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Yfirlýsing

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu.

________________________________

Margrét Lilja Margeirsdóttir
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Ágrip
Hafnir á Suðurnesjum er þéttbýliskjarni á suðvesturhorni Íslands. Lítil uppbygging hefur átt 

sér stað í Höfnum, íbúðarhús var síðast byggt þar árið 2012. Grunnþjónusta á borð við skóla, 

verslanir og afþreyingu er ekki til staðar og þurfa íbúar að sækja alla sína þjónustu í Keflavík, 

Ytri-Njarðvík eða Innri-Njarðvík. 

Markmið verkefnis er að setja fram grunn að deiliskipulagi í Höfnum á Suðurnesjum. 

Markmiðið er að leysa skipulagið í anda sjálfbærrar þróunar. Áherslur verkefnis eru þríþættar 

þ.e. náttúrufarslegar-, manngerðar- og hagrænar forsendur. Þessir þættir eru mikilvægir og 

nauðsynlegt er að skoða þá og samþætta svo að úr verði gott skipulag. Skipulag svæðisins kallar 

á samþættingu ólíkra þátta og eru Heimsmarkið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun höfð 

að leiðarljósi við verkefnið.

Forsendur fyrir skipulagi voru niðurstöður greininga á Höfnum á Suðurnesjum, sem var 

mikilvægur þáttur í undirbúningsvinnu fyrir skipulagstillöguna. Tillaga að deiliskipulagi var 

lögð fram með áherslu á þéttingu byggðar og aukna þjónustu í samræmi við náttúru og umhverfi.

Lykilorð: skipulagstillaga, Hafnir, Suðurnes, náttúrufarslegar forsendur, manngerðar forsendur, 

hagrænar forsendur
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Abstract
The town of Hafnir is located on the southwest corner of Iceland. Limited urban development 

has taken place in the town in over the past years with the most recent building being constructed 

in 2012. Standard services such as schools, shops and recreations are not available in the town 

itself with residents needing to fulfill such needs in the nearby towns of Keflavík, Ytri-Njarðvík 

or Innri-Njarðvík. 

The aim of this project is to propose a local plan in Hafnir where planning will take into 

consideration a variety of different premises. Emphasis will be placed on the natural- and 

constructed environment as well as the social charecteristics of the community. The prerequisites 

for the local plan were revealed through analysis of Hafnir which was an important part of the 

preparatory work for the planning proposal. A proposal for the local plan was submitted with 

an epmhasis on densifying the town and increased services in accordance with the surrounding 

nature and environment. 

Keywords: local plan, Hafnir, Suðurnes, natural premises, man-made premises, economic 

premises.
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1. Inngangur
1.1. Tilurð verkefnis
Skipulagsfræði er sjálfstæð fræðigrein sem fjallar um að mynda og móta umhverfi fyrir fólk, 

hönnun þéttbýlis, uppbyggingu samgangna, fjarskipta og dreifikerfa. Skipulag teygir þannig 

anga sína inn í okkar daglega líf á öllum sviðum. Fyrstu skipulagslög Íslands tóku gildi 

1921 og var aðaláherslan á að bæta aðbúnað fólks (Sigríður Kristjánsdóttir, 2017). Hafnir á 

Suðurnesjum er M.Sc. verkefni í skipulagsfræði við Landbúnaðarháskóla Íslands. Verkefnið er 

unnið undir handleiðslu Sigríðar Kristjánsdóttir dósent og skipulagsfræðings við LbhÍ og Drífu 

Gústafsdóttur skipulagsfræðings. 

Hafnir á Suðurnesjum er þéttbýliskjarni á suðvesturhorni Íslands og hefur verið hluti af 

sveitarfélaginu Reykjanesbær frá sameiningu sveitarfélagana Keflavík, Njarðvík og Hafna 

þann 11. júní, 1994. Í Höfnum var fjölmenn byggð fram til aldamóta 1900 vegna mikillar 

sjósóknar en takmörkuð uppbygging hefur átt sér stað í Höfnum undanfarin ár, en árið 2012 

var nýjasta íbúðarhús byggt. Grunnþjónusta á borð við skóla, verslanir og afþreyingu er ekki 

til staðar og þurfa íbúar að sækja alla sína þjónustu í Keflavík, Ytri- eða Innri-Njarðvík. Hafnir 

er áhugaverður viðkomustaður á Reykjanesskaga og er náttúran kraftmikil við sjávarsíðuna, 

sjávarbrimið og útsýni ómetanlegt úr þéttbýliskjarnanum. 

1.2. Markmið
Hafnir er einstakur þéttbýliskjarni á Suðurnesjum. Hafnir er hluti af Reykjanesbæ og er 

nauðsynlegt að gera sér grein fyrir stöðu sveitarfélagsins í heild. Markmiðið er að setja fram 

skipulagstillögu í Höfnum á Suðurnesjum, sem skapar lífvæntlegt umhverfi fyrir íbúa, að ný 

byggð falli að núverandi byggð, að auka þjónustu fyrir íbúa, að bæta samgöngur fyrir gangandi 

og hjólandi vegfarendur og að verndar náttúru-, sögu- og fornminjar.  Lykillinn að góðu skipulagi 

er að skapa grundvöll fyrir öflugt og heilbrigt samfélag þar sem að íbúarnir geta vaxið og dafnað 

(Sigríður Kristjánsdóttir, 2017). Markmiðið er að leysa skipulagið í anda sjálfbærrar þróunar. 

Áherslur verkefnis eru þríþættar þ.e. náttúrufarslegar-, manngerðar- og hagrænar forsendur (sjá 

mynd 1). Þessir þættir eru mikilvægir og nauðsynlegt er að skoða þá og samþætta svo að úr 

verði gott skipulag. Skipulag svæðisins kallar á samþættingu ólíkra þátta og eru Heimsmarkið 

Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun höfð að leiðarljósi við verkefnið.
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Náttúrufarslegar 
forsendurManngerðar 

forsendur

Hagrænar
forsendur

Skipulag í Höfnum 

Mynd 1. Forsendur fyrir skipulagi í Höfnum.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun eru framkvæmdaráætlun í þágu 

mannkynsins, jarðarinnar og hagsældar. Leitast er við að stuðla að friði um allan heim og 

auka frelsi jarðarbúa. Áhersla er lögð á að gera breytingar sem nauðsynlegar eru í því skyni 

að koma veröldinni á braut sjálfbærni og auka viðnámsþol hennar. Heimsmarkmiðin eru 17 

talsins með 169 undirmarkmið. Áætlunin er til fimmtán ára á afgerandi sviðum fyrir mannkynið 

og jörðina. Áhersla er lögð á efnahags , umhverfis  og félagslegar stoðir sjálfbærrar þróunar 

og útgangspunkturinn er að markmiðin nái til allra og skilji engan eftir (Félag Sameinuðu 

þjóðanna, á.á.). Áhersla er lögð á sjö af 17 heimsmarkmiðunum til að leysa eftirfarandi 

rannsóknarspurningar (sjá mynd 2).

Rannsóknarspurning

Hver er staða Hafna á Suðurnesjum í skipulagsmálum?

Undirspurning

Hver er æskileg framtíðarsýn Hafna í samræmi við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um 

sjálfbæra þróun?
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Mynd 2. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.

1.3. Fyrri rannsóknir og sambærileg verkefni
Mikilvægt er að skoða fyrri rannsóknir á sambærilegu efni áður hafist er handa. Með því er hægt 

að sjá hvað hefur verið gert og hverju er hægt að bæta við. Fyrirmynd þessa verkefnis er fengin frá 

áfanga sem kenndur er við Landbúnaðarháskóla Íslands í skipulagsfræði, Heildstætt og hagnýtt 

skipulag. Meginmarkmið námsbrautar er að nemendur tileinki sér sérhæfinu skipulagsfræðings 

í að tvinna saman alla þá ólíku þætti sem koma að skipulagsgerð: náttúrufarslega, hagræna, 

félagslega, umhverfis-, lagalega og hagsmunatengda þætti. En lögð var áhersla á  sjálfstæð 

vinnubrögð og verkefnavinnu sem miðaði að lausn raunverulegra vandamála og viðfangsefna í 

áfanganum Heildstætt og hagnýtt skipulag (Sigríður Kristjánsdóttir, 2017).  

Reykjanesbær gaf út bók um sögu Hafna sem var skrifuð af Jóni Þ. Þór (2003). Bókin fjallar 

um sögu byggðar og mannlífs í ellefu hundruð ár. Lokaverkefni frá Kennaraháskóla Íslands 

2007 sem unnið var af Jóni S. Guðlaugssyni, fjallaði um skólafyrirkomulag, uppeldi barna og 

atvinnuhætti á millistríðsárunum í tveimur sjávarþorpum á Suðurnesjum, Grindavík og Höfnum.  

Sambærileg verkefni hafa verið unnin til B.Sc. prófs frá Landbúnaðarháskóla Íslands í 

umhverfisskipulagi og til M.Sc. prófs í skipulagsfræði. Verkefni hafa verið unnin um sjávarþorp, 

kaupstaði og borgir víðsvegar um Ísland. Sérstaklega var litið til nokkurra verkefna, það voru 

verkefni eftir Drífu Gústafsdóttur (2011), Sólveigu Helgu Jóhannsdóttur (2011), Helgu Rún 

Guðmundsdóttur (2013) og Sæunni Kolbrúnu Þórólfsdóttur (2013). Öll þessi verkefni fela í 

sér endurskipulagningu á svæðum og nýta sér greiningar til þess að mynda forsendur fyrir 

skipulagi. Ekkert verkefni af þessari gerð hefur verið unnið um Hafnir á Suðurnesjum. 
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1.3.1. Rýmisgreining
Mikilvægt er að hafa í huga að í skipulagi eru lögð fyrstu drög að rýmismyndun staðarins. 

Samspil byggingarmassa og rýmis mynda leiksvið íbúanna, þar sem daglegt líf er leikið og ef 

vel tekst til verður til viðkunnalegur andi staðar (Sigríður Kristjánsdóttir, 2017). Kevin Lynch 

(1960) lagði fram aðferðafræði um huglægt mat almennings á borgarumhverfi. Aðferðafræðinni 

er skipt niður í fimm þætti; kennileiti (e. landmarks), leiðir (e. paths), jaðrar (e. edges), mót 

(e. nodes) og heildir (e. districts). Í skipulagsverkefnum er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

athugunarsvæði með tilliti til þessara þátta (sjá kafla 5.2.4.). 

1.3.2. Borgarrými
Jan Gehl leggur áherslu á að tengingar séu aðgengilegar með aðgengi fyrir alla. Skilgreining á 

aðgengi fyrir alla:

 Með aðgengi fyrir alla er átt við að fólki sé ekki mismunað um aðgengi og almenna  

 notkun mannvirkja á grundvelli fötlunar, skerðinga eða veikinda og það geti með 

 öruggum hætti komist inn og út úr mannvirkjum, jafnvel við óvenjulegar aðstæður, t.d. 

 í eldsvoða. Jafnframt séu sjónarmið algildrar hönnunar höfð að leiðarljósi við hönnun  

 bygginga og umhverfis þeirra. (Byggingarreglugerðar nr. 112/2012)

Tengingar eru mikilvægar milli staða, en fjarlægðir og aðgengi gegna lykilhlutverki. Áhersla 

skal vera lögð á gangandi og hjólandi vegfarendur (Gehl, 2010). Hæfileg göngufjarlægð er um 

400 til 500 metrar milli staða, en ásýnd umhverfis hefur einnig áhrif á fjarlægðir (Gehl, 2010). 

Hjólafærni á Íslandi (á.á.) hefur gefið út Korterskort sem byggja 1,6 km fjarlægð frá miðju. 

Gangandi vegfarendur eru í 15 mínútna fjarlægð en hjólandi vegfarendur í  6 mínútna fjarlægð 

frá miðju svæða. Gehl (2011) telur að góður bær sé veðursæll, gönguhæfur, fallegur, sitjanlegur, 

bjartur og þjónustuvænn. Góður bær er þar sem hægt er að dvelja og þar sem er fjölbreytt 

menning, viðburðir, félagslegar athafnir og samskipti eru í boði.

1.3.3. Skipulag bæja
Guðmundur Hannesson gaf út fylgirit árið 1916 um skipulag bæja, sem er fyrsta rit um 

skipulagsmál á Íslandi. Fræðiritið var endurútgefið af Sigríði Kristjánsdóttur árið 2017. Hún telur 

að ritið sé hornsteinn íslenskrar skipulagsmenningar. Guðmundur fjallar um málefni sem er við 

að glíma við í dag eins og þéttingu byggðar, íbúalýðræði, lýðheilsu, græn svæði og gatnagerð 

(Sigríður Kristjánsdóttir, 2016, 3. nóvember). Þar er fjallað um hvernig best sé að byggja bæi 

á Íslandi með tillit til íslenskra aðstæðna, veðurfars, landslags og hnattstöðu. Guðmundur benti 
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á að mikilvægt sé að huga að því að í skipulagi sé tryggt nægt sólarljós og hreint loft í híbýlum 

íbúa. Á Íslandi hentar því ekki að byggja hvort of þétt né of hátt. Guðmundur Hannesson 

lagði áherslu á átta atriði: hafnir og landareignir, greiningu bæjarhluta, götur og gatnaskipun, 

byggingarreiti og húsaskipun, stærð húsa og gerð, velli og torg, sýnishorn að skipulagi bæjar 

og endurbætur á skipulagi. Hann taldi að hafnir væru mikbik og aðalundirstaða  íslenskra bæja, 

og að mikilvægt væri að útvegssvæði væri úthlutað við hafnir. Bæjarhlutarnir ættu að vera 

verslunarsvæði, iðnaðarsvæði, íbúðarsvæði og opinberar byggingar. Guðmundur lagði mikla 

áherslu á áhrif ljóssins og birtuþörf í híbýlum fólks. Hann hélt því fram að ljósið hafði áhrif á 

íbúa og heilbrigði þeirra. Hann sagði í fylgiriti sínu að „ef þess skal krafist, að sól sjáist að nokkru 

ráði á austur og vesturhlið húsa hjer um bil helming ársins, þá má fjarlægðin milli húsahliða 

eða götubreiddin, ef forgarðar eru engin, eigi vera minni en tvöföld húshæðin”. Nauðsynlegt 

er að vera með eitt eða fleiri torg á hentugum stöðum innan bæja, bæði til almenningsþarfa og 

þæginga ásamt því að prýða bæinn. En hann telur óþarft að leikvellir séu byggðir þar sem lóðir 

eru stórar, en gera þarf ráð fyrir leikvelli í skipulagi.

1.3.4. Borgarformfræði
Við greiningu á borgarformum er rýnt í landslag, landnotkun, götur, lóðir og hús út frá lögun, 

stærð og formum. Í borgarformfræði er rætt um kenningar Cozen og Caniggia. Cozen lagði 

áherslu á að rýna í borgarformin og byggðamynstur ásamt sögulegri þróun til að átt sig á 

skipulagseinkennum. Cozen skilgreinir grunneiningar í skipulagi: götur og uppröðun þeirra, 

lóðir og samsetning þeirra í gatnareit og byggingar húsaraða. Þessar grunneiningar geta raðast 

upp á mismunandi hátt og myndað ólík mynstur (Sigríður Kristjánsdóttir, 2004; Sigríður 

Kristjánsdóttir, 2005). 

