
Hafnargata 44

Hafnargata er vinsæl gata í Reykjanesbæ mikið af þjónustu er að finna á götunni 

eins og búðir, veitingastaðir, bar, hótel o.fl.. Einnig er nokkuð af íbúðarhúsnæðum á 

efri  hæðum bygginga. Fólk fer á hafnargötuna fyrir nauðsynlegar-, valkvæðar-, og 

félagslegar athafnir.

Mikil umferð er á Hafnargötu, bæði bíla umferð og umferð gangandi vegfaranda. 

Mikið rými fer í bílastæði á götunni,  það eru bílastæði meðfram alla götuna ásamt 

nokkrum stærri bílastæðum. 

Lítið er um dvalarsvæði fyrir fólkið sem fer á götuna, nokkrir bekkir eru meðfram 

gangséttinni staðsettir á óspennandi stöðum. Einnig er lítið um gróður á götunni eins 

og er eru aðeins nokkur blómaker og tvö tré. 

Lóðin er 1200m2 að stærð megnið af lóðinni er bílastæði síðan er lítill 

grasblettur á restinni af lóðinni. 

Ákveðið var að breyta lóð 44 í lítið torg. Torgið á að vera róandi svæði fyrir 

íbúa, starfsfólk, viðskiptavini og túrista þar sem hægt er að dvelja á og fá 

endurheimt frá amstri dagsins.  Einnig væri hægt að nýta torgið fyrir úti 

listasýningar á Ljósanótt. 

Minnkað var bílastæðið á lóðinni verulega.  Rannsóknir hafa sýnt fram á 

það að gróður og náttúrulegra umhverfi veitir fólki meiri endurheimt. Mikið 

er um gróður á torginu, gróðurinn lokar torgið af frá bílaumferðinni sem er 

á götunni. Hærri tré eru sett í jaðrana á torginu, á það að veita umlykjandi 

tilfinningu. Lægri gróður eins og runnar eru hafðir nær göngustígum og 

ættu því ekki að skýla frá yfirsýni fólks.

 Þrír stórir bekkir eru settir á mismunandi stöðum við runna, fólk leitast 

eftir jaðaráhrif þegar það velur sér sæti. Einnig eru tröppur í formi sti-

ga þar sem fleirri fólk gæti komið saman. Grashóll sem er á nokkrum 

hæðum er settur í torgið, krakkar gætu haft gaman að leika þar en væri 

einnig hægt að sitja á. Settur er gosbrunnur í formi kúlu, þegar vatnið 

lendir á steinunum fyrir neðan gefur það róandi hljóð.
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