
Kleppjárnsreykir í Borgarfirði - Framtíðarsýn fyrir svæðið

Reykholtsdalur í Borgarfirði  er ríkur af menningu, 
náttúru og dýralífi. Rýmismyndun er töluverð en dalurinn hefur 
mjúkar línur og er umlukinn ávölum ásum. Á svæðinu má finna 
fjölmargar tegundir fugla og víðast hvar má upplifa 
nálægð vatns, þar á meðal mýrlendi, ár, fossa og hveri .
Kleppjárnsreykir er byggðakjarni sem liggur við bakka 
hinnar hlykkjóttu Reykjadalsár. Þar búa 42 íbúar en í skólann á 
Kleppjárnsreykjum koma börn víða að. 
Á Kleppjárnsreykjum er jarðhiti og lítt áberandi hver en 
Deildartunguhver sem er hinum megin við ánna hefur visst 
aðdráttarafl sem vatnsmesti hver Evrópu. 

Það  má segja að sérstaða svæðisins í heild  sé jarðhiti og 
vatnaupplifun þar sem hægt er að upplifa vatn í öllum 
formum þess og miklar andstæður í hita og kulda, 
þá sérstaklega að vetrarlagi. Á Kleppjárnsreykjum er 
ræktun áberandi og gróðurhúsin og jarðhitinn hluti af 
staðarandanum. 

Svæðið eins og það er í dag, horft til norðurs yfir Reykjadalsá

Konsept skissa af svæðinu

Greining og konsept              Sviðsmyndir 

Unnið var með konsept út frá sérstöðu svæðisins en það 
gengur út á upplifun á vatni og andstæðunum hita og kulda.

 - að tengja Kleppjárnsreyki við 
    Deildartunguhver og Krauma og      
    búa til heildarupplifun
 - að bæta aðdráttaraflið sem 
    Kleppjárnsreykir hafa nú þegar 
    með því að styrkja staðarandann
 - að búa til kjarna á Kleppjárns-               
    reykjum fyrir íbúa, skólabörn og        
    ferðamenn
 - að styðja við líffræðilega 
    fjölbreytni svæðisins með 
    skógrækt og varðveislu mýra

Megin markmið hönnunarinnar eru:

Sviðsmynd 1 - Engar breytingar á landslagsþróun: 
Lítil tegundafjölbreytni verður í nærumhverfi bæjarins 
vegna ræktaðs lands. Einhverjir ferðamenn en þó fáir 
stoppa við til að skoða sig um en eru aldrei lengi. 
Íbúafjöldi lækkar smá saman og húsin verða eitt af öðru 
sumarhús. 

Sviðsmynd 2 - á versta veg:
Ekkert er gert fyrir svæðið. Eftir slys við hverinn verður 
hann girtur af og Kleppjárnsreykir missa sjarmann. 
Rafmagnsverð hækkar enn meira sem verður til þess 
að grænmetisbændur gefast upp á ræktun og opna 
verkstæði eða geymslupláss eða flytja jafnvel burt.
Ferðamenn keyra beint í gegn  og húsin fara í niðurníðslu.

Sviðsmynd 3 - á besta veg:
Kleppjárnsreykir er blómlegur og lifandi staður sem fær 
gesti allan ársins hring. Gönguleið með aðgengi fyrir alla   
og fjölbreyttum upplifunarþáttum  er vinsæll viðkomustaður 
fyrir íslenskar fjölskyldur jafnt sem erlendar og kennarar 
hafa nýtt sér hönnunina í skólastarfinu . Nýja torgið er orðið 
miðja svæðisins og samverustaður fyrir íbúa, börn og 
ferðamenn og  svæðið hefur orðið enn auðugra af fuglalífi.  
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Niðurgrafin brú/stígur um 
mýrlendi

Brú yfir á  H: 2.2m

Göngupallar tré  H: 0.4m 

Mýri eða mólendi

Grænt þak

Ár, lækir, hverir og laugar

Hellur náttúrusteinn

Göngubrú H: 5m 

Áningarstaður/ Útsýni

Brú yfir götu H: 3m

Upplifunarstígurinn tengir saman hverasvæðin og býr til eina heild
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Smáatriðin

Torgið

Styrkleikar Kleppjárnsreykja, 
jarðhiti og ræktun, er dregið 
saman á torginu, með 
grænmetis sölubás og 
umgjörð um hverinn 
þannig hægt sé að 
njóta nálægðar við hann. 

Þetta er miðja svæðis, 
myndar kjarna á 
Kleppjárnsreykjum fyrir íbúa, 
ferðamenn og skólabörn. 

Svæðið er tilvalið til leikja og 
útikennslu og sem skemmti-
leg tenging fyrir krakkana 
að þeirra eigin útiskólastofu.

Formin draga þig inn á torgið 
og síðan í framhaldinu að 
hvernum. 

Upplifunarstígurinn liggur 
að og frá þessum kjarna og 
saman gerir þetta svæðið að 
einni heild sem hefur upp á 
margt að bjóða og er skem-
mtilegur viðkomustaður.

Planmynd 1:500

Snið A-A1     Hverasvæði 1:50

Snið C-C1      Upplifunarstígur 1:100

Snið B-B1      Torg og grænmetissala 1:60


