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INNGANGUR

1

Skipulagssvæðið tekur til lands Hamragarða, sem er í eigu Rangárþings eystra og Seljalandstorfu sem er
sameign allmargra aðila.
Skipulagssvæðið sem er um 90 ha er afmarkað af línu ofan hamrabrúnar í austri, að vegamótum Þórsmerkurvegar og Suðurlandsvegar í suðri. Fylgir Suðurlandsvegi að Markarfljóti, sem markar vesturmörk svæðisins
og norður fyrir Gljúfurá. Aðkoma að Seljalandsfossi er frá Suðurlandsvegi um Þórsmerkurveg og af honum
inn á bílastæði við Seljalandsfoss og hins vegar að tjaldsvæði að Hamragörðum.
Hamragarðar og Seljalandsfoss eru einn fjölsóttasti ferðamannastaður Suðurlands. Þórsmerkurvegur liggur
um svæðið en um hann er meginleið inn í Þórsmörk, eitt fjölfarnasta ferðamannasvæði landsins.
Deiliskipulag Hamragarða hefur verið í ferli frá því snemma árs 2013. Deiliskipulagstillaga var auglýst á
tímabilinu 16. júní - 28. júlí 2016. Allmargar umsagnir og athugasemdir bárust við tillöguna á auglýsingatíma
hennar. Umsagnaraðilar bentu m.a. á mögulega flóðahættu í farvegi Markarfljóts. Þá var bent á hvort skoða
ætti möguleika á að lækka þjónustubyggingu til að draga úr sjónrænum áhrifum hennar. Bent var á að skoða
með styttingu göngustíga og að fella út skammtímastæði næst fossinum. Þá er brýnt að huga vel að minjum
á svæðinu og lögð áhersla á að loka núverandi vegtengingu við Suðurlandsveg þegar ný kæmist í gagnið.
Gerðar voru athugasemdir sem m.a. snéru að því að nýr vegur og breytt aðstaða þrengdu að núverandi
frístundahúsi Rangæingafélagsins og gætu valdið lakari hljóðvist þar. Einnig voru gerðar athugasemdir vegna
breyttrar ásýndar sem skapast muni af bílastæðum og nýrri miðstöð, sérstaklega vegna ásýndar frá
fossinum. Þá kunni tillagan að skapa núverandi rekstraraðilum og landeigendum fjárhagslegt tjón vegna
staðsetningar hennar í landi sveitarfélagsins og að núverandi veitingaaðstaða verði lögð af. Þá er einnig bent
á að aðrir kostir hafi ekki verði skoðaðir nægilega vel eða að ekki sé þörf á svona mikilli uppbyggingu.
Í ljósi athugasemda ákvað sveitarstjórn að skoða mögulegar breytingar á útfærslu þjónustumiðstöðvar,
bílastæða og stíga, til að reyna að draga enn frekar úr sýnileika mannvirkja.
Hér á eftir er greint frá helstu forsendum fyrir stefnumörkun deiliskipulagsins (kafli 2), líkleg áhrif af
mismunandi valkostum eru borin saman í umhverfisskýrslu (kafli 3) og stefnumörkun deiliskipulagsins er
sett fram í kafla 4.

1.1

MARKMIÐ

Rangárþing eystra leggur áherslu á að þróa ferðamannastaði í sátt við umhverfi og samfélag. Meginmarkmið
deiliskipulagsins tekur mið af því að styrkja heildarmynd staðarins samhliða því að anna þeim fjölda
ferðamanna sem sækir staðinn heim:







Bæta aðstöðu ferðamanna en um leið að draga úr álagi á viðkvæm svæði.
Gera öruggari leið gegn um svæðið, m.a. bæta aðkomu íbúa sem búa við Þórsmerkurveg.
Laga aðkomu og skilgreina bílastæði.
Finna heppilegan stað fyrir upplýsinga- og þjónustumiðstöð.
Byggja upp heildstætt stígakerfi sem dreifir umferð um svæðið.
Bæta aðgengi fyrir alla á sem stærstum hluta svæðisins.

Mynd 1 a, b og c: Ólík sjónarhorn innan skipulagssvæðisins: Kverkin (a). Sjónarhorn ofan af hömrum hjá
Gljúfurá til suðurs - Seljalandsfoss og Markarfljót í fjarska (b) og gamli Hamragarðabærinn á gömlu túni
(c).

Steinsholt ehf, EFLA ehf.
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SKIPULAGSGÖGN

Skipulagsuppdrættir eru unnir á loftmyndir frá verkfræðistofunni Eflu ehf og Loftmyndum ehf, kortagrunnar
eru IS50v frá LMÍ, auk kortagrunna Rangárþings Eystra. Skipulagsgögn eru eftirfarandi:
 Yfirlitsuppdráttur deiliskipulags í mkv. 1:5.000.
 Deiliskipulagsuppdráttur af miðsvæði í mkv. 1:2.000.
 Greinargerð ásamt umhverfisskýrslu.

1.3

FYRIRLIGGJANDI STEFNUMÖRKUN

1.3.1 Eldri skipulagshugmyndir
Ekki er til deiliskipulag af svæðinu en fyrir liggja nokkrar eldri skipulagshugmyndir sem unnar voru af
Teiknistofunni Skólavörðustíg 28 og Landslagi ehf. Þar koma m.a. fram hugmyndir um færslu Þórsmerkurvegar til vesturs að varnargörðum við Markarfljót og byggingu miðstöðvar vestan núverandi Þórsmerkurvegar. Einnig hafa Sveinn Rúnar Traustason og Oddur Hermannsson komið að hönnunarverkefnum á
svæðinu, einkum í næsta nágrenni við Seljalandsfoss.

1.3.2 Aðalskipulag Rangárþings eystra
Aðalskipulag Rangárþings eystra 2012-2024 var staðfest í maí 2015. Samhliða gerð deiliskipulags er unnið
að breytingu á aðalskipulaginu þar sem skipulagssvæðinu er breytt í afþreyingar- og ferðamannasvæði, legu
Þórsmerkurvegar um svæðið er breytt og legu megin göngu- og reiðleiða. Innan skipulagssvæðisins eru
svæði sem eru merkt sem K61, sem eru áhugaverðir staðir innan sveitarfélags, hluti Kötlu jarðvangs.
Landsvæðið vestan Þórsmerkurvegar er undir hverfisvernd og hlíðin milli Seljalandsfoss og Gljúfrabúa er á
náttúruminjaskrá. Reiknað er með að breytt aðalskipulag og deiliskipulagstillagan verði auglýst samtímis.

1.3.3 Katla Jarðvangur
Katla jarðvangur var stofnaður árið 2010 sem sjálfseignarstofnun og nær yfir allt land þriggja sveitarfélaga;
Rangárþings eystra, Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps. Flatarmál jarðvangsins er um 9.500 km2 eða rúm 9%
af flatarmáli Íslands.
Megintilgangur með stofnun jarðvangsins er að vernda og nýta jarðfræði- og menningarminjar svæðisins, í
þágu sjálfbærrar þróunar og eflingar byggðar1. Hugtakið jarðvangur er alþjóðlegt viðmið þar sem lögð er
áhersla á skýra stefnu um sjálfbæra þróun á ákveðnu svæði sem byggir á að náttúrutengd ferðaþjónusta,
staðbundin framleiðsla og efnahagsleg framþróun tengd starfseminni sé höfð að leiðarljósi. Ætlunin er að
sveitarfélögin vinni markvisst að uppbyggingu innviða og gerð upplýsinga- og fræðsluefnis í samstarfi við
aðra hagsmunaaðila. Þannig er með jarðvanginum, stuðlað að öflugu markaðsstarfi innanlands sem utan og
eflingu atvinnulífs og stoðkerfa.

1.3.4 Landsskipulagsstefna 2015-2026
Í landsskipulagsstefnu eru sett fram eftirfarandi viðmið sem eiga við á skipulagssvæðinu: Byggð falli að
landslagi og náttúru og mikilvægt er að huga að ásýnd og yfirbragði nýrra mannvirkja. Jafnframt þarf að
huga að hagkvæmri staðsetningu m.t.t. veitumannvirkja og tenginga við samgöngur. Áhersla er lögð á
greiðar, öruggar og vistvænar samgöngur og fjölbreyttan ferðamáta. Skilgreindar verði göngu- reið- og reiðhjólaleiðir.
Leitast verði við að varðveita náttúru- og menningargæði. Sveitarfélög geta mótað stefnu um verndun
svæða sem þau telja verðmæt vegna sögu, náttúru eða menningar, með því að setja þau undir hverfisvernd.

