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Inngangur 

Verkefni þetta er fyrsta verkefni áfangans Mannvirki í landslagi sem er 

skylduáfangi umhverfisskipulags-brautar. Verkefnið snýr að veðurfari 

og áhrifum þess á byggt umhverfi. Miklu máli skiptir að hanna byggð 

rétt og er þá lykilatriði að koma húsum og gróðri rétt fyrir. Verkefnið 

felur í sér að sannreyna þessa þætti út frá rannsóknarspurningu sem 

hópurinn leggur upp með. Nemendur hlýddu á fyrirlestra hjá 

þverfaglegum hópi flottra fyrirlesara. Þeir eru: Sigurður Harðarson 

arkitekt, Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur, Sigríður Júlía Bryn-

leifsdóttir skógfræðingur og Ragnar Frank Kristjánsson lands-

lagsarkitekt sem einnig er leiðbeinandi í verkefninu. Þeir sem koma að 

þessu verkefni eru: Anna Kristín Guðmundsóttir, Hrafnhildur Hrafns-

dóttir, Ruth Guðmundsdóttir og Þorsteinn Már Ragnarsson. 

Tilgangur og markmið 

Verkefnið snýr að því að sannreyna núverandi deiliskipulag á 

Hvanneyri frá 2006. Gera síðan tillögu að nýju deiliskipulagi í 

Flatahverfi með tilliti til veðuraðstæðna, eins og vind og snjósöfnun. 

Við staðsetningu og mótun byggðar er tekið mið af þeim staðbundnu 

þáttum á veðurfari sem eru einkennandi fyrir svæðið. Hópurinn kemur 

með tillögu að skjólbeltum og útplöntun sem ætti að vera gott fyrir 

nýtt deiliskipulag af Flatahverfi. Markmiðið er að kanna þessa þætti í 

vindhermi, þannig að vindhraði á svæðinu lækki eftir því hvernig 

húsum er raðað og skjólbeltum komið fyrir. Með því er verið að vinna 

gegn neikvæðum þáttum veðurfars á byggt umhverfi og reynt eftir 

bestu getu að skapa hverfi sem gott er að dvelja og búa í.   

 

Gögn 

Einar Sveinbjörnsson útbjó nýjar vindrósir af Hvanneyri sem hann 

leyfði okkur að nota í verkefnið. Vindhermirinn sem notaður var í 

tilraunirnar lánaði Sigurður Harðarson fyrir verkefnið. Módel af deili-

skipulagi af Flatahverfi frá 2006 í mælikvarðanum 1:500. Trékubbar 

sem búið var að útbúa af eldri nemendum til þess að líkja eftir húsum. 

Grófkorna rísmjöl sem nýttist til að sýna snjósöfnun og vindstrengi 

mismunandi vindátta. Götóttar málm þynnur í tveimur stærðum sem 

standa fyrir gróðureindir með gegndræpi, bæði 5m og 10m há í 

mælikvarðanum 1:500. Einnig vorum við með vindmæli sem Ragnar 

Frank Kristjánsson útvegaði. 

Rannsóknarspurning 

Hópurinn ákvað að með tilraunum sínum myndi hann leitast við að 

svara þeirri spurningu; hvort gróður geti haft áhrif á skjólmyndun í 

núverandi deiliskipulagi í Flatarhverfinu á Hvanneyri? Tilraunir voru 

gerðar í vindhermi á núverandi skipulagi og metið hvar þörf væri á 

gróðri til skjólmyndunar. 

Hvanneyri 

Hvanneyri er háskólaþorp í Borgarfirði. Þar er mannlíf mikið yfir 

skólaárið en minnkar töluvert yfir sumartímann. Árið 2015 var 

íbúafjöldi á staðnum 260 manns samkvæmt Hagstofu Íslands og má 

gera ráð fyrir því að sá fjöldi tvöfaldist yfir vetrartímann. Hvanneyrar-

jörðin er um 1.750 hektarar að stærð og áætlað er samkvæmt 

aðalskipulagi Borgarbyggðar að um 200 hektarar fari undir byggð, 

útivistarsvæði og skjólbelti. (Hagstofa, 2015, Borgarbyggð, 2011) 
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Veðurfar á Hvanneyri 

Norðaustan áttin er ríkjandi á Hvanneyri og kemur hún niður með 

dölum fyrir ofan Hvanneyri. Suðaustan áttin er hvössust og kemur hún 

beint niður af fjöllunum fyrir ofan eins og til dæmis Skessuhorni. 

Suðvestan áttin er hafáttin og getur hún verið bæði köld og hvöss. 

Norðvestan áttin er mjög róleg og er oftast logn eða smá gola þegar 

hún stendur yfir. 

Greiningar á vindrósum 

Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, útbjó nýjar og læsilegar 

vindrósir af Hvanneyri og gaf nemendum leyfi til þess að nota þær. 

Vindrósirnar gefa skýra greiningu á þeim vindáttum sem eru algengar 

á Hvanneyri og nýttust þær við gerð tilrauna í vindhermi. Hér verður 

greint frá fimm vindrósum og útskýrt hvað þær tákna. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Til að auðvelda lestur vindrósa hér í skýrslunni þá merkir hver hringur 

tíðni vindáttar, fyrsti hringur er 5%, svo 10% og koll af kolli. Litirnir 

merkja styrk vinds og stendur blár fyrir vindhraða 0-2 m/sek, grænn 

fyrir 2-4 m/sek, gulur fyrir 4-6 m/sek og rauður vindhraða frá 6-27,6 

m/sek.  

