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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 til né í 
heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.

______________________________________
Drífa Árnadóttir



II

Ágrip

Sjálfbærni og vistvænar áherslur í skipulagi er ekki lengur val, heldur 
almenn krafa. Mikil umhverfisvakning hefur átt sér stað í Stykkishólmi 
undanfarin ár og vaxandi áhersla er á sjálfbærni hjá sveitarfélaginu. Þess 
vegna liggur það í augum uppi miðað við áherslur sveitarfélagsins að 
krafa er um vistvænar lausnir í Stykkishólmi og nauðsynlegt að bæta 
byggðina með tilliti til náttúruauðlinda og umhverfisáhrifa.  

Reitarvegur er iðnaðarsvæði í Stykkishólmi. Svæðið liggur meðfram 
sjávarsíðunni, í fallegu umhverfi og með útsýni yfir Breiðafjörð. 
Ákveðinn andi býr yfir svæðinu sem tengist sögunni, iðnaðinum og 
umhverfinu. Þarna er kjörið tækifæri fyrir þéttingu byggðar og betri 
landnýtingu. En hver er hentugasta leiðin að þessum markmiðum?

Höfundur telur bestu lausnina vera blandaða byggð á Reitarvegi með 
vistvænum lausnum til þess að koma til móts við áherslur sveitarfélagsins 
á sjálfbærni og styrkja þá sérstöðu bæjarins. En einnig þarf að taka tillit 
til  sögu svæðisins, starfseminnar og finna út hver sérkenni svæðisins 
eru sem þarf að halda í og styrkja. 

En hvað er vistvæn íbúðarbyggð? Hvernig má bæta iðnaðarsvæði 
svo að úr verði blönduð byggð með vistvænum áherslum? Hvernig 
má styrkja sögu, karakter og landfræðileg sérkenni svæðisins?

Meginmarkmið verkefnisins er að sýna fram á að hægt sé að 
endurskilgreina og betrumbæta iðnaðarsvæði svo að úr verði 
blönduð byggð. Það skal gert með sjálfbærum og vistvænum 
áherslum sem og halda í og styrkja sögu, karakter og landfræðileg 
sérkenni Reitarvegs.
 
Til þess að svara ofangreindum spurningum og ná fram 
meginmarkmiðunum verður verkefnið byggt á gátlista úr bókinni 
Shaping Neighbourhoods for Local Health and Global Sustainability 
og er hann heimfærður og aðlagaður að þessu verkefni. Fyrst er farið 
í ítarlega greiningarvinnu á svæðinu og hönnunin svo útfærð út frá 
niðurstöðum greininganna og vistvænum viðmiðum. 

Ný hönnunartillaga færir okkur blandaða byggð á Reitarvegi þar sem 
lagt er upp með að samtvinna iðnað og almenning með áherslu á 
vistvænar lausnir. Svæðið leggur mikið upp úr almenningsnotkun og ný 
fjölbreytt starfsemi laðar að sér heimamenn sem og ferðamenn. Reynt 
er að ná fram sterkum staðaranda og sérkenni svæðisins styrkt á ýmsan 
hátt. Hönnunartillagan er sett fram í máli og myndum.

Lykilorð verkefnisins eru: Stykkishólmur, Reitarvegur, vistvænt, 
staðarandi, landfræðileg sérkenni, blönduð byggð, iðnaður og 
almenningur, sjávarsíða, sjálfbærni og lífssgæði.
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Þakkir

Eftirtöldum aðilum vil ég þakka fyrir aðstoð við vinnslu verkefnisins:

Leiðbeinandanum mínum Heiðu fyrir góða leiðsögn, uppbyggilega 
gagnrýni, skilning og fyrir að beina mér í rétta átt þegar ég var afvegaleidd.

Foreldrum mínum fyrir yfirlestur, gagnlegar ábendingar, fræðslu um 
ýmislegt sem tengist Stykkishólmi, stuðninginn  alla mína skólagöngu 
og síðast en ekki síst matarboðin. 

Pálma fyrir að hafa alltaf trú  á mér, hvetja mig áfram og létta mér lífið.

Olgu systur fyrir allar stundirnar við eldhúsborðið á Hjarðarhaga og 
göngutúrana um Vesturbæinn.

Bekkjarsystkinum mínum fyrir samfylgdina í gegnum námið og 
skemmtilegar og lærdómsríkar stundir.

Öllum þeim Hólmurum sem veittu mér upplýsingar og gögn við vinnslu 
verkefnisins.
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1. Inngangur

Reitarvegur er iðnaðarsvæði í Stykkishólmi. Gatan liggur meðfram 
strandlengjunni vestan megin í bænum og er landfræðileg lega svæðisins 
einstök og gott útsýni yfir Breiðafjörð. Svæðið hefur upp á margt að 
bjóða en landnotkunin í dag býður ekki upp mikla notkun almennings. 
Svæðið er og hefur alltaf verið flokkað sem iðnaðar- og athafnarsvæði 
og er starfsemin og frágangurinn á svæðinu eftir því. (Sjá myndir 2 - 4)

Hinsvegar býr ákveðinn andi yfir svæðinu. Andi sem tengist sögunni, 
iðnaðinum og umhverfinu. Í gamla daga var Reitarvegur ævintýraland í 
augum krakkanna sem bjuggu í  nágrenninu og þótti mjög spennandi að 
stelast þangað. Höfundur hefur alltaf haft augastað á Reitarvegi og telur 
að samtvinna megi iðnaðinn og almenningsnotkun á svæðinu.

Mikil umhverfisvakning hefur átt sér stað í Stykkishólmi undanfarin 
ár og vaxandi áhersla er á sjálfbærni hjá sveitarfélaginu. Árið 2008 
hlaut Snæfellsnes, þ.e. sveitarfélögin á Snæfellsnesi, umhverfisvottun 
EarthCheck fyrir að vera umhverfismeðvitað samfélag sem vinnur 
að lausnum í átt að sjálfbærari starfsháttum í umhverfislegu og 
félagslegu tilliti. Mikilvægir áfangar og framfarir hafa nú þegar orðið í 
umhverfismálum á Snæfellsnesi með tilkomu vottunarkerfisins. Komið 
var á fót skráningarkerfi, einskonar grænu bókhaldi þar sem fylgst er með 
ýmsum umhverfisvísum, t.d. orku- og efnanotkun. Gríðarlegar framfarir 
hafa orðið í sorpmálum og  var  Stykkishólmur fyrsta bæjarfélagið á 

landinu til að taka upp flokkun sorps. Leik- og grunnskólarnir hafa 
tekið þátt í Grænfánaverkefninu undanfarin ár. Höfnin í Stykkishólmi 
hefur flaggað Bláfánanum átta ár í röð og síðast en ekki síst hefur 
umhverfisvitund íbúa aukist og þeir farnir að gera meiri kröfur til 
sveitarfélaga sinna hvað varðar umhverfismál. (Framkvæmdaráð 
Snæfellsness, á.á.)

Þegar sjálfbærar viðmiðanir fyrir íbúðarbyggð eru mátaðar við 
Stykkishólm uppfyllir hann þær að mörgu leyti t.d. hvað varðar starfsemi, 
vegalengdir, staðbundna þjónustu, náttúru og græn svæði. Þess vegna 
sér höfundur fyrir sér blandaða byggð á Reitarvegi sem myndi stuðla 
að sjálfbærni og vistvænum lífsstíl, auka líf á svæðinu sem og styrkja 
sögu og karakter svæðisins. Það myndi ýta undir sérstöðu bæjarins í 
umhverfismálum, vera fyrirmynd fyrir önnur hverfi og bæjarfélög og 
síðast en ekki síst styrkja Reitarveg.

En hvað er vistvæn íbúðarbyggð? Hvernig má bæta iðnaðarsvæði 
svo að úr verði blönduð byggð með vistvænum áherslum? Hvernig 
má styrkja sögu, karakter og landfræðileg sérkenni svæðisins? 

Meginmarkmið verkefnisins er að sýna fram á að hægt sé að 
endurskilgreina og betrumbæta iðnaðarsvæði svo að úr verði 
blönduð byggð. Það skal gert með sjálfbærum og vistvænum 
áherslum sem og halda í og styrkja sögu, karakter og landfræðileg 
sérkenni Reitarvegs.
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Mynd 1 - Horft í suðvestur út eftir Reitarvegi, Bjarnarhafnarfjall í baksýn.  

Mynd 2 - Frágangur á Reitarvegi, gamall traktor. Mynd 3 - Frágangur á Reitarvegi, fiskikör. Mynd 4 - Frágangur á Reitarvegi, bíll.
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2. Aðferðir og gögn

Til að byrja með fór höfundur í allmargar vettvangsferðir á Reitarveg 
til að upplifa staðinn og ná tengslum við hann. Þar var hugurinn látinn 
reika og fundið út hvað það er sem heillar við staðinn, hver sérkenni 
svæðisins  eru og hvar tækifærin liggja. Einnig voru margar ljósmyndir 
teknar til að nota í ritgerðinni og við vinnslu verkefnisins, en myndirnar 
sem höfundur tók eru frá tímabilinu nóvember 2012 til apríl 2013. 
Einnig var farið yfir sögu og sérstöðu Stykkishólms og reynt að móta 
verkefnið út frá áherslum EarthCheck sem eru sjálfbærir starfshættir í 
umhverfislegu og félagslegu tilliti. (Framkvæmdaráð Snæfellsness, á.á.)

Næsta skref var að afla upplýsinga um vistvæna íbúðarbyggð og ákveðið 
var, í samráði við leiðbeinanda, að byggja verkefnið upp eftir gátlista 
úr bókinni  Shaping Neighbourhoods for Local Health and Global 
Sustainability eftir Hugh Barton, Marcus Grant og Richard Guise. 
Bókin  er hentug sem verkfæri til þess að ná fram áherslum vistvæns 
skipulags við hönnun og heimfæra má aðferðafræði bókarinnar á minni 
íbúðarhverfi og smábæi líkt og Stykkshólm. Gátlisti bókarinnar var 
svo þýddur og staðfærður að þessu verkefni. Einnig var aflað annarra 
fræðilegra heimilda sem nýtast við greiningarnar sem fjalla m.a. um 
staðaranda, sjálfbæra þróun, mótun íbúðarhverfa o.fl.

2.1 Vinnuferill og gögn

2.2 Aðferðafræði

Til þess að hefja greiningar- og hönnunarvinnuna þurfti að útvega 
loftmyndir og hæðarlínugögn af Stykkishólmi. Loftmynd með fimm 
metra hæðarlínum var fengin hjá Ásgeiri Gunnari Jónssyni hjá Rarik 
í Stykkishólmi. Hæðarlínugögn með eins metra hæðarlínum koma 
frá Bæringi Bjarnar Jónssyni arkitekt sem sá um gerð aðalskipulags 
Stykkishólmsbæjar 2002 - 2022. Ýmsar upplýsingar og gögn voru 
fengin hjá Bjarnfríði Vilhjálmsdóttur skipulags- og byggingarfulltrúa 
Stykkishólmsbæjar. 

Því næst var farið í að greina svæðið eftir gátlistanum og var mikið 
af heimildum aflað samhliða greiningunum. Að lokum var gerð 
hönnunartillaga að nýju skipulagi á Reitarvegi sem var mótuð út frá 
niðurstöðum greininganna og vistvænum viðmiðum. Þau forrit sem 
notuð voru við gerð verkefnisins og í teiknivinnu eru InDesign CS5, 
Illustrator CS5, Photoshop CS5 og Microstation.

Líkt og greint er frá hér að framan var notast við gátlista úr bókinni 
Shaping Neighbourhoods for Local Health and Global Sustainability 
eftir Hugh Barton, Marcus Grant og Richard Guise. Þessi gátlisti er 
ætlaður framkvæmdaraðilum við uppbyggingu vistvænna íbúðarhverfa. 
Gátlistanum er skipt upp í fjóra hluta en aðeins verður farið í tvo síðustu 
hlutana, 6.12 Staðháttagreiningar (e. Site and Context Appraisal) 
og 6.13 Hverfisgæði og sjálfbærni (e. Neighbourhood Health and 
Sustainability Impact). Fyrsti hluti gátlistans fjallar aðallega um 
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samskipti við hagsmunaaðila og formleg lagaatriði og sá næsti um að 
velja réttu staðsetninguna. Ekki þótti ástæða til að fara í þessa tvo hluta 
í verkefni af þessari stærðargráðu. Kafli fjögur Staðháttagreiningar í 
ritgerðinni byggir á hluta 6.12 Staðháttagreiningar og er gátlistanum 
fylgt nokkuð ítarlega í þeim kafla. Mikil áhersla er lögð á karakter svæðis 
og staðaranda sem hönnunin byggir að miklu leyti á. Einnig er farið vel 
yfir efnisnotkun og húsastíl til þess að greina auðkennandi arkitektúr og 
bæjarmynd umhverfis Reitarveg. Í kafla fimm Hverfisgæði og sjálfbærni 
er farið eftir hluta 6.13 Hverfisgæði og sjálfbærni í gátlistanum. Sá kafli 
var endurbættur að einhverju leyti og aðferðafræðin aðlöguð að því sem 
raunhæft þykir í Stykkishólmi, miðað við stærð bæjarins. Ekki er fjallað 
um almenningssamgöngur og hávaða og mengun þar sem það á ekki við 
í Stykkishólmi. Kaflaskiptingin er að mörgu leyti svipuð nema að fjallað 
er saman um nokkra flokkana í ritgerðinni. (Sjá mynd nr. 5)

Sú nálgun sem notuð verður í verkefninu er einskonar framlenging 
(e. Urban extension) þar sem litið er á Stykkishólm sem samhengið 
og Reitarvegur er hluti af því samhengi. Í Shaping Neighbourhoods 
er lagt upp með að hefðbundin stærð vistvæns íbúðarhverfis  innihaldi 
um fjögur til fimm þúsund íbúa en hverfin geta þó verið mismunandi 
að stærð. (Barton o.fl., 2010) Þó að Stykkishólmur sé talsvert minna 
bæjarfélag, 1.108 manns (Hagstofan, 2013), verður unnið út frá 
ofangreindri skilgreiningu og  reynt að komast að því hvaða möguleikar 
eru á blandaðri byggð á Reitarvegi með vistvænum áherslum í samhengi 
við Stykkishólm sem vistvænt íbúðarhverfi.

