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Kleppjárnsreykir er lítið þéttbýli í Reykholtsdal og tilheyri það 
Borgarbyggð. Kleppjárnsreykir var bújörð frá 1887-1922 en var þá 
seld undir læknisbústað. Hverfið byggðist upp eftir það í kringum 
læknissetrið og síðar skólann sem byggður var á staðnum. Seinna 
varð þar mikil gróðurhúsarækt sem síðustu ár hefur dregist mikið 
saman. Í dag tengist byggðin aðallega skólasvæðinu, þar er einnig 
leikskóli, íþróttahús og sundlaug. Íbúafjöldi er um 30 manns í dag 
en var um 50 manns árið 2010. Í aðalskipulagi frá 2011 er ekki gert 
ráð fyrir neinni stækkun íbúðasvæða á staðnum þar sem fækkun 
hefur orðið á íbúum á síðustu árum.

Svæðið einkennist af jarðhita. Kleppjárnsreykjahver, sem er í miðju þéttbýlinu er annar vatnsmesti 
hverinn í Evrópu næstur á eftir Deildartunguhver. Hveragufa liggur oft um svæðið og gefur því ákveðin 
ævintýrablæ. Jökuláin Reykjadalsá rennur um svæðið, en hún kemur úr Oki sem var áður jökull en er 
nú stöðuvatn og heitir Blávatn.
Hönnunarþema verkefnisins eru náttúruauðlindir vatnsins - heitt vatn úr hverum og ferskt vatn úr jökulá.
Rökstuðningur fyrir hönnunarþemanu er sá að þessar náttúruperlur eru til staðar á svæðinu og því miklir 
möguleikar á að nota þær í framtíðar sviðsmynd. Staðarvalið er í nálægð við þessar perlur, við hverinn 
og við ána. Tveir athyglisverðir staðir til uppbyggingar, ásamt tengslum við annað í þorpinu.

Kleppjárnsreykir hefur marga og gjöfula kosti til uppbyggingar. 
Svæðið er í alfararleið í Borgarfirðinum. Jarðhitinn gefur undirstöðu 
til sjálfbærar þróunar til uppbyggingar fjölbreyttrar atvinnu bæði í 
ferðamennsku og ylrækt. 

Kleppjárnsreykir Saga og sérkenni
Í næsta nágrenni er Skorradalur, Reykholt og Húsafell, allt staðir 
sem draga að sér mikið af fólki og ferðamönnum. Stutt frá er svo 
Deildartunguhver, sem er vatnsmesti hver í Evrópu og við hann 
er baðstaðurinn Krauma. Ýmislegt fleira aðdráttarafl er í næsta 
nágrenni þannig að umferð er nokkur í gegnum svæðið. Aðrir stærri  
þéttbýliskjarnar við Kleppjárnsreyki eru Akranes og Borgarnes, á 
Akranes er innan við klukkutíma akstur og um 20 mín. akstur er til 
Borgarness. Þorpið Kleppjárnsreykir er þannig nokkuð vel staðsett 
þótt það liggi ekki við þjóðveg 1.

Landkostagreining gaf þá niðurstöðu að á svæðinu er gjöfult landbúnaðarland og gróðursælt. Veðrátta 
er hagstæð fyrir ræktun því ætti að vera auðvelt að koma upp skógrækt í meira mæli. Sérstöðugreining 
leiddi í ljós að sérkenni á svæðinu er hinn mikli jarðhiti en einnig jökuláin sem rennur í gegnum svæðið. 
Þeir landslagsþættir sem styðja við sérstöðu svæðisins eru því hverin og áin.  Andi staðar svífur yfir 
með gufunni úr hverunum sem verður eins konar kennileiti fyrir staðinn. 
Myndirnar sýna stöðuna eins og hún er í dag á þeim svæðum sem koma fyrir í landslagshönnuninni á 
framtíðarsýn fyrir uppbyggingu Kleppjárnsreykja.

