sem liggur við 

hliðina á Golfvellinum og er í göngufæri frá 

Safnasvæðinu í Görðum.  Upplifunin á þessum stað 

er mikil og fjölbreytt hvort sem maður vill taka 

göngutúr í rólegheitum fara í leiki stunda íþróttir 

eða gefa öndunum á tjörninni.  Á staðnum eru 

leikstæki, útigrill, strandblakvöllur og sparkvellir.   

Guðmundur Jónsson hóf skógrækt í Garðalundi á 5. áratugnum og í lundinum er 

minnismerki um hann sem bæjarbúar reistu honum árið 1997. Garðalundur er 

vettvangur margra helstu viðburða í bæjarlífi Akurnesinga, s.s. 17. júní hátíðahalda. 

(Visit Akranes, 2008, Áhugavert á Akranesi ) 

Á vorin er þetta mjög vinsæll staður fyrir 

vettvangsferðir grunnskóla og leikskóla.  Þetta 

svæði er tegundaríkt og mikið fuglalíf á 

svæðinu. 

Þau einkenni sem svæðið hefur eða fellur undir 

er og fær vægið: 

• Róleg og friðsæl svæði (3) 

• Tegundaríkt, gróskumikið og fjölbreytt 

(3) 

• Samkomustaður, slétt svæði og 

athafnasvæði (3) 
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Mynd 27            Kirkjugarðurinn að Görðum 

Mynd 26                      Garðavöllur 

Mynd 25                                Garðalundur 

• Leikvæn svæði (3) 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 12.  

 

 

9. Golfvöllurinn – Garðavöllur 

18 holu golfvöllur í jarði bæjarins.  Umhverfi 

hans er snyrtilegt og metnaðarfullt.  Fyrir þá 

sem spila þarna er upplifunin rólegheit og 

friðsæld.  En notkunin takmarkast af þeim hóp 

sem spila golf. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur 

undir og fær vægið: 

• Þetta rólega og friðsæla 3 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 3 

5.4.4 Minni svæði 

10. Kirkjugarður í Görðum 

Táknrænt um líf mannsins og sögu.  Staður með fallegum blómabeðum og minnisvörðum. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur undir og fær vægið: 

• Menningarlegt svæði (3) 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 3 
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Mynd 29         Merkutún 

Mynd 28                          Byggðasafnið að Görðum 

11. Byggðasafnið að Görðum 

Samanstendur af mörgum söfnum t.d íþróttasafnið, steinasafnið, safn Landmælinga Íslands 

og safn um sögu byggðar, atvinnu og mannlífs á Akranesi.  Á safninu er einnig það 

sögufræga skip Kútter Sigurfari.  Gömul hús eru á svæðinu sem tengjast sögu Akraness á 

einhvern hátt. (Visit Akranes, 2008, Áhugavert á Akranesi ) 

Safnasvæðið hefur verið vettvangur ýmissa 

viðburða á Akranesi t.d 17. Júní, Írskir dagar 

og markaðir haldnir þar.  Í safnaskálanum er 

kaffihús. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur 

undir og fær vægið: 

• Menningarlegt 3 

• Gleðilegt/ hátíðleg svæði 3 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 6  

12. Merkurtún 

Er garður á Neðri-Skaga og að sögn manna hafa 

frægustu knattspyrnumenn Akraness stigið sín fyrstu 

skref þar.  Samanstendur af leiktækjum, grasflöt og 

gróðurumgjörð í kring. Í gegnum tíðina hefur þessi 

staður verið notaður til ýmissa uppákoma. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur undir og 

fær vægið: 

• Samkomustaður, slétt svæði og athafnasvæði  (2) 

• Leikvæn svæði (2) 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 4 

13. Akratorg 
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Mynd 32  Blómabeð í garðinum Mynd 31             Bæjargarðurinn 

Mynd 30                Sjómaðurinn  

Hefur verið staður ýmissa uppákoma og í raun ber einkennismerki Akurnesinga, listaverkið 

Sjómanninn, sem er minnisvarði til heiðurs þeim sjómönnum sem hafa farist, listaverkið er 

eftir Martein Guðmundsson.  Á þessum stað hefur verið meðal annars haldið upp á 17. Júní, 

Sjómanndaginn og er jólatré bæjarins tendrað þar á Aðventunni.  Akratorg stendur við 

aðalgötu bæjarins ásamt mörgum verslunum. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur undir og fær vægið: 