1

(jardvangur.is, 2013).
Steinsholt ehf, EFLA ehf.
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FORSENDUR
STAÐHÆTTIR

Seljalandsfoss og Hamragarðar er í Rangárþingi eystra, norðan þjóðvegar nr. 1 rétt austan við
Markarfljótsbrú og aðkoma að svæðinu er um Þórsmerkurveg (nr. 249). Fossinn er í Seljalandsá og sést langt
að. Seljalandsá á upptök á aurunum framan við Tröllagil áður en hún fellur fram af um 62 m háum fornum
sjávarhömrum. Seljalandsfoss er sérstakur því hægt er að ganga bak við hann.

Mynd 2. Séð yfir hluta skipulagssvæðisins, Seljalandsfoss fyrir miðri mynd.
Nokkru norðan við Seljalandsfoss er Gljúfrabúi (Gljúfur(ár)foss) í Gljúfurá, en hann fellur ofan í þröngt gljúfur
og er aðeins sýnilegur ef gengið er inn í gljúfrið eftir árfarveginum eða horft á hann ofan frá (Mynd 3c). Hægt
er að ganga eftir stíg meðfram hlíðinni milli fossanna og einnig er unnt að ganga upp með ánum fyrir ofan
hamrana og upplifa þar fleiri fossa og flúðir. Ofan af hömrunum er einnig gott útsýni til Vestmannaeyja, yfir
Markarfljót og Landeyjar og til fjalla í norðri og norðvestri.

Mynd 3a, b og c: Fossarnir á svæðinu, Seljalandsfoss (a og b) og Gljúfrabúi.
Hamragarðar er gamalt býli sem hefur verið í eyði frá því árið 19632. Fjöldi skráðra fornminja eru á
skipulagssvæðinu og sýnilegar tóftir og bæjartröð að gamla býlinu. Bærinn stendur á túni sem í dag er nýtt
sem tjaldsvæði. Elsti hluti bæjarins er talinn vera frá því um 1780 en viðbygging er frá árinu 19043. Gamalt
tún er í kringum Hamragarðabæinn en einnig er annað gamalt tún, Fosstún, við Seljalandsfoss. Tóftir útihúsa
sem tilheyrðu Hamragarðabýlinu eru m.a. á bæjartúninu og ofan við hamrana, upp af svokölluðu Stígsgili.
Minjar um virkjunarsögu eru í og við Myllulæk (Fitjalæk) sem rennur niður hlíðina milli fossa. Gamall vegur
og hlaðin brú yfir Fosstúnslækinn sem er nokkru fyrir norðan Seljalandsfoss, liggur nokkuð samsíða núverandi vegi.
Almennt séð, dregur svæðið til sín ferðamenn vegna fossanna sem blasa við frá Suðurlandsvegi. Ár og
2

(Guðlaug Vilborgardottir & Margrét Hrönn Hallmundardsdóttir, 2007).
(Þorsteinn Jónsson, 2014).
Steinsholt ehf, EFLA ehf.
3
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lækjarfarvegir einkenna einnig svæðið þar sem þeir liðast niður á sléttlendið. Nokkur áhugi hefur verið á
frekari uppbyggingu á staðnum.
Í skipulagsvinnu er tekið tillit til svokallaðra takmarkandi þátta í landslaginu. Takmarkandi þættir eru sýndir
í viðauka, kafla 6.2, þar sem gerð er grein fyrir hamrasvæði, menningarminjum, útsýnisbelti, votlendi, belti
meðfram fallvötnum, vegum og varnargörðum.

2.1.1 Náttúrufar
Gljúfur- og hellamyndanir eru til vitnis um rof og landmótun náttúrunnar. Hamrarnir eru fornir sjávarhamrar
og flatlendið er votlent að hluta en einnig eru þar uppgrónir aurar Markarfljóts. Svæðið hefur mikla sögu að
geyma, sérstaklega í jarðsögulegu tilliti. Landgreining er sýnd á mynd í viðauka, kafla 6.1, þar sem gerð er
grein fyrir hamrasvæði, votlendi, túnum, öðru gróðurlendi, vatnsföllum, vegum og varnargörðum.

Mynd 4. Séð yfir skipulagssvæðið úr gili við Myllulæk; Seljalandsfoss lengst til vinstri, votlendi vestur undir
hömrunum og Hamragarðabærinn á gömlu túni til hægri (Mynd: Anton Kári Halldórsson, 2013).
Svæðið er vel gróið austan Þórsmerkurvegar, í hlíðunum er graslendi en á flatlendinu er ýmist mosi eða
annar melagróður og svo votlendisgróður neðan Fitjalækjar. Vestan Þórsmerkurvegar eru aurar meira og
minna uppgrónir, gróðurhula því nokkur en jarðvegur víða rýr.
Kverkin er syðst á skipulagssvæðinu. Arnlaug Samúelsdóttir gaf Skógræktarfélagi Vestur-Eyfellinga landið
árið 1955 til skógræktar, til minningar um eiginmann sinn, Kristján Ólafsson. Plantað var í landið og það síðar
afhent afkomendum gefanda til umsjónar árið 19814. Þar er nú myndarlegur skógarreitur.
Svæðið er áhugavert útivistarsvæði og merkur staður í sögulegu tilliti. Þar eru fornir „Þingvellir“ V-Eyfellinga
og þinghús þeirra er Kverkarhellir, sem er manngerður og rannsóknir benda til að hann sé frá því um
landnám5.
Kverkin er auðkennd sem skógræktarsvæði, SL-411 í Aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024.
Flatlendið undir hömrunum á milli fossanna er mjög votlent og vatn sytrar víða niður brekkurnar. Seljalandsá
rennur frá Seljalandsfossi og framhjá núverandi bílastæði og suður fyrir þjóðveg þar sem hún sameinast
Markarfljóti. Fitjalækur rennur meðfram hlíðinni og sameinast Seljalandsá við bílastæðið. Einnig er þónokkuð votlendi vestan við Þórsmerkurveg og vestur að varnargarði Markarfljóts.

4
5

(Rangárþing eystra, 2015).
(Rangárþing eystra, 2015).

Steinsholt ehf, EFLA ehf.
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Vindrós (Mynd 5) sýnir tíðni
vindátta yfir árið fyrir veðurstöðina Sámsstaði, en það er sú
veðurathugunarstöð sem er
næst skipulagssvæðinu6. Samkvæmt grafinu eru ríkjandi
hvassar suðlægar vindáttir og
oftast SSA-átt. Samkvæmt staðkunnugum eru hvössustu vindáttirnar á skipulagssvæðinu
nokkuð í samræmi við veðurathugunarstöðina að Sámsstöðum,
nema þá helst að staðvindar
blása meira úr SV-SSV. Strengur
getur þá myndast þegar fjær
dregur hömrunum en reynslan Mynd 6. Horft yfir Seljalandsá og núverandi bílastæði.
hefur sýnt að í öðrum áttum en
suðlægum er fremur skjólsælt á svæðinu. Þetta sýnir vindrós fyrir Markarfljótsaura (Mynd 5)7. SA-áttir eru
tíðari á veturna en á sumrin eru SV-áttir tíðari8. Þetta gerir það að verkum að yfir vetrarmánuðina er oftar
skýlla á svæðinu en á sumrin.

Mynd 5. Til vinstri er vindrós á Markarfljótsaurum á móts við Seljalandsfoss, uppreiknuð skv. nálægum
veðurstöðvum. Til hægri er vindrós á Sámsstöðum í Fljótshlíð þar sem er veðurstöð.

2.1.2 Náttúruvá
Skipulagssvæðið er að hluta til á flóðasvæði Markarfljóts. Svæðið er samkvæmt skilgreiningu að hluta til í
farvegi mjög stórra jökulhlaupa úr Kötlu (100.000-300.000m³/s) og getur flóðhæð slíkra hlaupa verið yfir 4
m en hlaup yfir 100.000 m³/s teljast til hafmfarahlaupa sbr. grein um jökulhlaup eftir Guðrún Larsen o.fl.
Tjón af völdum slíkra flóða getur verið mjög mikið á þessu svæði. Í tengslum við gos í Eyjafjallajökli árið 2010
varð mikið flóð í Markarfljóti. Þá voru varnargarðar rofnir til að veita vatni framhjá Markarfljótsbrú (mynd
7). Flóðasvæði, árið 2010 er sýnt á mynd 7 til skýringar.