1.3.5. Íslenskt skipulagsumhverfi
Skipulag er formleg, bindandi áætlun sveitarstjórnar um fyrirkomulag byggðar og mótun 

umhverfis. Skipulagsskylda nær til lands og hafs innan marka sveitarfélaga. Samkvæmt 

Skipulagslögum nr. 123/2010 eiga skipulagsáætlanir að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri 

nýtingu lands, tryggja verndun landslags, náttúru og menningarverðmæta, koma í veg fyrir 

umhverfisspjöll og ofnýtingu. Hafa þarfir landsmanna, heilbrigði þeirra og öryggi að leiðarljósi. 

Í skipulagi er mörkuð stefna hvernig ráðstafað sé landi, t.d. fyrir íbúðarbyggð, atvinnusvæði, 

frístundabyggð, vatnsvernd, samgöngur, landslag og náttúruvernd. Einnig eru teknar ákvarðanir 

um fyrirkomulag gatna og lóða. Settar eru reglur um hönnun einstakra bygginga, s.s. þakefni, 

hæðafjölda og fjölda íbúða.
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Samkvæmt Skipulagslögum nr. 123/2010 vinna sveitarfélög þrennskonar skipulagsáætlanir, 

þ.e. svæðisskipulag, aðalskipulag og deiliskipulag. Ráðherra leggur fram á Alþingi 

landsskipulagsstefnu, en sú stefna samþættir áætlanir opinberra aðila um samgöngur, 

byggðamál, náttúruvernd, orkunýtingu og vernd auðlinda haf- og strandsvæða. Sveitarfélög 

eiga að taka mið af landsskipulagsstefnu við skipulagsáætlanir. Skipulagsáætlanir eiga að vera í 

samræmi innbyrðis. Svæðisskipulag er rétthærra en aðalskipulag og aðalskipulag er rétthærra en 

deiliskipulag. Skipulagsáætlanir sveitarfélaga skulu taka mið af gildandi landsskipulagsstefnu.
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2. Gögn og aðferðir
2.1. Gögn
Við gerð verkefnisins var notast við fræðigögn, tölfræðilegar upplýsingar, loftmyndir og 

ljósmyndir, Aðalskipulag Reykjanesbæjar og lög og reglugerðir. Loftmyndir voru fengnar 

frá Reykjanesbæ og vindrós frá Veðurstofu Íslands. Hugmyndafræði Jan Gehl, Kevin Lynch 

og Guðmundar Hannessonar voru einnig nýttar við gerð verkefnis. Ýmis forrit voru notuð 

við úrvinnslu verkefnsins. Adobe InDesign var notað við gerð skýringarmynda, Bentley 

Microstation við greiningar og hönnunartillögu og Adobe Photoshop við vinnu ljósmynda og 

við gerð stemningsmynda. APA-kerfið var notað við uppsetningu heimilda.

2.2. Aðferðir
Markmið verkefnis er að leggja fram grunn að deiliskipulags tillögu í Höfnum.Verkefnið er 

byggt upp af fjórum meginhlutum. Í fyrsta hluta er viðfangsefni skilgreint. Í öðrum hluta er 

gagngasöfnun og gert er grein fyrir athugunarsvæði. Í þriðja hluta eru gerðar greiningar sem 

skiptast í þrjá hluta: náttúrufarslegar-, manngerðar- og samfélagslegar forsendur. Í fjórða hluta 

ritgerðarinnar er tillaga að deiliskipulagi lögð fram og að lokum er fjallað um hugmyndafræði 

tillögunnar (sjá mynd 3).

Við náttúrufarslegar forsendur var skoðað veðurfar, lífríki, vistgerðir, jarðfræði og náttúruvá. 

Gögn voru fengin frá Veðurstofu Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands og Aðalskipulagi 

Reykjanesbæjar 2015-2030. Manngerðar forsendur byggðu á greiningu á starfsemi og aldurs 

húsa ásamt tengingum innan þéttbýliskjarnans. Hagrænar fosendur byggir á Aðalskipulagi 

Reykjanesbæjar 2015-2030, Svæðisskipulag Suðurnesja. 2008 til 2024 og tölfræðilegum 

upplýsingum frá Reykjanesbæ. Niðurstöður greininganna verða nýttar við skipulagstillögu í 

samræmi við þau markmið sem sett voru fram. 
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Gagnasöfnun

Skilgreining á viðfangsefni

Greining

Manngerðar
forsendur

Náttúrufarslegar
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Hagrænar
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Veðurfar

Lífríki

Vistkerfi

Jarðfræði

Náttúruvá
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Tengingar

Rýmisgreining

Lög og reglugerðir

Íslenskt skipulags- 

umhverfi

Stefnur

Mynd 3. Vinnuferill.
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3. Athugunarsvæði
Hafnir er hluti af sveitarfélaginu Reykjanesbær, sem er á suðvesturhorni Íslands. Fjölbreytt 

skólastarf, frístundastarf, afþreying og nærþjónsta er fyrir íbúa í Keflavík og Njarðvík sem 

Hafnir bjóða ekki upp á. Reykjanesbær er hluti af Reykjanes jarðvangi og eru margir eftirsóttir 

ferðmannastaðir á svæðinu.

3.1. Reykjanesbær
Reykjanesbær er á suðvestur horni Íslands (sjá mynd 4). Við sameiningu Keflavíkur, Njarðvíkur 

og Hafna 11. júní 1994 varð til Reykjanesbær. Saga sveitarfélaganna er mismunandi en öll 

sveitarfélögin byggðust upp í kringum sjósókn og fiskverkun sem var meginstoð atvinnulífs. 

Keflavík var stærsta þorp á Suðurnesjunum vegna mikillar verslunar og má rekja verslunarsögu 

Keflavíkur til upphafs 16. aldar. Njarðvík var hluti af Vatnsleysustrandarhreppi en varð sjálfstætt 

sveitarfélag 1889 (VSÓ og Kanon Arkitektar, 2017). Reykjanesbær er um 14.500 ha og þar 

af er skilgreint þéttbýli um 5.000 ha. Í Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2015-2030 er landslagi 

núverandi byggðar lýst sem allsléttu og fremur aflíðandi milli sjávar og Reykjanesbrautar. 

Strandlengjan er fjölbreytt, ýmist náttúruleg eða manngerð. Manngerða strandlengjan einkennist 

af fyllingum, brimvörnum og höfnum. Á syðsta hluta Reykjanesskaga hafa átök elds og sjávar 

mótað landshætti og landslag (VSÓ og Kanon Arkitektar, 2017). 

Mynd 4. Landfræðileg staðsetning Reykjanesbæjar.

í Reykjanesbæ búa 19.011 íbúar, samkvæmt mælingum í mars 2019. Íbúafjölgun hefur verið 

hröð á undanförnum árum og langt yfir landsmeðaltali. Tæplega 25% íbúa Reykjanesbæjar er 

með erlent ríkisfang (sjá mynd 5). Íbúafjöldi á Ásbrú er 3.441, íbúafjöldi í Njarðvík er 6.508, 

íbúafjöldi í Keflavík er 8.951 og íbúafjöldi í Höfnum er 111 (sjá mynd 6) (Reykjanesbær, 2019). 

Í Höfnum hafa verið mest 220 íbúar en það var árið 1960, en fæstir íbúar voru árið 2012 eða 76 

íbúar. Að jafnaði eru íbúar milli 100 og 150 (sjá mynd 7) (Hagstofa Íslands, 2016).
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Mynd 5. Ríkisfang í Reykjanesbæ.

Mynd 6. Íbúafjöldi í Reykjanesbæ.
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Mynd 7. Fólksfjöldi í Höfnum.

Þjónusta í sveitarfélaginu er fjölbreytt til að mæta þörfum allra íbúa. Þar má nefna: Lögreglan 

á Suðurnesjum, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Björgunarsveitin Suðurnes, Heilbrigðiseftirlit 

Suðurnesja, Dýralæknastofa Suðurnesja, Vinnumálastofnun Suðurnesja, Landsbankinn, 

Íslandsbanki og Sambíó kvikmyndahús. Í Reykjanesbæ eru fjölmargar matvöru- og sérverslanir 

ásamt kaffihúsum og hárgreiðslustofum (sjá mynd 8).



12

Mynd 8. Þjónusta í Reykjanesbæ.
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Sjávarútvegur var einkennandi í atvinnulífi á Suðurnesjum og um tíma hafði aðsetur Bandaríska 

hersins töluverð áhrif á atvinnulíf, eða til ársins 2006. Frá þeim tíma hefur ferðaþjónustan 

aukið hlutdeild sína, einkum í tengslum við stækkun Keflavíkurflugvallar og aukinna 

umsvifa þjónustuaðila við flugiðnaðinn, sem má tengja til aukins fjölda ferðamanna til 

landsins. Keflavíkurflugvöllur er stærsti vinnustaðurinn á Suðurnesjum, en hjá Isavia (á.á.) og 

dótturfélögum starfa 1.500 manns, Icelandair Group (2017) starfa 3.900 manns og hjá Airport 

Associates rúmlega 600 manns (Víkurfréttir, 2019-a). Einnig hefur stækkun Bláa Lónsins 

haft töluverð áhrif á þróun ferðaþjónustu á Suðurnesjum (Ferðamálastofa og Markaðsstofa 

Reykjaness, 2018). Samkvæmt Hagstofu Íslands (2018) er ferðaþjónusta og tengdar greinar 

helsta atvinnugrein á Íslandi. Frá árinu 2008 hefur fjöldi starfandi einstaklinga í ferðaþjónustu 

og tengdum greinum aukist úr tæplega 15.000 í tæplega 35.000. Aukning hefur einnig verið á 

rekstri gististaða og veitingastaða, úr rúmlega 7.500 störfum  í rúmlega 17.500 störf. 

Heildarfjöldi erlendra ferðamanna árið 2017 var rúmlega 2,2 milljónir, sem var 24,1% aukning 

frá árinu áður. 98,7% af heildarfjölda ferðamanna 2017 komu með flugi um Keflavíkurflugvöll, 

1% komu með Norrænu um Seyðisfjörð og um 0,3% komu með flugi um aðra flugvelli en Keflavík 

(Ferðamálastofa, 2018). Á Reykjanesi hefur verið starfrækt Markaðsstofa Reykjaness (MR) frá 

árinu 2009. MR er samstarfsvettvangur Reykjanesskagans í markaðssetningu á ferðaþjónustu 

svæðisins. Samræming markaðs- og kynningarmála á ferðaþjónustu á Reykjanesi er þeirra 

helsta hlutverk (Upplifðu Reykjanes, á.á.-a). Þann 28. mars 2019 hætti flugfélagið WOW air 

starfsemi. Afleiðingar þess höfðu áhrif víða í þjóðfélaginu og á efnahagsmál þjóðarinnar. Fjöldi 

íbúa á Suðurnesjum störfuðu hjá flugfélaginu eða hjá ferðaþjónustufyrirtækjum sem þjónustuðu 

félagið beint eða óbeint, í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eða á flugstöðvarsvæðinu (Suðurnesjabær, 

2019). Félagsmála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra telur að rekstrarstöðvun WOW air muni 

ekki hafa áhrif á langtímasýn í íslenskri ferðaþjónustu (Morgunblaðið, 2019). 

Segja má að Reykjanesið sé nýr áfangastaður á Íslandi. Þróun ferðamála á svæðinu hefur 

verið hæg, en á síðustu árum hefur fjölgun ferðamanna leitt til blómlegs og fjölbreytts atvinnulífs 

á svæðinu. Reykjanesskaginn er einstakur af náttúrunnar hendi og hefur mótað menningu, 

mannlíf og atvinnulíf. Reykjanes jarðvangur var stofnaður árið 2012, með það að markmiði að 

efla byggðaþróun út frá styrkleikum Reykjanesskagans. Jarðvangar (e. geopark) vinna að því 

markmiði að upplýsa gesti um jarðfræðiarfleið ásamt sögu og menningu svæðanna. Reykjanes 

jarðvangur setti fram stefnu varðandi uppbyggingu áningastaða í samstarfi við sveitarfélögin á 

svæðinu árið 2012. Ferðaþjónustuaðilar og sveitarfélögin unnu svo að stefnu í markaðmálum 

og uppbyggingu áningastaða árið 2014 (Ferðamálastofa og Markaðsstofa Reykjaness, 2018).
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3.1.1. Menntun og fræðsla
Í Reykjanesbær eru grunnskólar, leikskólar, dagforeldrar, framhaldsskóli, háskóli og miðstöð 

símenntunar (sjá mynd 9). Í Reykjanesbæ eru sex grunnskólar starfræktir og eru ætlaðir öllum 

börnum á aldrinum 6 til 16 ára sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu. Frístundarheimili eru 

í öllum grunnskólum. Fjöldi nemenda í grunnskólum Reykjanesbæjar eru 2.319 börn og er 

dreifing nemenda fremur jöfn á milli skóla (Reykjanesbær, 2019). Leikskólar í Reykjanesbæ 

eru tíu talsins. Fjöldi barna á leikskólum Reykjanesbæjar eru 889 börn og eru þar töluð 

samtals 32 tungumál. Dreifing barna er fremur jöfn á milli skóla (Reykjanesbær, 2019). 

Dagforeldrar eru sjálfstætt starfandi hjá Reykjanesbæ og hjá sveitarfélaginu eru skráðir 25 

dagforeldrar (Reykjanesbær, á.á.-á). Á Ásbrú í Reykjanesbæ er háskólinn Keilir, skólinn var 

stofnaður vorið 2007. Námið skiptist í fjögur meginsvið, en það er Háskólabrú,  Flugakademía, 

Íþróttaakademía og Stúdentsbrautir. Einnig býður háskólinn upp á opin framhaldsskólanámskeið 

og undirbúningsnám fyrir framhalds- og háskólanám. Eitt af markmiðum skólans er að styrkja 

menntun á Suðurnesjum. Árlega er að jafnaði 600 til 700 nemendur skráðir í nám hjá Keili 

(Keilir, á.á.). Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum (MSS) var stofnuð 10. desember 1997. 

Meginhlutverk MMS er að efla sí- og endurmenntun Suðurnesjamanna, auka lífsgæði og 

menntun íbúa og efla þannnig atvinnulíf og einstaklinga (Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, 

á.á.). Í Reykjanesbæ er einnig framhaldsskóli, Fjölbrautaskóli Suðurnesja. Skólinn býður 

upp á fjölbreytt úrval námsleiða á sviði stúdents- og starfsbrauta, verk- og starfsnámsbrauta 

og framhaldsskólabrauta. Fjölbrautaskóli Suðurnesja hefur verið starfandi frá árinu 1976 

(Fjölbrautarskóli Suðurnesja, 2014). 
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Framhaldsskóli
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Mynd 9. Menntastofnarnir í Reykjanesbæ.
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3.2. Reykjanesjarðvangur
Reykjanesbær er innan Reykjanes jarðvangs sem er vottaður UNESCO jarðvangur. Slík svæði 

búa yfir merkilegum jarðminjum á heimsvísu sem skýra mótun lands frá upphafi og áhrif 

jarðfræðinnar á menningu, þróunarsögu og lífríki svæðanna. Jarðvangar eru því áhugaverðir 

vegna fjölbreytilegrar náttúru, sjaldgæfra jarðminja og fræðslugildis (Reykjanesbær, á.á.-b). 