Landið er gott til ræktunar og veðrátta hentug. Svæðið er í góðum 
tengslum við margvísleg athafnasvæði í nágrenninu. Möguleikar til 
uppbyggingar eru því til staðar, sem hægt er að tengja við marga 
landslagsþætti sem svæðið hefur að geyma. 

Sérstaða svæðisins eru þær náttúruauðlindir sem eru til staðar. Miklir 
möguleikar til uppbyggingar felast í þeim, þar er jarðvarminn mikill 
kostur fyrir svæðið og gefur því fjölbreytta möguleika til að vaxa og 
dafna í framtíðinni.



Sviðsmyndir

Landslagsþróun að öllu óbreyttu eftir 50 ár, fæli í sér breytingu á landslaginu miðað 
við landkosta og sérstöðugreiningu svæðisins. Landið er gjöfult landbúnaðar- og 
ylræktarland og ef þróunin heldur áfram með fækkun lögbýla og gróðurhúsa þá 
leggst umhverfið í órækt og algjöra niðurnýslu. Nokkur stöðnun virðist vera í gangi 
á Kleppjárnsreykjum. Áður var þar blómleg ylrækt sem hefur að miklu leyti lagst 
af. Mikil fækkun íbúa hefur átt sér stað og ef fram heldur sem horfir verður þessi 
þéttbýliskjarni ekki til staðar eftir 50 ár. Einnig spurning um framhald skólans.

Versta þróunin sem gæti átt sér stað er að ríkur fjárfestir kaupi allar jarðirnar, hverinn 
og allt í kring, þorpið verði þannig allt í einkaeign með takmarkaðri aðkomu, einka-
búgarður með öllu tilheyrandi. Enginn áhugi verði fyrir ylrækt og að nýta jarðhitann 
til almennra nota.  Saga landnámsmanna og jarðarinnar mundi falla í gleymsku. Allir 
fluttir í burtu, svæðið og framtíð þess í höndum auðmanns.

Landslagaþróun i takt við það besta næstu 50 árin. Þrír meginþættir í uppbyggingu, ferðamennska, ylrækt og skógrækt. Athyglisverðir staðir 
komnir fram, náttúruauðlindirnar eins og jarðhitinn nýttur á frekari hátt. Mikil uppbygging sem dregur að fólk og ferðamenn og skapar meiri 
atvinnu. Íbúum fjölgar og nýtt íbúðahverfi rís. Ylrækt í miklum mæli, skógrækt, hótel og aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Hveragarður með heitum 
læk, þar sem hægt er að upplifa náttúruauðlindirnar á svæðinu. Upplifun sem tengist jarðhitanum annars vegar og kaldri jökulsánni hins vegar 
í náttúrulegu umhverfi staðarins.Vegurinn heldur sér í gegnum þorpið. Búseta, atvinna, afþreying og ferðamennska fléttast saman.

Stemningsmyndir og snið

Snið sem sýnir umhverfið kringum hverinn. Náttúran er látin halda sér eins og hún 
er, en útbúnir stígar til að ganga eftir. Gott plan framan við heita laugina, þar sem 
hægt er að fara ofan í hana og synda þaðan áfram eftir læknum í báðar áttir.
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Stemningsmynd 1, af landslagshönnun kringum Kleppjárnsreykjahver. Hverinn kominn í fastar skorður. Náttúran í kring látin halda sér. Stígar 
til að ganga um svæðið. Heit laug í náttúrulegu umhverfi og volgur lækur í báðar áttir út frá henni. Eftir læknum er hægt að synda hring  gegnum 
þorpið, upplifa fjölbreytta náttúruna á leiðinni og staldra við á hinum ýmsu stöðum. Heiti lækurinn er um 1.5 km. langur, sem er góður sund-
sprettur í fallegu umhverfi þorpsins. 