6

(Veðurstofa Íslands, 2013a).
(Veðurstofa Íslands, 2015).
8
(Veðurstofa Íslands, 2013b, 2013c).
Steinsholt ehf, EFLA ehf.
7
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Mynd 7. Horft yfir Markarfljót þegar flóð kom í það vegna eldgoss í Eyjafjallajökli árið 2010. Suðurlandsvegur er á miðri mynd, Kverkin lengst til hægri og Seljalandsfoss og Hamragarðar í kverkinni þar fyrir
ofan.

2.1.3 Minjar og verndarsvæði
Seljalandsfoss, Gljúfrabúi og hamrarnir milli þeirra eru á náttúruminjaskrá (nr. 720) þar segir „(1) Fossarnir
báðir, svo og hamrarnir og brekkan milli þeirra. (2) Einkar fallegir fossar, sem setja mikinn svip á landslagið,
gróskumiklar brekkur“9. Þetta svæði má sjá á korti í kafla 6.2.
Vitað er að fjöldi menningarminja er umhverfis Hamragarðabæinn (bæjarhús, útihús, heimtröð, garðlög,
gömul tún) og einnig við Myllulækinn (virkjanaminjar). Kverkarhellir er manngerður, a.m.k. að hluta, er yfir
100 ára gamall og því friðaður.
í Aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012 – 2024 er skilgreind hverfisvernd á gömlum aurum Markarfljóts,
svæði HV-234: „Markarfljótsaurar – Tjarnarnes. Fjölreytt gróðurfar á gömlum aurum Markarfljóts. Ríkulegt
fuglalíf, m.a. talsvert skúmavarp. Á náttúruminjaskrá og hluti af Markarfljótsaurum sem eru á skrá um
alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði.“
Hverfisverndarsvæðið nær til
gamalla aura Markarfljóts allt
austur undir Þórsmerkurveg.
Ákvæði hverfisverndar eru sýnd á
mynd hér til hliðar.
Svæðið kringum fossana hefur
verið afgirt til að vernda það gegn
beit og mikil gróska er í blómgróðri
í hlíðinni undir hömrunum,
sérstaklega meðfram lækjarsytrum.
Við gerð deiliskipulagsins er tekið
tillit til þess hve mikilvæg sjónlínan
er að Seljalandsfossi frá Suðurlandsvegi og því forðast að staðsetja mannvirki á sjónsvið frá vegi
á um 350 m vegkafla.

9

Umhverfisstofnun (án ártals).
Steinsholt ehf, EFLA ehf.
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FERÐAÞJÓNUSTA

2.2.1 Upphaf ferðaþjónustu á svæðinu
Vestur Eyjafjallahreppur hóf rekstur tjaldsvæðis við Hamragarða á áttunda áratug síðustu aldar og síðustu
10 – 12 árin hefur umfang aukist verulega, m.a. var byggt þar þjónustuhús. Frá því á vordögum árið 2013
hefur verið veitingarekstur við Seljalandsfoss.

2.2.2 Rannsóknir á sviði ferðaþjónustu
Samkvæmt rannsókn Rögnvaldar Guðmundssonar er áætlað að sumarið 2008 hafi um 66 þúsund erlendir
ferðamenn komið að Seljalandsfossi en þeir hafi verið um 176 þúsund sumarið 2014. Árið 2008 komu tæp
70% erlendra ferðamanna þangað að sumri til og um þriðjungur að vetri til en árið 2014 var hlutfall
vetrargesta komið upp í um 46% og hlutfall sumargesta um 54% (Mynd 8)10. Ferðamannastraumurinn á
svæðinu er því orðinn nokkuð jafn allt árið um kring.

Hlutfall erlendra ferðamanna

%
80
60
40
20
0
2008

2014
Vetur

2016

Sumar

Mynd 8. Hlutfall erlendra ferðamanna við Seljalandsfoss, eftir árstíðum.
(Heimild Rögnvaldur Guðmundsson 2018).
Árið 2012 komu 171 þúsund erlendir ferðamenn að Seljalandsfossi 11. Innlendir ferðamenn sem komu á
staðinn árið 2012 voru um 80 þúsund. Því má ætla að heildarfjöldi ferðamanna sem kom að Seljalandsfossi
árið 2012, (erlendir og íslenskir) hafi verið um 250.000.
Árið 2013 komu í allt 219 þús. erlendir ferðamann að Seljalandsfossi12. Þar af komu 130 þúsund yfir
sumarmánuðina, þ.e. júní til ágúst13. Á vormánuðum 2013, janúar - maí heimsóttu staðinn 50 þúsund manns
en á tímabilinu september og út desember komu alls 39 þúsund manns að Seljalandsfossi.
Á Mynd 9 má sjá yfirlit yfir fjölda ferðamanna við Seljalandsfoss árin 2008, 2012, 2013 og 2014. Fjölgun
erlendra ferðamanna er gríðarlega mikil á þessu tímabili en fjöldi innlendra ferðamanna stendur nokkuð í
stað. Áætlað er að ríflega 400 þúsund ferðamenn hafi heimsótt staðinn árið 2014, þar af rúmlega 320
þúsund erlendir ferðamenn og um 80 þúsund Íslendingar14. Áætlað er að árið 2015 hafi fjöldi erlendra
ferðamanna verið 437 þúsund og 639 þúsund árið 2016 15.

10

(Rögnvaldur Guðmundsson, 2014b).
(Rögnvaldur Guðmundsson, (2012).
12
(Rögnvaldur Guðmundsson (2014).
13
( Rögnvaldur Guðmundsson (2013).
14
(Rögnvaldur Guðmundsson, 2014b).
15
Rögnvaldur Guðmundsson 2018.
Steinsholt ehf, EFLA ehf.
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Mynd 9. Fjöldi innlendra og erlendra ferðamanna við Seljalandsfoss.
(Heimild: Rögnvaldur Guðmundsson 2014).
Seljalandsfoss er að öllum líkindum í 5-7 sæti af þeim náttúruperlum Íslands sem flestir erlendir ferðamenn
skoða16.
Af fyrirliggjandi rannsóknum má sjá að ferðamannastraumurinn á svæðinu hefur vaxið gríðarlega undanfarin ár og vöxturinn er mikill milli ára, var 28% milli áranna 2012 og 2013 og árið 2014 komu þangað 323
þúsund ferðamenn sem er um 50% fjölgun17. Árið 2017 komu um 850.000 erlendir ferðamenn að
Seljalandsfossi. Miðað við upplýsingar eftir fyrsta ár innheimtu gjalda fyrir bílastæði þá eru að meðaltali um
340 bílar hvern dag ársins Þjónusta á staðnum þarf því að geta annað fleiri ferðamönnum.

3

UMHVERFISSKÝRSLA

Í umhverfisskýrslu eru metin líkleg umhverfisáhrif af stefnu Rangárþings eystra um uppbyggingu við Seljalandsfoss og Hamragarða. Áhrifin geta verið jákvæð, neikvæð, óveruleg eða óviss. Bornir eru saman valkostir
og áhrifin metin út frá nokkrum umhverfisþáttum. Einnig er metið hvernig stefnan samræmist stefnu
sveitarfélagsins sem og lögum, reglugerðum og sáttmálum sem lúta að þessum málaflokki.
Með gerð deiliskipulags fyrir Hamragarða og Seljalandsfoss er markmið sveitarfélagsins að lágmarka eins og
unnt er jarðrask og átroðning af völdum ferðamanna. Stefnt er að því að dreifa álagi með fjölgun leiða um
svæðið og skipuleggja almenna uppbyggingu. Þannig verður þjónusta við ferðamenn bætt verulega og
starfsemi og samgöngukerfi verða betur í stakk búin til að taka við fjölgun ferðamanna á svæðinu. Samhliða
þessu munu skapast ný atvinnutækifæri í sveitarfélaginu.

3.1

MATSSKYLDA

Lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 hafa að megin markmiði að stuðla að sjálfbærri þróun og draga
úr neikvæðum umhverfisáhrifum. Samkvæmt þeim skulu umhverfisþættir metnir - í tilteknum skipulags- og
framkvæmdaáætlunum stjórnvalda - sem líklegt er að hafi í för með sér veruleg áhrif á umhverfið.
Eftirfarandi eru umhverfisþættir sem tekið er tillit til við mat á þeim kostum sem settir eru fram í deiliskipulagstillögunni og taldir eru geta orðið fyrir verulegum áhrifum af þeim framkvæmdum sem þar eru
settar fram. Áhrif deiliskipulagstillögunnar eru metin á eftirfarandi þætti:
Samfélag og byggð
 Áhrif á efnahag / uppbyggingu á svæðinu.
 Áhrif á félagslega þætti, þar með talið styrkingu byggðar.
 Áhrif á atvinnulíf á svæðinu.

