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What we anticipate in our destinations is not holiness or divine visions,
but something even more miraculous – the opportunity to feel different from
the way we feel at home. It is as if the act of travelling to a certain place in
the world entitles us to feel happier and more alive.
(Chaline, 2002, 67)
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Yfirlýsing höfundar
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af
mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.

								
							
							

Hvanneyri 5. maí 2011

________________________________
Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir
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Ágrip
Á Vífilsstöðum hefur verið sjúkrastarfsemi í næstum því eina öld en nú stendur staðurinn
tómur og framtíðin óráðin. Markmið þessa verkefnis er að skoða nýjar áherslur fyrir
framtíðarnotkun Vífilsstaða og svara eftirfarandi spurningu:
,,Er framtíðarsýn Vífilsstaða sem heilsutengdur ferðaþjónustustaður möguleiki án
þess að þó að saga og yfirbragð staðarins glatist”?
Til að leita svara við þeirri spurningu var hugtakið ,,Heilsutengd ferðaþjónusta” útskýrt og
hvað liggur þar að baki. Gerðar voru ýmiskonar greiningar á náttúruþáttum,
menningarþáttum og upplifunarþáttum svæðisins. Út frá greiningum ákvað höfundur síðan
að leggja fram hönnunartillögur þar sem hugmyndin er að byggja svæðið upp með vísun í
vellíðunarlækningu, sem er einn af undirflokkum heilsutengdrar ferðaþjónustu.
Ekki er ráðist í miklar breytingar á svæðinu heldur reynir höfundur að virkja styrkleika
svæðisins, gera tillögur að því sem betur má fara og þannig gera þennan stað að miðstöð
útivistar, heilsu og menningar og hluta af sérstöðu Garðabæjar.

Lykilorð: Vífilsstaðir, náttúra, útivist, menning, heilsutengd ferðaþjónusta,
endurhæfing og vellíðan
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Þakkir og tileinkun
Fyrst vil ég þakka leiðbeinandanum mínum Auði Sveinsdóttur kennara við
Landbúnaðarháskóla Íslands fyrir góðar ábendingar og stuðning. Einnig Kristjönu
Kjartansdóttur aðstoðamaður skipulagstjóra Garðabæjar, starfsfólki bókasafns
Garðabæjar, Valdimari G. Guðmundundssyni byggingarverkfræðingur hjá Landspítala
háskólasjúkrahúsi, Karli Arnari hjá Ísgraf, Guðmundi Guðnasyni hjá Eflu, Erlu Bil
garðyrkjustjóra Garðabæjar og öllum þeim sem aðstoðuðu mig við gerð þessa verkefnis.
Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan stuðning og
umburðarlyndi.
Ritgerðina tileinka ég litla englinum sem fór áður en hann kom til okkar.
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1.

Inngangur

1.1. Tilurð verkefnis
Höfundur er fæddur og uppalinn í Garðabæ og eru Vífilsstaðir í næsta nágrenni. Þrátt fyrir
að Vífilsstaðir hafi verið tiltölulega nálægt heimilinu þá var þessi staður sjaldan
heimsóttur og ástæðan líklega sú að starfsemi Vífilsstaða hefur frá upphafi verið tengt
sjúku fólki. Vífilsstaðir voru byggðir snemma á síðustu öld sem berklaspítali sem síðar
varð að Vífilsstaðaspítala og síðar að hjúkrunarheimili en Vífilsstaðir eru í eigu Ríkissjóðs
(Garðabær, 2010). Í dag er hluti af þessu svæði ekki í neinni notkun og gamli spítalinn
stendur auður.
Fegurð svæða er afstæð en Vífilsstaðir og svæðið þar í kring er að mat höfundar einstakt og
þar tvinnast saman víðfeðm náttúra, saga og tilkomumiklar byggingar. Í stefnuskrá
Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ fyrir kjörtímabilið 2010-2014 stóð: ,,að farið verði í
viðræður við ríkið um kaup og framtíðarnotkun á Vífilsstöðum“ (Sjálfstæðisfélag
Garðabæjar, 2010). Þegar höfundur las þetta síðasta sumar sá hann tækifæri á að koma með
sína hugmynd um framtíðarnotkun svæðisins þar sem hann hefur lengi haft mikinn áhuga
á þessu svæði jafnframt þeim möguleikum er geta falist í heilsutengdri ferðaþjónustu hér á
Íslandi.
Í fyrra fögnuðu Vífilsstaðir 100 ára afmælinu sínu og telur höfundur að kominn sé tími á
breytingar í starfsemi staðarins þannig að hann geti nýst öllum þeim sem kynnast vilja
þessum sérstaka stað og því undurfagra umhverfi sem staðurinn býður upp á.

1.2. Markmið
Tilgangur þessa verkefnis er að skoða nýjar áherslur um framtíðarnotkun Vífilsstaða. Draga
fram styrkleika staðarins til framtíðarnotkunar og skapa tækifæri til uppbyggingar. Leitast
verður við að svara eftirfarandi spurningu:
Er framtíðarsýn Vífilsstaða sem heilsutengdur ferðaþjónustustaður möguleiki
án þess að saga og yfirbragð staðarins glatist?
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2.

Gögn og aðferðir

2.1. Vinnuferli og aðferðir
Undirbúningsvinna hófst sumarið 2010 með því að höfundur fór í nokkrar vettvangsferðir
um Vífilsstaði þar sem teknar voru myndir, svæðið skoðað með það að leiðarljósi að kanna
hver framtíðarsýn staðarins gæti verið, ásamt því að reyna að upplifa ,,anda staðarins“.
Ritgerðin skiptist þannig að fyrst er fjallað um tilurð og markmið verkefnisins. Í kafla 2 er
farið yfir gögn og aðferðir hvernig stefnt er að því að ná settu markmiði. Hugtakið
heilsutengd ferðaþjónusta er útskýrt til að kanna betur hvað felst í því og hvort svæðið gæti
nýst fyrir þess háttar starfsemi. Í kafla 3 er tilgreind staðsetning og afmörkun þess svæðis
sem höfundur ætlar að fjalla um og greina, einnig er fjallað um sögu, umhverfi og
núverandi notkun þess. Í kafla 4 er gerð grein fyrir þeim staðháttagreiningum sem gerðar
voru af svæðinu, þar sem m.a. er stuðst við aðferðir úr bókinni ,,Metoder til
Landskabsanalyse“ eftir Per Stahlschmidt (2001). Gerðar voru greiningar á náttúru- og
gróðurfari, veðurfari, vatnafari, örnefnum og menningarminjum, á
aðkomunni- vegum og stígum ásamt rýmisgreiningu/ sjónrænni greiningu. Í framhaldinu
af því er gerð SVÓT- greining (Simon Bell, 2004), til að draga fram m.a. þau tækifæri og
þá styrkleika sem svæðið býður upp á og um leið hvort hægt væri að draga úr veikleikum
og varast ógnanir. Í lokin greinir höfundur frá ,,anda staðarins“ sem hann sjálfur upplifði af
heimsóknum sínum þangað. Þessar greiningar eru aðallega unnar út frá vettvangsferðum,
lestri og greiningu korta, loftmynda og skipulagsuppdrátta, ásamt sögulegum heimildum úr
bókum og af netinu. Í kjölfar greininganna eru síðan í kafla 5 settar fram hönnunartillögur
útfrá ákveðnum þáttum og greint frá niðurstöðum hönnunar, þar sem vonast er til að nýting
og gæði svæðisins aukist (mynd 1). Því næst koma svo lokaorð verkefnisins. Við úrvinnslu
greininganna, gerð hönnunartillagnanna og korta var notast við MicroStation V8i, Adobe
Photoshop CS4, Adobe Illustrator CS4, Adobe InDesign CS4 og Office Word 2007.

Kafli 1- Tilurð og markmið verkefnis
Kafli 2- Gögn og aðferðir
Kafli 3- Afmörkun, saga og staðhættir
Kafli 4- Staðháttagreining

Kafli 5- Hönnunartillögur og niðurstöður
Mynd 1. Uppbygging verkefnisins (Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir, 2011)
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2.2. Heilsutengd ferðaþjónusta
Í aðalskipulagi Garðabæjar 2004-2016 (2007, 4) er hugtakið lífsgæði haft að leiðarljósi, þar
segir: ,,að sveitarfélagið vilji skapa gott umhverfi fyrir ánægða íbúa...Þar finni íbúar
lífsgæði sem felast í örvandi samfélagi, fjölbreyttri byggð og góðum tengslum við
náttúruna“. Góð tengsl við náttúruna tengist umhverfissálfræði og til að fólki líði vel getur
vel hannað umhverfi skipt miklu máli. Umhverfissálfræði er sú grein innan sálfræðinnar
sem fjallar um samspil milli fólks og hins efnislega umhverfis. Markmiðið með því er að
skapa umhverfi sem fólki er hagstætt og því líður vel í, bæta samspil og skilning fólks á
umhverfinu hvort sem um er að ræða hið manngerða umhverfi eða náttúruna sjálfa
(Páll Jakob Líndal, 2010). Í þeim hraða heimi og þeirri ört vaxandi þéttbýlismyndun sem
við lifum í hefur þörfin fyrir náttúruna aldrei verið meiri og talað er um nokkrar ástæður
þess að fólk leitar út í náttúruna. Það eru þættir eins og flótti (e. escape), náttúruupplifun
(e. experience nature) og heilsa (e. health). Fólk vill flýja þætti eins og skyldur og reglur
ásamt neysluhyggju, mengun, stress og tímaleysi, upplifa þætti eins og fuglasöng,
lækjarnið, lyktina af gróðri og bæta um leið eigin heilsu með gönguferðum eða
afslöppun í fresku lofti (Gifford, 2002). Heilsa er samkvæmt
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunni (WHO) (2011a) skilgreind sem: ,,ástand líkamlegrar,
andlegrar og félagslegrar vellíðunar, frekar en það að vera laus við sjúkdóma eða fötlun“.
Vellíðan er aftur á móti skilgreind sem ákveðið jafnvægi milli líkamlegra, huglægra og
andlegra þátta einstaklingsins og hvernig hann
Félagsleg tengsl
(e. Social contacts)
tengist umhverfinu sínu. Vellíðan er ákveðið
hugarfar og almenn góð líðan. Með
Hugur (e. mind) :
aukinni vitund almennings um eigin
andleg virkni / menntun
(e. Mental activity/education)
heilsu og vellíðan hefur heilsutengd
ferðaþjónusta verið að aukast og í dag
Líkami (e. body):
Heilsa (e. health):
Sjálfsábyrgð líkamlegt ástand /
er hún einn af sprotum ferðaþjónustunnar.
næring /
(e. selfresponsibility)
fegurð
mataræði
(e. physical fitness/
(e. Nutrition/diet)
Það er þó ekkert nýdæmi að fólk ferðist
beauty care)
til að bæta almenna líðan eða í
Slökun (e. relaxation) :
læknisfræðilegum tilgangi. Rekja má
hvíld / íhugun
(e. rest/meditation)
heilsuferðir allt aftur til tíma Rómverja og
Grikkja. Fólk er tilbúið að ferðast langar
Viðkvæmni fyrir umhverfi
(e. environmental sensitivity)
leiðir til að upplifa fjölbreyttar og ólíkar
tegundir heilsutengdrar ferðaþjónustu
Mynd 2. Vellíðunarhjól (Muller og Kaufmann, 2001)
þar sem fleiri hafa áhyggjur af sinni
félagslegu, andlegu og líkamlegu
velferð (Smith & Puczkó, 2009). Hægt er að
útskýra þetta betur með vellíðunarhjóli (mynd 2) en með því setja Muller og Kaufmann
(2001) vellíðun í samhengi með ferðaþjónustu og umhverfi.

