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K L E P P J Á R N S R E Y K I R
Kleppjárnsreykir

Hönnunartillaga þessi nýtir mikið af því sem er nú þegar til staðar á Kleppjárnsreykjum. Gert er ráð fyrir uppbyggingu á öllum stærri 
gróðurhúsum svæðisins sem gæti verið notað til nyjta og/eða tilraunaræktunar. Áhersla er lögð á aukna atvinnustarfsemi og aukinn
íbúðarkjarna. 
Til að efla svæðið sem bæjarfélag er einnig lagt áherslu á félagslega þætti eins og skólahald, íþróttir og aðrar tómstundir. Stígakerfi 
sem þræðir sig í gegn um svæðið hvetur fólk til þess að ganga frekar en að keyra á milli staða og er gróður notaður í miklum mæli til 
þess að veita skjól og bæta ásýnd svæðisins án þess að byrgja of mikið fyrir fallega fjallasýn. 

Bætt sundlaug og stórt íþróttahús auk fótboltavölls í fullri stærð ýtir undir íþróttir og sundkennslu bæði fyrir íbúa og nemendur 
skólans.
Kjörbúð og aukinn atvinna gerir einnig íbúum kleift að hafa fasta búsetu á Kleppjárnsreykjum.

Markmið hönnunar er að efla Kleppjárnsreyki sem samfélag þar sem íbúar geta haft búsetu allann ársins hring án þess að þurfa að 
styðjast við stærri bæjarfélög.  

Mjög hagkvæmt er að reka gróðurhús á Kleppjárnsreykjum þar sem orka er fengin frá jarð-
varma sem er að finna á svæðinu. 

Hinsvegar eru gróðurhúsin í mis góðu ástandi. Sum þeirra eru í fullri notkun en önnur í 
niðurníðslu og hafa enga umsjón. 

Það hefur hinsvegar sýnt sig að sala á lífrænt ræktuðum afurðum sem gjarnan er hægt að 
merkja “beint frá býli” sé afar vinsælt. Til að mynda er lítill söluskáli sem selur ferðalöngum 
afurðir ræktaðar á svæðinu og þykir mjög gott hráefni. 

Það getur því verið mikið tækifæri í því að efla framleiðslugetu til þess að selja slíkar afurðir á 
almennum markaði.

Gamlar byggingar og lítil umhirða einkennir núverandi ástand svæðisins. Aðkoma inn á Kleppjárn-
sreyki er þannig háttað að lítið er dregið úr umferð um svæðisns og skapar það hættu og óþægindi fyrir 
íbúa. 

Hönnunartillaga gerir ráð fyrir auknu atvinnustarfsemi varðandi gróður og umhirðu svæðisins. Auk 
þess að bæta við 22 lóðum til uppyggingu íbúðarkjarna sem ýtir undir fjölgun íbúa svæðisins. 
Staðsetning og þjónusta gerir svæðið mjög fjölskylduvænt.

Samfélagsleg  Hei ld

Byggingar  hönnunart i lögu Kleppjárnreykis

1. Stúka.

2. Sundlaug.

3. Skóli.

4. Gróðrastöð.

5. Veitingastaður / Kaffihús.

6. Verslun.

7. Íbúðarhverfi.
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Nærmynd sýnir nokkur gróðurhús sem eru nú þegar á 
svæðinu og einnig sem hafa verið bætt við í nýrri hönnun. 
Áhersla er á að auðvelt sé að ganga á milli staða og minnkar 
þörf fyrir akandi umferð. 

Einnig er að finna afar stórt tjaldsvæði sem hentar bæði 
fyrir tjaldhýsis og vagna og svo skógi vaxið svæði sem 
hentar vel tjaldgestum. 

Einnig er sýnt hér hvernig gróður er t.d. notaður til þess að 
bæta lífrænan fjölbreytileika og til að mynda skjól frá rík-
jandi vindáttum, sérstaklega þeim vind sem kemur niður frá 
nærlinggjandi fjölllum. t

Veitingastaður þar sem lítið samkomusvæði er komið fyrir 
einnig er þar að finna skýli sem nýtist vel á góðum dögum. 

Nærmynd.

Göngustígar sem þræða sig í gegnum 
Kleppjárnsreyki gefa gangandi vegfarendum 
tækifærti til þess að skoða framleiðslu og tengir sa-
man menningar- og atvinnulíf 
bæjarfélgasins

Kaffihús og samkomustaður á milli gróðurhúsa 
iðar að mannlífi þar sem gestir geta viðrað fyrir sér 
iðandi atvinnulif bæjarfélagsins. 

Tjaldsvæði fyrir bæði tjaldbúa og hjólhýsi/tjal-
dvagna er umkringt skógrækt  er að finna fyrir 
ferðalanga.

Samfélagsgarður nálægt íbúðakjarna þar sem íbúar 
geta ræktað sínar eigin afurðir.

Sundlaug og íþróttahús sem þjónar bæði skóla og 
öðrum íbúm 

Íþróttar og sundlaugarsvæði inniheldur fótboltavöll í 
fullri stærð auk inni íþróttahús svo hægt er að stunda íþróttir og 
aðrar tómstundir allann ársins hring. Áhersla er lögð að samtvinna 
skólahald saman við íþróttaaðstæðu og sundlaug. 
Einnig er gert ráð fyrir að sundlauginn sé almenn sundlaug rekin 
af sveitafélaginu  svo að hún sé aðgengileg sem flestum.

Mkv 1:500
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Heildarmynd Kleppjárnreykis.
Markmið hönnunarinnar er að mynda samfélagslega heild á Kleppjárnreyki þar íbúum líða vel 
og hafa alla helstu grunn þjónustu. Tilvalið væri fyrir fjölskyldufólk að búa á svæðinu þar sem 
skólahald og heilsa, bæði líkamleg og andleg fær að dafna. 

Íþróttir og sundlaug.

Íþróttamiðstöð gerir íþróttaiðkun mögulega allt árið auk þess sem fótboltavöllur í fullri stærð er tilvalinn til þess að halda 
mót eða að skipta vellinum niður í smærri velli til æfinga.

Hönnun gerir ráð fyrir inni sundlaug þar sem einnig er gufubað til staðar og kaldur pottur. Auk þess að þrír heitir pottar 
með mismunandi hitastigi gefur sundlaugargestum nóg rými til þess að slaka á. Sundlaugarmenning á Íslandi er mikil og er 
því tilvalið að nýta jarðvarma svæðisins til þess að halda þeirri menningu uppi.

Verslun og veitingar 

Veitingahús þar sem heimaræktaðar afurðir eru í aðal hlutverki væri mikið aðdráttarafl fyrir 
Kleppjárnsreyki. Bæði íbúar og ferðamenn myndu hafa möguleika á að skoða framleiðslu og versla afurðir ræktaðar á svæðinu. 

Ræktun og atvinna 

Helstu atvinnukostir svæðisins væru tengd ræktunar, hvort sem það er á grænmeti eða  plönturæktunar. 
Önnur atvinnutækifæri væru tengd menningarlífi og samfélagslegum svo sem íþrótta eða skóla starfi.

Mkv 1:2000

B

B’

Snið B-B’