16

Rögnvaldur Guðmundsson, (2012).
(Rögnvaldur Guðmundsson, 2014b).
Steinsholt ehf, EFLA ehf.
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Náttúrfar, landslag og minjar
 Áhrif á landslag, s.s. sjónræn áhrif á Seljalandsfoss og nágrenni allt að Hamragörðum sem og sjónræn
áhrif frá fossinum og innan svæðisins.
 Áhrif á jarðmyndanir, gróður og dýralíf á svæðinu.
 Áhrif á náttúruminjar, fornleifar og verndarsvæði.
Heilsa og öryggi
 Áhrif á öryggi ferðamanna.
 Áhrif á möguleika til útivistar.
Gerð er grein fyrir áhrifum af stefnu skipulagsins á hvern valinn umhverfisþátt. Skoðað er hvort sú stefna
sem sett er fram hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á þessa umhverfisþætti samanborið við núverandi ástand,
þ.e. núll kost.

3.2

UMHVERFISVIÐMIÐ

Með hugtakinu umhverfisviðmið er átt við mælikvarða á umhverfisáhrif af tiltekinni stefnu. Valin stefnumið
eru borin saman, m.a. til að geta tekið afstöðu til þess hvort þau sé talin hafa æskileg eða óæskileg áhrif og
hvort þau séu veruleg eða óveruleg. Hér er meginviðmiðið að meta umhverfisáhrif gagnvart stefnu
stjórnvalda á landsvísu um sjálfbæra þróun eins og hún hefur verið sett fram í stefnu ríkisstjórnarinnar
„Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi“ sem er stefnumörkun um sjálfbæra þróun og var
samþykkt í ríkisstjórn árið 2002. Í ritinu (áherslur 2010-2013) kemur fram endurskoðuð stefnumörkun
stjórnvalda og þar er markmiðum og leiðum að þeim lýst varðandi:





Heilbrigt og öruggt umhverfi.
Vernd náttúru Íslands.
Sjálfbæra nýtingu auðlinda.
Hnattræn viðfangsefni.

Forsendur við mat umhverfisáhrifa byggja á tveimur meginþáttum sem eru:
 Viðmið í lögum og reglugerðum, stefnumótun stjórnvalda og skuldbindingar á alþjóðavísu.
 Greining á einkennum og vægi áhrifa á einstaka umhverfisþætti skv. fyrirliggjandi gögnum.

3.3

SAMANBURÐUR VALKOSTA

Skoðað er hvort sú stefna sem sett er fram hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á ofantalda umhverfisþætti
samanborið við núverandi stöðu, þ.e. núll kost. Gert verður ráð fyrir uppbyggingu á svæðinu sem styrkir
staðinn sem heild, svarar til þarfa ferðamannsins, verndunarsjónarmiða og stýringar. Með undangenginni
landslagsgreiningu og kortlagningu takmarkandi þátta, eru bornir saman fjórir valkostir um uppbyggingu. Í
því felst að valdar hafa verið þrjár sviðsmyndir fyrir staðsetningu þjónustumiðstöðvar og aðkomusvæðis til
að bera saman við núverandi ástand. Sviðsmyndir A, B, C ásamt 0-kosti má sjá í viðauka.
Þeir kostir sem bornir eru saman eru eftirtaldir:
Núll kostur – óbreytt staða
Engin breyting, bílastæði á sama stað og nú er, aðkoma ökutækja verður um Þórsmerkurveg, upplýsingaveita, salernisaðstaða og veitingasala með þeim hætti sem nú er.
Kostur A
Þórsmerkurvegur verður færður vestur undir varnargarð Markarfljóts, norður undir Hamragarða þar sem
hann kæmi inn á núverandi veg. Þjónustumiðstöð verður vestan við núverandi veg, á aurnum norðarlega á
skipulagssvæðinu. Sleppistæði verður við Seljalandsfoss en bílastæði að mestu við þjónustumiðstöð, en
minna bílastæði nærri þjóðvegi nr. 1 og við tjaldsvæði. Göngustígur og göngubrú frá þjónustumiðstöð að
Seljalandsfossi og einnig að tjaldsvæði og Kverkinni. Núverandi Þórsmerkurvegur verður aflagður frá
Kverkinni og að núverandi bílastæði en aðkoma að Kverkinni yrði áfram um þjóðveg nr. 1 og núverandi
Þórsmerkurveg. Nýr aðkomuvegur að húsi Rangæingafélagsins á móts við Hamragarða.

Steinsholt ehf, EFLA ehf.
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Kostur B
Þórsmerkurvegur óbreyttur. Sleppistæði verður við Seljalandsfoss en bílastæði sitt hvoru megin Þórsmerkurvegar norðar á skipulagssvæðinu, rétt norðan við aðkomuveg að húsi Rangæingafélagsins.
Þjónustumiðstöð austan við Þórsmerkurveg, hjá bílastæðum. Gönguleið merkt að Kverkarhelli og umhverfis
tjaldsvæði.
Kostur C
Þórsmerkurvegur færður vestar, miðja vegu milli núverandi vegar og varnargarðs Markarfljóts og tengist
núverandi vegi við Hamragarða. Bílastæði skammt frá þjóðvegi nr. 1, við Seljalandsá, og göngubrú yfir
Seljalandsá og göngustígur að Seljalandsfossi. Þjónustumiðstöð rétt við núverandi Þórsmerkurveg, skammt
sunnan núverandi bílastæðis, þar sem kvosin opnast og fossinn blasir við. Gönguleið merkt að Kverkinni um
núverandi Þórsmerkurveg sem verður aflagður frá Kverkinni og að Hamragörðum. Aðkoma að Kverkinni
áfram um þjóðveg nr. 1 og Þórsmerkurveg.
+

Stefna skipulags hefur jákvæð áhrif.

0

Stefna skipulags hefur óveruleg áhrif

-

Stefna skipulags hefur neikvæð áhrif

?

Stefna skipulags hefur óviss áhrif

Uppbygging ferðamannastaðarins að Seljalandsfossi og Hamragörðum
VALKOSTIR Landslag, náttúrufar og minjar Samfélag og byggð

0 - kostur
óbreytt
staða

Sviðsmynd
A

Heilsa og öryggi

Hætta á óafturkræfum umhverfisspjöllum, svæðið ræður ekki við núverandi
fjölda ferðamanna.
Bílastæði við Seljalandsfoss hafa neikvæð áhrif á upplifun á svæðinu.
Takmarkaðar upplýsingar eru um
náttúrufar og sögu svæðisins.

Samfélagið verður af tekjum sem
felast í almennri þjónustu við ferðamenn.
Möguleikar svæðisins sem útivistarsvæðis allt árið eru takmarkaðir.
Núverandi vegur setur þróun svæðisins skorður.

Öryggi ferðamannsins er ekki
tryggt vegna ótryggs stígakerfis,
hálkumyndunar og ófullnægjandi
bílastæða.
Umferð um Þórsmerkurveg getur
skapað hættu.

Staðsetning miðstöðvar er á „hlutlausum“ stað sjónrænt séð miðað við sýn
að Seljalandsfossi. Útsýni frá miðstöð
er mjög gott.
Bílastæði verða flest við þjónustumiðstöð, bílaumferð dregst saman við fossinn.
Endurbætt stígakerfi og umferð um
svæðið stuðlar að dreifingu álags og
verndun.
Rýmkað er um svæðið með færslu vegarins.

Tækifæri felast í almennri þjónustu
við ferðamenn.
Með bættum tengslum við nærsvæði s.s. Kverkina skapast aukin
tækifæri til útivistar yfir vetrartímann.
Færsla vegar sparar endurbætur á
einbreiðri brú yfir Seljalandsá.
Bættar samgöngur fyrir íbúa sveitarfélagsins. Hægt að hefjast strax
handa við bílastæði, þarf ekki að
bíða færslu vegar.
Þjónustumiðstöð ætti að nýtast
Hamragörðum og tjaldgestum vel.

Þjónusta og upplýsingagjöf dýpkar
upplifun fólks af staðnum.
Öryggi ferðamanna er bætt með
aðgreiningu útivistarsvæða og
bílaumferðar.

