
Munkagarðurinn
Borgarbraut er fimm daga löng gönguleið í gegnum dali Borgarfjarðar, þar sem byrjað er í botni Hvalfjarðar og endað í Húsafelli. 
Gönguleiðin var þróuð með það að augnamiði að tengja ætti saman hina ýmsu áhugaverða staði, náttúruperlur og 
menningaraminjar á Borgarfjarðadalasvæðnu, með því að þróa út frá þessum stöðum gönguleiðina Borgarbraut. Gönguleðin
 gæti því orðið sameiginlegur útgangspuktur í þróun hinnar ýmsu tegunda svæðisbundinnar ferðamennsku  - með áherslu á 
 sögu-, náttúru-, og upplifunaratengda ferðamennsku og menningarmiðlun. Sérkenni svæðisins eru mikil og mörg, það sem svæðið 
er til að mynda ríkt af jarðhita, annaláð af mikilli náttúrufegurð og þykir sannkölluð sagnaslóð innan bókmenntaheims 
íslenskra fornsagna. Við þróun og kortlagningu gönguleiðarinnar Borgarbrautar frá  Hvalfjarðarbotni til Húsafells var stuðst við
landslagsgreinigu, aðferðafræði sem nýtt er til þess að draga fram og kortleggja hin ýmsu sérkenni staða með því að
 sjónarmiði að efla hin ýmu staðbundnu sékenni og staðarvitundir. Verkfærið landslagsgreining getur því stutt beint vð hin ýmsu 
sjónarmið staðbundinnar atvinnu-, og byggðaþróunnar.

Í þessu verkefni verður kynnt og útlistuð landlagshönnun og framtíðarsýn fyrir Bæ í Bæjarsveit. Svæðið var skráð inn á
Borgarbrautarleið sem viðbótaráfangastaður dagsleiðarinnar frá Lundi í Lundarreykjadal yfir að Múlastöðum í Flókadal. Helsta 
framvinda og ganga leiðarinnar fór fram inni í og við minni Borgarfjarðardala, og því mikilvægt að tryggja brautargengi og 
þátttöku Bæjarsveitar og Andakílssvæðisins í Borgarbrautarverkefninu. Staðurinn hefur einstaka sögulega skírskotun, ásamt því sem 
einstök jurt á landsvísu vex í vegköntum við Bæjartorfuna í Bæjarsveit. Með því að festa staðinn betur inn á Borgarbrautarleiðina 
gefst tækifæri á því að tengja saman annars vegar Borgarbrautaragöngu og Pílagrímsleiðarinnar í Skálholt, þar sem Bær í 
Bæjarsveit  er upphafsstaður. Staðbundin ferðamennska og menningarstarf er takmarkað á svæðinu, og það eru því ákveðin 
tækifæri í því að þróa nýtt kennileiti fyrir staðinn. Samkvæmt Aðalskipulagi Borgarbyggðar 2010 - 2030 er Bær í Bæjarsveit skráð 
sem verslunar-, og þjónustusvæði til framtíðarnota, ásamt því sem nýr vegur yfir Hvítá er áætlaður frá Stafholtsvegi, í næsta nágrenni 
við Bæ í Bæjarsveit. Öll aðkoma að svæðinu er því líkleg til að breytast til mikilla bóta, og með því gefst tækifæri á því að koma svæðinu 
betur inn í alfaraleið í Borgarfirði.  Það mun einnig hafa góð áhrif á Borgarbrautaragöng og Pílagrímsgöngu.