• Gleðilegt og hátíðlegt svæði (3) 

• Menningarlegt (2) 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 5  

14. Bæjargarðurinn   

Lítill garður í hjarta bæjarins, og í raun eini skrúðgarður 

Akraness, þar er gosbrunnur með styttu, falleg blómabeð og 

gróðurumgjörð í kring.  Árið 2007 var opnað kaffihús, þar sem gestir geta nýtt sér að sitja í 

garðinum. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur undir og fær vægið: 

• Gleðilegt og hátíðlegt svæði (3) 

• Menningarlegt svæði (2) 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 5 
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Mynd 33                        Grundaskóli 

 

15. Hesthúsahverfi – Æðaroddi 

Eins og nafnið gefur til kynna er þetta svæði hestamanna og þeirri daglegri notkun sem við 

því kemur.  Einnig eru haldin hestamannamót þar.  En notkun á svæðinu takmarkast af þeirri 

notkun. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur undir og fær vægið: 

• Samkomustaður, slétt svæði og athafnasvæði 2 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 2 

16. Íþróttasvæðið við Jaðarsbakka 

Svæði sem samanstendur af íþróttahúsi, sundlaug og stóru útisvæði með keppnisvöll.  Hægt 

að æfa íþróttir þar af ýmsum toga.  Útisvæði takmarkast við þann hóp sem nýtir hann þ.e ekki 

ætlað almenningi. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur undir og fær vægið: 

• Samkomustaður, slétt svæði og athafnasvæði 2 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 2 

17. Grundaskóli  

Grunnskóli er með stórt útisvæði sem er fjölbreytt og 

hentar börnum á grunnskólaaldri, þ.e  frá sex til 15 

ára  Þó vantar meiri gróður og þá sérstaklega til 

skjólmyndunar. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur undir 

og fær vægið: 

• Leikvæn svæði 2 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 2 
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Mynd 35          Vallarsel 

Mynd 34 Brekkubæjarskóli 

18. Brekkubæjarskóli og Íþróttahúsið við Vesturgötu 

Grunnskóli sem er með stórt útisvæði sem er ekki mjög fjölbreytt en hentar þó börnum á 

grunnskólaaldri, þ.e  frá sex til 15 ára  Þó vantar meiri 

gróður og þá sérstaklega til skjólmyndunar.  Íþróttahúsið 

tekið með í þessari greiningu þar sem það er næsta hús við 

skólann. 

 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur undir og fær 

vægið: 

• Leikvæn svæði 1 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 1 

19. Leikskólinn Vallarsel 

Leikskóli með stórt útisvæði sem er fjölbreytt og hentar 

þeim aldri barna sem nýta hann.  Vantar meira skjól. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur undir og 

fær vægiseinkun: 

• Leikvæn svæði (2)  

Samanlagt fær þetta svæði vægið 2  

 

20. Leikskólinn Teigasel 

Leikskóli með stórt útisvæði og er með töluverðum 

gróðri og skjólsælt. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur undir og 

fær vægið: 

• Leikvæn svæði (2) 
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Mynd 37         Garðasel 

Mynd 39   Leiksvæði við Vogabraut 

Mynd 38  Leiksvæði í Jörundarholti 

Mynd 36             Teigasel 
Samanlagt fær þetta svæði vægið 2  

 

21. Leikskólinn Garðasel 

Útisvæði ágætlega stórt, með þokkalegum fjölbreytileika, 

svo gott sem enginn gróður og skjól. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur undir og 

fær vægiseinkun: 

• Leikvæn svæði (1) 

Samanlagt fær þetta svæði vægið 1 

22. Leiksvæði við Jörundarholt 

Opið leiksvæði í Jörundarholti, sem er fjölbreytt og með 

gróðri.  Vantar meira skjól. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur undir og fær 

vægið: 

• Leikvæn svæði (2) 

Samanlagt fær þetta svæði vægiseinkunina 2 

23. Leiksvæði við Vogabraut 

Opið leiksvæði við Vogabraut, sem er þokkalega 

fjölbreytt, með gróðri og er ágætlega skjólsælt. 

Þau einkenni sem þetta svæði hefur eða fellur undir og 

fær vægið: 

• Leikvæn svæði 2 

Samanlagt fær þetta svæði vægiseinkunina 2  
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Mynd 42                Útisturtan á Langasandi Mynd 41           Bílastæðið við Langasand 

Mynd 40    Staðsetning athugunarsvæða 

Á eftirfarandi korti í A3 (á næstu blaðsíðu) er sýnd staðsetning þessara svæða sem falla undir 

Patrik Grahn-svæðagreininguna.  Sýnt í misumunandi lit eftir því sem upplifunargildið er.  

