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Formáli
Hér á eftir fer húsakönnun fyrir Keldur og Keldnaholt og tekur til húsa sem standa á
afmörkuðum svæðum í landi jarðanna Grafar (Grafarholts), Keldna og Lambhaga norðvestan
Vesturlandsvegar (sjá mynd 1). Könnunin er unnin að beiðni Betri samgangna ohf. vegna
fyrirhugaðrar skipulagsvinnu fyrir svæðið.
Borgarsögusafn Reykjavíkur, áður Minjasafn Reykjavíkur, hefur um árabil gert
húsakannanir1 í samræmi við ákvæði 37. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, þar sem segir:2
Þegar unnið er deiliskipulag í þegar byggðu hverfi skal lagt mat á varðveislugildi
svipmóts byggðar og einstakra bygginga sem fyrir eru, með gerð húsakönnunar.
Ákvæði um skráningu menningarminja er jafnframt að finna í lögum um menningarminjar
nr. 80/2012 sem tóku gildi 1. janúar 2013. Fjallað er um skráningu vegna skipulags í 16. gr. þar
sem segir að skráning fornleifa, húsa og mannvirkja skuli fara fram áður en gengið er frá
aðalskipulagi eða deiliskipulagi.3
Í skipulagsreglugerð er húsakönnun skilgreind sem „[u]pplýsingar um byggð sem fyrir
er og mat á varðveislugildi svipmóts byggðar og einstakra bygginga, þar sem m.a. er skoðað
byggingar- og menningarsögulegt samhengi“.4 Húsakönnun er skilgreind á sambærilegan hátt
í leiðbeiningum Minjastofnunar sem „byggingarlistaleg og menningarsöguleg könnun sem
byggir á skráningu húsa og mannvirkja sem studd er sagnfræðilegum heimildum,
vettvangskönnun og mati á varðveislugildi einstakra húsa, húsasamstæða, byggðaheilda og
svipmóti byggðar.“5
Tilgangur húsakannana og skráningar menningarminja er að „tryggja verndun og
varðveislu menningararfsins. Með gerð húsakannana fæst yfirlit yfir byggingararfinn sem
leggur grunn að því að unnt sé að móta stefnu um verndun hans“ og stuðlar að því að ákvarðanir
sem varða verndun og/eða breytingar á byggð eða einstökum húsum byggi á faglegum grunni
og séu teknar af þekkingu á því gildi sem þau hafa fyrir umhverfi, sögu og byggingarlist.6

Nóvember 2022
María Karen Sigurðardóttir
deildarstjóri minjavörslu og rannsókna
Borgarsögusafni Reykjavíkur

Sjá Vef. „Skýrslur: Húsakannanir og fornleifaskýrslur,“ Borgarsögusafn Reykjavíkur, síðast uppfært okt. 2022,
https://borgarsogusafn.is/utgafa/skyrslur.
2
Skipulagslög nr. 123/2010, 37. gr., 5. mgr.
3
Lög um menningarminjar nr. 80/2012.
4
Skipulagsreglugerð nr. 90/2013, 1.3. gr.
5
Guðlaug Vilbogadóttir, Guðný Gerður Gunnarsdóttir og María Gísladóttir, Húsaskráning – Huginn –
Húsakönnun, 4.
6
Vef. „Skráning vegna skipulags - húsakönnun - Huginn,“ Minjastofnun Íslands, sótt okt. 2022,
https://www.minjastofnun.is/hus-og-mannvirki/skraning-vegna-skipulags-husakonnun-huginn/.
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1 Saga svæðisins
1.1 Staðsetning, staðhættir og afmörkun svæðisins
Hér fer á eftir fer könnun sem tekur til húsa sem standa á afmörkuðum svæðum á fyrrum landi
jarðanna Grafar (Grafarholts), Keldna og Lambhaga. Stærsti hluti svæðisins tilheyrði jörðinni
Keldum og er verkefnið kennt við Keldur og Keldnaholt. Svæðin sem um ræðir eru land
lögbýlisins Keldna við Keldnaveg 1-25, sem er aðsetur Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í
meinafræði, auk Keldnavegs 27 (alls 85,2 ha), lóðin Völundarhús 1 (0,37 ha), lóð
rannsóknarstöðvanna á Keldnaholti við Árleyni 2-22 (30,62 ha), lóð Tækniskólans við Árleyni
4 (0,26 ha) og lóð tilraunastöðvarinnar að Korpu við Blikastaðaveg 25 (18,5 ha).

Mynd 1. Svæðin liggja norðvestan Vesturlandsvegar og er afmörkun þeirra sýnd hér með svartri brotalínu.7
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Grunnur úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Kortavinnsla: Þórarinn Jón Jóhannsson, Umhverfis- og
skipulagssviði Reykjavíkurborgar (Landupplýsingar).
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1.2 Svæðið á fyrstu áratugum 20. aldar
Landsvæðin sem hér eru til umfjöllunar tilheyrðu áður jörðunum Keldum, Gröf/Grafarholti og
Lambhaga í Mosfellssveit.8 Þær jarðir voru lagðar undir lögsagnarumdæmi Reykjavíkur árið
1943, með lögum nr. 53/1943, hluti Grafarholts var þó ekki felldur undir lögsagnarumdæmið
fyrr en árið 1953.9
Einar Benediktsson skáld og athafnamaður keypti Keldur og fleiri jarðir árið 1897.
Ábúendur, Guðni Guðnason og fjölskylda bjuggu þó áfram á Keldum, enda hafði Einar fyrst
og fremst áhuga á laxveiðiréttindum. Faðir hans Benedikt Sveinsson keypti síðan jörðina af
honum árið 1898, en Benedikt lést ári síðar.10 Þegar landamerkjasamningur var gerður milli
jarðanna Keldna og Grafar árið 1909 var hann undirritaður af Vilborgu Guðnadóttur þáverandi
eiganda Keldna og Birni Bjarnarsyni eiganda Grafar.11
Kort danska herforingjaráðsins sem uppmælt var árið 1908 af Keldum og nágrenni sýnir
mýrlendi upp frá Grafarvogi en stórgrýti á Keldnaholti. Meðfram Korpu (Korpúlfsstaðaá)
skiptust á beitarhagar og grýttir melar. Kringum býlin voru ræktuð tún.

Mynd 2. Kort af svæðinu frá 1908 (útg. 1909).12

8

Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir, Keldur og Keldnaholt.
Fornleifaskráning á landsvæðum innan jarðanna Keldna, Grafar og Lambhaga.
9
Lög um stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur nr. 52/1943
10
Guðjón Friðriksson, Einar Benediksson Ævisaga I, bls. 220.
11
Vef: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Örnefnasafn, nafnid.is. Guðlaugur R. Guðmundsson,
„Grafarholt,“ https://nafnid.is/ornefnaskra/25504, sótt, okt. 2022.
12
Generalstabens topografiske Afdeling, 27 Reykjavik N.A., hluti af korti.
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Torfbær var að Keldum13 en hann var rifinn upp úr 1920. Samkvæmt brunavirðingargjörð var
síðasti eigandi hans Vilborg Guðnadóttir. 14 Páll Magnússon járnsmiður keypti jörðina árið
1916,15 en hann var fæddur að Lambhaga og uppalinn þar.16 Hann byggði upp á Keldum,
íbúðarhús og útihús úr tilhöggnu gjóti um 1920.17 Sagt var að húsið læki og því var það
járnklætt, sennilega bárujárni. Þegar Háskóli Íslands tók við jörðinni fyrir rannsóknarstarfsemi
voru húsin múrhúðuð með skeljasandi en síðar máluð. Sonur Páls, Jóhann (f. 1931) telur mjög

Mynd 3. Norðvesturhlið gamla íbúðarhússins á Keldum. Sambyggð þeirri hlið var hlaða. Þak hlöðunnar er nú
hrunið þannig að við blasir hvernig veggir eru hlaðnir úr tilhöggnu grjóti. Húsin voru síðar járnklædd og loks
múrhúðuð og máluð eftir að Háskóli Íslands tók við jörðinni.18

13

Sjá nánar um eldri byggð í: Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir, Keldur og
Keldnaholt. Fornleifaskráning á landsvæðum innan jarðanna Keldna, Grafar og Lambhaga.
14
Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar. HerMos 2003/17, Vátryggingabók Mosfellshrepps 1909-1932, Keldur, 15.
október 1920.
15
Minjastofnun Íslands. Minnisblað Jóhanns Pálssonar dags. 15.12.05 [2015] til Minjastofnunar Íslands,
„Byggingar sem Páll Magnússon, járnsmiður, lætur reisa.“
16
Jón Guðnason, „Páll Magnússon járnsmiður – minning,“ 2. apríl 1960.
17
Minjastofnun Íslands. Pétur H. Ármannsson, Keldnavegur 23 (Keldnavegur 1-25), 112 Reykjavík, minnisblað
úr vettvangsferð, dags. 18. des. 2015.
18
Borgarsögusafn Reykjavíkur. Ljósmynd, 27.4.2022, (ljósm. MBM).
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líklegt að Einar Erlendsson hafi hannað húsin, en þeir Páll voru góðir vinir og Einar hannaði öll
hús sem Páll lét reisa.19 Íbúðarhúsið stendur enn og útihús að hluta (nú Keldnavegur 23). Jón
Ingimarsson búfræðingur og fjölskylda hans bjuggu á Keldum árið 192020 en Páll seldi jörðina
1924.21 Ólafur Jónsson sem var einn af fyrstu vélstjórum landsins,22 keypti jörðina en hann og
kona hans Guðrún Eyjólfsdóttir gerðust bændur að Keldum. Á þessum árum voru útihús reist
norðaustan við hlöðu og fjós (nú Keldnavegur 21). Þau hjón seldu ríkinu síðan jörðina um
1940.23

1.3 Ríkissjóður eignast Keldur
Árið 1929 voru samþykkt lög frá Alþingi sem heimiluðu að setja á stofn rannsóknar- og
tilraunastofu „í þarfir atvinnuveganna.“ Verkefnin voru einkum tengd matvælaframleiðslu, þ.e.
búfjársjúkdómum, fóðri og verkun á kjöti og fiski.24 Í framhaldi af því eða sex árum síðar var
Rannsóknarstofnun Háskóla Íslands stofnuð með lögum samþykktum á Alþingi árið 1935 en
hlutverk hennar var að sinna hagnýtum rannsóknum í þágu atvinnuveganna. Fjórum árum síðar
var nafni stofnunarinnar breytt í Atvinnudeild Háskóla Íslands.25 Skömmu síðar voru ný lög
sett um náttúrurannsóknir (nr. 68/1940) og lögin um Rannsóknarstofnun Háskólans felld inn í
þau með breytingum. Jafnframt var Rannsóknaráði ríkisins falin stjórn Atvinnudeildarinnar.26
Um þetta leyti keypti ríkissjóður jörðina Keldur í Mosfellssveit með það fyrir augum að
þar myndi atvinnudeild háskólans vinna að rannsóknum.27 Í viðtali við Níels Dungal í
Morgunblaðinu á ágúst 1941 kemur fram að ríkissjóður hafi keypt Keldur árið áður,28 fyrir 65
þús. krónur, en nú þurfi að koma upp „peningshúsum, sem hæfa rannsóknunum og
tilraunastarfseminni. Byggja þarf m. a. hesthús fyrir 20—30 hesta, þar sem auðvelt er að koma
við öllu því hreinlæti, sem nauðsynlegt er við blóðvatnsframleiðslu.“29 Í tímaritinu Frey 1. apríl
1942 er birt skýrsla Tilraunaráðs búfjárræktar um starfsemi þess árið 1941 og þar kemur fram
að á Rannsóknarstofu Háskólans og að Keldum hefi verið unnið áfram að rannsóknum á
garnaveiki, mæðiveiki og fleiri dýrasjúkdómum. Þar segir ennfremur, „Vegna þess að á þessu
ári[1941] fóru fram flutningar frá Austurhlíð að Keldum, og að unnið var þar að
byggingarframkvæmdum, girðingum og öðrum undirbúningi og umbótum, var aðstaða þar
mjög erfið til allra rannsókna, og því ekki hægt að vinna að þeim eins og þurft hefði“30 en ríkið
hafði áður leigt Austurhlíð (við Reykjaveg) fyrir húsdýr í rannsóknarskyni. Í skýrslunni segir
enn fremur, „Byrjað hefur verið á að reisa nokkrar byggingar á Keldum, og gera við gamlar

19

Minjastofnun Íslands. Minnisblað Jóhanns Pálssonar dags. 15.12.05 (2015) til Minjastofnunar Íslands
„Byggingar sem Páll Magnússon, járnsmiður, lætur reisa.“
20
Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar. HerMos 2001/01. B-5:5. Íbúaskrár í Mosfellshreppi 1906-1920
21
Jóhann Pálsson, Kálfamói, 6.
22
„Vélstjórastéttin,“ 6.júní, 1938.
23
Margrét Sveinsdóttir, „Guðrún Eyjólfsdóttir – minning,“ 11. desember 1983.
24
Lög um rannsóknir í þarfir atvinnuveganna, sþ. 29. apríl 1929.
25
Guðmundur Hálfdanarson, „Embættismannaskólinn 1911-1961,“ bls. 126.
26
Guðni Jónsson, Saga Háskóla Íslands, bls. 148.
27
Alþingistíðindi 1948-49, 68. löggjafarþing D. umræður: 776.
28
Í ræðu atvmrh. á Alþingi 19. nóv. 1948 kemur hinsvegar fram að Keldur hafi verið keyptar 1939.
29
„Tilraunabú Rannsóknarstofu háskólans á Keldum í Mosfellssveit,“ 19. ágúst 1941.
30
„Frá tilraunaráði búfjárræktar,“ 1. apríl 1942.
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byggingar þar. Enn vantar mikið á að byggingar á Keldum séu það á veg komnar, að aðstaða sé
þar til þess að vinna verulega að rannsóknum á búfjársjúkdómum.“31 Á þessum árum var reist
hús fyrir blóðtökuhesta og geymslur o.fl.32 Samkvæmt fasteignaskrá Þjóðskrár eru gripahús
reist árið 1942 (nú Keldnavegur 17) og bílskúr og verkstæði árið 1943 (nú Keldnavegur 19).33
Samhliða rannsóknum á dýrasjúkdómum, sem kröfðust einangrunar var einnig gert ráð fyrir að
jarðræktartilraunir væru stundaðar á Keldum. Þessi starfsemi átti þó illa saman sem leiddi til
ágreinings.34
Árið 1946 voru Keldur færðar undan yfirráðum Atvinnudeildarinnar til
rannsóknarstofnunar í meinafræði sem þá var í undirbúningi.35 Tilraunastöðin að Keldum var
formlega stofnuð með bráðabirgðalögum 4. júní 1946.36 Nokkuð lá á að stofna stöðina til að
hægt væri að þiggja styrk veglegan styrk Rockefellerstofnunarinnar til uppbyggingarinnar en
hann var bæði skilyrtur við hraða uppbyggingu og að vísindamaðurinn Björn Sigurðsson yrði
ráðandi við stofnunina en hann hafði þá þegar getið sér gott orð í Bandaríkjunum.37 Á meðan
lögin voru í bígerð var hafist var handa við uppbygginguna. Skipuð var byggingarnefnd og var
Björn Sigurðsson formaður hennar. Embætti húsameistara ríkisins var falið að gera teikningar
að húsum veturinn 1945-46. Guðjón Samúelsson var þá húsameistari en hann fól verkefnið
ungum arkitekt, Hannesi Kr. Davíðssyni, sem þá starfaði við embættið.3839

Mynd 4. Hús sem fyrir voru á Keldum þegar tilraunastöðin
var stofnuð árið 1946. Á efri mynd eru hús Keldnabýlisins
sem byggð voru 1920 til hægri, en til vinstri byggingar sem
reistar voru 1943. Á smærri mynd hér til vinstri er hús sem
reist var 1942 sem „hesthús fyrir serumhesta.“39

„Frá tilraunaráði búfjárræktar,“ 1. apríl 1942.
Afmælisnefnd rannsóknarstofnananna, Rannsóknir í þágu atvinnuveganna. Framfarir í 50 ár 1937-1987.
33
Vef. „Vefuppfletti fasteignaskrár,“ Þjóðskrá Íslands, sótt 6. júlí 2022, https://vefuppfletti.skra.is/.
34
Afmælisnefnd rannsóknarstofnananna, Rannsóknir í þágu atvinnuveganna. Framfarir í 50 ár 1937-1987.
35
Alþingistíðindi 1948-49, 68. löggjafarþing D. umræður: 776.
36
Alþingistíðindi 1946, 65. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 71-72.
37
Guðmundur Hálfdanarson, „Embættismannaskólinn 1911-1961,“ 220; Pálsson, „Dr. Björn Sigurðsson (19131959) A Memorial Tribute,“ 3.
38
Hannes Davíðsson, „Byggingarframkvæmdir að Keldum og árásarskrif trésmíðameistarans,“ 28. maí 1952;
Páll A. Pálsson, „Hannes Kr. Davíðsson,“ 16. maí 1995.
39
Sjá uppdrátt á mynd 5; Borgarsögusafn Reykjavíkur. Ljósmyndir, 27.4.2022, (ljósm. MBM).
31
32
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Mynd 5. Afstöðumynd af uppbyggingu á Keldum 1946, undirrituð af Guðjóni Samúelssyni og Hannesi Kr.
Davíðssyni 10. apríl, sþ. í byggingarnefnd degi síðar og móttekin af Birni Sigurðssyni 20. júní 1946.40

1.4 Tilraunastöðin að Keldum
Uppbyggingin Tilraunastöðvarinnar að Keldum hófst þegar lögin höfðu verið samþykkt
snemmsumars 1946. Fyrstu byggingarnar sem risu voru hús fyrir rannsóknarstofur og
skrifstofur,41 tvær byggingar fyrir skepnur, Dýrahús 1 og 2,42 auk íbúðarhúss fyrir
forstöðumann. Arkitekt að rannsóknarhúsi og dýrahúsum var Hannes Kr. Davíðsson, en Guðjón
Samúelsson undirritaði teikningarnar einnig sem húsameistari ríkisins. Íbúðarhús
forstöðumanns var hins vegar teiknað af Bárði Ísleifssyni arkitekt43 sem einnig starfaði hjá
embætti húsameistara ríkisins.
Starfsemi tilraunastöðvarinnar hófst formlega árið 1948 undir stjórn Björns
Sigurðssonar og varð strax árangursrík og eftirtektarverð. Á Keldum voru þróuð sérstök
blóðpróf til að greina sýktar skepnur og jafnframt bóluefni sem reyndist vel bæði innanlands og
erlendis. Rannsóknir Björns og samstarfsmanna hans og skilgreiningar á hæggengum
40

Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Keldnavegur 1-25,
Rannsóknarstofa að Keldum, afstöðumynd. Teiknistofa húsameistara ríkisins, Guðjón Samúelsson, Hannes Kr.
Davíðsson, BN 222/46, sþ. 11. apríl 1946.
41
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Keldnavegur 1-25,
Rannsóknarstofa að Keldum. Teiknistofa húsameistara ríkisins, Guðjón Samúelsson, Hannes Kr. Davíðsson, BN
222/46, sþ. 11. apríl 1946. (Keldnavegur 3).
42
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Keldnavegur 1-25,
Rannsóknarstofa að Keldum, dýrahús1; dýrahús 2 Teiknistofa húsameistara ríkisins, Guðjón Samúelsson,
Hannes Kr. Davíðsson, BN 223/46, sþ. 11. apríl 1946. (Keldnavegur 13 og Keldnavegur 15).
43
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Árleynir 2-22 (sic),
Íbúðarhús að Keldum. Bárður Ísleifsson, BN 482/46, sþ. 27. júní 1946. (Keldnavegur 1)
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veirusjúkdómum voru brautryðjendaverk á alheimsvísu. Er enn vitnað til þeirra sem „The
legacy of Dr. Bjorn Sigurdsson.“ Vísindastarfið á Keldum öðlaðist þannig snemma
alþjóðaviðurkenningu sem hefur reynst mikilvægur grunnur að þeim rannsóknum sem eru
stundaðar þar og víðar, enda tilraunastöðin talin ein mikilvægasta rannsóknarstöð Háskólans.44

Mynd 6. Tilraunastöðin að Keldum á upphafsárum hennar. Lengst til vinstri sjást hauggeymslur, þá Dýrahús 2
(nú horfið) og skorsteinn sem tengdur var brennsluofni, til baka sér í eldra hesthús, þá Dýrahús 1 (nú endurbyggt
í annarri mynd) og loks Rannsóknarhús I.45