Sviðsmyndir fyrir Bæ í Bæjarsveit

S-: Í verstu sviðsmynd fyrir svæðið á Bæjartorfunni í Bæjarsveit eru 
fyrirheit Aðalskipulags Borgarfjarðar 2010 - 2030 um nýjan veg yfir 
Hvítá ekki virt. Samfara þessu mun svæðið horfa upp á fólksfækkun, 
þar sem loftslagsbreytingar hafa valdið miklum erfiðleikum í íslenskum 
landbúnaði. Fjársterkir aðilar hafa keypt upp jarðinar í Andakíl og í 
Bæjarsveit, og reist þar mengandi stóriðju sem sér fólki í Borgarfirði 
fyrir vinnu. Svæðið hefur orðið fyrir stórkostlegum breytingum í útliti, 
ásamt því þar sem fyrr var sterk byggð í  heilnæmri íslenskri náttúru 
er nú mengun og eyðilegging. Hin gömlu býli á svæðinu hafa lagst 
í eyði, og lífríki Hvítár í nágrenni Bæjar beðið mikið hnekki. Afar tak-
mörkuð
ársbúseta verður á svæðinu umhverfis Bæ, þar sem álver og virkjanir 
eru fyrirferðamiklar. Tenging Pílagrímsgöngu og Borgarbrautargöngu 
við staðinn er sjálfhætt.

S0: Að öllu óbreyttu mun íbúðaspá Aðalskipulags Borgarbyggðar 
2010 - 2030 áætla að hámarki 2,7% íbúafjölgun sveitarfélagsins til 
ársins 2030 á ársgrundvelli. Að sama skapi mun vegurinn yfir Hvítá 
vera lagður, og með því mun því Bær í Bæjarsveit komast í meiri al-
faraleið. Göngufólk er ennþá óverulegur fjöldi gesta sem heimsækir 
staðinn árlega. 

S+: Í bestu sviðsmyndinni fyrir Bæ í Bæjarsveit mun kröftugur vöxtur í 
svæðisbundinni ferðamennsku orsaka töluverða uppbyggingu íbúða 
og þéttbýlis á svæðinu. Þar sem svæðið er skráð sem verslunar-, og 
þjónustusvæði til framtíðar skv. gildandi aðalskipulagi, mun
 staðbundinni þjónustu vaxa fiskur um hrygg. Tenging svæðisins með 
betri vegasamgöngum hefur stórbætt aðgengi fólks að svæðinu, og 
hafa loftlagsbreytingar einnig stóreflt allan landbúnað á svæðinu. 
Skógrækt er í örum vexti á svæðinu næst Bæjartorfunni. Með 
fulkominni jarðhitatækni hefur tekist að þróa vísi að nýju þéttbýli í 
Borgrafirði, með sterkum áherlsum á sjálfbæra þróun og vistvænum 
lausnum. Hin ýmsu sérkenni staðarins hafa verið þróuð og unnið 
frekar með í samráði og samvinnu við svæðisbundna ferðamennsku, 
sem er orðin stærsta atvinnugrein svæðisins. Mikill fjöldi gönguman-
na sækir staðinn heim yfir sumartímann, og hefur staðurinn verið 
auglýstur sem vaxandi 
gönguáfangastaður hérlendis. 

   STYRKLEIKAR

  - Bæjarsveit er mikil sagnaslóð

  - Mikil náttúrufegurð er á svæðinu

 
  - Friðlönd eru í námunda við svæðið

  - Eftirsóknarverð kyrrð

  - Staðurinn býr yfir margskonar sérstöðu

  - Nægt jarðrými er á svæðinu 
 

   VEIKLEIKAR

  - Svæðið er einangrað í dag

  - Innviðir á svæðinu eru vanþróaðir

  - Staðurinn er ekki mjög þekktur

  - Kennileiti og áningastaðir ekki til

  - Gistiaðstaða á svæðinu er engni

    ÓGNIR

  - Nýjar vegaframkvæmdir geta ógnað
 náttúru og dýralífi svæðisins

 
 - Framtíð villilauksins óviss

 -  Menningarminjar á svæðinu 
  v.s. vegaframkvæmdir og skógrækt

 - Hver ætlar að eiga frumkvæðið?
  