Á Reykjanesi eru margir áhugaverðir áfangastaðir (sjá mynd 10) og innan Reykjanes 

Geopark eru skilgreindir 55 áhugaverðir jarðminjastaðir. Þar má nefna að flekaskil Norður 

Ameríku og Evrasíu eru sýnileg á Reykjanesi og gerir svæðið einstakt á heimsvísu. Hægt er 

að ganga yfir flekaskilin á Brú milli heimsálfa, sem er einn af fjölmennustu ferðamannastöðum 

Reykjaness (Reykjanesbær, á.á.-i). Einnig má nefna Brimketil og katlana í nágrenni hans sem 

mynda sérkennilega laug í sjávarborðinu en þeir urðu til vegna stöðugs núnings brims við 

hraunklettana. Árið 2017 voru teknir í notkun útsýnispallar sem hannaðir voru af Landmótun 

fyrir Reykjanes UNESCO Global Geopark (Landmótun, 2017). Fyrsti viti landsins stóð á 

Valahnjúk á Reykjanesi 1878, en Reykjanesviti hefur staðið á Suðvesturodda Reykjaness frá 

árinu 1908. Vitinn nýtur friðunnar (Sjóminjar Íslands, á.á.). Gunnuhver er kröftugt hverasvæði 

á Reykjanesi, en árið 2010 voru teknir í notkun nýjir göngu- og útsýnispallar þar sem aðgengi 

er fyrir alla (Upplifðu Reykjanes, á.á.-á). Keilir er vinsæll til fjallgöngu en útsýni á toppi 

fjallsins er yfir Reykjanesskagann og víðar. En Keilir varð til við gos undir jökli á ísöld og er 

móbergskeila (Upplifðu Reykjanes, á.á.-b). Einn vinsælasti áfangastaður Reykjaness er Bláa 

Lónið, en þar er einstakur jarðsjór sem hægt er að baða sig í. Jarðsjórinn er að tveimur þriðju 

hlutum saltvatn og einum þriðja hluta ferskvatn, og er ríkt af steinefnum, kísli og þörungum. 

Árið 2017 voru yfir 1,3 milljónir gesta sem heimsóttu Bláa Lónið, eða að meðaltali yfir 3.000 

gestir á dag. Bláa Lónið er mjög sýnilegt á samfélagsmiðlum og náði dreifing á efni þess til um 

215 milljóna manna um allan heim árið 2017.
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4. Hafnir á Suðurnesjum
Hafnir á Suðurnesjum er hluti af Reykjanesbæ, en þéttbýliskjarninn er við vesturströnd 

Reykjanesskagans. Aðalskipulag Reykjanesbæjar er forsenda fyrir tillögu að deiliskipulagi í 

Höfnum, en þar er mótuð stefna fyrir Hafnir og tekin eru fyrir vernduð svæði. Svæðisskipulag 

Suðurnesja er sameiginleg stefna um mikilvæg hagsmunamál fyrir Suðurnesin í heild. Í Höfnum 

var samþykkt aðalskipulag en við sameiningu sveitarfélagana 1994 féll sá skipulagsuppdráttur 

úr gildi. Unnið var að drögum fyrir deiliskipulag árið 2007.

Í Höfnum (sjá mynd 11) var fjölmenn byggð fram til aldamóta 1900 vegna mikillar sjósóknar  

en nálægðin við hafið mótaði söguna (VSÓ og Kanon Arkitektar, 2017). Í Höfnum hafa verið 

rannsakaðar leifar bústaðar sem er frá elstu tíð og varpar það nýju ljósi á landnám Íslands. 

Jarðeignir í Hafnahrepp og jarðir í Innri- og Ytri Njarðvík voru alla tíð eftirsóttar sökum 

nálægðar við fiskimiðin (Reykjanesbær, á.á.-i).

[Academic use only] 

Mynd 11. Landfræðileg staðsetning Hafna á Suðurnesjum.



19

4.1. Saga Hafna
Greint er frá því í Landnámi að Ingólfur Arnarsson hafi gefið Herjólfi Bárðarsyni, fóstbróður 

sínum og frænda, land milli Vágs og Reykjaness. Líklegt er að landsvæði hafi verið á stærð við 

gamla Hafnahrepp. Talið er að Herjólfur Bárðarson hafi verið fyrstu Evrópumanna, ásamt áhöfn 

sinni að líta meginlandið í Norður-Ameríku augum. Það hefur alltaf verið talið að landnámsbýlið 

Vogur hafi verið norðan Ósa, sem heitir Gamli Kirkjuvogur. Þegar skáli með landnámslagi fannst 

í túninu fyrir aftan Kirkjuvogskirkju kom fram sú tilgáta að þar væri að finna landnámsbæinn 

og fékk hann því nafnið Vogur. Við fornleifarannsóknir vöknuðu hins vegar efasemdir um að 

skálarústin sé bóndabýli, en það hefur verið sett fram sú tilgáta að um sé að ræða rústir útstöðva 

eins konar könnunarbúða líkt og á L’Anse aux Meadows á Nýfundnalandi (Jón Þ. Þór, 2003).

Talið er að Hafnir hafi nafn sitt af tveimur fyrrum stórbýlum, Kirkjuhöfn og Sandhöfn 

(sjá mynd 12). Býlin stóðu töluvert sunnar en núverandi byggð en þar var búið fram á 17. 

öld. Á seinni tímum hafa Hafnir verið samheiti fyrir 3 hverfi, þ.e. Kalmanstjörn, Merkines og 

Kirkjuvogshverfi. Hafnir hafa mótast af mjög erfiðum náttúruskilyrðum en líklegt er að fyrstu 

árhundruðin hafi verið búsældarlegt um að litast. Byggð hefur hopað í kjölfar Reykjaneselda á 

13. öld, en land fór að eyðast vegna sanfoks, og í dag er byggð fyrst og fremst í Kirkjuvogshverfi 

og Merkiness. Eftir að landgæði rýrnuðu óx sjávarútvegur og það bjargaði byggð í Höfnum. 

Fiskmiðin voru svo gjöful að efnamenn sóttust eftir jörðum í hreppnum og í gegnum aldirnar 

voru Hafnir ein af stærstu verstöðum landsins (Jón Þ. Þór, 2003).

Kirkjuhöfn

Merkines

Kirkjuvogshverfi

Kalmanstjörn

Sandhöfn

Mynd 12. Örnefnakort við Hafnir.
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Mynd 13. Örnefnakort í Höfnum.
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Á 18. öld fór íbúum í þéttbýliskjarnanum í Kirkjuvogshverfi að fjölga og var mikil fólksfjölgun 

fram á 20. öld. Rekin var mikil útgerð stórra áraskipa, bæði frá Kotvogi og Kirkjuvogi (sjá 

mynd 13). Á 19. öld þótti Kotvogur eitt reisulegasta býli landsins. Blómaskeiðið tók enda þegar 

vélbátar fóru að ryðja sér rúms og fjarlægð á mið fór að skipta minna máli ásamt því að krafa 

jókst um bætt hafnarskilyrði. Nú er byggðin að mestu í gamla Kirkjuvogshverfinu sem nefnist 

Hafnir í daglegu tali en þar hafa búið um 80-120 manns undanfarna áratugi (Jón Þ. Þór, 2003).

4.2. Svæðisskipulag Suðurnesja
Samkvæmt Skipulagslögum nr. 123/2010 segir: „Svæðisskipulag er skipulagsáætlun tveggja 

eða fleiri sveitarfélaga þar sem sett er fram sameiginleg stefna um byggðaþróun og þá þætti 

landnotkunar sem talin er þörf á að samræma vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi 

sveitarfélaga“. Svæðisskipulag Suðurnesja gildir frá 2008 til 2024. Helsta forsenda við 

skipulagsáætlun var að mynda sameiginlega stefnu um mikilvæg hagsmunamál fyrir Suðunesin 

í heild sem og einstök sveitarfélög. Helstu áhersluþættir eru: atvinna, auðlindir, veitur og 

samgöngur, flugvallarsvæði og samfélag (VSÓ og Kanon arkitektar, 2012). 

Áhersla er lögð á að Suðurnesin verði eitt atvinnusvæði og samkeppnishæfni þess styrkt með 

áherslu á sterka innviði og gott aðgengi að auðlindum, auk atvinnumöguleikanna sem tengjast 

alþjóðlegum flugvelli og sjávarútvegi. Markmiðið er að samvinna og samstarf sveitarfélaganna 

verði eflt til uppbyggingar í atvinnumálum, bæta þjónustu við ferðamenn og að sérstaða 

svæðisins sé nýtt til uppbyggingar í ferðaþjónustu. Áhersla sé lögð á fjölbreytta menntun og 

rannsóknir eru mikilvægur þáttur í þróun nýrra atvinnugreina á Suðurnesjum (VSÓ og Kanon 

arkitektar, 2012). 

Náttúruauðlindir á Suðurnesjum er jarðhiti, grunnvatn, kaldur hreinn sjór, einstakar 

jarðmyndanir og fiskimið. Þessar auðlindir eru mikilvægar fyrir framtíð Suðurnesja við 

atvinnuuppbyggingu, sjálfbæra þróun og gæði búsetu. Markmið svæðisskipulagsins er að 

byggðaþróun, orkuöflun og mannvirkjagerð taki mið af náttúruvernd og þeim tækifærum sem 

felast í náttúrufræðilegri sérstöðu svæðisins (VSÓ og Kanon arkitektar, 2012). 

Öryggi, greiðfærni og fjölbreytni í ferðamáta og samgöngum er höfð að leiðarljósi. 

Suðurnesin búa yfir góðu samgöngukerfi, greiðfærir stofnvegir eru að öllum þéttbýlisstöðum og 

tvöföld Reykjanesbraut. Mikilvægt er að viðhalda góðum samgöngum, bæði innan svæðisins 

og milli þess og höfuðborgarsvæðisins. Stefna svæðisskipulagsins tekur ekki til áforma um 

smábátahafnir á svæðinu, einungis útskipunarhafna, stórskipahafna og fiskihafna á Suðurnesjum 

(VSÓ og Kanon arkitektar, 2012). 

Keflavíkurflugvöllur er ein af grunnstoðum atvinnulífs á Suðurnesjum. Áhersla er lögð 

á að flugvöllurinn fái nægt rými til þróunar í framtíðinni. Takmarkanir til landnotkunar og 
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landnýtingar eru vegna flugumferðar, og hindranafletir út frá flugbrautum setja takmarkanir á 

hæðir mannvirkja innan svæðisins. Takmarkanir ná ekki til Hafna (VSÓ og Kanon arkitektar, 

2012).

Svæðisskipulag Suðurnesja leggur áherslu á aukin lífsgæði og auðugt mannlíf með fjölbreyttari 

og sérhæfðari samfélagsþjónustu. Áhersla er lögð á eflingu þeirra þjónustu sem er fyrir hendi, 

að efla skólastarfsemi á efri stigum, að auka aðgengi að útivistarsvæðum til afþreyingar, fræðslu 

og ferðamennsku, að marka sameiginlega stefnu um skógrækt og að bæta aðgengi að minjum 

um búsetu og atvinnulíf ásamt uppbyggingu nýrra safna. Auk þess þarf að tryggja viðeigandi 

varnir við hugsanlegum náttúruhamförum vegna flóða, gos- og jarðskjálftaáhættu (VSÓ og 

Kanon arkitektar, 2012). 

4.3. Aðalskipulag Reykjanesbæjar
Samkvæmt Skipulagslögum nr. 123/2010: „Aðalskipulag er skipulagsáætlun fyrir tiltekið 

sveitarfélag þar sem fram kemur stefna sveitarstjórnar um landnotkun, byggðaþróun, 

byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu“. Sveitarstjórn 

ber ábyrgð á gerð aðalskipulags, en skipulagsnefnd sveitarfélags hefur umboð í nafni 

sveitarfélagsins við gerð aðalskipulags. Aðalskipulag markar stefnu sveitarfélagsins að minnsta 

kosti til tólf ára. 

Náttúra

Hafnir standa við fallegar strendur fyrir opnu hafi, með mikil náttúru- og útivistasvæði. Sérstætt 

botnlíf er með strandlengju, fjöru og við grunnsævi. Fjölbreyttar fjörur eru í Höfnum og eru 

vetrarstöður ýmissa fuglategunda. Byggð stafar hætta af landbroti og sjávarflóðum. Árið 2003 

gerði Reykjanesbær stórátak í sjóvörnum og er kominn varnargarður í Höfnum. Öll ný byggð 

er skipulögð fyrir ofan 4 metra hæðalínu. Við skipulagsáætlanir er mikilvægt að skoða gerð 

varnargarða til að varðveita minjar um útgerðarsögu þjóðarinnar (VSÓ og Kanon Arkitektar, 

2017).
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Byggð

Íbúðarhús í Höfnum eru frá 1920 til 1930 og standa elstu húsin óreglulega við þrjár götur. Nýrri 

byggð stendur nokkuð þétt og myndar ákveðna andstöðu við upprunalegt byggðarmynstur. Í 

5. kafla aðalskipulags Reykjanesbæjar 2015-2030 er gert ráð fyrir nýjum íbúðarlóðum austan 

núverandi byggðar. Áætlað er að þar muni vera sérbýlishúsalóðir við gömlu aðkomugötuna. 

Áætlað þéttingarsvæði eru 10 ha. Í Höfnum er fyrirhugað að rísi frístundabyggð í sunnanverðum 

byggðarkjarnanum. Gert er ráð fyrir 60 frístundalóðum. Frístundarbyggð má ekki fara nær 

strandlengjunni en 80 metrar í Höfnum og 50 metra norðan Hafnabergs. Vestan við Hafnaveg er 

gert ráð fyrir uppbyggingu hestamannaaðstöðu. Nauðsynleg stoðkerfi fyrir frístundarbyggð er 

til staðar, s.s. rafveita, fráveita og vatnsveita. Yfirbragð byggðar á að vera í anda þorpsbyggðar 

við götu (sjá mynd 14) (VSÓ og Kanon Arkitektar, 2017). 

Mynd 14. Hafnir á Suðurnesjum.
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Hafnarsvæði

Smábátahöfn er í Höfnum með viðlegu fyrir 10 báta á 2 metra dýpi (Reykjaneshöfn, 

á.á.). Í 4. kafla aðalskipulags Reykjanesbæjar 2015-2030 er áætlað að höfn muni nýtast 

frístundarbyggðar. Hafnarsvæðið er 0,8 ha að stærð. Núverandi byggingarmagn er 500 m2  

en leyfilegt byggingarmagn er 1.700 m2. Athafnarsvæði liggur við hafnarsvæði og er 2,7 ha 

að stærð. Núverandi byggingarmagn er 2.700 m2 en leyfilegt byggingarmagn er 5.700 m2.  