3

Í hugum fólks hefur þó hugtakið ,,heilsutengd ferðaþjónusta“ mismunandi þýðingu og erfitt
er að greina hvar mörkin liggja þ.e. hvort átt sé við náttúru-, heilsu- eða
afþreyingartengda ferðaþjónustu, ásamt því að það getur verið allt frá gönguferðum í
náttúrunni til hátæknilækninga á sjúkrahúsi (Laufey Haraldsdóttir, 2008).
Árið 2000 gaf Samgönguráðuneytið út skýrslu þar sem fjallað er um heilsutengda
ferðaþjónustu. Þar er heilsutengd ferðaþjónusta skilgreind (Samgönguráðuneytið, 2000,
19-20) sem: ,,Ferðaþjónusta sem felur í sér að ferðamaðurinn geti notið sem aðalþáttar og
hvata ferðar eftirfarandi heilsuþátta auk mismunandi afþreyingar:
1. Vatns og vellíðunar
2. Líkamsræktar og íþrótta
3. Endurhæfingar
4. Hátæknilækninga
Í bókinni Health and Wellness Tourism skipta Smith og Puczkó (2009) heilsutengdri
ferðaþjónustu í tvo flokka, ásamt því að skilgreindir eru helstu aðilar sem bjóða upp á
heilsutengda ferðaþjónustu. Heilsutengd ferðaþjónusta skiptist s.s. í:
• vellíðunar ferðaþjónustu (e. Wellness Tourism)
• læknisfræðilega ferðþjónustu (e. Medical Tourism)
sem síðan skiptist í nokkra undirflokka eins og sjá má í töflunni hérna fyrir neðan (mynd 3).

Heilsutengd ferðaþjónusta (e. Types of health tourism)
Vellíðun (e. Wellness)

Lækningar (e. Medical)

Heildræn
(e. Holistic)

Tómstundir og afþreying
(e. Leisure and
recreation)

Vellíðunar lækning
(e. Medical wellness)

Læknismeðferðir
(e. Medical
therapeutic)

Skurðaðgerðir
(e. Medical surgical)

Andleg
(e. Spiritual)

Fegrunar aðgerðir
(e. Beauty treatments)

Meðferðar afþreying
(e. Therapeutic
recreation)

Endurhæfing
sem tengist veikindum
(e. Rehabilitation, illness
related)

Fegrunaraðgerðir
(e. Cosmetic surgery)

Jóga og hugleiðsla
(Yoga and meditation)

Íþróttir og hreysti
(e. Sports and fitness)

Lífstílstengd endurhæfing
(e. Rahabilitation lifestyle
related)

Heilun og
enduruppbygging
(e. Healing and
recuperation)

Tannlækningar
(e. Dentistry)

Ný öld
(e. New age)

Dekur
(e. Pampering)

Starfsvellíðun
(e. Occupational
wellness)

Aðgerðir
(e. Operations)

Sjómeðferðir
(e. Thalassotherapy)
Næringar og afeitrunarprógrömm
(e. Nutritional and detox programmes)

Aðilar sem bjóða uppá heilsutengda ferðaþjónustu
Stofnanir
(e. Retreat)

Heilsulindir
(e. Spas)

Jógasetur
(e. Ashram)
Hátíðir
(e. Festivals)

Hótel og dvalarstaðir
(e. Hotels and resorts)
Frístundamiðstöðvar
(e. Leisure and centers)

Mynd 3. Heilsutengd ferðaþjónusta (Smith og Puckó, 2009, 7) Þýdd af höfundi.
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Spítalar og
heilsugæslustöðvar
(e. Hospitals and clinics)

Mikilvægt er að gera mun á milli helstu flokkanna og skilgreina mismunandi þarfir
þeirra. Læknisferðaþjónusta er skilgreind þannig (Smith & Puczkó, 2009, 101): ,,þegar
ferðast er til einhvers áfangastaðar til að gangast undir læknismeðferðir eins og t.d.
skurðaðgerðir eða annarskonar inngrip sérfæðinga og sá sem kýs hana er þá frekar að leita
sér að lækningu eða endurhæfingu“. Ekki er til ein skýr skilgreining á vellíðunarferðaþjónustu en sem dæmi má nefna að sá sem kýs vellíðunarflokkinn er líklega að
sækjast eftir líkamlegri og andlegri vellíðan, stað þar sem hann getur slakað á og notið
staðarins burt frá sínu hefðbundna lífi. Með hugtakinu vellíðan er ekki bara átt við góða
heilsu heldur er það ákveðinn þáttur þar sem einstaklingur reynir að ná samþættingu á
líkama, hug og anda og reynir þannig að lifa lífinu betur í samfélagi við menn og náttúru
(Myers & Sweeney, 2007). Í raun væri hægt að setja flokkunina frá Samgönguráðuneytinu
í þessa tvo flokka þar sem flokkur 1 og 2 færi í flokk sem vellíðunarferðaþjónusta og 3 og
4 sem læknisfræðileg ferðaþjónusta. Í skýrslu Samgönguráðuneytisins (2000) segir einnig
að auðlindir Íslands hvað varðar heilsutengda ferðaþjónustu séu þó nokkrar og sem dæmi
má nefna óspillta náttúru, hreina loftið og heita vatnið. Fyrir utan þessa þætti ásamt þeim
heilsutengda eru fjölmargir aðrir þættir sem hafa áhrif á val ,,heilsuferðamannsins“.
Þættir eins og aðbúnaður og gæði þjónustunnar verða að vera þannig gerðir að hann vilji
eyða frítímanum sínum og fjármunum fjarri heimabyggð til að auka heilbrigði og vellíðan
eða vegna læknismeðferðar (mynd 4).

Mynd 4. Heilsutengd ferðaþjónusta (Visitor seek Costa Rican medical, 2011).
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Á ráðstefnu um heilsutengda ferðaþjónustu í Hafnarfirði þann 2. apríl 2011 fjallaði Magnús
Orri Schram um heilsutengda ferðaþjónustu. Þar nefndi hann m.a. að með aukinni áherslu
á hana gæti verið möguleiki á lengingu ferðamannatímans á Íslandi en huga þyrfti betur að
gæðum og umgjörð hennar (Magnús Orri Schram, stjónmálamaður, munnleg heimild,
2. apríl 2011). Heilsuferðamenn dvelja oft lengur en hinn hefðbundni ferðamaður einnig eru
þeir kröfuharðir dvalargestir (Smith & Puczkó, 2009). Á móti kemur að þeir greiða meira
og var heimsmarkaður í heilsu og velferð árið 2007 áætlaður um 100+ milljarðar
(Sigurður Þorsteinsson, 2008).
Í byrjun árs 2010 var fyrsta stig markaðsátaksins ,,Heilsulandið Ísland“ undirritað með
samningi um stuðning frá Iðnaðarráðuneytinu (Samtök ferðaþjónustunnar, 2010). Í kjölfarið
voru stofnuð samtök um heilsutengda ferðaþjónustu en markmið þeirra eru;
,,að mynda og fullmóta sameiginlegan vettvang til að vinna að heilsulandinu
Íslandi. Stuðla á að gæðum og fagmennsku í heilsutengdri ferðaþjónustu og
markaðssetja og kynna landið sem náttúruparadís með hreinu lofti og sérstöðu í
sambandi við heilsu og vellíðan. Markaðshlutdeild heilsutengdrar ferðamennsku
á að aukast fyrir 2015 ásamt tekjum af ferðamönnum og á Ísland að vera orðið
þekkt fyrir þann tíma fyrir heilsutengda ferðaþjónustu“
(Jenný Maggý Rúriksdóttir, 2010).
Undanfarin ár hefur fjöldi ferðamanna hingað til lands aukist töluvert (Ferðamálastofa,
2011a). Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið er náttúra landsins helsta ástæða
ferðamanna fyrir komunni hingað. Þó er íslenska menningin, sagan og ,,spa“ eða heilsulind
einnig nefnd sem ástæða (Ferðamálastofa, 2011b). Á Íslandi eru ekki margir staðir sem
flokkast undir heilsutengda ferðaþjónustu, í raun er Heilsuhæli Náttúrulækningafélags
Íslands í Hveragerði eini staðurinn með einhverja sögu sem flokkast getur undir það
(Edward H. Huijbens, 2009)
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3.

Vífilsstaðir

3.1. Staðsetning
Vífilsstaðir eru staðsettir á Vífilsstaðajörðinni. Land Vífilsstaða er í eigu ríkissjóðs en
liggur við land Garðabæjar. Það nær frá sunnanverðu Hnoðraholti að Urriðaholti til suðurs
(mynd 5) (Garðabær, 2007).