   TÆKIFÆRI

  - Nýr vegur kemur svæðinu í meiri
 alfaraleið

  - Nýr áfangastaður í Borgarfirði

  - Stuðst við sjálfbæra þróun

  -  Sögutengd ferðamennska

  - Kennleiti og áningastaður þróuð

 - Göngutengdur áfangastaður og 
 ferðamennska

 - Staðbundin sérstaða forsenda vaxtar

 - Samlæðgaráhrif við aðra smærri
 þéttbýlisstaði í Borgarfirði 
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             Verkefni 6 - Landlagshönnun og framtíðarsýn
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Hönnun og hugmynd

Sérkenni Bæjar í Bæjarsveitar eru mikil. Þar sem nú rís Bæjarkirkja var á öldum áður reist fyrsta klaustur Íslands, ásamt því sem einnig var þar 
reist fyrsta skólasetrið hérlendis. Í gegnum þessa samvist trúarlegs og menntunarlegs afls hér á öldum áður að Bæ í Bæjarsveit voru
 bókstafirnir Æ, Þ og Ð fyrst kynntir í íslenska stafrófið og notaðir við skrif og rit íslenskra fornbókmennta. 

Í kringum Bæjartorfuna vex þar að auki sérstakur villilaukur, allium oleraceum, sem vex hvergi annars staðar hérlendis. Laukur þessi er talinn 
hafa barist hingað til lands með komu munkanna til Bæjar fyrr á öldum. Þar að auki er einn af munum Bæjarkirkju býkúpulöguð kirkjuklukka 
frá 12. öld, elst sinnar tegunda hérlendis og á norðurlöndum. Að endingu var einn blóðugasti bardagi Íslandssögunnar 
háður við bæjarstæðið að Bæi, svokallaður Bæjarbardagi. Þessi ríki sögustaður bíður upp á mikla möguleika og tækifæri til frekari 
uppbyggingar kennileitis og áfangastaðar að Bæ í Bæjarsveit með áherslu á upplifunar-, og sögutengda ferðamennsku. 
Öll staðartengd upplýsinga-, og upplifanamiðlun að Bæ er mjög frumstæð og ófullkomin í núverandi mynd. 

    Villilaukurinn að Bæ 

       Týpískur evrópskur klausturgarður

   Íslenskur dómhringur

     Íslensku bókstafirnir 

       Hugmynd að kirkju

       Hugmynd að garði

       Gamla kirkjuklukkan

Eftirfarandi hönnunartillaga mun því helga sig svæðinu sunnar við núverandi Bæjarkirkju, þar sem hannaður verður svokallaður Munkagarður. 
Þessi garður verður hannaður sem nýtt kennileiti fyrir Bæ í Bæjarsveit, og sem áfangastaðs bæði fyrir Pílagrímsgöngu og Borgarbrautargöngu. 
Staðurinn verður reistur eftir svokölluðu dómhringsformi, sem var hið forna form kirkjugarða utan um kirkjur til forna hérlendis. 
Garðurinn mun hampa villilauknum sem fær að vaxa villtur í garðinum, ásamt því sem að hlutverk garðsins er að miðla betur allri 
staðartengdum upplýsingum. Bókstafaformin Æ, Þ og Ð munu endurspeglast í hönnun garðsins, þar sem ásamt bókstöfunum verður leitast 
eftir því að reisa garð í hefðbundnum fornum klaustursgarðastíl, sem við höfum víða dæmi af úr Evrópu. Í syðsta enda garðsins er reistur 
sólpallur sem getur nýst við hin ýmsu menningartengdu og ferðamennskutengdu tilefni. Í nyrsta enda garðsins verða reistir tveir turnar - 
annar til heiðurs gömlu kirkjuklukkunni og hinn sem ljósaturn fyrir aðkomandi göngufólk, og þá sem koma akandi yfir Hvítá eftir nýja veginum. 
Að lokum er reistur lágur kirkjustígur yfir veginn, sem tengir saman Bæjarkirkju og Munkagarðinn. Samhliða þessu verður einnig lögð áhersla 
þróun skjólbelta  í nágrenni Bæjartorfunnar til að skapa betri veðurskilyrði fyrir garðinn og hinn staðbundna landbúnað sem fyrir er á svæðinu.  
Garður þessi getur því þjónað  hlutverki sem lyftistöng fyrir staðbundna ferðamennsku og þróunnar staðarins sem staðbundins áfangastaðar. 
um ókomna framtíð.
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