Gert er ráð fyrir 3 ha opnu svæði í miðju þéttbýlisins, við Kirkjuvogskirkju og kirkjugarð. 

Einnig er áætluð uppbyggingu á dvalarsvæði og skrúðgarði. 

Hverfisvernd

Í Höfnum er hverfisvernd. Samkvæmt um nr. 123/2010: „Hverfisvernd er ákvæði í svæðis-, 

aðal- eða deiliskipulagi um verndun sérkenna eldri byggðar, annarra menningarsögulegra 

minja eða náttúruminja“. Hverfisverndarsvæði í Reykjanesbæ eru til umfjöllunar í 2. kafla 

aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2015-2030. Strax á landnámsöld er getið um byggð norðan 

Ósa. Byggðin þróaðist þannig milli Ósa og suður að Reykjanestá, reist voru kot og bæir með 

ströndinni. Á 13. öld yrðu miklar hamfarir og í kjölfarið lagðist byggð af og færðist að Höfnum. 

Um miðja 18. öld var blómleg byggð í Höfnum. Stórbýlin Kirkjuvogur og Kotvogur voru reist 

af útgerðarbændum sem héldu einn besta húsakost á landinu. Í Höfnum voru reistar kirkju og 

gerðar jarðarbætur. Í Höfnum eru minjar um eitt best varðveitta búsetulandslag á Suðurnesjum. 

Í skipulagsáætlunum þarf að varðveita gamalt byggðarmynstur, merki um búsetuhætti og 

önnur mannvirki sem geyma útgerðarsögu og sögu strandmenningar ásamt umhverfi hinnar 

friðuðu Kirkjuvogskirkju (Kanon arkitektar, 2012). Samkvæmt Skipulagslögum nr. 123/2010 

skulu öll svæði sem hverfisvernd gildir um deiliskipulögð ef framkvæmdir eru fyrirhugaðar. 

Við skipulagsáætlanir þarf að taka tillit til fornleifa ásamt mikilvægi minja um búsetulandslag. 

Skilmálar hverfisverndar í Höfnum felur í sér að næsta nágrenni við Prestastíg og Árnastíg 

sé ekki raskað með vegagerð, línulögnum eða annarri mannvirkjagerð nema með heimild 

bæjarstjórnar. Prestastígur, gamli stígurinn milli Hafna og Grindavíkur, og Árnastígur, stígur 

frá Grindavík að Njarðvík, falla undir menningarminjar og eru friðaðar. Prestastígur er töluvert 

suður af þéttbýliskjarna Hafna.

Menningarminjar

Verndun menningarminja tryggir að íslenskum menningararfi sé skilað óspilltum til komandi 

kynslóða. Menningarminjar teljast ummerki um sögu þjóðarinnar, s.s. kirkjugripir og 

minningarmörk, menningar- og búsetulandslag, hús og önnur mannvirki, samgöngutæki, skip 

og bátar, nytjahlutir, listmunir og aðrar heimildir um menningarsögu þjóðarinnar. Fornleifar 
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teljast mannvistarleyfar á landi, í jörðu, í jökli, vatni eða sjó sem að menn hafa gert sem eru 

100 ára og eldri. Undir þetta falla t.d. kirkjugarðar, bæjarstæði, húsaleifar, kirkjur og bænahús, 

ræktunarminjar, hafnarmannvirki, vörður, kennileiti sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða 

þjóðsagnahefð. Skip og bátar frá því fyrir 1950 teljast til forngripa. Fornminjar njóta friðunar 

nema annað sé ákveðið af Minjastofnun Íslands. Friðlýsing húsa getur falið í sér kvaðir á fasteign, 

til að tryggja sem best varðveislu menningarminja (Lög um menningarminjar nr. 80/2012).

Vatnsverndarsvæði

Vatnsverndarsvæði í Reykjanesbæ eru til umfjöllunar í 2. kafla aðalskipulagi Reykjanesbæjar 

2015-2030. Vatnsverndarsvæði skiptist í brunnsvæði, grannsvæði og fjarsvæði. Brunnsvæði 

skal vera algjörlega friðað fyrir óviðkomandi umferð og framkvæmd (Reglugerð um neysluvatn 

nr. 570/2018). Stór hluti af óbyggðu landi innan Hafna er vatnsverndarsvæði og takmarkar það 

ákveðna uppbyggingu á slíkum svæðum. Allar framkvæmdir á grannsvæði eru háðar ströngu 

eftirliti til að fyrirbyggja breytingu á hripi regns og yfirborðsvatns í grunnvatni. Hluti Hafnarheiðar 

er skilgreindur sem fjarsvæði, þ.e. aðalákomusvæði úrkomu fyrir grunnvatnsstrauma og 

öryggissvæði. Á grannsvæðum er notkun á hættulegum efnum og birgðageymsla slíkra efna 

bönnuð, ekki eru leyfðar nýjar byggingar, sumarbústaðir eða þess háttar á svæði. Á fjarsvæðum 

skal gæta varúðar á meðferð hættulegra efna, heilbrigðisnefnd þarf að gefa út frekari fyrirmæli 

varðandi umferð á fjarsvæðum og varðandi byggingu á mannvirkjum. Samráð þarf að vera milli 

heilbrigðisnefnda og sveitarfélaga við veitingu framkvæmdaleyfa á grann- og fjarsvæðum til að 

draga úr líkum á mengun grunnvatns (Reglugerð um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999). 
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4.4. Aðal- og deiliskipulag í Höfnum
Samkvæmt Skipulagslögum nr. 123/2010 segir: „Deiliskipulag er skipulagsáætlun fyrir 

afmarkað svæði eða reiti innan sveitarfélags sem byggð er á aðalskipulagi og kveður nánar á 

um útfærslu þess. Ákvæði um deiliskipulag eiga jafnt um þéttbýli og dreifbýli“. Í deiliskipulagi 

eru sett ákvæði um byggingarheimild, útfærslu bygginga og frágang umhverfis. Skilmálar eru 

settir um mótun umhverfis og byggðar, s.s. staðsetningu, stærðir og notkun húsa. Einnig um 

yfirbragð byggðar, sem getur falið í sér útfærslu og hönnun bygginga og efnisnotkun. Í þegar 

byggðum hverfum skal leggja mat á varðveislugildi byggðar og einstakra bygginga sem fyrir 

eru með húsakönnun. Þegar unnið er að slíkri skipulagsáætlun er heimilt að víkja frá kröfum 

um framsetningu sem gerðar eru til deiliskipulagsáætlana i nýrri byggð og leggja frekar áherslu 

á almennar reglur um yfirbragð. Ákvæði eru sett um lóðir og almenningsrými, s.s. götur, torg, 

leiksvæði og almenningsgarða. Framkvæmdarleyfi og byggingarleyfi eiga að vera í samræmi 

við skipulag (Skipulagslög nr. 123/2010).

Aðalskipulag Hafna

Fyrir sameiningu sveitarfélagana Keflavík, Njarðvík og Hafna lá fyrir samþykkt aðalskipulag í 

Höfnum en við sameiningu féll skipulagið úr gildi. Teiknistofa skipulagsins í Reykjavík vann 

það skipulag (sjá mynd 15). Skipulagsuppdráttur var samþykktur af Félagsmálaráðuneyti og 

Hreppsnefnd 13. apríl 1973. Í uppdrætti var gert ráð fyrir flóðasvæði. Barnaskóli átti að rísa í 

miðjum bænum ásamt fótboltavelli og áhorfendastúku norðan megin við barnaskóla.  Ný kirkja 

átti að standa við Kirkjuvog, ásamt skrúðgarði. Staislas Bohic, landslagsarkitekt, vann tillögu 

að skrúðgarði árið 1986 (sjá mynd 16). Stærra félagsheimili átti að rísa við hliðin á núverandi 

félagsheimili. 



27

Mynd 15. Aðalskipulag Hafna (Teiknistofa skipulagsins í Reykjavík, 1973).
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Mynd 16. Skrúðgarður í Höfnum (Staislas Bohic, 1986).

Drög að deiliskipulagi

Arkitektarstofa Suðurnesja vann drög að deiliskipulagi að hluta Hafna árið 2007 (sjá mynd 

17). Við félagsheimili Hafna var gert ráð fyrir miðsvæði. Suðvestanmegin við miðsvæði er gert 

ráð fyrir 18 byggingarlóðum, hver um 2.400 m2, við tvær götur. Aftan við þéttingarsvæði var 

gert ráð fyrir útivistarsvæði og golfvelli. Til að tengja saman nýtt þéttingarsvæði sunnanmegin 

við Hafnaveg var gert ráð fyrir undirgöngum. Þar var gert ráð fyrir 52 byggingarlóðum, hver 

um 2.400 m2, við 4 götur. Einnig var úthlutað svæði fyrir kálgarða og aðstöðu hestamanna eða 

dýrahalds norðanmegin við hverfi. Áhersla var lögð á útsýni, brim, Snæfellsjökul og sólsetur.
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Mynd 17. Drög deiliskipulagi Hafna (Arkitektarstofa Suðurnesja, 2007). 
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4.5. Áhugaverðir viðkomustaðir í Höfnum
Í Höfnum eru áhugaverðir viðkomustaðir, Kirkjuvogskirkja og fornminjar við nágrenni hennar, 

Jamestown ankerið og umhverfi við Ósa (sjá mynd 18). 

Kirkja hefur verið í Hafnahreppi að minnsta kosti frá 14. öld en fyrstu sagnir um kirkju er 

frá árinu 1332. Núverandi kirkja, Kirkjuvogskirkja, var vígð 26. nóvember 1861. Sagt var að 

hún hafi kostað 300 kýrverð. Kirkjan er timburkirkja og upphaflega var hún bikuð að utan með 

hvítum gluggum. Altaristaflan var máluð af Sigurði Guðmundssyni árið 1865 en hún er eftirgerð 

af Dómkirkjutöflunni. Fordyr og kór var bætt við nokkrum árum síðan. Árið 1970 var ákveðið 

að fara í viðgerðir á kirkjunni en í ljós kom að byggingin var í afar slæmu ástandi, kirkjan hafi 

verið múrhúðuð að utan og ljósmáluð. Ákveðið var að endurreisa kirkjuna frá grunni og færa 

hana til upprunalegs horfs undir umsjón þjóðminjasafnsins (Jón Þ. Þór, 2003). 

Árið 2003 fundust fornminjar við Kirkjuvogskirkju sem taldar eru með elstu staðfestu 

mannvistarleifum sem fundist hafa hér á landi. Fornleifafræðistofan í samvinnu við Byggðasafn 

Reykjaness og Háskóla Ísland, hefur staðið í rannsókn fornleifanna. Munir sem fundust við 

fornleifauppgröft eru á sýningu í Víkingaheimum, Reykjanesbæ (Byggðasafn Reykjanesbæjar, 

á.á.). 

Ankeri af bandaríska timburskipinu Jametown er einn af áhugaverðum viðkomustöðum í 

Höfnum. Ankerið stendur við hlið Kirkjuvogskirkju en skipið rak mannlaust í land seint á 19. 

öld. Timbrið var nýtt við byggingu húsa (Jón Þ. Þór, 2003). 

Ósar eru á náttúruminjaskrá Suðurlands vegna mikils og sérstæðs botnlífs og er fjaran 

fjölbreytt. Á svæðinu eru margar tegundir fugla með vetrarstöður. Skotbakkasandur heita 

sandrif innan við mikil sker á Kirkjuvogi. Talið er að vogurinn hafi myndast vegna landsigs. 

Vogurinn allur milli Hafna og Þórshafnar, er á náttúruminjaskrá (Jón Þ. Þór, 2003).
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Mynd 18. Áhugaverðir viðkomustaðir í Höfnum. 
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5. Greiningar
5.1. Náttúrufarslegar forsendur
„Myndun landsins, þ.e. berggunnur, jarðvegur og gróður, gefur tóninn að gæðum landsins, sem 

síðan hafa áhrif á búsetu mannsins“ (Sigríður Kristjánsdóttir, 2005). Landslag og náttúrufarslegar 

aðstæður í Höfnum höfðu áhrif á val manna til búsetu, en einnig skipalægi og aðgengi að 

veiðibráð, fugl og fisk. Lífríki er fjölbreytt í Höfnum sem setur sterkan svip á þéttbýliskjarnann. 

Nálægðin við náttúruna gefur góða möguleika á útivist. Hafið setur sterkan svip á ímynd Hafna, 

en hafið er eitt af meginástæðum fyrir uppbyggingu þéttbýliskjarnans (sjá mynd 19).

Mynd 19. Landslag og náttúrufarslegar aðstæður í Höfnum.
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5.1.1. Veðurfar
Veðurfar á Suðurnesjum mótast af hlýju Atlantshafi úti fyrir landinu. Ísland er gjarnan í 

braut lægða sem koma úr suðvestri, því getur verið vindasamt á Suðurnesjum og skjóllítið af 

náttúrunar hendi. Síðla vors og að sumarlagi er minna um lægðir og stilltir dagar eru því nokkuð 

tíðir. Algengasta vindátt á Suðurnesjum er SA- og A-áttir og þá gjarnan með úrkomu. N- og 

NNA-áttir eru einnig algengar en með þeim fylgir þurrt veður með sólfari. Meðalúrkoma á 

Suðurnesjum er ekki mikil við láglenda sjávarsíðuna en úrkoma vex yfir Reykjanesfjallgarðinn 

og austur með suðurstöndinni. Á Suðurnesjum er almennt snjólétt en þó getur snjóað nokkuð með 

éljum. Dæmi eru um staðbundin snjóþyngsli með suðurströndinni vestur á Reykjanesi (Hekla, 

atvinnuþróunarfélag Suðurnesja, 2017). Mikilvægt er að taka tillit til landslags á norðurslóðum 

þar sem skuggar eru langir og vetur kaldir og vindasamir (Sigríður Kristjánsdóttir, 2016, 17. 

nóvember). Hafnir standa við sjávarsíðuna og kemur sjávarselta úr vestri. Ríkjandi vindátt er 

NA-átt og SA-átt (sjá mynd 20) (Veðurstofa Íslands, 2019). Landslag á svæðinu er einsleitt og 

er yfirborðshrífi er lítið. Landssvæðið er lítt gróðið.

[Academic use only] 

Mkv. 1:10.000

Mynd 20.Vindrós í Höfnum.
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5.1.2. Lífríki og vistgerðir
Lífríki er fjölbreytt í nágrenni við Hafnir. Á svæðinu má finna fjölbreytt fugla- og dýralíf. 