Kostnaður við færslu vegar.
Staðsetning er í sjónlínu að Hamragarðabænum af Suðurlandsvegi.
Bílastæði á fjórum stöðum.
Staðsetning áberandi, séð frá fossinum.

Sviðsmynd
B

Endurbætt stígakerfi og umferð um
svæðið stuðlar að dreifingu álags og
verndun.
Bílastæði verða við þjónustumiðstöð,
umferð dregst saman við fossinn. Stæði
nýtast Hamragörðum. Hægt að fela
bílastæði að miklu leyti, séð frá
fossinum.

Steinsholt ehf, EFLA ehf.

Tækifæri felast í almennri þjónustu
við ferðamenn. Þjónustumiðstöð
samnýtist öllu svæðinu vel, líka
tjaldsvæði.
Ekki þörf á kostnaðarsamri færslu
vegarins. Hægt að byrjar strax, þarf
ekki að bíða eftir færslu vegar.

Þjónusta og upplýsingagjöf dýpkar
upplifun fólks af staðnum.
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Staðsetning miðstöðvar/bílastæða
þrengir að Hamragarðasvæðinu.
Að teknu tillit til takmarkandi þátta,
þurfa bílastæði að vera að hluta til
vestan við veginn gegnt miðstöð.
Vegurinn þrengir að svæðinu.

Lega vegarins þrengir að svæðinu
og skerðir möguleika til frekari þróunar í framtíðinni.
Lega vegar veldur íbúum og ferðafólki á leið inn í Þórsmörk óþægindum.
Breikka þarf brú á Seljalandsá.

Bílastæði og miðstöð beggja vegna
vegar skapar hættu og óhagræði
fyrir ferðamenn.
Þórsmerkurumferð/íbúaumferð
skapar aukna hættu, vegur liggur
mun nær svæðinu.

Stígakerfi endurbætt. Hægt að draga
verulega úr sjónrænum áhrifum, séð
frá Seljalandsfossi. M.a. hægt að fella
þjónustumiðstöð inn í landið.

Tækifæri felast í almennri þjónustu
við ferðamenn, er nær Suðurlandsvegi.
Meginleiðin liggur í/við þjónustumiðstöð.
Bættar samgöngur fyrir íbúa sveitarfélagsins.

Þjónusta og upplýsingagjöf dýpkar
upplifun fólks af staðnum.

Sviðsmynd
Sviðsmyndin eykur „punktáhrif“ á núv- Ef aðkomusvæði er haft svo nálægt
C
erandi stað og fylgir ekki því meginmarkmiði að ýta undir heildarmynd
staðarins t.d. með tengingu við Hamragarða.
Staðsetning bílastæðis og miðstöðvar
er innan sjónsviðs, séð frá Suðurlandsvegi. Staðsetning miðstöðvar
nálægt svæði á náttúruminjaskrá.

3.4

fossinum er hætta á að þolmörkum
staðarins verði náð með auknum
fjölda ferðamanna og þar með
verði rekstur ósjálfbær til lengri
tíma litið.
Miðstöð nýtist illa fyrir Hamragarða
vegna fjarlægðar. Færsla vegar
forsenda framkvæmdar.

NIÐURSTAÐA SVEITARSTJÓRNAR

Svæðið ber að óbreyttu ekki þann fjölda ferðamanna sem sækir það heim. Mikilvægt er að bregðast við með
endurbótum á samgöngukerfi og þjónustu, bæta öryggi fólks en um leið að vernda og bæta umhverfið.
Markmið skipulagsins er að byggja upp góðan útivistar- og ferðamannastað sem annar þeim fjölda sem
þangað sækir samhliða því að draga sem mest úr sjónrænum áhrifum framkvæmdarinnar. Ljóst er að hægt
er að hanna byggingar þannig að þær falli vel að umhverfi en bílastæði verða meira áberandi, með fjölda
bíla í mismunandi litum og útliti, auk speglunaráhrifa í björtu veðri. Ljóst er að mikill fjöldi bifreiða er
óhjákvæmilegur fylgifiskur þjónustumiðstöðva á ferðamannastöðum en eitt af markmiðum skipulagsins er
að draga þann fjölda aðeins frá, þannig að um þá staði skapist rými og aukinn friður.
Við samanburð þriggja sviðsmynda auk 0-kosts kemur í ljós að 0-kostur er ekki inn í myndinni. Sviðsmynd A
kemur vel út hvað staðsetningu þjónustumiðstöðvarinnar varðar, liggur nokkuð miðsvæðis og þaðan ætti
að vera góð yfirsýn yfir allt svæðið samhliða því að vera fremur lítið áberandi frá Suðurlandsvegi.
Bifreiðastæði kringum hana gætu orðið áberandi en það gildir um aðrar tillögur einnig. Huga þarf að því,
hvar sem bílastæði verða útfærð, að þau liggi eins neðarlega í landi og kostur er. Auk þess verði dregið úr
sýnileika, m.a. með jarðvegsmönum, vegghleðslum og trjágróðri.
Í sviðsmynd B liggur miðstöðin sem næst miðsvæðis milli Hamragarða og Seljalandsfoss. Gamli Hamragarðabærinn er í flokki fornminja auk annarra búsetuminja í túninu og í umhverfi bæjarins þar sem tjaldsvæðið
er í dag. Vanda þarf til þróunar í kringum slíka staði og ber að varast að þróun samtímans skyggi ekki á
áhugaverða menningarsögu staðarins. Valkostur B gerir ráð fyrir þjónustumiðstöð í nálægð við Bríkina, –
túnjaðarinn sunnan við bæinn. Miðstöðin þrengir að þeirri heild sem bæjarstæðið og búsetuminjarnar
standa fyrir. Bílastæði yrðu að flytjast yfir veginn til vesturs þar sem of lítið rými er fyrir þau kringum
þjónustumiðstöðina samkvæmt sviðsmynd B. Af þessum sökum telst sviðsmynd B ekki nægilega álitlegur
kostur.
Sviðsmynd C liggur næst Suðurlandsvegi og er því augljóslega mest áberandi þegar komið er að svæðinu. Sú
staðsetning hefur þann kost að hægt er að fella miðstöð inn í landið auk þess sem meginumferðin fer um
eitt og sama bílastæðið. Flutningur vegar er forsenda þess að hægt sé að hefjast handa við framkvæmdir,
bílastæði vestan Seljalandsár verður ekki gert fyrr en vegurinn hefur verið færður. Auk þess mun áfram þurfa
öfluga þjónustu við Hamragarða og því verður svæðið meira tvískipt verði tillaga C valin.
Niðurstaða sveitastjórnar er að sviðsmynd A komi sterkast út úr samanburðinum, liggur hvað mest
miðsvæðis og mun því nýtast vel bæði gestum við Seljalandsfoss og Hamragarða. Þá mun hægt að hefjast
fljótlega handa við gerð bílastæðis sem síðar nýtist beint inn í þá uppbyggingu. Með uppbyggingu stígakerfis
Steinsholt ehf, EFLA ehf.
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opnast tækifæri til að skapa tengsl og jafnvægi milli áhugaverðra staða innan skipulagssvæðisins og um leið
að dreifa álagi og styrkja það. Staðsetning þjónustumiðstöðvarinnar samkvæmt sviðsmynd A er í mestu
jafnvægi við aðra áhugaverða staði en um leið gefur það möguleika til að afmarka að einhverju leyti umgjörð
um svæðið.
Viðbrögð við athugasemdum við auglýsta tillögu
Vegna athugasemda sem bárust við auglýsta tillögu var ákveðið að skoða mögulegar breytingar á útfærslu
þjónustumiðstöðvar, bílastæða og stíga og reyna að taka tillit til þeirra athugasemda sem gerðar voru.
Helstu athugasemdir sneru að hæð þjónustumiðstöðvar, sýnileika hennar og bílastæða frá Seljalandsfossi,
styttingu göngustíga, fella ætti út skammtímastæði við Seljalandsfoss og að nýr vegur þrengdi að húsi
Rangæingafélagsins.
Ákveðið var að skoða tillögu sem var sambland af sviðsmyndum A og B. Gert var ráð fyrir þjónustuhúsi
austan núverandi Þórsmerkurvegar, sunnan við Hamragarðabæinn. Húsið var minnkað talsvert og
mænishæð lækkuð úr 8 m í 6 m. Þá var gert ráð fyrir að hægt yrði að aðlaga húsið að landinu fyrir aftan það,
sem er nokkru hærra. Bílastæði yrðu vestan núverandi Þórsmerkurvegar og göngustígum heldur fækkað.
Ekki verði skammtímastæði við Seljalandsfoss heldur áningarstaður þar sem einnig verður miðlað
upplýsingum um svæðið. Þórsmerkurvegur verði færður vestur undir varnargarð Markarfljóts. Rætt hefur
verið við Rangæingafélagið og er niðurstaðan að húsi þeirra verði fundinn nýr staður innan sveitarfélagsins.
Í þessari útfærslu var gert ráð fyrir að gerðar yrðu jarðvegsmanir til að draga úr sýnileika þjónustubyggingar
og bílastæða, einkum séð frá Seljalandsfossi. Jafnframt yrðu gróðursett tré víðsvegar á svæðinu í sama
tilgangi. Gert var ráð fyrir að þjónustuhús yrði með torfþaki til að draga enn frekar úr sýnileika þess. Í þessari
útfærslu þarf að huga vel að því að nýtt þjónustuhús falli vel að gamla Hamragarðabænum og að raska ekki
minjum. Þessi hugmynd var m.a. borin undir félag landeigenda við Seljalandsfoss en hún þótti þrengja of
mikið að Hamragarðabænum og minjasvæðinu þar auk þess sem of langt væri frá þjónustumiðstöð að
Seljalandsfossi.
Í kjölfarið var sett fram ný tillaga sem byggðist á því að færa þjónustuhús og bílastæði heldur norðar en gert
var ráð fyrir í áður auglýstri tillögu (valkostur A). Hámarksstærð byggingar getur verið 1000 m2 og mænishæð
allt að 6 m. Gerðar verða jarðvegsmanir og gróðursett tré til að draga úr sýnileika mannvirkja. Með þessari
útfærslu fær Hamragarðabærinn að njóta sín áfram og styttra er frá þjónustumiðstöð að Seljalandsfossi. Á
myndum 10 til 13 er sýnt hvernig svæðið er fyrir og eftir uppbyggingu þess skv. nýju deiliskipulagi.

