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Yfirlýsing höfundar 

 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin 

af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri 

prófgráðu. 
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Ágrip 

 

Markmiðið með þessari ritgerð var að leita svara við eftirfarandi spurningu:  Með hvað 

hætti getur skipulag mannvirkja og umhverfis í háskólaþorpinu á Hvanneyri stuðlað að 

bættum lífgæðum íbúa, starfsfólks og gesta?  

Til að leita svara við þeirri spurningu var staðan á Hvanneyri skoðuð og hvaða 

öfl hafi stjórnað byggðarþróuninni fram til þessa. Leitast var við að svara spurningunni 

með skipulagstillögu sem byggð var á Umhverfisstefnu Landbúnaðarháskólans og á 

hugmyndafræði vistmenningar/permaculture. Þessar hugmyndir eru mjög samhljóma 

og nátengdar hugmyndum um sjálfbæra þróun.   

Í skipulagstillögunni var lagt til að akstur bifreiða yrði færður út úr 

háskólahverfinu og miðsvæði Hvanneyrar. Einnig voru settar fram hugmyndir um 

yfirbyggðar götur, umferðarmiðstöð, yfirbyggð torg, bæjargöng, torfveggi og þéttingu 

byggðar innan 500 metra radíus frá leik- og grunnskóla sem staðsettir er fyrir miðju 

þéttbýlinu. Að lokum var athyglinni beint að gömlu Hvanneyrartorfunni og lagðar fram 

hugmyndir sem miða að því að auka mannlíf og nýtingu svæðisins, án þess að skaða 

hina gömlu virðulegu hverfisásýnd.  

Með þessari skipulagsvinnu voru settar fram hugmyndir um það hvernig 

skipulag mannvirkja og umhverfis í háskólaþorpinu á Hvanneyri geti stuðlað að bættum 

lífsgæðum þeirra sem þar dvelja.  
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Þakkir og tileinkun  

 

Ég vil nota hér tækifærið og þakka eftirtöldum aðilum kærlega fyrir veitta aðstoð og 

stuðning við þessa samantekt.  

 

Kærar þakkir; Helga Vilhjálmsdóttir fyrir yfirlestur og ráðgjöf, Helena Guttormsdóttir 

fyrir yfirlestur, ráðgjöf og listrænar ábendingar, Auður Sveinsdóttir og Jón Örvar G. 

Jónsson fyrir hugmyndir, gögn og aðstoð. 
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Myndir í ritgerðinni eru teknar eða gerðar af höfundi utan einnar myndar sem tekin 

er af vefnum http://www.earth.google.com og sýnir loftmynd af Drageyri, mynd 13. 
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1. Inngangur 

 

Í þessari ritgerð eru settar fram hugmyndir að skipulagi fyrir háskólahverfi 

Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri, og nánasta umhverfi þess. Skipulagið er 

unnið í anda umhverfisstefnu Landbúnaðarháskólans og eftir hugmyndafræði sem er 

kennd við vistmenningu/permaculture. Leitað er svara við eftirfarandi spurningu: 

 

Með hvað hætti getur skipulag mannvirkja og umhverfis í háskólaþorpinu á 

Hvanneyri stuðlað að bættum lífgæðum íbúa, starfsfólks og gesta?  

 

Í upphafi er fjallað um hugmyndafræðina sem liggur að baki þessarar ritgerðar. Því 

næst er unnið með staðháttargreiningu af svæðinu þar sem athyglinni er einkum beint 

að sögu, byggðaþróun, veðurfari og núverandi stöðu Hvanneyrar. Við 

staðháttargreininguna er einnig unnið með aðferðafræði sem þróuð var á sjöunda áratug 

síðustu aldar af Kevin Lynch og Gordon Gullen og lýst í bókunum ,,The image of the 

city” (Lynch, 1960) og ,,The Concise Townscape” (Gullen, 2000). 

Í kjölfar greiningarvinnunnar eru settar fram tillögur að framtíðarskipulagi 

háskólahverfisins í anda þeirrar hugmyndafræði sem hér er til umfjöllunar. Fyrst er 

fjallað um háskólahverfið í heild en að lokum er athyglinni beint að gömlu 

Hvanneyrartorfunni og skipulagi hennar.  

 

2. Hugmyndafræðin 

 

Hugmyndafræðin sem hér er lögð til grunnar kemur úr ólíkum áttum en á sér sterkan 

samnefnara sem lýtur að vellíðan manneskjunnar í umhverfi sínu. Annars vegar er það 

sú hugmyndafræði sem birtist í umhverfisstefnu Landbúnaðarháskóla Íslands, eins og 

hún birtist á heimasíðu skólans (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2008a). Hins vegar er það 
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hugmyndafræði kennd við Permaculture, en upphaf hennar má rekja til kenninga Bill 

Mollison og David Holmgren (Mollison, 1997).  

 

2.1. Umhverfisstefna Landbúnaðarháskóla Íslands 

 

Í Umhverfisstefnu LbhÍ (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2008) segir:  

 

Landbúnaðarháskóli Íslands stundar rannsóknir og kennslu á sviði 

landbúnaðar, landnýtingar, náttúru-, umhverfis- og skipulagsfræða og hefur 

því ríkar skyldur og mikil tækifæri á þessum sviðum. LbhÍ ætlar að taka mið 

af umhverfissjónarmiðum, í víðtækum skilningi, í allri sinni starfsemi og 

skipa sér í fremstu röð í þeim málum á Íslandi. 

 

Sett eru fram ýmis markmið og áhersluatriði í umhverfisstefnunni, m.a. að 

langtímahagsmunir nemenda, starfsfólks og umhverfis séu hafðir að leiðarljósi og settir 

fram umhverfisvísar til að mæla framgang hennar. Á grundvelli umhverfisstefnunnar 

eru svo unnar skipulags- og framkvæmdaáætlanir í samráði við starfsfólk og nemendur 

á hverri starfsstöð. Markmið þeirra áætlana eiga að vera Sértæk, Mælanleg, 

Aðgengileg, Raunhæf en samt ögrandi og Tímasett, svokölluð SMART aðferð. 

Í markmiðum umhverfisáætlunar LbhÍ er m.a. lögð áhersla á að “sjónarmið 

umhverfis- og náttúruverndar, og sjálfbær þróun verði höfð að leiðarljósi í rekstri, 

stjórnun, starfsemi og uppbyggingu LbhÍ”. Einnig er lögð áhersla á að “bjóða 

nemendum og starfsfólki upp á aðstöðu, þjónustu og afþreyingu, þar sem ábyrg 

umgengni við náttúruna og umhverfi er höfð að leiðarljósi og almenn vellíðan og 

heilbrigði eru lykilatriði”. Þá er talað um að aðkoma og ásýnd starfsstöðva skólans sé 

myndarleg og lýsandi fyrir starfsemina, t.d. að búrekstur sé til fyrirmyndar og sýnilegur 

ásamt því að gott aðgengi og fræðsla sé um starfsemina. Lögð er áhersla á að stuðlað 

verði að umhverfisvænni samgöngum með notkun “minna mengandi bíla og 

almenningssamgangna og reiðhjóla þegar það er hægt” (Landbúnaðarháskóli Íslands, 

2008a).  
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2.2. Vistmenning/Permaculture 

 

Hugtakið permaculture er samsett úr ensku orðunum permanent (varanlegur, sjálfbær) 

og agriculture (landbúnaður, jarðyrkja) (Mollison, 1997). Notkun hugtaksins má rekja 

aftur til ársins 1975 þegar Bill Mollison setti fram hugmyndir sínar um sambúð manns 

og náttúru. Aðaláherslur hugmyndarfræðinnar eru umhyggja fyrir jörðinni, ráðstafanir 

til að öll lífkerfi haldist stöðug og sterk, umhyggja fyrir fólki, réttur almennings til að 

hafa aðgang að þeim auðlindum sem eru nauðsynlegar fyrir tilveru þeirra, setja ramma 

um fjölgun fólks og neyslu ásamt dreifingu verðmæta sem eru umfram þau sem 

samfélagið þarfnast. Hugmyndafræði permaculture fjallar um hvernig skipuleggja eigi 

gott umhverfi fyrir fólk að lifa og starfa í þar sem tillit er tekið til landbúnaðar, 

garðyrkju, vistfræði, arkitektúrs, hagfræði, landnotkunar, viðskipta og uppbyggingu 

samfélagsins.  

Leiðarljós í skiplagsgerð í vistmenningu er að íbúar samfélagsins hafi tryggan 

aðgang að auðlindum þess (Mollison, 1997). Einnig að auðlindir séu sjálfbærar og 

fullnægi þörfum íbúanna. Með auðlindum á Mollison meðal annars við vatn, mat, skjól, 

eldsneyti, samveru og óspillta náttúru. Með aðgengi að vatni er átt við aðgang að 

heilnæmu endurnýjanlegu neysluvatni. Með aðgengi að mat er átt við að 

matvælaframleiðsla innan tiltekins svæðis geti fætt íbúa þess ef ekki berist aðrar vörur 

inn á svæðið. Með aðgengi að skjóli er átt við að byggingar veiti skjól fyrir veðri, séu 

traustar og bjóði upp á aðstöðu til fjölbreyttra athafna og samveru. Með aðgengi að 

eldsneyti er átt við orku í margvíslegu formi t.d. til að hita húsakynni og knýja áfram 

vélar. Með aðgengi að samveru er átt við að íbúar hafi möguleika til fjölbreyttra 

samskipta við hvern annan og skapa þar með öflugt samfélag og stuðla að 

samtryggingu og góðri andlegri heilsu íbúa. Með aðgengi að ómengaðri náttúru er átt 

við að umhverfi þéttbýlis sé samsett úr fjölbreyttu náttúrulegu landslagi, s.s. engi, skóg, 

fjöru, tjörn, hæðum, lækjum, klettum og fleira. Þá sé dýralíf einnig fjölbreytt og gefi til 

kynna hvernig svæðið kynni að vera samsett af dýrategundum ef það væri óbyggt 

mannfólki. 

Hugmyndafræðin felur í sér að maðurinn gangi til liðs við náttúruna til að nýta 

hana betur og til að byggja upp betra mannlíf (Mollison, 1997). Hér er lögð áhersla á 
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lífræna ræktun, skynsamlega hönnun híbýla og nýtingu auðlinda, vistvænar samgöngur, 

orkusparandi tækni, ásamt virðingu fyrir verndun umhverfisins og virkri þátttöku allra í 

samfélaginu. Í vistmenningu er m.a. fjallað um sjálfbærar byggingar og endurnýtanlega 

orkugjafa. 

Þessi hugmyndafræði er í raun ævaforn og ekki er alltaf auðvelt að henda reiður 

á hugtakinu vistmenning og það er langt í frá óumdeilanlegt. Bill Mollison setti fram 

hugmyndafræði sína á þeim nótum að hún hafði víðtækan siðferðislega samnefnara sem 

allir ættu að geta tileinkað sér, hverjar sem aðrar lífskoðanir séu. Hugmyndir um 

sjálfbæra þróun og vistmenningu eru samofnar að mörgu leyti og víða um heim eru 

hreyfingar fólks sem kenna sig við hugmyndafræði vistmenningar (Jeeves, 1981). 

Grunntónninn er sjálfbær landnotkun þar sem hringrásir í náttúrunni og samfélaginu eru 

hafðar að leiðarljósi. Heilleiki vistkerfa skiptir hér höfuðmáli, náttúrulegar hringrásir, 

fjölbreytileiki og stöðugleiki. 