Eftir því sem starfsemi tilraunastöðvarinnar óx fjölgaði húsum á svæðinu. Árið 1954 var
byggt hesthús nokkuð vestan við dýrahúsin og hlaða áföst við það.46 Hesthúsið er með sama
yfirbragði og dýrahúsin, enda einnig hannað af Hannesi Kr. Davíðssyni. Ellefu árum síðar eða
1965 var þriðja dýrahúsið reist milli Dýrahúss 2 og hesthússins, sömuleiðis hannað af Hannesi
og stendur það hús óbreytt að ytra útliti. Samhliða óx þörf á auknu rými fyrir rannsóknarstörf
og árið 1958 var hafin bygging á nýju rannsóknarhúsi sem Hannes hannaði. Húsið stendur
suðvestan við eldra rannsóknarhús og er tengt við það með glergangi. Byggingarár
Rannsóknarhúss II er skráð 1960 en starfsemi í því hófst 1964.47 Byggingin ber stíleinkenni
höfundar, og hefur hátt byggingarlistarlegt gildi enda var hún friðuð að ytra byrði árið 1999.
Friðun tekur einnig til fastra innréttinga í bókasafni, sem eru vandaðar að hönnun og gerð.48

Vef. „Fróðleikur um Keldur,“ Keldur, sótt okt. 2022, https://keldur.is/is/um-keldur/frodleikur-um-keldur;
Afmælisnefnd rannsóknarstofnananna, Rannsóknir í þágu atvinnuveganna. Framfarir í 50 ár 1937-1987.
45
Ljósmynd Páll Sigurðsson (ódags.), ljósmynd úr einkasafni.
46
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Keldnavegur 1-25,
Tilraunastöðin að Keldum. Hesthús og hlaða. Hannes Kr. Davíðsson, BN 580/54, sþ. 5. ág. 1954.
47
Vef. „Vefuppfletti fasteignaskrár,“ Þjóðskrá Íslands, sótt 6. júlí 2022, https://vefuppfletti.skra.is/; Vef.
„Fróðleikur um Keldur,“ Keldur, sótt okt. 2022, https://keldur.is/is/um-keldur/frodleikur-um-keldur.
48
Vef. „Friðlýst hús og mannvirki, Reykjavík,“ Minjastofnun Íslands, sótt okt. 2022,
https://www.minjastofnun.is/hus-og-mannvirki/fridlyst-hus-og-mannvirki/reykjavik/nr/435.
44
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Mynd 7. Dýrahús 3 á Keldum. Húsið er hið eina sem eftir er af þremur áþekkum húsum sem áður
stóðu hlið við hlið á tilraunastöðinni. Útliti Dýrahúss 1 hefur verið gjörbreytt og Dýrahús 2 rifið.49

Mynd 8. Rannsóknarhús I og II á Keldum 2007. Á myndinni sést hvernig húsin eru tengd með
glergangi. Ásýnd Rannsóknarhúss I er nokkuð breytt eftir að það var klætt steni-plötum.50

Síðasta hús sem reist var á Keldum eftir teikningum Hannesar Kr. Davíðssonar er fjárhús
ásamt hlöðu, þar sem einnig er aðstaða til rannsókna á skepnum.51 Húsið var reist árið 1971 og
stendur í um 300 m fjarlægð suðaustur af húsaþyrpingunni á Keldum.
Þörf fyrir rannsóknir á fiskisjúkdómum jókst eftir að fiskeldisstöðvum fjölgaði uppúr
1980, en aðstaða til slíkra rannsókna var af skornum skammti sem hamlaði greininni.
Rannsóknaráð ríkisins, Reykjavíkurborg, Háskóli Íslands, Tilraunastöðin að Keldum,
landbúnaðarráðuneytið, sjávarútvegsráðuneytið og Landsamband fiskeldis- og hafbeitarstöðva
sameinuðust árið 1989 um byggingu rannsóknarstöðvar fisksjúkdóma.52 Árið 1991 var

49

Borgarsögusafn Reykjavíkur. Ljósmynd, 27.4.2022, (ljósm. MBM).
Ljósmyndasafn Reykjavíkur. L01120207 vetur, ljósm. Vilhelm Gunnarsson, febrúar 2007. Hluti af mynd.
51
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Keldnavegur 1-25,
Tilraunastöðin að Keldum. Fjárhús og hlaða. Hannes Kr. Davíðsson, BN 17/71, sþ. 28. jan. 1971.
52
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, Ársskýrsla 1991.
50
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rannsóknarstöð fyrir fiskisjúkdóma reist vestan við Rannsóknarhúsin á Keldum, í samræmi við
deiliskipulag frá árinu 1990. Starfsemi hófst í húsinu árið 1992.53

Mynd 9. Deiliskipulag Tilraunastöðvarinnar að Keldum, samþykkt í borgarráði í desember 1990, rauð hús
sýna fyrirhugaðar nýbyggingar (hluti af uppdrætti).54

Á árunum 1997 og 1998 var Dýrahús 1 endurbyggt, veggir brotnir niður, nýir steyptir og
nýtt mænisþak sett á húsið.55 Það er því mikið breytt frá upphaflegri gerð. Starfið á Keldum
krefst þess að þar sé öryggisrannsóknarstofa og árið 2006 var ákveðið að Dýrahús 2 yrði rifið
og nýtt hús reist á grunni þess.56 Unnið var að byggingunni árin 2007-2008 en hún var tekin í
notkun árið 2009 og mun vera fullkomnasta rannsóknarstofa sinnar tegundar á landinu.
Rannsóknarstofan er búin til þess að vinna með hættulega sýkla eða þegar grunur er um
hættulegar sýkingar. Byggingin er með ytra og innra rými, allt loft frá innra rýminu er síað,

53

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, Ársskýrsla 1991; Vef: Skipulagssjá: Deiliskipulag,
Reykjavíkurborg og TT3 1990, Tilraunastöð Háskólans Keldum, drög að deiliskipulagi. Sþ. í br. 14. des. 1990.
54
Vef: Skipulagssjá: Deiliskipulag, Reykjavíkurborg og TT3 1990, Tilraunastöð Háskólans Keldum, drög að
deiliskipulagi. Sþ. í br. 14. des. 1990.
55
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Keldnavegur 1-25,
Tilraunastöð Háskóla Íslands að Keldum. Endurbygging Dýrahúss 1.Ólafur Sigurðsson, BN013932, sþ. 30. jan.
1997; Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, Ársskýrsla 1997; Tilraunastöð Háskóla Íslands í
meinafræði að Keldum, Ársskýrsla 1998.
56
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði á Keldum, Ársskýrsla 2006.
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allur úrgangur þaðan dauðhreinsaður og strangar vinnureglur eru viðhafðar varðandi
rannsóknarvinnu í húsinu.57

1.5 Rannsóknarmiðstöðvarnar á Keldnaholti
Atvinnudeild háskólans flutti í eigið húsnæði á núverandi háskólalóð (Suðurgötu 43) árið
1937,58 en við deildina voru starfræktar þrjár undirdeildir, búnaðardeild, fiskideild og
iðnaðardeild. Á næstu árum óx starfsemin og árið 1948 flutti fiskideildin í Borgartún 7 og síðar
að Skúlagötu 4. Árið 1958 voru byggingarrannsóknir iðnaðardeildarinnar fluttar að Lækjarteigi
2.59
Sem fyrr getur voru Keldur keyptar til að Atvinnudeild Háskólans hefði það aðstöðu.
Eftir að Keldur voru lagðar til rannsóknarmiðstöðvarinnar í meinafræði 1946, varð ljóst að þar
væri eigi rúm fyrir rannsóknir í jurtakynbótum og jarðvegsrannsóknum. Þær fóru þá fram næstu
árin í Kópavogi og síðar að Úlfarsá.60
Á 6. áratug sl. aldar var farið að huga að frekar uppbyggingu rannsóknarstöðva í þágu
atvinnuveganna og árið 1955 var samþykkt þingsályktun um stofnun Atvinnumálanefndar
ríkisins til að gera tillögur um nýjar atvinnugreinar og hagnýtingu náttúruauðæfa. Hlutverk
nefndarinnar var m.a. að gera tillögur um skipulag og samræmingu rannsóknarstofnana sem
vinna að rannsóknum á náttúruauði landsins og leita leiða til að endurbæta afköst í ýmsum
atvinnugreinum. Í greinargerð nefndarinnar til Alþingis 1960 kemur fram að
rannsóknarstarfsemi á landinu sé alls kostar ófullnægjandi í þeirri hröðu þróun sem eigi sér stað
í heiminum. Það sem einkum hái rannsóknarstarfseminni sé skortur á samstarfi, samræmingu
og fjármagni. En nefndin lagði jafnframt til endurskipulag á rannsóknarstarfseminni. Auk
deildanna þriggja sem tilheyrðu Atvinnudeild Háskólans, búnaðardeild, fiskideild og
iðnaðardeild voru starfandi tilraunaráð búfjárræktar og jarðræktar, og rannsóknarstofa
Fiskifélags Íslands. Lagði nefndin til að þessi rannsóknarstarfsemi yrði sameinuð eftir
atvinnuvegum og í staðinn yrðu til sjálfstæðar rannsóknarstofnanir, Rannsóknastofnun
byggingaiðnaðarins, Rannsóknastofnun iðnaðarins, Rannsóknastofnun landbúnaðarins og
Rannsóknastofnun sjávarútvegsins.61 Frumvarp að lögum sem gerði ráð fyrir að þessar tillögur
yrðu að veruleika velktist nokkuð í þinginu en varð að lögum í maí 1965 en þar segir að ríkið
skuli starfrækja, Hafrannsóknastofnun, Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, Rannsóknastofnun
landbúnaðarins, Rannsóknastofnun iðnaðarins og Rannsóknastofnun byggingaiðnaðarins.62
Samhliða því sem unnið var að stjórnsýslulegri endurskipulagningu rannsóknarstarfsins,
uxu verkefnin þannig að ljóst var að rannsóknir í þágu atvinnuveganna kröfðust meira rýmis en
gert var ráð fyrir í húsinu á háskólalóðinni við Suðurgötu. Rannsóknaráð ríkisins, ásamt

57

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, Ársskýrsla 2007; Tilraunastöð Háskóla Íslands í
meinafræði að Keldum, Ársskýrsla 2008; Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum, Ársskýrsla
2009.
58
Guðmundur Hálfdanarson, „Embættismannaskólinn 1911-1961,“ 122.
59
Steingrímur Hermannsson, „Atvinnudeild háskólans 25 ára,“ 12-13.
60
Alþingistíðindi 1948-49, 68. löggjafarþing D. umræður: 776.
61
Frumvarp til laga um Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, þskj. 187, Alþingistíðindi 1962-63, 83.
löggjafarþing. A Þingskjöl, bls. 551-616.
62
Lög um rannsóknir í þágu atvinnuveganna nr. 64/1965.
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raforkumálastjóra sóttu um land til Reykjavíkurborgar og fengu fyrirheit í febrúar 195763 um
48 ha lands á Keldnaholti, en um það leyti lét raforkumálastjóri reisa þar hús fyrir
vatnsmælingar og rannsóknir á vegum jarðhitadeildar raforkumálastjórnar.64 Húsið var teiknað
af Sigvalda Thordarson árið 1956 og samþykkt af byggingarnefnd í febrúar 1957.65 Húsið stóð
þar sem nú er lóðin Árleynir 4, fram til ársins 2000 (mynd 13). Í kjölfar þess að Rannsóknaráð
og raforkumálastjóri fengu vilyrði fyrir landinu var unnin yfirlitsuppdráttur að svæðinu sem
samþykktur var í byggingarnefnd Reykjavíkur í apríl 1957 (mynd 10). Á uppdrættinum eru
sýndir reitir fyrir tilraunir og rannsóknir nokkurra atvinnugreina. Stærsti reiturinn er afmarkaður
fyrir rafmagnstilraunir, þá iðnaðarrannsóknir, jarðhitarannsóknir, orkunýtingarrannsóknir og á
þeim reit er jafnframt sýnt húsið sem samþykkt var í febrúar 1957. Þá er gert ráð fyrir
vatnafræðirannsóknum, byggingarfræðirannsóknum, landbúnaðarrannsóknum auk lóðar fyrir
íbúðir starfsmanna. Einn reitur er merktur til sameiginlegra nota, þ.e. mötuneyti, teiknistofa,
innkaupadeild, bókasafn o.fl. auk tómstunda og íþrótta. Auk þess er merkt á uppdráttinn að
síðari aukning verði norðvestur af svæðinu.

Mynd 10. Yfirlitsmynd Raforkumálastjórans og Rannsóknaráðs ríkisins að „Athafnasvæði í Mosfellssveit. Svæði
fyrir rannsóknarstarfsemi.“ Keldur eru til vinstri og Keldnaholt fyrir miðjum uppdrætti. Samþykkt í
byggingarnefnd Reykjavíkur í apríl 1957.66

Rannsóknaráð ríkisins hélt áfram undirbúningi að skipulagi og uppbyggingu
rannsóknahverfis þar sem gert var ráð fyrir hinum nýju rannsóknarstofnunum sem lagt var til í
63

Skjöl byggingarnefndar (B-skjöl). Keldnaholt, Rannsóknarstöð landbúnaðarins. B/7648, bréf borgarstjórans í
Reykjavík til Rannsóknaráðs ríkisins og Atvinnudeildar Háskólans, dags. 2. mars, 1963.
64
„Væntanleg rannsóknarstöð ríkisins á Keldnaholti,“ 29. ágúst 1961; „Ónotaðir möguleikar – sérfræðingar að
starfi,“ 23. maí 1959.
65
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Raforkumálastjórnin,
Rannsóknarstöð að Keldnaholti. Sigvaldi Thordarson, BN 112/57, sþ. 11. apríl. 1957.
66
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Árleynir 2-22, Afstöðumynd - RALA,
BN 112/57, sþ. 11. apríl, 1957.
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frumvarpi að stofnaðar yrðu, að frátöldum rannsóknarstofnunum sjávarútvegsins.67 Í september
1960 fóru fulltrúar Rannsóknaráðs, Háskólans og Raforkumálastjórnar til Norðurlanda til að
kynna sér uppbyggingu rannsóknarsvæða og voru arkitektarnir Sigvaldi Thordarson og
Skarphéðinn Jóhannsson með í för, en þeir höfðu verið ráðnir til að skipuleggja
rannsóknarhverfi á Keldnaholti.68 Í ágúst 1961 var haldin raunvísindaráðstefna í Háskóla Ísland
og var þar m.a. rætt um húsnæðismál. Steingrímur Hermannsson sem þá var framkvæmdastjóri
Rannsóknaráðs ríkisins greindi frá því að gert væri ráð fyrir að rannsóknarstofnanir þess yrðu
fluttar í Keldnaholt. Var sömuleiðis rætt um hugsanlegan flutning hluta Háskólans í Keldnaholt,
en skiptar skoðanir voru þó um það. Almennt var þó áhugi á að efla tengsl Háskólans og
rannsóknarstofnananna, og var í því sambandi rætt mikið um Keldnaholt sem vísindamiðstöð
landsins.69 Á ráðstefnunni var sagt frá því að til væri skipulagsteikning fyrir svæðið og til sýnis
var líkan af fyrirhuguðum byggingum á svæðinu sem Sigvaldi og Skarphéðinn höfðu unnið.70

Mynd 11. Afstöðumynd Skarphéðins Jóhannssonar af Keldnaholti dags. í desember 1967. Á uppdrættinum
er gert ráð fyrir stækkun, RALA, RB og vatnsvirkjatilraunastöðvar auk bygginga fyrir Rannsóknaráð ríkisins.
Uppdrátturinn var samþykktur í byggarnefnd Reykjavíkur í janúar 1968.71

Steingrímur Hermannsson, „Þróun rannsókna og tilrauna á Íslandi á árunum 1950-1960,“ 15.
„Rannsóknahverfi á að rísa á Keldnaholti sem fyrst,“ 22. október 1960.
69
„Auknar rannsóknarstofur innantómt mál ef þær standa auðar - vegna hörmulegra launakjara vísindamanna,“
30. ágúst 1961.
70
ibid.
71
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Árleynir 2-22,
Afstöðumynd RALA. BN 5/68, sþ. 11. jan. 1968.
67
68
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Þeir Sigvaldi og Skarphéðinn, eru báðir taldir meðal helstu frumkvöðla módernismans í
húsagerðarlist á Íslandi og bera elstu húsin á Keldnaholti þess merki.
Bygging Rannsóknarmiðstöðvar landbúnaðarins (RALA) hófst árið 196372 eftir teikningum
Sigvalda og Skarphéðins. Húsið var hannað í anda módernisma, stílhreint og áhersla lögð á
notagildi. Húsið er tvær hæðir og kjallari undir hluta þess. Byggingarár hússins er skráð 1964,
en í blaðagrein í janúar 1965 kemur fram að það sé tæplega fokhelt, húsið mun þó hafa verið
tekið í notkun síðar það ár.73 Sigvaldi féll frá áður en fyrstu byggingunni var fulllokið eða árið
1964. Það kom því í hlut Skarphéðins að halda verkefninu á Keldnaholti áfram á meðan hans
naut við en hann lést árið 1970. Í húsinu var aðalaðsetur RALA þar sem stundaðar voru
rannsóknir á jarðvegi, gróðri og búfé.74 Í ársbyrjun 2005 var RALA sameinað
Landbúnaðarháskóla Íslands75 og eftir það hefur húsið tilheyrt Landbúnaðarháskólanum en að
auki leigja Landgræðslan og fleiri aðilar aðstöðu í húsinu.
Árið 1970 var sótt um leyfi til að reisa hús úr timbri til bráðabirgða fyrir svæðisvörð
suðaustan við byggingu RALA.76 Tuttugu árum síðar, árið 1990, var samþykkt að leyfa
dagheimili í húsinu og byggja við það tvær geymslur.77 Húsið var fjarlægt um 2001.78
Næsta hús sem reist var á svæðinu á eftir byggingu RALA er svokallað
„Straumfræðihús“ eða „Vatnsvirkjatilraunastöð“ (Árleynir 2a), sem reist var árið 1967, eftir
teikningum Skarphéðins Jóhannssonar.79 Byggingin ber stíleinkenni Skarphéðins, gerð úr
sjónsteypu, með flötu þaki og láréttum samfelldum gluggaböndum. Húsið var hannað fyrir
Orkumálastofnun, undir tilraunir með líkön að mannvirkjum sem þurfa að standa í streymandi
vatni svo sem stíflur og brýr.80 Árið 1989 tók RALA húsið á leigu til rannsókna sem tengdust
fiskeldi,81 en á síðari árum hefur MATÍS haft aðstöðu í húsinu.