Mynd 1 (hér til hliðar) sýnir meðalvind sem er yfir 15m/sek yfir 20 ára 

tímabil á Hvanneyri. Ríkjandi vindátt er NA átt á Hvanneyri. Samkvæmt 

þessari vindrós þá eru SV, S og SA áttirnar mun hvassari. Gera verður 

því ráðstafanir með til dæmis gróðri til þess að hægja á vindi frá 

þessum áttum inn í byggð þar sem vindálag getur verið húseigendum 

óhagstætt vegna aukins viðhalds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2 (hér að ofan) sýnir allar vindmælingar yfir 20 ára tímabil á 

Hvanneyri. Sjá má hér að ríkjandi vindátt er NA en hún er ekki hvössust 
Mynd 1: Vindrós Hvanneyri 1997-2016. Meðalvindur yfir 15 m/sek. 

Mynd 2: Vindrós Hvanneyri 1997-2016. Allar mælingar. 
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og er vindur 0-6m/s mun tíðari.  SA og SV áttir eru mun hvassari og 

sést að við þær áttir er vindur í flestum tilfellum meiri en 6m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3 (hér að ofan) sýnir meðalvind sem er yfir 15m/s og eru þá 

ríkjandi vindáttir SA-S og SV. Einnig kemur fram að í NV áttinni fer 

meðalvindur aldrei upp fyrir 15m/s. 

Mynd 4 (hér til hliðar) sýnir vind á Hvanneyri að degi til yfir 

sumartímann. Ríkjandi vindátt er NA og er mikið um meðalvind upp að 

6m/s. V og SV áttir eru líka sterkar yfir sumarið og er tíðni vinds allt að 

6m/s mikil. Lítill vindur er úr N og NV áttum eins og allar vindrósirnar 

sýna. Hér er sérstaklega tekið fyrir sumar að degi til því þá eru flestir á 

ferðinni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5 (á næstu síðu) sýnir meðalvind yfir 10m/s undir frostmarki. 

Þetta eru þau veðurskilyrði sem skapa skafrenning yfir vetramánuðina. 

Mikill vindur kemur úr SV áttinni eins og sést á vindrósinni. SV- áttin er 

hafátt og fylgir henni oft mikill kuldi. Ríkjandi vindátt er NA átt en 

meðalvindur fer ekki mikið yfir 18m/s. Allhvassara er í V og SV áttum 

þar sem meðalvindur nær alveg upp í 27.6m/s. Einnig getur hvesst 

mikið úr SA áttinni. Hvanneyri er í skjóli í N og NV áttum. Samkvæmt 

Beaufort-kvarðanum (sjá töflu 2) þarf vindur einungis að vera 5,5m/s 

til að lausamjöll byrji að fjúka. 

 

Mynd 3: Vindrós Hvanneyri 1997-2016, meðalvindur yfir 15 m/sek. 

Mynd 4: Vindrós Hvanneyri 1997-2016, sumar og dagur. 
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Aðferðir 

Við rannsóknina var stuðst við deiliskipulag fyrir Hvanneyri frá árinu 

2006 í mælikvarðanum 1:500. Deiliskipulagið var sett á frauð plötu 

sem síðan var skrúfuð föst við krossviðar plötu til að hafa hana alveg 

flata.  

Platan var síðan staðsett 

fyrir framan vindhermir 

sem fenginn var að láni frá 

Listaháskóla Íslands. Allt var 

mælt út og passað uppá 

réttan halla og komið í veg 

fyrir brúnir sem gætu haft 

áhrif á hegðan vindsins. 

Húsum var síðan 

raðað eftir deiliskipu-

laginu ofan á plötuna 

og “snjór” sigtaður 

yfir (mynd 7).  Notast 

var við grófkorna 

hrísmjöl fyrir snjó.  

 

Gerðar voru tilraunir bæði án gróðurs en einnig með gróðri þar sem 

stuðst var við uppsetningu gróðurbelta eins og deiliskipulags 

uppdráttur sýndi en í seinni rannsóknum voru útbúin ný gróðurbelti. 

Gróðurbeltin voru sett inn 

og notast var við götóttar 

álþynnur í 2 stærðum sem 

sýndu um það bil 30 til 40% 

gegndræpi og stóðu fyrir 5 

m hátt gróðurbelti annars 

vegar og hins vegar fyrir 10 

m hátt gróðurbelti.  

 

Ákveðið var að gera prófanirnar á þrepum 2, 4, 6, 8 og 10 og vind-

herminum leyft að blása í 3 mínútur á hverju stigi fyrir sig og síðan lagt 

mat á stöðuna, hvernig snjórinn hreyfðist til og hvar vindstrengir 

mynduðust. Einnig var fylgst með vindinum á meðan hann blés og 

athugað hvar myndun sviptivinda var mikil og snjósöfnun. 

Prófað var úr þeim þremur vindáttum sem annað hvort eru ríkjandi 

eða verstar á Hvanneyri eða NA, SA og VSV áttum. 

Mynd 5: Vindrós Hvanneyri 1997-2016. Meðalvindur yfir 10 m/s og undir 0°C. 

Mynd 6: Uppsetning samkvæmt núverandi 
deiliskipulagi. 

Mynd 7: Undirbúningur tilraunar. 

Mynd 8: Nærmynd af uppsetningu gróðurbelta. 
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Í upphafi var gerð prófun á 

vindhraða hvers þreps á 

vindherminum með vind-

mæli og vakti það eftirtekt 

að töluverður munur var á 

því hvar vindmælirinn var 

staðsettur fyrir framan 

vindherminn. Einungis 2 cm 

tilfærsla hækkaði mælingar 

á vindstyrk um allt að 1,5 m/s. Ákveðið var að staðsetja vindmælinn 

fyrir miðju vind hermisins í 3 cm fjarlægð frá honum til að gera 

vindmælingar hvers þreps. Niðurstöður vindhraðamælinga eru sýndar 

í töflu 1.  

 

 

 

 

 

Tafla 1: Vindhraði fyrir hverja stillingu í 
vindhermi. 