Af þessari umfjöllun má sjá að nokkur munur getur verið á nánari útfærslu 

þessara hugmynda frá einu svæði til annars. Í þessari ritgerð er athyglinni beint að 

þáttum sem teljast til grunnþarfa manneskjunnar svo að hún finni fyrir öryggiskennd og 

líði vel í umhverfi sínu. 

 

3. Staðháttagreining 

 

3.1. Hvanneyri í dag 

 

Hvanneyri var stærsti byggðarkjarninn í Borgarfjarðarsveit en varð eftir sameiningu 

sveitarfélaga í maí 2006 hluti af sveitarfélaginu Borgarbyggð (Borgarbyggð, 2008). 

Landbúnaðarháskóli Íslands er stærsti vinnuveitandinn í samfélaginu en auk 

Landbúnaðarháskólans eru á staðnum ýmsar stofnanir með starfsemi sína á svæðinu 

s.s.; Landbúnaðarsafn Íslands, Vesturlandsskógar, Hagþjónusta Landbúnaðarins og 

Vesturlandsdeild Veiðimálastofnunar (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2008b). Á 

Hvanneyri er lítill grunnskóli og leikskóli en þeir hafa báðir fengið Grænfána 
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Landverndar. Í þéttbýlinu búa einnig fjölmargir sem ekki tengjast beint skólahaldinu. 

Auk þess er þar aðstaða fyrir léttan iðnað og ýmsa þjónustu.   

Land jarðarinnar nær yfir svæðið á milli Hvítár og Andakílsár að mörkum 

Hvítárvalla, Bárustaða og Ausu. Um 306 manns búa á Hvanneyri en fyrir tíu árum 

bjuggu þar 148 manns, því má segja að byggðin þar sé í miklum vexti (Hagstofa 

Íslands, 2008). Hvanneyri er í um 12 km fjarlægð frá Borgarnesi en í um 86 km 

fjarlægð frá Reykjavík ef ekið er um Hvalfjarðargöng. Ræktunartilraunir eru stundaðar 

af starfsmönnum Landbúnaðarháskólans á Hvanneyrarjörðinni og rekur skólinn einnig 

kúabú í fjósi austan byggðarkjarnans á Hvanneyri (Landbúnaðarháskóli Íslands, 

2008b). Við Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri eru nemendur bæði í staðar- og 

fjarnámi en kennsla fer fram á tveimur stöðum, á Hvanneyri og Reykjum í Ölfusi. 

Flestir nemar í staðbundnu námi á Hvanneyri búa á nemendagörðum en 

Nemendagarðarnir leigja út íbúðir af ýmsum stærðum og gerðum til nemenda.  

Nokkur smáfyrirtæki eru á svæðinu en þar má nefna Pétur Jónsson ehf, Jörva 

ehf, Ullarselið og Kertaljósið (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2008b). Ein verslun er á 

Hvanneyri sem selur helstu nauðsynjavörur en flestir íbúar fara í Borgarnes til þess að 

kaupa inn, taka bensín og sækja þjónustu sem ekki er boðið upp á á Hvanneyri. Á 

Hvanneyri er mötuneyti í húsnæði skólans og bar sem er opinn um helgar. 

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á Hvanneyri undanfarin ár samfara vexti 

Landbúnaðarháskólans og er búist við áframhaldandi uppbyggingu næstu árin og verið 

er að klára frágang nýs hverfis, Sóltúns. Á jörðinni Hvanneyri er friðlýst búsvæði 

blesgæsarinnar sem er eina slíka friðlýsingin með lögum á landinu (Umhverfisstofnun, 

2008). Blesgæsin hefur viðkomu tvisvar á ári á staðnum og hefur hún verið 

rannsóknarefni erlendra og innlendra vísindamanna vor og haust. Friðlýsingin er gerð 

með samþykki Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri, Borgarfjarðarsveitar og að tillögu 

Náttúruverndar ríkisins. Í deiliskipulagi fyrir Hvanneyri er búsvæði blesgæsarinnar 

afmarkað. Af útisvæðum á Hvanneyri má nefna Skjólbeltin þar sem er að finna 

indíánatjald og fuglaskoðunarhús. Þá er einnig lítil tjörn við Tungutúnslæk með 

trjágróðri, svokallaður Vigdísarlundur, þar sem Vigdís Finnbogadóttir þáverandi forseti 

plantaði þremur birkitrjám árið 1989 (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2008b). Kalt vatn og 

hitaveita er tengd aðveituæð Orkuveitu Reykjavíkur (Borgarfjarðarsveit, 2002).  Hús á 
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Hvanneyri eru hituð upp með hitaveituvatni. Það er einnig notað í sundlaugina við 

Ásgarð. Kalt neysluvatn kemur frá vatnsbólinu á Fossamelum í 5 km fjarlægð frá 

Hvanneyri. Rafmagn er tengt rafveitu Rarik. Fráveitukerfi liggur að fyrirhugaðri 

hreinsistöð. Ljósleiðari hefur verið lagður á Hvanneyri. Fráveitumál eru með þeim hætti 

að langflestar byggingar á Hvanneyri eru með holræsakerfi sem liggur að tveimur 

stórum rotþróm sem þar eru. Nokkur hús eru þó með eigin rotþrær. 

Á mynd 1 má sjá greiningu á Hvanneyrarbyggðinni.  Þar eru íbúðar-, skóla- og 

háskólasvæðið aðgreind og gerð grein fyrir ýmsum þáttum, svo sem sjónlínum, útsýni, 

kennileitum, byggðarjöðrum, vegum, erfiðu byggingarlandi og sjónrænum hindrunum. 

Frá Hvanneyri er útsýni mikið til allra átta og án efa einn af kostum staðarins. Einkum 

er það útsýnið frá Kirkjuhólnum á Hvanneyrartorfunni sem er stórfenglegt en nánar 

verður fjallað um það hér síðar. Sjónlínur innan þéttbýlisins eru vissulega margar en 

þær helstu eru hér sýndar, þar sem umhverfið myndar hálfgerða ganga og beinir athygli 

vegfarenda í ákveðnar áttir. Hér má nefna gönguleiðina frá Skólastjórahúsinu í 

Hvanneyrartorfunni að Ásgarði og sjónlínuna eftir Skólaflötinni þar sem 

nemendagarðarnir skerða útsýnið til sitt hvorrar handar þegar gengið er í átt að Ásgarði. 

Hæðirnar við Tungutún eru hér sýndar sem sjónrænar hindranir og brotahringur er 

dreginn utan um svæði þar sem byggingarland er erfitt. Á kortinu má einnig sjá hvar 

gamla vegarstæðið og hið yngra liggja. Kennileiti í þéttbýlinu eru hér sögð tvö, þótt 

vafalaust megi tína til fleiri, annars vegar er það Kirkjuhóllinn sem telst vera 

aðalkennileiti staðarins en í kringum hann sitja virðulegar gamlar byggingar sem mynda 

eina listræna heild. Hins vegar er það Ásgarður sem hér er nefndur sem kennileiti á 

Hvanneyri, enda er umfang hans mjög mikið og áberandi. Náttúrulegur þéttbýlisjaðar er 

samofinn hæðarlínum landsins. Vestanverð hlíð Hvanneyrar er nokkuð brött og ólíklegt 

er að í henni eða neðan hennar verði byggt. Þá eru einnig hæðardrög fyrir sunnan 

Ásgarð sem mynda náttúrulegan og ef til vill huglægan byggðarjaðar. Suðaustan við 

Hvanneyrartorfuna eru víða mýrlendi sem hefur þótt óhentugt til bygginga þar til á 

síðustu árum með byggingu nemendagarðanna við Skólaflöt og íbúðarhúsa í 

Sóltúnshverfinu.  
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Mynd 1. Byggðagreining á Hvanneyri. 
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3.2. Saga Hvanneyrar 

 

Sagt er frá því í landnámssögu Íslands að Hvanneyri hafi verið landnámsjörð, sem hafi 

verið úthlutuð frá hinu stóra landnámi bóndans á Borg í Borgarfirði (Magnús Á. 

Sigurgeirsson og Orri Vésteinsson, 2000). Þær skoðanir hafa þó verið reifaðar að 

Hvanneyri hafi alla tíð verið sjálfstæð jörð en ekki hluti af stærra landnámi.  

Við landnám var loftslag á Íslandi tiltölulega milt (Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 

2008). Strandlengjan og láglendið var þakið lágvöxnum birki- og víðiskógi sem hefur, 

með fjölbreyttum undirgróðri, teygt sig upp eftir fjöllum. Dýralífið var fábreyttara en 

landnemar áttu að venjast og samanstóð aðallega af töluverðum fjölda fugla sem margir 

hverjir höfðu einungis sumaraðsetur á landinu. Fiskur var í ám og vötnum, selir lágu við 

ströndina en eina landdýrið var tófa. Í fjörum hefur verið mikið magn af uppsöfnuðum 

rekavið en kol og góðmálmar lágu ekki á lausu  

Land Hvanneyrar liggur milli Hvítár og Andakílsár (Bjarni Guðmundsson, 

1989). Skilin á milli ánna og sjávarins eru nokkuð óglögg og sérstæð svo áhrifa flóðs og 

fjöru gætir á mjög stóru svæði. Hvítá hefur borið með sér mikið magn jarðefna og 

myndað leirur við fjarðarbotninn. Með bökkum Hvítár eru mikil engjalönd sem fellur 

iðulega yfir í flæði og veldur því að næringarefnin berast yfir þau og gerir afar frjósöm. 

Hvanneyrarfitin sem er þurrasti hluti engjanna, er sérstaklega góð til allra heyverka, 

eggslétt og hindranalaus. Þess má geta að jörðin er kennd við plöntuna hvönn sem við 

landnám hefur verið áberandi á svæðinu en hún er eftirsótt af búfé og var áður nýtt til 

manneldis og þótti góð lækningajurt. Ekki er vitað með vissu hvar eyrin var sem kennd 

var við hvönnina.  

Hvanneyri var landmesta jörðin í Andakíl og héldust hjáleigur hennar og afbýli 

undir stjórn Hvanneyrarbóndans um aldir (Magnús Á. Sigurgeirsson og Orri 

Vésteinsson, 2000). Talið er að jarðir eins og Hvítárvellir, Heggstaðir, Hestur, Fossar, 

Vatnsendi, Indriðastaðir, Mófellsstaðir og Hreppur hafi byggst út frá Hvanneyri. 

Almennar fornleifarannsóknir á Íslandi gefa vísbendingu um að íburðarlítill 

efnahagsjöfnuður hafi ríkt á landinu við landnám eins og þekkt er í nýbyggðum, 

ríkisvaldslausum bændasamfélögum (Magnús Á. Sigurgeirsson og Orri Vésteinsson, 
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2000). Höfuðbólið á Hvanneyri hefur verið helsta stofnun í sínu samfélagi, kjarni 

byggðarinnar og íslensk útgáfa af sveitaþorpi sem lifði einkum á sjálfsþurftarbúskap.  

Margt er á huldu um uppruna byggðar manna á Hvanneyri. Margir fræðimenn 

eru þeirrar skoðunar að fyrir tíma norrænna landnámsmanna hafi kristnir einsetu- og 

meinlætismenn búið víða á Íslandi í sjálfsþurftarbúskap (Björn Þorsteinsson og 

Bergsteinn Jónsson, 1991). Þá hafa þeir e.t.v. búið í litlum jarðhýsum úr grjóti, torfi og 

því timbri sem hér var að finna. En um þetta skeið í byggðarsögunni er lítið vitað en 

þær skoðanir hafa verið reifaðar að byggingarhættir papa hafi haft allnokkur áhrif á 

íslenska húsagerð. Saga norrænna landnámsmanna er betur þekktari en þokukennd saga 

hinna írsku einsetumanna. 