„Smíði rannsóknarstöðvar í Keldnaholti hafin,“ 29. ágúst 1963. (Árleynir 22).
Vef. „Vefuppfletti fasteignaskrár,“ Þjóðskrá Íslands, sótt 6. júlí 2022, https://vefuppfletti.skra.is/;„Örfá dæmi
um „áhuga“ stjórnarinnar fyrir eflingu vísindarannsókna,“15. janúar 1965; Dagur B. Eggertsson, Steingrímur
Hermannsson, ævisaga, I bindi.
74
Afmælisnefnd rannsóknarstofnananna, Rannsóknir í þágu atvinnuveganna. Framfarir í 50 ár 1937-1987.
75
Lög um rannsóknir í þágu atvinnuveganna nr. 79/2004
76
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Árleynir 2-22.
Guðmundur Kr. Guðmundsson, BN 277/70, sþ. 28. okt., 1970.
77
Umfjallanir byggingarfulltrúa Reykjavíkur verknúmer BN001604. Tekið fyrir 8.2.1990 á fundi nr. 3250.
78
Borgarvefsjá. Myndefni. Háflugsmynd 2000 og Lágflugsmynd 2000-2002.
79
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Árleynir 2-22.
Skarphéðinn Jóhannsson, BN 341/66, sþ. 27.okt. 1966.
80
„„Heilaveita“ upp í Keldnaholt,“ Vísir, 24. jan. 1969
81
Rannsóknarstofnun landbúnaðarins, Skýrsla um starfsemi Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins 1988-1989.
Fjölrit RALA nr. 143.
72
73
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Hús Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins (RB) var teiknað af Skarphéðni
Jóhannssyni árið 1968.82 Húsið vakti athygli fyrir að vera reist með nýstárlegum aðferðum og
að bygging þess skyldi einungis hafa tekið átta mánuði83 en lokið var við smíði þess árið 1969.84

Mynd 12. Hús Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins í janúar 1969.85

Skarphéðinn gerði einnig drög að tveggja hæða viðbyggingu86 en auðnaðist ekki að fylgja þeim
framkvæmdum eftir. Það kom í hlut arkitektanna Guðmundar Kr. Guðmundssonar og Ólafs
Sigurðssonar að hanna viðbygginguna sem reist var árið 1979. Við hönnun hennar er tekið mið
af módernískri hönnun Skarphéðins, en í byggingunni voru skrifstofur RB hýstar.87 Þriðja hús
RB var reist árið 1985, einnig hannað af Guðmundi Kr. Guðmundssyni og Ólafi Sigurðssyni.
Það var byggt norðaustan við elsta húsið og tengt við það með tveimur tengigöngum.88 Byggt
var við húsið árið 1989, svokallað hljóðver sem m.a. var ætlað til aðstoða fyrirtæki við
framleiðslu byggingareininga sem standast þurftu kröfur um hljóðeinangrun.89 RB varð síðar
hluti af Nýsköpunarmiðstöð Íslands þegar hún var stofnuð árið 2007, en hún var lögð niður árið
2021.90 Tæknisetur ehf. er nú í húsum sem áður tilheyrðu RB.
Fyrsta hús fyrir Rannsóknarstofnun iðnaðarins (Árleynir 8) var reist suður af RB árið
1970, eftir teikningum Skarphéðins Jóhannssonar,91 og stofnunin flutti inn í það árið 1971.
82

Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Skarphéðinn
Jóhannsson, BN 5/68, sþ. 11. jan. 1968. (Árleynir 2, mhl. 04).
83
„Bygging Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins afhent,“ 7. júní 1969.
84
„Rannsóknarstofnuninni afhent húsið á Keldnaholti,“ 6. júní 1969.
85
Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 365 rannsóknir 4, ljósm. óþekktur, janúar 1969.
86
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Rannsóknarstöð að
Keldnaholti. Skarphéðinn Jóhannsson, BN 5/68, sþ. 11. jan. 1968.
87
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Árleynir 2-22.
Guðmundur Kr. Guðmundsson og Ólafur Sigurðsson, BN 142/74, sþ. 10. apríl, 1974
88
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Árleynir 2-22.
Guðmundur Kr. Guðmundsson og Ólafur Sigurðsson, BN 88/83, sþ. 10. mars, 1983.
89
Hákon Ólafsson, „Byggingariðnaður ráðandi um afkomu þjóðarbús og einstaklinga“ 14. september 1990.
90
Lög um opinberan stuðning við nýsköpun nr. 25/2021
91
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Árleynir 2-22.
Rannsóknarstofnun iðnaðarins. Skarphéðinn Jóhannsson, BN 117/70, sþ. 28. maí 1970.
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Húsið var áþekkt fyrsta húsi RB, hannað í anda módernisma, með flötu þaki og einkennandi
löngum láréttum línum, en árið 1995 var sett mænisþak á húsið.92 Árið 1984 var reist nýtt
tveggja hæða hús, tengt hinu eldra með tengibyggingu. Húsið var hannað af Guðmundi Kr.
Guðmundssyni og Ólafi Sigurðssyni og reist fyrir Iðntæknistofnun,93 en hún var stofnuð árið
1978 við sameiningu Rannsóknarstofnunar iðnaðarins og Iðnþróunarstofnunar Íslands.94
Iðntæknistofnun starfaði í húsunum, og í framhaldi af því Nýsköpunarmiðstöð Íslands þar til
hún var lögð niður 2021.95 Tæknisetur ehf. hefur nú aðstöðu í húsinu.
Í næsta nágrenni var reist hús árið 1987 fyrir líftækni og efnaiðnað á vegum Háskóla
Íslands og rannsóknarstofnana atvinnuveganna, hannað af Ólafi Sigurðssyni (Árleynir 8a).96
Ýmis líftækni- og sprotafyrirtæki hafa síðan haft aðstöðu í húsinu.

Mynd 13. Keldnaholt 1998. Lengst til vinstri eru hús tengd Iðntæknistofnun (Árleynir 8 og 8a), þá hús RALA (Árleynir 22),
en til hægri má sjá Straumfræðihús (Árleyni 2a), þrjú hús RB (Árleynir 2) og loks elsta húsið á svæðinu sem reist var 1957 á
vegum raforkumálastjórnar (lóðin Árleynir 4) en það er nú horfið.97

Árið 2000 var sótt um leyfi til að rífa hús raforkumálastjórnar sem reist var árið 1957
en Orkustofnun var þá eigandi byggingarinnar.98 Lagnafélag Íslands hafði um tíma unnið að
stofnun „Lagnamiðstöðvar“ þar sem kennsla og rannsóknir í lagnafræðum yrðu stundaðar
samhliða.99 Félagið fékk lóð þar sem hús raforkumálastjórnar hafði staðið og reisti þar hús úr
stálsamlokueiningum árið 2001. Tækniskólinn ehf. er nú eigandi hússins.

92

Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Árleynir 2-22.
BN008144, sþ. 26. jan. 1995.
93
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Árleynir 2-22. BN
336/83, sþ. 1. júní, 1983. (Árleynir 8 (mhl. 15))
94
Iðntæknistofnun, Iðntæknistofnun - í þágu atvinnulífsins.
95
„Nýsköpun krefst fjárfestingar,“ 18. mars 2011; Lög um opinberan stuðning við nýsköpun nr. 25/2021.
96
Borgarskjalasafn Reykjavíkur: Skjöl byggingarnefndar (B-skjöl). Keldnaholt B/7436; Skjalaver Höfðatorgi:
Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Árleynir 2-22. BN 15/87, sþ. 8. jan. 1987.
97
Ljósmyndasafn Reykjavíkur. BVF GAT 849. Ljósmyndari: Ragnar Th. Sigurðsson. Hluti af mynd.
98
Umfjallanir byggingarfulltrúa Reykjavíkur verknúmer BN020670. Tekið fyrir 9.3.2000 á fundi nr. 3493.
99
„Lagnamiðstöð,“ janúar 1994.
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1.6 Rannsóknarmiðstöðin Korpa við Blikastaðaveg
Fyrirrennari Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins, Atvinnudeild Háskólans, fékk land sunnan
Korpu og norðan Vesturlandsvegar, austast í landi Reykjavíkur, til ráðstöfunar til
jarðræktartilrauna árið 1960.100 Sama ár hönnuðu þeir Sigvaldi Thordarson og Skarphéðinn
Jóhannsson tilraunastöðina þar,101 en húsið var þó ekki byggt fyrr en árið 1964, samkvæmt
fasteignaskrá. Á teikningum er þess getið að húsin séu til bráðabirgða. Upphaflega voru þar
reistar rannsóknarstofur, vélageymsla og gripahús en tilraunastöðin var kölluð Korpa. Síðar,
eða árið 1967, var byggt gróðurhús við stöðina.102 Eftir að RALA var sameinað
Landbúnaðarháskóla Íslands tilheyrði tilraunastöðin honum. Starfsemi stöðvarinnar var flutt frá
Korpu að Hvanneyri árið 2018.103 Lauk þar með áratuga löngum jarðræktartilraunum á svæðinu
sem settu svip á umhverfið þau ár sem stöðin starfaði.

Mynd 14. Tilraunastöðin á Korpu, útlitsteikning eftir Sigvalda Thordarson og Skarphéðinn Jóhannsson frá árinu
1960. Til vinstri er rannsóknarstofa „laboratoríum“ og skrifstofur, þá vélageymslan (A-hús) og til hægri
„hrútastíur“ og fóðurgeymsla.104

1.7 Þróun og skipulag svæðisins
Á þeim árum sem unnið var að uppbyggingu Keldna og síðar Keldnaholts voru unnar
yfirlitsmyndir af byggingarsvæðum (myndir 5, 10 og 11). Þá gerðu arkitektarnir Sigvaldi
Thordarson og Skarphéðinn Jóhannsson einnig skipulag og líkan að uppbyggingarsvæði á
Keldnaholti.105
100

Afmælisnefnd rannsóknarstofnananna, Rannsóknir í þágu atvinnuveganna. Framfarir í 50 ár 1937-1987.
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Atvinnudeild
Háskólans, bráðabirgða tilraunastöð landbúnaðardeildar í Korpúlfsstaðalandi. Sigvaldi Thordarson og
Skarphéðinn Jóhannsson, BN 418/60, sþ. 27.okt. 1960.
102
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Skarphéðinn
Jóhannsson, BN 406/65, sþ. 12.ág. 1965.
103
Landbúnaðarháskóli Íslands, Ársskýrsla 2018.
104
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Atvinnudeild
Háskólans, bráðabirgða tilraunastöð landbúnaðardeildar í Korpúlfsstaðalandi. Sigvaldi Thordarson og
Skarphéðinn Jóhannsson, BN 418/60, sþ. 27.okt. 1960.
105
„Auknar rannsóknarstofur innantómt mál ef þær standa auðar - vegna hörmulegra launakjara vísindamanna,“
30. ágúst 1961.
101
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Aðalskipulag Reykjavíkur 1962-1983 gerði ráð fyrir að á Keldnalandi yrði svæði fyrir
opinberar stofnanir til síðari aukningar að loknu skipulagstímabilinu.106 Næsta aðalskipulag
Reykjavíkur spannaði árabilið 1981-1998 og var staðfest árið 1982. Í skipulaginu var áhersla
lögð á svæðin austan Elliðaáa. Keldnaland er þar sýnt sem svæði fyrir opinberar byggingar og
gert ráð fyrir að það geti vaxið bæði til suðvesturs sunnan Grafarlækjar og til norðurs upp á
Keldnaholtið en í því austanverðu var gert ráð fyrir blöndu af opinberum stofnunum og iðnaði.
Á svæðinu austan Víkurvegar, á núverandi Árleynissvæði var gert ráð fyrir blöndu af
opinberum stofnunum og íbúðum. Svæði tilraunastöðvarinnar að Korpu var merkt sem opið
svæði til sérstakra nota.107

Mynd 15. Keldur og Keldnaholt á aðalskipulagsuppdráttum frá 9. áratug síðustu aldar. Til vinstri sá sem staðfestur
var 1982 en hægra megin sá sem staðfestur var 1988.

Eftir borgarstjórnarkosningar 1982 var ákveðið að þróa þéttbýli í landi Gufuness og
Keldna og í framhaldinu í landi Korpúlfsstaða og Lambhaga. Í desember 1982 náði borgin
samningum við forráðamenn Keldna108 og endurspeglast það í aðalskipulaginu 1984-2004, sem
staðfest var 1988. Þar hafði stofnanasvæðið verið minnkað töluvert og norðaustast í
Keldnalandi gert ráð fyrir íbúðahverfi (Húsahverfi) auk útivistarsvæðis. Á Keldnalandi og
Árleynissvæðinu var landnotkun skilgreind sem blanda af stofnana- og athafnasvæði, en
norðaustur hluti Keldnalands sem útivistarsvæði.109 Deiliskipulag var unnið fyrir
Tilraunastöðina að Keldum og samþykkt í borgarráði árið 1990 (sjá mynd 9), en þar var gert
ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu stöðvarinnar á svæðinu.110Aðalskipulag Reykjavíkur
1990-2012 var staðfest árið 1992, og þar var Keldnaland og Árleynissvæðið skilgreint sem
106

Reykjavíkurborg, Aðalskipulag Reykjavíkur 1962-1983.
Reykjavíkurborg, Aðalskipulag Reykjavíkur 1981-1998.
108
Zóhónías Pálsson, Ágrip af sögu skipulagsmála í einstökum sveitarfélögum 1938-1988, 7.
109
Reykjavíkurborg, Aðalskipulag Reykjavíkur 1984-2004.
110
Vef. „Deiliskipulag,“ Skipulagssjá:, Reykjavíkurborg og TT3 1990, Tilraunastöðin að Keldum, drög að
deiliskipulagi. Sþ. í br. 14. des. 1990.
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blanda af stofnana- og iðnaðarsvæði, en norðausturhluti Keldna almennt útivistarsvæði og
svæði tilraunastöðvarinnar Korpu flokkað sem „gróðrarstöðvar og garðlönd.“111 Lóðin
Völundarhús 1, er hluti af deiliskipulagi Húsahverfis sem upphaflega var samþykkt 1991, en
breytt 1999.112 Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996 - 2016, sem staðfest var árið 1997 var
landnotkun áfram sú sama.113 Næsta aðalskipulag Reykjavíkur var staðfest árið 2002 og var
fyrir árabilið 2001-2024. Þar var landnotkun á Keldnalandi og Árleynissvæði skilgreind sem
miðsvæði, í sama flokki og Vatnsmýri og Borgartún, þar sem gera mætti fyrst og fremst ráð
fyrir fjármála-, hátækni- og þekkingarfyrirtækjum, rannsóknarstarfsemi og tengdri þjónustu, en
Korpulandið var hluti af svæði sem ætlað var fyrir kirkjugarð og golfvöll.114
Í Aðalskipulagi Reykjavíkur fyrir árin 2010-2030 sem staðfest var árið 2014 var stærstur
hluti lóðar Keldna skilgreindur sem miðsvæði, og lóð Völundarhúsa 1 sömuleiðis, lóðir við
Árleyni eru einnig skilgreindar sem miðsvæði, en lóðin Blikastaðavegur 25 er að stórum hluta
íþróttasvæði eða golfvöllur, en suðurhlutinn, nær Vesturlandsvegi, miðsvæði. Í núgildandi
aðalskipulagi Reykjavíkur sem staðfest var 2022 er stærstur hluti lóðar Keldna skilgreindur sem
miðsvæði, þar sem jafnframt er gert ráð fyrir íbúðarbyggð, og lóð Völundarhúsa 1 sömuleiðis,
lóðir við Árleyni eru einnig skilgreindar sem miðsvæði, en lóðin Blikastaðavegur 25 er að
stórum hluta íþróttasvæði eða golfvöllur, en suðurhlutinn, nær Vesturlandsvegi, miðsvæði.115
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Reykjavíkurborg, Aðalskipulag Reykjavíkur 1990-2012.
Vef. „Deiliskipulag,“ Skipulagssjá,: Húsahverfi, TT3, sþ. í br. 10. sept. 1991, breytt 27. apríl, 1999.
113
Reykjavíkurborg, Aðalskipulag Reykjavíkur 1996-2016.
114
Reykjavíkurborg, Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024.
115
Vef. „Aðalskipulag,“ Skipulagssjá, Aðalskipulag Reykjavíkur 2040, staðf. 13. jan. 2022, sótt okt. 2022.
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2 Skráning menningarminja – Húsakönnun
2.1 Um lögbundna verndun og skráningu menningarminja; fornleifa, húsa
og mannvirkja
Samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012 fer ráðherra, sem nú (2022) er
umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, með yfirstjórn verndunar og vörslu menningarminja í
landinu. Tilgangur laganna er að stuðla að verndun menningarminja og tryggja að íslenskum
menningararfi verði skilað óspilltum til komandi kynslóða. Lögin eiga jafnframt að tryggja eftir
föngum varðveislu menningarminja í eigin umhverfi.
Minjastofnun Íslands, sem er ríkisstofnun undir yfirstjórn ráðherra, annast framkvæmd
laganna. Samkvæmt 16. gr. laganna skal skrá fornleifar, hús og mannvirki áður en gengið er frá
aðalskipulagi eða deiliskipulagi.116
Menningarminjar teljast ummerki um sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar,
menningar- og búsetulandslag, kirkjugripir og minningarmörk, hús og önnur mannvirki, skip
og bátar, samgöngutæki, listmunir og nytjahlutir, svo og myndir og aðrar heimildir um
menningarsögu þjóðarinnar. Lögin taka einnig til staða sem tengjast menningarsögu.
Um friðun og friðlýsingu er fjallað í 5. gr. laganna:
Friðun felur í sér sjálfkrafa verndun fornminja, húsa og mannvirkja á grundvelli aldurs þeirra,
samkvæmt nánari fyrirmælum laga þessara. … Friðlýsing fornleifa, húsa og mannvirkja getur falið í sér
kvöð sem þinglýst er á fasteign og hefur þann tilgang að tryggja sem best varðveislu menningarminja.

Friðlýsing er síðan nánar útfærð í 18. gr. laganna en samkvæmt þeim skal Minjastofnun Íslands
hafa samráð við skipulagsyfirvöld þess landsvæðis sem menningarminjar tilheyra þegar fjallað
er um friðlýsingu þeirra.
Friðlýsa má fornleifar, skip og báta, svo og hús og mannvirki eða hluta þeirra, sem hafa
menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi. Friðlýsing getur náð til nánasta umhverfis hins
friðlýsta minjastaðar, húss eða mannvirkis. Friðlýsa má samfelld svæði þar sem fleiri en einn
minjastaður teljast hafa sérstakt menningarsögulegt gildi. Einnig má friðlýsa samstæður húsa sem hafa
sama gildi og að framan greinir og gilda þá reglur friðlýsingar um hvert einstakt þeirra.

Samkvæmt lögum eru allar fornleifar friðhelgar og verndaðar gegn hvers kyns raski. Í 21. gr.
laganna segir:
Fornleifum, sbr. 3. mgr. 3. gr., jafnt þeim sem eru friðlýstar sem þjóðminjar og þeim sem njóta friðunar
í krafti aldurs, má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi, framkvæmdaraðili né nokkur annar, spilla,
granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands.

Þetta á við um allar fornleifar, kunnar sem ókunnar, samanber 24. gr.:
Finnist fornminjar sem áður voru ókunnar, t.d. undir yfirborði jarðar, sjávar, vatns eða í jökli, skal skýra
Minjastofnun Íslands frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda hvílir á landeiganda og ábúanda
er þeir fá vitneskju um fundinn.

Fornminjar njóta friðunar nema annað sé ákveðið af Minjastofnun Íslands. Fornminjar eru
annars vegar forngripir og hins vegar fornleifar. Fornleifar eru skilgreindar svo samkvæmt 3.
gr. laganna:
Lög um menningarminjar nr. 80/2012, 16. gr.; Vef. „Skráning vegna skipulags - húsakönnun – Huginn“
Minjastofnun Íslands, sótt 12. apríl 2022.
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Fornleifar teljast hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, sem menn hafa gert
eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri, svo sem:
a. búsetulandslag, skrúðgarðar og kirkjugarðar, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt
tilheyrandi leifum mannvirkja og öskuhauga, húsaleifar hvers kyns, svo sem leifar kirkna, bænhúsa,
klaustra, þingstaða og búða, leifar af verbúðum, naustum og verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum
og skútum,
b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum, mógröfum,
kolagröfum og rauðablæstri,
c. tún- og akurgerði, leifar rétta, áveitumannvirki og aðrar ræktunarminjar, svo og leifar eftir veiðar til
sjávar og sveita,
d. vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af brúm og öðrum samgöngumannvirkjum, vöð, varir, leifar
hafnarmannvirkja og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og önnur vega- og siglingamerki
ásamt kennileitum þeirra,
e. virki og skansar og leifar af öðrum varnarmannvirkjum,
f. þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir og kennileiti
sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð,
g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða skútum, á klettum,
klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum,
h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið,
i. skipsflök eða hlutar þeirra.

Byggingararfur er skilgreindur í 4. gr. og teljast hús og önnur mannvirki og einstakir hlutar
þeirra sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi til byggingararfs þjóðarinnar:
a. stök hús eða hlutar þeirra og húsasamstæður, hvort sem er til íbúðar eða menningar- og
atvinnustarfsemi í þéttbýli eða dreifbýli, húsaþyrpingar og götumyndir,
b. kirkjur og bænhús, ásamt tilheyrandi mannvirkjum, svo sem klukkuturnum, garðhleðslum og
sáluhliðum, klaustur, samkomuhús, skólahús og nánasta umhverfi þeirra, aðrar opinberar byggingar,
íþróttamannvirki og sundlaugar,
c. brýr og hvers konar samgöngumannvirki, virkjanir, stíflur, dælustöðvar og önnur orkumannvirki,
hafnarmannvirki, vind- og vatnsmyllur, vitar, slippir, hjallar, manngerðir hellar og réttir.

Nánari ákvæði um verndun og varðveislu húsa og mannvirkja er að finna í 29. gr. laganna og
samkvæmt henni eru öll hús og mannvirki sem eru 100 ára eða eldri friðuð:
Óheimilt er að raska friðuðum húsum og mannvirkjum, spilla þeim eða breyta, rífa þau eða flytja úr stað
nema með leyfi Minjastofnunar Íslands.

Kveðið er á um verndun annarra húsa og mannvirkja sem ekki hafa náð 100 ára aldri í 30. gr.:
Eigendum húsa og mannvirkja sem ekki njóta friðunar en byggð voru 1925 eða fyrr, svo og
forráðamönnum kirkna sem reistar voru 1940 eða fyrr, er skylt að leita álits hjá Minjastofnun Íslands
með minnst sex vikna fyrirvara ef þeir hyggjast breyta þeim, flytja þau eða rífa.

Í skipulagslögum nr. 123/2010 er kveðið á um gerð húsakönnunar vegna deiliskipulags, sjá
37. gr.:117
Þegar unnið er deiliskipulag í þegar byggðu hverfi skal lagt mat á varðveislugildi svipmóts
byggðar og einstakra bygginga sem fyrir eru, með gerð húsakönnunar.