Steinsholt ehf, EFLA ehf.
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Mynd 10. Horft yfir Seljalandsá og bílastæði við Seljalandsfoss. (Myndvinnsla: Dagbjört Garðarsdóttir
2018).

Mynd 11. Eftir breytingu. Bílastæðið hefur verið fjarlægt. (Myndvinnsla: Dagbjört Garðarsdóttir 2018).
Steinsholt ehf, EFLA ehf.
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Mynd 12. Horft frá Seljalandsfossi í átt að Hamragarðabænum. (Myndvinnsla: Dagbjört Garðarsdóttir
2018).

Mynd 13. Eftir breytingu. Þjónustumiðstöð á miðri mynd og manir umhverfis hana. (Myndvinnsla: Dagbjört
Garðarsdóttir 2018).
Steinsholt ehf, EFLA ehf.
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DEILISKIPULAG

Með deiliskipulagi svæðisins við Hamragarða og Seljalandsfoss er skapað aðlaðandi útivistarsvæði, fyrir íbúa
nærsvæðisins og fyrir ferðamenn, allan ársins hring. Í samræmi við stefnu sveitarfélagsins um eflingu
ferðamennsku þjónar skipulagssvæðið mun stærra svæði. Því þarf að vera til staðar á svæðinu aðstaða og
þjónusta sem getur tekið á móti gestum í samræmi við það og vera í eðli sínu öflugur ferðamannastaður.
Stefnt er að því að efla staðinn sem heild og þannig er markvisst unnið að því að tengja saman með beinum
og óbeinum hætti áhugaverða þætti innan skipulagssvæðisins. Hluti af því er öflugt stígakerfi, áningarstaðir
og samræmd upplýsingaveita, sem hefur tengingar út fyrir svæðið.
Gert er ráð fyrir að byggja upp þjónustumiðstöð sem byggir á sérstöðu svæðisins jafnframt því að nýtast
stærra nærsvæði. Slík miðstöð þarf að geta tekið á móti mun fleiri gestum en nú heimsækja staðinn, bæði
þeim sem koma gagngert á svæðið og þeim sem staldra við á leið inn í Þórsmörk eða upp á Eyjafjallajökul.
Í deiliskipulagstillögunni er lögð áhersla á að byggingar stuðli að skjólgóðu og aðlaðandi rými. Landmótun
og gróður er nýttur til að auka skjól, fjölbreytileika og útivistargildi á svæðinu. Leitast er við að nota ekki of
hávaxnar trjáplöntur, heldur trjátegundir sem eru fyrir á svæðinu og nágrenni þess. Gert er ráð fyrir að hús
Rangæingafélagsins verði flutt og því fundinn nýr staður utan skipulagssvæðisins.
Ráðgert er að efna til hugmyndasamkeppni um þjónustubygginguna, útfærslu bílastæða og annað fyrirkomulag innan lóðarinnar. Hugmyndasamkeppnin taki jafnframt til Hamragarðabæjarins og mögulegrar
nýtingar hans. Mikilvægt er að kostnaðaráætlun fyrir uppbyggingu á svæðinu verði hluti tillögugagna í
samkeppninni.

4.1

LÓÐIR OG BYGGINGARSKILMÁLAR

Afmarkaðar eru lóðir undir mannvirki og leyfisskylda starfsemi. Í eftirfarandi töflu eru lóðir og byggingarskilmálar hverrar lóðar. Hámarkshæð bygginga miðast við hæð gólfplötu:
Byggingarskilmálar
Lóð

Byggingar

Þ1

Þjónustumiðstöð. Lóð fyrir þjónustumiðstöð sem þjónar svæðinu
í heild og nýtist einnig fyrir stærra svæði. Miðstöðin getur verið
allt að 1000 m2 og mesta hæð á mæni 6 m m.v. gólfkóta jarðhæðar. Allt að helmingur grunnflatar hússins getur verið á tveimur
hæðum. Vegghæð austurhluta getur verið allt að 3,0 m m.v.
frágengið yfirborð lands.
Við hönnun verði lögð áhersla á að draga úr áhrifum vegna lýsingar og hugsanlegum glampa frá gleri. Efnis- og litaval veggja og þaks
dragi sem mest úr sjónrænum áhrifum byggingarinnar. Torfþak
verði á meirihluta hússins.
Hafa þarf í huga að húsið falli vel að landi. Taka þarf tillit til
Hamragarðabæjarins við hönnun þjónustumiðstöðvarinnar. Manir, hleðslur og trjágróður verði notað til að draga úr sjónrænum
áhrifum byggingar og bílastæða.

Hámarks
byggingarmagn
m²

Hámarks
hæð
bygginga
m

1000

6,0

180

-

Stærð
lóðar m²

49.435

Fyrirkomulag í kringum þjónustumiðstöð verði þannig að skjól
skapist við húsið til útiveru og dvalar. Bílastæði verði norðan og
vestan við miðstöðina. Áætluð eru bílastæði fyrir allt að 11 rútur
og 132 fólksbíla, auk 6 stæða fyrir hreyfihamlaða. Ennfremur þarf
byggingin og bílastæðin að styðja við og tengjast gönguleiðum
innan svæðisins.

Þ2

Gamli Hamragarðabærinn. Á lóðinni er gamli Hamragarðabærinn
ásamt útihúsum og heimtröð. Ekki verður um frekari byggingar að
ræða en endurbyggja þarf íbúðar- og útihús í samráði við

Steinsholt ehf, EFLA ehf.
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Minjastofnun. Mannvirki á lóðinni eru felld undir hverfisvernd
vegna menningarminja.

Þ3

Þ4

4.2

Þjónustuhús við Hamragarða. Á lóðinni er þjónustuhús (100,4 m²).
Heimilt er að byggja skemmu fyrir tæki og tól vegna umhirðu á
svæðinu.

250

6,0

7.448

Kverkin. Ekki gert ráð fyrir byggingum nema hvað heimild er fyrir
litlu þjónustuhúsi. Einungis þeir sem hafa umráðarétt yfir Kverkinni hafa aðgang að vegi og bílastæðum innan lóðar.

50

3,0

34.800

TJALDSVÆÐI

Núverandi tjaldsvæði, sem er á túninu kringum Hamragarðabæinn, er víkjandi landnotkun þegar gildandi
leigusamningur um svæðið rennur út.