Land í eigu Garðabæjar
Land í einkaeign
Land í eigu ríkisins (Vífilsstaðir)

Mynd 5. Eignarhald á landi, mynd úr aðalskipulagi Garðabæjar (Garðabær, 2007). Mynd af Íslandi
(Borus bloggar í Bergen, 2007)

Garðabær hefur verið í viðræðum við stjórnvöld um frekari kaup á Vífilsstöðum en í
gegnum tíðina hefur Garðabær litið á Vífilsstaði sem ákveðna fyrirmynd í skipulagsmálum
og eins og Gunnar Einarsson bæjastjóri Garðabæjar segir í blaði sem gefið var út í tilefni
100 ára afmælis Vífilsstaða (Garðabær, 2010, 4):
,, þar sem allt virðist hafa verið hægt með viljann að vopni...að bæjarstjórn
Garðabæjar hafi unnið ötullega að því að friðlýsa eins mikið og hægt sé á landi
Vífilsstaða...Það tengist umhverfisstefnu Garðabæjar. Það er mikilvægt að
varðveita þennan sögufræga stað sem best fyrir komandi kynslóðir og framtíð.
Ég vil sjá Vífilsstaði fá að halda reisn sinni um ókomna tíð. Ég vonast til að hægt
verði að varðveita staðinn eins vel og mögulegt er“.
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3.2. Afmörkun svæðisins
Svæðið sem skoðað var er hluti af landi Vífilsstaða en nær einnig inn á land Garðabæjar.
Gerður var 1 km radíus kringum Vífilsstaði og tekið mið af því svæði varðandi greiningar
og síðan var gerður 400 m radíus útfrá Vífilsstaðaspítala vegna hönnunarforsenda (mynd 6).
Höfundur tekur svæðið vestan við Reykjanesbrautina ekki með.

Vífilsstaðir

Mynd 6. Staðsetning Vífilsstaða (Frá vinstri til hægri: Eignarhald á landi Garðabæjar (Garðabær,
2007). Loftmynd (Karl Arnar, 2011).

3.3. Saga Vífilsstaða
Vífilsstaðir var landnámsjörð og kennd við Vífil sem var þræll Ingólfs Arnarsonar. Vífill
nam þar land eftir að Ingólfur gaf honum frelsi og land við Vífilsstaðavatn. Fljótlega mun
jörðin hafa komist í eigu kirkjunnar, fyrst Viðeyjarklausturs en síðan árið 1558 í hendur
Garðakirkju. Saga Vífilsstaða er þó þekktari í tengslum við baráttuna við berkla sem var
mannskæður sjúkdómur um aldarmótin 1900 (Steinar J. Lúðvíksson & Gunnar Gunnarsson,
2001). Berklasjúklingum var
fyrirskipað að búa á afviknum stað
þar sem um var að ræða smitandi
sjúkdóm og í kjölfar þess var reist
berklahæli á Vífilsstöðum (mynd 7).
Það var reist fyrir tilstilli söfnunar
sem efnt var til að frumkvæði
heilsuhælisfélagsins sem stofnað var
1906 af Oddfellow mönnum.
Mynd 7. Berklahælið á Vífilsstöðum (Garðabær, 2011).
Valinn var staður út í sveit og tók
aðeins innan við ár að reisa bygginguna. Það var formlega tekið í notkun árið 1910 og
myndaðist þarna sérstætt samfélag sjúklinga. Fólk gerði sér ferð úr bænum til Vífilsstaða til
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að skoða þessa glæsibyggingu sem hönnuð var af Rögnvaldi Ólafssyni, fyrsta íslenska
arkitektinum, sem síðar lést af berklum á hælinu 7 árum eftir opnun þess. Með tilkomu
berklahælisins hófst einnig umfangsmikill búrekstur á Vífilsstöðum, sem var um tíma
þriðja verðmætasta bújörð á Íslandi (mynd 8) (Garðabær, 2010). Þetta var liður í því að
gera staðinn meira sjálfbæran um nauðsynleg aðföng og bjóða sjúklingum hollt fæði ásamt
hreinu, ryklausu lofti og hreinlæti sem þótti mikilvægur hluti af sjúkdómsmeðferð
(Framkvæmdasýsla Ríkisins, 2006).

Mynd 8. Starfsmaður á
Vífilsstaðatúninu að heyskap
(Garðabær, 2010).

Rekstur hælisins var erfiður og árið 1916 yfirtók ríkið reksturinn og þar með var allri óvissu
um framtíð hælisins eytt. Vegna fjölda sjúklinga þurfti að stækka bygginguna ásamt því
að byggðar voru fleiri byggingar t.d. íbúðarhús fyrir starfsfólk spítalans, einnig fjós og
hlaða fyrir búreksturinn. Berklaveikinni tókst smátt og smátt að útrýma og hælið var gert
að almennu sjúkrahúsi árið 1973 og nafninu breytt í Vífilsstaðaspítala. Búrekstrinum var
hætt árið 1974 þar sem umfang hans minnkaði töluvert með breyttum tímum. Árið 1976 var
stofnað í sérhúsnæði meðferðastofnun fyrir áfengissjúklinga, sem var deild frá Kleppspítala,
þeirri starfsemi lauk síðan árið 2002 þegar rekstur á vegum hins opinbera var hætt. Árið
2000 sameinuðust Vífilsstaðir Sjúkrahúsi Reykjavíkur og til varð Landspítali
háskólasjúkrahús (Landspítali háskólasjúkrahús, 2009a). Eftir sameininguna var ákveðið að
breyta Vífilsstaðaspítala í hjúkrunarheimili með skammtímavistun en þar hafði áður verið
starfrækt öldrunardeild. Farið var í umfangsmiklar endurbætur þar sem ímynd hússins var
varðveitt og reynt að breyta eins litlu bæði innanhús og utan (Framkvæmdasýsla Ríkisins,
2006). Sjúkrahúsinu var breytt í hjúkrunarheimili sem Hrafnista rak, en þeirri starfsemi var
síðan hætt í ágúst á síðasta ári (Garðabær, 2010).
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3.4. Umhverfi Vífilsstaða
Í ávarpi bæjarstjóra Garðabæjar á afmælishátíð Vífilsstaða þann 5. september 2010 segir:
,,ekki er hægt að ræða um Vífilsstaði án þess að nefna þá náttúruperlu sem umhverfi
staðarins er“ (Garðabær, 2010). Umhverfi Vífilsstaða er án efa fallegt og þar má svo
sannarlega finna margar náttúruperlur ásamt vinsælum útivistarsvæðum eins og t.d.
skógræktarsvæði, golfvöll, Vífilsstaðavatn, Svínahraun/Vífilsstaðahraun og Heiðmörk
(mynd 9). Vífilsstaðahlíð sem er í Heiðmörk er eitt vinsælasta útivistarsvæði á
höfuðborgarsvæðinu og þar í kring má finna fjölmörg önnur áhugaverð útivistarsvæði
(Garðabær, 2007).

Mynd 9. Útivist í bæjarlandinu (Garðabær, 1997).

Þegar berklahælið var nýreist einkenndist svæðið þó af gróðurlausum melum, mýrum og
hrauni (Arndís S. Árnadóttir, 2002). Yfirlæknar spítalans lögðu ríka áherslu að rækta landið
í kringum hælið sem þó fyrst einkenndist af túnrækt og síðar að garðrækt. Þetta leiddi til
þess að strax á fyrstu árunum var töluvert gróðursett og ýmis svæði girt af, einnig var ráðist
í stórfelldar jarðabætur, þar sem tún voru sléttuð og nýtt land boðið til ræktunar. Mýrar
voru ræstar fram og sáð var í holt (Byggð milli hrauns og hlíða, 1992). Fyrsti yfirlæknirinn,
Sigurður Magnússon, var mikill talsmaður gróðurbóta og að landið umhverfis hælið yrði
ræktað ,,ekki aðeins til að afla mjólkur og garðávaxta, heldur einnig, og jafnvel fremur til að
gera hann vistlegri fyrir sjúklinga, því fáskrúðugt umhverfi þyngir geð“ (Garðabær, 2010,
14). Orð hans hafa í dag orðið að metnaðarfullri fræðigrein sem nefnist umhverfissálfræði.
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Á áratugnum 1950-1960 hófst á Vífilsstöðum nýtt tímabil trjáræktar eftir því sem
heyskaparþörfin minnkaði á túnunum. Ræktun trjásveiganna sunnan Vífilsstaða var gert að
frumkvæði þáverandi forstjóra Ríkisspítalans, Georg Lúðvíksson, og naut hann stuðnings
Helga Ingvarssonar, yfirlæknis, og Björns Konráðssonar ráðsmanns. Fenginn var
nýútskrifaður fyrsti landslagsarkitekt okkar Íslendinga, Jón H. Björnsson, til að skipuleggja
þá og þótti það mikið nýmæli. Margir sjúklingar hælisins tóku virkan þátt í allri umhirðu,
gróðursetningu og verkstjórn. Sveiglaga trjábeltin setja óneytanlega mikinn svip á
umhverfið eins og sjá má á mynd 10 og segja má að þeir undirstriki þá fegurð sem þarna er
(Arndís S. Árnadóttir, 2002).