6.12 - Staðháttagreiningar
Landnotkun og karakter

Hreyfanleiki og aðgengileiki

Landfræðileg lega og jarðvegsástand

Nærviðri, loft og hávaði

Vatn, dýralíf og landslag

Endurnýting bygginga og staðbundins efnis

6. 13 - Hverfisgæði og sjálfbærni
Blönduð starfsemi

Húsajafnvægi

Aðgengi að alm. samgöngum

Reiðhjól

Umhverfi gangandi vegfarenda

Umferð og bílastæði

Græn almenningssvæði

Næði, öryggi og garðar

Orkutækni

Vatnstækni

Áætlun um líffræðilegan fjölbreytileika

Hávaði og mengun

Byggingar og staðbundinn efniviður

4 - Staðháttagreiningar
4.1 Landnotkun og staðarandi

4.2 Hreyfing og flæði

4.3 Landfræðileg lega og jarðvegur

4.4 Veðurfar

4.5 Gróðurfar, dýralíf og vatn

4.6 Endurnýting bygginga

5 - Hverfisgæði og sjálfbærni
5.1 Blönduð starfsemi og húsajafnvægi

5.2 Gangandi og hjólandi vegfarendur

5.3 Umferð og bílastæði

5.4 Almenningssvæði

5.5 Orka

5.6 Líffræðilegur fjölbreytileiki

5.7 Aðstaða íbúa, öryggi og garðar

5.8 Sjálfbærar ofanvatnslausnir

5.9 Sterkur staðarandi

Mynd 5 - Upprunalegi gátlistinn og notkun gátlistans í ritgerð.
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Verkefnið verður byggt upp á eftirfarandi hátt:

Í kafla þrjú er fjallað um hvað felst í vistvænu skipulagi, vistvæn 
íbúðarhverfi útskýrð, íslensk og erlend fordæmi dregin fram og hvaða 
áherslur verða hafðar sem viðmið við mótun hönnunartillögunnar. 

Í fjórða kafla er farið yfir þær greiningar á svæðinu sem gerðar voru 
til að ná fram grundvallaratriðum sjálfbærrar þróunar við umbreytingu 
á svæðinu. Þar er fjallað um landnotkun og staðaranda, hreyfingu og 
flæði, landfræðilega legu og jarðveg, veðurfar, gróðurfar, dýralíf, vatn 
og endurnýtingu bygginga á svæðinu. Niðurstöður greininganna eru 
dregnar saman í lok kaflans.

Í fimmta kafla er fjallað um hönnunartillöguna út frá hverfisgæðum og 
sjálfbærni. Þar er farið yfir blandaða starfsemi og húsajafnvægi, gangandi 
og hjólandi vegfarendur, umferð og bílastæði, almenningssvæði, orku, 
líffræðilegan fjölbreytileika, aðstöðu íbúa hvað varðar öryggi og 
einkarými, sjálfbærar ofanvatnslausnir og staðarandann á svæðinu. 

Að lokum eru settar fram umræður og lokorð í sjötta kafla. (Sjá mynd 
nr. 6)

2.3 Uppbygging verkefnis

1. Inngangur

2. Aðferðir og gögn

3. Vistvænt íbúðarhverfi

4. Staðháttagreining

5. Hverfisgæði og sjálfbærni

6. Umræður og lokaorð
Mynd 6 - Kaflaskipting.
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3. Vistvænt íbúðarhverfi

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi og þar með Stykkishólmur vinna í átt að 
sjálfbærari samfélögum með aðstoð vottunarkerfis Earth Check, líkt og 
fjallað er um hér að framan. Sjálfbær þróun er víðtækt hugtak sem má í 
raun ganga út frá í öllu sem manneskjan tekur sér fyrir hendur.

Sjálfbær þróun leggur upp með að mæta þörfum samtímans án þess 
að draga úr möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta þörfum 
sínum. Hún byggir á þremur meginstoðum: efnahagsvexti, félagslegri 
velferð og vernd umhverfisins. (Sjá mynd nr. 7) Skoða verður þessa 
þrjá þætti í samhengi og leitast við að hámarka tvo þá fyrri án þess að 
skaða umhverfið. (Velferð til framtíðar, 2002)  Sjálfbærni og vistvænar 
áherslur í skipulagi er ekki lengur val, heldur almenn krafa. Þess vegna 
liggur það í augum uppi miðað við áherslur sveitarfélagsins að krafa er 
um vistvænar áherslur í Stykkishólmi og nauðsynlegt að bæta byggðina 
með tilliti til náttúruauðlinda og umhverfisáhrifa.  

Í þessu verkefni verður Reitarvegur tekinn fyrir og hann skoðaður í 
samhengi við Stykkishólm. (Sjá mynd nr. 8) Reynt verður að benda á 
styrkleika og veikleika Stykkishólms sem vistvænnar byggðar, út frá 
stærð bæjarins, og hvernig má styrkja þá stöðu bæjarins og þær tillögur 
útfærðar á Reitarvegi. En af hverju er þörf á að endurskoða þróun 
íbúðarhverfa í dag og hvar liggja vandamálin?

Sjálfbær þróun

Samfélag

Efnahagur

Um
hv

erf

i

Stykkishólm
ur

Reitarvegur

Mynd 8 - Reitarvegur í samhengi við Stykkishólm sem vistvænt íbúðarhverfi.

Mynd 7 - Meginstoðir sjálfbærrar þróunar
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Vistkerfi eru víða undirstaða menningar mannsins og grundvöllur þeirra 
lífsgæða sem við njótum. Auðlindanotkun og mengun íbúðarbyggðar 
í dag er í flestum tilvikum ósjálfbær og ógnar það hnattrænum 
vistfræðilegum stöðugleika. Þetta er þróun sem fer sívaxandi en þarf 
að breyta. Markmið vistvænnar byggðar er að minnka innstreymi til 
svæðisins, auka virknina innan byggðarinnar og minnka mengunina frá 
henni til umhverfisins. (sjá mynd nr. 9) Þetta á bæði við um athafnasemi 
manna jafnt og náttúrulega ferla lofts, vatns, jarðvegs og efna. (Barton 
o.fl., 2010) En af hverju er lífsstíll fólks að breytast og íbúðarhverfi 
samhliða því?

Með auknum hraða í samfélaginu í tengslum við tækninýjunar, 
netvæðingu  og rafræn samskipti missir hið hefðbundna íbúðarhverfi 
gildi sitt. Fólk treystir á einkabílinn í sínu daglega lífi og sækir þjónustu, 
vinnu og samskipti utan íbúðarhverfisins, fjarri heimilum sínum. Þessi 
lífsstíll ógnar heilsu almennings og skapar aukin offituvandamál, andleg 
veikindi og félagslega útilokun. Íbúðarhverfi er sá staður og umhverfi 
sem mótar heimili fólks og skapar samfélagsheild. Þau skipta máli hvað 
varðar heilsu og vellíðan. Hugmyndir fólks um gott íbúðarhverfi eru 
mjög svipaðar þrátt fyrir mismunandi lífsstíl. Við viljum íbúðarhverfi 
sem eru aðlaðandi, örugg, ómenguð og með góðri staðbundinni aðstöðu. 
Aðgengi að grænum svæðum þarf að vera gott sem og tengingar við 
nærliggjandi svæði. Við viljum tækifæri til þess að efla náungakærleikann 
og félagslyndi. (Barton o.fl., 2010) 

En
du

rvi
nna

Innstreymi MengunNotkun

Notkun MengunInnstreymi

Endurnýta

Endurbæta

Vistvænt
Íbúðarhverfi

Óvistvænt
Íbúðarhverfi

Mynd 9 - Markmið vistvænnar byggðar.
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Markmiðið með vistvænu skipulagi er að efla gæði íbúðarhverfisins og 
taka umhverfislega ábyrgð með vistvæntum lífsstíl. Hafa þarf eftirfarandi 
atriði í huga við skipulag vistvænna íbúðarhverfa:

Heilbrigður lífsstíll 
Heilbrigði í þessu samhengi snýst um líkamlega, andlega og félagslega 
vellíðan. Umhverfi íbúðarhverfa hefur þar áhrif, bæði í gegnum gæði 
húsa og almenningsrýma og samheldni fólksins í samfélaginu. Lykilatriði 
er hversu mikið hverfið hefur upp á að bjóða fyrir alla aldurshópa óháð 
tekjum og samfélagsstöðu. Að skipuleggja íbúðarhverfi sem ýtir undir 
heilsusamlegt líferni er mikilvægt fyrir efnahaginn, það dregur úr 
kostnaði fyrir heilbrigðiskerfið.

Húsagæði og aðgengileiki
Íbúðarsamsetning þarf að vera fjölbreytt og húsnæði margbreytileg sem 
henta mismunandi fólki með mismunandi tekjur. Mikilvægt er að hafa 
gott kerfi innan hverfisins fyrir gangandi, hjólandi og akandi vegfarendur 
sem tengist nágrenninu nær og fjær. Aðgengi að almenningssamgöngum 
þarf líka að vera gott.

Atvinnumöguleikar, tekjur og afþreying 
Fjölbreytt  landnotkun og  notkun húsa t.d. íbúðarhúsnæði, 
atvinnuhúsnæði, verslanir, félagslíf, menningar- og heilsutengd þjónusta, 
ýtir undir avinnumöguleika og þjónustu. Afþreying þarf að vera innan 
hverfisins eða í nágrenni, t.d. aðgengi að leikvöllum, líkamsrækt, 

hverfisbar og kaffihúsum.

Staðbundin matvælaframleiðsla
Því meira af matvælum sem koma af svæðinu, því minni er 
flutningsvegalengdin og kolefnissporið minnkar. Þess vegna er mikilvægt 
að auka tækifæri til matvælaframleiðslu og grænmetisræktunar og skapa 
aðstöðu til þess að selja afurðina t.d. á mörkuðum eða í hverfisbúðinni. 
Einnig er mikilvægt að fólk viti hvaðan matvælin koma og að framleiðsla 
matvælanna sé lífræn. 

Félagsleg samheldni og öryggistilfinning
Umhverfi þar sem gangandi vegfarendur eru í meirihluta skapar vettvang 
fyrir aðlaðandi, mannlegt og öruggt umhverfi. Einnig ýtir það undir 
dagleg samskipti fólks og eykur félagslega tilfinningu þeirra. 

Staðarandi
Fagurfræðileg kennileiti svæðis sem á rætur að rekja í sögu og einkenni 
svæðisins endurspeglar karaktergildi samfélagsins. Þess vegna er 
mikilvægt að vinna með sögu, karakter og landfæðileg sérkenni staðar.

Umhverfisgæði
Gróður og opin græn svæði stuðla að miðlun vatns, orku, dýralífs 
og loftslags. Aðgengi að hreinu vatni og loftslagi er mikilvægt og 
að jarðvegurinn sé ómengaður. Huga þarf að ofanvatnslausnum við 
skipulag. (Barton o.fl., 2010) 
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Mynd 11 - Almenningssvæði myndast sólarmegin á götu.

Mynd 10 - Leiksvæði í bakgarði með útsýni frá íbúðum.

3.1  Innlend og erlend fordæmi
Hér verður farið yfir nokkur dæmi, bæði íslensk og erlend, sem höfð 
verða sem viðmið við nýtt skipulag á Reitarvegi. Fjallað verður um 
fordæmin og það sem gott þykir og væri hægt að vinna með á Reitarvegi 
til að ná fram markmiðum blandaðrar byggðar með áherslu á sjálfbærni 
og vistvænar lausnir og til þess að styrkja sögu, karakter og sérkenni 
Reitarvegs.

Virkni - Greenwich Millennium Village, London
Greenwich er gamalt iðnaðarsvæði í London sem nú er orðið að hverfi 
sem stuðlar að vistvænum lífsstíl. Húsin eru þannig hönnuð að þau nýta 
sólar- og vindorku og tæknileg atriði gera það að verkum að hægt er 
að draga talsvert úr mengun og orkunotkun. Gróður ýtir undir að fólk 
ferðist fótgangandi eða á hjólum og lögð er áhersla á að skapa góð 
dvalarsvæði utandyra.

Blönduð landnotkun er á svæðinu og er þar að finna mismunandi íbúðir 
og þjónustu á borð við skóla, heilsugæslu, siglingaklúbb, bíó, hótel, 
stórmarkað og minni verslanir. Bílastæði innan hverfisins eru í lágmarki 
og skapar það tækifæri til að hafa göturnar litlar og persónulegar með 
minni umferðarhraða og hávaða. Hverfið liggur vel við samgöngum og 
inniheldur góðar hjóla- og göngutengingar innan þess og til nærliggjandi 
svæða. Við hönnun íbúðanna var lögð áhersla á nýtingu sólarorku og 
náttúrulegrar loftræstingar og íbúðirnar njóta náttúrulegs sólarljóss í maí 
og fram í ágúst. 
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Við úttekt á svæðinu kom það í ljós að innri húsagarðar sem börn nota 
mikið til leiks gera það að verkum að götur og gangstéttir eru ekki 
jafn líflegar og áætlað var. Samgöngutengingar hverfisins virka vel og 
þjónusta og afþreying er í göngufjarlægð. Götutré og runnar brjóta upp 
hefbundið götuform og skapa skjól, skugga og draga úr mengun þegar 
hún er sem mest. Efnisnotkun á húsum og í umhverfinu er þess eðlis að 
hún endist vel og þarfnast lítils viðhalds. (CABE, 2011)

Þó svo að Greenwich sé í allt öðrum skala en Stykkishólmur má heimfæra 
virkni hverfisins að útfærslum á Reitarvegi. Talað er um blandaða 
landnotkun, litlar götur með lágum umferðarhraða, góðar tengingar 
og  ýmsar lausnir sem stuðla að vistvænum lífsstíl sem vel eiga heima 
á Reitarvegi. Útlit húsanna eru mjög nútímalegt en þó fjölbreytt og 
skemmtilegt, sem hafa mætti í huga við útlit húsa á Reitarvegi en þó 
huga að samræmi við byggðina í kring hvað varðar efnivið og litanotkun.