Við Ósa er mikilvæg fuglasvæði í fjöru og á grunnsævi, en fyrir norðan Ósa er mikilvægt 

fuglasvæði fyrir sjófugla. Skilgreind hafa verið svæði sem teljast alþjóðlega mikilvæg fyrir 

81 tegund fugla sem eru reglulegir gestir hér á landi eða eru varpfuglar. Alls eru 121 svæði á 

Íslandi sem teljast alþjóðlega mikilvæg fyrir fugla og eru þau flokkuð í þrennt; sjófuglabyggð, 

fjörur eða grunnsævi og votlendi eða önnur svæði inn til landsins (Náttúrufræðistofnun Íslands, 

á.á.).

Í Ósum er fjölbreytt fuglalíf,  12 tegundir fugla eru áberandi við Hafnir (sjá mynd 21). 

Stelkur (e. Redshank) er áberandi varpfugl í kringum Ósabotnana. Þúfutittlingur (e. Meadow 

Pipit) er algengasti íslenski spörfuglinn. Grágæsin (e. Greylas Goose) verpir við Ósabotnana 

og leiðir unga sína út á fjörðinn steðji að þeim hætta. Stokkönd (e. Mallard) er algeng önd 

og staðfugl.. Heiðlóa (e. Golden Plover) er einn algengasti varpfuglinn í móum og heiðum í 

kringum Hafnir. Tildra (e. Turnstone) er umferðarfarfugl á leið til heimskautalanda, Kanada 

og Grænlands. Tjaldur (e. Oystercatcher) er varpfugl við Ósabotnana. Æðarfugl (e. Eider 

duck) verpir við Ósabotnana og kollurnar fara með ungana á grynningar við fjöruna að leita 

krabbadýra í þanginu. Krían (e. Arctic tern) verpir í námunda við Ósabotnanna. Kjóinn (e. 

Arctic skua) verpir í móanum og hrauninu í kringum Ósabotnanna. Skúmur (e. Great skua) 

verpir í hrauninu umhverfis Ósabotnana. Svartbakur (e. Great Black-backed gull) er stærstur 

máfa hér á landi. Þeir verpa í hrauninu umhverfis Ósabotnana og sækja fæðu sína í hafið, auk 

þess sem þeir rænja eggjum og ungum. Á skerjum og klöppum innst í Ósabotnum má oft sjá seli 

hvílast, bæði landseli (e. Phoca vitalina) og útseli (e. Halichoerus grypus). 
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Mynd 21. Fuglalíf í Höfnum.

Vistgerð er landeining með ákveðnum eiginleikum hvað varðar dýralíf, gróður, loftslag og 

jarðveg. Innan sömu vistgerðar eru aðstæður með þeim hætti að þar ætti að þrífast svipuð 

samfélög dýra og plantna. Vistgerðir eru skilgreindar á landi, í ferskvatni og í fjöru (Agnar 

Ingólfsson, 1990). Við Hafnir eru vistgerðir fjölbreyttar og mikilvægt er að viðhalda þeim (sjá 

mynd 22). 

5.1.3. Vistgerðir á landi
Í Höfnum eru vistgerðir á landi fjölbreytt en á svæðinu eru sex vistgerðir (sjá mynd 22) 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.). Eyðihraunavist eru lítt gróin, gropin hraun frá nútíma. 

Stöðugleiki er misjafn og ræðst af sandi og vikri á yfirborði. Gróðurþekja er mjög lítil að jafnaði 

en er breytileg. Í eyðihraunavist finnst blóðberg, lambagras og geldingahnappur. 

Mosahraunavist eru mosagróin, gropin hraun frá nútíma. Yfirborð er að jafnaði stöðugt og 

lítið um lausan sand eða vikur. Mosi er ríkjandi gróðuþekja og er vistgerðin fremur fátæk af 

æðplöntum, hraungambri er einkennandi fyrir vistgerðina. 

Lynghraunavist er allvel gróin hraun frá nútíma. Mikil þekja æðplantna, einkum lyngtegunda, 

mosa og fléttna. Gróður er lágvaxinn í lynghraunavist. Vistgerð er algengust á Reykjanesskaga, 



36

Snæfellsnesi og Norðausturlandi. 

Þéttbýli og annað manngert eru byggðir og mannvirki tengd þeim, t.d. borgir, bæir, þorp, 

iðnaðarsvæði, virkjanir, vegir, hafnir og flugvellir, sorpurðunarsvæði, námur o.fl. 

Tún og akurlendi er landbúnaðarland þar sem ræktaðar eru fjölærar og einærar nytjaplöntur, 

t.d. túngrös, korn, kartöflur og grænmeti. Landbúnaðarsvæði eru útbreidd á láglendi. 

Alaskalúpína finnst í öllum landshlutum og setur oft mikinn svip á landslag og gróður. 

Lúpína verður gjarnan ríkjandi tegund í gróðurfari.

Mynd 22. Vistgerðir á landi við Hafnir.

5.1.4. Vistgerðir í ferskvatni
Í Höfnum eru strandvötn sem eru lón sem alla jafna hafa ekki afrennslu til sjávar, eða hafa 

ós til sjávar sem liggur svo hátt að sjór fellu ekki inn í þau nema við t.d. óvenju hátt flóð með 

álandsvindi. Verndargildi á strandvötnum er hátt (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.). 
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5.1.5. Vistgerðir í fjöru
Í Höfnum eru vistgerðir í fjöru fjölbreytt en á svæðinu er sex vistgerðir (sjá mynd 23). Grýttar 

fjörur einkennast af hörðum klöppum og stórgrýti. Það ræður miklu um lífsskilyrði og hvernig 

vistgerðin skiptist, aðrir eðlisþættir eru halli fjörunnar, munur flóðs og fjöru, sjávarhiti og 

selta. Þangfjörur eru ein útbreiddasta fjöruvistgerðin á Íslandi. Þær eru mjög tegundaríkar, 

en tegundafjöldi dýra er mestur suðvestanlands. Að jafnaði er mest af fuglum í skjólsömum 

þangfjörum og í blönduðum þang- og leirufjörum. Einkennandi fyrir þangfjörur eru klappir, 

stórgrýti, hnullungar og steinvölur. Klóþangsfjörur er ein útbreiddasta fjöruvistgerðin og 

jafnframt sú tegundaauðugsta því klóþang veitir mörgum öðrum lífverum skjól og búsvæði. 

Einkennandi fyrir klóþangsfjörur eru klappir, stórgrýti, hnullungar og steinvölur. Leirur eru 

ein gerð setfjara. Leiran samanstendur af fínkornóttu seti eða blöndu af misgrófum sandi eða 

eðju. Lífsskilyrði á leirum geta gjörbreyst ef breyting verður á vatnsskiptum en slíkt getur gerst 

bæði vegna athafna manna eða af náttúrulegum orsökum. Sjávarlón eru aðgreind frá sjónum af 

einhverskonar þrengslum sem hefta sjávarföll verulega, t.d. hrauntangar eða sandgarðar. Ósar 

við sjávarlón eru ýmist opnir eða lokaðir og aðgengi til sjávar misjafnt. Vegna skertra sjávarfalla 

eru fjörur sjávarlóna oft fremur litlar. Í sjávarlónum er fuglalíf yfirleitt ríkt. Háseltulón eru 

einkennandi fyrir seltu í yfirborði sem er töluverð, ósinn er opinn og sjávarfalla gætir að hluta. 

Alla jafna koma engar eða mjög litlar leirur upp úr á fjöru. Einkennandi fyrir háseltulón eru 

klappir, stórgrýti, hnullungar, steinvölur, möl, sandur og leðja (Náttúrufræðistofnun Íslands, 

á.á.).
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Mynd 23. Vistgerðir í fjöru við Hafnir.

5.1.6. Jarðfræði
Jarðfræði við Hafnir einkennist af hrauni sem er Dyngja yngri en 7.000 ára. Reykjanesskagi er 

svokallað sniðrekbelti og er gliðnun fram í NA-SV-eldstöðvakerfum með misgengjum, gjám 

og gígaröðum. Sniðgengisþátturinn kemur fram í tug kílómetra löngum norður-suður sprungum 

með láréttri færslu og sprunguhólum. Sprungurnar eru á mjóu belti sem liggur eftir skaganum 

endilöngum en þar verða tíðir jarðskjálftar sem koma í hrinum og eru flestir litlir. Öflugasti 

jarðskjálfti sem hefur verið á Reykjanesi var um 6 stig á Richter. Tímabil eldgosa og gliðnunar- 

og sniðgengishreyfinga skiptast á og standa hvor um sig í sex til átta aldir. Síðasta gos- og 

gliðnunartímabil lauk um miðja 13. öld. Rekbeltin hliðrast til austurs frá Reykjaneshrygg (RH) og 

sniðrekbelti á Reykjanesskaga (RN) hafa rekhraða um 1 cm á ári í hvora átt. Jarðskorpuflekarnir 

reka í gagnstæðar áttir að meðaltali 2,0 til 2,5 cm á ári (Kristján Sæmundsson, 2010). Á 

Reykjanesskaga eru fjögur eldstöðvakerfi. Kerfin eru nátengd og það virðist gjarnan gjósa í 

þeim öllum í sömu hrinunum.  Reykjanesskaginn tilheyrir Vestara gosbelti Íslands sem nær 
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frá Reykjanesi og norður fyrir Langjökul, en þetta belti er ekki jafnt virkt og Suðurlands- og 

Eystra gostbeltið. Kröftugar rek- og goshrinur ganga yfir á Reykjanesskaganum á 800 til 1000 

ára fresti. Hver hrina stendur í 200 til 350 ár. Gossprungur á skaganum í nútíma eru hátt í 200 

talsins sem sýnir hve virkur skaginn hefur verið (Óskar Haraldsson, 2012).  

Óskar Haraldsson (2012) fjallar um nálægð byggðar við eldstöðvarkerfin á Reykjanes-

skaganum og hversu hættulegt það getur reynst. Það eru 770 ár frá síðasta gosi á skaganum, 

sem sýnir að það styttist í næsta gos. Reykjaneseldar stóðu yfir frá 1210 til 1240, en það var 

síðasta gos í kerfinu en þar áður fyrir um 1800 til 2500 árum. Þessi gos eru ekki afkastamikil 

en þau eru hraungos og geta eldsuppkomur orðið nálægt byggð. Byggð á Reykjanesskaga er í 

hættu vegna nálægðar við eldstöðvakerfin, Grindavík og Þorlákshöfn eru í mestri hættu. Svo 

eru Vogarnir og Reykjanesbær. Höfuðborgarsvæðið er ekki undanskilið hættunni. Þorvaldur 

Þórðarson, eldfjallafræðingur, telur að stutt sé í næsta gos á Reykjanesskaga og segi hann í 

viðtali á Vísi (2018): „Það gæti byrjað að gjósa eftir 50 ár eða á morgun”.
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5.1.7. Náttúruvá í Höfnum
Hækkun sjávarborðs af völdum loftslagsbreytinga getur leitt til hættu á sjávarflóðum. 

Skipulagsstofnun og VSÓ Ráðgjöf hafa varparð ljósi á það hvar 4 m sjávarflóða kann að gæta 

á höfuðborgarsvæðinu miðað við loftslagsbreytingar til ársins 2100. Aðlögun að hækkaðri 

sjávarstöðu vegna loftslagsbreytinga hefur ekki hlotið mikla athygli þar sem aðgerðir til að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda hafa verið í brennidepli (VSÓ ráðgjöf, 2016). Byggð í 

Höfnum stafar hætta af landbroti og sjávarflóðum og verður öll ný byggð skipulögð fyrir ofan 

4 metra hæðalínu og í 80 metra fjarlægð frá standlínu samkvæmt Aðalskipulag Reykjanesbæjar 

2015-2030 (sjá mynd 24).

Hækkun sjávarstöðu er ein afleiðing loftslagsbreytinga og gefur það augaleið að íbúar 

eyju í Atlantshafi verði að gefa þessum breytingum gaum. Það hefur legið nokkuð lengi fyrir 

hversu mikil hækkunin kunni að vera en lítið hefur farið fyrir umræðu um aðlögun byggðar 

að loftslagsbreytingum m.t.t. sjávarflóða. Það er einkar mikilvægt að þessum málaflokki sé 

veitt meiri athygli, sérstaklega í ljósi allrar umræðu um þéttingu byggðar sem vill beinast að 

eldri byggð sem er í sumum tilfellum staðsett við sjó (VSÓ ráðgjöf, 2016). Spá um hækkun 

sjávarborðs vegna loftslagsbreytinga liggur fyrir í skýrslu vísindanefndar um loftslagsbreytingar. 

Þrjár sviðsmyndir eru nefndar með loftslagshlýnun á bilinu 2-4°C og gert er ráð fyrir landsigi 

um 2 eða 4 mm/ári. Gera verður þann fyrirvara að þetta eru spár sem byggja á afar flóknum 

útreikningum og fjölmörgum breytum. Í skýrslu vísindanefndar um loftslagsbreytingar (Halldór 

Björnsson, o.fl., 2008), bls. 97 segir: 

 Hlýni um 2°C á öldinni er líklegt að sjávaryfirborð hækki að jafnaði um 0,4 m. Hlýni um 3°C á 

 jörðinni hækkar sjávarborð líklega um 0,5 m og nái hlýnunin 4°C hækkar það um 0,6 m. Með 

 hliðsjón af óvissumörkum bæði á hlýnun og sjávarborðshækkun þarf að lágmarki að gera ráð  

 fyrir um hálfs metra hækkun sjávaryfirborðs og meiri þar sem landsigs gætir.
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Mynd 24. Takmarkandi þættir við skipulag í Höfnum.

[Academic use only] 

Hækkandi 
sjávarstaða
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5.2. Manngerðar forsendur
5.2.1. Byggingar í Höfnum
Byggingarár húsa eru fengin frá Þjóðskrá Íslands (á.á.) og starfsmönnum Reykjanesbæjar. 

Þjóðskrá Íslands tekur ekki tillit til ef hús voru færð til milli sveitarfélaga og því þarf að taka 

greiningu með fyrirvara. Í Höfnum eru 54 byggingar, elsta byggingin er Kirkjuvogskirkja en 

hún er byggð 1860/61. Kirkjan er eina byggingin í Höfnum sem er friðlýst. Flestar byggingar 

voru byggðar á árunum 1976 til 2000 (sjá mynd 25).

Byggingarár Fjöldi bygginga

Fyrir 1925 1

1926 til 1950 16

1976 til 2000 18

1951 til 1975 13

Eftir 2000 6

Mynd 25. Byggingarár og fjöldi bygginga í Höfnum.

Manngert landslag hefur áhrif á yfirbragð byggðar. Húseigendur gegna mikilvægu hlutverki 

við að viðhalda húsum sínum. Byggingarlist húsa býr til sterkt einkenni þéttbýlisstaða, hús 

í Höfnum eru fjölbreytt. Hús bera merki frá þeim tíma sem þau voru byggð og eru húsin því 

mismunandi í útliti, úr timbri eða steypu, með flötum þökum eða hallandi, bárujárns- eða 

timburklædd (sjá mynd 26).
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Mynd 26. Manngert landslag í Höfnum.