Mynd 10.
Sveiglaga trjábeltin við Vífilsstaði
(Sjómannadagurinn, 2011)

Árið 1967 skrifaði þáverandi yfirlæknir (Helgi Ingvarsson) bréf til stjórnarnefndar
ríkisspítalanna að skipuleggja þyrfti land Vífilsstaða til almenningsheilla. Í bréfi hans stóð
m.a.:
,, [...] Þar víkur Helgi að Vífilsstaðalandi, sem honum er greinilega annt um. “Hér
megi um helgar á sumrin sjá fjölda bifreiða undir hlíðum Vífilsstaða. Fólk úr
Reykjavík og nágrenni njóti útivistar í skógi vöxnum hlíðum... Allir, sem til
Vífilsstaða þekkja, vita að óvíða á byggðu bóli er staður jafnæskilegur lúnu og
heilsuleitandi fólki, og ber margt til þess. Í næsta nágrenni er Reykjavík og fleiri
kaupstaðir. Af hæðunum er útsýni yfir Faxaflóa, nærsveitir og Mýra- og
Snæfellsnesfjallgarða, blómskrúðugar skógi vaxnar hlíðar, gróið skjólríkt hraun
og vatn iðandi af fugli, sílum og silungi. Hafa sjúklingar hér haft margar
ánægjustund af því að leika sér á bátum á vatninu.” Bréfið endar á þá leið
“Skipuleggja þarf land Vífilsstaða til almenningsheilla og þá einkum með tilliti
til sjúkravistar fyrir líkamlega og andlega vanheila sjúklinga. Að úthluta þessu
landi til hestamanna, kylfinga eða hreppsfélagsins til lóðabrasks er svo fráleitt, að
ég trúi því ekki fyrr en ég tek á, að lengra verði haldið á þeirri braut.” (Guðrún P.
Helgadóttir, 1989, 325-326).
Þetta samræmist markmiðum verkefnisins og þeirri áherslu sem höfundur vill leggja
til með þessu verkefni fyrir Vífilsstaði og tengist heilsutengdri ferðaþjónustu.
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Vegna fjarlægðar frá byggð og einnig vegna smithættu voru berklasjúklingar töluvert
einangraðir og þurftu því sjúklingar að finna sér afþreyingu í nágrenni hælisins. Sjúklingar
voru oft margir og dvöldu sumir hverjir lengi á hælinu, skipti þá umhverfið þá miklu máli.
Eins og segir í frásögn Rannveigar I.E. Löwe (2000, 215) ,,Hraunið var okkar paradís. Hver
einasti sjúklingur sem hafði einhverja fótavist lagði leið sína út í hraunið sér til ánægju og
heilsubótar. Þeir duglegustu fengu að búa í tjöldum sem komið var fyrir í hraunbollum. Þar
myndaðist heil tjaldaborg“ (mynd 11). Hérna er verið að vísa í hraunbreiðuna sem nefnist
Svínahraun og Vífilsstaðahraun og liggur á milli Vífilsstaða og Urriðaholts.

Mynd 11.
Tjaldborg í hrauninu
(Garðabær, 2011).

Frá Vífilsstöðum og í gegnum hraunið lá einnig svokallaður ,,Berklastígur” sem
sjúklingar spítalans notuðu sér til útivistar og hreyfingu (sjá mynd bls. 21). Hraunið er
hverfisverndað samkvæmt skipulagslögum vegna fjölbreytts lífríkis og útivistargildis (mynd
12) og hluti þess sem liggur við Vífilsstaðalæk er á náttúruminjaskrá (Garðabær, 2007).

Mynd 12.
Svínahraun og
Vífilsstaðahraun séð frá
Náttúrufræðistofnun
Íslands (Guðrún Dóra
Brynjólfsdóttir, 2011).
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Bæjaryfirvöld í Garðabæ leggja leggja áherslu á að vernda og friða umhverfið svo
komandi kynslóðir geti notið m.a. útivistar um ókomna tíð (Garðabær, 2007). Árið 1997
keypti Garðabær útivistarsvæði úr landi Vífilsstaða og þótti það mikilsvert að sveitarfélag
keypti lönd af ríkinu sem ætluð eru til útivistar, þar sem þau frekar reyna að komast hjá því
(Erla Bil Bjarnadóttir, 2008). Í kjölfarið var farið í að friðlýsa Vífilsstaðavatn og nágrenni
sem friðland og var markmiðið m.a. að auka útivistargildi svæðisins, ásamt því þó að
vernda og friða vatnið og lífríki þess (Náttúruperlur í Garðabæ, 2008). Bæjaryfirvöld
Garðabæjar eru nú í samstarfi við Umhverfisstofnun um frekari friðlýsingar og í
undirbúningi er friðlýsing Búrfells eldstöðvar, Búrfellsgjá og Selgjás, sem að hluta tilheyrir
Reykjanesfólkvangi, með Búrfellshrauni til sjávar í Gálgahrauni og Urriðavatni (mynd 13).
Svínahraun og Vífilsstaðahraun sem er í eigu Ríkissjóðs, Vatnsmýrin og Vífilsstaðalækur
eru innan marka þessarar friðlýsingar (Garðabær, 2007).
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Mynd 13.
Tillaga um verndun Búrfellshrauns frá gíg til strandarBÚRFELLSHRAUN
úr aðalskipulagi Garðabæjar
GARÐABÆR
(Garðabær, 2007).
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3.5. Núverandi notkun svæðisins
Vífilsstaðir eru afmarkað svæði utan byggðar í Garðabæ og liggur Reykjanesbrautin á milli.
En eins og fram hefur komið þá hafa Garðbæingar verðið í viðræðum við ríkið um að kaupa
landið. Svæðið er um 15,8 hektarar að stærð og þar eru um 9 íbúðir (Garðabær, 2007).
Þessar íbúðir eru í eigu ríkisins og eru leigðar út til starfsmanna spítalanna, þ.e. þær sem eru
í góðu ásigkomulagi. Gamla fjósið er geymsla fyrir Landspítala háskólasjúkrahús þar sem
geymd eru m.a. sjúkrarúm og ýmsir munir frá gömlum tíma sjúkrahúsanna. Í
bílskúrnum eru geymdar ýmsar neyðarbirgðir fyrir spítalana. Engin starfsemi er í dag í
gamla Vífilsstaðaspítala en á svæðinu má finna tvo skóla, einn leikskóla og einn einkarekinn
grunnskóla. Garðabær sér um starfsemi skólanna en þeir leigja svæðið undir þá af ríkinu
(Valdimar G. Guðmundsson, byggingarverkfræðingur, munnleg heimild, 8.apríl 2011). Ef
bornar eru saman myndir frá því á miðri síðustu öld og mynd sem tekin var árið 2010 má
sjá að lítið hefur breyst fyrir utan það að gróðurinn er orðinn býsna mikill. Húsin eru flest
þarna enn þrátt fyrir að notkun þeirra hefur breyst (mynd 14).
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Mynd 14.
Starfsemi Vífilsstaða þá og nú.
Efri myndin er af Vífilsstöðum
kringum miðja síðustu öld. Neðri
myndin er séð yfir Vífilsstaði í júlí 2010
(Garðabær, 2010).
1 Mjólkurhús - nú geymsla
2 Fjós - nú geymsla
3 Hlaða - nú geymsla
4 Hlandfor - nú farið
5 Heygaltar - nú farið
6 Bílskúrar - nú geymsla
7 Trésmíðaverkstæði - nú geymsla
8 Búshús (bústaður bústjóra)- nú íbúðir
9 Ráðshús (bústaður ráðsmanns)- nú
íbúðir
10 Rimman - nú íbúðir
11 Eilífðin- nú farið
12 Pilsakot - nú Grunnskóli
13 Læknabústaður - nú íbúðir
14 Hænsnabú - nú farið
15 Yfirlæknisbústaður- nú íbúðir
16 Davíðsborg og Önnuborg - nú?
17 Líkhús, smíða- og saumastofa -nú?
18 Vífilstaðahælið - nú tómt
19 Leguskáli - nú liggur fyrir
skemmdum
20 Smiðja og bílskúrar - nú farið
21 Leikskóli (- byggður 1978)
(Valdimar G. Guðmundsson, 2011)
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4.

Staðháttagreining

Staðháttagreiningar eru gerðar til að sýna fram á núverandi ástand svæðisins og til að
höfundur geti rökstutt ákvarðanir sínar varðandi nýja framtíðarsýn.

4.1. Náttúru- og gróðurfar
Fyrir um 8 þúsund árum rann frá Búrfelli hraunbreiða sem nefnist Búrfellshraun (mynd
15). Hraunið er ansi víðfeðmt, um 16 ferkílómetrar, og rann það í tvo meginkvísla sem
svo sameinuðust og runnu í sjó fram bæði í Hafnarfjörð og Skerjafjörð. Á meðan það stóð
mynduðust miklar hrauntraðir og hraunfarvegir þegar það rann úr gígnum í lengri tíma.
Búrfellsgjá og Selgjá eru þekktustu traðirnar og fegurð þar mikil enda eru þetta vinsæl
útivistarsvæði. Hraunið ber annars mörg sérnöfn eins og t.d. Smyrlabúðahraun,
Gráhelluhraun, Urriðakotshraun, Svínahraun og Vífilsstaðahraun (Jónatan Garðarson,
2009). Hraunbreiðan milli Urriðaholts og Vífilsstaðahlíðar nefnist Svínahraun og er nyrsti
hluti þess nefndur Vífilsstaðahraun og liggur það í landi Vífilsstaða (Guðlaugur Rúnar
Guðmundsson, 2001). Í hrauninu sem nú er orðin mosavaxið má finna grasfláka og
birkihríslur en annars er gróður á svæðinu fremur fábreyttur (Steinar J. Lúðvíksson &
Gunnar Gunnarsson, 2001). Hraunið liggur við mörk ,,græna trefilsins“ sem nær frá
Hafnarfirði að Mógilsá í Esjuhlíðum og umlykur höfuðborgarsvæðið íbúum til yndis,
útivistar og skjóls (Erla Bil Bjarnadóttir, 2002).

Mynd 15. Búrfellshraun (Ferlir, 2011).
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Þegar Vífilsstaðahæli var nýreist mátti þar aðeins finna gróðurlausa mela og mikið votlendi.
Norðan við hælið var stór fúamýri sem kölluð er Vetrarmýri en hún var ræst fram og má þar
nú finna golfvöll sem rekinn er af Golfklúbbi Garðabæjar og Kópavogs. Frá opnun
hælisins var stunduð þar túnrækt og síðar garðrækt en einnig voru framkvæmdar þar
allmiklar trjáræktartilraunir og fjöldinn allur af plöntum settar niður. Þrátt fyrir lítið skjól og
grunnan og grýttan jarðveg var ekki gefist upp. Heimildir eru til fyrir gróðursetningaferðum
ungmennafélags Reykjavíkur að Vífilsstöðum og er skógarlundurinn norðan byggðarinnar
á Vífilsstöðum við Vífilsstaðaveg kallaður Ungmennafélagslundur, elsta trjáræktartilraunin
sem vitað er um á Vífilsstöðum. Öflug skógrækt hefur verið í nágrenni Vífilsstaða eins og
t.d í Heiðmörk og Smalaholti (Arndís S. Árnadóttir, 2002). Sveiglaga trjábeltin tvö úr
greni, sem Jón H. Björnsson
hannaði, setja mikinn svip á
umhverfið en annað sem ráð var
gert fyrir í þessum skrúðgarði eins
og t.d. rósir eða fjölærar plöntur
ber hins vegar ekkert á (mynd 16).
Aprílhretið 1963 og skjólleysið á
uppvaxtarárum fór þó illa með
gróðurinn og var greninu að mestu
skipt út en annað látið vera.
Settar voru upp skjólgrindur
Mynd 16. Vífilsstaðir, gamlar myndir (Garðabær, 2011).
fyrir austanáttinni en hún getur
orðið verulega slæm þarna
(Erla Bil Bjarnadóttir, garðyrkjustjóri Garðabæjar, munnleg heimild, 19. apríl 2011). Finna
má á túninu sunnan Vífilsstaða nú víðiplöntur sem mynda greinilega skjólbelti til varnar
barrtrjám að austan og vestanmegin er nokkuð um birkitré (Arndís S. Árnadóttir, 2002). Í
dag er mikið um opin grassvæði en þó eru þarna líka svæði í mikilli órækt (mynd 17).