 

Upplýsingarnar í vindhraðamælingunni sýna samkvæmt Beaufort-

kvarða sem skilgreindur er hér á eftir í töflu 2 að stilling 2 er kul, stilling 

4 er gola, stilling 6 er stinningsgola og stillingar 8 og 10 eru skilgreindar 

sem kaldi. Samkvæmt þeim upplýsingum byrjar lausamjöll að hreyfast 

í stinningsgolu sem er það sem við tókum eftir í rannsókn okkar. Síðan 

eykst hreyfingin örlítið á næsta stigi sem er kaldi. 

Tafla 2: Kvarði Beaufort. (Veðurstofan, 2007) 

Gengið var út frá því í upphafi að vindstyrkur vindhermisins væri sá 

sami hvar sem hann blés en þó virtist hann ekki sýna nægilega vel áhrif 

á ákveðnum svæðum miðað við aðstæður. Eftir fyrstu keyrsluna sást 

að það var ekki teljandi munur á stillingu 2 og 4 svo ákveðið var að 

Stilling m/sek Beufert kvarði 

2 3,2 Kul 

3 3,5  

4 4,3 Gola 

5 5,2  

6 6,6 Stinningsgola 

7 8,3  

8 9,3 Kaldi 

9 9,5  

10 9,8 Kaldi  

12 10,1  

Stig Heiti m/s Áhrif á landi 

0 Logn 0-0,2 Logn, reyk leggur beint upp. 

1 Andvari 0,3-
1,5 

Vindstefnu má sjá af reyk, flögg hreyfast ekki. 

2 Kul 1,6-
3,3 

Vindblær finnst á andliti, skrjáfar í laufi, lítil flögg 
bærast. 

3 Gola 3,4-
5,4 

Breiðir úr léttum flöggum, lauf og smágreinar titra. 

4 Stinningsgola 5,5-
7,9 

Laust ryk og pappírssneplar taka að fjúka, litlar 
trjágreinar bærast. Lausamjöll byrjar að hreyfast. 

5 Kaldi 8,0-
10,7 

Lítil lauftré taka að sveigjast. Freyðandi bárur á 
stöðuvötnum. Lausamjöll hreyfist. 

6 Stinningskaldi 10,8-
13,8 

Stórar greinar svigna. Hvín í línum. Erfitt að nota 
regnhlífar. Lágarenningur viðvarandi. 

7 Allhvass 
vindur 

13,9-
17,1 

Stór tré sveigjast til. Þreytandi að ganga á móti vindi. 
Skyggni slæmt í snjókomu.  

8 Hvassviðri 17,2-
20,7  

Trjágreinar brotna. Erfitt að ganga á móti vindinum. 
Menn baksa á móti vindi. Skyggni í snjókomu verður 
lítið sem ekkert.  

9 Stormur 20,8-
24,4  

Lítilsháttar skemmdir á mannvirkjum. Varla hægt að 
ráða sér á bersvæði. Glórulaus bylur ef snjóar.   

10 Rok 24,5-
28,4  

Fremur sjaldgæft í innsveitum. Tré rifna upp með 
rótum, talsverðar skemmdir á mannvirkjum.   

11 Ofsaveður 28,5-
32,6  

Miklar skemmdir á mannvirkjum. Útivera á 
bersvæði hættuleg. Rýfur hjarn, lyftir möl og grjóti.   

12 Fárviðri  >= 
32,7   

Allt lauslegt fýkur, þar á meðal möl og jafnvel stórir 
steinar. Kyrrstæðir bílar geta oltið eða fokið. Heil 
þök tekur af húsum. Skyggni oftast takmarkað, 
jafnvel í þurru veðri. 

Mynd 9: Mæling á vindhraða vindhermis. 
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sleppa stillingu 2 í áframhaldandi rannsóknum og endað á því að 

styðjast eingöngu við stillingar 6, 8 og 10, því þar sáust áhrifin best. 

Þá var einnig gerð mæling meðan á athugunum stóð þar sem 

vindstyrkur var mældur fyrir aftan byggðina í skjóli hennar og 

vindhraðamælinum síðan lyft upp fyrir byggðina og sást greinilegur 

munur á vindstyrk fyrir ofan byggð. 3m/s á móti 4,5m/s á stillingu 6. 

Á meðan mælingum stóð voru allar athugasemdir skráðar inn og 

tímasettar og greint frá áhrifum og því sem vakti athygli. Niðurstöður 

voru síðan fengnar með því að bera saman myndir og athugasemdir. 

Framkvæmd tilraunar 

Athugunarsvæði 

Gerðar voru athuganir í vindhermi á Flatahverfi á Hvanneyri til að 

greina áhrif vinds á núverandi deiliskipulag og svara 

rannsóknarspurningu okkar, hvort að hægt sé að hafa áhrif á 

skjólmyndun í núverandi deiliskipulagi með gróðri. Á loftmyndinni sést 

staðsetning Flatahverfis á Hvanneyri. 

Núverandi deiliskipulag 

Fyrst voru gerðar athuganir á áhrif vinds í núverandi deiliskipulagi með 

og án gróðurs. Greindar voru NA-SA og SV áttir og hér á eftir er farið 

yfir framkvæmd hverrar athugunar.  

Athugun 1 – núverandi deiliskipulag NA-átt án gróðurs 

1. Módelinu, með byggingum og án gróðurs, var komið fyrir í NA-átt 

og vindhermirinn stilltur á 4 og látið blása í 3 mínútur. Við það 

gerðist lítið og augljóst að vindurinn þurfi að vera sterkari til þess 

að hreyfa við snjónum. Stilling 4 er samsvarandi fyrir 4,3 m/s sem 

er einungis gola.  