Landnemarnir komu hingað með aleigu sína og þurftu að byggja allt upp frá 

grunni (Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson, 1991). Líklegt er talið að 

stórfjölskyldan og venslalið sem settist að á landnámsjörðinni hafi komið frá 

vesturströnd Noregs og flutt með sér þá byggingarhætti sem þau þekktu. Fyrsta 

íveruhúsið samanstóð að öllu líkindum af einu stóru alrými í formi skála byggðum úr 

torfi, grjóti og timbri með bogadregnum langveggjum. Innan torfveggja skálans var 

húsgrind, ef til vill þiljuð að hluta. Þakið átti til að leka í vætutíð. Í skálunum vann 

fólkið, mataðist og svaf, öll undir sama þaki.  

Talið er að fyrsti landnámsbærinn á Hvanneyri hafi verið reistur vestan við 

hólinn sem nú er nefndur Kirkjuhóll (Magnús Á. Sigurgeirsson og Orri Vésteinsson, 

2000). Í þá tíð hefur landið líklega allt verið kjarri vaxið og ólíkt um að litast heldur en í 

dag. Kirkjuhóllinn liggur á nokkurs konar blágrýtishrygg sem liggur frá norðaustri til 

suðvesturs og frá honum er gott útsýni til allra átta. Í norðri sjást Baula og fleiri fjöll, í 

austri og suðri blasir Skarðsheiðin við, í vestri Borgarnes og Snæfellsjökull en í 

norðvesturátt er horft yfir Borgarfjörðinn. Landnámsskálar voru líkast reistir vestan við 

hólinn, í skjóli fyrir norðaustanáttinni. Sú tilhneiging manna að vilja byggja sér hús upp 

við holt, hæðir og fjallshlíðar er vel þekkt. Slíkt styður bygginguna og veitir henni 

raunverulegt og nokkurs konar huglægt skjól. Slíkir bæir höfðu ekki bæjardyrnar upp í 

hallann heldur yfir landareignina, aðkomuna að bænum eða á þeirri hlið hússins þar 

sem skjólið var mest. Meðfram blágrýtishryggnum hefur jafnframt verið gott að byggja 

útihús og um hann var einnig heppilegt ríða til og frá bæjarstæðinu. Hugsanlega hafa 
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tveir eða fleiri landnámsskálar verið reistir vestan við Kirkjuhólinn með tilheyrandi 

útihúsum, skemmum, smiðjum, hjöllum og girðingum. Slíkt þéttbýli er þekkt frá 

fornleifarannsóknum á öðrum landnámsbæjum á Íslandi þar sem nokkrar fjölskyldur 

hafa samtryggt sig í nýju og framandi umhverfi (Magnús Á. Sigurgeirsson og Orri 

Vésteinsson, 2000). Eitt þeirra var höfuðból eða varð höfuðból með tímanum en hin 

sjálfstæð smábýli eða hjáleigur. Því má áætla að á Hvanneyri hafi alla tíð verið 

tiltölulega þéttbýlt. 

Ekkert er vitað um bústofninn á Hvanneyri á þessum tíma en ef miðað er við 

fornleifauppgrefti frá öðrum stöðum á Íslandi má geta sér til um að með tímanum hafi 

Hvanneyrarbóndinn átt um 35-40 kýr en þær voru smærri í vexti en við þekkjum í dag 

enda ekki fóðraðar með miklar afurðir í huga (Björn Þorsteinsson og Bergsteinn 

Jónsson, 1991). Þá hafi hann hugsanlega átt geldneyti, uxa, um 200 kindur, um 30 

hross, um 100 svín og um 30 gæsir, en þessar tölur er alls ekki áreiðanlegar en gefa hins 

vegar vísbendingu um fjölbreytileika búskapsins. Hin nýja byggð hefur þá uppfyllt flest 

öryggisatriði sem gerð eru til öruggs umhverfis, samkvæmt hugmyndum vistmenningar. 

Aðgangur að vatni var góður, nóg af túnum til matvælaframleiðslu, gott byggingarland, 

þolanlegt magn eldiviðar og óspillt náttúra. 

Á mynd 2 eru nokkur örnefni sett fram sem aðallega eru tengd smábýlum og 

hjáleigum sem hafa byggst út frá Hvanneyrarbænum (Ari Gíslason, á.á). Af þessu korti 

má lesa að í gegnum tíðina hafa ýmsir bæir staðið í kringum Kirkjuhólinn en því miður 

er lítið til af skriflegum heimildum um lífið á Hvanneyri í gamla daga.  
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Mynd 2. Sagan á Hvanneyri. 

 

Þrátt fyrir að lítið sé vitað um sögu Hvanneyrar er talið að jörðin hafi ávallt verið í hópi 

betri býla og öruggari en margar aðrar þegar hungurvofan gerði sig heimakomna á 

Íslandi (Magnús Á. Sigurgeirsson og Orri Vésteinsson, 2000). Þar var oftast nokkuð 

þéttbýli sem aldrei óx þó upp fyrir ákveðin mörk, frekar en annars staðar á landinu. 

Ástæðurnar fyrir því voru margar. Enginn mátti flytjast í hrepp án samþykkis 

hreppsbænda og enginn mátti búa í hrepp sem ekki átti búfé, s.s. fiskimenn, nema með 

leyfi hreppsmanna (Björn Þorsteinsson og Bergteinn Jónsson, 1991). Það var sjaldan 

heimilað því ekki vildu hrepparar vera ábyrgir fyrir slíkum flækingum því þá væru þeir 

skyldir til annast þá og fjölskyldu þeirra ef búið leystist upp. Aðrar ástæður fyrir því að 

ekki myndaðist stærra þéttbýli á Hvanneyri gætu m.a. verið sjálfsþurftabúskapurinn 

fram eftir öldum og áhrif vistarbandsins 1783-1894, þegar fólk réði ekki eigin búi og 

varð að ráða sig í ársvist í senn á heimili bænda.  

Í lýsingu ferðamanns frá því skömmu eftir aldamótin 1800 er sagt frá því að hús 

amtmannsins, sem þá bjó á Hvanneyri, hafi staðið hátt gnæfandi á móti sjónum (Bjarni 
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Guðmundsson, 1989). Ekkert hafi þó verið sérstakt við svip eða gerð 

amtmannssetursins eða útihúsanna. Hins vegar er í ferðalýsingunni fullyrt að 

amtmaðurinn reki besta bú landsins vegna hinnar miklu heyuppskeru en býlinu hafi 

tilheyrt þrjátíu til fjörutíu hross, fimmtíu kýr og tvö- eða þrjúhundruð fjár. 

Heyuppskeran hafi dugað vel til að fæða bústofninn yfir langan veturinn.  

Þegar hinn nýi búnaðarskóli var settur á Hvanneyri árið 1889 hófst nýtt tímabil í 

sögu staðarins sem nær til þess tíma sem þetta er skrifað. Við stofnun skólans  voru 

mannvirki á Hvanneyri ekki mjög stórbrotin (Guðmundur Jónsson, 1979). Um eða yfir 

átta stór og lítil býli, sem máttu muna sinn fífil fegurri, stóðu á hæðum, flötum og 

brekkum umhverfis Kirkjuhólinn. Hvanneyrarbærinn stóð rétt svo uppi ásamt tveimur 

öðrum byggingum sem komnar voru að falli, fjósi fyrir 10 gripi og fjárhúsi fyrir 24 

kindur. Í kringum Hvanneyrarbæinn voru ýmsar moldartóftir og haugar en umhverfis 

Kirkjuhólinn gat að líta ógirt og illa þýfð tún á víð og dreif. Þar sem engin hús á 

Hvanneyri reyndust nothæf til skólahalds var ráðist í gerð 60 fermetra skólabyggingu 

strax fyrsta sumarið. Ástæða þess að Hvanneyri varð fyrir valinu sem búnaðarskóli mun 

hafa verið hin miklu náttúrugæði jarðarinnar, með stóru góðu engi og laxveiði, en alls 

ekki sá lélegi húsakostur sem fyrir var á jörðinni. Félagsleg gæði urðu meiri á 

Hvanneyri þegar fólk kom þangað, stundum um langan veg, til að sækja sér þekkingu 

og reynslu. 

Allt breyttist með tilkomu skólans (Guðmundur Jónsson, 1979). Reistar voru 

allmargar byggingar s.s, kirkja, hlaða, þvottahús, hesthús, fjárhús, smiðja, eldiviðarkofi, 

mjólkurhús, salerni, fjós og ráðist var í umfangsmiklar sléttanir og ræktun túna, 

framræsluskurðir grafnir, hlaðnir garðar, gerð lokræsi, lagðir vegir og búinn til allstór 

matjurtagarður.  

Árið 1902 fauk nýja kirkjan af grunni í suðaustan ofsaroki og skall niður á 

flötina fyrir norðan skólann og brotnaði allmikið (Guðmundur Jónsson, 1979). Árið 

1903 áttu sér stað aðrir og dramatískari atburðir þegar íbúðar- og skólahúsið ásamt 

nýstofnuðum mjólkurskóla brunnu til kaldra kola. Fólk bjargaðist að mestu óslasað en 

fáum munum varð bjargað. Ári eftir var reist nýtt skólahús sem rúmaði alla starfsemi 

skólans. Árið 1905 var fyrsti vegurinn lagður heim að Hvanneyri og ný kirkja reist þar 

sem sú eldri hafði komið niður í ofsarokinu.  
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Skólinn var rekinn á vegum Suðuramtsins til ársins 1907, en þá tók ríkið við 

rekstri hans (Guðmundur Jónsson, 1979). Við það breyttist Búnaðarskóli Suðuramtsins 

í Bændaskólann á Hvanneyri. Sumarið 1907 var myndarlegt að horfa yfir 

Hvanneyrartorfuna. Þar stóð veglegt skólahús, nýbyggð kirkja, stórt og gott 40 kúa fjós, 

fyrirmyndar fjárhús fyrir um 450 fjár, 40 hrossa hesthús, hlöður og votheysgryfjur sem 

tóku um 3700 hestburði af heyi, auk smærri bygginga. Búið var að slétta um 8,5 

hektarar af túni, grafa framræsluskurði um 7 ½  kílómetra, hlaðnir um 1000 metrar af 

túngörðum, gerðir 54 metrar af lokræsum og lagðir um 800 metrar af vegum. 

Þegar ákveðið var að byggja nýtt skólahús árið 1910 mældi þáverandi 

skólastjóri einnig fyrir leikfimihúsi sem vonir stóðu til að fengist að byggja (Bjarni 

Guðmundsson, 1995). Saman kæmu þessi tvö nýju hús, ásamt gamla skólahúsinu og 

Kirkjuhólnum, til með að mynda tiltölulega stórt afmarkað rými. Þar sá skólastjórinn 

fyrir sér skrúðgarð eða skólagarð með trjám, blómum, grösum ásamt helstu fóður- og 

matjurtum. Þegar nýtt og glæsilegt skólahús hafði verið reist árið 1910, eftir teikningum 

Rögnvaldar Ólafssonar húsameistara, og nýtt leikfimihús árið 1911, var byggður mikill 

steinveggur við nýja garðinn til varnar vindi og ferfætlingum.  