Mynd 17. Gróður sunnan megin við Vífilsstaði (Guðrún Dóra Brynjólfdsóttir, 2010).
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4.2. Veðurfar
Á árunum 1910 til 1923 var rekin veðurathugunarstöð á Vífilsstöðum og voru fyrstu
sólskinsstundamælingarnar á Íslandi gerðar þar. Hugmyndin um veðurathugunarstöð kom
frá starfsmanni dönsku veðurstofunnar og yrði staðsett í Viðey en landlæknir vísaði á
Vífilsstaði þar sem það yrði þá einnig í þágu sjúkrahússins. Mældur var hiti, úrkoma og
sólskinsstundafjöldi. Athygli vekur hversu oft það var bjart og sjaldan úrkoma, í raun
hversu lítið var um veður á staðnum. Veðurskeytastöð var rekin við símstöðina í Reykjavík
um svipað leiti og ber mælingum illa saman. Gamla Vífilsstaðastöðin var lögð niður árið
1923, eins og komið hefur fram, en á árunum 1963 til 1999 voru úrkomumælingar gerðar á
svæðinu (Trausti Jónsson, 2010).
Á árunum 1998-2008 var rekin sjálfvirk veðurathugunarstöð við gatnamót
Reykjanesbrautar og Vífilsstaðavegs (Veðurstofa Íslands, 2011). Vindrósirnar sýna að
nokkur breyting er á tíðni vindátta eftir því hvort það er sumar eða vetur. Yfir sumartímann
eru nokkrar vindáttir ríkjandi þrátt fyrir að vindur sé ekki mikill (mynd 18). Norðvestanáttin
(NV) virðist vera algengust en það er þá hafgolan og hún er oft algeng fyrripart sumars. Með
austanáttinni (A) og suðvestanáttinni (SV) er vindur frekar hægur. Þetta eru frekar
landslagsdrifnar áttir þar sem vindur ákvaðrast af landslaginu í kring. Það sama og gerist yfir
vetrartímann (mynd 19). Þá er það hins vegar austanáttin (A) sem er hvað verst. Það getur
verið vegna þess að norðanáttin (N) og norðaustanáttin (NA) verða að sterkri austanátt (A)
vegna ráðandi þátta í landslaginu eins og t.d Esjunni og hlíðinni fyrir ofan Vetrarmýrina.
Suðvestanáttin (SV) er ekki sterk en henni fylgir oft skúrir eða élagangur (Óli Þór
Árnason, veðurfræðingur, munnleg heimild, 28. apríl 2011).

Mynd 18. Helstu vindáttir yfir sumartímann
(júni, júli og ágúst) frá 1998- 2008
(Veðurstofa Íslands, 2011)

Mynd 19. Helstu vindáttir yfir vetrartímann
(desember, janúar og febrúar) frá 1998-2008
(Veðurstofa Íslands, 2011)
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4.3. Vatnafar
Sunnan við Vífilsstaði í landi Garðabæjar er Vífilsstaðavatn (mynd 20) og liggur það sunnan
megin undan Vífilsstaðahlíð (Byggð milli hrauns og hlíða, 1992). Talið er að Vífilsstaðavatn
sé líklega í jökulsrofinni lægð eða gróp og hugsanlega stíflað af jökulurð, þar sem við
útfallið sést ekki fast berg (Jón Jónsson, 1994). Vatnsból Garðbæinga var lengi vel í
Dýjakrókum suðaustan við Vífilsstaðavatn, en eins komið hefur fram var Vífilstaðavatn
friðlýst sem friðland árið 1997og nú fá Garðbæingar vatn úr vatnsbóli úr landi Kópavogs.

Mynd 20. Vífilsstaðavatn horft til vesturs í átt að Vífilsstöðum (Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir, 2010).

Úr Vífilsstaðavatni rennur lækur til sjávar sem nefnist Hraunholtslækur, einnig
þekktur sem Vífilsstaðalækur og rennur hann í gegnum Vatnsmýrina en hún er auðug af
fuglalífi. Norðan Vífilsstaða, í Vetrarmýrinni, þar á lítill lækur upptök sín sem rennur út í
Arnarnesvog (Steinar J. Lúðvíksson & Gunnar Gunnarsson, 2001) (mynd 21).
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Mynd 21.
Flokkun vatns. Byggð á mynd
úr aðalskipulagi Garðabæjar
(Garðabær, 2007).

Urriðavatn

Vífilsstaðir
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4.4. Örnefni og menningarminjar
Töluvert er af örnefnum í landi Vífilsstaða eins og sjá má á mynd 22. Rannsóknir á
fornminjum hafa ekki verið gerðar á Vífilsstöðum en þó er gamla bæjarstæðið þekkt, ásamt
því er vitað um minjar frá gömlu fjárhúsunum sem stóðu í hrauninu og hugsanlega af
tjaldbúðunum sem risu á tímum berklahælisins (Erla Bil Bjarnadóttir, 2008).
Þjóðminjasafn Íslands lét skrá fornleifar í landi Garðabæjar og Vífilsstöðum fyrir þrjátíu
árum. Þeirri vinnu er enn ekki lokið þrátt fyrir að búið er að skrá rúmlega sextíu
fornleifar á Vífilsstöðum og hefur aðeins lítill hluti þeirra verið skoðaður með
vettvangskönnun (Garðabær, 2010).

Mynd 22. Örnefni í landi Vífilsstaða (Guðlaugur Rúnar Guðmundsson, 2001).
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4.5. Aðkoma – vegir og stígar
Upp frá Vífilsstöðum er hægt að velja um tvær akstursleiðir. Eins og segir í bókinni Byggð
milli hrauns og hlíða (1992, 9):
,,á vinstri hönd liggur vegur austan Vífilsstaðavatns, upp á milli Rjúpnahæðar
og Kjóavallar og niður að Elliðavatni. Til hægri handar liggur leiðin neðan
norðurhorns Vífilsstaðahlíðar þar sem leiðir skiljast; Í vesturátt liggur vegurinn
sunnan Hádegishóls, fyrrum eyktarmarks frá Vífilsstöðum, neðst í
Urriðakotshrauni og áfram sem leið liggur sunnan Urriðakotsvatns og allt niður á
Reykjanesbraut ofan Hafnafjarðar“.
Góðar vegtengingar eru til Vífilsstaða en Reykjanesbraut liggur við staðinn sem tengir hann
við Hafnarfjörð, Kópavog, Reykjavík og Garðabæ. Fyrirhugað er að leggja aðra stofnbraut
milli Vífilsstaða og Vífilsstaðavatns (mynd 23). Leið almenningsvagna í Garðabæ,
svokölluð hverfaleið, gengur upp að Vífilsstöðum (Garðabær, 2007).
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Mynd 23. Flokkun gatna (Garðabær, 2007).

Árið 2010 var gefið út útivistarkort af Garðabæ sem sýnir helstu gönguleiðir í Garðabæ
og nágrenni (Umhverfisnefnd Garðabæjar, 2010) (mynd 24). Á því korti innan afmarkaða
svæðisins sem höfundur setti sér er gert ráð fyrir malarstíg sem liggur frá svokallaðri
skíðabrekku við Sunnuflöt undir Reykjanesbraut og áfram við jaðar hraunsins að
Maríuvöllum í Heiðmörk. Einnig er sýnd óstikuð gönguleið í gegnum Vífilsstaðahraun og
Svínahraun sem nefnist ,,Berklastígurinn“. Einnig má sjá óstikaðan göngustíg meðfram
Vífilstaðalæk en á aðalskipulagi Garðabæjar er gert ráð fyrir því að þarna komi stofnstígur
sem á þá að liggja meðfram Vífilsstaðalæk sunnan við Vífilsstaði að Vífilsstaðavatni,
annars er lítið um flokkað stigakerfi á og við Vífilsstaði. Á síðu skógræktarfélags
Garðabæjar er m.a. sagt að fólk eigi að velja öruggar leiðir fjarri umferðargötum og ef fólk
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Mynd 24. Útivistarkort- gönguleiðir í Garðabæ (Umhverfisnefnd Garðabæjar, 2010).

er á göngu meðfram Vífilsstaðavegi og fer um brúna yfir Reykjanesbraut að fólk eigi frekar
að ganga um hlaðið á Vífilsstöðum það sé öruggari leið en að ganga meðfram
Vífilsstaðaveginum sjálfum þar sem ekki er um neinn göngustíg að Vífilsstaðavatni. Í
nágrenninu má finna nokkra göngustíga eins og t.d. umhverfis Vífilsstaðavatn en hann er
vinsæll útivistarstígur, upp að Gunnhildi á norðanveðri Vífilsstaðahlíð, síðan má finna
göngustíga um og í Heiðmörk og í Smalaholti, en undanfarin ár hefur verið unnið að
fjölgun nýrra útivistarstíga með verkefnum skógræktarhóps Garðabæjar (Skógræktarfélag
Garðabæjar, 2010).