Nýting ofanvatns –  Urriðaholt í Garðabæ
Græn landsvæði eru oftast tekin undir uppbyggingu nýrra hverfa. Við 
það eykst ógegndræpt yfirborð landsins og vatn sem áður fór beint 
ofan í jörðina safnast nú saman á yfirborðinu. Venjulegar lausnir í 
íbúðarhverfum safna ofanvatni frá byggð í fráveitukerfi og beina því 
til sjávar. Ofanvatn er það vatn sem til fellur af húsþökum, götum, 
gangstéttum, bílastæðum og öðru ógegndræpu yfirborði. Mikil áhersla 
er lögð á nýtingu ofanvatns í nýju skipulagi Urriðaholts. Þar er gert ráð 
fyrir náttúrulegum ofanvatnslausnum sem leiða vatnið til Urriðavatns 

og viðhalda þannig náttúrulegu rennsli til vatnsins. Það er gert með því 
að beina ofanvatni af ógegndræpum flötum í grónar ofanvatnsrásir og 
lautir á yfirborði, þaðan seytlar vatnið ofan í jörðina og berst að lokum 
til Urriðavatns. Með því að miðla vatninu út í jarðveginn verða föst efni 
í vatninu að miklu leyti eftir í grónu yfirborðinu og í jarðlögum, þar 
sem þau brotna niður eða verða skaðlaus áður en vatnið skilar sér út á 
yfirborðið eða til Urriðavatns. (Urriðaholt ehf, 2007)

Þessar lausnir er hægt að nýta á Reitarvegi til að stuðla að nýtingu, halda 
við hringrásinni og hreinsun vatns áður en það fer út í sjó. Reitarvegur 
liggur í brekku, líkt og Urriðaholt, sem hjálpar til við leiðslu vatnsins. 
Stuðst verður við fordæmi frá Urriðaholti við nýtt skipulag á Reitarvegi. 
(Sjá mynd nr. 12)

Mynd 12 - Nýting ofanvatns í Urriðaholti.
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Hugmyndafræði – Det gode liv ved kysten
Klitmøller er fyrrum sjávarpláss á Jótlandi þar sem sjávarútvegur var 
stundaður. Þegar fiskverkunin lagðist af um 1960 missti bærinn lifibrauð 
sitt og að hluta til sérkenni bæjarins. Svo gerðist það um 1981 að þýskur 
brimbrettamaður uppgötvaði góða aðstöðu til brimbrettaiðkunar við 
ströndina í bænum. Hann skrifaði grein um svæðið í þýskt tímarit 
og kom því á kortið í heimi brimbrettafólks og í kjölfarið fór  það að 
sækja staðinn allsstaðar að úr heiminum. Í fyrstu skapaðist spenna 
milli frístundafiskimanna sem enn sóttu sjóinn við stöndina og 
brimbrettafólksins sem í dag hefur hinsvegar glætt bæinn nýju lífi 
og hjálpað til við að gera hann að áhugaverðum stað til að búa á og 
heimsækja. (Realdania.dk, 2012)

Verkefnið ,,Det gode liv ved kysten” byggir á landfræðilegum eiginleikum 
Klitmøller, ströndinni, hafinu og öldunum, og  leggur upp með að bæta 
aðgengi og aðstöðu þeirra sem nýta sér svæðið, þ.e. brimbrettafólks, 
fiskimanna, staðarbúa og ferðamanna. Unnið er út frá eftirfarandi 
áhersluatriðum á staðnum: 

Aðgengi að sjónum – sameina þarfir notendanna.
Menningararfinum – sem skapast af nálægðinni við hafið og liggur í 
umhverfinu, húsunum og notkuninni. Sumu má breyta en annað þarf að 
varðveita. Huga þarf að jafnvægi á milli menningar og hversdagslífs.
Sjálfbærni – if it ain´t broken, don´t fix it – Að halda í það sem er til 
staðar á svæðinu og byggja nýtt í samræmi við það tryggir framtíðarþróun 

Mynd 14 - Gott aðgengi niður að sjó við ströndina.

Mynd 13 - Sterkur staðarandi við sjávarsíðuna.



12

á menningararfinum. Einnig er hægt að skapa ný tækifæri og aðstöðu 
fyrir staðarbúa og styrkja það líf sem grundvöllur er fyrir á svæðinu. 
(Preben Skaarup Landskabsarkitekt, 2010)

Ofangreind hugmyndafræði á vel við í sjávarplássinu Stykkishólmi. Á 
Reitarvegi er saga um fiskverkun og ber svæðið þess merki enn þann 
dag í dag. Nálægðin við sjóinn ýtir undir tengslin og landfræðilegir 
eiginleikar svæðisins skapa mörg tækifæri líkt og í Klitmøller. Ef bæta á 
notkun almennings á svæðinu og skapa blandaða byggð þarf að varðveita 
það sem gerir svæðið sérstakt, halda í iðnaðarandann og styrkja hann og 
efla með nýjum tækifærum og uppbyggingu í samræmi við núverandi 
notkun.

Efniviður – Sjáland Garðabæ
Sjálandshverfi er íbúðasvæði við sjávarsíðuna þar sem unnið er áfram 
með landfræðilega staðsetningu hverfisins í efnivið og útfærslum til 
að ýta undir karakter og staðsetningu svæðisins. (Sjá mynd nr. 15 og 
16) Hverfið er einskonar bryggjuhverfi með ylströnd, smábátahöfn, 
grjótvarnargörðum og góðu aðgengi að sjávarsíðunni. Notast er við 
efnivið á borð við timbur, stórgrýti og hellulögn sem ýtir undir tengslin 
við sjávarsíðuna og skapar sérkenni fyrir hverfið. (Landark, á.á.)

Reitarvegur liggur við sjávarsíðuna og hægt væri að nýta álíka efnivið 
þar til þess að ýta undir karakter svæðisins. 

Mynd 16 - Ylströnd í anda bryggjuhverfisins.

Mynd 15 - Efniviður sem ýtir undir sérkenni bryggjuhverfisins.



13

Iðnaður mætir almenningi – Auckland, New Zealand
Þegar iðnaðarsvæði eiga að fá nýtt hlutverk felur enduruppbyggingin 
oft í sér að fjarlægja þá eiginleika á svæðinu sem skapa sérkenni 
svæðisins. Í Auckland var áskorunin sú að umbreyta iðnaðarhverfi við 
sjávarsíðuna í svæði með blandaða landnotkun. Í dag fer þar saman t.d. 
stór iðnaðarhúsnæði og tankar, ferjusigling, fiskiðnaður, fiskmarkaður 
og svæði til almenningsnota. Fiskiðnaður, ryð og grófur sandsteinninn 
er orðið að aðdráttarafli og yfirgefin húsnæði hafa fengið nýtt líf. 
Almenningssvæðum og iðnaði er blandað saman og göngu- og hjólastígar 
leiða fólk um það sem gerist á svæðinu. Verkefnið felst m.a. í því að 
færa iðnaðinn nær almenningi og gera hann hluta af hversdagslífinu. 
(World Architecture news, 2012)

Iðnaðurinn á Reitarvegi hefur alltaf verið litinn hornauga, en þó aðallega 
fyrir slæma umgengni og frágang á svæðinu. Það mætti reyna að taka 
Auckland til fyrirmyndar og tvinna almenning og iðnaðinn saman 
svo bæði njóti góðs af. Blönduð landnotkun dregur úr líkum á því að 
svefnhverfi myndist á iðnaðarsvæðum eftir venjulegan vinnutíma og 
almenningsnotkun eykur líf á svæðinu dags daglega.  Hinsvegar verður 
að taka tillit til hverskonar iðnaður er á svæðinu og hvort hann fari saman 
við almenningsnotkun. 

Endurnýting iðnaðarhúsa – íslensk dæmi
Til eru fjölmörg dæmi  hér á landi þar sem iðnaðarhúsnæði hafa fengið 
nýtt líf með góðum árangri. Form og gerð iðnaðarhúsa hentar oft vel 

Mynd 19 - Gefa má iðnaðarsvæðum nýtt líf.

Mynd 17 - 18 - Almenningsnotkun og iðnaðarbragur mætist.
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til einhverskonar þjónustu, sýningarhalds eða sem vinnuaðstaða fyrir 
þá sem vinna að skapandi verkefnum. Þess vegna er um að gera að 
endurnýta húsnæðin og stuðla þannig að sjálfbærni.

Toppstöðin í Elliðárdal var eitt sinn varaaflstöð til rafmagnsframleiðslu 
og henni var ætlað að vera til vara við línubilanir frá Sogi. Í dag hefur 
húsið fengið nýtt hlutverk og er frumkvöðlasetur sem er hugsað sem 
stuðningsnet fyrir sprotafyrirtæki í vöruframleiðslu. (Sjá mynd nr. 22) 
Markmiðið er að stuðla að aukinni samvinnu hönnunar- og iðngreina, 
auka vöruframleiðslu innanlands sem og útflutningstekjur, fjölga 
störfum og auka sjálfbærni innanlands. (Toppstöðin, á.á.)

Hafnarhúsið var reist sem skrifstofu- og vörugeymsla fyrir 
Reykjavíkurhöfn 1932 - 1939 en er í dag listasafn borgarinnar. (Sjá mynd 
nr. 21) Við breytingu hússins var lögð áhersla á að halda útliti þess sem 
upprunalegustu og halda tengslum við umhverfið, sem er bryggjusvæði. 
(Listasafn Reykjavíkur, á.á.)

Mjög nýlegt dæmi er gamli slippurinn við Reykjavíkurhöfn. Til stóð 
að slippurinn myndi víkja fyrir fínum íbúðarhúsum en við enduskoðun 
á rammaskipulagi var tekin sú stefna að vinna með það sem fyrir er, í 
staðinn fyrir að rífa og byggja nýtt. Slippurinn hefur um langan tíma 
verið aðdráttarafl fyrir ferðamenn sem margir hverjir hafa aldrei séð stór 
skip á þurru landi og er því vert að halda í. Búið er að opna hótel í gamla 
slippfélagshúsinu og veitingahús og bar á neðri hæðinni og hefur svæðið 

fengið nýtt hlutverk. (Sjá mynd nr. 20) (Ríkisútvarpið, 2012)

Dæmin sem hér eru nefnd eru sönnun þess að hægt að er skapa nýtt líf 
á yfirgefnum og illa nýttum svæðum. Svona enduruppbygging getur oft 
verið góð fyrir lítil samfélög, aukið atvinnusköpun og  verið aðdráttarafl. 
Þetta má hafa í huga við nýtt skipulag á Reitarvegi þegar finna á húsum 
hlutverk sem ekki henta sem íbúðarhúsnæði.

Mynd 20 - Slippfélagshúsið. Mynd 21 - Hafnarhúsið.

Mynd 22 - Toppstöðin.
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4. Staðháttagreiningar

4.1 Landnotkun og staðarandi

Mikilvægt er að gera góðar greiningar á svæðinu og aðstæðum þar til 
að ná fram grundvallaratriðum sjálfbærrar þróunar í nýju skipulagi. 
Hér verður farið yfir helstu staðhætti á Reitarvegi í samhengi við 
Stykkishólm og fundið út á hvaða hátt Stykkishólmur uppfyllir gæði 
vistvæns íbúðarhverfis og hvernig það má nýta á Reitarvegi.

Staðháttalýsing
Reitarvegur er iðnaðarsvæði í jaðri tveggja íbúðarhverfa, Silfurgötu 
og Sundabakka, og liggur meðfram vesturströnd Stykkishólms á odda 
Þórsness. Landey liggur við landbrúnina og tengist Reitarvegi með 
einskonar flæðiskeri, sem kemur í ljós þegar fjarar. Reitarvegur liggur 
í vari við íbúðarbyggðina á bak við Ytri - Höfða og Ytri - Höfðakletta 
og afmarkast af Landeyjarsundi. Aðkoma að svæðinu er frá Silfurgötu 
og þar er smá upphækkun að Reitarvegi og  litlar klettaborgir mynda 
einskonar hlið að svæðinu. 

Landnotkun
Fjögur íbúðarhús eru á svæðinu og eru þau staðsett upp á Ytri- 
Höfðaklettum. Á Reitarvegi eru einnig fimm stór iðnaðarhús og eru 
þau öll í notkun. (Sjá mynd nr. 24) Hinsvegar eru þrjú þeirra í lélegu 
ásigkomulagi. Inn á milli iðnaðarhúsanna eru litlir skúrar og skemmur 
sem nýtast sem geymsluhúsnæði. 
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Stakksey

Sundahryggur

Ytri-Höfðaklettar
Mylluhöfði

Flæðisker

Svartitangi

Maðkavík Dauðsmannsvík

Baulutangi

Stykki

Stöð

Súgandisey

Ytri-Höfði

Landeyjarsund

Leynir
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Búðarnes
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Nónvík

Fúluvík

Nesvogur

Mynd 23 - Landnotkun í stykkishólmi.

Mynd 24 - Landnotkun á Reitarvegi.

Landeyjarsund
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Staðarandi
Allir staðir hafa karakter, en það er sérkenni hvers staðar sem gerir 
hann  einstakan og fólk nær tengslum við. Staður felur í sér samband 
náttúrunnar og manngerðra hluta og getur innihaldið sögu og tengsl 
manna við staðinn. Staðarandi er ekki hlédrægur heldur eitthvað sem 
allir skynja. Sterk landslagseinkenni, sögutenging og arfleifð skapa 
staðaranda sem allir taka eftir þegar komið er á nýjan stað. Fólk á auðvelt 
með að tengjast landslagi með sterkan staðaranda og er landslagið því 
viðkvæmt fyrir breytingum og mikilvægt er að halda í áberandi og 
þýðingarmikil landslagseinkenni. (Bell, 2004)

Staðarandi í Stykkishólmi
Staðarandinn er sterkur í Stykkishólmi. Líkt og Hjörleifur Stefánsson 
segir í bók sinni Andi Reykjavíkur; ,,Því lengri sem saga staðarins er og 
því auðlesnari sem hún er í umhverfinu, þeim mun meira eflist andinn” 
(2008, 22). Hægt er að rekja sögu Stykkishólms aftur til 13. aldar þegar 
staðurinn var notaður sem skipalægi og höfn og þótti þar vera kjörin 
verslunaraðstaða. Bæjarbúar hafa unnið jafnt og þétt að því að gera upp 
gömlu húsin í miðbænum, Plássinu, og fegra umhverfið þar í kring. (Sjá 
mynd nr. 25) Þetta ýtir undir sterka götumynd þegar komið er niður að 
höfn sem eflir staðarandann og sögu bæjarins.

Stykkishólmur er sjávarþorp og einkennist bæjarlífið af því. Sjómennirnir 
koma og fara frá landi og trillurnar dorma við bryggjur. (Sjá mynd nr. 
26) Skerjagarðslandslag er ríkjandi í Hólminum og eru sterk tengsl 

Mynd 25 - Plássið.