Í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 er eftirfarandi skilgreining á húsakönnun:118

117
118

Skipulagslög nr. 123/2010, 37. gr.
Skipulagsreglugerð nr. 90/2013, 1.3. gr.
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Upplýsingar um byggð sem fyrir er og mat á varðveislugildi svipmóts byggðar og einstakra
bygginga, þar sem m.a. er skoðað byggingar- og menningarsögulegt samhengi.

Minjastofnun Íslands hefur gefið út leiðbeiningar um húsaskráningu og gerð húsakannana. Þar
er húsakönnun skilgreind sem:119
byggingarlistaleg og menningarsöguleg könnun sem byggir á skráningu húsa og mannvirkja sem studd
er sagnfræðilegum heimildum, vettvangskönnun og mati á varðveislugildi einstakra húsa,
húsasamstæða, byggðaheilda og svipmóti byggðar.

Í reglum um skráningu jarðfastra menningarminja vegna skipulags og framkvæmda, nr.
620/2019, segir jafnframt í 4. gr. um skráningu minja vegna deiliskipulags:120
Skrá skal friðuð, friðlýst og varðveisluverð hús, húsasamstæður og mannvirki á deiliskipulagsreit
í samræmi við staðla Minjastofnunar Íslands um húsaskráningu, sbr. einnig húsakönnun skv. 37.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Í neðanmálsgrein með 4. gr. segir:121
Rétt er að benda á að samkvæmt þessari grein skipulagslaga ber að gera húsakönnun þar sem lagt er mat
á varðveislugildi svipmóts byggðar og einstakra bygginga sem fyrir eru. Skráning friðaðra, friðlýstra og
varðveisluverðra húsa er hluti slíkrar húsakönnunar en hún nær einnig til annarra bygginga innan
skipulagsreitsins.

Eitt markmið skráningar menningarminja; fornleifa, húsa og mannvirkja, er að koma í veg fyrir
að þær verði fyrir raski eða skemmdum að nauðsynjalausu. Það er hagur þeirra sem stýra
framkvæmdum að til sé yfirlit yfir menningaminjar á tilteknum svæðum og það fæst með
skráningu minjanna.
Tilgangur húsakannana er að tryggja að ákvarðanir sem varða breytingar á byggð eða
einstökum húsum séu teknar af þekkingu á því gildi sem þau hafa fyrir umhverfi, sögu og
byggingarlist.
Fornleifaskráning minnkar líkur á því að óvænt finnist fornleifar á svæðinu sem
nauðsynlega verður að rannsaka. Björgunaruppgröftur sem unninn er vegna framkvæmda og
undir þrýstingi frá framkvæmdaraðilum er ekki æskilegur frá sjónarmiði fornleifafræðinnar.
Fornleifaskráning sameinar því hagsmuni framkvæmdaraðila og fræðigreinarinnar. Almennt er
æskilegast að framkvæmdum sé beint frá minjastöðum, því að þeir sem standa fyrir meiriháttar
framkvæmdum bera kostnað af fornleifarannsóknum sem nauðsynlegar reynast þeirra vegna,
samanber 28. gr. laga um menningarminjar:122
Framkvæmdaraðili greiðir kostnað við þær rannsóknir á fornleifum sem Minjastofnun Íslands ákveður
að séu nauðsynlegar vegna fyrirhugaðra framkvæmda. Við allar umfangsmiklar framkvæmdir skal sá
sem fyrir þeim stendur bera kostnað af nauðsynlegum rannsóknum og vettvangsskráningu fornleifa.

2.2 Um Húsaskrá Reykjavíkur
Húsaskrá Reykjavíkur er gagnagrunnur um hús í Reykjavík, sem haldið er utan um á
Borgarsögusafni Reykjavíkur (áður Árbæjarsafni / Minjasafni Reykjavíkur).
Guðlaug Vilbogadóttir, Guðný Gerður Gunnarsdóttir, María Gísladóttir, Húsaskráning – Huginn –
Húsakönnun, 4.
120
Reglur um skráningu jarðfastra menningarminja vegna skipulags og framkvæmda nr. 620/2019, 4. gr.
121
Reglur um skráningu jarðfastra menningarminja vegna skipulags og framkvæmda nr. 620/2019.
122
Lög um menningarminjar nr. 80/2012, 28. gr.
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Megintilgangurinn með skránni er að safna á einn stað upplýsingum um hús í Reykjavík og
varpa ljósi á byggingararf borgarinnar. Í húsaskránni má meðal annars finna upplýsingar um
byggingarár húsa, hönnuði, upprunalega gerð, byggingarefni húsa, helstu breytingar sem gerðar
hafa verið á viðkomandi húsum og annað sem lýtur að sögu þeirra. Við skráningu í Húsaskrá
Reykjavíkur er unnið eftir leiðbeiningum Minjastofnunar Íslands um húsaskráningu.123
Húsaskráin er undirstaða þeirrar vinnu sem felst í gerð húsakannana og mati á varðveislugildi
húsa og byggðaheilda, sem leggja skal til grundvallar við gerð deiliskipulags í þegar byggðum
hverfum, samkvæmt skipulagslögum.
Húsaskráin byggir á margvíslegum heimildum og frumgögnum svo sem
brunavirðingum, gögnum byggingarnefndar, teikningum, kortum og ljósmyndum en einnig
prentuðum heimildum og vettvangskönnunum. Skráin er góður grunnur fyrir rannsóknir á
byggingarsögu Reykjavíkur, þar sem í henni eru upplýsingar um hús sem byggð hafa verið í
Reykjavík í gegnum tíðina, einnig þau sem hafa verið rifin.
Brunavirðingar eru mikilvægar heimildir um hús í Reykjavík. Eftir að Reykjavík fékk
inngöngu í Brunabótafélag danskra kaupstaða árið 1874 voru öll hús bæjarins virt til brunabóta.
Þá var húsunum lýst mjög nákvæmlega og verðmæti þeirra metið og skráð. Þessar
brunavirðingar veita mikilvægar upplýsingar um byggingarár húsa og breytingar sem gerðar
hafa verið á þeim. Byggingarnefnd tók til starfa í Reykjavík árið 1839. Á Borgarskjalasafni
Reykjavíkur eru varðveitt öll skjöl byggingarnefndar frá upphafi, svo sem umsóknir um
nýbyggingar og breytingar, leyfisveitingar nefndarinnar og umsagnir ýmissa aðila.
Teikningar og ljósmyndir veita mikilsverðar upplýsingar þegar rannsökuð er
byggingarsaga húsa og þróun byggðar. Hjá byggingarfulltrúa Reykjavíkur eru varðveittar allar
teikningar af húsum í Reykjavík sem sótt hefur verið um samþykki fyrir. Ljósmyndir koma sér
vel við athugun á ýmsum atriðum, t.d. því hvernig gluggar húsa hafa tekið breytingum í gegnum
tíðina, en slíkar breytingar eru yfirleitt ekki skráðar í skjalleg gögn. Ljósmyndir af húsum í
Reykjavík eru varðveittar á Ljósmyndasafni Reykjavíkur og Þjóðminjasafni Íslands. Kort og
uppdrættir eru einnig mikilvægar heimildir um þróun byggðar og meðal þeirra sem gagnast við
rannsóknir á sögu Reykjavíkur eru ýmis frumkort af Reykjavík frá 18., 19. og 20. öld, sem og
kort mælingadeildar Reykjavíkurborgar og skipulagsuppdrættir. Prentaðar heimildir eru til
fjölmargar um sögu Reykjavíkur. Þær koma allar að góðum notum við gerð húsaskrárinnar,
hvort sem um frásagnir samtíðarmanna er að ræða eða sagan er skráð af eftirkomendum.
Með skoðun og ljósmyndun á vettvangi er unnt að meta ástand viðkomandi húss eða
svæðis og þannig næst jafnframt heildaryfirsýn yfir gerð og efnisnotkun. Umhverfislegt mat og
þar með varðveislugildi húss byggir síðan á samanburði á núverandi ástandi og skjallegum
upplýsingum um upphaflega gerð húss.

2.3 Húsakönnun
Borgarsögusafn vinnur húsakannanir í samræmi við ákvæði skipulagslaga, skipulagsreglugerð
og leiðbeiningar Minjastofnunar Íslands um skráningu húsa og mannvirkja og gerð
húsakannana.
Guðlaug Vilbogadóttir, Guðný Gerður Gunnarsdóttir og María Gísladóttir, Húsaskráning – Huginn –
Húsakönnun.
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Þegar unnið er deiliskipulag í þegar byggðu hverfi skal, samkvæmt skipulagslögum, lagt
mat á varðveislugildi svipmóts byggðar og einstakra bygginga sem fyrir eru, með gerð
húsakönnunar.124 Í skipulagsreglugerð er húsakönnun skilgreind sem „[u]pplýsingar um byggð
sem fyrir er og mat á varðveislugildi svipmóts byggðar og einstakra bygginga, þar sem m.a. er
skoðað byggingar- og menningarsögulegt samhengi“.125 Þar er ennfremur tekið fram að setja
skuli „markmið og skilmála um verndun og viðhald á grunni þeirrar könnunar“.126 Húsakönnun
er skilgreind á sambærilegan hátt í leiðbeiningum Minjastofnunar sem: „byggingarlistaleg og
menningarsöguleg könnun sem byggir á skráningu húsa og mannvirkja sem studd er
sagnfræðilegum heimildum, vettvangskönnun og mati á varðveislugildi einstakra húsa,
húsasamstæða, byggðaheilda og svipmóti byggðar“.127
Tilgangur húsakannana og skráningar menningarminja er að „tryggja verndun og
varðveislu menningararfsins. Með gerð húsakannana fæst yfirlit yfir byggingararfinn sem
leggur grunn að því að unnt sé að móta stefnu um verndun hans.“128 Þannig er stuðlað að því
að ákvarðanir sem varða verndun og/eða breytingar á byggð eða einstökum húsum byggi á
faglegum grunni og séu teknar af þekkingu á því gildi sem þau hafa fyrir umhverfi, sögu og
byggingarlist.
2.3.1. Skipulagssvæðið: Keldur og Keldnaholt
Þessi húsakönnun er unnin að beiðni Betri samgangna ohf. vegna fyrirhugaðrar skipulagsvinnu
á svæðinu. Könnunin tekur til húsa sem standa á afmörkuðum svæðum á fyrrum landi jarðanna
Grafar (Grafarholts), Keldna og Lambhaga. Stærsti hluti svæðisins tilheyrði Keldum og er
verkefnið kennt við Keldur og Keldnaholt. Um er að ræða lóð Tilraunastöðvar Háskóla Íslands
í meinafræði að Keldum, Keldnaveg 1-25 auk Keldnavegs 27 (alls 85,2 ha), lóðina Völundarhús
1 (0,37 ha), lóð rannsóknarstöðvanna á Keldnaholti við Árleyni 2-22 (30,62 ha), lóð
Tækniskólans við Árleyni 4 (0,26 ha) og lóð tilraunastöðvarinnar að Korpu við Blikastaðaveg
25 (18,5 ha). Samkvæmt deiliskipulagi fyrir Tilraunastöðina að Keldum frá árinu 1990, er gert
ráð fyrir áframhaldandi uppbyggingu stöðvarinnar á svæðinu.129 Lóðin Völundarhús 1 er hluti
af deiliskipulagi Húsahverfis sem upphaflega var samþykkt 1991, en breytt 1999. 130 Í
núgildandi aðalskipulagi er stærstur hluti lóðar Keldna skilgreindur sem miðsvæði (M4c), og
lóð Völundarhúsa 1 sömuleiðis. Lóðir við Árleyni eru einnig skilgreindar sem miðsvæði (M4d),
en lóðin Blikastaðavegur 25 er að stórum hluta íþróttasvæði eða golfvöllur (ÍÞ 2), en
suðurhlutinn, nær Vesturlandsvegi, miðsvæði (M9d).131
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Skipulagslög nr. 123/2010, 37. gr.
Skipulagsreglugerð nr. 90/2013, 1.3. gr.
126
Skipulagsreglugerð nr. 90/2013, 5.3.2.1. gr.
127
Guðlaug Vilbogadóttir, Guðný Gerður Gunnarsdóttir, María Gísladóttir: Húsaskráning – Huginn –
Húsakönnun, bls. 4 og 5.
128
Guðlaug Vilbogadóttir, Guðný Gerður Gunnarsdóttir, María Gísladóttir: Húsaskráning – Huginn –
Húsakönnun, bls. 3.
129
Vef. „Deiliskipulag,“ Skipulagssjá: Tilraunastöðin að Keldum, drög að deiliskipulagi, TT3, sþ. í br. 14. des.
1990.
130
Vef. „Deiliskipulag,“ Skipulagssjá: Húsahverfi, TT3, sþ. í br. 10. sept. 1991, breytt 27. apríl, 1999.,
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Vef. „Aðalskipulag,“ Skipulagssjá: Aðalskipulag Reykjavíkur 2040, staðf. 13. jan. 2022.
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Mynd 16. Kort sem sýnir afmörkun svæðanna sem til umfjöllunar eru, norðvestan Vesturlandsvegar.132

2.3.2. Núverandi byggð á svæðinu – Helstu einkenni og yfirbragð
Athugunarsvæðið liggur norðvestan Vesturlandsvegar og skiptist í þrjár afmarkaðar einingar
(sjá mynd 16). Syðst og vestast er svæðið Keldna, þar sem standa hús Tilraunastöðvarinnar að
Keldum (Keldnavegur 1-25 og 27) en nyrst í landi Keldna er lóð leikskólans að Völundarhúsum
1. Austan Víkurvegar liggur svæði sem kennt hefur verið við Keldnaholt, þar sem hús
rannsóknarstöðva og fyrirtækja standa við götuna Árleyni. Þriðja svæðið liggur töluvert norðar
og austar það er svæði Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins (tilraunastöðvarinnar Korpu) við
Blikastaðaveg. Á þessum þremur svæðum standa í dag alls 36 hús og matshlutar sem talin eru
upp í töflu 1. Í fasteignaskrá Þjóðskrár eru matshlutar tilgreindir sérstaklega þó um eitt
húsnúmer sé að ræða og eru þeir taldir upp í töflunni þar sem það á við. Hins vegar vantar

132

Grunnur úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Kortavinnsla: Þórarinn Jón Jóhannsson, Umhverfisog skipulagssviði Reykjavíkurborgar (Landupplýsingar).
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upplýsingar í fasteignaskrá um húsið Keldnaveg 15, sem var endurbyggt 1997, og Keldnaveg
25, en byggingarár þeirra eru fengin af aðaluppdráttum. Í húsaskrá sem fylgir hér á eftir (kafli
2.3.3) er hvert hús skráð.
Tafla 1. Núverandi hús og matshlutar á svæðinu (sjá einnig frh. á næstu síðu).133
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byggingariðnaðarins
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Árleynir 2

Rannsóknarhús RB
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Straumfræðihús
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Spennistöð
Rannsóknarstofnun
iðnaðarins
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Árleynir 8
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15
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bárujárnsklætt
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Blikastaðavegur 25 Korpa
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Timbur
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02
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Vélageymsla/ autt
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Steinsteypa
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báruálsklæðning
Steyptar einingar
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timbur í efri hluta
turns
Stálgrindarhús
Steinsteypa
Steypt
(steypueiningar)
Steypt
(steypueiningar)
Steinsteypa
Steinsteypa

Rannsóknarhús
Skrifstofuhús
Rannsóknarhús
Hljóðver
Rannsóknarhús
Skóli
Spennistöð
Rannsóknarhús
Rannsóknarhús
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Landbúnaðarháskóli
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Búfjárhús
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Keldnavegur 1
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Keldnavegur 1-25
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1946
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/
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Keldnavegur 13

2009

Stálgrindahús

Öryggisrannsóknarstofa

Vef. „Leit í fasteignaskrá,“ Þjóðskrá Íslands: https://www.skra.is/leit-i-fasteignaskra/, sótt 6. júlí 2022;
Skjalaver Höfðatorgi; teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík, hvað varðar Keldnaveg 15 og 25;
Upplýsingar frá búmanni Keldna, 21. júní 2022, hvað varðar Keldnaveg 17; Upplýsingar frá umsjónarmanni
Árleynis 22, varðandi mhl.14.
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Keldnavegur 1-25

Keldnavegur 15

1947/1997

Steinsteypa
Timburstoðir,
hlaðið úr vikurst.,
múrað, járnklætt
Steinsteypa

Dýrahús

Keldnavegur 1-25

Keldnavegur 17

1942

Keldnavegur 1-25

Keldnavegur 19

1943

Keldnavegur 1-25

Keldnavegur 21

1935

14

Steinsteypa
Hlaðið úr höggnu
grjóti
Hlaðið úr höggnu
grjóti
Steinsteypa

Gripahús / nú rústir

Keldnavegur 1-25

Keldnavegur 23

1920

12

Keldnavegur 1-25

Keldnavegur 23

1920

13

Keldnavegur 1-25

Keldnavegur 25

1971

Keldnavegur 1-25

Keldnavegur 27

1963

02

Steinsteypa

Klakstöð, fiskeldishús

Keldnavegur 1-25

Keldnavegur 27

1964

03

Timbur

Klakhús

Völundarhús 1

Ársól leiksóli

1999

Timbur

Leikskóli

Hesthús / fjárhús og
hlaða
Bílskúr og verkstæði

Íbúðarhús
Hlaða, fjós/ fjárhús
Fjárhús og hlaða

Húsin eru reist á tímabilinu 1920-2009. Íbúðarhús gamla bæjarins á Keldum og útihús
því tengd, eru elstu húsin á svæðinu, reist af Páli Magnússyni járnsmið árið 1920 skv.
fasteignaskrá. Íbúðarhúsið er reisulegt, reist úr tilhöggnu grjóti og útihúsin sömuleiðis.
Steinhlaðin hús eru fágæt í Reykjavík og hafa því mikið varðveislugildi.
Ríkissjóður keypti Keldur um 1940 til þess að þar mætti stunda rannsóknir í þágu
atvinnuvega landsins. Uppbygging Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum
hófst árið 1946 og árið 1948 tók hún til starfa. Byggingar tilraunastöðvarinnar standa flestar í
þyrpingu, vestan við gömlu húsin á Keldum, en fjárhús stendur um 280 m austur af gömlu
Keldnahúsunum, nærri Vesturlandsvegi. Klakhús stendur sunnanvert við Grafarlækinn, um 250
m suður af Keldnaþyrpingunni. Hús tilraunastöðvarinnar voru reist á árunum 1947-2006. Þau
hús sem reist voru á árunum 1947 - 1971 voru hönnuð af Hannesi Kr. Davíðssyni arkitekt að
undanskildu íbúðarhúsinu að Keldnavegi 1, sem Bárður Ísleifsson hannaði, en þeir voru báðir
starfsmenn Húsameistara ríkisins á þessum tíma. Bárður tilheyrði þeirri kynslóð arkitekta sem
gjarnan unnu í anda fúnksjónalisma en Hannes var nýkominn heim úr námi þegar hann fékk
það verkefni að teikna hús tilraunastöðvarinnar, en hann átti eftir að hafa mikil áhrif á
nútímabyggingarlist í landinu. Eitt húsa hans á svæðinu, Rannsóknarhús II, var friðað af
ráðherra árið 1999.
Hús tilraunastöðvarinnar standa í þyrpingu í nánd við gamla bæjarstæðið suðvestan
undir Keldnaholtinu mót botni Grafarvogs. Gömul tún umlykja þyrpinguna, töluverðu af
trjágróðri hefur einnig verið komið upp á svæðinu en ávalar hæðir eru áberandi í landslaginu.
Svæðið hefur yfirbragð dreifbýlis og gengur búfé (tilraunafé) þar enn um haga. Svæðið hefur
því mikla sérstöðu innan hins byggða borgarlands.
Á sjötta áratug síðustu aldar sótti Rannsóknaráð ríkisins, ásamt raforkumálastjóra um
land til Reykjavíkurborgar fyrir rannsóknarstarfsemi og fengu stofnanirnar fyrirheit um 48 ha
lands utan í Keldnaholti austanverðu, í febrúar 1957.134 Um það leyti lét raforkumálastjóri reisa
þar hús fyrir vatnsmælingar og rannsóknir á vegum jarðhitadeildar raforkumálastjórnar.135

134

Skjöl byggingarnefndar (B-skjöl). Keldnaholt, Rannsóknarstöð landbúnaðarins. B/7648, bréf borgarstjórans í
Reykjavík til Rannsóknaráðs ríkisins og Atvinnudeildar Háskólans, dags. 2. mars, 1963.
135
„Ónotaðir möguleikar — sérfræðingar að starfi“. Frjáls þjóð, 23. maí 1959; „Væntanleg rannsóknarstöð
ríkisins á Keldnaholti.“ Þjóðviljinn, 29. ágúst 1961.
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Eftir að vilyrði fékkst fyrir landi undir rannsóknarstofnanir hóf Rannsóknaráð ríkisins
undirbúning að skipulagi og uppbyggingu rannsóknahverfis á svæðinu.136 Um svipað leyti eða
árið 1960 fékk Búnaðardeild Atvinnudeildar Háskóla Íslands land til leigu úr sunnan Korpu og
norðan Vesturlandsvegar, austast í landi Reykjavíkur til jarðræktartilrauna137 (nú
Blikastaðavegur 25).
Byggingar undir rannsóknarstarfsemi fóru að rísa á Keldnaholti austanverðu á
jafnlendinu sem liggur niður að ánni Korpu, á sjöunda áratug síðustu aldar. Fyrsta húsið sem
Rannsóknaráð ríkisins lét reisa á svæðinu var hús Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins
(RALA) árið 1964 (Árleynir 22). Arkitektarnir Sigvaldi Thordarson og Skarphéðinn
Jóhannsson sem jafnframt skipulögðu svæðið, hönnuðu húsið.138 Þeir Sigvaldi og Skarphéðinn,
eru báðir eru taldir meðal helstu frumkvöðla módernismans í húsagerðarlist á Íslandi og bera
elstu húsin á Keldnaholti þess merki.
Tilraunastöðin Korpa (Blikastaðavegur 25), er reist í samræmi við teikningar þeirra
Sigvalda og Skarphéðins, dagsettar árið 1960,139 en húsið var ekki reist fyrr en árið 1964
samkvæmt fasteignaskrá.
Næsta hús sem reist var á svæðinu var svokallað „Straumfræðihús“ eða
„Vatnsvirkjatilraunastöð“ sem reist var árið 1967, eftir teikningum Skarphéðins
Jóhannssonar140 fyrir Orkumálastofnun.141
Fyrsta hús Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins (RB) reis árið 1969 (Árleynir 2,
mhl. 04) hannað af Skarphéðni Jóhannssyni,142 en húsið vakti athygli fyrir að vera reist með
nýstárlegum aðferðum og að bygging þess hafi einungis tekið átta mánuði.143 Síðar eða árin
1979 og 1985 voru reist hús sem tengd eru við upphaflega húsið.
Rannsóknarstofnun iðnaðarins (Árleynir 8) reis suðaustur af RB á svipuðum tíma, en
fyrsta húsið var reist árið 1970, eftir teikningum Skarphéðins Jóhannssonar.144 Hús sem er
tengt við það var reist árið 1984 fyrir Iðntæknistofnun. Í næsta nágrenni var árið 1987 reist
hús fyrir líftækni á vegum Háskóla Íslands og rannsóknarstofnana atvinnuveganna (Árleynir
8a).