Mynd 10: Loftmynd af Hvanneyri, athugunarsvæði merkt með rauðu. 
(Borgarbyggð, 2015) 

Mynd 11: Núverandi deiliskipulag í Flatahverfi. 
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2. Vindhermirinn var síðan stilltur á 6 og við það fór snjór aðeins að 

hreyfast. Snjóskaflar fóru að myndast við Skólaflöt 4, 8 og 12 og 

strekkingur á þeim inn-

göngum sem staðsettir eru 

NA til. Ekki er viturlegt að 

staðsetja innganga gegnt 

þeirri vindátt sem er staðan 

eins og hún er í dag á 

Skólaflötinni. Betra væri að 

láta innganga snúa til NV. 

3. Aukið var við vindinn og vindhermirinn stilltur á 8. Greinilegur 

vindstrengur kemur í ljós við Arnarflötina og mikil skaflamyndun 

verður við leikskólann og víðar annars staðar. Einnig koma í ljós 

margir og stórir auðir blettir við horn húsa og á þeim hliðum sem 

snúa í norðaustur. Skjól myndast við innstu húsin við Rjúpuflöt og 

Þrastarflöt en þær götur virðast liggja í góðu skjóli af þeim 

byggingum sem fyrir eru í þessari vindátt NA. Áberandi strengur 

myndast milli húsa við Skólaflötina sem teygir sig vestan megin við 

leikskólann í áttina yfir Hrafnaflöt og að Rjúpuflöt.  

 

 

 

4. Vindhermirinn var einnig stilltur á 10 í 3 mínútur en það gaf okkur 

ekki frekari breytingar svo ákveðið var að styðjast í næstu 

tilraunum við stillingar 4, 6 og 10. 

Mynd 12: Núverandi deiliskipulag NA-átt án gróðurs. 

Mynd 13: Skaflar við hliðar húsa á Skólaflöt. 

Mynd 14: Áhrif NA-áttar á Flatahverfið. Gult táknar þar sem mikilla áhrifa gætir. 

Mynd 15: Meiri skaflamyndun við Skólaflöt 4 og 8. 

4 

8 

4 

8 
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Athugun 2 – núverandi deiliskipulag NA-átt með gróðri 

Komið var fyrir þeim gróðri sem núverandi deiliskipulag sýnir. Notast 

var við götóttar málm þynnur sem gefa um það bil 30-40% gegndræpi 

en einnig voru settir niður títuprjónar til að tákna stök tré eins og 

deiliskipulag sýnir. 

1. Vindhermirinn var stilltur á 4 og beðið í 3 mínútur. Vindurinn er 

um 4,3m/s og telst hann sem gola. Hann þarf að vera sterkari til 

þess að hafa einhver teljanleg áhrif. Fólki finnst þægilegt að vera 

á ferðinni við þessar aðstæður.  

2. Vindhermirinn var síðan stillur á 6 sem gaf okkur litlar breytingar 

á svæðinu. Sá gróður sem er, virðist hafa áhrif á vindinn og 

snjósöfnunina.  Einhver snjósöfnun er þó við enda Lóuflatar en að 

öðru leiti virðast skjólbeltin skýla byggðinni.  

3. Vindhermirinn stilltur á 8 og mikið fok á sér stað. Sterkur 

vindstrengur er um Arnaflötina og sjást miklar snjósafnanir við 

leikskólann því enginn gróður er þar sem nær að skýla því svæði. 

Mikill munur er á Skólaflötinni með gróðri eða án. Gróðurinn nær 

að skýla því svæði að mestu leyti en þrátt fyrir 5-10 m há skjólbelti, 

er mikil snjósöfnun við Skólaflöt 4. Þrasta- og Rjúpnaflöt eru í 

þægilegu skjóli í þessari átt en Lóuflötin fær mikinn vind á sig sem 

myndast niður Arnaflötina.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 17: Skjólmyndun fyrir NA-átt með gróðri. Minnkuð áhrif vinds við Skólaflöt. 

Mynd 16: Núverandi deiliskipulag, NA-átt með gróðri. 

NA-átt með gróðri NA-átt án gróðurs 

Mynd 18: Samanburður á vindáhrifum við Skólaflöt 4 og 8, með og án gróðurs. 

4 

8 

4 

8 
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Athugun 3 – núverandi deiliskipulag SV-átt án gróðurs 

SV-áttin er hafátt og fylgir henni oft mikill strekkingur og kuldi. 

1. Vind hermirinn stilltur á 4 og beðið í 3 mínútur. Litlar breytingar 

enda vindur bara skilgreindur sem gola (4,3m/s).  

2. Vind hermir síðan stilltur á 6 og enn sjást litlar breytingar á 

líkaninu. 

3. Að lokum var vind hermirinn stilltur á 8. Mikill strekkingur 

myndaðist um Þrastarflöt og Skólaflöt en aftur á móti enginn um 

Arnarflötina. Okkar mat er að það ætti að myndast svipaður 

strekkingur um Arnarflötina þar sem hún liggur nánast samsíða 

og teljum við að eitthvert misræmi sé á vindstyrk í herminum og 

hann blási ekki jafnt yfir allt svæðið. Greinilegir sviptivindar 

myndast við Skólaflöt 1, 3 og 5 en skjólgott virðist vera við 

Skólaflöt 4.  

  

Mynd 19: Núverandi deiliskipulag SV-átt án gróðurs. 

1 

3 

5 

Leikskólinn 

Skólaflöt 

Mynd 21: Horft yfir byggðina, lítil áhrif sjást enn vegna vinds. 

Mynd 20: Áhrif SV-áttar á Flatahverfið. Gult sýnir þar sem mikilla áhrifa gætir. 

Mynd 22: Greinilegir sviptivindar mynduðust við Skólaflöt 1.3 og 5. 
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Athugun 4 - Núverandi deiluskipulag SV-átt með gróðri 

Komið var fyrir þeim gróðri sem núverandi deiliskipulag sýnir. Ekki er 

gert ráð fyrir gróðri sem skýlir fyrir hafátt í deiliskipulagi og byggðin því 

í litlu skjóli fyrir áttinni. 