Mynd 26 - Höfnin og landmótun í Stykkishólmi.
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þá sérstaklega umhverfið í kring um beituskúrinn (Sjá mynd nr. 27). Þar 
skynjar maður  tengslin við fiskverkun allra mest innan um fiskiker, net, 
baujur og gáma. Á næstu síðu má sjá nokkrar vel valdar myndir sem 
teknar voru fyrir utan beituskúrinn og ná fram þessum hughrifum og 
sýna hvernig umhorfs er á svæðinu. (Sjá myndir nr. 28 - 33)

Hægt er að vinna áfram með núverandi staðaranda í t.d. útfærslum á 
efnivið og notkun svæðisins.Til þess að halda í fiskverkunarandann væri 
gaman að hafa einhver tengsl við fiskverkun í gamla beituskúrnum t.d. 
sölu á ferskum fiski innan um grænmetismarkað og þess háttar. Það 
myndi einnig tengja fólk við sögu svæðisins og hægt væri að gera upp 
grjóthleðluna og  nýta hana sem bátalægi.

við strandlínuna og eyjar á firðinum. Mikil landmótun einkennir 
bæjarlandslagið og þykir bæjarstæðið einstakt þar sem bærinn stendur á 
misháum klapparásum með Breiðafjörðinn allt í kring,

Staðarandi á Reitarvegi
Reitarvegur er í felum frá nærliggjandi hverfi á bak við höfða og klettabelti 
og skapar það dulúð á svæðinu. Dulúð er ákjósanleg í landslagi og ef 
þannig háttar er líklegt að þar skapist sterkur staðarandi. (Bell, 2004) 
Svæðið liggur meðfram sjávarsíðunni og fyrir neðan hverfið er ljós fjara 
(skeljabrot frá skelfiskvinnslu) sem myndar náttúrlega tengingu yfir í 
Landey, þegar ekki er flóð. Þetta ýtir einnig undir þá dulúð sem ríkir  á 
svæðinu. (Sjá myndir nr. 74 og 75 á bls. 29, landfræðilegir eiginleikar)

Fram á fjóðra áratug 20. aldar var saltfiskur sólþurrkaður á Reitarvegi. 
Þá var bátalægi neðan við Reitarveginn þar sem fiski var landað, 
hann saltaður og síðan farið með hann upp á Reit þar sem hann var 
sólþurrkaður. Þegar komið var að þurrkun var stór bjalla notuð til 
að hringja mannskapinn ,,út á Reit” í vinnu, þaðan kemur nafnið 
Reitarvegur. (Ásgeir Gunnar Jónsson, munnleg heimild, 25. janúar 
2013) Verulega dró úr sólþurrkun á saltfiski þegar Kaupfélagið í 
Stykkishólmi keypti frystihús og verkunin hættir svo alveg þegar 
Sigurður Ágústsson byggði frystihús 1940. (Ágúst Bjartmarsson, 1977) 
Gömul grjóthleðsla, þar sem bátalægið var, er það eina sem eftir er til 
minningar um saltfiskþurrkunina. Gamlar skemmur á svæðinu ýta undir 
verbúðarandann og iðnaðinn sem hefur verið á svæðinu í gegnum árin, 

Mynd 27 - Beituskúrinn.
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Mynd 28 - 33 - Staðarandi á Reitarvegi.
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Efnisnotkun og húsagerð
Umhverfið mótar okkur og hefur mismunandi áhrif á líðan okkar 
og hugsanir. Sumir smábæir, og hverfi innan þeirra, höfða til okkar 
á meðan aðrir bæir hafa ekki sterkt aðdráttarafl. Það sem m.a. hefur 
áhrif á hughrif er litaval, efnisnotkun, fjölbreytileiki, hlutfall og form 
bygginga. Bygging getur snert við okkur og gefið í skyn hvernig 
mannlífi við viljum lifa. Bygging í röngum hlutföllum með óheppilegum 
byggingarefnum hryndir frá sér og höfðar ekki til skilnings okkar á góðri 
tilveru. (Hörleifur, 2008)

Byggingarlist í dag er orðin mjög einsleit, sérstaklega í vestrænum heimi. 
Byggingar bera æ minni svip af staðbundnum aðstæðum og eru orðnar 
hver annarri lík hvar í heiminum sem er. Ástæðan er alþjóðavæðing,  
samgöngubætur og opnun markaða. (Hjörleifur, 2008) Mikilvægt er að 
gæta hófs í einsleitni og  hafa gott samspil á milli reglu og óreglu, sem 
skapar fjölbreytileika. 

Rannsóknir í umhverfissálfræði sýna fram á að ákveðnir eiginleikar í 
byggðu umhverfi stuðla að endurheimt, þ.e. endurnýjun líkamlegrar, 
félagslegrar og andlegrar getu sem getur minnkað við það að sinna 
hversdagslegum hlutum. Fólki líkar betur við gamlar byggingar en nýjar 
og tenging við sögu staðar er hluti af endurheimt. Fólk kýs frekar hús 
með reistu þaki en flötu og samræmi skiptir máli í byggingu húsa og 
húsaraða. Fólki finnst einsleitt umhverfi leiðigjarnt og vill fjölbreytileika 
upp að ákveðnu marki, en þó með samræmi. (Páll Líndal, 2012)

Í gamla bænum í Stykkishólmi, niðri við höfnina, er mikið af uppgerðum 
gömlum húsum sem eru frá þeim tíma þegar Stykkishólmur var miðstöð 
verslunar og samgangna um miðbik 19. aldar. Reisuleg þyrping 
timburhúsa var rómuð í nágrannasveitunum og setti ákveðinn bæjarbrag 
á sjávarplássið. Staðurinn hafði einnig á sér ,,danskt” yfirbragð þar sem 
verslunin var í höndum Dana og aðflutningur erlendrar menningar þýddi 
í þá tíð aukin dönsk menningaráhrif. (Ásgeir Ásgeirsson, 1997) Þessa 
sögu og áhrif má lesa úr umhverfinu og skapar hún eftirsóknarverða 
bæjarmynd. Þar er timburklæðning áberandi og  fjölbreytni í 
húsaþökum, mestmegnis mænisþök en þó einnig valmaþök og eitt flatt 
þak. Litanotkunin er fjölbreytt en þó með ákveðnu samræmi.

Höfnin var líftaug staðarins og á fjörukambinum upp af henni stendur 
vagga Stykkishólms. Kambbrúnin var fyrir verslunina og íveruhús 
kaupmanna og embættismanna, höfðarnir og slóðarnir upp af fjörunni 
fyrir alþýðu. Í lok átjándu aldar og í upphafi þeirrar nítjándu tekur 
byggðin að þokast austur kambinn. Síðar upp með vestri höfðanum á 
báða vegu og upp á hann. Í lok aldarinnar færist hún einnig út á vestari 
höfðann. (Stykkishólmsbær, 1985)

Í átt að Reitarvegi í vestur frá höfninni, upp Silfurgötuna, er fjölbreytileiki 
mikill í húsaþökum og einnig efnisnotkun og lit. Flest húsin eru með 
mænisþökum, þar næst koma flöt þök og nokkur með valmaþökum, 
einhalla þökum og geirarisum. Timburklæðning er áfram ríkjandi með 
bárujárni, en þó fer að bera á öðrum og nútímalegri efnivið eins og 
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steinsteypu og plastklæðningu. Þegar komið er ofar á Silfurgötuna og 
nýrri byggð tekur við má sjá brot af einkennum módernismans, en það 
er alþjóðlegri stefna í byggingarlist. Þá urður vissir þættir í byggingarlist 
og borgarskipulagi algildir, óháðir stað og stund, og staðháttum og 
sérkennum var gefinn minni gaumur. (Hjörleifur, 2008) Ofar á Silfurgötu 
eru steinsteypuhús ríkjandi og einhalla þök mest áberandi, þó að 
mænisþök komi enn fram inn á milli. Áhrifin eru þau að byggðin verður 
einsleitari og býður ekki upp á sama fjölbreytileika og endurheimt sem 
finna má í gamla bænum og þar í kring.

Aðkoman að Reitarvegi liggur frá miðri Silfurgötu, þó nær gamla bænum. 
Þar er blanda af eldri húsum með mænisþökum og iðnaðarhúsnæðum 
með flötum þökum. Eldri húsin eru í samræmi við byggðina í kring, 
minni og persónulegri hús með fjölbreyttum þökum. Iðnaðarhúsnæðin 
eru stór, ópersónulegri og vekja upp öðruvísi hughrif hjá vegfarendum.  

Mynd 34 - Þakgerðir.

Þarna mætast tvær gerðir húsa sem báðar hafa sinn stíl. Þó að smekkur 
manna sé mismunandi þarf að virða báðar gerðirnar og meta þær í 
samræmi við heildina. Iðnaðarhúsin segja ákveðna sögu, útgerðarsögu 
Stykkishólms, og það ber að taka tillit til hennar við uppbygginu á 
svæðinu. Efnisnotkunin á svæðinu er mestmegnis steinsteypa en þó 
nokkur bárujárnshús og timburhús.

Við skipulag nýrra hverfa og endurskipulagningu eldri hverfa er 
nauðsynlegt að skilgreina sérkenni hverfa. Ef það er ekki gert er mikil 
hætta á að þau máist út með tíð og tíma og glatist. (Hjörleifur, 2008)  
Sérkenni Reitarvegs eru mænisþök, hrár efniviður, litlar persónulegar 
byggingar í bland við stór iðnaðarhúsnæði og síðast en ekki síðast 
náttúran. Við endursskipulag á hverfinu ættu allar endurbætur á húsum, 
umhverfi og nýbyggingar að taka tillit til einkenna hverfisins, sögu þess, 
mælikvarða húsanna sem fyrir eru, byggingarstefnu þeirra og litavals. 
(Hjörleifur, 2008)
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Efnisnotkun, litaval og 
áferð húsa frá gamla 
bænum að Reitarvegi
(Myndir nr. 35 - 43)
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Efnisnotkun, litaval og 
áferð húsa og umhverfis 
á Reitarvegi (Myndir nr. 

44 - 52)
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4.2 Hreyfing og flæði

Til að stuðla að hreyfingu með góðu skipulagi er árangursríkast að 
leggja áherslu á fólk þegar kemur að hönnun gatna. Setja skal athafnir 
fólks í forgang t.d. að ganga, hjóla, leika sér, sitja, standa og tala. 
Umferðarhraði á að vera í lágmarki  á götum sem þessum og hefur það í 
för með sér minni hávaða, slysahættu og mengun. Þetta á við um íbúðar-  
og verslunargötur. Markmiðið er að skapa gott aðgengi fyrir allar gerðir 
fólks til að athafna sig og stuðla að hreyfingu með því að gera umhverfið 
aðlaðandi og hvetjandi. Rannsóknir sýna að tilhneiging fólks til að ganga 
fer ekki aðeins eftir vegalengd, heldur líka hversu öruggt, þægilegt og 
ánægjulegt það er. (Barton o.fl., 2010) 

Stykkishólmur er lítið bæjarfélag og nánast allt innan bæjarmarkanna er í 
göngufjarlægð, það er bara hugarfarið sem skiptir máli. Umferðarhraði í 
bænum fer hvergi yfir 35 og þess vegna er umhverfi gangandi vegfarenda 
nokkuð öruggt og þægilegt. Á mynd 53 má sjá viðmið um almennar  
kröfur um vegalengd í helstu þjónustu og svæði frá Reitarvegi. Talin 
eru upp manngerð græn svæði innan bæjarins en bærinn er umvafinn 
náttúru og stutt í þau hvar sem er í bænum. Svæðin eru öll innan 
viðmiðunarmarkanna en sé farið eftir götum bæjarins er vegalengdin 
örlítið lengri en þó innan markanna. (Sjá mynd nr. 54)

Reitarvegur er að hluta til iðnaðarsvæði og gangandi vegfarendur hafa 
greinilega ekki verið settir í forgang. Gangstétt er aðeins öðru megin 
götunnar á köflum og er hún ekki samfelld. Í Stykkishólmi fer  umferð 
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Mynd 53 - Fjarlægðagreining 

Almenn viðmið
Leiksvæði 300 - 400 m

Alm. garður 400 - 600 m
Heilsugæsla 800 - 1000 m
Matvörubúð 600 - 800 m
Grunnskóli 800 - 1000 m

Miðbær 600 - 800 m

Stykkishólmur
Leiksvæði 200 - 700 m

Alm. garður 570m
Heilsugæsla 691 m
Matvörubúð 759 m

Grunnskóli 800 - 785 m
Miðbær 500 - 600 m

Mynd 54 - viðmiðunarfjarlægðir (Barton o.fl., 2010).
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gangandi og hjólandi saman á gangstéttum og á það einnig við á 
Reitarvegi.

Umhverfis byggingarnar eru mestmegnis bílastæði og geymslusvæði.
(Sjá mynd nr. 59) Stórir vörubílar og þungar vinnuvélar eiga oft leið 
um svæðið sem dregur úr öryggistilfinningu vegfarenda. Reitarvegur er 
staðsettur inn í bæ sem gerir það að verkum að vinnuvélarnar og bílarnir 
þurfa að fara í gegnum bæinn til að komast á svæðið og setur það mikið 
álag á vegakerfið, þá sérstaklega á Reitarvegi og Silfurgötu.

Reitarvegur er illa tengdur við nánasta umhverfi sitt og er aðgengi aðeins 
frá einni götu að svæðinu. (Sjá mynd nr. 60) Suðvestan við svæðið liggur 
íbúðarhverfi sem tengist Reitarvegi illa og myndast ákjósanlegur slóði 
(e. desire line) sem fólk leitast við að fara eftir. Einnig myndast þannig 
slóði á milli Reitarvegs og Silfurgötu (vestan megin). (Sjá myndir nr. 
56 - 57) Umhverfi gangandi vegfarenda er ekki aðlaðandi innan um 
iðnaðarhúsnæði, þó svo að náttúran sé falleg og útsýni gott. (Sjá mynd 
nr. 58) Enginn gróður er við gangstéttir og þess vegna lítið skjól gegn 
veðri og vindum. Aðgengi niður í fjöru og að sjónum er slæmt á flestum 
stöðum. (Sjá mynd nr. 61)

Tengja þarf Reitarveg betur við nærliggjandi svæði og draga úr umferð 
vinnuvéla. Bæta þarf aðgengi gangandi vegfarenda á svæðinu og gera 
umhverfi meira aðlaðandi. Einnig þarf að bæta aðgengi niður að sjó.

Landey
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Sundahryggur

Ytri-Höfðaklettur
Mylluhöfði

Flæðisker

Svartitangi

Maðkavík Dauðsmannsvík

Baulutangi

Stykki

Stöð

Súgandisey

Ytri-Höfði

Landeyjarsund

Leynir
Þemba

Skipavík

Búðarnes

Hjallatangi

Nónvík

Fúluvík

Nesvogur

Gangstéttir

Ákjósanlegur slóði

Íbúðarhús

Aðgengi að svæðinu

Mynd 56 - 57 - Ákjósanlegir slóðar (e. desire line) á milli hverfa.

Mynd 55 - Gangstéttir og ákjósanlegir slóðar á Reitarvegi.



25

Mynd 58 - Umhverfi gangandi vegfarenda.

Mynd 60 - Aðgengi frá Reitarvegi að Silfurgötu í gegnum klettaborgir. Mynd 61 - Aðgengi niður að sjó er ekki gott.