Steingrímur Hermannsson, 1960) „Þróun rannsókna og tilrauna á Íslandi á árunum 1950-1960,“ Tímarit
Verkfræðingafélags Íslands, 45. árg. 1.-2.; 10-15.
137
Afmælisnefnd rannsóknarstofnananna, Rannsóknir í þágu atvinnuveganna. Framfarir í 50 ár 1937-1987.
138
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Rannsóknarstöð
landbúnaðarins. Sigvaldi Thordarson og Skarphéðinn Jóhannsson. BN 134/63, sþ. 28. mars 1963.
139
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Atvinnudeild
Háskólans, bráðabirgða tilraunastöð landbúnaðardeildar í Korpúlfsstaðalandi. Sigvaldi Thordarson og
Skarphéðinn Jóhannsson, BN 418/60, sþ. 27.okt. 1960
140
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Vatnsvirkjatilrunastöð.
Skarphéðinn Jóhannsson, BN 341/66, sþ. 27.okt. 1966.
141
„„Heilaveita“ upp í Keldnaholt,“ Vísir, 24. jan. 1969.
142
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Rannsóknarstofnun
byggingariðnaðarins. Skarphéðinn Jóhannsson, BN 5/68, sþ. 11.jan. 1968.
143
„Bygging Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins afhent,“ Morgunblaðið, 7. júní 1969.
144
Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Rannsóknarstofnun
iðnaðarins. Skarphéðinn Jóhannsson, BN 117/70, sþ. 28. maí 1970.
136
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Árið 2000 var samþykkt að rífa hús raforkumálastjóra frá árinu 1957 sem stóð nærri
ánni Korpu og á lóðinni (Árleyni 4) byggði Lagnakerfamiðstöð Íslands hús fyrir Lagnamiðstöð
árið 2001.
Hús rannsóknarstöðvanna standa í þyrpingu hver um sig, en þær þyrpingar standa dreift
um svæðið. Það helgast af þeirri starfsemi sem þar hefur verið en til að mynda þurfa
jarðræktartilraunir nokkuð landrými. Auk þess var af afstöðumyndum að dæma, gert ráð fyrir
að húsum rannsóknarstöðvanna myndi fjölga og því gert ráð fyrir nægu rými í kringum hverja
þeirra. Þetta fyrirkomulag, það er dreifing rannsóknarstöðvanna um svæðið hefur áhrif á
heildaryfirbragð þess og gerir það að verkum að húsaþyrpingar rannsóknarstöðvanna eru í
litlum tengslum hvor við aðra.
Leikskólinn við Völundarhús 1, stendur fjarri öðrum byggingum sem hér eru til
umfjöllunar en hann var reistur árið 1999,145 í útjarði Húsahverfis í Grafarvogi.

145

Skjalaver Höfðatorgi: Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir.Völundarhús 1, Dagný
Helgadóttir, BN 018432, sþ. 29. apríl 1999.
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BYGGINGARTÍMABIL HÚSA Á SVÆÐINU146

Mynd 17. Kort sem sýnir byggingartímabil við Keldnaveg 1-27 og Völundarhús 1, húsin eru byggð á árunum 19202006.

146

Grunnur úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Kortavinnsla (mynd 16, 17 og 18): Þórarinn Jón
Jóhannsson, Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar (Landupplýsingar).
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Mynd 18. Kort sem sýnir
byggingartímabil húsa á við
Árleyni. Öll húsin eru byggð
eftir 1945, eða á árabilinu
1964-2001.

Mynd 19. Kort sem sýnir
byggingartímabil húsa við
Blikastaðaveg 25, húsin eru
byggð eftir 1945, eða á
árabilinu 1964-1983.
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2.3.3. Húsaskrá: Keldur – Keldnaholt
Árleynir 2-22, Blikastaðavegur 25, Keldnavegur 1-27 og Völundarhús 1
Hér á eftir fylgir ítarleg skráning þeirra húsa sem standa innan skipulagssvæðisins í dag (2022),
ásamt fjórþættu varðveislumati fyrir hvert og eitt hús. Í kafla 2.3.4 er samantekt og niðurstöður
um verndarstöðu og varðveislumat húsa á svæðinu.

Mynd 20. Kort sem sýnir afmörkun svæðanna sem til umfjöllunar eru.147

147

Grunnur úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Kortavinnsla: Þórarinn Jón Jóhannsson, Umhverfisog skipulagssviði Reykjavíkurborgar (Landupplýsingar).
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Byggingarár

1969

Árleynir 2 (mhl.04)

Fyrsti eigandi Rannsóknarstofnun
byggingariðnaðarins

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun

Skarphéðinn Jóhannsson
arkitekt

Upphaflegt útlit
Steypt burðarvirki Einlyft
Asbest
Flatt þak
Asbest og pappi
Steinsteyptar

Helstu breytingar
1994

Upphafleg notkun
Rannsóknarstofur

Hönnuðir breytinga

Veðrunarstöð á þaki Óli Hilmar Jónsson

arkitekt

Saga
Húsið er eitt af fyrstu húsum sem teiknuð voru á svæðinu skv. skipulagi Sigvalda Thordarson og Skarphéðins Jóhannssonar.
Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins (RB) var stofnuð 1965 og er þetta fyrsta hús stofnunarinnar sem reist var á
svæðinu, en Skarphéðinn var hönnuður hússins. Það ber einkenni módernisma með löngum láréttum línum, þar sem
gluggar mynda samfellda lárétta línu, og hlutfall veggflata ofan og neðan glugga eru í góðu jafnvægi. Húsið var byggt með
nýstárlegum aðferðum og er klætt dökkri asbest trapisu-klæðingu sem setur svip á húsið.
Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins varð síðar hluti af Nýsköpunarmiðstöð Íslands þegar hún var stofnuð 2007, en
hún var lögð niður árið 2021. Tæknisetur efh. er nú í húsum sem áður tilheyrðu Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.
Skrifstofubygging sem reist var 1979 (mhl. 08) tengist húsinu með einnar hæðar tengigangi þar sem inngangur er í bæði
húsin. Annað rannsóknarhús var reist norðaustan við húsið 1985 (mhl. 13) og er það tengt þessu húsi með tveimur einnar
hæðar tengigöngum.
Á lóðinni er einnig svokallaður mygluskáli þar sem fram fóru rannsóknir á myglu í íslenskum byggingum.

Varðveislumat
Hátt gildi. Húsið er atvinnuhúsnæði sérhannað fyrir rannsóknir. Þetta er módernískt hús, langar
láréttar línur áberandi, og hlutföll í góðu jafnvægi. Húsið ber stíleinkenni höfundar sem
jafnframt var annar af tveimur ráðgjöfum um skipulag svæðisins.
Menningarsögulegt gildi: Hátt gildi. Húsið er fyrsta bygging sem reist var fyrir byggingarrannsóknir í landinu og er hluti
af þeirri sögu sem tengist rannsóknum á íslenskum atvinnuvegum.
Byggingarlist:

Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:
Varðveislugildi:

Miðlungs gildi. Hluti af samstæðu þriggja samtengdra húsa sem byggð voru fyrir
RB við Árleyni 2. Húsaþyrpingin er ein af þremur þyrpingum stofnanabygginga, sem standa
dreift um svæðið og eru í litlum tengslum hver við aðra.
Hátt gildi. Húsið er lítið breytt að gerð, þó að byggt hafi verið við það á tvo vegu og
veðrunarstöð komið fyrir á þaki. Húsin tvö sem byggð voru við húsið, eru hins vegar bæði hærri
og með mænisþökum sem hefur áhrif á ásýnd upprunalega hússins sem stendur á milli þeirra.
Húsið hefur hátt varðveislugildi einkum vegna byggingarlistar en það var jafnframt fyrsta
hús sem reist var sérstaklega yfir byggingarrrannsóknir í landinu. Lagt er til að húsið njóti
hverfisverndar í RAUÐUM FLOKKI. Einstök hús, húsaraðir og götumyndir sem lagt er til
að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi.
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Borgarsögusafn Reykjavíkur

Byggingarár

1979

Árleynir 2 (mhl. 08)

Fyrsti eigandi Rannsóknarstofnun
byggingariðnaðarins

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun

Guðmundur Kr. Guðmundsson Upphafleg notkun
Ólafur Sigurðsson arkitektar
Skrifstofur

Upphaflegt útlit
Steinsteypt
Litað ál
Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tvílyft

Saga
Húsið var byggt sem viðbygging við fyrsta hús Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins (RB) á svæðinu (mhl. 04), sem
skrifstofubygging. Samtímis var gerður einnar hæðar tengigangur á milli húsanna með inngangi í bæði húsin. Á teikningum
Skarphéðins Jóhannssonar að eldra húsinu frá 1968, er gert ráð fyrir svipaðri tveggja hæða viðbyggingu á þessum stað.
Skrifstofuhúsið, sem reist var eftir teikningum Guðmundar Kr. Guðmundssonar og Ólafs Sigurðssonar, tekur mið af
módernískri hönnun Skarphéðins þar sem langar láréttar línur eru áberandi. Húsið er þó frábrugðið teikningu Skarphéðins
hvað varðar þakgerð og gluggasetningu til endanna.
Burðarkerfi hússins er steypt, einangrað að utanverðu og síðan klætt með loftræstri álklæðningu. en á áttunda áratug
síðust aldar voru gerðar tilraunir með loftræstar útveggjaklæðningar og byggingin þjónaði að því leyti tilraunahlutverki.
Rannsóknarstofun byggingariðnaðarins varð síðar hlutið af Nýsköpunarmiðstöð Íslands þegar hún var stofnuð 2007, en
hún var lögð niður árið 2021. Tæknisetur efh. er nú í húsum sem áður tilheyrðu Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Húsið er byggt í módernískum stíl, atvinnuhúsnæði frá síðari hluta 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs gildi. Húsið er hluti af þeirri sögu sem tengist rannsóknum á íslenskum atvinnuvegum.

Upprunaleg gerð:

Miðlungs gildi. Hluti af samstæðu þriggja samtengdra húsa sem byggð voru fyrir
RB við Árleyni 2. Húsaþyrpingin er ein af þremur þyrpingum stofnanabygginga, sem standa
dreift um svæðið og eru í litlum tengslum hver við aðra.
Hátt gildi. Húsið er upprunalegt að gerð.

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.

Umhverfisgildi:
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Borgarsögusafn Reykjavíkur

Byggingarár

1985

Árleynir 2 (mhl. 13)

Fyrsti eigandi Rannsóknarstofnun
byggingariðnaðarins

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steyptar einingar

Hönnun

Guðmundur Kr. Guðmundsson Upphafleg notkun
Ólafur Sigurðsson arkitektar
Rannsóknarstofur

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tvílyft

1989

Guðm. Kr. Guðmundsson
og Ólafur Sigurðsson

Viðbygging

arkitekt
arkitekt

Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Saga
Húsið var byggt sem rannsóknarhús og var þriðja hús Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins á svæðinu, Húsið er tengt
við eldra hús frá 1969 (mhl. 04) með tveimur tengigöngum, þannig að á milli tengiganganna og húsanna tveggja myndast
garður. Húsið er byggt í módernískum stíl til samræmis við eldra hús frá 1969, en með mænisþaki. Þakgluggi er eftir mæni
sem veitir birtu niður á efri hæð. Húsið er byggt úr steyptum einingum.
Byggt var við húsið árið 1989, svokallað hljóðver. Viðbyggingin er framhald af húsinu til norðvesturs og tengt því með
gluggum sem ná frá þakskeggi að plötu bæði á suðausturhlið og suðvesturhlið, en viðbyggingin er að öðru leyti gluggalaus
ólíkt eldri byggingum.
Rannsóknarstofun byggingariðnaðarins varð síðar hlutið af Nýsköpunarmiðstöð Íslands þegar hún var stofnuð 2007, en
hún var lögð niður árið 2021. Tæknisetur efh er nú í húsum sem áður tilheyrðu Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Módernískt hús, hannað fyrir sértæka starfsemi.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs gildi. Húsið er hluti af þeirri sögu sem tengist rannsóknum á íslenskum atvinnuvegum.

Upprunaleg gerð:

Miðlungs gildi. Hluti af samstæðu þriggja samtengdra húsa sem byggð voru fyrir
RB við Árleyni 2. Húsaþyrpingin er ein af þremur þyrpingum stofnanabygginga sem standa
dreift um svæðið og eru í litlum tengslum hver við aðra.
Miðlungs gildi. Byggt hefur verið við norðvesturenda hússins sem hefur breytt ásýnd þess.

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.

Umhverfisgildi:
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Byggingarár

1967

Árleynir 2a

Fyrsti eigandi Orkumálastofnun

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun

Skarphéðinn Jóhannsson
arkitekt

Upphaflegt útlit
Steinsteypt

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Rannsóknarstofur

Hönnuðir breytinga

Einlyft
Turn

Flatt þak
Steypt og pappi
Steinsteyptar

Saga
Húsið er eitt af fyrstu húsunum sem reist voru á Keldnaholti eftir að Rannsóknaráð ríkisins ofl. fengu úthlutað landi þar.
Húsið er hannað af Skarphéðni Jóhannssyni sem var annar af ráðgjöfum við skipulag svæðisins. Það ber sterk einkenni
módernisma, gert úr sjónsteypu, með flötu þaki og láréttum samfelldum gluggaböndum.
Húsið var byggt fyrir Orkumálastofnun sem „Vatnsvirkjatilraunastöð“ þar sem tilraunir voru gerðar með líkön af stíflum
og öðrum mannvirkjum sem þurfa að standa í streymandi vatni. Frá 1989 þjónaði það Rannsóknarstofnun landbúnaðarins í
fiskeldisrannsóknum en á síðari árum hefur Matís nýtt húsið fyrir rannsóknir.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Hátt gildi. Módernískt hús, gert úr sjónsteypu, með flötu þaki og láréttum samfelldum
gluggaböndum og ber stíleinkenni höfundar. Húsið var hannað fyrir sérhæfða starfsemi.

Menningarsögulegt gildi: Hátt gildi. Húsið var hannað fyrir tilraunir í þágu vatnsorkurannsókna. Húsið er hluti af þeirri
sögu sem tengist rannsóknum á íslenskum atvinnuvegum.
Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:
Varðveislugildi:

Miðlungs gildi. Húsið stendur nærri húsum RB en húsaþyrpingin er ein af þremur
þyrpingum stofnanabygginga en þær þrjár þyrpingar standa dreift um svæðið og eru í litlum
tengslum hver við aðra.
Miðlungs gildi. Húsið er lítið breytt frá upphaflegri gerð en gluggar hafa verið byrgðir sem hefur
áhrif á ásýnd.
Húsið hefur hátt varðveislugildi einkum vegna byggingarlistar en er jafnframt nátengt
sögu orkurannsókna í landinu. Lagt er til að húsið njóti hverfisverndar í RAUÐUM
FLOKKI. Einstök hús, húsaraðir og götumyndir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd
í deiliskipulagi.
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Byggingarár

2001

Árleynir 4

Fyrsti eigandi Lagnakerfamiðstöð
Íslands

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun

Gísli Gíslason og Egill
Guðmundsson arkitektar

Upphaflegt útlit
Stálgrindarhús
Tvílyft
Stálsamlokuein.
Skáþak,þakgluggar
Br. pappi og stál
Steinsteyptar

Helstu breytingar
2015
2020

Upphafleg notkun
Skólahús

Hönnuðir breytinga

Flóttastigar frá 2.hæð Brynjar Daníelsson
Viðbygging,
Brynjar Daníelsson
fyrir loftræstikerfi

byggfr.
byggfr.

Saga
Lagnamiðstöð Íslands reisti húsið árið 2001, en Lagnafélag Íslands hafði forgöngu um uppbyggingu Lagnamiðstöðvar, þar
sem fram færi kennsla og rannsóknir í lagnafræðum. Húsið er byggt úr stálsamlokueiningum og er brotið upp í tvo hluta.
Megin húskroppurinn er með skáþaki og tveimur löngum gluggum á annari hæð framhliðar og einum á bakhlið. Smærri
hluti hússins gengur til norðvesturs út frá meginhúsi, og er með flötu þaki. Þar er inngangur í húsið og gluggar bæði á
fyrstu og annari hæð.
Húsið er nú eign Tækniskólans ehf. og þar fer fram kennsla í flugvirkjun.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Sérðhæfð bygging til kennslu í tæknigreinum. Bygginarstíll í anda húsagerðar
aldamótanna með módernískum einkennum.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs gildi. Húsið tengist sögu iðnmennta í borginni.

Upprunaleg gerð:

Miðlungs gildi. Húsið stendur nærri húsum RB en sú þyrping er ein af þremur
þyrpingum stofnanabygginga sem standa dreift um svæðið og eru í litlum tengslum hver við
aðra.
Hátt gildi. Húsið er nær óbreytt.

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.

Umhverfisgildi:
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Byggingarár

1985

Árleynir 6a

Fyrsti eigandi Rafmagnsveitur
Reykjavíkur

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun

Guðmundur Kr. Kristinsson
arkitekt

Upphaflegt útlit
Steinsteypt
Múrsléttað
Flatt þak
Stál
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Spennistöð

Hönnuðir breytinga

Einlyft

Saga
Spennistöðin hlaut samþykki byggingarfulltrúa og var reist árið 1985, en teikning er dagsett og undirrituð af arkitekt í júní
1979. Margar stöðvar munu vera byggðar eftir þessari teikningu. Byggingin er látlaust en stílhreint mannvirki yfir innviði
borgarinnar.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Einfalt spennistöðvarhús úr forsteyptum einingum.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs gildi. Brot úr innviðasögu borgarinnar.
Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Nauðsynlegt mannvirki utan um grunnviði borgarinnar, sem lætur lítið yfir sér.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Spennistöðin er óbreytt að gerð.