Svæði sem fengu vægi 8 eða fleiri stig er sett saman í flokk, svæði sem fengu vægi 4-7 stig 

fara saman í flokk, svæði sem fengu í vægi 1-3 stig fara saman í flokk og í síðasta flokkinn 

fara þau svæði sem fá ekkert vægi. 

5.5 Aðgengismál að útivistarsvæðum 

Þau svæði sem eru skoðuð í þessu samhengi eru 

Garðalundur, Breiðin, Langisandur, Kalmansvík, 

Elínarhöfði, Miðvogur og Innstavogsnes.  Og þau atriði 

sem skoðuð eru bílastæði, merkingar, þjónusta, þ.e 

salerni (ef við á), bekkir, borð og upplýsingaskilti. 

 

• Langisandur 

Á Langasandi er salernisaðstaða, útisturta, bílastæði, bekkir og borð 

 

 

 

• Breiðin 
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Mynd 45               Þjónustuhúsið við Kalmansvík Mynd 46                      Bílastæðið við Kalmansvík 

Mynd 44        Bílastæðið við Breið Mynd 43                       Upplýsingaskilti við Breið 

Á Breiðinni er bílastæði og upplýsingaskilti. 

 

 

 

 

• Kalmansvík 

Við Kalmansvík er bílastæði, salernisaðstaða, bekkir og borð.  En taka má fram að við 

Kalmansvík er tjaldsvæði bæjarins. 

 

 

 

• Elínarhöfði, Miðvogur og Innstavogsnes 

Á þessum svæðum er ekkert af greiningaratriðum til staðar.  Upplýsingarskilti er við 

Elínarhöfða. 

• Garðalundur 

Við Garðalund er bílastæði, salernisaðstaða og inn í lundinum eru bekkir og borð. 
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Mynd 47     Inngangurinn að Garðalundi Mynd 48           Bílastæðið við Garðalund 

 

 

 

 

 

 

 

6 Niðurstöður 

6.1 Aðalskipulag Akranes 

Ekki tekin fram bein útivistarstefna en í stefnu bæjarins er greint frá því að lögð verði áhersla 

á að gera útivistarsvæði bæjarins aðgengileg og eftirsótt.  Og verði tengd saman sem heild 

með stígakerfi bæjarins og metnaður verði lagður í frágang þess umhverfis sem börn alast 

upp í t.d í íbúðarhverfum, skólalóðum og íþróttasvæðum.   

Í landnotkunarkafla og byggðarkafla er skýrt tekið fram að óbyggð svæði séu til útivistar og 

ekki verði gert ráð fyrir mannvirkjum á þessum svæðum nema í tengslum við útivist, og þá 

sérstaklega þau óbyggðu svæði sem eru með hverfisvernd, þau hafa sérstaklega útivistargildi.  

Með opin svæði er tekið fram að þau hafa útivistargildi á einn eða annan hátt og ekki gert ráð 

fyrir neinum mannvirkjum nema í tengslum við það. 

Þetta er svipað uppbyggt í Aðalskipulagi Reykjavíkur en þó hafa þeir það fram yfir 

Aðalskipulag Akraness að búið er að móta sérstaka útivistarstefnu og heildarskipulag 

útvistarsvæða með því að vinna þemahefti um Umhverfi og útivist sem á að auðvelda 

skipulag á þessum svæðum og verndun. 
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Hvað varðar stefnuna í stígakerfum bæjarins er stefnt að því að endurbæta, göngu-,reið- og 

hjólastígakerfi.  Sem á þar af leiðandi að auka útivist og efla vistvænni samgöngur.  

Stígakerfið er skiplagt þannig að það spanni öll útivistarsvæði. 

Skilgreiningar á stígakerfinu sem slíku eru ekki nógu skýrar.  Þ.e hver stígagerð er ekki 

skilgreind sérstaklega um útlit, þ.e breidd og gerð efnis sem á að vera yfirborðslag.  Þó er 

talað um að stofnstígar njóti forgangs í viðhaldi.  Engar frekari skilgreiningar eru á öðrum 

stígagerðum, þ.e útivistarstígum, reiðleiðum og útivistar-og reiðleiðum. 