Mynd 59 - Umhverfi bygginga, bíla- og geymslusvæði.
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4.3  Landfræðileg lega og jarðvegur

Landfræðileg lega
Þó nokkur hæðarmismunur er á svæðinu og hækkar landið frá 
fjöruborðinu að Ytri - Höfða um ca. 25 metra. Frá fjörunni og upp á land 
er marbakki, brattur bakki við sjó, og hækkar landið þar um 5-9 metra en 
hann er þó mishár og misbrattur eftir staðsetningu. Þegar komið er upp á 
marbakkann tekur við aflíðandi halli, um 3 metra hækkun að Ytri-Höfða 
með 4 % halla, þar sem húsin eru staðsett. Á Ytri - Höfða hækkar landið 
svo um 14 metra í aflíðandi halla en þó nokkur bratti er austan megin 
við höfðann þar sem næsta gata tekur við, Silfurgata. (Sjá mynd nr. 62)

Á Ytri-Höfðaklettum hækkar landið talsvert líkt og á Ytri-Höfða. 
Norðaustan megin á höfðanum eru klettar sem setja svip á bæjarmyndina 
frá Silfurgötu. (Sjá mynd nr. 63) Björgin liggja meðfram höfðanum 
en verða meira aflíðandi þegar komið er vestan megin á höfðann að 

strandlengjunni og breytast þar í aflíðandi marbakka. 

Landið hallar frá austri til vesturs og nýtur því frekar sólu seinni part 
dags, en ekki er talið að það hafi mikil áhrif þar sem Ytri-Höfði í austri 
er ekki það hár. Það fer einnig eftir árstíma og hæð sólar. 

Ekki er þörf á nýtingu sólarorku til upphitunar húsa og raforkuframleiðslu 
þar sem jarðhiti er nýttur til upphitunar og vatnsaflið til raforkuframleiðslu 
og er það ódýrari orka sem mengar ekki. Jarðhiti og vatnsafl er 
endurnýjanleg auðlind. Jarðhitinn endurnýjast sífellt þótt sú endurnýjun 
gangi mishratt fyrir sig eftir svæðum. Jarðhitinn byggir á orkustraumi 
úr iðrum jarðar og til að viðhalda nýtingu til lengri tíma er mikilvægt 
að stunda skynsamlega vinnslu, þ.e. að nýta hana á sjálfbæran hátt. 
(Orkustofnun, 2010)

Mynd 61 - Snið A-A1. Landfræðileg lega Reitarvegs, frá fjöruborði í vestri að Ytri-Höfða í austri.

Marbakki

Ytri-Höfði SilfurgataReitarvegur

Mkv. 1:1000

Landey

Stakksey

Sundahryggur

Ytri-Höfðaklettur
Mylluhöfði

Flæðisker

Svartitangi

Maðkavík Dauðsmannsvík

Baulutangi

Stykki

Stöð

Súgandisey

Ytri-Höfði

A

A1

Landeyjarsund

Leynir
Þemba

Skipavík

Búðarnes

Hjallatangi

Nónvík

Fúluvík

Nesvogur



27

Jarðfræði og jarðvegur 
Á Þórsnesi eru jarðlög frá tertier sem eru 6 - 7 milljón ára gömul 
eða eldri. Þessi jarðlög eru að mestu basalt hraunlög þar sem 
eitt hraun hefur runnið yfir annað og svo koll af kolli og þannig 
myndaðist samfelldur jarðlagastafli. Í Stykkishólmi  liggja  jökulnúnir  
blágrýtisásar, frá norðaustri til suðvestur. (Stykkishólmsbær, 1985) 
Samkvæmt eldfjallafræðingi tilheyra Reitarvegur og Ytri - Höfði 
blágrýtismynduninni. Bergið er eingöngu forn basalt eða blágrýtislög, 
sem eru allþykk. Berg þetta er sterkt og heillegt og hefur til dæmis 
verið notað í uppfyllingu og gerð varnargarðs, sem myndar austurhluta 
hafnarinnar í Stykkishólmi. Aldur blágrýtislaganna er um 5 til 10 milljón 
ár. Á Reitarvegi er blágrýtismyndunin nærri yfirborði og lítill jarðvegur 
ofaná. (Haraldur Sigurðsson eldfjallafræðingur, 2013) 

Iðnaðarúrgangur á svæðinu
Þörf er á hreinsunarátaki á Reitarvegi og þá sérstaklega við sjávarsíðuna 
þar sem mikið er af drasli og úrgangi eftir iðnaðinn á svæðinu. Einnig gæti 
jarðvegurinn verið mengaður að einhverju leyti eftir vinnsluna og losun 
efna út í náttúruna, en ekki er vitað hvers konar efni hafa verið losuð frá 
fyrirtækjunum á svæðinu, líklega t.d. saltúrgangur eftir vinnsluna. (Sjá 
mynd nr. 64) Hreinsa þarf þennan úrgang með viðeigandi hætti. 

Mynd 64 - losun saltúrgangs við sjávarsíðuna. 

Mynd 63 - Klettar við Ytri - Höfðakletta, séð frá Silfurgötu.
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Sjónlínur

65 - Horft að Landey og inn Breiðafjörðinn
66 - Horft niður að höfn og að Súgandisey
67 - Horft að bænum frá Ytri-Höfða
68 - Horft meðfram Reitarvegi út fjörðinn
69 - Horft yfir Reitarveg og að Landey
70 - Horft að beituskúr og út á Breiðafjörð
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71 - Landey
72 - Klettaborgir við Ytri-Höfðaklett
73 - Blágrýtisásar á Ytri-Höfða
74 - Skeljafjara við Landeyjarsund
75 - Náttúruleg tenging yfir í Landey
76 - Gtjóthleðsla, gamalt bátalægi
77 - Fjara og fuglalíf
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4.4 Veðurfar 

Mynd 78 - Ríkjandi vindátt á veturnar, 2001-2010. Mynd 79 - Ríkjandi vindáttir á sumrin, 2001-2010. Mynd 80 - Hafgola seinnipart dags á sumrin.

Í Stykkishólmi er vindasamt og sjaldan logn marga daga í röð. Skjól 
myndast þó víðsvegar um bæinn eftir staðsetningu, vindátt og við hæðir 
sem einkenna landslag staðarins. Ríkjandi vindátt yfir vetrartímann er 
norðaustan átt og hvassast er um vetrarmánuðina, desember - mars. (Sjá 
mynd nr. 78) Á sumrin er ríkjandi vindátt einnig norðaustanátt en þá 
bætist vestanáttin við. (Sjá mynd nr. 79 og 80) Hugsanleg skýring á því 
er hafgolan. Þegar sólin er búin að hita upp landið með geislum sínum 
verður uppstreymi og kaldara loft kemur inn að landi frá hafinu. Hafgolan 
gerir það einnig að verkum að um miðjan dag yfir sumarmánuðina bætir 
í vind. Þá er oft logn að morgni, hvassara eftir hádegi og yfir daginn 
og svo aftur logn um kvöldið. Helstu rigningaráttir í Hólminum eru 
sunnan- og suðvestanáttir.

Sjórinn hefur margvísleg áhrif og stjórnar einnig hitafari í bænum. 
Ákveðin tregða getur komið fram í dægursveiflu og árstíðarsveiflu hitans 

sem veldur því að hlýjasti mánuðurinn er í ágúst, ekki í júlí eins og 
vanalegt er. Sjórinn er búinn að taka til sín varma allt sumarið og þannig 
myndast tregðan. Að sama skapi eru að jafnaði köldustu mánuðurnir í 
febrúar og mars. Þessi tregða hefur einnig áhrif á, á hvaða tíma dags 
hæsti hitinn er. Á Íslandi er sólarhádegi um einni og hálfri klukkustund 
eftir hádegi og margir hefðu haldið að hæsti hitinn væri um það leyti. 
Hinsvegar, þar sem tregða í dægursveiflu kemur fram, er heitasti tími 
dagsins síðdegis og að sama skapi verður kaldast u.þ.b. rétt áður en sólin 
kemur upp á ný eða jafnvel eftir að það gerist. (Einar Sveinbjörnsson, 
21.03.2013) 

Reitarvegur stendur að hluta til uppi á Ytri-Höfðaklettum og að hluta 
til bak við Ytri-Höfða. Norðaustan áttin er ansi köld og hvöss á Ytri-
Höfðaklettum en líklegt er að Ytri-Höfði skýli húsunum bak við 
höfðann að einhverju leyti fyrir þeirri vindátt. Hinsvegar gæti hafgolan 
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Stefna húsa og gatna
Veðurfarið á Íslandi er stormasamt og meiri hluta árs blæs köld 
norðaustanáttin í Stykkishólmi og sjórinn er hvítfrissandi og kuldalegur 
allt í kring. Að þessu þarf að huga í skipulagi og reyna að ná fram sem 
bestu nærviðri, skjólmyndun og sem mestri sól. 

Við skipulag bæja þykir hentugt að götur stefni að miklu leyti norður og 
suður. Þá snúa hliðar húsanna í  austur og vestur og fá báðar nokkuð góða 
sól og verða fyrir vikið hlýrri og rakaminni og öll herbergi fá einhverja 
sól. (Guðmundur Hannesson, 1916) Á Reitarvegi liggja langhliðar 
iðnaðarhúsanna í norðvestur - suðaustur stefnu og er misjafnt í hvaða 
átt framhlið húsanna snýr. Þá nýtur önnur hlið húsanna ágætlega sólar, 
þar sem hún snýr á móti suðaustri en hin hliðin fær þó einnig eitthvað 
sólskin á sumrin og nýtur kvöldsólar og sólarlagsins við Breiðafjörð. 
Gaflar húsanna halla á móti tíðustu vindáttinni og rigningaráttinni og 
veðrast þar af leiðandi mest. Helsti ókosturinn er sá að gatan liggur opin 
fyrir verstu veðrunum og gætu skapast vindgöng eftir henni. Hinsvegar 
er líklegt að Ytri-Höfðaklettar dragi eitthvað úr vindinum. Íbúðarhúsin 
snúa hinsvegar í norðaustur - suðvestur stefnu þar sem framhlið húsanna 
er oftast í suðvestur. Þar snýr bakhliðin á móti verstu vindáttinni, 
norðaustan - áttinni. (Sjá mynd nr. 82) Mynd 82 - Helstu vindáttir, stefna húsa og halli lands með 5 m hæðarlínum.

Ytri-Höfði

Ytri-Höfðaklettur

haft einhver áhrif í götunni en samkvæmt íbúa í nærliggjandi hverfi 
(Sundabakka) dregur Landey eitthvað úr hafgolunni og hefur hún ekki 
svo mikil áhrif á sumrin. (Sjá mynd nr. 81) (Viðar Björnsson, munnleg 
heimild, 8. apríl 2013 )

Mynd 81 - Skjól fyrir ríkjandi vindáttum á Reitarvegi.

Landey
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Birta og sólskin
Sólargangur hér á landi er mun lægri en erlendis og þurfum við því að 
leggja meira upp úr fjarlægðum á milli húsa svo hvert hús skyggi ekki of 
mikið á önnur. Auðvelt getur verið að byggja fyrir sólina  þar sem hún er 
lengst af lágt á lofti hér á Íslandi. Ef sól á að skína á vestur og austurhliðar 
húsa  hér um bil helming ársins, þá má fjarlægðin milli húshliða eða 
götubreiddin, án forgarða, ekki vera minni en tvöföld húshæðin. Götur 
sem liggja aðallega í suður og norður þurfa að vera talsvert breiðari en 
götur sem stefna austur og vestur, því sól er miklu lægra á lofti fyrri og 
síðari hluta dags. (Guðmundur Hannesson, 1916). 

Húsin á Reitarvegi eru byggð í brekku sem hallar til vesturs og gæti það 
haft einhver áhrif þegar sólin er lágt á lofti. Þar sem byggðin er frekar 
dreifð á Reitarvegi og fjarlægð á milli húsanna mikil er skuggavarp 
ekki vandamál í núrverandi skipulagi þó svo að gatan liggi í suðvestur - 
norðaustur. Hinsvegar ef þétta á byggðina í nýju skipulagi þarf að huga 
að þessu. (Sjá mynd nr. 82) Nauðsynlegt er að reyna að draga úr ríkjandi 
vindáttum með gróðurnotkun og uppröðun húsanna. 

Hlutföll
Rannsóknir í umhverfissálfræði hafa sýnt fram á að fólki líður betur í 
umhverfi sem veitir ákveðna umlykingu, en þó með samræmi á milli 
lokana og opnana. Hlutföllin á milli húsa og gatna skipta þar máli en 
þau hlutföll sem veita miðlungsmikla umlykingu eru á milli 1:1 og 
1:4 (1 eða hæð húsanna á móti 4 sem er lengd götunnar). (Páll Líndal, 

2012) Fjarlægðin á milli iðnaðarhúsanna á Reitarvegi er allsstaðar yfir 
20 metrar, þar sem hlutfallið er oftast um 1:5 og meira sem er nokkuð 
frá því sem veitir fólki umlykingu á ferð sinni um svæðið. Þétta má 
byggðina á Reitarvegi talsvert eða skapa meiri umlykingu á annan hátt. 

Mynd 83 - Lítil umlyking.

Mynd 84 - Meiri umlyking.

Mynd 85 - Ennþá meiri umlyking.
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4.5 Gróðurfar, dýralíf og vatn

Stykkishólmur er umvafinn náttúru með allri sinni fjölbreytni og 
hefur það áhrif á daglegt líf fólks. Íbúarnir þurfa ekki að sækja langt 
út fyrir bæinn til þess að upplifa ósnortna náttúru og finna fyrir þeirri 
endurheimt sem hún skapar. Hið hæðótta landslag í Stykkishólmi og 
nálægð við hafið hefur áhrif á gróðurfarið. Jökulnúnir blágrýtisásar og 
mýrasund skiptast á. Á þessum ásum ber mest á mosaþembu, lyngi, 
birki og öðrum þurrlendisgróðri. Í slökkunum milli ásanna er graslendi, 
sjódældagróður, mýragróður og sum staðar víðir. Á eyjunum umhverfis 
Stykkishólm er víða fjölbreyttur gróður því fuglarnir sjá fyrir áburði. 
(Stykkishólmsbær, 1985) 

Reitarvegur er ekki gróskumikið svæði og sjá má stöku graslendi í kring 
um nokkur hús á svæðinu. Reitarvegur liggur að hluta til á ásunum 
sem nefndir voru fyrr og þar má finna mosa, lyng, birkikjarr og annan 
þurrlendisgróður. (Sjá mynd nr. 86) Annan gróður er ekki að finna á 
svæðinu en tengja mætti svæðið við gróðurnotkun í hverfunum í kring 
og stuðla að grænum gangi í gegnum bæinn og fjölga og bæta aðgengi 
smáfugla og dýra. 

