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Við Innri Njarðvík eru búsetjuminjar við hvert fótmál. Þessar minjar varpa ljósi á sögu sjósóknar á Íslandi og 
hvernig fólk dróg lífið við krefjandi aðstæður sem fæstir núlifandi Íslendingar geta ímyndað sér. 
Reykjanesbær hefur lagt mikla vinnu í heildstætt stígakerfi og í Innri Njarðvík þræða göngu og hjólastígar 
milli minja og rústa, sem hverjar hafa sína sögu að segja. Það er vilji sveitarfélagsins og áhugamannahóps 
íbúa að gera þessum minjum hátt undir höfði og gera þær aðgengilegar almenningi. 

Einn hluti búsetusögu Innri Njarðvíkur eru brunnar sem nýttir voru sem vatnsból fyrir bæi og verbúðir. 
Þessir brunnar voru forsenda þess að hægt var að byggja og gera út frá svæðinu. Það er vilji sveitarfélagsins að 
gera upp þessa brunna í sinni upprunalegu mynd og tengja þá við núverandi stígakerfi bæjarins. Með því að 
draga fram þessar merkilegu menningarminjar með auknu aðgengi og fræðslu færum við söguna nær fólki 
sem mun einnig auka tenginu íbúa og gesta við umhverfi sitt. 

Nauðsynlegt er að ráðast í viðgerðir á brunnunum til þess að tryggja öryggi fólks, sem og að vernda 
minjarnar og auka fræðslu og varðveislugildi þeirra um ókomna tíð. 

Þrír brunnar munu verða lagfærðir og gerðir aðgengilegir göngustígum úr náttúrugrjóti sem mun falla 
við brunnana til að halda samræmi í efnisvali. Einnig mun það skapa ákveðna upplifun að ganga frá 
nútímalegum göngu- og hjólastíg yfir í gamaldags grjótstíg líkt og gengið sé aftur í tímann.
Brunnarnir þrír sem um ræðir eru við Kópu, Stekkjarkot og við tjörnina í Innri Njarðvík.
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Brunnarnir þrír



Við Kópu er steypt dvalarsvæði með bekk og er útsýni yfir víkina og út á haf. Skammt þar frá er brunnur sem 
mun tengjast því svæði með náttúruhellum sem yrðu síðan afmarkaðar með grjóthleðslu. 

2

Kópa

Kópa

Brunnur
skipulag 

mkv. 1:100 (A3)

dags. 3. sept. 2021

grjóthleðlsa rammar inn plan

náttúruhellur umhver�s brunn
núv. stígaker�



3

Tjörnin

Rétt ofan við Tjörnina er brunnur sem yrði tengdur saman við núverandi göngustígakerfi með grjótstíg sem 
rammaður er inn með grjóthleðslu. Þar sem brunnurinn er örlítið ofar en göngustígurinn væri grjótstígurinn 
með upphalla.

náttúruhellulögn að brunni

núv. göngustígaker�

hellur rammaðar inn með grjóthleðslu

Njarðvík - tjörn

Brunnur
skipulag 

mkv. 1:100 (A3)

dags. 3. sept. 2021



Við Stekkjarkot er lagt til að tengja brunninn við gamla bæinn í Stekkjarkoti með grjótstíg sem liggur í 
gegnum hlaðinn grjótgarð. Þegar komið er niður úr garðinum munu grjóthlaðin þrep liggja niður að flóruðu 
helluplani sem rammar inn brunninn. Síðan má tengja þetta svæði beint við stígakerfi bæjarins og jafnvel 
safnið Víkingaheima.
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Stekkjarkot

Stekkjarkot

náttúruhellur umhver�s 
brunn

þrep

ný landmótun

náttúruhellur

þjónustuvegurað Víkingaheimum

Stekkjarkot

Brunnur
skipulag 

mkv. 1:500 (A3)

dags. 3. sept. 2021