Varðveislugildi:

Byggingin hefur miðlungs varðveislugildi.
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Byggingarár

1970

Árleynir 8 (mhl. 20)

Fyrsti eigandi Rannsóknarstofnun
iðnaðarins

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt

Hönnun

Skarphéðinn Jóhannsson
arkitekt

Upphafleg notkun
Rannsóknarstofur

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Einlyft

1995
?

Hjörtur Pálsson

Flatt þak
Steypt og pappi
Steinsteyptar

Mænisþak
Klætt steinuðum
plötum

byggfr.

Saga
Árið 1969 var unnið að undirbúningi nýrrar byggingar fyrir Rannsóknarstofnun iðnaðarins og ákveðið að byggt yrði hús
hliðstætt húsi Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins (RB) sem reis 1969 en sami arkitekt, Skarphéðinn Jóhannsson,
teiknaði húsið. Eins og hús RB er hús Rannsóknarstofnunar iðnaðarins teiknað í anda módernisma með löngum láréttum
línum, þar sem gluggar mynda samfellda lóðrétta línu, og hlutfall veggflata ofan og neðan glugga er í góðu jafnvægi.
Mænisþak var síðar sett á húsið sem breytir ásýnd þess, en er í samræmi við nýrra hús sem reist var 1984 og er tengt við
bygginguna.
Rannsóknarstofnun iðnaðarins flutti í húsið árið 1971, en árið 1978 sameinaðist stofnunin Iðnþróunarstofnun Íslands og
úr varð Iðntæknistofnun, sem starfaði þar til Nýsköpunarmiðstöð Íslands var stofunð árið 2007, en hún var síðan lögð niður
árið 2021. Tæknisetur efh er nú með aðsetur í húsinu.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Hátt gildi. Módernískt hús, sem ber stíleinkenni höfundar.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs gildi. Húsið er hluti af þeirri sögu sem tengist rannsóknum á íslenskum atvinnuvegum.

Upprunaleg gerð:

Miðlungs gildi. Hluti af samstæðu þriggja rannsóknarhúsa við Árleyni 8 og 8a . Húsaþyrpingin er
ein af þremur þyrpingum stofnanabygginga, sem standa dreift um svæðið og eru í litlum
tengslum hver við aðra.
Miðlungs gildi. Mænisþak hefur verið sett á húsið sem breytir ásýnd þess.

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.

Umhverfisgildi:
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Byggingarár

1984

Árleynir 8 (mhl. 15)

Fyrsti eigandi Iðntæknistofnun Íslands

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun

Guðmundur Kr. Guðmundsson Upphafleg notkun
Ólafur Sigurðsson arkitektar
Rannsóknarstofur og skrifstofur

Upphaflegt útlit
Steinsteypt
Tvílyft
Kjallari
Steinaðar plötur
Mænisþak, gluggi
Trapisujárn
Steinsteyptar

Helstu breytingar
1991

Hönnuðir breytinga

Nýir gluggar á 2.hæð Ólafur Sigurðsson
Nýr inngangur á
norðaustur hlið

arkitekt

Saga
Húsið var reist árið 1984 og er tengt við eldra hús (hús Rannsóknarstofnunar iðnaðarins frá árinu 1970, mhl. 20) með einnar
hæðar tengibyggingu.
Húsið tilheyrði Iðntæknistofnun, sem starfaði þar til Nýsköpunarmiðstöð Íslands var stofnuð árið 2007, en hún var síðan
lögð niður árið 2021. Tæknisetur efh. er nú með aðsetur í húsinu.
Á lóðinni er einnig geymsluskúr sem reistur var árið 1986 og sérhannaður til að hýsa spilliefni.

Varðveislumat
Miðlungs gildi. Atvinnuhúsnæði frá 9. áratug 20. aldar, með póstmódernískum áhrifum. Þak
brotið upp með glugga í mæni sem veitir birtu inn í rýmið. Steypurammar utan um glugga setja
svip á húsið.
Menningarsögulegt gildi: Miðlungs gildi. Húsið er hluti af þeirri sögu sem tengist rannsóknum á íslenskum atvinnuvegum.
Byggingarlist:

Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:
Varðveislugildi:

Miðlungs gildi. Hluti af samstæðu þriggja rannsóknarhúsa við Árleyni 8 og 8a . Húsaþyrpingin er
ein af þremur þyrpingum stofnanabygginga, sem standa dreift um svæðið og eru í litlum
tengslum hver við aðra.
Miðlungs gildi. Húsið er að formi til óbreytt, en nýjum gluggum á 2. hæð, og inngangi var bætt
við á norðausturhlið árið 1991.
Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.
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Byggingarár

1987

Árleynir 8a

Fyrsti eigandi HÍ og rannsóknarstofnanir Hönnun
atvinnuveganna

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Ólafur Sigurðsson
arkitekt

Upphaflegt útlit
Steypueiningahús
Steni klæðning
Mænisþak
Járn
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Rannsóknarstofur

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Kjallari

Saga
Húsið var reist árið 1987 og hannað sérstaklega fyrir líftækni og efnaiðnað Háskóla Íslands og rannsóknarstofanana
atvinnuveganna. Húsið er áþekkt húsi Rannsóknarstofnunar iðnaðarins sem reist var á svæðinu árið 1984 (Árleynir 8, mhl.
15), með lágu risi, áberandi steyptum gluggaumgjörðum og klætt með dökkum steni-plötum.
Starfsemi í húsinu tengdist þeirri starfsemi sem var í næsta nágrenni þ.e. Iðntæknstofnunar Íslands. Samkvæmt skilti sem
leyft var á húsinu árið 1995 voru þar til húsa Iðntæknistofnun - líftæknideild, Hafrannsóknarstofnun stofnerfðafræðirannsóknir, Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins, Genís hf. og Íslensk fjallagrös hf. Síðar hafa fleiri
sprotafyrirtæki haft aðstöðu í húsinu.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Hús úr steinsteypueiningum frá níunda áratug 20. aldar með póstmódernískum
einkennum. Steypurammar utan um glugga á stafni setja sterkan svip á húsið.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs gildi. Húsið er hluti af þeirri sögu sem tengist rannsóknum á íslenskum atvinnuvegum.

Upprunaleg gerð:

Miðlungs gildi. Hluti af samstæðu þriggja rannsóknarhúsa við Árleyni 8 og 8a . Húsaþyrpingin er
ein af þremur þyrpingum stofnanabygginga sem standa dreift um svæðið og eru í litlum
tengslum hver við aðra.
Hátt gildi. Húsið er upprunalegt að gerð, en skilti hefur verið komið fyrir á gafli þess.

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.

Umhverfisgildi:
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Byggingarár

1964

Árleynir 22 (mhl. 01)

Fyrsti eigandi Rannsóknarstofnun
landbúnaðarins

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Ómúrað
Flatt þak
Steypt
Steinsteyptar

Hönnun

Skarphéðinn Jóhannsson og
Upphafleg notkun
Sigvaldi Thordarson arkitektar Rannsóknarstofur og skrifstofur

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Kjallari

1977
1987

Ólafur Sigurðsson
Ólafur Sigurðsson

arkitekt
arkitekt

Hjörtur Pálsson
Hjörtur Pálsson
Jakob Líndal
Hjörtur Pálsson

bygg.fr.
bygg.fr.
arkitekt
bygg.fr.

1992
1993
2000
2015

Tengiálma hækkuð
Anddyri og
sorpgeymsla
Tengig.í búfj.hús
Hluti klæddur bárust.
Fjarsk.loftnet á þak
Anddyri aðalinng.

Saga
Byggingin er fyrsta bygging sem reist var á Keldnaholti á vegum Rannsóknarráðs ríksisins en hún var byggð fyrir
Rannsóknarstofnun landbúnaðarins (RALA). Húsið var hannað af Sigvalda Thordarson og Skarphéðni Jóhannssyni sem
báðir teljast til boðbera módernisma í íslenskum arkitektúr. Bygging hússins hófst 1963, en það var tekið í notkun 1965.
Byggingin stendur í slakka og skiptist í þrjár álmur, tvær samhliða álmur sem liggja norðaustur-suðvestur og tengiálmu
sem liggur norðvestur-suðaustur. Samhliða álmurnar eru tvær hæðir auk jarðhæðar í norðausturendum, þar sem gengið er
inn í húsið, en tvær hæðir í suðvesturenda vegna landhalla. Tengiálman var upphaflega tvær hæðir, en þriðja hæðin var
byggð ofan á hana árið 1977. Þök eru flöt, en á þökum samhliða álmanna tveggja er þríhyrnd upphækkun með
gluggaröðum sem vísa til norðvesturs.
Árið 1987 var byggt anddyri og sorpgeymsla við norðvesturhlið hússins. Árið 1992 var gerður tengigangur milli syðri
álmunnar og búfjárhúss (mhl. 14). Árið 1993 var suðausturhlið einangruð og klædd lituðu bárustáli. Þá var sett
fjarskiptaloftnet á þak hússins árið 2000 og árið 2015 var anddyri byggt við aðalinngang undir skyggni sem þar var fyrir.
RALA varð hluti af Landbúnaðarháskóla Íslands við stofnun hans 2005. Nú er húsið ein af starfsstöðvum
Landbúnaðarháskólans, auk þess sem skrifstofurými eru leigð til Landgræðslunnar ofl. aðila.
Um 70 m austan við húsin stendur málmskúlptúr Hallsteins Sigurðssonar, Harpa, frá árinu 1987.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Hátt gildi. Húsið ber einkenni módernisma, þar sem lögð er áhersla á stílhreint útlit og notagildi
húss.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs gildi. Húsið er hluti af þeirri sögu sem tengist rannsóknum á íslenskum atvinnuvegum.
Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:
Varðveislugildi:

Miðlungs gildi. Húsið að Árleyni 22 stendur hæst af þeim húsum sem standa á svæðinu og er
þannig kennileiti í umhverfinu. Við Árleyni standa þrjár þyrpingar rannsóknastofnana, en þær
standa dreift um svæðið og eru í litlum tengslum hver við aðra.
Miðlungs gildi. Hæð var bætt ofan á tengibyggingu 1977, anddyri hafa verið yfirbyggð og lárétt
bárustálsklæðning sett á hluta hússins.
Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.
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Byggingarár

1985

Árleynir 22 (mhl. 12)

Fyrsti eigandi Rannsóknarstofnun
landbúnaðarins

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun

Guðm. Kr. Guðmundsson og
Ólafur Sigurðsson arkitektar

Upphaflegt útlit
Stálgrind
Gler
Mænisþak
Gler
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Gróðurhús fyrir tilraunir

Hönnuðir breytinga

Einlyft

Saga
Húsið var byggt á lóð Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins, skammt suðvestur af nyrðri álmu meginhússins (Árleyni 22,
mhl. 01). Húsið var reist fyrir tilraunir með gróður og grænmeti. Það er enn nýtt fyrir tilraunir þeirra stofnana sem starfa að
Árleyni 22.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Gróðurhús með hefðbundnu sniði úr gleri.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs gildi. Húsið er hluti af þeirri sögu sem tengist rannsóknum á íslenskum atvinnuvegum.

Upprunaleg gerð:

Miðlungs gildi. Húsið er tengt Árleyni 22 (mhl. 01) en er lítt áberandi. Við Árleyni standa þrjár
þyrpingar rannsóknastofnana, en þær þrjár þyrpingar standa dreift um svæðið og eru í litlum
tengslum hver við aðra.
Hátt gildi. Húsið er upprunalegt að gerð.

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.

Umhverfisgildi:
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Byggingarár

1985

Árleynir 22 (mhl. 14)

Fyrsti eigandi Rannsóknarstofnun
landbúnaðarins

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun

Ólafur Sigurðsson
arkitekt

Upphaflegt útlit
Stálgrindarhús
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Rannsóknarhús fyrir búfé

Hönnuðir breytinga

Einlyft

Saga
Húsið var byggt undir rannsóknarstofur fyrir búfé árið 1985, sem hluti af Rannsóknarstofnun landbúnaðarins (RALA). Það
er samsett úr fjórum samhliða einingum með mænisþaki, sem mynda þannig fjórar burstir. Þakgluggar eru í mæni á öllum
þekjum. Rannsóknarhúsið var byggt suðvestan við meginhús RALA (Árleynir 22, mhl. 01). Húsið var tengt syðri álmu
meginhússins með tengigangi/veðurskel árið 1992.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Gripahús með hefðbundnu sniði. Húsið er byggt úr fjórum samhliða einingum
sem mynda saman fjórar burstir, gluggar á þaki veita birtu inn í húsið.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs gildi. Húsið er hluti af þeirri sögu sem tengist rannsóknum á íslenskum atvinnuvegum.
Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:
Varðveislugildi:

Miðlungs gildi. Húsið er tengt Árleyni 22 (mhl. 01) en er lítt áberandi. Við Árleyni standa þrjár
þyrpingar rannsóknastofnana, en þyrpingarnar standa dreift um svæðið og eru í litlum tengslum
hver við aðra.
Hátt gildi. Húsið er upprunalegt að gerð en tengigangur var gerður milli þess og meginhússins á
lóðínni (mhl. 01).
Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.
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Byggingarár

1964

Blikastaðavegur 25

Fyrsti eigandi Atvinnudeild
Háskóla Íslands

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun

Skarphéðinn Jóhannsson og
Upphafleg notkun
Sigvaldi Thordarson arkitektar Rannsóknarstofur, geymsla og skrifst.

Upphaflegt útlit
Timbur
Einlyft/tvílyft
Asbest
Bratt mænisþak og flöt þök
Bárujárn
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

1967

Skarphéðinn Jóhannsson

Viðbygging,
gróðurhús

arkitekt

Saga
Byggingarnar voru reistar 1964 fyrir rannsóknarstöð í jarðrækt, eftir teikningum Skarphéðins Jóhannssonar og Sigvalda
Thordarson, en elstu teikningarnar eru dagsettar og samþykktar í október 1960. Sigvaldi féll frá vorið 1964 og það kom í
hlut Skarphéðins að halda verkinu áfram.
Fyrir miðju er A-hús, þar sem var vélageymsla á neðri hæð en vinnuherbergi á eftir hæð. Beggja vegna A-hússins eru
einnar hæðar byggingar, rannsóknarstofa og skrifstofa (mhl. 01) austanvert við húsið, en gripahús (mhl. 02) vestanvert við
það. Þessi hús eru ein byggingarheild og teiknuð á sama tíma. Árið 1967 var byggt gróðurhús (mhl. 04) vestan við
gripahúsið eftir teikningu Skarphéðins Jóhannssonar. Gróðurhúsið er tengt við gripahúsið með byggingu úr báruplasti.
Atvinnudeild Háskólans fékk leiguland úr Korpúlfsstöðum fyrir jarðræktartilraunir árið 1960 og teikningar arkitektanna
frá árinu 1960 eru titlaðar „Atvinnudeild Háskólans. Bráðabirgða tilraunastöð Landbúnaðardeildar í Korpúlfsstaðalandi.“
Þegar ný lög um rannsóknir í þágu atvinnuveganna voru samþykkt árið 1965, tók Rannsóknarstofnun landbúnaðarins
(RALA) við störfum Búnaðardeildar Atvinnudeildar Háskólans og þar með við rannsóknarstöðinni, sem jafnan var kölluð
Korpa. Ríkissjóður eignaðist landið síðan árið 1983.
Í nágrenni Korpu voru lagðar út jarðræktartilraunir og settu þær ásamt húsum rannsóknarstöðvarinnar svip á umhverfið
þau ár sem stöðin starfaði.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Hús sérhannað undir rannsóknarstarfsemi. Stílhrein, módernísk bygging, sem
skiptist í þrjár einingar, sem hannaðar eru sem ein heild.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs gildi. Húsið er hluti af þeirri sögu sem tengist rannsóknum á íslenskum atvinnuvegum.
Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Húsið stendur á stórri lóð sem eitt sinn voru þaktir tilraunareitum, en eftir þeir
voru lagðir af hafa tengsl húss og lands breyst.

Upprunaleg gerð:

Miðlungs gildi. Gróðurhús var byggt við húsið og það tengt við gripahús (mhl. 02).

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.
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Byggingarár

1983

Blikastaðavegur 25a

Fyrsti eigandi Rannsóknarstofnun
landbúnaðarins

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun

Magnús Sigsteinsson

Upphaflegt útlit
Steinsteypt

Upphafleg notkun
Geymsla

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Einlyft

Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Saga
Einföld geymslubygging byggð á lóð Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins að Korpu.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Einföld geymslubygging.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs gildi. Húsið er hluti af þeirri sögu sem tengist rannsóknum á íslenskum atvinnuvegum.
Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Húsið stendur á stórri lóð sem eitt sinn voru þaktir tilraunareitum, en eftir þeir
voru lagðir af hafa tengsl húss og lands breyst.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Húsið er upprunalegt að gerð.

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.
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Byggingarár

1947

Keldnavegur 1

Fyrsti eigandi Tilraunastöðin að Keldum Hönnun

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Bárður Ísleifsson
arkitekt

Upphaflegt útlit
Steinsteypt
Feldspathúðað
Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Helstu breytingar

Einlyft
Svalir
Kjallari undir
hluta húss

Hönnuðir breytinga

Skáþak yfir kjallaratröppur

Saga
Tilraunastöðin að Keldum var formlega stofnuð með bráðabirgðalögum í júní 1946. Uppbygging á staðnum hófst það sama
ár og þá voru teikningar að bústað forstöðumanns jafnframt samþykktar. Hönnuður hússins var Bárður Ísleifsson arkitekt
sem starfaði hjá húsameistara ríkisins.
Húsið var bústaður forstöðumanns í upphafi, en hefur í seinni tíð verið bústaður umsjónarmanns svæðisins.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Látlaust íbúðarhús í anda fúnkisstíls/módernisma. Dæmigert einbýlishús frá
eftirstríðsárunum, gott dæmi um verk höfundar.

Menningarsögulegt gildi: Hátt gildi. Húsið var byggt strax við upphaf Tilraunastöðvarinnar að Keldum sem aðsetur
forstöðumanns. Bygging þess og saga er þannig samofin sögu vísindarannsókna í landinu.
Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:
Varðveislugildi:

Hátt gildi. Húsið fellur vel að umhverfi þar sem það stendur sunnan Keldnavegar, og er hluti af
þeirri uppbyggingu sem varð við upphaf Tilraunastöðvarinnar að Keldum. Húsið er hluti af
húsaþyrpingu tilraunastöðvarinnar sem ásamt umhverfinu skapar einstæða heild.
Hátt gildi. Húsið er upprunalegt að gerð, nema skáþaki hefur verið komið fyrir yfir
kjallaratröppum.
Húsið hefur miðlungs varðveislugildi, en er hluti af upphaflegri húsaþyrpingu
Tilraunastöðvarinnar á Keldum. Lagt er til að þyrpingin, það er húsin og þeirra næsta
nágrenni, njóti hverfisverndar í GULUM FLOKKI: Samstæður húsa og heildir sem lagt er
til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi.
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Byggingarár

1947

Keldnavegur 3

Fyrsti eigandi Tilraunastöðin að Keldum Hönnun

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hannes Kr. Davíðsson og
Guðjón Samúelsson arkitektar

Upphaflegt útlit
Steinsteypt
Tvílyft
Kvarts-hraunhúðað Kjallari
Ris
Valmaþak
Læst eirklæðning
Steinsteyptar

Upphafleg notkun
Rannsóknarstofur

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

1992- Nýtt þak og
1995 ný klæðning

Ólafur Sigurðsson

arkitekt

Saga
Uppbyggingin tilraunastöðvarinnar að Keldum hófst þegar lög um stofnun stöðvarinnar höfðu verið samþykkt í júní 1946,
en Rockefellerstofnunin veitti rausnarlegan styrk til uppbyggingarinnar, sem mun hafa verið skilyrtur við forsjá Björns
Sigurðssonar.
Rannsóknarhúsið er eitt af upphaflegum byggingum sem byggðar voru fyrir tilraunastöðina að Keldum. Arkitekt að
húsinu var Hannes Kr. Davíðsson, en Guðjón Samúelsson undirritaði teikningarnar einnig sem húsameistari ríkisins.
Teikningar voru samþykktar í apríl 1946. Langhliðum hússins var skipt upp með tíu múruðum súlum og gluggum skipað á
milli þeirra, í níu bilum á suðurhlið en fimm bilum fyrir miðju á norðurhlið. Lárétt útfylling var á hæðamótum, þannig að
norðurhlið var brotin upp í 18 fleti og suðurhliðin á sama hátt, auk níu ramma utan um kjallaragluggana. Síðar, þegar
Rannsóknarhús II var reist var byggður tengigangur á milli húsanna sem tók yfir eitt gluggabilið. Undir lok síðustu aldar
var húsið klætt steniplötum sem hefur breytt ásýnd þess og útmáð sérkenni og útlitseinkenni.
Á rannsóknarstofunni voru stundaðar tímamótarannsóknir sem hafa alþjóðlegt gildi og kenndar eru við dr. Björn
Sigurðsson fyrsta forstöðumann Keldna.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Breytingar á húsi (klæðning) draga úr byggingarlistarlegu gildi þess. Hús reist í
fúnkisstíl. Sérhæfð bygging sem hönnuð var utan um rannsóknarstarfsemi.