Fuglalíf er mikið  í Stykkishólmi, þá helst vegna fjölbreytileika landsins 
og nálægðarinnar við Breiðafjörð. Fjölmargar tegundir verpa árlega 
á svæðinu en vegna nálægðar Stykkishólms við sjóinn, eru sjófuglar 
algengastir t.d. tegundir eins og skarfur, æðarfugl, svartfugl, máfur og 

kría. Lítið er um stór sjófuglavörp  og stundum sjást ránfuglarnir fálki, 
smyrill og örn í nágrenninu, en örninn er sá eini sem verpir á svæðinu. 
Rjúpan er orðin algengari varpfugl í landi Stykkishólms og sést hún oft 
inni í bænum. Munur flóðs og fjöru er mikill í Stykkishólmi og skapar 
það ákjósanleg fæðusvæði fyrir vaðfugla, einnig er mikið um spörfugla. 
(Stykkishólmsbær, 1985)  Sjó- og vaðfuglar eru áberandi í fjörunni 
fyrir neðan Reitarveg og í Landey og þónokkuð varp er í klettunum 
við Ytri-Höfðakletta. Fiskvinnslufyrirtækin á Reitarvegi losa úrgang í 
Grunnasundsnes og sækja fuglarnir mikið í hann. 

Bæta má Reitarveg með því að gera svæðið gróskumeira en passa 
samt að leyfa blágrýtisásunum að njóta sín þar sem þeir eru hluti af 
landslagskarakter í Stykkishólmi og huga að innlendum tegundum. (Sjá 
mynd nr. 86) Passa þarf að halda í núverandi búsvæði og virða þau. 
Aukinn gróður getur einnig bætt nærviðri á svæðinu.

Mynd 86 - Blágrýti, þurrlendisgróður og sígræn tré úr nærliggjandi hverfi.
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Vatn
Íslendingar eru svo lánsamir að hafa aðgang að hreinu og fersku 
drykkjarvatni og kemur drykkjarvatn í Stykkishólmi frá vatnsbóli 
bæjarins sem er í lindum við Svelgsárhraun í um 13 km fjarlægð frá 
bænum.  Hitaveita var tekin í notkun árið 1999 eftir að 87° heitt vatn 
fannst í landi Hofsstaða 1996. (Stykkishólmsbær, 1985) Jarðhiti er 
nýttur til upphitunar húsa og  var það mikil lán fyrir Hólmara þegar 
heita vatnið fannst.   

Samkvæmt veðurstofunni er ársúrkoma í Stykkishólmi ansi misjöfn, 
árið 2010 var hún 459.0 mm, árið 2011 var hún 918.8 mm og 2012 var 
hún 672.2 mm. (Veðurstofa Íslands, 2013) Þörf er á að nýta ofanvatnið 
og affallsvatn frá húsum betur. Húsin eru þannig gerð að allt vatn 
fer beinustu leið í niðurföllin og ekkert af því er endurnýtt. Fall- og 
regnvatn sem getur verið dýrmætt fyrir búsvæði og dýralíf liggur í 
pípum neðanjarðar í stað þess að leiða það út í jarðveginn. (Barton o.fl., 
2010) Besta lausnin á Reitarvegi væri að veita regnvatni frá hefbundna 
lagnakerfinu og nýta náttúrulegar ofanvatnslausnir líkt og í Urriðaholti, 
þar sem vatnið er leitt út í jarðveginn sem tekur til sín næringarefni og 
viðheldur náttúrulegri hringrás vatns.

Skólpi frá bænum er veitt niður að stórstraumsfjörumörkum um margar 
smáar útrásir. Fráveitukerfið er að mestu einfalt lagnakerfi með fjórtán 
mjög misstórum útrásum. Gerð var rannsókn á vegum Náttúrustofu 
Vesturlands á fjölda og útbreiðslu saurkólí- og saurkokkagerla í 

yfriborðssjó við útrásir í Stykkishólmi og var markmið að fá gott yfirlit 
um styrk og dreifingu skólps á og við strandlengju Stykkishólmsbæjar. 
Mestu skaðvaldar í skólpi eru eiturefni og sýklar en flestir sýklarnir 
dreifast og eyðast í viðtakanum. Sjónmengun er einnig mjög neikvæður 
þáttur. Við Grunnasundsnes hjá Reitarvegi opnast fjórar útrásir en um 
þær fer að mestu úrgangur frá fiskvinnslu og það skólp sem kemur frá 
starfsfólki vinnustaðanna á svæðinu. Ekki er ráðlegt að hafa fiskvinnslu 
á svæði sem þessu, líkt og er á Reitarvegi. Fuglarnir á svæðinu sækja 
í skólpið þegar vinnsla er í gangi og eykur það hættu á sýkingu í 
matvælaframleiðslunni.

Við niðurstöður skýrslunnar kom það í ljós að allar útrásir við 
Stykkishólm eru of stuttar og í mörgum tilfellum ná straumarnir ekki 
að dreifa skólpinu frá landi. Fjaran er þar af leiðandi töluvert menguð 
vegna skólps og hentar ekki sem útivistarsvæði og hvað þá að vera með 
matvælaframleiðsli í nágrenni útrása. (Náttúrustofa Vesturlands, 2005) 

Mikil þörf er á að endurskoða fráveitukerfi skólps í Stykkishólmi og það 
er ekki til fyrirmyndar að geta ekki nýtt sjávarsíðuna sem útivistarsvæði, 
eins mikil paradís og hún er. Besta lausnin væri að setja upp hreinsistöð 
fyrir skólpið á Reitarvegi, en einnig er þörf á því fyrir allar skólpútrásir 
í Stykkishólmi. 
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4.6 Endurnýting bygginga
Við nýtt skipulag á Reitarvegi skal leggja upp með að nýta þær byggingar 
sem eru á svæðinu, bæði til þess að stuðla að sjálbærni og halda í sögu og 
karakter svæðisins. Hinsvegar er þörf á miklum endurbótum á mörgum 
þeirra og einnig verður að meta hvort það sé einfaldlega skynsamlegra 
að rífa þær miðað við ástand þeirra. Miklir möguleikar og tækifæri liggja 
í því að gefa iðnaðarhúsum nýtt líf, líkt og fjallað var um í fordæmunum, 
og tekið verður mið af því. Við uppbyggingu nýrra húsa og endurgerð 
þeirra gömlu verða vistvænar lausnir og markmið höfð að leiðarljósi þar 
sem hægt er. En vistvænar bygginar eru einfaldlega hús þar sem lögð er 
áhersla á að minnka umhverfisáhrif. En í hverju felst það í raun og veru?

Áður fyrr var megináherslan í vistvænum byggingum lögð á orskusparnað 
en í dag hefur góð yfirsýn yfir samspil byggingar, umhverfis og vistfræði 
þess hlotið aukið vægi. (Sólheimar, sjálfbært samfélag, 2011.) Til eru 
margar leiðir til að gera byggingar vistvænni en grundvallaratriðin eru að: 
vistvæn hús nota minna vatn, minni orku og náttúrulegar auðlindir sem 
leiðir til minni úrgangs og sóunar. Þau eru einnig heilbrigðari fyrir íbúa 
þess miðað við önnur hús. (Náttúra.is - vefur með umhverfismeðvitund, 
2012) 

Til þess að draga úr orkunotkun húss er hægt að velja staðsetningu 
hússins með tilliti til skjóls og sólar, og einnig hjálpar skjól frá trjám 
við að halda hitahjúp hússins sem myndast við upphitun. (Sólheimar, 
sjálfbært samfélag, 2011.) Einnig má draga úr orkuþörf með góðri 

einangrun og hafa bygginguna hagkvæma í rekstri hvað varðar stærð, 
fyrirkomulag, viðhald og nýtingu. En því stærri sem húsin eru, því meiri 
er auðlindanýtingin og dýrara er að hita og lýsa húsið. (Náttúra.is - vefur 
með umhverfismeðvitund, 2008) Stóru iðnaðarhúsin á Reitarvegi eru 
frá 1000 - 2500 fermetrum og geta því ekki talist hagkvæm í rekstri.
Inn á milli eru skúrar sem eru minni og íbúðarhúsin eru öll  frá 50 - 100 
fermetrum. Algengt er að gömul hús noti mikið af orku og þörf er á átaki 
svo þau verði heilsusamlegri og auðlindanýting þeirra betri. Um 85% af 
heildarnotkun húss fer fram á líftíma þess, því er mikilvægt að einbeita 
sér að endurbótum sem stuðla að minni orkunotkun. (Sesseljuhús 
Umhverfissetur, 2011.)

Vanda þarf val á byggingarefnum og æskilegt er að efnið sé sótt í 
endurnýjanlega auðlind, að lítilli orku hafi verið veitt í vinnslu þess, að 
mengun í framleiðslu sé lítil og síðast en ekki síðast að frákast sé lítið og 
að efnið sé skaðlaust heilsu manna. Hefbundin byggingarefni uppfylla 
oftast lítið af þessum kröfum í dag. (Sólheimar, sjálfbært samfélag, 
2011.) Byggingarefnið þarf að vera eiturefnafrítt og málað og þétt með 
eiturefnafríum efnum. Viður ætti að koma úr sjálfbærum skógi og nota 
ætti endurnýtta framleiðslu eins og kostur er. Einangrun hússins þarf að 
vera úr eiturefnafríum efnum t.d. sojabaunum og bómull (Green Home 
Guide, 2011) 

Við endurbætur á núverandi húsum á Reitarvegi þarf að vinna í 
því að gera þau eins vistvæn og kostur er, t.d. huga að hættulegum 
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Mynd 87 - Fyrirhugaðar breytingar á Reitarvegi. 

efnum, minnka orkunotkun  og gera þau heilnæmari innandyra hvað 
varðar efnisnotkun. Við byggingu nýrra íbúðarhúsa verður farið 
eftir ofangreindum viðmiðum hvað varðar staðsetningu, stærð húsa, 
efnisnotkun, orkusparnað, nýtingu, einangrun o.fl. 

Mikill iðnaður hentar ekki innan um íbúðarbyggð, sérstaklega ekki 
mikill akstur vörubíla og vinnuvéla og mengandi iðnaður. Hinsvegar er 
lagt upp með blandaða landnotkun í nýju skipulagi á Reitarvegi og því 
fær saltfiskvinnslan í húsi nr. 14 að halda sér óbreytt, enn sem komið 
er. Umferð flutningabíla að saltfiskvinnslunni er ekki jafn mikil og að 
fyrirtækinu í húsi nr. 16. Verktaka- og flutningafyrirtæki er í því húsi og 
fylgir því mikil umferð og þungaflutningar og einnig slæmur frágangur. 
Sá iðnaður verður fluttur að Hamraendum, sem er iðnaðarsvæði fyrir 
utan bæinn. Form hússins er skemmtilegt en þarfnast mikils viðhalds. 
Þarna er tækifæri á breyttri notkun hússins sem myndi t.d. ýta undir  
skapandi iðnað, atvinnusköpun og skemmtilegt líf á svæðinu líkt og 
fjallað er um í fordæmunum. Bílaviðgerðir, útgerðarfélög o.fl. eru í húsi 
nr. 3 og verður sá iðnaður fluttur á viðeigandi svæði með svipaðri notkun 
þar sem húsið er í slæmu ásigkomulagi og verður rifið. 

Stóru húsin nr. 12 og 8 verða endurgerð og fá nýja líflega notkun. Húsið 
nr. 8 (beituskúrinn) hefur sérstakt aðdráttarafl sem tengir fólk við karakter 
svæðisins sem unnið verður nánar með. Litlu húsin nr. 15 og 13 eru 
einskonar timbur- og bárujárnshjallar sem nýtast sem geymsluhúsnæði. 
Þau eru í slæmu ásigkomulagi og talið er skynsamlegra að rífa þau en að 

breyta í íbúðarhús. Húsum nr. 5 og 10 verður reynt að breyta í íbúðarhús, 
þó ekkert nýtist nema grunnurinn. Halda skal núverandi íbúðarhúsum 
líkt og þau eru í dag, enda styrkja þau karakter svæðins. Lítill hjallur  á 
Ytri- Höfðaklettum fylgir húsi nr. 4A og fær hann að vera áfram. Hér til 
hliðar má sjá myndir af húsunum og eru þær merktar með lit  í samræmi 
við útskýringamyndina af fyrirhuguðum breytingum hér að ofan. (Sjá 
mynd nr. 87) 
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Mynd 88 - 1. Spennistöð, byggt árið 1974. Mynd 89 - 2. Sumarhús, byggt árið 1906. Mynd 90 - 3. Iðnaður, byggt árið 1964.

Mynd 91 - 4. Sumarhús, byggt árið 1904. Mynd 92 - 4A. Sumarhús, byggt árið 1993. Mynd 93 - 5. Iðnaður, byggt árið 1983.

Mynd 94 -  6. Sumarhús, byggt árið 1946. Mynd 95 -  6A. Geymsla  sem fylgir 6, árið 1946. Mynd 96  -  8. Vörugeymslur, byggt árið 1961.



38

Mynd 97 -  10. Vélsleðasafn, byggt árið 1958. Mynd 98 -  12. Iðnaður, byggt árin 1967-1984. Mynd 99 - 13 og 15. Geymslur, byggðar árin 1972-
1974.

Mynd 100 - 14. Saltfiskvinnsla, byggt árin 1978-
1986.

Mynd 101 - 16. Iðnaður, byggt 1960.
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Götumyndir á Reitarvegi

Nr. 14 - Saltfiskvinnsla

Nr. 13 og 15 - Geymslur Ytri - Höfði
Nr. 5 - Iðnaður

Nr. 3 - Iðnaður 

Nr. 12 - Iðnaður
Landey

Nr. 10 - Vélsleðasafn
Nr. 8 - Beituskúrinn

Mynd 102 - Götumynd vestan megin, Reitarvegi. Mkv. 1:1000.

Mynd 103 - Götumynd austan megin, Reitarvegi. Mkv. 1:1000.
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4.7 Niðurstöður greininga

Stykkishólmur uppfyllir að mörgu leyti gæði vistvæns íbúðarhverfis en 
alltaf er hægt að bæta það sem gott er. 

Nokkuð auðvelt ætti að vera að lifa heilsusamlegu lífi í Hólminum. 
Öll þjónusta og græn svæði eru í göngufjarlægð, samfélagið er lítið 
og persónulegt og samfélagsheildin sterk. Umhverfið er aðlaðandi og 
öruggt. Ekki er möguleiki á almenningssamgöngum í bæjarfélagi að 
þessari stærðargráðu en aðgengi að strætó fer batnandi. 