Sagan endurtók sig árið 1917 þegar kennarahúsið brann með sviplegum hætti og 

gjörféll á tæpri klukkustund (Bjarni Guðmundsson, 1995). Eftir stóðu brunarústir 

skólahússins og minningar um skrúðgarð sem nú var flag eitt. Árið 1920 var nýtt 

íbúðarhús byggt fyrir skólastjórann, eftir teikningu Guðjóns Samúelssonar. Byggingin 

var með þjóðlegum blæ, háum stöfnum, bröttu kvistuðu þaki og skrauti á hornum sem 

minntu á vegghleðslur íslensku torfbæjanna. Næsta stórbygging á Hvanneyrartorfunni 

var fjós og hlaða byggð árið 1929, teiknað af Guðjóni Samúelssyni. Þetta þóttu einnig 

glæsilegar byggingar og í sama stíl og aðrar byggingar sem fyrir voru í hverfinu. Þrátt 

fyrir þjóðlegan blæ bygginga hafa margir sem sótt hafa Hvanneyri heim talað um að 

þeir finni fyrir dönskum áhrifum í skipulagi og uppröðun mannvirkja, en þess má geta 

að Halldór Vilhjálmsson sem var skólastjóri á Hvanneyri þegar skólahúsið, 

leikfimihúsið, skólastjórahúsið og fjósið var byggt bjó um tíma í Danmörku og hefur ef 

til vill innleitt dönsk áhrif í skipulag mannvirkja á Hvanneyri.  

Árið 1942 var ákveðið að rífa gömlu fjárhúsin á Hvanneyri enda voru þau orðin 

mjög hrörleg og laus við allt viðhald (Guðmundur Jónsson, 1979). Á sama tíma var 
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arftaki þess, ný bygging, hesthús, fjárhús og kálfafjós ásamt heygeymslu, á vegum 

bændaskólans tekin í notkun í Þórulág. Við það hófst nokkurs konar úthverfaþróun á 

Hvanneyri. Að Þórulág var um 700 metra gangur norður frá skólahúsinu í stað 100 

metra sem lágu að gömlu fjárhúsunum, þannig að vegalengdir og ferðatími nemenda 

milli bygginga óx töluvert. Um þetta leyti voru nokkur íbúðarhús byggð utan gömlu 

Hvanneyrartorfunnar og var því byggðin farin að teygja anga sína frá gamla 

bæjarstæðinu, sem hún hafði reyndar gert oft áður í gegnum aldirnar.  

Úthverfaþróunin festi sig í sessi þegar bygging nýs skólahúss, Ásgarðs, hófst 

árið 1965 (Guðmundur Jónsson, 1979). Byggingunni var valinn staður töluvert langt frá 

gamla skólasvæðinu á hamrahryggnum fyrir sunnan Tungutún. Samstaða var innan 

skólans að láta gömlu húsin halda sér, breyta þeim ekki að ytra formi en byggja 

skólahúsið á nýjum stað. Við það urðu vegalengdir milli bygginga skólans mun lengri 

og meiri tími fór í rölt og akstur milli bygginga, en gert var ráð fyrir fjölmörgum 

bílastæðum við hina nýju byggingu. 

Ásgarður var tilbúinn árið 1975 og frá árinu 1976 bjuggu þar allir nemendur 

skólans (Guðmundur Jónsson, 1979). Útlit hinnar nýju byggingar var með allt öðrum 

hætti en útlit eldri skólabygginga, miklu stærri og auk þess með flötu þaki. Frá gamla 

skólahúsinu á Hvanneyri var nú 400 metrar gangur suður í Ásgarð. Þannig að frá 

útihúsinu í Þórulág var röltið um 1,1 km, í logni og sól sem og í kulda og skafrenningi. 

Um þetta leyti héldu  íbúðarhús, sem ekki voru í eigu skólans, áfram að rísa hér og þar 

við skólahverfið. Fyrst nokkuð tilviljanakennt síðan með skipulögðum hætti á 

afmörkuðum svæðum.  

Síðustu árin hefur verið ráðist í ýmsar byggingarframkvæmdir innan 

háskólahverfisins. Sett var nýtt, bratt þak á Ásgarð svo nú sver hann sig í ætt við eldri 

byggingar í þakgerð og lit. Árið 2003 hófust byggingaframkvæmdir á nemendagörðum 

við Skólaflöt vestan við Ásgarð. Árið 2004 var tekið í notkun nýtt  kennslu- og 

tilraunafjós á Hvanneyri nærri gömlu útihúsunum við Þórulág (Landbúnaðarháskóli 

Íslands, 2008b). 

Árið 2007 fluttu skrifstofur Landbúnaðarháskólans í Ásgarð og þar með var 

nánast ,,öll” starfsemin komin undir eitt þak, líkt og árið 1904, þegar þáverandi 

skólahús var byggt. Reiknað er með að ný viðbygging rísi á næstu árum við anddyri 
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skólans þar sem fjölnota kennslusalir og bókasafn mun verða til húsa (Skessuhorn, 

2007). 

Á mynd 3 er byggðarþróun á Hvanneyri sýnd. Fyrst var það Hvanneyrartorfan 

með gamla landnámsbæjarstæðinu, kirkju og útihúsum sem myndaði kjarnann í 

byggðinni en smábýli og hjáleigur stóðu hér og þar skammt frá. Þannig mun skipulagið 

hafa verið allt frá landnámi til fjórða áratugar síðustu aldar þegar ný útihús 

bændaskólans og íbúðir kennara og starfsfólks voru reistar í nokkurri fjarlægð frá 

Kirkjuhólnum. Með byggingu útihúsa í Þórulág árið 1942 og með byggingu Ásgarðs á 

árunum 1965-1975 var orðið ljóst að öld einkabílsins og úthverfa var runnin upp á 

Hvanneyri. Síðan hefur þessi sama þróun haldið hægt og rólega áfram með gerð 

nemendagarða og nýrra íbúðargatna. Í þessari þróun hefur svo óheppilega háttað að ein 

íbúðargatan hefur byggst upp nánast inni háskólaþorpinu, á milli gömlu 

skólabygginganna og útihúsanna í Þórulág. Þessari íbúðargötu fylgir mikið óhagræði 

fyrir háskólann og framtíðaruppbyggingu háskólahverfanna, með tilliti til útihúsanna og 

umferðatengingar við önnur háskólasvæði. Þá má segja að íbúar í þessari götu séu á 

vissan hátt aðskyldir frá öðrum íbúðarsvæðum og verða það ef til vill sífellt meir með 

tímanum, eftir því sem háskólaþorpið byggist upp, nema fundnar verði aðrar lausnir á 

umferðartengingum milli háskólasvæðanna. Auðvelt er að lesa út úr byggðarþróuninni 

á Hvanneyri að ef heldur sem fram horfir, varðandi íbúðarfjölgun og skipulagsstefnu á 

Hvanneyri, þá verði þess ekki langt að bíða að hægt verði að sjá fjölda íbúðargatna og 

úthverfa teygja sig svo langt sem augað eygir um tún og mýrar Hvanneyrar, líklega með 

snotrum húsum, stórum lóðum og miklum vegalengdum milli manna.  
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Mynd 3. Byggðaþróun á Hvanneyri 
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3.3. Veðurfar á Hvanneyri 

 

 Ísland  er mjög einangrað land norðanlega í Atlantshafi og afar vindasamt (Björn 

Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson, 1991). Landið mun seint teljast til byggilegustu 

staða á jörðinni fyrir mannkynið og er allt mótað af skriðjöklum sem plægðu upp dali 

og firði þegar kulda- og hlýindaskeið ísaldarinnar skiptust, en síðasta jökulskeiði lauk 

fyrir um 10.000 árum. Rannsóknir benda til þess að veðurfar um landnám hafi verið 

tiltölulega milt, líkt og veðrið varð best á 20. öld,  en sigið hafi á ógæfuhliðina á 12. og 

13. öld þegar kólnaði mjög. Lítils háttar lækkun á meðalhita ársins hefur líkast haft 

gífurleg áhrif fyrir afkomu fólks og oft á tíðum skilið á milli lífs og dauða. Menn hafa 

því keppt að því í búskapnum að þrauka hallærin og bændur á vildarjörðum eins og 

Hvanneyri hafa jafnan bjargast bærilega meðan hallærin léku kotungana grátt. Á síðari 

hluta 16. aldar gekk kuldaskeið í garð sem linnti ekki fyrr en í lok 19. aldar um það leyti 

sem Búnaðarskóli Suðuramtsins var stofnaður.  

Veðurmælingar á Hvanneyri eiga sér ekki langa sögu en árið 1997 var sjálfvirk 

veðurathugunarstöð reist fyrir miðju þorpinu (Veðurstofan Íslands, 2008). Stöðin 

stendur í 12,4 metra hæð yfir sjávarmáli og eigandi hennar er Veðurstofa Íslands. Þegar 

skoðaðar eru hitasveiflur síðustu tíu ára á Hvanneyri, frá 1. janúar 1998 til 31. desember 

2007, sést vel hversu óstöðugur vetrarhitinn er með frosti og hlýindum á víxl 

(Veðurstofa Íslands, 2008). Meðalhitinn þetta tímabil var 4,3°C. Ef skoðaðar eru 

vindmælingar fyrir þetta sama tímabil sést að vindur er áberandi mestur yfir 

vetrarmánuðina en dettur svo iðulega niður á sumrin. Norðaustanáttin er mjög sterk og 

ráðandi á svæðinu. Suðaustanáttin er einnig nokkuð algeng en þessar vindáttir eru 

næstum alsráðandi alla mánuði ársins og mjög einkennandi fyrir veðurathugunarstöðina 

á Hvanneyri. Þegar skoðað er þriggja ára tímabil, frá 1. janúar 2005 til 31. desember 

2007, sést að þegar vindur er mestur, yfir 15 metrar á sekúndu, eru algengustu 

vindáttirnar úr norðri og norðvestri. Hviðustuðull, hlutfall mestu hviðu og mesta 

meðalvinds, getur sagt ýmislegt um veðurskilyrðin á ákveðnu svæði. Talað er um, að ef 

hviðustuðullinn fer upp að tveimur, þegar vindur nær 15 metrum á sekúndu eða meira, 

þá sé viðkomandi svæði óæskilegt með tilliti til mannvirkjagerðar og fyrir almenna 

umferð ökutækja. Hér voru skoðaðar upplýsingar frá veðurathugunarstöðinni á 
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Hvanneyri frá 1. janúar 2005 til 31. desember 2007, en aðeins voru teknar inn tölur um 

hviðustuðul þegar vindur náði 15 metrum á sekúndu eða meira, sjá mynd 4 og 5.  

 
Mynd 4. Vindur og hviðustuðull á Hvanneyri 2005-2007 

 

 
Mynd 5. Vindur og hviður á Hvanneyri 2005-2007 

 

Þessar upplýsingar undirstrika mikilvægi þess að taka tillit til vindafars í skiplagningu á 

Hvanneyri. Af öllum veðurfarsþáttum hefur vindafar líklega hvað mest áhrif á 

bæjarlífið á Hvanneyri varðandi alla útivist og samgöngur milli bygginga. Á mynd 6 má 

sjá helstu upplýsingar um veðurfar á Hvanneyri dregnar saman. 
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Mynd 6. Veðurfar á Hvanneyri. 
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4. Hvanneyri, hugmynd að skipulagi 

 

Í köflunum hér á undan hefur verið fjallað um hugmyndafræði og önnur atriði sem 

liggja á bak við skipulagstillögurnar sem hér eru settar fram. Leiðarljósið í þeirri 

hugmyndavinnu er að skipulag mannvirkja og umhverfis geti stuðlað að bættum 

lífgæðum íbúa og annarra sem dvelja um lengri eða skemmri tíma, í eða við, 

háskólaþorpið á Hvanneyri.  