6.2 Patrik Grahn 

Íslenskar aðstæður 

Við svæðagreiningu Patrik Grahn kom í ljós að Ísland hefur sína sérstöðu í einkennum á 

útivistarsvæðum.  Eins og áður hefur komið fram höfum við ólíka menningu en önnur lönd 

þar á meðal Noreg og Svíþjóð þar sem greiningarnar voru gerðar, sem unnar eru eftir í þessari 

ritgerð.  Strandlína og sjórinn er okkur Íslendingum mikilvægur þáttur í upplifun.  Gróðurfar 

er ólíkt því sem er t.d í Noregi, við höfum ekki þennan háa gróður sem þar er í landi.  

Einkenni gróðurs hér á landi eru birkiskógar, mólendi, mýrlendi og mosi sem í rauninni gefur 

Íslandi sérstöðu.  Villt dýralíf einkennist mest af fuglum og eins og við vitum höfum við ekki 

mikið af villtum spendýrum.  Söguarfleifð okkar einkennist ekki af mikilli garðsögu þó svo 

að við höfum hana, því ber að segja að söguarfleifð okkar er af öðrum toga, t.d sjómennskan 

sem er mjög sterkur söguþáttur á Akranesi og landbúnaður.  Róleg og friðsæl svæði hafa 

ekkert endilega hátt umhirðustig, við upplifum rólegheit og friðsæld t.d við sjóinn þar sem 

þau svæði einkennast ekki alltaf af háu umhirðustigi. 

Svæði sem eru með mikið og gott upplifunarvægi 

Svæði sem fengu mest vægi eru stór náttúrusvæði eða náttúrulík svæði.  Langisandur, 

Garðalundur og Innstavogsnes eru sérstaklega mikilvægir hlekkir í Græna netinu.  Þau svæði 

sem fá gott upplifunarvægi eru minni svæði innan Græna netsins.  Þetta eru meira manngerð 

svæði og þó svo þau fá minna vægi en stóru náttúrusvæðin þá uppfylla þau þær kröfur um 

hvert upplifunarvægið á að vera.  Þetta segir okkur að samspil stærri náttúrusvæða 

(náttúrulíkra) og minni svæða sem eru manngerðari er mjög mikilvæg innan Græna netsins 
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Mynd 49                    Nýi miðbæjarkjarninn 

og sambland af þessum svæðum er það sem fólk vill fá í upplifun.  Eins og kom fram í 

rannsókninnni sem var gerð í Svíþjóð þá þarf að vera sambland af öllum þeim svæðum sem 

Patrik Grahn skilgreinir svo að Græna netið virki.  Og er gaman að sjá að útkoman er nokkuð 

lík því sem var í Svíþjóð þó svo að við séum með íslenskar aðstæður. 

Lítið eða ekkert vægi samkvæmt Patrik Grahn - svæðagreiningu 

Þau svæði sem erfitt var að greina eftir svæðagreiningu Patrik Grahn voru stofnanasvæði, þar 

sem þau eru með það sérhæfða notkun og takmarkast því af þeim sem nota þau.  T.d 

Dvalarheimilið Höfði hefur einstaklega fallega umgjörð og eflaust góð upplifun fyrir þá sem 

dveljast þar en hinn almenni íbúi hefur ekki færi á að upplifa.  Þessi svæði eru ekki hönnuð 

sérstaklega til útivistar nema þá fyrir vissa hópa.  Samt sem áður þurfa tengingar að þessum 

tilteknu stöðum að vera góðar og engu að síður tilheyra þær Græna netinu. 

Þau svæði sem takmarkast af sérhæfðri útivist og íþróttum eru Æðaroddi, Garðavöllur og 

íþróttasvæðið við Jaðarsbakka.  En samt sem áður er mikilvægt að hafa góðar teningar að 

þessum svæðum þar sem notkunin er mikil. 