Húsagæði eru ágæt en íbúðarsamsetningin mætti vera fjölbreyttari,  
einbýlishús eru í meirihluta og fátt um litlar íbúðar. Það þarf að bjóða 
upp á húsnæði fyrir mismunandi fólk með mismunandi tekjur t.d. ungt 
fólk sem vill flytja heim eftir nám.  Í aðalskipulagi Stykkishólms er 
það eitt af markmiðunum að bjóða upp á lóðir undir lítil raðhús eða 
sambýlishús í ódýrari kantinu. (Stykkishólmsbær, 2002) Þá mætti einnig 
auka atvinnumöguleika í bænum og skapa fjölbreyttari störf. 

Aðgengi að hreinu vatni er gott og notuð er sjálfbær orkuauðlind til 
upphitunar húsa og raforkuframleiðslu. Aukning er í staðbundinni 
matvælaframleiðslu t.d. bláskelsframleiðsla, harðfiskgerð, 
frístundabúskap, fiskvinnsla o.fl. Breiðafjörðurinn er matarkista og ætti 
að minnsta kosti að vera hægt að fá ferskan fisk í bænum og einnig mætti 
koma af stað ræktun grænmetis í gróðurhúsum. Það myndi einnig auka 
atvinnumöguleikana.

Staðarandinn er sterkur í Stykkishólmi og miklir möguleikar til  að vinna 
áfram með tengslin við sjóinn, iðnaðinn, fiskverkun og bryggjuandann á 
Reitarvegi. Það ýtir undir karaktergildi samfélagsins.

Markmið í Aðalskipulagi Stykkishólms sem hefur jákvæð áhrif á 
umhverfið er m.a. hagkvæmari land- og orkunýting. Stefnt er að því að 
auka landnýtingu og ná fram þéttari og samfelldari byggð. Það hefur 
þá kosti að byggðin þekur minna svæði og veitu- og vegakerfi verða 
hagkvæmari. (Stykkishólmsbær, 2002) Blönduð byggð á Reitarvegi 
styður það markmið, þar sem svæðið er inni í miðri byggð og lagt er upp 
með að endurnýta margt að því sem fyrir er á svæðinu. 

Möguleiki er á blandaðri byggð með vistvænum áherslum á Reitarvegi 
sem myndi taka mið af ofangreindum greiningum og því sem skortir til 
að styrkja stöðu Stykkishólms sem vistvæn íbúðarbyggð. Það verður 
gert með tilliti til núverandi byggðar, umhverfisins, sögu og karakter 
svæðisins og reynt að vinna með landfræðileg sérkenni. Lagt er upp 
með að stuðla að vistvænum lífsstíl og auka umhverfislega ábyrgð 
íbúðarhverfisins.
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5. Hverfisgæði og sjálfbærni

Þessi kafli byggir á kafla 6.13 Hverfisgæði og sjálfbærni (e. 
Neighbourhood Health and Sustainability Impact) úr gátlistanum í 
Shaping Neighbourhoods for Local Health and Global Sustainability. 
Kaflinn er aðlagaður og endurbættur að þeim áhersluatriðum sem 
gengið var út frá við hönnun á Reitarvegi og því sem raunhægt þykir 
í Stykkishólmi. Gátlistinn er hentugur að því leyti að hann segir til um 
hvort hönnunartillagan nái fram meginþáttum vistvæns skipulags.

Hönnunartillagan á Reitarvegi byggir á meginmarkmiðum verkefnisins, 
vistvænum áherslum, fordæmunum í kafla þrjú og niðurstöðum 
greininganna. Tillagan leggur upp með áherslu á vistvænt skipulag í 
samhengi við Stykkishólm líkt og fjallað var um í kafla 2. Aðferðir og 
gögn. Hér til hliðar má sjá svæðið eins og það er í dag, bæði skýringamynd 
(sjá mynd nr. 104) og ljósmynd (sjá mynd nr. 105). Á næstu síðu er 
grunnmynd af hönnunartillögunni (Sjá mynd nr. 106). 

Hér á eftir verða ýmsum þáttum hönnunartillögunnar gerð nánari skil út 
frá hverfisgæðum og sjálfbærni.
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mynd 105 - Horft að Stykkishólmi.
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5.1 Blönduð starfsemi og húsajafnvægi

Tvíbýli, 100 m2 hver íbúð

Þríbýli, 100 m2 hver íbúð

Litlar leiguíbúðir, 50 - 80 m2

Einbýlishús, 160 m2

Gróðurhús

Iðnaður og þjónusta

Mynd 107 - Blönduð starfsemi og húsajafnvægi.

Á Reitarvegi er lagt upp með að samtvinna iðnað, almenningsrými og 
íbúðarbyggð. Blönduð starfsemin á svæðinu gefur fólki tækifæri á  að 
búa og vinna á sama stað og hvetur fólk frekar til að ganga á milli staða 
og þar með velja heilsusamlegri lífsstíl. Haldið er í saltfiskvinnsluna 
á svæðinu þar sem hún er atvinnuskapandi og tengist sögu svæðisins.  
Enginn lykt fylgir vinnslunni en frágangur umhverfis vinnsluna þarf 
að vera snyrtilegur og koma skal í veg fyrir losun úrgangs frá henni. 
Í hin iðnaðarhúsin er komin fjölbreytt starfsemi sem styrkir karakter 
svæðisins og laðar að sér almenning. 

Í gamla bragganum er aðstaða fyrir fólk sem vinnur að skapandi starfsemi 
t.d. vöruhönnuði, listamenn, arkitekta, iðnhönnuði o.fl. Þar geta þeir 
leigt sér vinnuaðstöðu, fengið aðgang að sameiginlegu verkstæði og 
nýtt sér þekkingu hvers annars. Einnig er aðstaða til sýningarhalds í 
bragganum. (Sjá mynd nr. 108) Náttúrustofa Vesturlands hefur fengið 
aðstöðu í húsnæðinu við hliðina á fiskvinnslunni. Stofnunin getur 
nýtt sér nálægðina við náttúruna og tenginguna út í Landey í störfum 
sínum. Einnig væri hægt að koma af stað samvinnu við grunnskólann 
í náttúrufræðikennslu. Æðardúnssafn er í sama húsi, það laðar að sér 
ferðamenn á svæðið og hægt væri að hafa æðardúnshreinsun í tengslum 
við safnið. Í beituskúrnum er aðstaða til fiskverkunar og markaður 
sem selur ferskan fisk og grænmeti úr gróðurhúsinu. Þar er einnig 
veitingastaður og kaffihús sem ýtir undir líf bæði á daginn og kvöldin. 
Fyrir neðan beituskúrinn er flotbryggja fyrir kajakfólk og litla smábáta. 

Saltfiskvinnsla

Náttúrustofa- og 
æðardúnssafn

Beituskúrinn

Bragginn

Þar væri hægt að hafa siglinganámskeið fyrir  börn líkt og tíðkast hefur 
í Hólminum. (Sjá mynd nr. 109) Flotbryggjan er á sama stað og gamla 
bátalægið sem búið er að gera upp og varðveita. Í gróðurhúsinu er 
aðstaða fyrir íbúa hverfisins til að rækta sitt eigið grænmeti. 
Á Reitarvegi er boðið upp mismunandi íbúðir sem henta mismunandi 
fólki. Fyrir ofan Náttúrustofuna eru litlar leiguíbúðir fyrir einstaklinga 
t.d. fyrir þá sem vinna tímabundið við t.d. fiskvinnslu, æðardúnshreinsun 
eða á veitingastaðnum. Í tvíbýlunum og þríbýlunum eru minni íbúðir sem 
henta fyrir litlar fjölskyldur sem og eldra fólk. Nýju einbýlishúsin eru 
öllu stærri og henta stórum fjölskyldum. (Sjá mynd nr. 107) Fjölbreytt 
húsnæði viðheldur samfélagsjafnvægi og kemur í veg fyrir að hverfið 
verði einsleitt.
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Mynd 108 - Gamli bragginn og skapandi starfsemi.
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Mynd 109 - Beituskúrinn, sjávartengd starfsemi og grænmetis- og fiskmarkaður.
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5.2 Gangandi og hjólandi vegfarendur

Í nýju skipulag á Reitarvegi er lögð áhersla á aðlaðandi og öruggt 
umhverfi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. Breiðar gangstéttar 
eru komnar meðfram nánast öllum götunum, 2,5 - 3 metrar, þar sem er 
möguleiki fyrir hjólandi og gangandi til að mætast. Einnig er reynt að 
bæta upplifun vegfarenda með gróðri meðfram gangstéttum og götum.   

Bættar tengingar eru í hverfin í kring með göngustígum, þar sem áður 
fyrr voru svokallaðir ákjósanlegir slóðar (e. desire line). Meðfram 
sjávarsíðunni er kominn göngustígur með mismunandi áningastöðum 
og bættu aðgengi niður að sjó. Hann laðar til sín almenning sem getur 
unað sér við mismunandi afþreyingu á svæðinu. Stígurinn liggur 
einnig að fleiri svæðum og myndar hringleið um svæðið. Göngubrú er 
komin út í Landey til að auðvelda aðgengi útí eyjuna og bæta við þá 
útivistarmöguleika sem í boði eru í Stykkishólmi. Hinsvegar þarf að 
bera virðingu fyrir þeim búsvæðum sem þar eru.  

Með nýju skipulagi er auðveldara að ferðast um svæðið og mynda 
göngustígar og brúin tengingar um svæðið sem og að nærliggjandi 
svæðum. (Sjá mynd nr. 110)

Hús

Göngu- og hjólastígar

Áningastaðir og leikvellir

Græn almenningssvæði

Göngustígar

Vegir

Bílastæði

Mynd 110 - Hjólandi og gangandi vegfarendur.

Mynd 111 - Umferð og bílastæði.

Höfðavegur

Nýr vegur
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5.3 Umferð og bílastæði

Á svæðinu er búið að gera nokkra breytingu á vegakerfinu. Lagður var 
nýr vegur yfir Ytri-Höfða til þess að bæta aðgengi að svæðinu og tengja 
það betur við umhverfi sitt. Það var einnig gert til þess að minnka álagið 
á vegakerfinu í bænum og á Reitarvegi. Nú geta bílarnir farið styttri leið í 
gegn um bæinn og að fiskvinnslunni. Huga þarf samt að öryggi gangandi 
vegfarenda á þessum vegi og er umferðarhraðinn 35 km/klst á öllum 
vegum líkt og í Stykkishólmi. Búið er að breyta hluta af  upprunalega 
veginum í grænt svæði en það er gert til að bæta umhverfi gangandi 
vegfarendur og skapa aðstöðu fyrir íbúa svæðisins. (Sjá mynd nr. 115) 
Lagður var nýr vegur í hlíðum Ytri- Höfða sem kallast Höfðavegur. 
Þetta er íbúðargata og eru bílastæði meðfram götunni og götutré á milli 
bílastæðinna til þess að draga úr umferðarhraða á veginum. (Sjá mynd 
nr 111)

Í nýju skipulagi verður reynt að draga úr notkun einkabílsins með bættum 
göngutengingum og aðlaðandi umhverfi. Bílastæði íbúðarhúsanna eru 
á flestum stöðum meðfram götunni og gert er ráð fyrir einu bílastæði 
á hverja íbúð. Stærri bílastæði eru fyrir gesti og hægt er að samnýta 
þau með fyrirtækjunum í kring. (Sjá mynd nr. 111) Gert er ráð fyrir 
ofanvatnslausnum meðfram öllum götum og verður fjallað nánar um 
það í kafla 5.8 Sjálfbærar ofanvatnslausnir.

5.4 Almenningssvæði

Áhersla er lögð á fjölbreytt almenningsrými á svæðinu, bæði fyrir 
unga sem aldna. Almenningssvæði hvetja fólk til að vera utandyra og 
ýta undir heilsusamlegan lífsstíl. Dagleg samskipti aukast og það nærir 
andann að vera utandyra. Leiksvæði sem eru nálæg heimilum styrkja og 
virkja börn til þess að leika sér úti. (Barton o.fl., 2010) 

Meðfram sjávarsíðunni eru svæði sem laða að sér almenning og bjóða 
upp á mismunandi afþreyingu í tengslum við fjöruna, flotbryggjuna og 
aðstöðuna í gamla beituskúrnum. Á Ytri - Höfðaklettum er útsýnisstaður 
yfir Breiðafjörðinn sem og uppi á Ytri - Höfða þar sem myndast 
skemmtilegt sjónarhorn að bænum. Fyrir neðan Höfðaveg er grænt 
svæði að hluta til, þar sem áður var gata. Þar eru leiksvæði og opin 
svæði sem bjóða upp á endurheimtandi umhverfi fyrir t.d. fólk sem 
vinnur á svæðinu. (sjá mynd nr. 115) Öll almenningsrými skulu hafa 
gegndræpt yfiborð sem hleypir vatni niður í jarðveginn t.d. gras, stein- 
eða hellulögn. Út í Landey kemst fólk í náttúrulegra svæði þar sem hægt 
er að upplifa dýra- og fuglalíf og fara í lengri göngutúra. (Sjá mynd nr. 
112)

Göngustígar liggja á milli svæðanna og mismunandi áningastaðir og 
almenningsrými meðfram stígunum gerir upplifunina sem fjölbreyttasta. 
Einnig er stutt að fara á önnur græn svæði og leikvelli í Stykkishólmi 
líkt og fjallað var um í kafla 4.2 Hreyfing og flæði.
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Mynd 112- Fjölbreytt almenningssvæði og áningastaðir.

Landey

Ytri - Höfði

Ytri - Höfðaklettar

Almenningssvæði

Græn almenningssvæði

Hús

Göngustígar
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5.6 Líffræðilegur fjölbreytileiki

Aukin gróðurnotkun auðveldar fuglum og öðrum dýrum að ferðast um 
svæði og aðlaga sig að byggð. Græn svæði eru búsvæði fyrir blóm, 
skordýr og fugla í byggð og hjálpa til við að viðhalda vistkerfinu. Einnig 
tekur gróður og jarðvegur til sín gróðurhúsalofttegundir og stuðla að 
betri loftgæðum. Þau auka líka getu hverfisins til að viðhalda hringrás 
vatns með því að leiða vatn út í jarðveginn og minnka álagið á sjálfbæru 
ofanvatnskerfi. (Barton o.fl., 2010)

Á Reitarvegi er lagt upp með aukna gróðurnotkun á svæðinu til 
þess að gera umhverfið meira aðlaðandi og halda í þann líffræðilega 
fjölbreytileika sem er á svæðinu. Gróðurinn dregur úr áhrifum byggðar á 
núverandi búsvæði  og skapar græna ganga á milli svæða sem auðveldar 
dýrunum að ferðast um svæðið. Gróðurinn hefur einnig góð áhrif á 
íbúana þar sem hann dregur úr stressi, eykur andlega endurheimt, skapar 
betra nærviðri og ýtir undir að fólk fari fótgangandi um svæðið. (Barton 
o.fl., 2010)  Notast skal við limgerði og tré í staðinn fyrir girðingar í 
húsagörðum til að auka gróðurnotkun og bæta næði íbúanna. (Sjá mynd 
nr. 113) 

Huga þarf vel að tegundavali á Reitarvegi og velja skal vind- og 
saltþolnar gróðurtegundir. Með aukinni gróðurnotkun þarf samt að 
varast að skyggja ekki á útsýnið og landslagssérkenni svæðisins eins og 
t.d. blágrýtisásana upp á Ytri-Höfða. 