Menningarsögulegt gildi: Hátt gildi. Húsið var byggt utan um sérhæfða starfsemi sem átti eftir að færa hróður íslenskra
rannsókna víða. Bygging þess og saga er þannig samofin sögu vísindarannsókna í landinu.
Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:
Varðveislugildi:

Hátt gildi. Húsið er eitt af upprunalegum byggingum sem tilheyra Tilraunastöðinni að Keldum
og myndar ásamt öðrum byggingum þá húsaþyrpingu og það rými sem einkennir tilraunastöðina
og skapar einstæða heild.
Miðlungs gildi. Húsið er upprunalegt að formi með upprunalegri gluggasetningu, en hefur verið
klætt að utan með steni-plötum sem breytir ásýnd þess.
Húsið hefur miðlungs varðveislugildi, en það er hluti af upphaflegri húsaþyrpingu
Tilraunastöðvarinnar að Keldum. Lagt er til að þyrpingin, það er húsin og þeirra næsta
nágrenni, njóti hverfisverndar í GULUM FLOKKI: Samstæður húsa og heildir sem lagt er
til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi.
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Byggingarár

1960

Keldnavegur 5

Fyrsti eigandi Tilraunastöðin að Keldum Hönnun

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hannes Kr. Davíðsson
arkitekt

Upphaflegt útlit
Steinsteypt
Ómúrað, málað
Mænisþak
Læst eirklæðning
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Rannsóknarstofur

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Kjallari

Saga
Húsið er hannað af Hannesi Kr. Davíðssyni 1958 og er gott dæmi um höfundarverk hans. Húsið var reist undir
rannsóknarstofur og bókasafn tilraunastöðvarinnar að Keldum og er sniðið að þörfum starfseminnar. Útveggir hússins á
langhliðum eru hallandi, þannig að birtan innan dyra verður ekki sterk þó dagsljóss njóti við.
Húsið ber stíleinkenni höfundar og hefur byggingarlistalegt gildi sem lagt var til grundvallar friðunar þess árið 1999.
Húsið var friðað af menntamálaráðherra 6. maí 1999 samkvæmt 1. mgr. 35. gr. þjóðminjalaga nr. 88/1989. Friðun tekur til
ytra borðs og fastra innréttinga í bókasafni.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Hátt gildi. Sérhannað fyrir rannsóknarstarfsemi og ber einkenni höfundar, Hannesar Kr.
Davíðssonar.

Menningarsögulegt gildi: Hátt gildi. Hluti af Tilraunastöð Háskólans Íslands í meinafræði sem nýtur alþjóðlegrar
viðurkenningar. Bygging hússins og saga er þannig samofin sögu vísindarannsókna í landinu.
Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:
Varðveislugildi:

Hátt gildi. Húsið fellur vel að þeim byggingum sem fyrir voru á staðnum og er tengt við eldra
rannsóknarhús með glergangi. Það myndar ásamt öðrum byggingum það rými sem einkennir
húsaþyrpingu tilraunastöðvarinnar og skapar einstæða heild.
Hátt gildi. Húsið er upprunalegt að gerð.
Húsið hefur hátt varðveislugildi. Ytra byrði þess ásamt föstum innréttingum í bókasafni
hefur verið friðað og húsið er því í BLÁÚM FLOKKI: Friðlýst hús og mannvirki. Lagt er til
að þyrpingin sem húsið tilheyrir, það er hús Tilraunamiðstöðvarinnar og þeirra næsta
nágrenni, njóti hverfisverndar í GULUM FLOKKI: Samstæður húsa og heildir sem lagt er
til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi.
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Byggingarár

1992

Keldnavegur 7

Fyrsti eigandi Tilraunast. að Keldum,
Rannsóknarráð rík. ofl.

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun

Ólafur Sigurðsson arkitekt og
Hjörtur Pálsson byggingafr.

Upphaflegt útlit
Steinsteypt

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Rannsóknarstofur

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Kjallari

Mænisþak
Litað bárujárn
Steinsteyptar

Saga
Húsið var reist árið 1991sem rannsóknarstöð fyrir fiskisjúkdóma. Þörf fyrir rannsóknir á fiskisjúkdómum jókst eftir að
fiskeldisstöðvum fjölgaði uppúr 1980, en aðstaða til slíkra rannsókna var af skornum skammti sem hamlaði greininni.
Rannsóknarráð ríkisins, Reykjavíkurborg, Háskóli Íslands, Tilraunastöðin að Keldum, landbúnaðarráðuneytið,
sjávarútvegsráðuneytið og Landsamband fiskeldis- og hafbeitarstöðva sameinuðust árið 1989 um byggingu
rannsóknarstöðvar fisksjúkdóma. Starfsemi hófst í húsinu árið 1992.
Á afstöðumynd og byggingarlýsingu af húsinu frá 1991 kemur fram að gert var ráð fyrir að hús yrði byggt í tveimur
hlutum og er það hús sem reist var fyrri hlutinn og hýsir rannsóknarstofur og skrifstofur. Gert var ráð fyrir að hitt húsið sem
ekki hefur verið byggt, yrði einnar hæðar og þar yrðu m.a. kerjasalir og rannsóknarstofa.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Hús hannað úr forsteyptum einingum fyrir sérhæfða starfsemi. Atvinnuhúsnæði í
anda húsagerðar tíunda áratugs 20. aldar.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs gildi. Hluti af Tilraunastöðinni að Keldum. Bygging hússins og saga er þannig hluti af
sögu vísindarannsókna í landinu.
Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Húsið er hluti af húsaþyrpingu Tilraunastöðvarinnar að Keldum sem ásamt
umhverfinu skapar einstæða heild.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Húsið er óbreytt.

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi, en það stendur í útjarði þeirrar húsaþyrpingar sem
tilheyrir tilraunastöðinni. Lagt er til að þyrpingin, það er húsin og þeirra næsta nágrenni,
njóti hverfisverndar í GULUM FLOKKI: Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að
vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi.
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Byggingarár

1954

Keldnavegur 9

Fyrsti eigandi Tilraunastöðin að Keldum Hönnun

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hannes Kr. Davíðsson
arkitekt

Upphaflegt útlit
Steinsteypt
Ómúrað/sléttað
Sagartanna/mænis
Br.pappi / bárujárn
Steinsteyptar

Upphafleg notkun
Hesthús og hlaða

Helstu breytingar

Einlyft
Kjallari undir
syðsta hluta
(haughús)
Ris á hlöðu

Hönnuðir breytinga

Viðbygging,
skúrbygging norðan
við hlöðu
Tvennum dyrum
bætt á hlöðugafl

Saga
Húsin voru teiknuð af Hannesi Kr. Davíðssyni, sem hesthús og hlaða fyrir starfsemi tilraunastöðvarinnar að Keldum
Hesthúsið er í sama stíl og dýrahúsin sem áður voru byggð á svæðinu, þ.e. með steyptu sagartanna- eða skáburstaþaki og á
það er lagður bræddur pappi. Þakgluggar snúa í suðvestur. Hlaðan er hinsvegar með hefðbundnu sniði og bárujárnsþaki.
Í brunavirðingu frá 1959 segir að í gripahúsinu séu „12 básar fyrir hesta, 7 stíur fyrir veikari hesta, 7 básar fyrir kýr,
mjaltaherbergi með tækjum fyrir mjaltir og mjólkurkælingu og herbergi fyrir blóðtöku. “
Norðaustanvert við hlöðuna hefur verið byggður skúr og stórar dyr hafa verið gerðar á hlöðu til að koma til móts við
breytta heyskaparhætti.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Hátt gildi. Sérhannað hús fyrir rannsóknarstarfsemi og dýrahald. Sérstætt útlit hesthúss og gerð
hefur gildi sem nútímabyggingarlist.

Menningarsögulegt gildi: Hátt gildi. Hluti af Tilraunastöðinni á Keldum. Bygging hússins og saga er hluti af sögu
vísindarannsókna í landinu.
Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:
Varðveislugildi:

Hátt gildi. Húsið stendur í vesturjarðri húsaþyrpingar Tilraunastöðvarinnar á Keldum og myndar
ásamt öðrum byggingum það rými sem einkennir húsaþyrpingu tilraunastöðvarinnar. Þyrpingin
ásamt umhverfinu skapar einstæða heild.
Hátt gildi, þrátt fyrir breytingar sem hafa verið gerðar á hlöðu í tengslum við breyttar þarfir.
Húsið hefur hátt varðveislugildi. Lagt er til að húsið njóti hverfisverndar í RAUÐUM
FLOKKI. Að auki er húsið hluti af þeirri heild sem húsaþyrping tilraunastöðvarinnar
myndar. Lagt er til að þyrpingin, það er húsin og þeirra næsta nágrenni, njóti
hverfisverndar í GULUM FLOKKI: Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda
með hverfisvernd í deiliskipulagi.
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Byggingarár

1965

Keldnavegur 11

Fyrsti eigandi Tilraunastöðin að Keldum Hönnun

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hannes Kr. Davíðsson
arkitekt

Upphaflegt útlit
Steinsteypt
Kalksléttað
Sagartannaþak
Bræddur pappi
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Dýrahús 3

Hönnuðir breytinga

Einlyft

Saga
Húsið var byggt fyrir rannsóknardýr og er byggt í sama stíl og tvö dýrahús sem fyrir voru á tilraunastöðinni, þ.e. með
steyptu sagartanna- eða skáburstaþaki og á það er lagður bræddur pappi. Þakgluggar snúa í norðaustur. Sama form var á
þaki eldri dýrahúsa, en þakgluggar þeirra snéru þó í suðvestur. Dýrahúsið var eins og hin fyrri, teiknað af Hannesi Kr.
Davíðssyni og nefnt Dýrahús 3.
Húsið er hið eina sem eftir er af þremur áþekkum húsum sem áður stóðu hlið við hlið á tilraunastöðinni. Útliti Dýrahúss 1
var breytt algjörlega þegar það var endurgert árið 1997, en Dýrahús 2 var rifið árið 2006.
Vestan við Dýrahús 2 (milli Dýrahúss 2 og 3) var byggt haughús á upphafsárum tilraunastöðvarinnar.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Hátt gildi. Húsið er sérhannað fyrir rannsóknir og sérstætt útlit þess og gerð hefur gildi sem
nútímabyggingarlist.

Menningarsögulegt gildi: Hátt gildi. Hluti af Tilraunastöðinni á Keldum. Bygging hússins og saga er hluti af sögu
vísindarannsókna í landinu.
Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:
Varðveislugildi:

Hátt gildi. Húsið er hluti af húsaþyrpingu Tilraunastöðvarinnar á Keldum og myndar ásamt
öðrum byggingum það rými sem einkennir húsaþyrpingu tilraunastöðvarinnar. Þyrpingin ásamt
umhverfinu skapar einstæða heild.
Hátt gildi. Húsið er óbreytt að ytra útliti.
Húsið hefur hátt varðveislugildi en það er eitt eftir af þremur áþekkum húsum sem voru
sérhönnuð fyrir rannsóknarstarfið. Lagt er til að húsið njóti hverfisverndar í RAUÐUM
FLOKKI. Það er jafnframt hluti af þeirri heild sem húsaþyrping tilraunastöðvarinnar
myndar ásamt næsta nágrenni, sem lagt er til að njóti hverfisverndar í GULUM FLOKKI:
Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi.
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Byggingarár

2009

Keldnavegur 13

Fyrsti eigandi Tilraunastöðin að Keldum Hönnun

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hjörtur Pálsson
byggingarfræðingur

Upphaflegt útlit
Stálgrindahús
Stál
Mænisþak
Stál
Steinsteyptar

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Rannsóknarstofur

Hönnuðir breytinga

Tvílyft
Kjallari

Saga
Húsið er öryggisrannsóknarstofa sem stendur þar sem Dýrahús 2 stóð áður, en útlit þess var áþekkt Dýrshúsi 3 sem enn
stendur.
Rannsóknarstofan er búin til þess að þar sé hægt að vinna með hættulega sýkla eða þegar grunur er um hættulegar
sýkingar. Rannsóknarstofan flokkast sem „Biosafety level 3.“ Byggingin er með ytra og innra rými. Allt loft frá innra
rýminu er síað og allur úrgangur þaðan dauðhreinsaður. Í kjallara er meðhöndlun á affalli, á fyrstu hæð er krufningsherbergi
og rannsóknarstofa og loftræsti- og síunarbúnaður á annarri hæð. Strangar vinnureglur eru viðhafðar varðandi
rannsóknarvinnu í húsinu og þar er einungis notaður einnota öryggisklæðnaður.
Vestan við Dýrahús 2 (milli Dýrahúss 2 og 3) var byggt haughús á upphafsárum tilraunastöðvarinnar.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Hús hannað fyrir sérhæfða starfsemi í upphafi 21. aldar, með öðru yfirbragði en
þau hús sem fyrir voru á staðnum.

Menningarsögulegt gildi: Hátt gildi. Húsið er hluti af Tilraunastöðinni á Keldum. Bygging hússins, saga og núverandi
starfsemi er hluti af sögu vísindarannsókna í landinu.
Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:
Varðveislugildi:

Miðlungs gildi. Húsið er hluti af húsaþyrpingu Tilraunastöðvarinnar á Keldum og myndar ásamt
öðrum byggingum það rými sem einkennir húsaþyrpingu tilraunastöðvarinnar. Þyrpingin ásamt
umhverfinu skapar einstæða heild.
Hátt gildi. Húsið er óbreytt að gerð.
Húsið hefur miðlungs varðveislugildi, en er hluti af þeirri heild sem húsaþyrping
tilraunastöðvarinnar myndar. Lagt er til að þyrpingin, það er húsin og þeirra næsta
nágrenni, njóti hverfisverndar í GULUM FLOKKI: Samstæður húsa og heildir sem lagt er
til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi.
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Byggingarár

1947/1997

Keldnavegur 15

Fyrsti eigandi Tilraunastöðin að Keldum Hönnun

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt
Kalkað
Sagartannaþak
Bræddur pappi
Steinsteyptar

Ólafur Sigurðsson arkitekt

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Einlyft
Kjallari
Ris

1997

Upphafleg notkun
Dýrahús 1

Hönnuðir breytinga

Húsið endurgert
Ólafur Sigurðsson
veggir brotnir niður
að plötu, nýir
steyptir og hlaðnir,
þaki breytt í
mænisþak

arkitekt

Saga
Upphaflegt hús var teiknað af Hannesi Kr. Davíðssyni, en Guðjón Samúlsson undirritaði teikningar einnig sem
húsameistari ríkissins.
Húsið var reist fyrir rannsóknardýr árið 1947. Það var eitt af fyrstu húsum Tilraunastöðvarinnar að Keldum, og kallað
Dýrahús 1. Upprunalegt hús var áþekkt Dýrahúsi 3 (sem enn stendur) að útliti og gerð. Veggir voru kölkuð sjónsteypa en
þakið steinsteypt sagartanna- eða skáburstaþak með þakgluggum í suðvestur, en á þaki var bræddur pappi. Í húsinu var
aðstaða fyrir tilraunadýr, krufningarstofa, frystiklefar og brennsluofn.
Húsið var brotið niður að plötu og endurgert árið 1997 og er það mjög breytt frá upprunalegu húsi. Núverandi hús er með
mænisþaki en sjónsteypa í veggjum. Hönnuður núverandi húss er Ólafur Sigurðsson.

Varðveislumat
Miðlungs gildi. Húsið var endurbyggt frá plötu á tíunda áratug 20. aldar, í anda húsagerðar þess
tíma. Núverandi hús er mjög frábrugðið upphaflegri gerð. Húsið er með mænisþaki en úr
sjónsteypu.
Menningarsögulegt gildi: Hátt gildi. Núverandi hús stendur á plötu húss sem gengdi mikilvægu hlutverki í sögu
vísindarannsókna í landinu auk þess sem núverandi vísindastarfsemi er hluti af vísindasögu
landsins.
Miðlungs gildi. Húsið er hluti af húsaþyrpingu Tilraunastöðvarinnar á Keldum og myndar ásamt
Umhverfisgildi:
öðrum byggingum það rými sem einkennir húsaþyrpingu tilraunastöðvarinnar. Þyrpingin ásamt
umhverfinu skapar einstæða heild.
Lágt gildi. Húsið er mikið breytt frá upprunalegri gerð.
Upprunaleg gerð:
Byggingarlist:

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi, en það er hluti af þeirri heild sem húsaþyrping
tilraunastöðvarinnar myndar. Lagt er til að þyrpingin, það er húsin og þeirra næsta
nágrenni, njóti hverfisverndar í GULUM FLOKKI: Samstæður húsa og heildir sem lagt er
til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi.
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Byggingarár

1942

Keldnavegur 17

Fyrsti eigandi Rannsóknarstöð HÍ

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun

Ókunnur

Upphaflegt útlit

Upphafleg notkun
Hesthús og hlaða

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Timbur,vikursteinn Einlyft
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Saga
Húsið var byggt fyrir rannsóknardýr eftir að ríkissjóður eignaðist jörðina til að stunda þar rannsóknarstarfsemi en áður en
Tilraunastöðin að Keldum var formlega stofnuð.
Í viðtali í Morgunblaðinu 1941 segir Níels Dungal forstöðumaður Rannsóknarstofnunnar Háskólans, að byggja þurfi upp
á Keldum, m. a. hesthús fyrir 20-30 hesta, þar sem auðvelt sé að koma við öllu því hreinlæti, sem nauðsynlegt er við
blóðvatnsframleiðslu. Í brunavirðingu frá árinu 1946 segir að þarna sé hesthús fyrir 12 hesta og á teikningu af staðnum frá
sama ári kemur fram að húsið sé hlaða og „hesthús fyrir serumhesta “ en þeir gegndu mikilvægu hlutverki í þeim
rannsóknum sem gerðar voru á Keldum.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Hús byggt yfir skepnur í rannsóknarskyni, gluggar á suðvesturhlið veita góðri
birtu inn í gripahúsið.

Menningarsögulegt gildi: Hátt gildi. Húsið var byggt strax við upphaf rannsóknarstarfs á Keldum. Bygging þess og saga er
þannig samofin sögu vísindarannsókna í landinu.
Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:
Varðveislugildi:

Hátt gildi. Húsið varð hluti af húsaþyrpingu Tilraunastöðvarinnar á Keldum og myndar ásamt
öðrum byggingum það rými sem einkennir húsaþyrpingu tilraunastöðvarinnar. Þyrpingin ásamt
umhverfinu skapar einstæða heild.
Hátt gildi. Húsið er upprunalegt að gerð.
Húsið hefur miðlungs varðveislugildi en það hefur verið hluti af Tilraunastöðinni á
Keldum frá upphafi hennar. Lagt er til að þyrpingin, það er húsin og þeirra næsta
nágrenni, njóti hverfisverndar í GULUM FLOKKI: Samstæður húsa og heildir sem lagt er
til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi.
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1943

Keldnavegur 19

Fyrsti eigandi Rannsóknarstöð HÍ

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun

Ókunnur

Upphaflegt útlit
Steinsteypt
Ómúrað
Skáþak (skúrþak)
Bárujárn
Steinsteyptar

Upphafleg notkun
Bílskúr, hesthús, þvottahús og geymsla

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Einlyft

Saga
Húsið var byggt áður en Tilraunastöðin að Keldum var formlega stofnuð en eftir að ríkissjóður eignaðist jörðina til að
stunda þar rannsóknarstarfsemi. Á teikningu frá 1946 kemur fram að húsið sé nýtt sem bílskúr og þvottahús. Í
brunavirðingu frá sama tíma kemur fram að þar sé auk þvottahúss, nagdýrageymsla, hesthús og bifreiðageymslur. Húsið er
hluti af þyrpingunni sem tilheyrir Tilraunastöðinni að Keldum.
Í seinni tíð hefur húsið verið nýtt sem sem bílskúr og verkstæði.