   Skipta má skipulagssvæðunum í þrennt. Fyrsti hlutinn snýr að endurskipulagi 

og uppbyggingu háskólasvæðanna. Annar hlutinn snýr að uppbyggingu öflugs 

miðsvæðis í Tungutúni þar sem fjölbreytt þjónusta, almenningssvæði, gangandi umferð 

og notkun reiðhjóla er sett í öndvegi. Þriðji og síðasti hlutinn snýr að uppbyggingu 

nýrra íbúðarsvæða innan 500 metra radíus frá leik- og grunnskóla. Hér verður kafað 

örlítið ofan í þessi ólíku svæði og helstu atriði í hönnun þeirra talin upp með tilvísunum 

í hugmyndafræði vistmenningar og Umhverfisstefnu LbhÍ. Að síðustu verður rýnt betur 

niður í eitt skipulagssvæðið, Hvanneyrartorfuna, og skipulagshugmyndum þar gerð                       

nánari skil. Skipting skipulagssvæðanna má sjá á mynd 7 og þar táknar appelsínuguli 

hringurinn 500 metra radíusinn. 

 
Mynd 7. Skipulagssvæðin.    
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Segja má að eitt aðalatriðið í þessari hugmyndavinnu sé að þétta byggð, en þétt byggð 

er líklega ein af forsendum fjölbreytts mannlífs og hagkvæmni í  uppbyggingu 

almenningssamgangna. Hér er horft til uppbyggingu þéttbýlis en ekki þéttdreifbýlis.  

Með þéttdreifbýli er átt við þá úthverfavæðingu sem felur í sér að íbúar hreiðri um sig í 

einbýlishúsum með tiltölulega stórri einkalóð, með þeim afleiðingum að vegalengdir 

milli eininga samfélagsins verða langar. Hér eru settar fram hugmyndir sem styðja 

hógværa sjálfstæðishugsun en stuðla jafnframt að styttri vegalengdum á milli manna og 

sterkara samfélagslegu umhverfi. 

Í þessu skipulagi er staðsetning leik- og grunnskóla höfð áfram á núverandi stað, 

en gert ráð fyrir stækkun húsnæðis þeirra og lóða. Rökin bak við þá ákvörðun er að með 

þeim hætti er auðveldara að jafna þær vegalengdir sem börn og foreldrar þurfa að ganga 

hvern skóladag í misjöfnum veðrum. Hér er um sanngirnismál að ræða og í anda 

vistmenningar að bjóða íbúum samfélagsins upp á sömu tækifæri og sambærilegan 

aðgang að auðlindum samfélagsins (Mollison, 1997). Hringur er dreginn í 500 metra 

radíus frá skólabyggingunum og gert ráð fyrir að öll þétting íbúðarbyggðar og þjónustu 

verði innan hans.   

Ef gönguhraði er 5 km/klst. þá tekur það 6 mínútur að ganga (í beinni línu) frá 

ystu mörkum íbúðarbyggðarinnar inn að miðju þar sem leik- og grunnskólinn eru 

staðsettir. Ef hjólað er á 20 km/klst. þá tekur það eina og hálfa mínútu (í beinni línu). 

Þessi ferðatími hljómar nokkuð hóflegur svo lengi sem veður er ekki þeim mun verri 

eða umhverfið á leiðinni hættulegra. Það má hugsa sér að byggðin vaxi inn að þessum 

miðpunkti skipulagsins og út að 500 metra fjarlægðarjaðrinum. 

Fyrir utan leik- og grunnskólann verða á Tungutúni ýmis önnur svæði sem 

markmiðið er að styrki samfélag íbúanna sem og lífsgæði einstaklinganna. Í þessu 

sambandi má nefna verslunar- og íbúðargötu, yfirbyggðan garð/torg ásamt íþrótta- og 

útivistarsvæði. Á milli þessara svæða, háskólasvæðanna og helstu íbúðarhverfa verði 

svo hægt að ferðast um á öruggan hátt án þess að þurfa að fara yfir bílagötur. Rökin bak 

við þessar hugmyndir eru annars vegar að styrkja samskipti íbúa og treysta innviði 

samfélagsins, og hins vegar til að hlífa náttúrunni, bæði með tilliti til minni kröfu um 

byggingarland og aukinna loftgæða. Þessar hugmyndir eru einnig í anda 
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Umhverfisstefnu Landbúnaðarháskóla Íslands þar sem talað er um að draga úr 

orkunotkun og stuðla að umhverfisvænum samgöngum (Landbúnaðarháskóli Íslands, 

2008a). Á mynd 8 eru þessar hugmyndir dregnar upp og útskýrðar. Stóri rauði 

hringurinn táknar 500 metra radíusinn, bláar byggingar eru húsnæði tengd LbhÍ eða 

annarri þjónustu en rauðu byggingarnar eru íbúðarhúsnæði. Á mynd 9 má svo sjá á 

táknrænan hátt hvert umferðin kæmi til með að leita, t.d. úr íbúðarbyggð inn að 

miðsvæði og á milli svæða háskólaþorpsins.  

 

 
Mynd 8. Tillögur að byggðarþróun inn frá 500 metra radíus.  
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Mynd 9. Helstu samgöngutengingar milli hverfa.    

 

Í hugmyndafræði vistmenningar (Mollison, 1997) er lögð rík áhersla á virka þátttöku 

allra í samfélaginu en með þessum skipulagshugmyndum er reynt að stuðla að 

möguleikum fólks til að hittast í leik og starfi til að stuðla að auknum samskiptum og 

þéttara félagslegu öryggisneti. Í þessari umfjöllun er einnig horft til annarra þátta sem 

snúa að öryggismálum í anda hugmyndafræði vistmenningar s.s. aðgangs íbúa að 

náttúruauðlindum; s.s. vatni, mat, skjóli, eldsneyti og óspilltri náttúru. Markmið um 

öruggt aðgengi að vatni verði m.a. nálgast með því að reka trausta sjálfbæra vatnsveitu  

í eign íbúanna sjálfra eða í almannaeign. Aðgengi íbúa að mat verði treyst með því að 

stuðla að áframhaldandi búskap með húsdýr á Hvanneyri ásamt uppbyggingu á aðstöðu 

vegna ræktunar og sölu matjurta og ávaxta. Aðgengi að skjóli verði fullnægjandi með 

því að byggja mannvirki á staðnum sem fullnægja kröfum um aðbúnað og veita skjól 

fyrir veðrum og vindum. Aðgengi að eldsneyti verði bætt með þeim hætti að jafnhliða 

því að flytja orku inn á svæðið í formi rafmagns og olíu, verði hugað að öflun orku með 

öðrum sjálfbærari hætti. Í umhverfisstefnu LbhÍ er talað um að stefna að vistvænum 

orkugjöfum, að draga verði úr orkunotkun eins og unnt sé, og að orkan verði að 
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einhverju leyti heimafengin (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2008a). Nálgast er markmið 

sem tengjast aðgengi að óspilltri náttúru með því að lágmarka eins og hægt er neikvæð 

inngrip mannsins þegar kemur að mótun umhverfisins en á móti hámarka jákvæð 

inngrip sem stuðlar að fjölbreyttari náttúru. Ekki verður fjallað ítarlegar um þessa 

öryggisþætti en sjá má atriði þeim tengdum endurspeglast í þessum 

skipulagshugmyndum hér og þar.  

 

4.1. Endurskipulagning og uppbygging háskólasvæðanna 

 

Hér er fjallað um fjögur svæði innan háskólaþorpsins; Hvanneyrartorfuna, Vísindaþorp, 

Ásgarð og nemendagarðana við Skólaflöt. Ekki er fjallað sérstaklega um svæðið við 

Þórulág þar sem útihús háskólans eru, en á mynd 10 er hverfinu gerð örlítil skil. Blái 

hringurinn táknar hverfið og örvarnar umferðartengingar yfir í önnur háskólasvæði og 

útisvæði. 

 
Mynd 10. Háskólasvæðið við Þórulág. 

 

Háskólasvæðin verða hvert um sig nokkuð sjálfstæð, með sín eigin miðsvæði/torg, enda 

hafa þau ólíkum hlutverkum að gegna innan háskólaþorpsins. Markmiðið er þó engu að 

síður það að samgöngutengingar milli bygginga og svæða verði sterkar svo að 
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tiltölulega auðvelt verði að ferðast milli þeirra í misjöfnum veðrum. Til að ná þessum 

markmiðum  er lögð áhersla á fjölgun bygginga innan svæðanna með yfirbyggðum 

gönguleiðum, ofan eða neðanjarðar. Slíkt fyrirkomulag væri í samræmi við 

umhverfisstefnu LbhÍ þar sem lögð er áhersla á umhverfisvænar samgöngur og í því 

sambandi talað um að hvetja eigi starfsfólk og nemendur til að hjóla eða ganga þegar 

það er hægt (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2008a). Með yfirbyggðum aðalgönguleiðum 

yrði slíkt hægt allt árið. Á mynd 11 má sjá dæmi um þéttingu byggðar á 

Hvanneyrartorfunni. 

 

 
Mynd 11. Dæmi um þéttingu byggðar á Hvanneyrartorfunni. 
 

Síðar í þessum skipulagshugmyndum verður gerð sérstök grein fyrir breytingum á 

Hvanneyrartorfunni og því hér aðeins fjallað um háskólahverfin þrjú; vísindagarða, 

Ásgarð og Skólaflöt. 

Gert er ráð fyrir að svonefndir vísindagarðar rísi norður frá Ásgarði og teygi sig 

vestur fyrir Tungutúnshól. Með vísindagörðum er átt við einkarekna og fjölbreytta 

atvinnustarfsemi sem tengdist starfsemi Landbúnaðarháskólans. Húsnæði undir garðana 

yrði að mestu leyti innan hverfisins þó gert sé ráð fyrir að atvinnustarfsemi sem tengist 

skólanum geti verið staðsett víðar í þéttbýlinu. Markmið vísindagarðanna er að skapa 
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öflugt nýsköpunar- og viðskiptaumhverfi ásamt því að styrkja innviði samfélagsins með 

því að halda í og draga að vel menntað vinnuafl. Fyrirtæki sjá sér gjarnan hag í því að 

starfa innan vísindagarða þar sem gott aðgengi er að vel menntuðu vinnuafli og nálægð 

er við rannsóknarstofnanir. Þar eru yfirleitt góð almenn lífsgæði, nokkuð öruggt 

umhverfi og grunngerð samfélags. Fyrirtækin sjá sér hag í samlegðaráhrifum frá öðrum 

fyrirtækjum, háskólanum og frá stoðkerfi þekkingarþorpsins, t.d. frumkvöðlasetri, 

viðskiptaráðgjöf, lögfræðiráðgjöf, aðgangi að  sérfræðingum og stúdentum til hvers 

konar hlutastarfa (Stefán Ólafsson, 2001). Nýsköpunarfyrirtæki hafa mun meiri lífslíkur 

í vísindagörðum og frumkvöðlasetrum en utan þeirra. Ímynd fyrirtækja verður gjarnan 

sterkari og jákvæðari. Hugmyndafræði vísindagarða var upphaflega byggð á því að 

auðvelda og styrkja tengingu háskóla og rannsóknastofa við atvinnulífið. Samtengingar 

bygginga og aðlaðandi sameiginlegur vettvangur gegna stóru hlutverki í þessu 

sambandi. Gert er ráð fyrir aðgangi að rekstrar- og tækniráðgjöf, bókhaldsþjónustu, 

ráðgjöf varðandi skráningu og verndun einkaleyfa.  