5.5 Orka

Á Íslandi er vatnsafl nýtt til raforkuframleiðslu en íbúum ber  samt að 
huga að orkunotkun húsa og reyna að takmarka hana eins og kostur er.  
Á Reitarvegi er haldið í götustefnuna og uppröðun húsanna að mestu 
leyti þar sem báðar langhliðar húsanna njóta ágætlega sólar og eru þar 
af leiðandi hlýrri og rakaminni. Tvíbýlin við götuhornið eru þannig að 
lögun að þau brjóta upp helstu vindáttirnar og mynda skjól á móti suðri 
þar sem dvalarsvæðið er. Mælt er með því að íverustaðir húsa t.d. stofan 
og eldhúsið, snúi í suður svo að sólin hiti þau upp á meðan íbúarnir eru 
í vinnu á daginn. Einangrun húsa þarf að vera góð svo að hitatap verði 
sem minnst í húsunum. Nota skal orkusparandi heimilistæki í húsin, 
stillingar á salerni sem nota mismikið vatn  og mögulegt er að nýta 
hitaveituafrennslið í t.d. snjóbræðslu á stéttum utandyra.

Markviss gróðurnotkun á að draga úr vindi og  hjálpa til við að halda 
í hitahjúp húsa. Lagt er upp með að sígræn tré séu þar sem vindur er 
mestur og við norðurhliðar húsa til að veita meira skjól, og lauftré séu 
sunnan megin við hús til að skyggja ekki á sólina og hleypa henni í 
gegn. Þetta er gert þar sem kostur er. Einnig er mikið af sígrænum trjám í 
kring um gróðurhúsið til að draga úr norðaustanáttinni og draga úr vindi 
sem getur verið ansi hvass á því svæði. 

Búið er að þétta byggðina talsvert og ætti það að brjóta upp vindinn 
samhliða gróðurnotkuninni. 
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5.7 Aðstaða íbúa, öryggi og einkarými

Einkagarðar fylgja hverju húsi og í tvíbýlunum og þríbýlunum er 
garðurinn sameiginlegur. Þakgarður er fyrir ofan Náttúrustofuna fyrir 
íbúana sem búa í þeirri byggingu, en einnig garður fyrir aftan bygginguna. 
Reynt er við flest hús að láta garðana snúa í suður, en þar sem það tekst 
ekki að fullu er komið til móts við íbúana með stærri grænu svæði fyrir 
aftan húsin. (Sjá mynd nr. 113) Í Stykkishólmi er allt sorp flokkað og 
gert er ráð fyrir því  á Reitarvegi með ruslageymslum fyrir utan hvert 
hús. Einnig eru hjólastæði fyrir utan húsin en það er gert til þess að 
stuðla að notkun hjólsins og ýta undir þann samgöngumáta. Íbúarnar 
hafa aðstöðu í gróðurhúsinu til grænmetisræktunar og einnig  hafa þeir 
möguleika á að selja eigin afurðir á markaðnum í beituskúrnum. (Sjá 
mynd nr. 116) Leiksvæðin eru í göngufjarlægð og í augnsýn frá húsum 
sem eykur öryggiskennd foreldra. Almenningsrýmin á svæðinu ýta 
undir félagsleg samskipti og aðlaðandi mannlegt umhverfi þar sem hægt 
er að hafa ýmsar hverfisskemmtanir. (Sjá mynd nr. 114)

Dvalarsvæði íbúa

Sorp�okkun

Hjólastæði

Ofanvatnslausnir í görðum

Leikvellir

Almenningssvæði

Dvalarsvæði íbúa

Almenningssvæði

Sígræn tré

Lauftré

Mynd 114 - Aðstaða íbúa.

Mynd 113  - Gróðurnotkun.
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Mynd 115- Grænt svæði fyrir íbúa og almenning fyrir neðan Höfðaveg.



52

Mynd 116- Gróðurhúsið og Beituskúrinn.
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5.8 Sjálfbærar ofanvatnslausnir

Til þess að viðhalda hringrás vatns og hleypa því ofan í jarðveginn 
er gert ráð fyrir sjálfbærum ofanvatnslausnum á Reitarvegi við hús, 
bílastæði og vegi.Vatninu er veitt frá ógegndræpu yfirborðinu í græn 
svæði með ofanvatnsrásum og lautum sem taka við vatninu, hægja á 
rennsli þess, hreinsa það og stuðla að niðursigi. Gras er æskilegasta 
yfirborð ofanvatnsrása og undirlag þess skal vera gegndræpt til að 
auðvelda niðursig vatnsins í jarðveginn. Ef ofanvatnsrásirnar fyllast í 
miklum rigningum taka yfirföll við vatninu sem tengjast niðurgrafinni 
lögn sem beinir ofanvatninu  að viðtaka sem getur verið laut eða tjörn. 
(Þráinn Hauksson, á.á.)

Í húsagörðum er laut sem tekur við regnvatni af húsþökum, hægir á 
rennsli þess og geymir það í jörðinni þar til því er beint á opin svæði 
þar sem það getur seytlað ofan í jarðveginn. (Urriðaholt ehf, 2007) Gert 
er ráð fyrir álíka lausnum í húsagörðunum á Reitarvegi. Regnvatnið má 
einnig endurnýta t.d. í bílaþvott og til að vökva garðinn.  Við gróðurhúsið 
er álíka kerfi og þar er vatnið hreinsað og notað við ræktun grænmetisins. 

Við götur og bílastæði fer vatnið í ofanvatnsrásir. Tré og gróður eru 
notuð á sumum stöðum til að gera rásirnar meira aðlaðandi. (Sjá mynd 
nr. 117)

2 hæðir - 6 m

1.5 hæð - 4,5 m

1 hæð - 3 m 

Ofanvatnslausnir í görðum

Settjarnir

Ofanvatnsrásir

Mynd 118 - Hæðir húsa.

Mynd 117 - Sjálfbærar ofanvatnslausnir.
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5.9 Sterkur staðarandi 

Til þess að skapa sterkan staðaranda er mikilvægt að halda í þýðingarmikil 
landfræðileg sérkenni. (Bell, 2004) Í nýju skipulagi er lögð áhersla á 
að virða þessi sérkenni og styrkja. Það er m.a. gert með því að bæta 
aðgengi niður að sjónum, styrkja sjávarsíðuna, búa til útssýnisstaði, 
bæta aðgengi út í Landey, varðveita gamla bátalægið og gera það 
sýnilegra fyrir almenning. Þessi landslagssérkenni eru viðkvæm fyrir 
breytingum og því ekki farið í stórframkvæmdir í kringum þau, heldur 
reynt að styrkja það sem fyrir er. (Sjá landfræðilegir eiginleikar bls. 29) 
Búið er að tvinna saman iðnaði, almenningi og íbúðarbyggð á svæðinu 
og lögð er mikil áhersla á aðlaðandi almenningssvæði. Það er að hluta 
til gert til þess að fá líf á svæðið og fá fólkið í bænum til þess að vera 
stolt af svæðinu og finnast það eiga hlutdeild í því. (Project for Public 
Spaces, á.á.)

Sögutenging og arfleifð er mikilvæg þegar kemur að staðaranda og 
ef lesa má sögu svæðis í umhverfinu styrkist andinn. (Hjörleifur 
Stefánsson, 2008) Reitarvegur býr yfir iðnaðarsögu og í nýju skipulagi 
er reynt að vinna með hana. Haldið er í fiskvinnslu á svæðinu og í 
gamla beituskúrnum er sala á ferskum fiski, tengsl við bátalægið og 
ýmis starfsemi sem tengist sjónum. Einnig er reynt að fá tengsl á milli 
náttúrunnar og starfseminnar með Æðardúnssafni og Náttúrustofu 
Vesturlands. Á svæðinu verður notast við efnivið á borð við stórgrýti, 
timbur, bárujárn. hellulögn o.fl. sem ýtir undir karakter svæðisins líkt og 
í Sjálandshverfi í Garðabæ.

Menningararfurinn liggur að hluta til í byggingunum og 
iðnaðarskemmunum á svæðinu og verður lagt upp með að nýta mikið 
af þeim. Við endurbætur á byggingunum skal unnið að því að gera þær 
vistvænni t.d. hvað varðar orkunotkun, hættuleg efni og heilnæmara loft 
innandyra. Nýbyggingarnar á svæðinu taka mið af umhverfinu í kring 
og reynt er að skapa sem fjölbreyttasta götumynd. Byggðin er láreist 
og er það gert til þess að skapa persónulegt rými og halda skuggavarpi í 
lágmarki. (Sjá mynd 118) Fjarlægð á milli húsanna fer aldrei niður fyrir 
tvöfalda húshæð, bæði hvað varðar húshliðar og götubreidd.  Þakgerðir 
húsanna skulu vera fjölbreyttar og skapa skemmtilega götumynd og  
notast skal við geiraris, mænisþak eða valmaþak. (Sjá mynd nr. 34)

Efnisnotkun nýbygginganna er annað hvort timbur eða bárujárn og 
reynt verður að ná fram sterkum staðaranda og tengslum við söguna og 
gamla tímann. Vanda þarf valið á byggingarefnunum og er mælt með 
að viðurinn komi úr sjálfbærum skógi eða jafnvel notast við rekavið 
af ströndum á Vestfjörðum. Ef orkunotkun er skoðuð við framleiðslu 
byggingarefna þá er timbur frekar orkulítið í framleiðslu en stál og ál 
eitthvað orkufrekara. (Guðmundur Gunnarsson, 2000) Bárujárn þarfnast 
hinsvegar minna viðhalds og er endingarbetra. Litaval húsanna skal vera 
í samræmi við núverandi byggð og nágrenni. (Sjá myndir nr. 35 - 52) 
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Snið fyrir og eftir breytingar

Mynd 119 - Reitarvegur fyrir breytingar. Mkv. 1:1000.

Mynd 120 - Reitarvegur eftir breytingar. Mkv. 1:1000.
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6. Umræður og lokaorð

Miðað við staðháttagreiningarnar í kafla fjögur er augljóst að á 
Reitarvegi  liggja ótal tækifæri sem hægt er að vinna með áfram. Svæðið 
er á dýrmætum stað í Stykkishólmi og  umhverfið gerist varla fallegra. 
Miðað við vaxandi áherslu á sjálfbærni hjá sveitarfélaginu og stefnu 
þess í að auka landnýtingu og ná fram þéttari og samfelldari byggð ætti 
að vera almenn krafa að nýta svæðið betur. En það er ekki sama hvernig 
það er gert og að mörgu að hyggja. Það þarf að bæta byggðina með 
tilliti til náttúruauðlinda og umhverfisáhrifa sem og að skapa mannlegt 
umhverfi sem hefur góð áhrif á fólk. 

Betri landnýting felur ekki endilega í sér að færa iðnaðinn á Reitarvegi í 
burtu, rífa húsin og byggja ný. Blönduð byggð sem samtvinnar iðnað og 
almenning er mun skemmtilegri og sjálfbærari nálgun. Hönnunartillagan 
sem gerð er skil í kafla fimm Sjálfbærni og hverfisgæði sýnir fram á að 
þessi kostur er fyrir hendi og að Stykkishólmur er tilvalinn staður til að 
stuðla að vistvænum lífsstíl og auka umhverfislega ábyrgð íbúa. 

Meginmarkmið verkefnisins var að sýna fram á að hægt sé að 
endurskilgreina og betrumbæta iðnaðarsvæði svo að úr verði blönduð 
byggð. Það var gert með sjálfbærum og vistvænum áherslum og lagt 
upp með að halda í og styrkja sögu, karakter og landfræðileg sérkenni 
Reitarvegs.

Nýtt skipulag hefur þá kosti að á Reitarvegi hefur skapast blönduð 
byggð sem samtvinnar iðnað og almenning og hefur til að bera sterkan 
staðaranda sem skapar sérstöðu fyrir hverfið. Landnotkun er blönduð 
og húsajafnvægi gott. Þar gefst m.a. ungu fólki tækifæri til að leigja 
íbúðir á viðráðanlegu verði í heillandi umhverfi með atvinnustarfsemi 
í göngufæri innan og utan hverfisins. Bættar tengingar gera svæðið 
ákjósanlegra og gönguvænt umhverfið ýtir undir félagsleg samskipti og 
öryggistilfinningu. Mismunandi almenningsrými, spennandi umhverfi 
sjávarsíðunnar og fjölbreytt starfsemi laða að sér heimamenn sem og 
ferðamenn. 

Dregið er úr neikvæðum umhverfisáhrifum og má þar helst nefna 
sjálfbærar ofanvatnslausnir, endurnýtingu húsa, ný hús þar sem áhersla 
er lögð á að minnka slæm umhverfisáhrif, aðstöðu til sorpflokkunar,  
hreinsistöð fyrir fráveitukerfi skólps, hreinsun sjávarsíðunnar, betri 
útivistarmöguleika, aukna staðbundna matvælaframleiðslu, gangandi- 
og hjólandi vegfarendur í forgang, umhverfisgæði á borð við gegndræp 
yfirborðsefni, aukna gróðurnotkun og bætta aðstöðu fyrir núverandi 
búsvæði og síðast en ekki síst er reynt að draga úr notkun einkabílsins. 

Allt er þetta hægt með því að setja hverfið í samhengi við Stykkishólm, 
styrkja það sem fyrir er og  bæta það sem þarf að bæta. Vistvænar lausnir 
geta verið kostnaðarsamari til að  byrja með en borga sig til lengri tíma 
litið bæði umhverfislega og fjárhagslega séð.
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9. Viðauki

9.1 Skissur

 Skissa 1 - Fyrsta skissa og þróun hönnunar.
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Skissa 2 - Hönnun lengra komin.
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Skissa 3 - Grunnmynd handteiknuð.