Hafnagata 8 og 10 stóðu upprunalega við Tjarnagötu 12 í Reykjanesbæ sem er nú bæjarskrifstofa 

Reykjanesbæjar. Íbúðarhús við Réttarveg 9 var fært árið 1991 í Reykjanesbæ og stendur húsið 

nú við Íshússtíg 9 í miðbæ Reykjanesbæjar (starfsmenn Reykjanesbæjar, munnleg heimild, 

1. apríl 2019). Það er krafa við deiliskipulagsgerð að gera húsakönnun á svæðinu og er það 

Minjastofnun Íslands sem annast verkefni sem slík.  

Hafnir byggjast upp meðfram sjávarsíðunni, við Hafnagötu. Kirkjuvogskirkja stendur á hæð 

í miðju bæjarins og eru hús sem byggð eru til ársins 1950 í nálægð við kirkjuna. Nýtt hverfi 

byggðist upp á  árunum 1978-1989 og stendur það hverfi við aðkomugötu Hafna. Nýjustu húsin 

eru hluti af eldri byggð (sjá mynd 27).
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Mynd 27. Byggingarár bygginga í Höfnum.

[Academic use only] 
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5.2.2. Borgarformfræði
Greiningaraðferð Caniggia er ráðandi fyrir byggingarformgerð. Hann flokkaði grungerðir 

bygginga eftir rýmissamsvörun annars vegar og tímasamsvörun hins vegar. Hann setti 

rýmissamsvörun hins byggða forms upp í stigveldi; grunngerð, formgerð grunneininga, kerfi 

formgerða og samhangandi lifandi heild kerfa sem er borgin sjálf (sjá mynd X). Caniggia taldi 

að grunngerð bygginga í borgum gæti breyst og þróast í takt við breytingar í þjóðfélaginu. 

Grunneining endurspegli því þjóðfélagið og gildismat borgarbúa á hverjum tíma fyrir sig, 

þannig getu grunneining orðið flóknari í hagsæld en í niðursveiflu (Sigríður Kristjánsdóttir, 

2004; Sigríður Kristjánsdóttir, 2005).

Grunneining/
húsagerð

Kerfi formgerða/ 
innra skipulag húss

Samhangandi lifandi 
heild kerfa

Formgerð grunneining/
borg

Mynd 28. Greiningaraðferð Caniggia.

Við greiningu á þróun grunneininga í Höfnum voru valda 5 húsagerðir. Greining þessi nær aftur 

til þeirra ára er fyrstu húsin voru byggð á svæðinu. Valdar voru nokkrar húsagerðir sem þóttu 

einkennandi fyrir svæðið til nánari umfjöllunar og greiningar (sjá myndir 29-33).
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Fyrir 1925: Kirkjuvogur 6, Kirkjuvogskirkja

Byggingarár: 1860

Lóðastærð: 1.600 m2

Stærð húss: Á ekki við.

Húsagerðin er timburhús. Viðgerðir voru 

gerðar árið 1970 og var húsið fært til 

upprunalesa horfs, timburklætt. Svart á 

litinn, með hvítum gluggum og rauðu þaki. 

Bygging er sunnarlega á lóð, en kirkjugarður 

er  innan lóðar kirkjunnar. Bygging stendur 

við aðalgötu.

[Academic use only] 

Mynd 29. Borgarformfræði á Kirkjuvog 6.
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1926-1950: Hafnagata 30, Garðhús

Byggingarár: 1929

Lóðastærð: 1849 m2

Stærð húss: 170,1 m2

Húsagerðin er steinsteypt hús á tveimur 

hæðum með kjallara. Húsið er með stórum 

gluggum og valmaþaki. Bílskúr stendur við 

íbúðarhús. Húsið er á landbúnaðarlandi. 

Byggingar eru norðarlega á lóð. Byggingar 

standa við safngötu.

[Academic use only] 

Mynd 30. Borgarformfræði á Hafnagötu 30.
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1951-1975: Kirkjuvogur 1, Jaðar

Byggingarár: 1957

Lóðastærð: 900 m2

Stærð húss: 183,2 m2

Húsagerðin er steinsteypt hús á einni hæð. 

Húsið er bárujárnsklætt. Bílskúr stendur við 

íbúðarhús. Íbúðarhús er á miðri lóð, bílskúr 

er norðanmegin við íbúðarhús. Bygging 

stendur við gatnamót.

[Academic use only] 

Mynd 31. Borgarformfræði á Kirkjuvog 1.
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1976-2000: Djúpivogur 7

Byggingarár: 1989

Lóðastærð: 720 m2

Stærð húss: 107 m2

Húsagerðin er steinsteypt parhús á einni 

hæð. Húsið er með stórum gluggum og 

valmaþaki. Bygging er á miðri lóð. Bygging 

stendur við íbúðargötu.

[Academic use only] 

Mynd 32. Borgarformfræði á Djúpivog 7.
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Eftir 2000: Kirkjuvogur 2

Byggingarár: 2004

Lóðastærð: 750 m2

Stærð húss: 213,6 m2

Húsagerðin er steinsteypt hús á einni hæð. 

Bílskúr stendur við íbúðarhús. Húsið er með 

stórum gluggum og valmaþaki. Bygging 

stendur við gatnamót.

[Academic use only] 

Mynd 33. Borgarformfræði á Kirkjuvog 2.
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5.2.3. Starfsemi og athafnir
Meginatvinnugreinar í Höfnum eru annars vegar fiskeldi og hins vegar einangrunarstöð fyrir 

dýr (sjá mynd 34). Stofnfiskur ehf. á iðnaðarhúsnæði við Kirkjuvog 13, en starfsemi hússins 

felur í sér fiskeldi á hrognkelsi. Fiskurinn er seldur til laxeldisfyrirtækja, því hrognkelsin éta 

laxalús. Starfsemin er hliðarafurð við Stofnfisk ehf (starfsmaður Stofnfisks, munnleg heimild, 

17. apríl 2019). Fyrirtækið er með annað húsnæði í Höfnum, Seljavog 14. Einangrunarstöðin í 

Reykjanesbæ er staðsett við Seljavog 10 í Höfnum. Fyrirtækið hefur verið rekið frá árinu 2008. 

Við innflutning á hundum og köttum þurfa dýr að dvelja í einangrun í 4 vikur eftir komu til 

landsins. Á Íslandi eru tvær samþykktar einangrunarstöðvar (MAST, 2019).

[Academic use only] 

Íbúðarhús

Iðnaður og 
þjónusta

Mkv. 1:10.000

Mynd 34. Starfsemi bygginga.

5.2.4. Umferð og tengingar
Í Höfnum er bundið slitlag á akstursvegum og er hámarkshraði 30 km/klst. Í þéttbýliskjarnanum 

er að finna 2 gangbrautir. Hafnir eru í 14 km fjarlægð frá Reykjanesbæ og um 26 km fjarlægð 

frá Grindavík. Aðgengi fyrir gangandi vegfarendur er í lágmarki en gönguleið hefur myndast 

við strandlengju og við Ósa vegna ágangs. Göngustígar í þéttbýliskjarnanum hafa ekki aðgengi 

fyrir alla. Hægt er að bíða eftir strætó á þremur stöðum í Höfnum. Smábátahöfn Hafna hefur 

viðlegu fyrir 10 báta á 2 metra dýpi (sjá mynd 35) (Reykjaneshöfn, á.á.).
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Mynd 35. Tengingar í Höfnum.

[Academic use only] 
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Almenningssamgöngur í Reykjanesbæ eru reknar af hópferðum Sævars, en innanbæjarakstur 

strætó er fjórar leiðir. Leiðirnar eru R1 (Keflavíkurhringur), R2 (Njarðvíkurhringur), R3 

(Ásbrúarhringur) og R4 (Hafnahringur) sem skiptast eftir hverfum. Áætlanir eru breytilegar eftir 

árstíðum (Reykjanesbær, á.á.a). Hafnarhringur er háður pöntunarþjónustu. Hafa þarf samband 

við rekstraraðila að minnsta kosti 20 mínútum fyrir brottför. Aðrar leiðir í Reykjanesbæ ganga 

á 30 mínútna fresti yfir vetrar- og sumartímann. Alltaf eru eknar tvær ferðir á dag til og frá 

Höfnum, kl. 7:30 og 14:00 (Reykjanesbær, e.d.-b).

Hæfileg göngufjarlægð samkvæmt Jan Gehl (2001) eru um 400 til 500 metrar, en einnig 

hefur ásýnd umhverfisins áhrif á fjarlægðir milli staða. Skipulag i Höfnum styður við hugmyndir 

Gehl (sjá mynd 36). Það er jákvætt fyrir íbúa að skipulag geti boðið upp á að fólk gangi eða 

hjóli fremur en að keyra á milli staða. 

[Academic use only] 

5 mínútna 
göngufjarlægð

15 mínútna 
göngufjarlægð

Mkv. 1:10.000

Hæfileg göngufjarlægð 
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miðju Hafna
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miðju Hafna
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Mynd 36. Fjarlægðir frá miðju Hafna.
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5.2.5. Rýmisgreining
Samkvæmt aðferðafræði um rýmisgreiningu í borgar- og bæjarlandslagi borgarhönnuðarins 

Kevin Lynch (1960) er hægt að greina svæði í fimm mismunandi eindir. Rýmisgreining 

Kevin Lynch nýtist við greiningu á staðaranda svæða. Þessir flokkar skiptast eftir því hvaða 

upplýsingar fólk móttekur við að fara um það. Samkvæmt aðferðafræði Lynch eru svæði greind 

í eftirfarandi eindir (sjá mynd 37):

Kennileiti (e. landmarks): Kennileiti er stuðningur fyrir fólk til að staðsetja sig í bæjarlandslagi. 

Þau festast í huga fólk og fjöldinn þekkir. Kennileiti eru mikilvæg til að rata um svæði. Kennileiti 

geta til dæmis verið listaverk eða byggingar. 

Í Höfnum er Kirkjuvogskirkja og kúlulagabygging helstu kennileitin.

Leiðir (e. paths): Leiðir geta verið gangstéttir, akvegir, hjólastígar, reiðleiðir eða aðrar leiðir 

sem fólk notar til að komast á milli staða. 

Í Höfnum eru akvegir helstu leiðir.

Jaðrar (e. edges): Jaðrar mynda mörk eða skil á milli svæða. Jaðrar geta til dæmis verið 

strandlína, veggir, vegir eða önnur skörp sjónræn skil. 

Í Höfnum er strandlínan einkennandi jaðar.

Mót (e. nodes): Mót eru þar sem fólk mætist eða safnast saman, eða þar sem vegir mætast eða 

þvera hvorn annan. Mót geta til dæmis verið gatnamót, götuhorn eða torg. 

Í Höfnum er leikvöllurinn staður sem börn og foreldrar hittast, en fólk safnast saman við 

Kirkjuvogskirkju og félagsheimilið en einnig við gatnamót.

Heildir (e. districts): Heildir eru hlutfallslega stór og einkennandi svæði sem hafa sín eigin 

auðkenni. 

Landbúnaðarland í Höfnum er hlutfallslega stórt miðað við byggð í þéttbýliskjarnanum 

og myndar ákveðna heild. Byggð við Djúpivog myndar heild, þar sem byggingarform er 

einkennandi fyrir svæðið. 
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Mynd 37. Rýmisgreining í Höfnum.[Academic use only] 

Mkv. 1:5.000
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5.3. SVÓT
Styrkleika, veikleika, ógnanna og tækifæra greining (SVÓT) er notuð til að finna og flokka 

innri og ytri áhrifaþætti á ákveðnum vettvangi. Styrkleikar og veikleikar tilheyra innri þáttum, 

en ógnanir og tækifæri tilheyra ytri þáttum. SVÓT greining getur gefið góðar upplýsingar við 

áætlanagerð, en mikilvægt er að líta til þessa aðferð sem hluta af þróunarferli svæðisins. Í SVÓT 

er hægt að hafa eftirfarandi spurningar sem útgangspunkta (sjá mynd 38). Útkoma greiningar 

sýnir mikilvægustu styrkleika, ógnanir og tækifæri fyrir svæðið (sjá mynd 39). Tilgangur með 

útkomunni er að gefa yfirlit yfir mikilvægustu þætti við áætlanagerð (MindTools, á.á.).

Styrkleikar

Hvaða góðu eiginleika búum við yfir?

Hvað gerir bærinn vel?

Hvaða úrræðum höfum við aðgang að?

Hvað sjá aðrir sem kosti okkar?

Ógnanir

Hvaða hindranir eru í veginum?

Hvað eru samkeppnisaðilar að gera?

Ógnar ný tækni stöðu bæjarins?

Valda veikleikar alvarlegum  

vandamálum?

Veikleikar

Hvað er hægt að bæta?

Hvað gerum við illa?

Hvað þarf að forðast?

Tækifæri

Hvar eru góð tækifæri?

Hvaða góðu stefnu eru aðrir að fylgja?

Tækifæri geta orðið vegna tækni- 

breytinga, samfélagslegra breytinga, 

viðburða og atburða

Mynd 38. SVÓT greiningaraðferð.

Styrkleikar Hafna eru náttúran, smábátahöfnin, fjölbreytt lífríki og útivistarmöguleikar. Náttúran 

er kraftmikil við sjávarsíðuna, sjávarbrimið og útsýnið er ómetanlegt. Fjölbreytt lífríki birtist 

í gróðri og í fuglalífi. Í Ósum norðan Hafna er mikilvægt fuglalíf fyrir ýmsar tegundir fugla, 

en einnig er gróðurfar einkennandi á svæðinu. Sjávargróður og sjávarþolnar tegundir vaxa í 

Höfnum og er gróður lágvaxinn. Það gerir það að verkum að skjól er lítið á svæðinu, sem verður 

til þess að náttúruöflin verða mjög sterk. Útivistarmöguleikar eru töluverðir í bænum, falleg 

sjávarsíða býður upp á fallega gönguleið, ásamt náttúrulegu umhverfi á svæðinu. 

Veikleikar Hafna eru lágt þjónustustig fyrir íbúa, lítil afþreying í bænum og erfið samkeppni 

við nágranna sveitarfélög. Hafnir eru um 14 km frá Reykjanesbæ og 26 km frá Grindavík. Þessir 

þéttbýliskjarnar eru með mörg þúsund íbúa og geta boðið upp á fjölbreytta þjónustu. Í Höfnum 

eru 111 íbúar og er þjónusta skert miðað við aðra íbúa Reykjanesbæjar, sem dæmi má nefna 

almenningssamgöngur. Börn þurfa að sækja leik- og grunnskóla í Reykjanesbæ, engin verslun 
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er á svæðinu og það er enginn samkomustaður fyrir íbúa að hittast fyrir utan Kirkjuvogskirkju. 

Fyrir gesti Hafna er engin afþreying að undanskyldri náttúrunni.  

Ógnanir Hafna eru margvíslegar, þar má nefna náttúruvá, umhverfisvitund íbúa og að 

lítill ábati sé fyrir fjölskyldur að flytja í Hafnir. Byggð í Höfnum stafar hætta af landbroti og 

sjávarflóðum vegna loftslagsbreytinga. Í aðalskipulagi eru gerðar ráðstafanir vegna þess og á 

ný byggð að vera skipulögð fyrir ofan 4 metra hæðalínu og í 80 metra fjarlægð frá strandlínu. 