1. Vind hermirinn stilltur í upphafi á 4 og beðið í 3 mínútur. Gola er á 

svæðinu og litlar sem engar breytingar sýnilegar á snjósöfnun.  

2. Næst var vind hermirinn stilltur á 6 og er litlar breytingar að sjá. 

Skjólbeltin virðast vera að gera sitt gagn að einhverju leyti.  

 

3. Að lokum var vind hermirinn stilltur á 8 í 3 mínútur. Á líkaninu varð 

mjög áberandi hvað sterkur strengur fer meðfram Þrastarflötinni 

og uppfyrir Skólaflötina. Þetta eru sömu áhrif og við athugun án 

gróðurs. Samkvæmt núverandi deiliskipulagi er ekki gert ráð fyrir 

skjólbeltum til að skýla byggð fyrir SV- áttinni. Að sama skapi 

myndast heldur enginn strengur um Arnarflötina í þessari vindátt 

sem vekur upp spurningar um hvort vindhermir sé í lagi. Mikið 

vindálag virðist vera við Skólaflöt 7, 9 og 12 í þessari átt en 

leikskólinn virðist í meira skjóli frá byggð. Einnig var áberandi 

sjáanlegt hvernig skjólbeltin safna í sig snjó í þessari athugun.   

 

 

  

Mynd 23: Núverandi deiliskipulag SV-átt með gróðri. 

Mynd 24: Horft yfir Lóu-, Rjúpu- og Þrastarflöt. Skjólbeltin virðast gera gagn. 

Hrafnaflöt 

Lóuflöt 

Mynd 25: Áhrif SV-áttar með gróðri, takið eftir gulmerktu. 

7 

Mynd 26: Vindálag við Skólaflöt 7. Mynd 27: Snjósöfnun í skjólbeltum. 
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Athugun 5 – núverandi deiliskipulag SA-átt án gróðurs 

SA-áttin er hvassasta vindáttin en kemur ekki oft fyrir. 

1. Vind hermirinn í upphafi stilltur á 4 og lítið gerist eins og 

venjulega. Gola er á Hvanneyri og engin hreyfing á snjó. 

2. Vind hermir því næst stilltur á 6 og litlar sem engar breytingar 

sýnilegar á skaflamyndun á svæðinu. Vindstyrkur þarf að vera 

meiri.  

3. Vind hermir stilltur á 8 og sýnilegur strengur byrjar að myndast 

milli Skólaflatar og Hrafnaflatar. Aftur sjáum við ósamræmi í 

Vind herminum og teljum að strekkingur ætti að vera meiri á 

Skólaflötinni, en það gæti líka verið að húsin við Arnarflötina taki 

vindinn á sig og lyfti honum meira upp. Húsin við Lóuflötina taka 

líka töluverðan vind á sig og lyfta honum að einhverju leyti yfir 

Rjúpna- og Þrastarflötina. Mjög miklir sviptivindar myndast við 

raðhúsin á Hrafnaflötinni eins og við settum þau upp og einnig 

við Skólaflötina. SA-hlið leikskólans, sem er sú hlið þar sem 

umferð foreldra og barna er hvað mest, er undir miklu álagi og 

lítið skjól þar.  

 

 

  

Mynd 28: Núverandi deiliskipulag, SA-átt án gróðurs. 

Mynd 29: Áhrif SA-áttar án gróðurs á Flatahverfið. 

Leikskólinn 

Hrafnaflöt 

Mynd 30: Álag á leikskólann á þeirri hlið 
sem gengið er að honum. 

Mynd 31: Álag á Hrafnaflöt og 
hliðargötum.. 

Mynd 32: Vindstrengur á milli 
Skólaflatar og Hrafnaflatar. 

Hrafnaflöt 

Mynd 33: Álag SA-áttar á byggð við 
Arnarflöt. 

Arnarflöt 
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Athugun 6 – núverandi deiliskipulag SA-átt með gróðri 

Bætt hefur verið við gróðri samkvæmt núverandi skipulagi. SA-áttin er 

hvöss vindátt en er ekki tíð.  

 

1. Vind hermir er stilltur á 4 og litlar breytingar eru sýnilegar á 

snjósöfnun  eftir 3 mínútur, enda er þetta aðeins smá gola.  

2. Vind hermir næst stilltur á 6 og litlar breytingar enn sýnilegar. 

Snjór lítið farinn að safnast fyrir í skjólbelti.  

3. Að síðustu var vindhermir stilltur á 8 í 3 mínútur og skaflar fara 

strax að myndast. Strekkingur er á milli Hrafnaflatar og Skóla- 

 

 

 

 

 

 

flatar en ekki jafn mikill og án gróðurs. Skjólbeltið á mótum Arnarflatar 

og Hrafnaflatar virðist því hægja talsvert á vindinum sem að öðru leyti 

liggur mjög stíft þar í gegn. Skjólbelti við Lóuflöt tekur einnig mikinn 

vind á sig og skýlir Rjúpnaflöt og Þrastarflöt þó nokkuð. Sömu sögu má 

segja um skjólbeltin á Arnarflötinni. Þau eru að skýla byggðinni 

töluvert. Húsin SA-megin við Arnarflötina eru hins vegar berskjölduð 

fyrir þessari vindátt og vindurinn nær að þröngva sér á milli þeirra að 

leikskólanum sem tekur ennþá á sig mikinn vind.  Mikil snjósöfnun er 

við skjólbeltin milli Flatahverfis og Ásgarðs sem bendir til þess að 

skjólbeltið hafi einhver skjól myndandi áhrif fyrir skólann.  

  

Mynd 34: Núverandi deiliskipulag, SA-átt með gróðri. 

Mynd 36: Yfirlitsmynd yfir byggðina. 

Mynd 38: Strengur milli Hrafna- og 
Skólaflatar. 