Stemningsmynd 2, af hótelinu og umhverfi þess. Hótelið stendur niður við Reykjadalsá og er í góðum tengslum við ána og heita lækinn sem 
myndar lón framan við hótelið. Einnig er lítil strönd annars vegar við hótelið og gróðurskáli í miðju þess. Á toppi skálans er útsýnispallur þaðan 
sem sést í allar áttir um Borgarfjörðinn. Hér sést einnig dæmi um uppbyggingu ylræktarinnar og í miðjunni stendur bóndinn með afurðir sínar 
til sölu við veginn í gegnum þorpið. Hluti af skógræktinni er svo til hliðar og bæði göngustígar og heiti lækurinn liggja í gegnum hana.
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Stemningsmyndir 1 og 2

Meginþema, heitur lækur



Grunnteikning og skýringarmyndir

Planteikning  Mkv. 1:2000 Nærteikning nr. 2, Mkv. 1:500Nærteikning nr. 1, Mkv. 1:500

Uppbygging á ylræktinni. Ný gróðurhús byggð á 
fleiri jörðum og öðrum haldið við. Jarðvarminn 
nýttur í matvælaframleiðsu undir gleri.

Uppbygging á íbúðarsvæði. Nýtt hverfi ofan við 
skólann í jaðrinum. Önnur íbúðarhús eru til staðar 
á ylræktarjörðunum.

Uppbygginga á gönguleiðum í gegnum þorpið og 
að öðrum svæðum eins og Deildartunguhver og 
Kraumu, upp að fyrrum jöklinum Oki  og að svæði 
með fornleifum, sem hefur að geyma merka sögu.

Uppbygging á grænum skógarsvæðum við og 
umhverfis  þéttbýlið. Skógrækt sem atvinnugrein 
tekur að einhverju leyti við af öðrum landbúnaðar-
greinum.

Ný hönnun fyrir hverfið. Heitur lækur í gegnum 
þorpið, þar sem hægt er að synda í hring 1.5 km 
leið milli hversins og hótelsins. Volgt lón er svo  
við hótelið og þaðan er hægt að vaða í kalda ána.

Þjónusta og stofnanir sem eru til staðar. 
Skólasvæðið, tjaldstæði og veitingasala. Hótel 
byggt í jaðri þorpsins til að efla ferðamennsku.

Heildarmynd af landslagshönnun fyrir Kleppjárnsreyki. Einföld og hnitmiðuð uppbygging fyrir svæðið sem tengist þremur atvinnuþáttum, ferðamennsku, ylrækt 
og skógrækt. Jarðvarminn er nýttur á margvíslega vegu, en ein aðalútfærslan í hönnuninni fyrir svæðið er uppbygging á heitum læk sem hægt er að synda í. Annar 
stór þáttur í hönnunarútfærslunni er nýtt heilsu og sporthótel. Hótelið er staðsett á bökkum árinnar sem er verndarsvæði en leyfi fékkst fyrir því eftir vinnu við mat 
á umhverfisáhrifum. Þá eru jarðir með gróðuhúsum byggðar upp fyrir ræktun á ýmsum matjutum og skógrækt aukin, bæði til að mynda umgjörð um þéttbýlið og 
sem ný atvinnugrein fyrir viðarframleiðslu. Auk þess væri skógræktin liður í að að sporna við loftslagsbreytingum.

Umhverfi Kleppjárnsreykjahvers. Stígur til að ganga kringum hverinn og 
upplifa gufuna og kraumið frá honum. Hér er einnig hægt að fara í fótabað 
í heitri laug eða taka sundsprett kringum þorpið í volgum læknum. Hér er 
umhverfið allt sem náttúrulegast.

Hótelið er byggt á bökkun árinnar. Hönnun þess tekur mið af formi ár-
farvegsins og tengist umhverfinu með heitum læknum og kaldri ánni. 
Hægt er að synda frá hótelinu, upp að hvernum og til baka í gegnum 
skóginn, niður að ánni. Þar er svo hægt að fara í kalt bað. 
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