4.6. Rýmisgreining
Rýmisgreining er notuð til að sýna sjónræna upplifun staðarins á landslagseinkennum.
Greiningin er unnin út frá vettvangsferð höfundar og stuðst er að hluta til við aðferðafræði
Kevin Lynch (Lynch, 1960). Í bókinni útskýrir Kevin Lynch hvernig hann notar fimm tákn
til að lýsa og greina staði. Þau eru:
• Línur (e. paths): eru t.d. stígar, vegir, slóðar
• Skil (e. edges): skýr mörk á milli tveggja ólíkra svæða, geta verið bæði
		
manngerð og náttúruleg
• Svæði (e. district): eru einsleit svæði með sitt eigið svipmót eða auðkenni,
		
geta verið bæði manngerð og náttúruleg
• Punktar (e. nodes): þar sem hlutir gerast, fólk mætist eða safnast saman
		
t.d. gatnamót, torg
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• Kennileiti (e. landmarks): hluti svæðisins sem sker sig úr og er áberandi eða
		
fólk þekkir og notar til að staðsetja sig og rata
Á myndunum 25 og 26 eru mismunandi greiningar og voru þær teiknaðar inn á loftmynd.
Þessar greiningar eru hafðar til hliðsjónar við mótun á hönnunartillögu.
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Mynd 25. Myndin sýnir helstu kennileiti nærsvæðisins og greinir frá mismunandi landslagsgerðum.
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Mynd 26. Myndin sýnir helstu svæðin þar sem fólk mætist, umferðarþunga, gönguleiðir og biðstöð strætó.
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4.7. SVÓT-greining
Höfundur framkvæmdi SVÓT-greiningu fyrir svæði Vífilsstaða til að finna Styrkleika,
Veikleika, Ógnanir og Tækifæri svæðisins (mynd 27) (Bell, 2004). Greiningin er byggð
á fyrri greiningum og vettvangsferðum. Markmiðið með henni er sú að hönnunartillagan
verði byggð á styrkleikunum, veikleikarnir takmarkaðir, forðast verði ógnanirnar og koma
auga á tækifærin.

Tækifæri Vífilsstaða liggja helst í þeim miklu
möguleikum sem svæðið og nágrenni þess býður upp á.
Þeim fjölmörgu útivistarsvæðum ásamt einstakri náttúru
sem er í allt kring. Til þess að Vífilsstaðir njóti góðs af
þarf að auka gerð göngustíga og skapa betri tengingar
út frá Vífilsstöðum. Ef Svína-/Vífilsstaðahraun verður
friðað gerir það svæðið enn verðmætara og
Tæ
eykur um leið þá framtíðarsýn sem
ki
höfundur telur að þarna geti blómstrað.
fæ
ri
Aukinni vitund almennings um heilsu
og vellíðan er einnig tækifæri.
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Helstu styrkleikar Vífilsstaða eru byggingarnar,
umhverfið, náttúran, sagan og staðsetningin.
Trjásveigarnir sem standa sunnan megin við
aðalbygginguna undirstika svo sannarlega þá
sérstöðu sem þarna er að finna. Hraunið,
friðun Vífilsstaðavatns og þeir fjölmörgu
útivistarmöguleikar sem eru í
nágrenninu auka ennfrekar á
styrkleika staðarins. Nálægð
við byggð og hversu miðsvæðis
á höfuðborgarsvæðinu
Vífilsstaðir eru er einnig styrkur.
Vífilsstaðir

Veikleikar Vífilsstaða eru helst þeir
að það vantar heildstæða framtíðarsýn
fyrir staðinn.
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Það sem helst ógnar Vífilsstöðum
er umferðin í kring, sá hávaði og
Óg
sú mengun sem af henni hlýst.
na
Fyrirhuguð stofnbraut sem á
ni
að leggja milli Vifilsstaða og
r
Vífilsstaðavatns gæti haft umtalsverð
áhrif á náttúruna og þá útivistarmöguleika sem
þarna eru. Aukin þensla byggðar gæti einnig
verið ógn þar sem þetta er einnig gott byggingarsvæði.

Mynd 27. SVÓT-greining fyrir Vífilsstaði (Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir, 2011).
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4.8. Andi staðar
Þegar fjallað er um ákveðna staði er oft talað um ,,anda staðar“. Eins og segir í bókinni
Andi Reykjavíkur (2008, bls.13):
,,Saga okkar tengist ákveðnum stöðum landsins svo afdráttarlaust að þeir eru
nánast eins og gerendur eða örlagavaldar. Þegar við komum á slíkan stað, sem við
vitum að hefur verið vettvangur atburða sem mótað hefur sögu okkar jafvel öldum
saman, getur staðurinn orkað á okkur og kallað fram sérstök hughrif. Við tölum þá
stundum um anda staðarins”
Hérna er átt við einhverja sérstöðu eða andrúmsloft og oft ekki auðvelt að lýsa en að mati
höfundar er sérstaða Vífilsstaða mikil. Hún felst m.a. í staðsetningu staðarins í landslaginu,
útsýni bæði til fjalla og út yfir Faxaflóann auk glæsilegra bygginga og þeim
trjábeltum sem liggja sunnan við aðalbygginguna. Gróðurbeltin á túni Vífilsstaða
undirstrika byggingarnar og leiða augað annað hvort upp að þeim eða niður að hrauninu
(mynd 28). Að koma þangað er eins og að vera komin burt frá öllu án þess þó að hafa farið
langt. Útsýnið er að mestu náttúran en greina má hljóð frá bílunum sem keyra meðfram
Reykjanesbrautinni. Einstakur staður með mikla sögu.

Mynd 28. Yfirlitsmynd yfir Vífilsstaði og Heiðmörk (Garðabær, 1997).
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5.

Vífilsstaðir, framtíðarsýn

5.1. Forsendur hönnunar
Vífilsstaðir er í augum margra höfuðból Garðabæjar og eins og segir í blaði sem gefið var
út af tilefni 100 ára afmæli Vífilsstaða (Garðabær, 2010) er mikilvægt að varðveita hann
einkum vegna:
• merkrar sögu
• glæsileika
• víðfeðmrar náttúru
Hugmynd höfundar er að varðveita þessa þrjá þætti en um leið að þarna gæti blómstrað
einhverskonar starfsemi í framtíðinni og nefnir höfundur heilsutengda ferðaþjónustu í því
sambandi. Eins og áður hefur komið fram skiptist hún samkvæmt Smith og Puczkó (2009) í
vellíðun (e. wellness) og lækningar (e. medical) sem síðan skiptist í nokkra undirflokka (sjá
töflu). Höfundur ákvað að velja undirflokkinn vellíðunar lækning (e. Medical wellness) en
hann er einmitt mitt á milli vellíðunarferðaþjónustu og lækningarferðaþjónustu (mynd 29).

Tómstundir
og afþreying

Skurðaðgerðir

Vellíðan

Lækningar
Læknismeðferðir

Heildræn
Vellíðunar
lækning

Mynd 29. Heilsutengd ferðaþjónusta og heilbrigður lífstíll (Smith & Puczkó, 2009, 254)

Fólk sem sækir þessa þjónustu vill fá aðstoð frá einhverjum með læknisfræðilega
menntun eins og t.d. lækni eða sjúkraþjálfara þrátt fyrir að það telji sig ekki lasið heldur til
að varðveita og/eða bæta eigin heilsu.
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Vellíðunar lækning skiptist í:
• Meðferðar afþreyingu (e. Therapeutic recreation); öll vellíðunar afþreying virðist
vera skilgreind sem einhverskonar meðferð hvort sem um er að ræða afslappandi
nudd eða erfið líkamsrækt. Heilsa og vellíðun er stundum bætt með afþreyingu 		
eins og garðrækt, eldamennsku og íþróttum. Það að fólk fái tækifæri að komast í
einhverja afþreyingu sem veitir því hugarró eða tækifæri til að byggja sig upp.
• Lífstílstengda endurhæfingu (e. Rehabilitation, lifstyle related): með
endurhæfingu getur verið átt við ferli þar sem fólk með fötlun, alvarleg eða 		
langvarandi veikindi gengur í gegnum til að ná eða viðhalda líkamlegri,
vitsmunalegri og félagslegri hæfni. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni
(WHO) (2011b) er endurhæfing skilgreind þannig:
		
,,Endurhæfing miðar að því að skjólstæðingur nái aftur eins góðri
		
líkamlegri, andlegri og félagslegri færni og unnt er. Hún felur í sér
		
öll þau úrræði sem miða að því að draga úr áhrifum fötlunar og þeim
		
		

hindrunum sem fötlunin veldur. Hún felur jafnframt í sér þau úrræði
sem gera fötluðu fólki kleift að vera virkir þjóðfélagsþegnar.”

Með lífstílstengdri endurhæfingu þá er fólk að sækjast meira eftir líkamlegri
vellíðan eða einhverskonar andlegri uppbyggingu. Það sækist þá eftir því að 		
breyta um umhverfi, komast í burtu úr sinni daglegri rútínu, stressi eða einhverju
öðru sem hrjáir það og vinna í því að sameina anda, huga og líkama samanber vellíðunarhjól ferðamannsins (sjá mynd xx).
• Starfsvellíðun (e. Occupational wellness): einblínir á þá vellíðun sem fólk fær í 		
vinnunni en þannig er ekki reyndin með alla. Sumir geta orðið háðir vinnunni og
ná ekki að finna jafnvægið milli vinnunnar og hins daglega lífs. Þetta lýsir sér 		
þannig að þeir vinna of mikið, fá ekki lengur ánægju úr starfinu, þjást af stressi 		
og eru jafnvel fastir í rútinu sem þeir ná sér ekki úr. Þættir eins og kulnun í starfi
og það að vera úrvinda í lok dags gæti átt við fjölda fólks í hinum vestræna heimi
þar sem vinnutíminn er langur og lítið er um frí. Vinnubúðir gætu þá verið 		
málið þar sem einblítt er á hópefli, þætti til að draga úr stressi, leiðir til að finna
jafnvægi milli vinnunnar og hins félagslegs þáttar og jafnvel leiðir til að gera fólk
að betri starfsmanni og þannig reynt að auka starfsvellíðan aftur.
• Sjómeðferðir (e. Thalassotheraphy): Sjómeðferð snýst um að nota sjó, leir og þara
sem fólk baðar sig upp úr eða ber á sig. Steinefnin sem finna má í sjó eru talin 		
hafa góð áhrif í líkama og sál.
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• Næringar og afeitrunarprógrömm (e. Nutritional and Detox programmes):
Góð næring er eitthvað sem alltaf er verið að leggja meiri og meiri áherslu á.
Í heimi þar sem offita er að verða töluvert vandamál skiptir næring miklu máli.
Fjölmargir staðir eru farnir að bjóða upp á næringartengdar meðferðir fyrir
fólk sem er að reyna að grennast eða jafnvel bara að læra að borða holla fæðu. 		
Detox eða afeitrunarmeðferð er ein tegund meðferðar þar sem áherslan er 		
lögð á að hreinsa líkamann að innan. Boðið er upp á næringarríka fæðu og þá 		
helst lífrænt ræktaða sem á að veita líkamanum þá orku sem hann þarfnast. 		
Þannig fær einstaklingurinn meiri orku og betri vellíðan.
								