Mynd 14. Til vinstri er séð yfir tjaldsvæðið við Hamragarða, Hamragarðabærinn nær, þjónustuhús hægra
megin fjær. Til hægri er horft frá tjaldsvæðinu í átt að Seljalandsfossi.

4.3

MENNINGARMINJAR

Minjar á svæðinu verða merktar og sögu þeirra miðlað til gesta.
Lóð Þ2, umhverfis Hamragarðabæinn, útihús og traðir er undir hverfisvernd. Gert er ráð fyrir endurbyggingu
húsa í samráði við Minjastofnun Íslands. Byggingum verður haldið sem mest óbreyttum a.m.k. að ytra útliti
en horft verður til mögulegrar nýtingar bygginga í tengslum við ferðamennsku. Gamla heimtröðin að
bænum verður hluti af stígkerfi svæðisins en áhersla er á að halda henni sem mest í óbreyttri mynd.
Gamla brúin yfir Fossatúnslækinn og það sem eftir stendur af gamla veginum beggja vegna hennar verður
viðhaldið og nýtt sem hluti af meginstígakerfi á svæðinu.
Stöðvarhúsi rafstöðvar við Myllulæk verður viðhaldið og merkt ásamt öðrum minjum.
Kverkarhellir nýtur verndar Minjastofnunar þar sem manngerði hluti hans er eldri en 100 ára.
Samkvæmt 29. gr. laga um menningarminjar, nr. 80/2012, þá eru öll hús og mannvirki sem eru eldri en 100
ára friðuð og er óheimilt að raska þeim, breyta, rífa eða flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar. Í 30.
gr. laganna er fjallað um verndun annarra húsa og mannvirkja sem ekki eru friðuð eða friðlýst. Undir þetta
falla mannvirki sem byggð voru 1925 eða fyrr. Upplýsingar eru fengnar úr skrám Fasteignamats ríkisins.

Steinsholt ehf, EFLA ehf.
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Mannvirki byggð 1925 eða fyrr
Heiti
Hamragarðar

Lýsing
Íbúðarhús úr timbri byggt árið 1908.

Hamragarðar

Smiðja, steypt og hlaðin, byggð árið 1920.

Hamragarðar

Geymsla byggð árið 1910.

4.4

VARNARGARÐAR

Nauðsynlegt er að verja land fyrir ágangi jökulvatna, í samræmi við lög um varnir gegn landbroti nr. 91/2002.
Varnargarðar eru ekki skipulagsskyldir en veita skal framkvæmdaleyfi fyrir nýjum görðum. Gerð er grein fyrir
núverandi varnargörðum við Markarfljót í deiliskipulagi og þeir sýndir á skipulagsuppdráttum til skýringar.

4.5

SAMGÖNGUR

4.5.1 Þórsmerkurvegur
Gert er ráð fyrir færslu Þórsmerkurvegar til vesturs þannig að vegurinn liggi með austurjaðri varnargarðs við
Markarfljót, allt frá Suðurlandsvegi og norður fyrir Gljúfurá. Aðkoma að þjónustumiðstöð verður af nýjum
Þórsmerkurvegi, bæði vestan hennar og norðan. Hamragarðabærinn nýtir aðkomuna sem er norðan
þjónustumiðstöðvarinnar. Núverandi Þórsmerkurvegur verður lagður af en áfram verður aðkoma að lóð Þ4,
Kverkinni. Á kaflanum frá brúnni yfir Seljalandsá að Hamragörðum verður núverandi Þórsmerkurvegur
fjarlægður að hluta og landið fært í því sem næst upprunalegt horf. Sunnan við Seljalandsfoss verður
vegurinn nýttur sem gönguleið og hjólaleið milli fossins og Kverkarinnar. Til lengri framtíðar er gert ráð fyrir
nýrri brú yfir Gljúfurá, nokkru vestar en núverandi brú. Færist þá Þórsmerkurvegur fjær svæðinu á lengri
kafla og er sú lega vegarins sýnd til skýringar á uppdráttum. Þórsmerkurvegur er tengivegur. Gert er ráð fyrir
að nýr Þórsmerkurvegur verði felldur að landinu eftir því sem kostur er. Færsla Þórsmerkurvegar til vesturs
er m.a. til þess fallin að bæta umferðaröryggi gangandi fólks, sem þarf þá ekki að þvera veginn til að komast
frá miðstöðinni að Seljalandsfossi.

4.5.2 Aðkoma, vegir og bílastæði
Aðkoma að þjónustumiðstöð, lóð Þ1, verður af nýjum Þórsmerkurvegi. Gerð verða bílastæði fyrir 11 rútur
og um 132 fólksbíla, auk 6 stæða fyrir hreyfihamlaða18. Möguleiki verður á stækkun bílastæða og/eða öðru
vísi útfærslu þeirra eftir því sem þykir hentugast, s.s. með stöllun, til að draga sem mest úr sjónrænum
áhrifum. Bílastæði verða eins neðarlega í landi og mögulegt er til að draga úr sjónrænum áhrifum. Vegir og
bílastæði verða lögð slitlagi. Þá verða aukabílastæði á aurum Markarfljóts norðan Gljúfurár og einnig norðan
við bílastæði við þjónustumiðstöðina, til að anna bílastæðaþörf á álagstímum. Núverandi bílastæði við Seljalandsfoss verða lögð af. Aðkoma að Kverkinni verður áfram um núverandi Þórsmerkurveg og verða bílastæði
innan lóðarinnar. Einungis þeir sem hafa umráðarétt yfir Kverkinni hafa aðgang að bílastæðum innan lóðarinnar.
Núverandi vegur frá Seljalandsá að Gljúfurá verður lagður af. Stígur frá þjónustumiðstöð að Seljalandsfossi
verður gerður þannig að hann nýtist sem öryggisleið t.d. vegna sjúkraflutninga. Þá er reiknað með að á
vegum þjónustumiðstöðvarinnar verði mögulegt að bjóða upp á ferðir og/eða aðstoð fyrir hreyfihamlaða
að Seljalandsfossi.

4.5.3 Göngustígar
Í tengslum við aðkomuleiðir inn á svæðið og áhugaverða staði innan þess verður byggt upp heildstætt og
öflugt stígakerfi. Gert verður ráð fyrir að megin gönguleiðir á svæðinu verði aðgengilegar fyrir alla. Efnisval
og gerð stíga taka tillit til landgerðar og landforms.

18

Samkvæmt 6.2.6. gr. byggingarreglugerðar, og lögum nr. 112/2012 um mannvirki (nr. 160/2010) þurfa að
vera til staðar 6 stæði fyrir fatlaða/hreyfihamlaða af hverjum 100-150 bílastæðum (Mannvirkjastofnun,
2012).
Steinsholt ehf, EFLA ehf.
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Lagt er mikið upp úr því að skapa mismunandi upplifun og áhugaverðar göngutengingar á svæðinu og stuðla
þannig að því að svæðið virki sem ein heild. Með því að bjóða upp á fleiri leiðir um svæðið dreifist álagið og
auknir möguleikar skapast til að njóta útsýnis og næðis á völdum stöðum.
Malbikaðir aðalstígar. Stígarnir verði jafnan um 3 m breiðir með klæðingu, eða öðru föstu undirlagi, þannig
að þeir verði véltækir vegna snjóhreinsunar og hálkuvarna. Stígur frá þjónustumiðstöð að Seljalandsfossi
verður 4 m breiður og fylgir að mestu núverandi vegi. Stígar í þessum flokki verða frá þjónustumiðstöðinni
með hlíðinni að Seljalandsfossi og til baka því sem næst um núverandi Þórsmerkurveg. Einnig frá brú yfir
Seljalandsá í Kverkina. Einnig verða malbikaðir eða hellulagðir stígar við bílastæði. Þessir stígar eru nægilega
breiðir til að nýtast fyrir starfsfólk vegna framkvæmda og sem öryggisleiðir t.d. vegna sjúkraflutninga.
Þessir stígar verða öllum aðgengilegir, þ.á.m. hreyfihömluðum. Reiknað er með að á vegum þjónustumiðstöðvarinnar verði mögulegt að bjóða upp á ferðir og/eða aðstoð fyrir hreyfihamlaða að Seljalandsfossi.
Malarstígar og/eða timburstígar. Um 2 m breiðir stígar sem verða ýmist malarbornir eða úr timbri. Timburstígar verða einkum þar sem stígar liggja um deiglendi þannig að vatn eigi greiða leið undir stígana og að
gróður geti vaxið þétt upp að þeim.
Tröppustígur við Seljalandsfoss. Norðan við Seljalandsfoss eru sýndir tveir stígar á deiliskipulagsuppdrætti.
Annar stígurinn er með Seljalandsá en hinn er tröppustígur á núverandi gönguleið. Gert er ráð fyrir að við
nánari hönnun á stígakerfinu verði annar stígurinn valinn. Að sunnanverðu er tröppustígur með
útsýnispöllum. Stígar og pallar verða ýmist úr járni eða timbri með malarköflum á milli.
Stikaðar gönguleiðir. Á austurjaðri svæðisins er gert ráð fyrir stikaðri gönguleið ofan hamra milli
Hamragarða og Seljalandsfoss. Þessi leið tengist öðrum stígum á svæðinu.
Mismunandi gerðir stíga eru sýndar á myndum hér fyrir neðan.