Mynd 35: Skjólgróður ver Skólaflöt. 

Hrafnaflöt 

Mynd 37: Áhrif gróðurs samkvæmt núverandi deiliskipulagi gegn SA-áttinni. 

Mynd 39: Áhrif við Þrastar-, Rjúpu- og 
Lóuflöt. 
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Greining á athugunum 

Eftir að búið var að athuga allar áttir með og án gróðurs samkvæmt 

núverandi deiluskipulagi var farið í að greina þær niðurstöður sem 

fengust. Farið var upp á vinnusal, myndir skoðaðar, rætt um 

niðurstöðurnar og skissaðar upp nýjar hugmyndir að skipulagi sem 

byggist á að staðsetja gróður sem myndar skjól fyrir byggðina.  

Komist var að því að núverandi gróðurskipulag er ekki nægilega vel 

skipulagt og varð það því markmið okkar að gera nýtt gróðurskipulag 

samkvæmt rannsóknar spurningunni, til að athuga hvort veruleg þörf 

sé á breytingu á byggðinni eins og hún er skipulögð í dag. Var hver átt 

tekin fyrir sig og dregin saman einkenni og áhrif sem hún hefur á 

byggðina, með tilliti til snjósöfnunar, strekkings og sviptivindar. Út frá 

þeirri greiningu gerðum við okkur grein fyrir hvar væri mest þörf á að 

nýta gróður til skjólmyndunar. 

Í NA-áttinni var mikill strekkingur niður Arnarflötina og þyrfti að loka 

betur á hann og halda vind á götunni og beina honum frá byggð. 

Leikskólinn og húsin við Skólaflöt voru þó aðallega undir álagi.   

 

Í SV-áttinni er ekkert gróðurskipulag sem skýlir byggðinni fyrir köldum 

og hvössum vindum hafgolunnar. Því er nauðsynlegt að setja 5 til 10m 

hátt skjólbelti meðfram allri SV-hlið byggðarinnar. Einnig er 

nauðsynlegt að setja skjólbelti á milli Hrafnaflatar og Skólaflatar sem 

hægir á vind og heldur honum uppi. Möguleiki er að það eitt og sér 

geri samt ekki nægilegt gagn og munum við reyna að sannreyna það í 

tilraunum okkar, hvort þörf  sé á þéttara neti gróðurs inni í byggðinni.  

SA-áttin er hvössust og nauðsynlegt að vernda byggðina fyrir henni 

með tilliti til þess álags sem hún veldur á byggingar. Húsin SA megin 

við Arnarflötina eru alveg berskjölduð fyrir þessum hvössu vindum og 

er ljóst að skýla verður þeim með allt að 10 metra háum skjólbeltum. 

Einnig er mikill strengur á milli Hrafnaflatar og Skólaflatar sem hægja 

þarf á.  

 

  

Mynd 42: Gróðurskipulag fyrir SA-átt. Mynd 41: Gróðurskipulag fyrir SV-átt. 

Mynd 40: Skissa af greiningarvinnu fyrir nýtt gróðurskipulag. NA-átt. 
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Nýtt skipulag 

Út frá okkar athugunum og greiningum útbjuggum við nýtt skipulag 

fyrir Flatahverfið sem byggist á bættri skjólmyndun með gróðri.  

Á myndinni hér að ofan er nýtt gróðurskipulag sem við útbjuggum og 

sannreyndum. Skýla þurfti byggðinni betur fyrir SA og SV áttum og 

staðsettum við skjólbelti 30-50 metra frá byggð til varnar þeim áttum. 

Í töflunni hér að neðan má lesa fjarlægðir skjólgróðurs frá 

lóðarmörkum.  

Skjólbelti geta myndað skjól eftir 7 til 12 ár. Skjólbelti ætti að ná 15 til 

30 metra út fyrir það svæði sem það á að skýla en ef svæðið er 

snjóþungt þá er æskilegt að beltið sé staðsett 50 metra frá byggingum 

(Hanley og Kuhn, 2003). Út frá þessum forsendum staðsettum við 

skjólbeltin okkar og umlykja nýju beltin byggðina frá vestri til austurs.   

Til að sannreyna skipulagið og til að svara rannsóknarspurningu okkar, 

hvort að gróður geti haft áhrif á skjólmyndun í núverandi deiliskipulagi, 

fórum við aftur í vindherminn og gerðum tilraunir á okkar nýja 

gróðurskipulagi.  Í tilraununum var ákveðið að nota ekki stillingu 4 

(sem flokkast sem gola) eins og gert var í athugunum því ekkert 

snjófjúk á sér stað við þær aðstæður og óþarfi að mæla það. Stillingar 

6 og 8 voru því einungis notaðar í tilraunirnar. 

Tilraun 1 – nýtt gróðurskipulag NA-átt 

Í núverandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir gróðri sem skýlir Flatahverfið 

fyrir NA-áttinni. Þó kom í ljós í athugunum okkar að strengur myndast 

inn Arnarflötina. Við lögðum áherslu í nýju gróðurskipulagi að hægja á 

vindstreng við Arnarflöt og Skólaflöt 4 og einnig að skýla betur 

leikskólanum.  

1. Vindhermir settur á stillingu 6 og engar breytingar sjáanlegar. Nýi 

gróðurinn virðist skýla byggð vel.  

Mynd 43: Nýtt gróðurskipulag fyrir Flatahverfið. 

Tafla 3: Fjarlægð skjólgróðurs frá lóðarmörkum. 

Mynd 44: Áhrif skjólbeltis á vind í byggðu umhverfi. (Hanley og Kuhn, 2003). 