(Smith & Puczkó, 2009)
Þessa þætti telur höfundur að vel sé hægt að yfirfæra á Vífilsstaði og nágrenni samkvæmt
áður gerðum staðháttagreiningum og vettvangsathugunum. Þar sem þarfir þessara flokka eru
þó mismunandi ákvað höfundur að skipta afmarkaða svæðinu upp í nærumhverfi (e. micro)
og fjærumhverfi (e. macro). Í nærumhverfinu verður stílað inn á lækningu en í
fjærumhverfinu á vellíðan. Höfundur ákvað að taka einkennismerki (e. logo) Landspítalans
háskólasjúkrahús sem táknar umhyggju og skjól sér til fyrirmyndar (mynd 30) (Landspítali,
2009b) og nota það til að aðgreina svæðin betur (mynd 31).

Mynd 30. Merki Landspítalans lagt ofaná svæði Vífilsstaða
(Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir, 2011)
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Mynd 31. Aðgreining á svæðum. Krossinn er nærumhverfið og inn í hann falla byggingarnar þar sem áhersla
er lögð á lækningu og margvíslegar læknismeðferðir. Geirarnir fjórir eru fjærumhverfið þar sem áhersla er
lögð á vellíðan, uppbyggingu og endurhæfingu. Mynd unnin á loftmynd (Karl Arnar, 2011).

5.2. Lækning - nærumhverfið
Hérna leggur höfundur áherslu á byggingarnar
og eins og áður hefur komið fram voru
Vífilsstaðir byggðir til að hjúkra veiku fólki
og bjuggu starfsmenn spítalans í húsunum
þar í kring. Hugmynd höfundar er að þarna
verði áfram læknisfræðileg þjónusta,
þá einkum í formi endurhæfingar sem fer
Lækning
fram innandyra og heilsumeðferðir, ásamt
1- Skrúðgarður- garðmeðferð
því að í gömlu sjúkrahúsabyggingunni sé

4
3

1
Lækning

2- Endurhæfingarsvæði

boðið upp á gistimöguleika og veitingaaðstöðu
3- Matjurtagarður
fyrir þá sem þangað vilja koma (mynd 32).
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Mynd 32. Lækning

Til að áfangastaður geti flokkast sem staður sem býður upp á læknisþjónustu þarf að hafa í
huga nokkra þætti eins og t.d.:
• Læknar þurfa að vera á svæðinu sem kunna og þekkja þá starfsemi og þá
þjónustu sem í boði er.
• Aðstaðan þarf að vera búin nauðsynlegum tækjum og vera fyrir þær greiningar
sem gera þarf á þeim sem eru að sækja þangað læknisþjónustu.
• Gistiþjónusta þarf að vera í beinum tengslum við læknisþjónustuna, þar sem
gætt er að hreinlæti en jafnframt sé hugsað um að hafa hlýlegt og þægilegt
andrúmsloft.
• Matarþjónustan þarf að geta boðið upp á þann mat sem ráðlagt er af læknum
staðarins.
• Stefna ætti að því að hafa staðsetningu og andrúmsloft svæðisins á rólegum
stað þar sem hægt er að slaka á.
• Samgönguinnviðirnir mega ekki trufla læknisþjónustuna. Þess vegna þurfa
helstu akvegirnir að vera fyrir utan svæðið og ekki innan þess.
• Gæta þarf að gæðum staðarins og verndun umhverfisins. Banna eða takmarka
þarf allan mengandi iðnað í nágrenninu.
• Í byggingarreglugerðum þarf að stefna að því skapa afslappandi andrúmsloft
og um leið varðveita samfellda ásýnd staðarins
								

(Smith & Puczkó, 2009)

Að mati höfundar eiga Vífilsstaðir hér vel heima enda var staðurinn upprunalega ætlaður til
að lækna og bæta heilsu fólks. Ýmislegt þyrfti þó að bæta og laga, eins og t.d. húsin sem nú
hýsa suma starfsmenn Landspítala háskólasjúkrahús en þau þyrfti að taka verulega í gegn.
Höfundur fer ekkert meira í endurgerð eða uppbyggingu húsa á staðnum. Mikilvægt finnst
honum þó að yfirbragð og glæsileiki staðarins viðhaldist því þegar vinna á að betri líðan
eða að einhverskonar bata- eða heilunarferli skiptir umhverfið og andrúmslofið miklu máli
(mynd 33).

Mynd 33.
Vífilsstaðir
(Kjartan Sigurðsson, 2007)
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5.3. Vellíðan - fjærumhverfið
Umhverfi Vífilsstaða er sannkölluð náttúruperla og býður upp á fjölmarga möguleika til
útivistar og endurhæfingar (mynd, 34). Staðurinn er tilvalinn undir starfsemi fyrir fólk sem
býr við streitu, lífstílstengd vandamál og vill bæta eigin heilsu. Höfundur vill skapa þann
möguleika að hægt verði að dvelja á Vífilsstöðum í lengri eða skemmri tíma, vegna þeirra
afþreyingarmöguleika og meðferðarúrræða sem umhverfi staðarins getur boðið upp á.
,,Grænt umhverfi“ er mikilvægt fyrir manneskjuna eins og fjölmargar rannsóknir sýna, og
talið er að það geti unnið á kvíða og streitu og veitt fólki aukna orku (Marcus & Barnes,
1999).

Vífilsstaðir

Mynd 34. Opin óbyggð svæði, mynd úr aðalskipulagi Garðabæjar (Garðabær, 2007).
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Fjærumhverfið flokkar höfundur upp í fjóra mismunandi flokka. Með því að skipta svæðinu
telur hann að hægt verði að leggja mismunandi áherslur á hvert svæði fyrir sig og ná þannig
betri nýtingu (sjá mynd).
5.3.1 Svæði 1. Skrúðgarður- garðmeðferð
Á þessu svæði (mynd 35) vill höfundur reyna
að endurvekja hugmynd Jóns H. Björnssonar
á skrúðgarði við Vífilsstaði og að hann verði
notaður sem hluti af meðferðarprógrammi.
Í uppdræti Jóns af skipulaginu var m.a. lögð
áhersla á fjölmargar hávaxnar trjátegundir en
einnig fjölbreyttan lágvaxin runnagróður eins
og t.d. kvisti og rósir, berjarunna og fjölærar Mynd 35. Staðsetning á svæði 1 (Garðabær, 2010).
blómategundir og átti þetta allt að renna
saman og mynda eðlilegan landslagsgarð (Arndís S. Árnadóttir, 2002). Eins og staðan er
í dag eru þessar plöntur lítið sjáanlegar og úr því vill höfundur bæta. Á 100 ára afmæli
Vífilsstaðaspítala gáfu Oddfellow menn staðnum minnismerki til minningar um stofnun
heilsuhælisfélagsins sem stofnað var 19. nóvember 1906 og átti mikinn þátt í byggingu
Vífilsstaðahælis (Oddfellow, 2010) (mynd 36). Minnismerkið stendur á opnu grassvæði
norðan megin við spítalann við gamla ungmennafélagslundinn og telur höfundur það svæði
upplagt og að þar verði hægt að skapa fallegt og afslappað svæði þar sem fólk getur fengið
sér sæti og notið gróðursins (myndir 37 og 38).

Mynd 36.
Minnismerkið sem Oddfellowmenn
gáfu Vífilsstöum í tilefni 100 ára
afmælisins árið 2010
(Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir, 2011).
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Mynd 37 og 38. Hugmyndir að hönnun (Severtsen, 2011).

Varðandi meðferðarþáttinn þá er garðameðferð ein tegund meðferðar sem notuð hefur verið
m.a. á sjúkrahúsum, í skólum og í samfélögum. Samkvæmt skilgreiningu The American
Horicultural Therapy Association (AHTA) er garðmeðferð (Napolitano, 2011):
,, ákveðið kerfi sem notar plöntur, garðyrkjustörf og það náttúrulega í umhverfinu
sem hluta af faglegu meðferðarprógrammi og endurhæfingu. Ávinningurinn af
garðmeðferð er m.a. líkamleg hreyfing, ánægja og slökun. Meðferðin þróar
mismunandi færni t.d. í skapandi tjáningu, skynjun og örvun ásamt andlegum,
félagslegum og persónulegum vexti manneskjunnar“.
Í grein eftir Clare Cooper Marcus (2005) vitnar hún í kenningar Roger Ulrich’s um það
hvað þarf að huga að þegar byrjað er að hanna svæði i kringum spítala á þeirri forsendu að
garðar hjálpa til við að draga úr streitu. Það sem þarf að huga að er:
• að skapa tækifæri fyrir líkamlega hreyfingu og líkamsrækt
• hafa svæði þar sem fólk getur verið eitt með sjálfum sér eða sínum nánustu eða
þar sem fólk getur tekið eigin ákvarðanir og upplifað stjórn á eigin tilfinningum.
• hafa stað sem hvetur fólk til að hitta annað fólk og upplifa félagslegan stuðning.
• að veita fólki aðgang að náttúru og öðrum jákvæðum þáttum.
auk þess nefnir hún að huga þurfi að sýnileika, aðgengi, kunnugleika, ró og kyrrð,
þægindum og einhverskonar jákvæðri list. Þessa þætti telur höfundur mikilvægt að hafa til
hliðsjónar varðandi hönnun garðsins (mynd 39 og 40).
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1
Lækning

Mynd 39. Svæði 1. Skrúðgarður- garðmeðferð.