Svæði sem m.a eru skilgreindí Aðalskipulagi Akraness með útivistargildi eru svæði 

Skógræktafélags Akraness, Kampur, Krókalón og Skógrækt-skólareitir.  Samkvæmt 

svæðagreiningu Patrik Grahn. fengu  þessi svæði ekkert upplifunarvægi  

Miðbæjarreitur 

Til að bær virkar sem heild er mikilvægt að hafa 

aðlaðandi miðbæ og samkvæmt Patrik Grahn ætti 

hann að falla undir þau svæði sem eru gleðileg, 

hátíðleg, menningarleg og jafnvel leikvæn sem 

Akratorg lýtur undir og Bæjargarðurinn.  Miðbær er 

þar sem ætti að verða þungamiðja uppákoma og 

fólk getur komið saman.  Með ört stækkandi bæ þá 

er það í raun eðlilegt að miðbæjarkjarninn færist 

meira að miðju bæjarins eins og nýi 

miðbæjarreiturinn er staðsettur. En hann fellur ekki undir nein af þeim svæðum Patrik Grahn 
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sem er umhugsunarvert.  Seint mun skapast þarna miðbæjarstemming með sérkennum 

staðarins eins og hann er í dag.  

Leiksvæði 

Af þeim 18 leiksvæðum sem teljast til opinna leiksvæða á Akranesi, þar með talin svæði 

innan Garðalundar og Merkurtúns falla 5 undir þau svæði sem tilheyra því leikvæna.  Og má 

þá nefna að tvö af þeim eru í Garðalundi og eitt á Merkurtúni því þar er það umhverfi  til 

staðar sem leitast er eftir.  Hin tvö leiksvæðin sem falla undir það leikvæna eru leiksvæði við 

Jörundarholt og Vogabraut.  Í þessari greiningu er ekki verið að skoða út frá stöðlum heldur 

upplifunargildi þeirra.  Og voru leiksvæðin skoðuð í því samhengi að vera skjólgóð, 

fjölbreytileg í gerð, með gróðri og heilstætt útlit.   

Skólar og leikskólar vor einnig skoðaðir í þessu samhengi.  Og var leikskóli sem féll ekki 

undir þann hóp svæða sem teljast leikvæn það er Skátasel.  Brekkubæjarskóli og leikskólinn 

Garðasel fengu einungis 1 í vægi sem telst ekki vera mikið.  Það sem skerti vægi flestra 

þessara svæða var vöntun á skjóli og mörgum hverjum fjölbreytileika. 

6.3 Svæðagreining 5 flokkar 

Þau svæði sem flokkast sem grænir gangar eru einungis á vissu svæði í byggðinni eins og sjá 

má á korti í kafla 5.3, og eru það að mestum hluta óbyggð svæði, en einkenni þessara svæði 

eru ekki eins og eftir fræðunum.  Þau skortir þann gróður, fjölbreytileika og skjól sem talað er 

um.  En engu að síður eru þau til staðar en styrkja þarf þau til að upplifunin og notagildið 

verði meiri.   

Svæðin sem flokkast sem grænir samverustaðir í byggð eru Merkurtún, leiksvæði við 

Vogabraut og leiksvæði við Jörundarholt.  En ekki var hægt að sjá það fyrr en greiningu 

Patrik Grahn var lokið.  Í rauninni ætti þessi svæði að vera um alla byggðina, þar sem þetta 

ættu að vera svæði sem eru í hverju íbúðahverfi þar sem íbúar geti komið saman og notfært 

sér þá sérstaklega til útiveru í sínu nærumhverfi.  Þannig að það skapist heilsteyptir kjarnar 

innan hverfanna.  Eins og sagt er í fræðunum eiga þetta að vera svæði sem samanstanda af 

leik og félagslegri samveru og tilheyra daglegri notkun. 
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6.4 Veikir hlekkir í Græna netinu 

Þau svæði og tengingar í Græna netinu sem sérstaklega þarf að styrkja svo að flæði virki á 

milli þessara þátta, þ.e flæði göngustíga og svæða um alla byggðina.  Þau svæði sem hafa 

ekkert vægi samkvæmt svæðagreiningu Patrik Grahn verða því líka veikir hlekkir sem 

sérstaklega þarf að styrkja.  Sem dæmi má nefna eru Krókalón, Kampur og svæði 

Skóræktarfélags Akraness mikilvægir hlekkir til að það myndist flæði umhverfis byggðina og 

tengir einnig strandlínun við byggðina, en eins og staðan er í dag eru þau veikir hlekkir.  

Áberandi er að tengingar vantar milli svæðanna sem eru með mikið/gott upplifunarvægi.  

Eins og sést á kortinu þá er strandlínan mjög mikilvæg til að það myndist heilstætt grænt net. 

Á eftirfarandi korti nr. 9 (á næstu síðu) eru sýndir veikir hlekkir í Græna netinu á Akranesi 

ásamt svæðagreiningu Patrik Grahn sem sýnir svæði í mismunandi lit eftir upplifunarvægi. 