Sameiginlegur vettvangur fyrir þjónustu verður á svæðinu fyrir 

Landbúnaðarháskólann og vísindagarðana, s.s. bókasafn, mötuneyti, skrifstofuþjónusta, 

símavarsla, fjölföldun, lagerhald fyrir skrifstofu, upplýsingageymsla og skráning,  sala 

og leiga tölvubúnaðar, tengingar og viðgerðir tölvubúnaðar, móttaka, fundarherbergi, 

fyrirlestrarsalir og fjarfundarbúnaður. Hér gæti farið vel að prófa ýmsar gerðir 

bygginga, sem allar mynduðu þó heildræna ásýnd. Hér er t.d. átt við byggingar úr 

umhverfisvænum hráefnum eða byggingar með nýjum tæknilegum lausnum til að 

minnka álag á umhverfið, s.s. byggingar með gróðurþekju eða byggingar sem hægt er 

að ganga undir á grænu grasi, þó ekki verði farið út í nánari útfærslur hér. Hugmyndir 

um vísindagarða á háskólasvæðinu myndu styðja við umhverfisvæna framleiðslu- og 

verðmætasköpun á Hvanneyri. Með velgengni vísindagarðanna myndu nýjar 

hugmyndir tengdar umhverfismálum berast í auknum mæli frá Hvanneyri. Slíkt væri 

mjög í anda vistmenningar en þar er talað um að dreifa til annarra svæða þeim umfram 

verðmætum sem myndast á svæðinu (Mollison, 1997).  

Svæðið sem kennt er við Ásgarð yrði áfram aðalkennslusvæði háskólans. Gert 

er ráð fyrir að byggingar undir kennsluna haldi áfram að rísa nærri skólanum þar til þær 

rynnu saman við byggingar vísindagarðanna. Á þessu svæði yrðu einnig reist 
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gróðurhús, kennslu- og verknámsaðstaða í tengslum við nám í garðyrkjufræðum. 

Upplýst gróðurhúsin gæfu staðnum mikinn svip og birtu í skammdeginu. Þó ekki sé það 

sýnt hér á teikningum væri athyglisvert að hugleiða kosti þess að láta húsnæði Ásgarðs 

vaxa til ólíkra átta með nýjum tengibyggingum og húsum. Slíkt væri mjög í anda 

Ásgarðs því það var grunnurinn í hugmyndavinnunni bak við þá byggingu að koma 

starfsemi skólans undir eitt þak.  

Skipulag nemendagarðanna við Skólaflöt tæki miklum breytingum við það að 

færa götuna út úr hverfinu, eins og hér er lagt til. Þegar gatan er á brott væri hægt að; 

koma fyrir fleiri íbúðum, ferðast um innan hverfis með þægilegum hætti, koma upp 

grasflötum, stígum og trjágróðri. Þá verður einnig mun öruggara fyrir börn í hverfinu að 

hittast án þess að þurfa að hlaupa yfir bílastæði eða götur. Einnig mun þetta auka 

aðgengi íbúa að fjölbreyttum gróðri, útivistarmöguleikum og samfélagi við aðra íbúa.  

 

4.2. Uppbygging miðsvæðis 

 

Í Tungutúni og norður og suður frá því verður byggt upp svæði sem hér er nefnt 

Miðtún. Þar verður tenging milli ólíkra svæða háskólaþorpsins og Hvanneyrar. Gert er 

ráð fyrir að aðalgatan í Miðtúni verði að hluta yfirbyggð með íbúðum og verslunum. 

Við götuna standi leik- og grunnskóli, lítil samgöngumiðstöð, opin svæði, íþróttasvæði 

og yfirbyggt  torg. Samkvæmt þessum hugmyndum mun aðalgatan í Miðtúni liggja frá 

torgi fyrir norðan Ásgarð og teygja sig alla leið norður fyrir Hvanneyrartorfuna. 

Aðalgatan, 4 – 6 metra breið, liggur í mjúkum aflöngum sveigjum eftir hæðarlínum 

landsins. Þessi yfirbyggða aðalgata tengist nokkrum yfirbyggðum miðsvæðum/torgum.  

Byggingarnar sem standa við þessa götu og götuanga eru með þeim hætti að 

almennt er gert ráð fyrir eins hæða íbúðarhúsum auk rishæðar, með grunnfleti milli 60-

80 fermetra. Þá verður á nokkrum stöðum einnig gert ráð fyrir hálfniðurgröfnum 

kjallara til að bjóða upp á fjölbreyttari götumynd. Úr hverju húsi verður tenging við 

einkagarð, svalir eða sameiginlegt rými sem snýr á móti sólu. Gert er ráð fyrir einni 

íbúð eða tveimur minni í hverju húsi með möguleika á breytingum varðandi innra 

fyrirkomulag eftir breytilegri fjölskyldustærð eða notkun. Með því móti gefst fólki 
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kostur á að búa lengur í hverfinu þó hagir þeirra breytis. Hönnun húsnæðis sem hæfir 

þéttri byggð á Hvanneyri veldur því að rýmka verður ýmis lög og reglugerðir. Í því 

sambandi má nefna atriði eins og kröfur um fjarlægðir milli húsa og lofthæð innandyra. 

Jafnvel má hugsa sér að skilgreina heilar götur eða hverfi sem eina byggingu eða eitt 

fjölbýlishús til að kvaðir í reglugerðum verði ekki eins bindandi fyrir skipulagið. Gert 

er ráð fyrir möguleikanum á því að sameina atvinnu- og íbúðarhús, t.d. með 

svokölluðum vinnustofuíbúðum, þar sem vinnustofur og eða verslanir eru að hluta til á 

neðri hæð. Verslun og þjónustu má fella inn í hverfið nánast hvar sem þörf krefur en 

gert er ráð fyrir léttum iðnaði við útjarða hverfisins. Einnig er gert ráð fyrir 160-180 

fermetra húsnæði með íbúðarherbergjum þar sem nokkrir einstaklingar deila stóru 

fullbúnu eldhúsi og setustofu. Öll ný hús verða steinsteypt og lögð áhersla á umhverfis- 

og félagslega vistvæn sjónarmið í hönnun. Aðgengi hreyfihamlaðra að húsnæði verður 

fullnægjandi.  

Glerþak verður yfir þessum götum svo þær nýtist til samskipta og útivistar allt 

árið. Í miðgötum verður göturýmið vistlegt með ákjósanlegar aðstæður fyrir gangandi 

og hjólandi umferð. Gert er ráð fyrir borðum og stólum fyrir utan einstaka verslanir og 

sölubása á markaðsdögum. Þegar nauðsyn reynist verður hægt að keyra neyðarbílum og 

þjónustutækjum eftir götunum. Jafnvel er gert ráð fyrir mjög hægri umferð 

rafmagnsökutækja fyrir þá sem þess þurfa af heilsufarsástæðum. Leiðarljós í 

umferðarskipulaginu innan svæðis er að umferðin sé ekki skaðleg heilsu eða hættuleg á 

annan hátt. Slíkt fyrirkomulag leiðir af sér minni kostnað fyrir samfélagið í heild og 

beinan fjárhagslegan ávinning fyrir hvern íbúa. Miðgötur tengjast svo yfirbyggðum 

miðsvæðum.  

Við hönnun þessara yfirbyggðu gatna var horft til forma í náttúrunni sem þjóna 

sambærilegu hlutverki og götur gera. Horft var til sprota og trjágreina plantna en innan 

þeirra er umferð nokkuð lík þeirri sem við þekkjum frá þéttbýlu manngerðu umhverfi, 

þ.e. að flytja efni til og frá ólíkum hlutum plantnanna. Formin eru vissulega ólík milli 

plöntutegunda og ekki var horft til ákveðinnar plöntu í hönnunarvinnunni heldur ýmis 

þekkt útlitseinkenni fengin að láni eins og bogadregin form og hvernig götuangarnir 

kvíslast út frá aðalgötunni. Á mynd 12 er þessi hugmyndavinna útskýrð. 
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Mynd 12. Form gatna í Miðtúni. 
 

Í þessu skiplagi er gert ráð fyrir yfirbyggðum miðsvæðum/torgum, þar sem fólk getur 

hist og átt samverustundir ,,utandyra” allt árið um kring. Miðsvæðin eru nokkurs konar 

torg, með t.d. grasflötum, sandi, hellulögnum og gróðri. Þar er gert ráð fyrir útivist allt 

árið og ræktun suðrænni trjátegunda en vaxa utandyra á Hvanneyri. Miðsvæði eru þar 

sem umferðarásar mætast úr tveimur eða fleiri áttum og tengjast þjónustu og 

stofnunum, s.s. háskólanum, leik- og grunnskóla.  

 
 

4.3. Ný íbúðarhverfi 

 

Hér eru settar fram hugleiðingar varðandi ný þéttbýl íbúðar- og verslunarhverfi á 

Hvanneyri. Hverfin verða innan þess 500 metra radíusar frá leik- og grunnskóla, sem 

hér hefur verið talað um. Um er að ræða tvö hverfi. Annað verður staðsett milli Ásgarðs 

og hæðanna og klettahryggjanna þar fyrir sunnan. Hitt hverfið veður á flötunum fyrir 

norðan og sunnan bútæknihúsið. Hér yrði um að ræða mjög þétta byggð með litlum 
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húsum og lóðum og hlýlegum götumyndum þar sem ekki er gert ráð fyrir umferð 

einkabílsins. Þessi tvö þéttbýlu hverfi kæmu til með að stuðla að öflugu mannlífi nálægt 

miðsvæðum Hvanneyrar. Á mynd 13 má sjá hugmyndir að skipulagi þessara hverfa.  

 
Mynd 13. Hugmynd að nýjum íbúðarhverfum. 
 

Fyrirmyndin að þessu skiplagi er gamli bæjarhluti Drageyrar í Danmörku. Miðbærinn 

þar myndaðist áður en bílamenning varð nógu sterk til að hafa veruleg áhrif. Mjög 

eftirsótt er að búa þar, þrátt fyrir mjög lítil, gömul og stundum léleg hús, litla garða og 

,,óhentugt” skipulag, og fasteignaverð þar er mun hærra en á sambærilegum, stærri eða 

töluvert betri íbúðum skammt fyrir utan hverfið (Home, 2008). Margir virðist því vera 

tilbúnir að borga meira fyrir lítil hús í gömlu, þéttbýlu og vinalegu hverfi en fyrir 

voldug hús með stórum görðum í dæmigerðu úthverfaskipulagi. 

Á mynd 14 má sjá hvernig byggðaþróun á Hvanneyri við háskólaþorpið gæti 

orðið ef þessar hugmyndir næðu fram að ganga. 
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Mynd 14. Byggðaþróun á Hvanneyri við háskólaþorpið. 
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4.4. Umferðarskipulag 

 
Innan háskólahverfisins, Miðtúns og í nýju íbúðar- og verslunarhverfunum er almennt 

ekki gerð ráð fyrir umferð vélknúinna ökutækja. Þó verður opið fyrir aðgengi léttra 

ökutækja, s.s. fyrir þjónustubíla, ökutæki fyrir hreyfihamlaða einstaklinga og 

neyðarbíla.  