Mynd 15. Mismunandi gerðir stíga sem verða á svæðinu.

4.5.4 Reiðleiðir
Megin reiðleið liggur um svæðið. Lagt er til að hún færist til vesturs í samræmi við færslu Þórsmerkurvegar
og liggi frá Gljúfurá eftir varnargarðinum meðfram Markarfljóti, sveigi í átt að brú yfir Seljalandsá þar sem
verði hestagerði. Fylgi Seljalandsá og síðar núverandi Þórsmerkurvegi að Suðurlandsvegi.

4.6

ÁNINGARSTAÐIR OG ÚTIVIST

Gert er ráð fyrir áningarstöðum á völdum stöðum þar sem fólki gefst kostur á að fræðast og setjast niður.
Þessir staðir eru m.a. við fossana, við gömlu virkjunina og gamla bæinn.
Þá er gert ráð fyrir útsýnisstað við gönguleið upp á hömrunum. Sá staður verður á Brekkuhorni austan
Seljalandsfoss.
Á núverandi bílastæði við Seljalandsfoss er gert ráð fyrir rúmum áningarstað þar sem gestir geta sest við
borð, snætt nesti og notið útsýnis. Þar verði ennfremur upplýsingatorg þar sem m.a. verður kort af öllu
svæðinu sem sýnir stígakerfið, auk upplýsinga um náttúru og sögu svæðisins.
Með því að tengja svæðið við gönguleiðir bæði á varnargörðum og ofan hamra verður aðgengi og nýting
svæðisins til útivistar stóran hluta ársins og malbikuðu stígarnir verða véltækir og hægt að halda þeim
greiðfærum allan ársins hring.

4.6.1 Veitur og sorp
Lóðir munu tengjast veitukerfum sveitarfélagsins. Vatnsveita og fráveita munu anna viðbótarbyggð og
fjölgun notenda. Rafveita mun einnig geta annað áætlaðri fjölgun. Gert er ráð fyrir sameiginlegri fráveitu
Steinsholt ehf, EFLA ehf.
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eftir því sem við verður komið og skal frágangur vera skv. reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999.
Um sorphirðu fer eftir reglum sveitarfélagsins hverju sinni.

4.7

ALMENNIR BYGGINGASKILMÁLAR

Aðlögun mannvirkja að landi
Gert er ráð fyrir að hús og önnur mannvirki verði felld að landi eins og kostur er. Vegir og bílastæði liggi sem
lægst í landinu og manir, hlaðnir veggir og trágróður verði nýtt til að milda ásýnd mannvirkja og bíla, þar
sem því verður við komið. Aukabílastæði á álagstoppum verði á malarsvæðum til að minnka neikvæða ásýnd
stórra flata með klæddu yfirborði.
Hönnun og uppdrættir
Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem mæliblöð, skilmálar þessir, byggingarreglugerð og aðrar
reglugerðir segja til um. Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag lóðar í aðalatriðum og fyrirkomulag bygginga
á lóðinni. Mænisstefna er frjáls.
Mæliblöð
Á mæliblöðum skal sýna stærðir lóða, lóðamörk og byggingarreiti húsa. Þá skal sýna skipulag og frágang
lóða og lóðamarka.

4.8

SKIPULAGSFERLIÐ

Deiliskipulag Hamragarða hefur verið í ferli frá því snemma árs 2013. Á þeim tíma hefur stýrihópur
sveitarfélags fundað með hagsmunaaðilum og íbúafundir verið haldnir.
Lýsing vegna deiliskipulags var kynnt á tímabilinu frá 16. – 30. október 2013.
Deiliskipulagstillaga var auglýst á tímabilinu frá 16. júní til - 28. júlí 2016. Allmargar umsagnir og athugasemdir bárust við tillöguna á auglýsingatíma hennar og var í kjölfarið ákveðið að gera breytingar á tillögunni
til að koma til móts við athugasemdir.

4.9

BREYTINGAR FRÁ ÁÐUR AUGLÝSTRI TILLÖGU

Á vinnutíma deiliskipulagsins hefur aðsókn ferðamanna á svæðið aukist enn frekar. Við upphaf vinnunnar
árið 2013 er talið að fjöldi erlendra ferðamanna sem komu að Seljalandsfossi hafi verið rúmlega 200 þúsund,
en árið 2016 var fjöldinn verið kominn upp í ríflega 600 þúsund. Árið 2017 er gert ráð fyrir að gestafjöldi hafi
farið yfir 1 milljón.
Helstu breytingar sem gerðar eru frá áður auglýstri tillögu eru eftirfarandi:
Hámarksstærð þjónustubyggingar er minnkuð úr 2000 m2 í 1000 m2. Hæð hússins getur verið allt að 6,0 m í
stað 8,0 m miðað við gólfplötu húss og allt að helmingur hússins getur verið á 2 hæðum. Húsið getur
hugsanlega verið byggt í áföngum. Byggingarreitur er rúmur til að gefa svigrúm fyrir hönnun húss og er
afmarkaður þannig að miðstöðin geti að hluta til virkað sem sjónskermur fyrir bílastæðið, séð að austanverðu (frá hlíðinni). Þannig verði leitast við að skerma bílastæði sem mest af milli varnargarðs Markarfljóts
og hússins. Ennfremur verði jarðvegsmanir, trjágróður og vegghleðslur nýttar til að skerma af miðstöðina
og bílastæðin.
Vanda skal sérstaklega til hönnunar mannvirkja, fyrirkomulags bílastæða og umhverfis almennt á svæðinu,
einkum með tilliti til sjónrænna áhrifa.
Nákvæm útfærsla bílastæða verður ekki sýnd á deiliskipulagsuppdrætti, en frekari útfærsla bílastæða fer
fram á hönnunarstigi. Gert er ráð fyrir mögulegum aukabílastæðum norðan við bílastæði við þjónustumiðstöðina og einnig norðan við Gljúfurá. Þá hefur áningarstaður við Suðurlandsveg verið felldur út sem og
gönguleið frá honum að Seljalandsfossi. Núverandi bílastæði við Seljalandsfoss verður lagt af til að draga
sem mest úr sjónrænum áhrifum næst fossinum. Lögð er áhersla á vandaða stíga frá nýrri þjónustumiðstöð
að Seljalandsfossi, sem verða færir allt árið.
Núverandi vegur milli Kverkar og gamla bílastæðisins við Seljalandsfoss verður skilgreindur sem gönguleið.
Settir eru ítarlegri skilmálar um aðlögun bygginga og annarra mannvirkja að landi til að draga úr neikvæðri
ásýnd mannvirkja.
Steinsholt ehf, EFLA ehf.
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4.10 BREYTINGAR AÐ LOKNUM AUGLÝSINGATÍMA
Deiliskipulagstillagan var auglýst vorið 2018. Eftirfarandi breytingar voru gerðar að loknum auglýsingatíma:
 Nokkur örnefni eru leiðrétt auk upplýsinga um eignarhald á Kverkinni og skrógrækt þar.
 Felldur er út göngustígur á brúninni austan Seljalandsár ásamt áningarstað á brúninni. Einnig er
gögnguleið að Kverkarhelli breytt.
 Byggingareitur í Kverkinni er stækkaður lítillega.
 Byggingareitur fyrir þjónustumiðstöð er rýmkaður.
 Þá var texta breytt lítillega; eignarhald Kverkarinnar skýrt betur, hnykkt á að mynd af flóðsvæði sé sýnd
til skýringar og bætt við heimildum.
 Lóðamörk og byggingareitir eru hnitsett.
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VIÐAUKAR
Landgreining
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TAKMARKANDI ÞÆTTIR
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SVIÐSMYNDIR
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