6.5 Aðgengi að helstu útivistasvæðum 

Gott aðgengi er að Garðlundi, Langasandi og Kalmansvík og má segja að aðgengi fyrir 

Elínarhöfða og Miðvog er við Kalmansvík.  Við Innstavogsnes eru engir þeir þættir sem 

greindir voru.  Vantar upplýsingaskilti á öllum þessum svæðum, nema á Breiðinni og 

Elínarhöfða.  Ekki er talin þörf á salernisaðstöðu á Breiðinni og við Innstavogsnes. 

7 Ályktanir og tillögur  

7.1 Stígakerfið 

Styrkja þarf núverandi stígakerfi og skilgreina það betur, gera það sambærilegt eins og það er 

skilgreint í Aðalskipulagi Reykjavíkur.  

Fækka stofnstígum og gera þá tengistíga frekar.  Stofnstígar ættu þá að vera með bundið 

slitlag og tengistígar.   Útivistarstígar og reiðleiðir með möl eða öðru slíku efni.  Fella út þá 

stíga sem skilgreindir eru bæði reið- og útivistarstígar.  Það hefur marg oft sannað sig að 

reiðleiðir og útvistarstígar virka ekki saman, þar sem oftar en ekki hafa orðið árekstrar á milli 

reiðamanna og gangandi vegfarenda. Stofnstígar ættu að vera 3-4 metrar að breid og 

tengistígar 2,5- 3 metrar á breidd.  Þessi tveir flokkar stíga myndu njóta forgangs í viðhaldi. 
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Með þessu er verið að einfalda viðhald og rekstur þar sem betur væri skilgreint hvað þarf að 

gera við hverja stígagerð og skýr ákvæði um stærð og efnisgerð. 

Stofnstígar eru aðal göngu-og hjólreiðaleiðir sem að mynda samhangandi net um alla 

byggðina, þræða öll helstu útivistarsvæði, strandlínunaog  helstu leiðir innan byggðar sem þar 

af leiðandi tengir þessa þætti saman í eina heild,.  Tengistígar tengja saman íbúðahverfi, ýmsa 

þjónustu og skóla saman.  Eins og kom fram í greiningum eru tengingar strandlínu við 

byggðina og tengingar milli helstu útivistarsvæða veikur hlekkur.  Því er megin tilgangur að 

breyta stígakerfinu til að tengja alla strandlínuna og útivistasvæði við Græna netið .  Með 

þessum hætti skapast gott flæði umhverfis byggðina og innan hennar.  Þar sem stofnstígum er 

breytt í gerð þá er ekki raunhæft að hafa staðsetningu þeirra það mikla eins og hún er 

skilgreind í Aðalskipulagi Akraness því eru settir tengistígar í staðin sem tengja stofnstíga við 

aðra bæjarhluta í byggðinni. 

7.2 Tillögur að grænu plani fyrir Akranes 

Tillagan er  að það sé heilsteypt kerfi stíga umhverfis bæinn sem spannar flest útivistarsvæði 

og strandlínuna, þannig að það skapist flæði umhverfis bæinn og að þetta kerfi nái góðu flæði 

innanbæjar. 

Mun þetta gera það að verkum að leiðir gangandi og hjólandi umferðar verða ekki einungis 

við götur bæjarins, með þessu er verið að bæta öryggi fólks og meiri náttúruupplifun eykst í 

leiðinni.  Gerir fólki kleift að fara um þessi svæði auðveldar og þar af leiðandi eykst notkunin 

á svæðum, holl hreyfing og útivera.  Með heilsteyptu stígakerfi ætti þar af leiðandi 

bílaumferð að minnka. 

Styrkja þarf þau svæði sem féllu ekki undir svæðagreiningu Patriks Grahn, þar sem fram 

hefur komið að þetta séu mikilvæg svæði svo að flæði milli stíga og svæða virki sem heild. 

Þau svæði sem sérstaklega þarf að styrkja eru þau svæði sem eru skilgreind í Aðalskipulagi 

Akraness með útivistargildi sem eru svæði Skógræktafélags Akraness, Kampur, Krókalón og 

Skógrækt-skólareitir.  Með styrking þessara svæða myndi skapast umhverfis byggðina 

samhangndi flæði útivistarsvæða.  Þessi svæði fengu ekkert upplifunarvægi samkvæmt 

svæðagreiningu Patrik Grahn. 
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Mikilvægur þáttur er að það myndist leikvæn og aðlaðandi svæði innan íbúahverfa  þar sem 

fólki er kleift að koma saman í sínu nærumhverfi.  Þau leiksvæði innan hverfa er tilvalinn 

staður til slíkrar notkunar en ef þetta á að virka þarf að styrkja þessi svæði verulega.  Að þessi 

svæði sé skjólsæl, leikvæn, hafi aðstöðu til að fólk geti komið saman t.d bekki og borð og að 

þessi svæði séu örugg gagnvart umferð. 