Vífilsstaðavegur

Skrúðgarður

Grunnskóli
Minnismerki
Vinnuskúr

Mynd 40. Hugmynd að skrúðgarði.
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5.3.2 Svæði 2. Endurhæfing
Í vellíðunar lækningum er endurhæfing og
hreyfing mjög mikilvæg. Á svæði 2 (mynd
41) vill höfundur að skipulagt verði fjölbreytt
endurhæfingarsvæði þar sem fólk getur bætt
líkamlega heilsu með margvíslegum æfingum.
Samkvæmt greiningu höfundar (sjá kafla 4.5)
eru margar góðar gönguleiðir umhverfis
Vífilsstaði sem hægt er að ganga eða hjóla á
og vill höfundur gera betri tenginu við þær
Mynd 41. Staðsetning á svæði 2 (Garðabær, 2010).
og nýta þannig þetta fallega umhverfi sem
staðurinn hefur upp á bjóða. Hugmynd er að gera göngustíg að sunnanverðri Vífilsstaðahlíð
en upp með henni liggur gönguleið að vörðunni Gunnhildi en sú gönguleið var oft farin af
berklasjúklingum. Þeir gengu hana sér til heilsubótar og var talið batamerki ef menn
komust þangað áfallalaust. Þannig er einnig búið að tengja Vífilsstaði við Vífilsstaðavatn en
umhverfis vatnið eins og áður hefur komið fram er góður göngustígur.

Mynd 42. Séð frá vörðunni Gunnhildi á Vífilsstaði (Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir, 2011).

Einnig er lögð áhersla á ,,Berklastíginn” sem liggur frá Vífilsstöðum í gegnum Svína- og
Vífilsstaðahraun (sjá mynd 42), þannig má tengja svæðið við Náttúrufræðistofnun Íslands
sem gæti verið góð afþreying fyrir gesti Vífilsstaða. Gera stíginn þannig að sjúklingar geta
gengið hann og um leið notið þeirra upplifunar sem felst í því að ganga í gegnum hraun, en
þetta gæti erlendum ferðamönnum þótt afar einstakt.
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Neðan við þetta svæði liggur Vatnsmýrin (mynd 43) og í aðalskipulagi Garðabæjar er gert
ráð fyrir því að þetta svæði þróist sem náttúrugarður eins og sjá má á mynd 13. Höfundur
leggur til að þarna verði lögð áhersla á endurheimt votlendis með tilheyrandi uppbyggingu
vistkerfa og þannig verði jafnframt hugmynd Jóns H. Björnssonar að veruleika. Til að
leggja áherslu á endurhæfingu og þá einstöku eiginleika sem vatn hefur á sál og líkama væri
gott að hafa þarna aðstöðu fyrir þætti eins og hugleiðslu eða jafnvel afmarkað svæði þar
sem fólk gæti fengið sér sæti og notið þess að horfa á vatnið sem auðugt er af lífi.

Mynd 43. Horft yfir Vatnsmýrina í norður í áttina að Vífilsstöðum (Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir, 2011).

Til að fá hugmyndir að góðu almennu endurhæfingarsvæði talaði höfundur við
sjúkraþjálfara. Benti hann á að gott væri m.a. að hafa tröppur með handriði, góðar
göngubrautir, tæki til að auka líkamlegan styrk og jafnvel ef hægt væri að bjóða upp á
víxlböð (Elín Björg Harðardóttir, sjúkraþjálfari, munnleg heimild, 8. apríl 2011).
Víxlböð er þekkt aðferð og hluti af heildrænni meðferð sem eykur blóðflæði og þrek fólks
með því að láta það ganga til skiptist í köldu og heitu vatni (Heilsustofnun NLFÍ, 2011).
Allt eru þetta hugmyndir sem höfundur telur að vel sé hægt að framkvæma á þessu svæði
(myndir 44 og 45).
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Lækning

2
Mynd 44. Svæði 2. Endurhæfingarsvæði.
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Endurhæfingarsvæði

Hugleiðslusvæði

Heiðmörk

Vatnsmýri
Mynd 45. Hugmynd að endurhæfingarsvæði.
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5.3.3 Svæði 3. Matjurtagarðar
Á svæði 3 (mynd 46) leggur höfundur til að
gerðir verði matjurtagarðar og að
grasbrekkan verði í stöllum (mynd 47).
Eins og komið hefur fram var á árum
berklahælisins stunduð þarna töluverð
ræktun matjurta (mynd 48) og vill höfundur
að túnið verði aftur notað undir slíkt þar sem
möguleikarnir eru vel fyrir hendi. Með því Mynd 46 Staðsetning á svæði 3 (Garðabær, 2010)
væri hægt að fara út í ræktun á
lífrænt ræktuðu grænmeti sem gæti styrkt staðinn og orðið hluti af lífstílstengdri meðferð
og mikilvægur þáttur í næringar og afeitrunarprógrammi sem boðið væri upp á. Einnig gæti
þetta tengst svæði 1 og verið einn þáttur af garðmeðferð (mynd 49 og 50).

Mynd 47.
Gamli bærinn á Vífilsstöðum 1910
með berklahælið í baksýn
(Garðabær, 2010)

Mynd 48.
Hugmynd að útfærslu- stallar í brekku
(Áke E:son Lindman, 2010).
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Mynd 49. Svæði 3. Matjurtagarðar
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Lækning

Skógræktarsvæði

Göngustígur
Vífilsstaðalækur
Mynd 50. Hugmynd að matjurtagörðum og stöllunum í grasbrekkunni.
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5.3.4 Svæði 4. Menning
Í Garðabæ hefur undanfarin ár verið lögð
töluverð áhersla á öflugt menningarlíf. Árið
2004 hófst undirbúningur að menningarstefnu
bæjarins með það að leiðarljósi að mynda
heildarstefnu sem næði til þeirra safna og
menningarstofnana sem fyrir eru í bænum. Í
bæklingi sem gerður var í tilefni þess segir:
,,mikilvægt að hlúa að menningarverðmætum Mynd 51. Staðsetning á svæði 4 (Garðabær, 2010).
í bænum og huga að leiðum til að styrkja þar starf enn frekar” (Garðabær, 2005, 8). Einnig
segir (2005, 29): ,,Gera merkilegri sögu Vífilsstaða skil í samvinnu við eigendur og
rekstraraðila, t.d. með því að koma fót á minjasafni sem tengist sögu og rekstri Vífilsstaða”.
Svo segir (2005, 27): ,,Skapa Hönnunarsafni Íslands viðunandi starfsaðstöðu...gera
staðsetningu og byggingu Hönnunarsafns sýnilega og táknræna þar sem hlutverk og
sérstaða safnsins er áréttuð í byggingarstíl þess”. Þegar höfundur las þetta sá hann tækifæri
sem nýst gæti hugmynd verkefnisins. Starfsemi Hönnunarsafns Íslands gæti verið staðsett á

Mynd 52. Merki Hönnunarsafns Íslands
(Hönnunarsafn Íslands, 2011).

Vífilsstöðum og telur höfundur að gamla fjósið og
bílastæðahúsið sé upplagt fyrir safn sem sinnti
listhandverki, iðnhönnun og sýndi gamla safngripi m.a.
frá tímum berklahælisins (mynd 51). Safnið gæti orðið
hluti af meðferðaprógrammi og/eða hluti af afþreyingu
fyrir heilsuferðamanninn. Svæðið fyrir framan yrði
síðan hannað með vísan í einkennismerki (e. logo)

Hönnunarsafns Íslands (mynd 53). Merki safnsins vísar í völundarhús (e. labyrinth) en
það á rætur að rekja allt aftur í gríska goðafræði og þjónar táknrænum skilningi. Að ganga
um eða í völundarhúsi er sögð vera afar persónuleg og andleg reynsla þar sem fólk öðlast
innsýn í sitt raunverulega eðli (WebEcoist, 2011). Til eru mismunandi gerðir völundarhúsa
eins og sjá má á myndum 54 og 55. en hönnunarhugmynd má sjá á mynd 56.

Mynd 53. Völundarhús mótað í jarðveginn
(Therapeuticlandscapesnetwork, 2011)

Mynd 54. Hellulagt völundarhús
(Millbrook Baptist church, 2011)

39

4
Lækning

Mynd 55. Svæði 4. Menning.
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Mynd 56. Hugmynd að staðsetningu hönnunarsafnsins og völundarhúsi.

40

5.3.5 Niðurstöður hönnunar
Samanber ofangreinda umfjöllun hafa Vífilsstaðir og svæðið þar í kring alla þá
möguleika að þarna verði rekin heilsutengd ferðaþjónusta og þá sérstaklega vellíðunar
lækning. Umhverfið í kringum Vífilsstaði býður upp á fjölmarga útivistarmöguleika og
góða tengingu við náttúruna. Með hugmyndum höfundar er byggingunum í nærumhverfinu
gefið nýtt hlutverk og svæðin umhverfis byggingarnar eða fjærumhverfið nýtt undir þá
starfsemi sem þar væri rekin (mynd 57).

Mynd 57. Hönnunartillaga að fjærsvæðinu - yfirlitsmynd
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Mynd 58. Hönnunarsafn Íslands.

Mynd 59. Vellíðunarlækning á Vífilssstöðum.
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6.

Lokaorð

Tilgangur þessa verkefnis var að skoða nýjar áherslur um framtíðarnotkun Vífilsstaða.
Hugmyndin var að draga fram styrkleika staðarins og skapa tækifæri til uppbyggingar.
Spurningin sem leitast var við að svara var:
Er framtíðarsýn Vífilsstaða sem heilsutengdur ferðaþjónustustaður
möguleiki án þess að saga og yfirbragð staðarins glatist?
Með hugtakinu heilsutengd ferðaþjónusta að leiðaljósi ásamt niðustöðum þeirra greininga
sem höfundur gerði bendir það eindregið til þess að Vífilsstaðir hafa alla burði til þess að
bjóða upp á góða þjónustu tengda vellíðunarlækningum sem er undirflokkur heilsutengdrar
ferðaþjónustu (Smith & Puczkó, 2009).
Í dag er full ástæða að huga að Vífilsstöðum þannig að staðurinn sjálfur fái að halda sinni
virðingu og reisn. Sú metnaðarfulla starsemi sem rekin var þar á síðustu öld er fordæmi
fyrir því hverskonar starsemi þarna er hægt að reka. Nú þarf hins vegar að huga að
framtíðinni og þeim fjölmörgu tækifærum sem liggja í áherslubreytingum sem eiga sér
stað í þjóðfélaginu, þar sem hugtökin velferð og heilsa er að verða daglegt umhugsunarefni
fólks.
Að mati höfundar gætu jafnvel heilu fjölskyldurnar komið þangað til dvalar og allir gætu
fundið eitthvað við sitt hæfi þar sem heilsa og almenn vellíðan væri í fyrirrúmi.
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