Hefðbundnar bílagötur liggja að fyrrnefndum svæðum úr mörgum áttum og 

enda í bílastæðabotnlöngum og/eða í niðurgröfnum bílastæðahúsum. Frá þeim stöðum 

er stuttur gangur til allra bygginga svæðisins. Með þessu fyrirkomulagi er hægt að 

ferðast auðveldlega milli allra helstu staða Hvanneyrar án þess að þurfa nokkru sinni að 

fara yfir umferðargötur sem skapar mikið öryggi, sérstaklega fyrir börn. Í stað 

umferðargatna liggja göngu- og hjólreiðastígar um allt hverfið. Á mynd 15 má sjá 

hvernig skipulagi bílaumferðar verður háttað.  

 

 
Mynd 15. Skipulag bílaumferðar. 
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Lítil umferðarmiðstöð verður við stærsta yfirbyggða torgið í Tungutúni, nærri 

háskólahverfinu. Þar verður miðstöð almenningssamgangna, sem fyrst í stað verður í 

formi bifreiða, en með tímanum gæti það fyrirkomulag breyst með hentugri 

farartækjum. Frá umferðarmiðstöð verða skipulagðar ferðir til Borgarness, þaðan sem 

hægt er að halda leiðinni áfram til ólíkra átta. Á umferðarmiðstöðinni er ýmis aðstaða 

fyrir ferðalanga, s.s. geymsluskápar, afþreying, netþjónusta og matur. 

Reiðleiðir liggja frá hesthúsunum nærri Þórulág til margra svæða, m.a. inn að 

Hvanneyrartorfunni og vestur fyrir hana meðfram vísindagörðum, Ásgarði og nýju 

íbúðar- og verslunarhverfi í nokkurs konar hring um byggðina. Frá nokkrum stöðum 

verður hægt að komast inn í hverfin og á sérstökum dögum verður hægt að ríða um 

stíga og götur innan háskólahverfisins.  

Bæjargöng eru á nokkrum stöðum milli bygginga. Hér er um að ræða 

hálfniðurgrafna undirganga eða göng sem eru að mestum hluta þakin yfirborðsgróðri en 

hafa þó glugga til að veita inn birtu. Bæjargöngin stuðla að betri samgöngumöguleikum 

og samskiptum íbúa sem og að verndun náttúrunnar með því að halda í gróðurþekjuna 

þrátt fyrir rask. 

Þetta umferðarfyrirkomulag er í samræmi við umhverfisstefnu háskólans 

(Landbúnaðarháskóli Íslands, 2008a) og hugmyndafræði vistmenningar um 

umhverfisvænar samgöngur, minni orkunotkun og minni mengun náttúrunnar 

(Mollison, 1997). Með þessum hugmyndum ætti einnig að vera hægara um vik að 

uppfylla umhverfisstefnu LbhÍ varðandi starfsaðstöðu og aðbúnað og fullnægja kröfum 

um öryggi og hollustu (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2008a). Í umhverfisstefnunni er 

einnig talað um að skjól og stígakerfi veiti góða möguleika til útivistar og heilsubótar 

og ætti það markmið að nást vel með þessu skipulagi.  

 

4.5. Almennt um nýjar byggingar á svæðunum 

 
Leitast er við að hlífa gróðurþekjunni eins og hægt er, t.d. með því að byggja neðan eða 

ofan hennar, eða með því að nota náttúrulega hluti í bygginguna, s.s. torfþök. Við gerð 
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mannvirkja eru loftgæði, notkun dagsljóss, úrkoma, vindur, sólarátt, ljós og skuggi, 

orkusparnaður, útsýni og aðgengi tekið með í reikninginn.  
Jafnvægi og spenna eru illskilgreinanleg hugtök sem sett eru í samhengi við 

ýmsa hluti. Segja má að aðgengi að vatni, mat, skjóli, samfélagi og óspilltri náttúru, 

stuðli að því að skapa ákveðið jafnvægi milli fólks og umhverfis. Ekki má þó gleyma 

hlutum sem tengjast því sem gerir umhverfið spennandi og eftirsóknarvert, s.s. 

spennandi samfélag og umhverfi. Hér er átt við að umhverfið verði að bjóða upp á 

ákveðna fagurfræði og notkun hugtaka í hönnun mannvirkja eins og; samræmi, 

fjölbreytileiki, andstæður, tilfinning fyrir hreyfingu, endurtekning, hlutföll, notkun 

smáatriða, þemu, efnivið og litanotkun. 

 

4.6. Útivistarsvæði 
 

Umgjörðin í kringum háskólaþorpið myndar útivistasvæði og æskilegt að skipulagið 

miði að því að brjóta upp ríkjandi vindáttir. Leiðarljósið í gerð útivistarsvæðanna er að 

þar verði boðið upp á eins fjölbreyttar náttúrumyndir og hægt er, t.d. fjöru, skóg, kjarr, 

tjörn, á, sjó og fleira. Þar verður einnig hægt á upplifa fjölbreytt plöntu- og dýralíf. Á 

útivistasvæðinu verður ræktaður blandaður birki- og víðiskógur, sem einnig er ætlaður 

til framleiðslu á orku og byggingarefni ef allt annað bregst.  

 

4.7. Búseta allt árið 

 

Í þessu skipulagi er lögð rík áhersla á að Landbúnaðarháskólinn verði heilsársskóli. 

Rökin bak við það eru mörg. Heilsársskóli getur boðið upp á mun fjölbreyttari kennslu 

en skóli sem starfar aðeins yfir vetrarmánuðina, það á sérstaklega við um 

náttúrufræðiskóla á Íslandi þar sem sumrin eru stutt og tilvalin til útikennslu og 

vettvangsferða. Önnur rök eru þau að félagslífið í háskólaþorpinu og á Hvanneyri 

skaðast verulega af því fyrirkomulagi að starfrækja skólann aðeins yfir vetrartímann. Á 

haustin flytur fólk í háskólaþorpið, með misstórar búslóðir sínar og stundum maka eða 

börn. Á vorin flytur svo flest þetta sama fólk burt aftur og eftir standa hálftómir 



Hvanneyri – Hugmyndir að skipulagi 

35 

nemendagarðar yfir hásumarið þegar aðstæður til búsetu eru ákjósanlegastar frá 

náttúrunnar hendi. Þess eru líka fjölmörg dæmi að nemendur sem flutt hafa burt að vori, 

og komið sér vel fyrir annars staðar, hafi ekki nennt að standa í enn einum 

flutningunum næsta haustið og ákveðið að keyra frekar á milli nokkrum sinnum í viku. 

Slíkt fyrirkomulag stuðlar að náttúrumengun, mikilli orku- og tímaeyðslu sem og skaða 

fyrir samfélag háskólaþorpsins.  

Það hlýtur að vera hagkvæmara fyrir nemendur og LbhÍ að hafa kennslu allt 

árið, með því yrði búseta í nemendaíbúðum stöðugri og tekjur væntanlega að sama 

skapi. Nemendur gætu þá kosið að búa samfleytt á Hvanneyri allan námstímann, á 

námslánum, og með því móti styrkt félagsauð Hvanneyrar yfir allt árið, notið sumarsins 

á Hvanneyri, treyst grundvöll fyrir ýmsa verslun, þjónustu og félagsleg samskipti við 

aðra íbúa Hvanneyrar.  

 

4.8. Skipulagshugmyndir fyrir Hvanneyrartorfuna 

 

Hér eru taldar upp helstu skipulagsbreytingar sem lagt er til að farið verði út í á 

Hvanneyrartorfunni. Leitast er við að tengja byggingar saman eins og hægt er og gera 

innangengt á milli þeirra. Borin er virðing fyrir núverandi hverfismynd og allar nýjar 

byggingar og breytingar hafðar í anda eldri bygginga til að skapa sterkari tilfinningu 

fyrir þéttbýlu gömlu hverfi. Gert er ráð fyrir sex nýjum byggingum á 

Hvanneyrartorfunni í þessu skipulagi. 

Hvanneyrarkirkja mun áfram þjóna sínu hlutverki tengdu guðþjónustu og 

félagslífi en kirkjugarðurinn verður stækkaður umtalsvert. Áfram verður gert ráð fyrir 

náttúrulegu og örlítið villtu innra útliti hans, þar sem minningarsteinar sitja hér á þar á 

grasflötinni milli birkigreina. Garðurinn verður að mestu án hellulagðra stíga, en engu 

að síður verður gert ráð fyrir aðgengi hjólastóla inn í miðrými garðsins. Einfaldir og 

hógværir bekkir verða settir upp og lítill helgilundur afmarkaður til bæna. Kirkjunni og 

kirkjugarðinum er í þessu skiplagi ætlað að stuðla að samkennd milli íbúa, félagslegu 

öryggi þeirra og styrkja virðingu fyrir anda og sögu staðarins.  
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Skólastjórahúsið verði notað undir móttöku gesta, fundarsal og litlar íbúðir 

tengdar starfsmönnum LbhÍ. Skólahúsið verði áfram notað undir kennslu svo að 

starfsemi Landbúnaðarháskólans hafi sýnilegar rætur, líkt og skólahús Menntaskólans í 

Reykjavík. Allir staðarnemendur LbhÍ sitji þar kennslustundir í a.m.k. einum áfanga í 

sínu námi en búfræðinemendur hafi þar forgang. 

Leikfimihúsið verði gert upp með þeim hætti að gluggar verða aftur settir upp á 

suður- og vesturhlið hússins og á aðra staði sem þeir voru í upphafi, bæði til að 

endurvekja gamla virðulega útlitið og til að bæta loftgæði og birtu innandyra. Ef 

vandræði hljótast af suðursól verður hægt að loka fyrir gluggana með þéttum 

gluggatjöldum. Leikfimihúsið mun áfram sinna íþróttastarfsemi, leikhúslífi, tónleikum, 

litlum dansleikjum og fleiru sem tengist félagslífi Háskólaþorpsins og þéttbýlisins. 

Í Skemmunni gæti komið til greina að nemendafélag LbhÍ hefði aðstöðu til 

ýmissa félagsstarfa nemenda og íbúa og stuðli þannig að bættum samfélagslegum 

gæðum. Núverandi húsnæði Landbúnaðarsafnsins og Ullarselsins verið rifið og í stað 

þess verði byggt nýtt hús, með aðalinngang á vesturhlið, inn á torgið. Nýja húsið verður 

með þjóðlegum einkennum en sver sig jafnframt í ætt við byggingar sem fyrir eru á 

svæðinu. Virðing fyrir byggingarsögunni er hér undirtónninn. 

Viskubrunnur, upplýst vatnsverk, verður á torginu við nýja Landbúnaðarsafnið. 

Á ránni hangir fata í kaðli og úr henni drjúpa dropar og lenda í lygnu upplýstu vatni og 

mynda gárur. Hugmyndin er að út frá brunninum haldi gárurnar áfram út að 

endimörkum háskólahverfisins. Þessar gárur taka á sig ýmis bogadregin form hvort sem 

þau birtast í mynstri hellulagna eða annarra hluta. Það virki bæði á táknrænan hátt og 

praktískan. Með táknrænum hætti túlkar það viskuna sem streymir frá viskubrunninum 

til allra svæða háskólans og minnir nemendur og starfsfólk á kjarna starfseminnar en á 

praktískan hátt geta vegfarendur lesið úr bogunum hvert þeir stefna, og hversu langt 

þeir eru frá viskubrunninum. Viskubrunnurinn táknar einnig öryggi íbúa að vatni og 

stuðlar að samkennd nemenda og starfsfólks innan háskólasvæðisins. 