7.3 Aðgengi að útivistarsvæðum 

Bæta þarf aðgengi að Innstavogsnesi, koma fyrir bílastæði svo að fólk geti gengið þaðan út á 

nesið þar sem gert er ráð fyrir útivistarstíg frá Æðarodda væri það góður staður fyrir 

bílastæði, koma fyrir upplýsingaskilti um svæðið.  Þar sem þetta er friðland er því sérstaklega 

mikilvægt að hafa upplýsingar um umgengni á svæðinu þar sem stendur í aðalskipulag að hún 

er takmörkuð.   

Eins og kemur fram í niðurstöðum er hentugast að aðgengi að Elínarhöfða og Miðvog sé við 

Kalmansvík, þar sem fólk getur þaðan gengið á þessi svæði.  Þó væri mjög gott að 

upplýsingarskilti væri komið fyrir við Kalmansvík um þessi svæði. 

Við Breiðina þyrfti að koma fyrir bekkjum og borðum.   

Garðalundur og Langisandur er með fínt aðgengi og með þau atriði sem greining fór fram á 

en þó vantar upplýsingaskilti á bæði svæðin.  Þó má nefna að þyrfti að fara að huga að því að 

gera aðkomuna að Garðalundi upp, t.d grindverk eru orðin lúin og salernisaðstaða frekar 

óaðlaðandi. 

Á flest öllum þessum svæðum eru listaverk og mætti koma fram á upplýsingaskiltum hvaða 

listaverk þetta eru og eftir hvern.  Á upplýsingaskiltum mætti vera kort af svæðinu og sýna 

staðsetningar listaverka og annarra minja, sýna hvar göngustígar eru, upplýsingar um söguna, 

gróðurfar og dýralíf. 

Á eftirfarandi korti nr. 10 er sýnd tillaga að Grænu plani fyrir Akranes.(á næstu síðu). 
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8 Umræður og lokaorð 

Akranes hefur upp á svo margt að bjóða og eru svæði innan sveitafélagsins sem gefa 

einstakta upplifun, sem dæmi má nefna Langasand og Garðalund, er mikilvægt að staðinn sé 

vörður um þessi svæði og þau fari ekki undir aðra landnotkun.  Með ört stækkandi byggð 

verða þessi svæði andrými íbúanna til að komast frá skarkala bæjarlífisins og njóta útiveru.  

Eldri hluti bæjarins markast af því að það er ekki mikið um stór svæði til útivistar og því er 

enn mikilvægar að það séu góða samgöngur gangandi og hjólandi að helstu útivistarsvæðum 

sem eru jú flest í jaðri bæjarins.  Eins og greiningar sýndu fram á eru þó nokkur stærri svæði 

sem hafa lítið eða ekkert upplifunarvægi, en þeim til varnar eru t.d svæði Skógræktafélags 

Akraness nýlega komið á kortið ef orða má það þannig, það er í uppbyggingu og vonandi 

mun það verða framhald af því einstaka útivistarsvæði sem Garðalundur er.  Hvað Krókalón 

varðar er deiliskipulag í kynningu þegar þessi ritgerð er skrifuð, það er því von að sú tenging 

verði að veruleika sem mun styrkja tengingu strandlínunnar enn frekar við byggðina, en 

spurningamerki set ég við Kampinn og skógræktarreit milli Golfvallarins og Klapparholts. 

Akranes hefur góða fjölbreytni á svæðum og dreifingu, og þau átta svæði sem Patrik Grahn 

skilgreinir má finna innan athugunarsvæðisins.  En þar sem greiningar afmarkast af 

sveitafélagsmörkum vill ég benda á að Akrafjall er í næsta nágrenni sem er einstök 

náttúruperla og notað mikið til útivistar, má segja að það sé einkennismerki Akraness. 

Það er raunhæfur kostur að samkvæmt tillögu minni verði settir stofnstígar sem tengja saman 

byggðina við útivistarsvæðin í jaðri bæjarins þar sem Akranes er flatlent og gott til hjólreiða.  