Umhverfisvitund íbúa er töluverð ógnun fyrir fagurfræðileika Hafna, ef ekki er sinnt reglulegu 

viðhaldi á húsum sínum og lóðum verður útlit bæjarins því ekki til sóma. Eins og staðan er í 

dag er lítill ábati fyrir fjölskyldur að flytjast í Hafnir, þar sem þjónusta við íbúa er skert og þurfa 

íbúar að sækja alla sína þjónustu í Reykjanesbæ. Þetta leiðir til þess að fólksfjöldi í Höfnum 

lækkar.

Tækifæri í Höfnum eru fjölþætt og þarf að gefa því hátt undir höfði. Allar veitur eru til staðar 

á svæðinu, sem dregur úr stofnkostnaði við húsbyggingar á svæðinu. Lóða- og fasteignagjöld 

eru lægri en í nágranna sveitarfélögum. Staðsetning Hafna ýtir undir fjölbreytt atvinnutækifæri, 

stutt er í höfuðborg Íslands og er þéttbýliskjarninn í um klukkustundar fjarlægð frá miðborg 

Reykjavíkur. Á Suðurnesjum er töluvert af fjölbreyttum atvinnutækifærum. Tækifæri leynast eru 

í sögu Hafna, en hún getur nýtst við uppbyggingu á svæðinu sem aðdráttarafl fyrir gesti. Einnig 

er það jákvætt að Bláa Lónið og Reykjanes jarðvangur hafa ákveðið að fara í uppbyggingu á 

þjónustumiðstöð fyrir ferðamenn við Reykjanesvita. Þar er tækifæri á að fá ferðmenn til að 

staldra við í Höfnum. Svæðið er opið fyrir nýjan vettvang fyrir nýsköpun. Hafnir hafa margt til 

brunns að bera og þarf sveitarfélagið að vera opið fyrir nýjum tækifærum. 

Styrkleikar

Náttúran

Smábátahöfnin

Fjölbreytt lífríki og vistgerðir

Útivistarmöguleikar

Ógnanir

Náttúruvá

Umhverfisvitund íbúa

Lítil ábati fyrir fjölskyldur 

að  búa á svæðinu

Veikleikar

Lágt þjónustustig

Lítil afþreying 

Samkeppni við nágranna 

sveitarfélög

Tækifæri

Veitur til staðar 

Lægri lóða- og fasteignagjöld

Nálægð við höfuðborg Íslands

Saga Hafna

Ferðaþjónusta

Mynd 39. Niðurstöður SVÓT greiningar í Höfnum.
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6. Skipulagstillaga
Tillaga að skipulagi í Höfnum á Suðurnesjum byggir á niðurstöðum greininga. Greiningar á 

náttúrfarslegum- og manngerðum forsendum birtast í nýju deiliskipulagi í Höfnum. Breytingar 

þarf að gera á aðalskipulagi Reykjanesbæjar, vegna breyttra forsenda í nýju deiliskipulagi. 

Skipulagður er þéttbýliskjarni fyrir einstaklinga og fjölskyldur til að lifa og njóta á svæðinu. 

Tillagan gerir ráð fyrir um 12.300 m2 af nýjum byggingum en húshæðir eru að jafnaði tvær hæðir 

auk kjallara. Gert er ráð fyrir 100 íbúðareiningum, um 1.000 m2 atvinnu- og þjónustuhúsnæðis 

og stofnanir  um 1.700 m2. Á skipulagssvæðinu eru 51 sérbýlishús og þrjú atvinnuhúsnæði. 

Atvinnuhúsnæðin eru í góðu ásigkomulagi. Sérbýlishúsin eru byggð frá árunum 1860/61 til 

2012. Kirkjuvogskirkja nýtur friðlýsingar. Endurbót er þörf á sumum húsanna. Á svæðinu eru 

skráðar fornleifar. 

Í aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2015-2030 er skipulagsvæðið auðkennt sem svæði 

fyrir íbúðar- og miðsvæði, frístundabyggð, verslunar- og þjónustusvæði, opnin svæði, 

samfélagsþjónustu og athafnasvæði. Skipulagssvæðið er hverfisverndað. Hafnir á Suðurnesjum 

er þegar byggt hverfi sem er ódeiliskipulagt. Skipulagstillaga gerir ráð fyrir einbýlishúsum, 

parhúsum og atvinnuhúsum, en leitast var við að fella nýja byggð að núverandi byggð. 

Deiliskipulagstillaga er ekki í samræmi við gildandi aðalskipulag Reykjanesbæjar 2015-2030. 

Samkvæmt aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2015-2030 er fyrirhugað að frístundabyggð muni 

rísa í Höfnum en einnig er gert frá fyrir hestamannaaðstöðu. Vikið var frá þessum áætlunum og 

gerir nýtt deiliskipulag í Höfnum ráð fyrir fólksfjölgun íbúa með bættri þjónustu. Í Höfnum er 

gert ráð fyrir íbúðum, stofnunum, þjónustu og léttum iðnaði. 

Markmið samfélagsins þurfa að vera skýr svo að niðustaða skipulagsins skili sínu hlutverki. 

Stjórnvöld þurfa að tryggja að tekið sé viðeigandi tillit til sjónarmiða minnihlutahópa og 

einstaklinga sem eiga sér ekki málsvara (Sigríður Kristjánsdóttir, 2016, 1. desember). Markmið 

að skipulagstillögu voru eftirfarandi sem byggja á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um 

sjálfbæra þróun:

 Að skapa lífvæntlegt umhverfi fyrir íbúa.

 Að ný byggð falli að núverandi byggð. 

 Að auka þjónustu fyrir íbúa.

 Að bæta samgöngur fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur. 

 Að verndar náttúru-, sögu- og fornminjar.
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Mynd 40. Grunnur að deiliskipulagi í Höfnum á Suðurnesjum.
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6.2. Skipulagsforsendur
Deiliskipulagssvæði er um 80 ha að stærð. Landið hallar til vesturs, frá Reykjanesskaga til 

sjávar. Svæðið liggur í um 4 til 10 metra hæð yfir sjávarmáli. Aðkoma akandi umferðar frá 

Reykjanesbæ er úr austri og frá Grindavík í suðri. Tillaga að deiliskipulagi leggur áherslu á 

þéttingu byggðar og aukna þjónustu í samræmi við náttúru og umhverfi (sjá mynd 41). 

Mkv. 1:10.000

[Academic use only] 

Mynd 41. Hugmyndir við skipulag í Höfnum.

Skipulagstillaga gerir ráð fyrir 100 íbúðareiningum í einbýlis-, par- og fjölbýlishúsum, auk 

atvinnu- og þjónustuhúsnæðis og stofnana. Skipulag gerir ráð fyrir byggð fyrir rúmlega 500 

manns. Valin var hagkvæm og skynsamleg áfangaskipting, með tilliti til stoðkerfa og nálægð 

við núverandi byggð. Áfangaskipting  að uppbyggingu í Höfnum er skipt í þrennt (sjá mynd 

42). 1. áfangi leggur áherslu á þéttingu byggðar og uppbyggingu á þjónustu fyrir íbúa. Innan 

1. áfanga er miðsvæði, þar er gert ráð fyrir miðbæjartorgi og opnu svæði fyrir almenning. 

Gönguleið um Hafnir fer í gegnum miðbæjartorg, en leiðin tengir saman byggð og náttúru (sjá 
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mynd 43). Í 2. áfanga munu vera 28 einbýlishús og 7 parhús. Í miðju hverfinu er gert ráð fyrir 

leiksvæði. Á stofnanalóð í Höfnum er gert ráð fyrir 6 fjölbýlishúsum sem eru fyrir nemendur 

skólans (sjá mynd 44). Í því hverfi er gert ráð fyrir 16 einbýlishúsum og 11 parhúsum (sjá mynd 

45). Svæði fyrir léttan iðnað verður samhliða annarri uppbyggingu í Höfnum (sjá mynd 46). 

1. áfangi

2. áfangi

Samhliða  
uppbygging

3. áfangi

Mkv. 1:10.000

[Academic use only] 

Mynd 42. Áfangaskipting deiliskipulags Hafna.
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Fjöldi nýrra  

bygginga Nýtingarhlutfall Útlit bygginga

12 einbýlishús
2 parhús
1 stofnun

Íbúðarhús: 0,3
Stofnun: 0,5 til 0,7

Byggingar skulu vera 
steinsteyptar, eða 

hafa heildaryfirbragði 
steinsteyptra flata, 

sem fellur að  
núverandi byggð. Þak-
form húss er mænis- 

eða einhallaþak.
Stofnun skal vera 

steinsteypt, eða hafa 
heildaryfirbragði 

steinsteyptra flata.

Mynd 43. 1. áfangi.

Fjöldi nýrra  

bygginga Nýtingarhlutfall Útlit bygginga

18 einbýlishús
7 parhús

6 fjölbýlishús

Íbúðarhús: 0,3 Byggingar skulu vera 
steinsteyptar eða úr 
timbri sem fellur að 

núverandi  
byggð. Þakform húss 

er mænisþak.

Mynd 44. 2. áfangi.

Fjöldi nýrra  

bygginga Nýtingarhlutfall Útlit bygginga

16 einbýlishús
11 parhús

Íbúðarhús: 0,3 Byggingar skulu vera 
steinsteyptar eða úr 
timbri sem fellur að 

núverandi byggð.  
Þakform húss er  

frjálst.

Mynd 45. 3. áfangi.
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Fjöldi nýrra  

bygginga Nýtingarhlutfall Útlit bygginga

6 atvinnuhús Atvinnuhús:  
0,5 til 0,7

Byggingar skulu vera 
steinsteyptar eða úr 
timbri sem fellur að 

núverandi byggð.  
Þakform húss er  

frjálst.

Mynd 46. Samhliða uppbygging.

Heimsmarkmið 3: Heilsa og vellíðan

Skipulag í Höfnum veitir tækifæri til útiveru og hreyfingu sem er undirstaða 

heilbrigðis, sem styður við heimsmarkmið 3 sem er heilsa og vellíðan. Þar er 

lagt áherslu á að stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir alla frá vöggu 

til grafar. Þar er lagt áhersla á að útrýma farsóttum, efla forvörnum vegna 

misnotkunar vímuefna og að komið verði á heilbrigðisþjónustu fyrir alla óháð fjárhagslegri 

stöðu. 

Allar götur verði 30 km götur. Þar sem stígar þvera götur er gert ráð fyrir merktum 

gangbrautum og hraðahindrunum. Gönguleiðir liggja meðfram götum beggja vegna, milli 

hverfa, á opnum svæðum og við sjávarsíðu (sjá mynd 47). Við gönguleiðir er komið fyrir gróðri, 

bekkjum og upplýsingaskiltum um náttúrfar og sögu svæðisins. Opin svæði eru til leikja og 

útiveru innan deiliskipulagsins þ.e. grenndarvellir, almenningsgarðar og skólalóð. Á nokkrum 

stöðum á skipulagssvæðinu verður trjágróður gróðursettur á bæjarlandi til skólmyndunnar og 

afmörkunar bæjarrýmis. Uppbygging og viðhald verður á vegum Reykjanesbæjar. Óhreyfð, 

opin náttúrusvæði verða varðveitt eins og ósnortin og kostur er. 

Miðsvæði Hafna mun vera við Kirkjuvogskirkju og svæði við fornminjar. Á miðsvæði er 

miðbæjartorg fyrir samkomur, t.d. markaði, tónleika eða hátíðarhöld. Miðsvæði mun vera 

tengt skólalóð leik- og grunnskólans á svæðinu og við fornminjarnar. Söguleið er göngu- og 

hjólreiðastígur sem tengir saman byggð, náttúru og samfélag í þéttbýliskjarnanum. Leiðin fer frá 

félagsheimili Hafna, sem mun gegna nýju hlutverki sem Lýðháskóli, gegnum miðbæjartorgið 

að fræðslusetrinu. En söguleg vídd svæðisins er helsta forsenda fyrir söguleiðinni og mun leiðin 

auka staðarandann.



64

Mynd 47. Gönguleið í Höfnum, snið C1-C2.

Heimsmarkmið 4: Menntun fyrir alla

Hafnir geta borið mun fleiri íbúa en það gerir í dag. Það eru 111 íbúar í Höfnum 

en með aukinni byggð og auknum fólksfjölda mun leik- og grunnskóli og 

önnur þjónusta eiga möguleika á að vaxa og dafna (sjá mynd 48), það styður 

við heimsmarkmið 4 sem er menntun fyrir alla. Þar er lagt áherslu á að tryggja 

öllum jafnan aðgang að góðri menntun og tækifæri til náms alla ævi. Að allir ljúkri góðri 

grunnskólamenntun á jafnréttisgrundvelli án endurgjalds, að öllum sé tryggður jafn aðgangu að 

góðu tækni-, starfs- og framhaldsnámi og að ungmenni og fullorðnir búi yfir hagnýttri kunáttu á 

sviði tækni- og starfsmenntunar til þess að geta gengt viðeigani störfum, fengið mannsæmandi 

vinnu og stundað frumkvöðlastarfsemi. Í Höfnum er aðstaða fyrir leiksvæði er við skóla og inn 

í hverfum. Skóli fyrir skipulagssvæðið verður miðsvæðis. Skólinn er fyrir börn á leikskólaaldri 

og við fyrstu stig grunnskóla, 1.- 4. bekk. 

Skóli er forsenda fyrir lífvænlegu samfélagi og getur lýðháskóli verið fyrsta skrefið í átt 

að aukningu íbúa. Lýðháskólinn á Flateyri hefur haft jákvæð áhrif á uppbyggingu á Flateyri á 

Vestfjörðum, en samfélagsþátttaka nemenda er mikilvægur hluti af gildum skólans. Það er rík 

áhersla á að nemendur og íbúar í sveitarfélaginu vinni saman að því að auðga mannlífið með 

því að efna til viðburða, stuðla að samveru eða auka þjónustu og afþreyingu í bæjarfélaginu 

(Lýðháskólinn á Flateyri, á.á.). Lýðháskóli í Höfnum getur lagt áherslu á náttúru, samfélag og 

ferðaþjónustu.