Í Gamla fjósinu verði áfram rekin verslun og bar. Þó er lagt til að 

verslunarrýminu verði breytt og boðið upp á fjölbreytt úrval matvæla sem ættu uppruna 

sinn að rekja til Hvanneyrar. Barinn yrði gerður að háskólakaffihúsi sem opið yrði allan 

daginn og helst allan sólarhringinn. Þar verði heimilislegt um að litast, gamlir notaðir 
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sófar, stólar, bókahillur, borð og ljós. Nettenging þar verði góð og fyrirtakskaffi og 

aðrar veitingar á sanngjörnu verði. Lagt er til að tiltölulega stórir gluggar og hurð verði 

settir á suðurhlið hússins til að opna aðstöðuna fram í torgið. Þar verði gert ráð fyrir 

útiaðstöðu tengdri kaffihúsinu á góðviðrisdögum. Kaffihúsið og verslunin kæmu til 

með að efla samfélagið á staðnum og tryggja aðgang staðarbúa að matvælum. 

Í Halldórsfjósi verði nemendagarðar og Landbúnaðarakademían til húsa. Búseta 

þar og athafnalíf er líkleg til að auka mannlífið á Hvanneyrartorfunni. Aðsetur þar gæti 

verið áhugaverður valmöguleiki fyrir þá sem vilja búa í hjarta gamla skólahverfisins. 

Stutt yrði í verslun, kaffihús og aðra þjónustu. Þá yrði einnig hagræðing fyrir 

búfræðinema að búa á þessum stað þar sem fjarlægðin í nýja fjós er tiltölulega stutt frá 

Halldórsfjósi eða um 500 metrar og líklegra að nemendur kjósi að ganga oftar þar á 

milli heldur en með búsetu í nemendagörðunum við Skólaflöt þar sem vegalengdin er 

um 400 metrum lengri.  Þá er einnig stutt í bóklega kennslu í gamla Skólahúsið, eða um 

100 metrar í stað um 400 metra frá  nemendagörðunum við Skólaflöt. Með þessu 

fyrirkomulagi er hægt að bjóða upp á þægilegri samgöngur milli svæða, m.t.t. 

búfræðinema og efla félagslíf og verslun á Hvanneyrartorfunni.  

Turnhúsið er staðsett við skólastjórahúsið og gamla skóla. Um er að ræða nýtt 

hús sem er ætlað að hefja upp byggðina í kring. Húsið er frekt á athygli og sker sig úr 

umhverfinu með ævintýralegu útliti sínu en er jafnframt með sama heildaryfirbragð og 

eldri húsin tvö. Húsið á að færa meiri spennu inn á svæðið og vera athyglisverð bygging 

og kennileiti. 

Húsdýraskemmurnar eru tvö ný hús staðsett norðan við gamla fjós. Þeim er 

ætlað að hýsa þau dýr sem verða á túnunum í kring, þar er einkum gert ráð fyrir aðstöðu 

til að geyma hesta en einnig kindur, kýr eða kálfa ef svo ber undir. Þjónustuhús er 

staðsett norðan við Halldórsfjós. Þar verður ýmis þjónusta sem tengist aðstoð við gesti 

og ferðamenn. Salurinn er nýtt lítið samkomuhús sunnan við Halldórsfjós. Þar verður 

hægt að halda lítil samkvæmi og bjóða upp á gistingu fyrir hópa.  

Torfveggir verða reistir þar sem háskólasvæðið og íbúðarsvæði mætast, þar sem 

ekki eru klettar, vatn eða aðrar landslagsgerðir sem sjá um afmörkunina. Torfveggirnir 

minna á alla þá torfveggi sem hafa áður verið reistir á Hvanneyri og eru vel til þess 

fallnir að vekja upp sögulega verðmæta mannvirkjagerð. Þetta yrði einnig gert til að 
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ramma inn byggðina með táknrænum hætti til að skapa tilfinningu fyrir sértöðu 

háskólaþorpsins og samstöðu milli nemenda og starfsfólks.  

Lagt er til að vindmylla verði reist á mylluhólnum fyrir sunnan Kirkjuhólinn. 

Samkvæmt ferðalýsingu frá því skömmu eftir aldarmótin 1800 mun þar hafa staðið 

klunnalega byggð vindmylla notuð til að mala rúg. Þetta var á þeim tíma sem 

Hvanneyri var amtmannssetur og var ferðalöngunum tjáð að vindmyllan væri eina 

sinnar tegundar á Íslandi (Bjarni Guðmundsson, 1989). Stefnt er að því að endurreisa 

mylluna eins og hún gæti hafa litið út. Hún kæmi til með að standa inni í 

kirkjugarðinum eftir stækkun hans. Vindmyllan er minnisvarði um matvælaframleiðslu 

og  sögu Hvanneyrar og er til þess fallin að stuðla að samkennd íbúa og tilfinningu fyrir 

sérstöðu svæðisins.  

Lítil tún verða í kringum Gamla fjósið og húsnæði Landbúnaðarsafnsins. Á 

þeim munu hestar, kindur eða kýr spóka sig um þegar veður leyfir. Í tengslum við 

Landbúnaðarsafnið og þessi tún er gert ráð fyrir hestaleigu og litlum húsdýragarði til að 

fjölga afþreyingar- og útivistarmöguleikum á Hvanneyrartorfunni. Þetta fyrirkomulag 

væri mjög í anda umhverfisstefnu skólans þar sem talað er um að landbúnaður sem 

stundaður er á vegum skólans skuli vera aðgengilegur, sýnilegur og til fyrirmyndar 

(Landbúnaðarháskóli Íslands, 2008a). Á myndum 16-27 er gerð nánari grein fyrir 

skipulaginu á Hvanneyrartorfunni. 
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Mynd 16. Hugmynd að skipulagi Hvanneyrartorfunnar    
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Mynd 17. Umferð um Hvanneyrartorfuna.    
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Mynd 18. Yfir- og undirbyggingar. 
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Mynd 19. Opin svæði við Hvanneyrartorfuna. 
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Mynd 20. Yfirlitsmynd af Hvanneyrartorfunni. 
 

 
 
Mynd 21. Yfirlitsmynd af Hvanneyrartorfunni. 
 

 
 
Mynd 22. Horft yfir torgið við Landbúnaðarsafn Íslands. 
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Mynd 23. Viskubrunnurinn. 

 
 
Mynd 24. Turnhúsið í bakgrunni. 
 

 
 
Mynd 25. Turnhúsið frá öðru sjónarhorni. 
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26. Kirkjuhóll. 
 

 
 
27. Vindmyllan á Kirkjuhóli. 

 

5. Umræða og ályktanir 

 

Háskólaþorp Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri og þéttbýlið þar hafa gífurlega 

mikla og spennandi möguleika þegar kemur að skipulagsmálum. Þar er eini staðurinn á 

Íslandi þar sem hægt er að stunda háskólanám í umhverfisskipulagi og þar gæti 

umhverfið í kringum skólabyggingarnar orðið fyrirmynd annarra þéttbýlisstaða.  

Í umhverfisstefnu skólans er talað um að gera starfsemina sýnilega og það væri 

vissulega hægt með því að skipleggja götur og opin svæði með tilliti til veðurfars, 

sjálfbærrar þróunar og félagsauðs. Þéttbýlið Hvanneyri gæti með þessu móti orðið 
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heillandi vettvangur skipulagsmála þar sem kenningar og nýjar hugmyndir væru 

framkvæmdar, bæði í orði og á borði.  

Í upphafi ritgerðarinnar var sett fram spurningin -Með hvað hætti getur skipulag 

mannvirkja og umhverfis í háskólaþorpinu á Hvanneyri stuðlað að bættum lífgæðum 

íbúa, starfsfólks og gesta? Leitast var við að svara henni með skipulagshugmyndum og 

er það niðurstaða höfundar að fjölmargt er hægt að gera til að stuðla bættu skipulagi 

fyrir Háskólaþorpið og þéttbýlið á Hvanneyri.  

Hér voru settar fram hugmyndir, í anda vistmenningar og sjálfbærrar þróunar, 

sem miða að því að gera umhverfið öruggt m.t.t. aðgangs að auðlindum samfélagsins, 

þar á meðal félagslegum auðlindum. Helstu ógnir sem steðja að þéttbýlinu nú eru 

tengdar ójafnvægi milli skipulags og veðurfars, félagslegri einangrun og það 

úthverfaskipulag sem stjórnað hefur skipulaginu undanfarna áratugi. Til að draga úr 

þessum neikvæðu þáttum var hér lagt til að byggja yfirbyggðar götur með yfirbyggðum 

torgum þar sem mannlíf og fjölbreyttur gróður gæti blómstra allt árið, hvernig sem úti 

blési. Þá var einnig lagt til að gera háskólaþorpið laust við bílaumferð en auka í staðinn 

vægi göngu- og hjólreiðastíga. Einnig var lagt til að byggt yrði þéttbýlt lágreist þorp 

sem áhugaverðan valkost í stað hins dæmigerða íslenska úthverfis. 

Markmiðið var að setja fram heildstæða skipulagshugmynd með 

langtímasjónarmið í huga. Af þeim sökum er  erfitt að beina stækkunarglerinu, 

athyglinni eða einstaka útfærslum niðar á afmörkuð svæði. Í umfjölluninni kunna því 

spurningar að vakna sem ekki reynist hægt að svara hér í þessari stuttu greinargerð.  

Gaman hefði verið að fjalla nánar um skipulag yfirbyggðu gatnanna, torganna og 

bæjargangnanna sem nefnd eru í ritgerðinni, en að sinni þarf ímyndunaraflið að sjá um 

að útfæra þær hugmyndir.   

Helsti gallinn við þessa ritgerð er e.t.v. sá að hér er um of hógværar tillögur að 

ræða. Niðurgrafin bílastæði, yfirbyggð opin svæði og lágreist þéttbýl hverfi geta varla 

talist til byltingakenndra hugmynda fyrir skóla sem er í fararbroddi á Íslandi þegar 

kemur að kennslu í skipulagsfræðum. Þessi ritgerð er í besta lagi til þess fallin að vekja 

upp umræður um skipulagsmál á Hvanneyri og hvert stefna beri í þeim málum.  

Í þjóðarumræðunni síðustu ár hefur verið mikið rætt um þær ógöngur sem 

skipulagsmál á Íslandi virðast komin í, um þá úthverfamenningu sem ríkt hefur hér á 
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landi og um alræði einkabílsins. Þrátt fyrir alla þá umræðu sjást lítil merki þess efnis að 

hlutirnir séu að breytast. Reyndar er oft talað á hátíðisstundum um vistvænar byggðir og 

sjálfbæra þróun en slíkt er yfirleitt innantómt fagurgal því að á sama tíma rísa ný og ný 

hverfi um land allt sem bera vistvænum sjónarmiðum lítil merki.  

Hvar, ef ekki á Hvanneyri, er tækifæri til að skipuleggja þéttbýli sem gæti orðið 

fyrirmynd annarra þéttbýlisstaða og aukið um leið lífsgæði Hvanneyringa og borið 

hróður Landbúnaðarháskóla Íslands enn frekar.  
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