Tel ég að samkvæmt tillögu minni að með auðveldari samgöngum verði notkunin meiri á 

útivistasvæðum og mikilvægur þáttur í því er að strandlína tengist þessi kerfi sérstaklega.  Þar 

sem hefur komið fram er að strandlínan gefur mikið upplifunargildi. 

Það er frekar sorgleg staðreynd að við greiningu á leiksvæðum í byggðinni höfðu þau lítið 

eða ekkert upplifunarvægi, þeim skortir karakter, heilstæði og síðast en ekki síst vantar 

gróður til rýmismyndunar og skjóls.   
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Mynd 53                            Bílarnir við Dalbraut Mynd 52                            Verslanir við Dalbraut 

Mynd 50                       Leiksvæði við Grundatún Mynd 51  Leiksvæði við Stillholt 

Er þetta umhverfi sem við viljum veita börnunum okkar?  Skjól, heilstætt, fjölbreytileiki... 

 

Eins og áður hefur komið fram er nýi miðbæjarkjarninn óaðlaðandi og hefur ekkert 

upplifunarvægi.  Að mínu mati er verið að upphefja bílanotkun og fólki ýtt þar til hliðar sem 

ætti að vera öfugt farið.  Miðbærinn er þar sem hjarta bæjarins á að slá og vera 

samkomustaður fólks í ýmsum tilgangi.  Með öflugum miðbæjarkjarnar myndast heilstæð 

byggð.  Í rauninni er allt þarna til staðar, margar verslani  og önnur starfsemi og má þá nefna 

t.d skrifstofur Akraneskaupstaðar. 

 

Gleðilegt, hátíðalegt, menningarlegt? 

Greining PatrikGrahn er gerð í Svíþjóð og 

Noregi, þannig að það var einna erfiðast við 

vinnslu á þessari ritgerð að greina út frá  

íslenskum aðstæðum og hefur Ísland sína 

sérstöðu í einkennum úivistarsvæða.  En tel ég 

mig hafa klárað það verk vel og reynt með bestu 

getu að „íslenska“ greiningaraðferðina.  Tel ég 

því mikilvægt að greining Patrik Grahn verði 

sett fram fyrir íslensk svæði. 

Mikilvægt er að þessar greiningar sem framkvæmdar voru í ritgerð þessari séu gerðar fyrir öll 

sveitafélög.  Þetta ætti að aulvelda alla skipulagsvinnu þar sem kortlagt er hvaða svæði eru 
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góð og hvaða svæði það eru sem þarf að styrkja.  Gefur góðar heildarsýn á hvernig teningar 

eru milli svæða og byggðar því það er jú rauði þráðurinn að svæði séu notuð. 

Margar tillögur að framhaldsverkefnum vöknuðu við gerð þessarar ritgerðar og sem dæmi má 

nefna: 

• Gera heilstætt gróðurplan fyrir Akraneskaupstað.  Með þessu myndi skapast fallegra 

heildaryfirbragð svæða og auðvelda skipulagningu, þar af leiðandi yrði hagkvæmara í 

rekstri og viðhaldi 

• Gera úttekt á notkun leiksvæða, þessi svæði fengu lítið upplifunarvægi í greinigum og 

skoða þarf því betur hvort þau séu notuð yfirleitt. 

• Tillaga að gerð þemaheftis um málefni umhverfis og útivistar, heildarskipulag 

útivistarsvæða 

• Hönnunarsamkeppni fyrir nýja miðbæjarreitinn. 

Að lokum er vert að endurtaka að þau grænu svæði innan byggðar og í jaðri hennsr eru 

mikilvæg andrými fyrir fólk að komast í annað umhverfi og stunda útivist.  Því er gífurlega 

mikilvægt að staðinn sé vörður um þessi svæði og að þau falli ekki undir aðra landnotkun, 

sem er því miður algeng staðreynd á Íslandi í dag þar sem undanfarin ár hefur orðið 

sprenging í byggingariðnaðinum og þau svæði sem hafa fengið að líða fyrir það eru grænu 

svæðin í byggð og í jaðri byggðar.  Ekki er hægt að afturkalla svæði í upprunalegri mynd og 

því mjög mikilvægt að setja fram Grænt plan fyrir bæi til að sýna fram á mikilvægi þeirra. 

Eins og í upphafi ritgerðar enda ég á þessum orðum „Lengi má gera gott enn betra“ 
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