Mynd 48. Framtíðarsýn þjónustu í Höfnum, snið B1-B2.
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Heimsmarkmið 7: Sjálfbær orka

Á Suðurnesjum fá heimili heitt vatn, kalt vatn og raforku frá HS Veitum hf. 

og HS Orku hf. HS Orka hf. sér um framleiðslu og sölu á raforku, en þeirra 

helsta hlutverk er að fjölnýta auðlindir á sjálfbæran hátt til virkjunar og sölu 

á vistvænni orku (HS Orka, á.á.). HS Veitur hf. sjá um sölu og dreifinu til 

heimila. Þetta styður heimsmarkmið 7 sem er sjálfbær orka. Þar er lagt áherslu á að tryggja 

á öllum aðgang að öruggari og sjálfbærri orku á viðráðanlegu verði. Árið 2030 á hlutfall 

endurnýjanlegrar orku af orkugjöfum heimsins að aukast verulega. Í Höfnum er lögð áhersla á 

vistvænni ferðamáta, hvati verður að nota almenningssamgöngur, hjólreiðar eða rafmagsbíla til 

að ferðast milli staða. Bílstöð er staðsett í Höfnum en þar verða hleðslustöðvar fyrir rafmagnsbíla 

og aðstaða til að viðhalda bílum. Göngu- og hjólareiðastígur við sjávarsíðu getur tengt Hafnir 

við nærliggjandi sveitarfélög, Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ og Grindavík. Hafnir eru í 14 km 

fjarlægð frá Reykjanesbæ og 26 km frá Grindavík og er það raunsær kostur fyrir íbúa Hafna að 

hjóla til og frá vinnu í nágrannasveitarfélögum. Tækifæri er fyrir sveitarfélögin á svæðinu að 

gera hjólaleið um Reykjanesið. Smábátahöfn í Höfnum gefur íbúum og gestum valkost til að 

ferðast á milli landshluta á báti, en smábátahöfn hefur viðlegu fyrir 10 bára á 2 m dýpi.  

Heimsmarkmið 9: Nýsköpun og uppbygging

Fjölgun á Reykjanesi kallar á aukna þjónustu og mikinn þrýsting á þá innviði sem 

eru fyrir á svæðinu. Ferðaþjónusta hefur haft áhrif á þessa þróun samfélagsins 

með beinum og óbeinum hætti. Ferðaþjónusta er stærsta atvinnugreinin með um 

26% starfa á svæðinu (Ferðamálastofa og Markaðsstofa Reykjesness, 2018). 

Fræðslusetur mun vera við smábátahöfn Hafna. Fræðslusetrið mun taka á móti gestum og vera 

miðstöð upplýsinga fyrir svæðið. Hafnir getur verið fyrsti áfangastaðurinn fyrir ferðamenn á 

Reykjanesi. Bláa Lónið hf. og Reykjanes Unesco Global Geopark hafa gengið til samstarfs en 

markmið samstarfsins felur m.a. í sér að styrkja Reykjanesið sem áfangastað, hvetja til nýjunga 

í náttúrutengdri sköpun, bæta þekkingu, viðhorf og verndarstöðu og draga fram og viðhalda 

menningararfleið  svæðanna (Víkurfréttir, 2019-á). Fræðslusetur í Höfnum er forsenda fyrir 

upplýsingagjöf til íbúa og gesta varðandi mikilvægi lífs á landi. Það syður við heimsmarkmið 

9 sem er nýsköpun og uppbygging, það felur í sér uppbyggingu traustra innviða, stuðla að 

sjálfbærri iðnvæðingu og hlúa að nýsköpun. Atvinnuhúsnæði við smábátahöfn fær nýtt hlutverk 

sem fræðslusetur. 
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Heimsmarkmið 11: Sjálfbærar borgir og samfélög

Í tillögunni er gert grein fyrir hverfisvernd sem er vegna minja um búsetulandslag. 

Heildarfjöldi nýrra íbúða eru 100, miðað við 4.0 íbúa á hverja íbúð og er því 

áætlað að rúmlega 600 íbúar komi til með að búa á svæðinu fullbyggðu. Ný 

byggð fellur að núverandi byggð sem myndar þéttari hverfi. Við hönnun 

bygginga skal miða að því að bygging falli sem best að því landi sem fyrir er á viðkomandi lóð. 

Leitast var við að mynda skjólgóð útidvalarsvæði sem snúa í suður. Við breytingu er gert ráð 

fyrir grænu svæði umhverfis byggð og við tengingar milli hverfa (sjá mynd 49). Þetta styður við 

heimsmarkmið 11 sem er sjálfbærar borgir og samfélög. Þar er lögð áhersla á að gera borgir og 

íbúðarsvæði örugg, sjálfbær og öllum aðgengileg.

Mynd 49. Framtíðarsýn byggðar í Höfnum, snið A1-A2. 

Byggingar gegna mikilvægu hlutverki í skipulagi. Staðsetningar bygginga hefur áhrif á 

nærveður, formfræði byggðar og legu gatna og stíga. Lega bygginga tekur mið af hugmyndafræði 

Guðmundar Hannessonar (2017) er varðar sól og skjól við híbýli fólks. Byggingar eru því að 

hámarki 2 hæðir auk kjallara. Vistvænar samgöngur eru ein forsenda fyrir nýju skipulagi í 

Höfnum, sérstök áhersla er lögð á göngu- og hjólastíga með aðgengi fyrir alla. Samkvæmt 

heimsmarkmiði 11 um sjálfbærar borgir og samfélög eiga allir árið 2030 að geta orðið sér úti um 

fullnægjandi og öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði og að grunnþjónusta standi öllum til boða. 

Einnig á að draga úr skaðlegum umhverfisáhrifum, með því að bæta loftgæði og meðhöndlun 

úrgangs. Hafnir styðja við þetta markmið, þar sem grunnþjónsta eykst með auknum íbúafjölda. 

Gert er ráð fyrir léttum iðnaði syðst í þéttbýliskjarna Hafna. Sett er krafa um að iðnaður megi 

ekki skapa óeðileg óþægindi vegna lyktar, hávaða eða óþrifnaðar né að starfsemin dragi að sér 

óeðlilega mikla umferð. Framtíðar byggð fellur að núverandi byggð (sjá myndir 50-51).
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Núverandi 
byggð

Framtíðar 
byggð

Mkv. 1:10.000

[Academic use only] 

Mynd 50. Ný byggð í Höfnum.

Mynd 51. Yfirlitsmynd af Höfnum.
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Heimsmarkmið 14: Líf í vatni

Strandlengja í Höfnum er látin ósnortin en við sjóvarnargarð er gerð gönguleið. 

Það styður við heimsmarkmið 14 sem er líf í vatni. Þar er lagt áhersla á að 

vernda og nýta hafið og auðlindir þess á sjálfbæran hátt. Draga þarf úr 

mengun frá starfsemi á landi, þar með talið rusli í sjó og mengun af völdum 

næringaefna. Árið 2020 skal vera búið að vernda að minnsta kosti 10% af strandlengjum 

heimisins. Skólphreinsistöð í Höfnum getur unnið að markmið 14, með lágmörkun mengunar 

af völdum manna, ásamt því að lágmarka neyslu íbúa og að mikilvægt sé að íbúar flokki úrgang. 

Heimsmarkmið 15: Líf á landi

Ósar eru mikilvægt fuglsvæði og er því látið ósnortið. Það styður við 

heimsmarkmið 15 sem er líf á landi. Þar er lögð áhersla á að vernda og endurheimta 

vistkerfi á landi og stuðla að sjálfbærri nýtingu þeirra, vinna að sjálfbærri stjórn 

skóga, berjast gegn eyðimerkurmyndun, stöðva jarðvegseyðingu, endurheimta 

landgæði og sporna við hnignun líffræðilegrar fjölbreytni. Þétting byggðar á þegar byggðum 

svæðum, eins og í tillögu, styður við heimsmarkmið 15.
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7. Niðurstöður
Við upphaf verkefnis voru lagðar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:

 Hver er staða Hafna á Suðurnesjum í skipulagsmálum?

 Hver er æskileg framtíðarsýn Hafna í samræmi við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna  

 um sjálfbæra þróun?

Í Höfnum er gildandi aðalskipulag Reykjanesbæjar 2015-2030 en ekki er gildandi deiliskipulag 

í þéttbýliskjarnanum. Sett fram grunnur að deiliskipulagi í Höfnum á Suðurnesjum. Markmiðið 

var að leysa skipulagið í anda sjálfbærrar þróunar með heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna 

um sjálfbæra þróun. 

Náttúran í Höfnum er kraftmikil og eru miklir útivistarmöguleikar. Gönguleið við sjávarsíðan 

nýtist til að tengja saman náttúru, umhverfi og lífríki. Með uppbyggingu á fræðslusetri við 

smábátahöfnina er kominn viðkomustaður fyrir íbúa og gesti til að staldra við á leið sinni 

um Reykjanesskaga. Hafnir eru landfræðilega vel staðsettar, með tillit til atvinnutækifæra. 

Alþjóðlegur flugvöllur er í um 14 km fjarlægð og höfuðborgarsvæðið er í um klukkustundar 

fjarlægð. Þegar herinn fór frá Íslandi 2006 jók ferðaþjónustan hlutdeild sína, einkum í tengslum 

við stækkun Keflavíkurflugvallar og aukinna umsvifa þjónustuaðila við flugiðnaðinn, sem má 

tengja til aukins fjölda ferðamanna til landsins.

Hafnir geta verið einstakur þéttbýliskjarni fyrir fjölskyldur sem vilja búa í úthverfi frá 

höfuðborgarsvæðinu. Skipulagstillaga gerir ráð fyrir um 600 íbúum að svæðinu fullbyggðu.  

Skipulag byggir á hugmyndafræði Guðmundar Hannessonar, að allir íbúa fái aðgengi að 

sólarljósi og skjóli í híbýlum sínum. Með auknum íbúafjölda í Höfnum verður hægt að byggja 

upp nærþjónustu, með áherslu á þjónustu og atvinnu. Takmarkandi þættir við uppbyggingu 

þéttbýliskjarnans er náttúruvá, en það eru hækkandi sjávarstaða, flóðahætta og eldstöðvakerfi á 

Reykjanesskaga. Hverfisvernd í Höfnum er meginforsenda skipulagstillögu og raskar tillagan 

ekki einu best varðveitta búsetulandslagi á Suðurnesjum. Lögð er áhersla á menntastofnanir, 

en leik- og grunskóli er staðsettur við miðsvæði og lýðháskóla er úthlutað lóð syðst í bænum 

með svæði til uppbyggingar á nemendaíbúðum. Saga Hafna mun vera sjáanlegri sem birtist á 

söguleið, sem er göngu- og hjólreiðastígur sem tengir saman byggð og náttúru. Áningarstaðir 

eru á stígnum með upplýsingaskiltum um svæðið. Göngustígur við sjávarsíðu er hluti af 

söguleiðinni. Fræðslusetur verður við smábátahöfn Hafna, en setrið er upplýsingamiðstöð 

fyrir íbúa og gesti. Í tillögu að nýju skipulagi er framtíðarbyggð við aðkomuveg Hafna og á 

landbúnaðarsvæði. 
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Skipulag er alltaf tengt staðsetningu og er því nátengt landinu. Gæði skipulags ráðast 

meðal annars að því hve vel það er sniðið að legu landsins. Á vissan hátt er landslagið rammi 

skipulagsins. Íslenskt landslag er stórbrotið, mikilfenglegt og oft á tíðum hrikalegt. Í því liggur 

fegurð þess (Sigríður Kristjánsdóttir, 2016, 17. nóvember).

Skipulagstillaga leggur áherslu á sjö af 17 heimsmarkmiðunum Sameinuðu þjóðanna 

um sjálfbæra þróun (sjá mynd 53), greiningum var skipt í náttúrufarslegar-, manngerðar- og 

hagrænar forsendur. Skipulagstillaga var samþætting ólíkra þátta.

Leik- og grunnskóli

Lýðháskóli

Strandlengja

Lágmörkuð mengun

Vistvænar samgöngur

Auðlindir úr nágrenni

Mikilvæg fuglasvæði

Verndun vistgerða

Líffræðileg fjölbreytni

Ferðaþjónusta

Fræðslusetur

Útivera og hreyfing

Umferðaröryggi

Miðbæjartorg

Hverfisvernd

Þétting byggðar

Grunnþjónusta

Nærumhverfi

Mynd 52. Skipulagstillaga samkvæmt heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna.
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8. Umræður
Skipulagsfræði er þverfaglegt fag sem felur í sér samþættingu ólíkra þátta, hópa og viðhorfa. 

Náttúrufar, veðurfar, samfélag, hagfræði, lagaumhverfi, tækni, menning, fagurfræði, saga 

landsins og byggðaþróun eru forsendur fyrir skipulagi. Samkvæmt Skipulagslögum nr. 123/2010 

er allt land skipulagsskylt og er því mikilvægt að skipulagsfræðingar beita gagnrýnni hugsun við 

samþættingu. Menntun skipulagsfræðinga er víðtæk og nær til ólíkra greina eins og vistfræði, 

lögfræði, hagfræði, verkfræði, félagsfræði og byggingarlistar. Sérhæfing skipulagsfræðinga felst 

m.a. í því að samhæfa niðurstöður sérfræðina og samræma ólík sjónarmið hagsmunaaðila þegar 

ákvarðanir eru teknar um framtíðarnotkun lands og auðlinda, s.s. við skipulag íbúðasvæða, 

samgagna og staðarval stóriðju (Sigríður Kristjánsdóttir, 2007). 

Skipulag er stjórntæki fyrir sveitarfélögin til að stýra þróun og uppbyggingu sveitarfélagasinsí 

gegnum breytingar. Sveitarstjórnarmenn líkt og almenningur í landinu virðast ekki alltaf átta 

sig á tilgangi og markmiðum skipulags. Góðar og vel ígrundaðar skipulagsáætlanir með skýr 

markmið um þróun og uppbyggingu geta komið í veg fyrir svokölluð skipulagsslys, sem oft 

eru blásin upp í fjölmiðlum. Sjaldnar er fjallað um skipulag sem er vel heppnað (Sigríður 

Kristjánsdóttir, 2016, 15. desember). Skipulagsvinna er marþætt og flókið ferli þar sem 

að allir þættir þurfa að falla saman til að skapa öflugt samfélag. Til að þetta megi takast er 

nauðsynleg samvinna þverfaglegs vinnuhóps. Forsenda fyrir góðri skipulagsvinnu er að nýta 

grunnrannsóknir úr öðrum fræðasviðum sem taka tillit til aðstæðna og umhverfis á hverju svæði 

(Sigríður Kristjánsdóttir, 2007). 

Reykjanesbær ætti hafa það markmið að deiliskipuleggja Hafnir. Hafnir á Suðurnesjum er 

þéttbýliskjarni sem býr yfir styrkleikum og tækifærum sem nýtast við uppbyggingu en á Íslandi 

eru fjölmörg sjávarþorp á stærð við Hafnir sem standa frammi fyrir sambærilegum veikleikum 

og ógnunum. Hugmynd að framhalds verkefni felur í sér greiningu á öðrum sambærilegum 

þéttbýliskjörnum sem hafa verið mikilvægir staðir árum áður. Yfirleitt er takmörkuð uppbygging 

á þessum stöðum og er því mikilvægt að mynduð sé framtíðarsýn og sköpuð séu tækifæri til 

uppbyggingar. Íbúarnir ættu að vera teknir inn í skipulagsvinnu, því þeir búa oft yfir þekkingu 

á staðháttum og það eru fáir staðir sem ekki búa yfir einhverri sál sem vert er að varðveita. 

Mikilvægt er við skipulagsgerð að huga jafnt af notkun og hönnun (Sigríður Kristjánsdóttir, 

2017).
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