17 

2. Vindhermir settur á stillingu 8. Ekki er jafn mikill strengur niður 

Arnarflötina eins og var í athugunum og nýi gróðurinn virðist 

hægja á vindinum og halda honum uppi. Hrafnaflöt, Rjúpnaflöt, 

Þrastarflöt eru í góðu skjóli. Strengir sem herjuðu á húsin við 

Skólaflöt eru ekki lengur sjáanlegir. Örlítill strengur er enn hjá 

leikskólanum en hann hefur minnkað gríðarlega frá fyrra 

skipulagi.  

Hér er sýnd klippt mynd af mesta álagssvæði í NA-átt núverandi 

deiliskipulagi með gróðri til samanburðar við skjólmyndun í nýju 

gróðurskipulagi. 

Tilraun 2 – nýtt gróðurskipulag SV-átt 

Samkvæmt núverandi deiluskipulagi er ekki gert ráð fyrir gróðri 

suðvestan við byggðina. Sú átt getur verið köld og hvöss. Við gerðum 

nýtt gróðurskipulag sem gerir ráð fyrir 5 til 10 metra háum skjólbeltum 

sem skýlir frá SV-áttinni. Mikill strengur var áberandi upp 

Þrastarflötina að Skólaflötinni á núverandi deiluskipulagi og ætti 

skjólbelti að varna því. 

1. Vindhermir settur á stillingu 6 og beðið í 3 mínútur. Litlar 

breytingar sjáanlegar. Nýja gróðurskipulagið virðist skýla byggð 

vel. 

Mynd 45: Skjólgróður skýlir byggðinni fyrir NA-áttinni. 

Arnarflöt 

Skólaflöt 

Mynd 46: Áhrif NA-áttar í nýju gróðurskipulagi. 

Mynd 47: Samanburður á núverandi gróðurskipulagi og nýju gagnvart NA-átt.  

Mynd 48: Nýtt gróðurskipulag ver SV hluta Flatahverfis. 

Þrastarflöt 
Rjúpuflöt Lóuflöt 
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2. Vindhermir stilltur á stillingu 8 og skjólbeltin hafa hægt á 

vindstrenginum sem myndaðist upp Þrastarflötina.  Smá 

strengur virðist enn myndast við Skólaflöt 7 og 12 en það má 

bæta með þéttum gróðri. Nýja skipulagið virðist virka vel og 

myndast gott skjól inn í byggð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hér að neðan eru myndir til samanburðar sem sýna skýrt hversu mikil 

áhrif nýtt skjólbelti hefur á SV-áttina. Skjólbeltið hægir á 

vindstrenginum sem gekk meðfram Þrastarflöt og áhrif á byggingar 

eru mun minni. 

 

Tilraun 3 – nýtt gróðurskipulag SA-átt 

Samkvæmt núverandi skipulagi er ekki gert ráð fyrir skjólbelti austan 

megin við byggð.  Í dag er þó skjólbelti staðsett í suðaustur frá 

byggðinni en um 240 metrar eru í það frá lóðamörkum við Arnarflöt. 

Því mætti áætla að lítilla áhrifa gæti í byggðinni vegna skjólbeltisins en 

eins og áður hefur komið fram er æskilegt að skjólbelti sé staðsett allt 

frá 15 til 50 metrum frá því svæði sem það á að skýla (Hanley og Kuhn, 

2003). SA-áttinn er hvössust af þeim öllum og því þarf að hugsa vel um 

skjólbeltagerð frá þeirri átt. Áhersla er lögð á að skýla byggð og útbúa 

lífvænlegra umhverfi við Arnarflöt, Skólaflöt, Hrafnaflöt og við 

leikskólann.  

1. Vindhermir settur á stillingu 6 og beðið í 3 mínútur. Litlar 

breytingar urðu á svæðinu og skjólbeltin að virka vel.  

2. Vindhermir stilltur á stillingu 8. Sáum strax að skjólbeltin við 

Arnar- og Skólaflötina og skjólbeltið við leikskólann voru ekki að 

virka eins og við ætluðumst og stoppuðum rannsókn.  

Við ákváðum að hækka skjólbeltið við Arnarflötina í 10 metra sem 

skýla á  Skólaflötinni. Einnig að hækka skjólbeltið á milli leikskólans og 

Skólaflatar. Þetta veldur því að vindurinn helst uppi sem er 

ákjósanlegra fyrir byggðina. 

Mynd 49: Áhrif SV-áttar á nýtt gróðurskipulag. 

Mynd 50: Áhrif SV-áttar á núverandi deiliskipulag og nýtt gróðurskipulag. 

Núverandi deiliskipulag Nýtt gróðurskipulag 

Mynd 51: Skjólbelti til varnar SA-áttinni við Arnarflöt. 

Arnarflöt 

Leikskóli 

Skólaflöt 
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Tilraun 3.1 – nýtt gróðurskipulag SA-átt 

1. Vindhermir settur á stillingu 6 og beðið í 3 mínútur. Litlar 

breytingar eiga sér stað og gróður að skýla vel.  

2. Vindhermir hækkaður upp í stillingu 8. Þær breytingar sem 

gerðar voru á skjólbeltum eru að skila árangri. Gott skjól er á 

flest öllum stöðum í byggðinni. Sviptivindar myndast við 

raðhúsin á Hrafnaflöt 8-30. Strengurinn sem myndaðist á milli 

Hrafnaflatar og Skólaflatar í núverandi deiluskipulagi hefur 

minnkað töluvert. Húsin SA-megin við Arnarflötina hafa einnig 

fengið mikið skjól með nýju skipulagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til samanburðar eru hér myndir af afmörkuðu svæði í núverandi 

deiliskipulag og nýju gróðurskipulagi. Hægt hefur á vindstrenginum 

sem gekk á milli Hrafnaflatar og Skólaflatar og myndast hefur skjólgott 

útivistarsvæði. Samanburðarmyndin sannar greinilega að hægt er að 

hafa áhrif á skjólmyndun í núverandi deiliskipulagi með markvissri 

staðsetningu skjólgróðurs. 

 

 

 

 

 

 

 

  Mynd 52: Áhrif SA-áttar á nýtt gróðurskipulag. 

Mynd 53: Áhrif SA-áttar á núverandi deiliskipulag og nýtt gróðurskipulag. 

Nýtt gróðurskipulag Núverandi deiliskipulag 
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Niðurstöður 

Athuganir okkar sýndu fram á að gróður getur haft mikil áhrif á 

skjólmyndun í skipulagi byggðar. Gert hefur verið ráð fyrir skjólbeltum 

í núverandi deilskipulagi en ekki hefur verið gróðursett í samræmi við 

það. Teljum við að gróðursetning eigi að vera eitt af því fyrsta sem á 

að gera eftir að deiliskipulag er samþykkt. Almennilegt skjól getur 

myndast með gróðri á allt frá 7 til 12 árum og með því að hafa 

gróðursetningu í forgangi er hægt að skapa skjól snemma í byggð. Með 

því að huga að skjóli fyrst skapast lífvænlegt og aðlaðandi umhverfi 

fyrir fólk til að búa í.  

Markmið hópsins með tilrauninni í vindherminum var að svara því 

hvort að gróður geti haft áhrif á skjólmyndun í núverandi deiliskipulagi 

í Flatarhverfinu á Hvanneyri. Við útbjuggum nýtt gróðurskipulag fyrir 

hverfið sem byggist á niðurstöðum úr athugunum og greiningu. Með 

því að bera svo saman niðurstöður úr fyrri athugunum og tilraunum 

með nýtt gróðurskipulag komumst við að þeirri niðurstöðu að hægt sé 

að skapa skjólríkt umhverfi með gróðri og gildir það fyrir núverandi 

deiliskipulag hverfisins.  

Hér að neðan tökum við saman myndir sem sýna með samanburði 

greinileg áhrif nýja gróðurskipulagsins á umhverfið og staðfestir að 

hægt sé að hafa áhrif á skjólmyndun í núverandi deiliskipulagi í 

Flatarhverfi með gróðri. Með tilraunum staðfestum við að gróðurinn 

stýrir og brýtur upp vindinn og kemur í veg fyrir að vindstrengir 

myndist í byggðu umhverfi. Ljóst er að miklu máli skiptir að veita skjól 

með skjólbeltum og gróðri fyrir þeim vindáttum sem eru ríkjandi.  

Mynd 53: Nýtt gróðurskipulag í Flatahverfi skapar skjólríkt og lífvænlegt umhverfi. 

Hrafnaflöt 

Hrafnaflöt 

Mynd 54: Áhrif SA-áttar í núverandi 
deiliskipulagi með gróðri 

Mynd 55: Áhrif SA-áttar í nýju 
gróðurskipulagi. 

Skjól 

Vindstrengur 

Hrafnaflöt 
Hrafnaflöt 

Skólaflöt Skólaflöt 

Mynd 56: Áhrif SV-áttar í núverandi 
deiliskipulagi með gróðri. 

Mynd 57: Áhrif SV-áttar í nýju gróðurskipulagi. 
Skjól- og gróðursælla svæði. 

Skjól 
Vindstrengur 
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Í öllum rannsóknum okkar var áberandi hvernig vindstrengir og 

sviptivindar mynduðust við húshorn kassalaga bygginga en svoleiðis 

umhverfi getur jafnvel verið hættulegt íbúum. Með nýju 

gróðurskipulagi komum við nánast í veg fyrir þetta og sköpuðum 

skjólríkt og gróðursælt umhverfi.  

Með athugunum sáum við greinileg áhrif gróðurs á snjósöfnun og vind. 

Með því að skýla betur hverfinu fyrir SA, SV og NA áttum með 

skjólbeltum 30-50 metra frá byggð náðum við að brjóta niður 

vindstrengi og skapa gott nærviðri innan hverfisins. Betra var að hafa 

skjólbeltin gróðursett í einni samfellu en að brjóta þau niður í smærri 

einingar. Þannig náðist að koma í veg fyrir að vindurinn kæmist í gegn, 

heldur myndi steypa sér yfir og niður fyrir utan hverfið. Með því að 

planta slíkum gróðri til að skýla hverfinu, erum við að skyggja á útsýnið 

en hópurinn var sammála því að til þess að skapa lífvænlegt umhverfi 

þarf skjól. Gróður minnkar neikvæð áhrif vinds og snjósöfnunar og 

veitir jákvæða og náttúrulega upplifun. Skjól og gróðursælt umhverfi 

hvetur einnig til útivistar sem styður við lýðheilsu íbúa.  

Lokaorð 

Hópurinn er sammála því að rannsóknarvinna sem þessi er mjög 

nauðsynleg  fyrir skipulagsvinnu. Einnig erum við sammála því að 

nauðsynlegt er að gera athuganir á veðurfari á byggt umhverfi við 

skipulagsgerð. Mestu máli skiptir að geta haft áhrif á skipulagsvinnu 

með svona athugunum að okkar mati, og nauðsynlegt er að þau áhrif 

skili sér í vönduðum vinnubrögðum og framsýni á komandi skipulag. 

Með því að gróðursetja skjólbelti og gróður í tíma út frá svona 

athugunum, er verið að flýta fyrir þeirri skjólmyndun sem komandi 

byggð mun verða fyrir. Verkefnið var mjög áhugavert og skemmtilegt 

að vinna með. Að komast að því hversu mikil áhrif við getum haft á 

skipulag með tilliti til veðurfars var gaman að sjá. Það veitir okkur 

ánægju að vita til þess að við sem hönnuðir í framtíðinni getum haft 

slík áhrif. Það eitt hvetur okkur til vandvirkni og góðrar 

skipulagshugsunar í komandi starfi. Að geta haft slík áhrif er mikilvægt, 

fyrir hönnuði, skipuleggjendur, íbúa og umhverfið. 
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