Varðveislumat
Miðlungs gildi. Húsin eru dæmi um atvinnubyggingar frá fimmta áratug síðustu aldar. Húsið er
reist í tveimur hlutum og er eystri endinn nokkuð hærri en vestari hlutinn sem er lengri og lægri,
skúrþök eru á báðum hlutum byggingarinnar.
Menningarsögulegt gildi: Hátt gildi. Húsin hafa verið hluti af tilraunastarfsemi að Keldum frá upphafi og eru þannig hluti
af sögu vísindarannsókna í landinu.
Byggingarlist:

Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:
Varðveislugildi:

Hátt gildi. Húsin urðu hluti af húsaþyrpingu tilraunastöðvarinnar, en þau eru byggð í framhaldi
af gömlu bæjarhúsunum á Keldum og mynda ásamt öðrum byggingum það rými sem einkennir
húsaþyrpingu Tilraunastöðvarinnar að Keldum, sem ásamt umhverfinu skapar einstæða heild.
Hátt gildi. Húsin eru óbreytt.
Húsin hafa miðlungs varðveislugildi, en eru hluti af upprunalegri húsaþyrpingu
Tilraunastöðvarinnar á Keldum. Lagt er til að þyrpingin, það er húsin og þeirra næsta
nágrenni, njóti hverfisverndar í GULUM FLOKKI: Samstæður húsa og heildir sem lagt er
til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi.
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1935

Keldnavegur 21

Fyrsti eigandi Ólafur Jónsson

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun

Ókunnur

Upphaflegt útlit
Steyptir veggir
Bárujárn
Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Upphafleg notkun
Útihús og hlaða

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Einlyft
Ris á hlöðu

Saga
Húsin, hlaða og gripahús, voru reist norðaustan við eldri gripahús á Keldnabænum, á meðan þar var hefðbundinn búskapur.
Í brunavirðingu frá 1946, eftir að Ríkissjóður eignaðist jörðina, kemur fram að þar sé tilraunahús fyrir sauðfé.
Útihúsin eru nú rústir einar, þak er hrunið en útveggir standa að hluta.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Lágt gildi. Steinsteypt útihús sem eru einungis uppistandandi að hluta.

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs gildi. Húsin voru hluti af útihúsum Keldna og því vitnisburður um búskap á staðnum,
en urðu síðar hluti af Tilraunastöðinni að Keldum og þannig samofin sögu vísindarannsókna í
landinu.
Lágt gildi. Útihúsin eru hrunin að mestu.
Umhverfisgildi:
Upprunaleg gerð:

Lágt gildi. Húsin eru hrunin að mestu, en bera þó vitni um upprunalega gerð.

Varðveislugildi:

Húsin, eða rústirnar, hafa lágt varðveislugildi sem byggingar.
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Byggingarár

1920

Keldnavegur 23

Fyrsti eigandi Páll Magnússon
járnsmiður

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hlaðið úr steini
Múrsléttað
Mænisþak
Bárujárn
Hlaðnar úr
tilhöggnu grjóti

Hönnun

Einar Erlendsson?
húsameistari

Upphafleg notkun
Íbúðarhús

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Hönnuðir breytinga

Kjallari
Kvistir
Port
Ris
Tvílyft

1923? Járnklætt
Páll Magnússon
1942 Múrhúðun með
skeljasandi
1943 Viðbygging
-1945 Inngangur
kartöflugeymsla
Múrhúð máluð
?
Gluggapóstum breytt

Saga
Árið 1920 var reist nýtt íbúðarhús á Keldum ásamt hlöðu og fjósi sem eru áföst íbúðarhúsinu til vesturs. Húsið var reist af
Páli Magnússyni járnsmið, en hann var þá eigandi Keldna. Líkur eru taldar á að Einar Erlendsson hafi gert teikningu af
húsinu. Húsið er hlaðið úr tilhöggnu grjóti. Mænisás íbúðarhúss liggur í norðaustur-suðvestur en útihúsa í
norðvestur-suðaustur. Ris útihúsa var mun lægra en íbúðarhúss. Hlaðan var næst íbúðarhúsi og fjós þar vestur af. Húsið
mun hafa lekið og því lét Páll járnklæða það, að líkindum með bárujárni. Stuttu eftir að Ríkissjóður eignaðist jörðina um
1940, voru húsin múrhúðuð og klædd skeljasandi, en eftir að hann veðraðist hafa húsin verið máluð. Á árunum 1943-45 var
gerð einnar hæðar viðbygging austan við íbúðarhúsið, hulin jörð á þrjár hliðar og þaki. Tvennar dyr eru á viðbyggingunni
og inngangur þaðan í húsið. Í viðbyggingunni var einnig kartöflugeymsla.
Þak hlöðunnar sem var áföst íbúðarhúsinu er nú hrunið.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Hátt gildi. Húsið. ásamt hlöðu og fjósi, er hlaðið úr tilhöggnum steini og hefur mikið
varðveislugildi vegna byggingarlags. Þá hefur efni þess, tilhöggvið grjót, fágætis gildi.

Menningarsögulegt gildi: Hátt gildi. Húsið er dæmi um reisuleg hús sem risu í sveit í upphafi 20. aldar. Síðar var það hluti
af tilraunastöðinni og er því samofið sögu vísindarannsókna í landinu. Byggingarnar eru með
fáum dæmum um varðveitta heild bæjarhúsa innan borgarmarkanna frá fyrri hluta síðustu aldar.
Hátt gildi. Húsið og húsalengjan setja svip á aðkomu að Keldum og mynda ásamt yngri
Umhverfisgildi:
byggingum það rými sem einkennir húsaþyrpingu Tilraunastöðvarinnar að Keldum. Þyrpingin
ásamt umhverfinu skapar einstæða heild.
Miðlungs gildi. Húsið hefur haldið hlutföllum sínum og gluggasetningu en hefur verið múrhúðað
Upprunaleg gerð:
og skipt hefur verið um gluggapósta. Viðbygging með inngangi er austan við húsið.
Varðveislugildi:

Húsið hefur hátt varðveislugildi. Það er friðað vegna aldurs samkvæmt 29. gr. laga um
menningarminjar nr. 80/2012 og er því í FJÓLUBLÁUM FLOKKI. Að auki er það hluti af
þeirri þyrpingu sem tilheyrir Tilraunastöðinni á Keldum. Lagt er til að þyrpingin, það er
húsin og þeirra næsta nágrenni, njóti hverfisverndar í GULUM FLOKKI:
Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi.
61

Borgarsögusafn Reykjavíkur

Byggingarár

1971

Keldnavegur 25

Fyrsti eigandi Tilraunastöðin að Keldum Hönnun

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hannes Kr. Davíðsson
arkitekt

Upphaflegt útlit
Steinsteypt

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Fjárhús og hlaða

Hönnuðir breytinga

Einlyft

Mænisþak
Bárujárn
Steinsteyptar

Saga
Fjárhús og hlaða voru reist sem hluti af tilraunastöðinni árið 1971. Húsið er í útliti dæmigert fyrir hlöðu og fjárhús til
sveita, en að auki er þar aðstaða til rannsókna á skepnum.
Fjárhúsin eru byggð í nokkurri fjarlægð suðaustur af meginhúsaþyrpingunni á Keldum. Á yfirlitsmynd sem fylgdi
uppdráttum af fjárhúsinu frá 1971, sést að gert var ráð fyrir sex öðrum byggingum fyrir „eldisdýr“ norður af fjárhúsunum.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Hús hannað fyrir skepnuhald (fjárhús og hlaða) og rannsóknir því tengdar.

Menningarsögulegt gildi: Hátt gildi. Hluti af Tilraunastöðinni á Keldum. Bygging hússins og saga er hluti af sögu
vísindarannsókna í landinu.
Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Húsið stendur í nokkurri fjarlægð frá þyrpingu húsa tilraunastöðvarinnar.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Húsið er upprunalegt að gerð.

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.

62

Borgarsögusafn Reykjavíkur

Byggingarár

1963

Keldnavegur 27

Fyrsti eigandi Tilraunastöðin á Keldum Hönnun

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Steinsteypt

Ókunnur

Upphafleg notkun
Klakstöð

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Einlyft

1964

Hönnuðir breytinga

Viðbygging (úr
timbri)

Mænisþak
Bárujárn

Saga
Húsið var byggt árið 1963 við Grafarlæk sem klakstöð. Viðbygging var gerð við austurgafl þess árið 1964. Upphaflegt hús
er úr steinsteypu en viðbygging úr timbri. Húsið lætur lítið yfir sér þar sem það stendur suðvestan við Grafarlæk.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Lágt gildi. Bygging fyrir sérhæfða starfsemi (seiðaeldi).

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs gildi. Hluti af Tilraunastöðinni á Keldum. Bygging hússins og saga er hluti af sögu
vísindarannsókna í landinu.
Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Húsið stendur við Grafarlæk, er lágreist og fellur að landslagi. Stendur fjarri
öðrum byggingum tilraunastöðvarinnar.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Húsið er upprunalegt að gerð.

Varðveislugildi:

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.
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Byggingarár

1999

Völundarhús 1

Fyrsti eigandi Reykjavíkurborg

Upphafleg gerð
Tegund
Klæðning
Þakgerð
Þakklæðning
Undirstöður

Hönnun

Dagný Helgadóttir
arkitekt

Upphaflegt útlit

Helstu breytingar

Upphafleg notkun
Skólahús

Hönnuðir breytinga

Timbureiningar
Einlyft
Timbur
Mænisþak
Bárujárn
Stálbitar á
þjappaðri fyllingu

Saga
Húsin voru hönnuð fyrir leikskólastarfsemi og voru byggð árið 1999. Þau eru teiknuð af Dagnýju Helgadóttur sem þá
starfaði hjá Byggingardeild borgarverkfræðings. Um er að ræða fjögur sjálfstæð hús úr timbureiningum, sem jafnframt eru
færanleg. Húsin eru tengd með tengibyggingu úr timbri.
Núverandi leikskóli er sjálfstætt starfandi leikskóli sem er með þjónustusamning við Reykjavíkurborg. Leikskólinn er
svokallaður heilsuleikskóli og hefur pláss fyrir um 60 börn, á aldrinum níu mánaða til þriggja ára, á þremur deildum.

Varðveislumat
Byggingarlist:

Miðlungs gildi. Húsið samanstendur af fjórum lágreistum samtengdum húsum með hefðbundnu
þakformi sem byggð eru fyrir sérhæfða starfsemi (leikskóla).

Menningarsögulegt gildi: Miðlungs gildi. Leikskóli í íbúðarhverfi.
Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi Húsin standa í jaðri óbyggðs svæðis en form húsa og staðsetning á lóð fellur að
umhverfinu.

Upprunaleg gerð:

Hátt gildi. Húsin eru upprunaleg að gerð

Varðveislugildi:

Húsin hafa miðlungs varðveislugildi.
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2.3.4 Varðveislumat fyrir hús og mannvirki
Í varðveislumati húsakönnunar er gerð grein fyrir verndarstöðu viðkomandi húsa og
mannvirkja gagnvart lögum og gildandi deiliskipulagi sveitarfélags, þ.e. hvort hús eru friðlýst,
friðuð, umsagnarskyld eða hverfisvernduð. Friðlýsing húsa og friðun húsa sem eru 100 ára og
eldri byggir á lögum um menningarminjar nr. 80/ 2012. Þar er jafnframt kveðið á um
umsagnarskyldu vegna húsa sem byggð eru 1925 og fyrr.148 Hverfisvernd er skilgreind í
skipulagslögum nr. 123/2010.149
Í húsakönnunum eru einnig, á grundvelli varðveislumats og niðurstöðu um
varðveislugildi, gerðar tillögur um hverfisverndun húsa eða heilda sem síðan geta hlotið
staðfestingu í deiliskipulagi. Hverfisvernd húsa og mannvirkja í Reykjavík byggir m.a. á
borgarverndarstefnu Reykjavíkurborgar sem sett er fram í aðalskipulagi. Í Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2040 er sett fram núgildandi borgarverndarstefna Reykjavíkurborgar og
skilgreindir þeir verndarflokkar sem byggt er á við hverfisverndun húsa og byggðaheilda í
Reykjavík.150 Þar er jafnframt allt svæðið innan gömlu Hringbrautar / Snorrabrautar skilgreint
sem hverfisverndarsvæði. Um verndun á því svæði er auk þess stuðst við eldri húsverndarstefnu
(Húsverndarskrá Reykjavíkur) sem gefin var út með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016.151
Við mat á varðveislugildi húsa og mannvirkja er stuðst við leiðbeiningar Minjastofnunar
um gerð byggða- og húsakannana og skráningu húsa og mannvirkja.152 Metnir eru eftirfarandi
þættir og gildi hvers og eins metið hátt, miðlungs eða lágt: Byggingarlistarlegt gildi,
menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi, upprunaleiki (upprunalegt gildi) og tæknilegt ástand.
Niðurstaða varðveislumats, þ.e. varðveislugildi húss, byggist síðan á innbyrðis mati á vægi
hvers þáttar og vega þar þyngst gildi byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis.

2.3.4.1 Verndarflokkar
Verndarflokkar sem byggja á lögum um menningarminjar nr. 80/2012:
Friðlýst hús og mannvirki - BLÁR FLOKKUR
Hús og mannvirki sem friðlýst eru með ákvörðun ráðherra samkvæmt 18. gr. laga um
menningarminjar nr. 80/2012. Hús sem voru friðuð samkvæmt eldri lögum teljast nú einnig
friðlýst.153 Um friðlýsingu segir í 5. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012: „Friðlýsing
fornleifa, húsa og mannvirkja getur falið í sér kvöð sem þinglýst er á fasteign og hefur þann
tilgang að tryggja sem best varðveislu menningarminja.“

148

Lög um menningarminjar nr. 80/2012, 29.-31. gr.
Skipulagslög nr. 123/2010, 2. gr., 1. mgr., 10. liður og nánar um framkvæmd í 12. gr., 6. mgr.
150
Reykjavíkurborg, Aðalskipulag Reykjavíkur 2040, sjá „Borgarvernd,“ 136-139, „Viðauki 8. Skilgreining
verndarflokka vegna borgarverndar“ og fylgirit B2: Borg fyrir fólk – forsendur og skýringar, 164-167.
151
Borgarskipulag Reykjavíkur, Húsvernd í Reykjavík. Svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar.
152
Guðlaug Vilbogadóttir, Guðný Gerður Gunnarsdóttir og María Gísladóttir, Húsaskráning – Huginn –
Húsakönnun, 33-34.
153
Friðlýst hús eru á skrá hjá Minjastofnun Íslands og þar er getið um friðunarár og hvaða hluti byggingar er
friðaður, sjá Vef. „Friðlýst hús og mannvirki: Reykjavík,“ Minjastofnun Íslands,
https://www.minjastofnun.is/hus-og-mannvirki/fridlyst-hus-og-mannvirki/reykjavik/.
149
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Friðuð hús og mannvirki - FJÓLUBLÁR FLOKKUR
Öll hús og mannvirki sem eru 100 ára og eldri eru friðuð samkvæmt aldursákvæði 29. gr. laga
um menningarminjar nr. 80/201. Gildir nú um hús byggð 1922 eða fyrr samkvæmt
Fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands. Athuga skal að heimildir geta verið um annað byggingarár en
það sem gefið er upp í Fasteignaskrá.154
Umsagnarskyld hús - APPELSÍNUGULUR FLOKKUR
Hús sem hvorki eru friðuð né friðlýst en byggð 1925 eða fyrr, og kirkjur reistar 1940 eða fyrr,
eru umsagnarskyld samkvæmt 30. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012, þ.e. eigendum
þeirra er skylt að leita umsagnar Minjastofnunar Íslands ef þeir hyggjast breyta þeim, flytja þau
eða rífa.
Ákvæði um hverfisvernd í skipulagslögum nr. 123/2010:
I. kafli, 2. gr.: „Hverfisvernd: Ákvæði í svæðis-, aðal- eða deiliskipulagi um verndun sérkenna
eldri byggðar, annarra menningarsögulegra minja eða náttúruminja.“
IV. kafli, 12. gr.: „Ef talin er þörf á að vernda sérkenni eldri byggðar eða annarra
menningarsögulegra minja, náttúruminjar, náttúrufar eða gróður vegna sögulegs, náttúrulegs
eða menningarlegs gildis við gerð skipulagsáætlunar, án þess að um friðun sé að ræða
samkvæmt öðrum lögum, skal setja í viðkomandi skipulagsáætlun ákvæði um hverfisvernd.“
Verndarflokkar sem byggja á hverfisvernd skv. skipulagslögum nr. 123/2010 og
borgarverndarstefnu Reykjavíkur í AR 2040:155
Einstök hús, húsaraðir og götumyndir - RAUÐUR FLOKKUR
Einstök hús, húsaraðir og götumyndir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi
vegna byggingarlistarlegrar, menningarsögulegrar og/eða umhverfislegrar sérstöðu þeirra.156
Samstæður húsa og heildir - GULUR FLOKKUR
Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna
umhverfislegrar sérstöðu þeirra.157

154

Komi upp vafamál í tengslum við byggingarár húsa í Reykjavík má leita upplýsinga hjá Borgarsögusafni
Reykjavíkur í gegnum netfangið minjavarsla@reykjavik.is.
155
Reykjavíkurborg, Aðalskipulag Reykjavíkur 2040, sjá „Viðauki 8. Skilgreining verndarflokka vegna
borgarverndar.“
156
Áður: grænn flokkur: Verndun 20. aldar bygginga, rauður flokkur: Tillaga að friðun og dökkgulur flokkur:
Verndun götumynda, sjá Borgarskipulag Reykjavíkur, Húsvernd í Reykjavík. Svæðið innan
Hringbrautar/Snorrabrautar.
157
Áður: ljósgulur flokkur: Verndun byggðamynsturs og milligulur flokkur: Verndun svæða, sjá
Borgarskipulag Reykjavíkur, Húsvernd í Reykjavík. Svæðið innan Hringbrautar/Snorrabrautar.
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2.3.4.2 Verndarstaða húsa og mannvirkja á svæðinu gagnvart lögum um
menningarminjar
Af þeim 29 húsum eða húseiningum158 sem nú standa á skipulagssvæðinu sem hér er til
umfjöllunar falla tvö undir ákvæði laga um menningarminjar nr. 80/2012.:
Friðlýst hús og mannvirki – BLÁR FLOKKUR
Hús og mannvirki sem friðlýst eru með ákvörðun ráðherra samkvæmt 18. gr. laga um
menningarminjar nr. 80/2012 eða friðuð samkvæmt eldri lögum.
Keldnavegur 5 – Byggt 1960
Húsið hefur hátt varðveislugildi. Arkitekt þess er Hannes Kr. Davíðsson og er það gott dæmi
um höfundarverk hans. Húsið er sniðið að þörfum rannsóknarstarfseminnar og endurspeglast
það í útliti þess. Útveggur á suðvesturhlið er hallandi og gluggum skipað þannig að birta inni
á rannsóknarstofum verður aldrei sterk þó sólar njóti við. Húsið var friðað af
menntamálaráðherra 6. maí 1999 samkvæmt 1. mgr. 35. gr. þjóðminjalaga nr. 88/1989.
Friðun tekur til ytra borðs og fastra innréttinga í bókasafni.
Friðuð hús og mannvirki – FJÓLUBLÁR FLOKKUR
Öll hús og mannvirki sem eru 100 ára og eldri. Gildir nú um hús byggð 1922 eða fyrr.
Keldnavegur 23 – Byggt 1920
Húsið hefur hátt varðveislugildi. Um er að ræða reisulegt íbúðarhús sem hlaðið er úr
tilhöggnu grjóti, ásamt hlöðu (sem nú er þaklaus) og fjósi sem eru áföst húsinu til vesturs og
byggð á sama hátt. Húsið hefur mikið gildi vegna byggingarlags. Þá hefur efni þess,
tilhöggvið grjót, fágætisgildi.
Húsið var upphaflega reist af Páli Magnússyni járnsmið um 1920. Ekki hafa fundist
teikningar að húsinu en líkur eru taldar á að Einar Erlendsson hafi hannað húsið.159 Húsið
var upphaflega íbúðarhús býlisins en síðar hluti af Tilraunastöðinni að Keldum, sem skipar
mikilvægan sess í vísindasögu Íslands.
•

Færa mætti byggingarnar til upprunalegs horfs og finna húsinu hlutverk á staðnum.

158

Hér er miðað við þau hús eða húseiningar sem eru birt í kafla 2.3.3 Húsaskrá.
Minjastofnun Íslands, skjalasafn. Minnisblað Jóhanns Pálssonar dags. 15.12.05 [2015] til Minjastofnunar
Íslands, „Byggingar sem Páll Magnússon, járnsmiður, lætur reisa.“
159
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Mynd 21. Kort sem sýnir þau hús á skipulagssvæðinu sem eru friðlýst (Keldnavegur 5), friðuð
(Keldnavegur 23) eða umsagnarskyld samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012. 160

2.3.4.3 Niðurstöður um varðveislugildi og tillögur um hverfisvernd húsa og
heilda161
Eftirfarandi eru niðurstöður varðveislumats Borgarsögusafns og tillögur um hverfisvernd húsa
og heilda á skipulagssvæðinu Keldum og Keldnaholti sem er í þremur hlutum, þ.e.a.s.: Keldur,
160

Grunnur úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Kortavinnsla: Þórarinn Jón Jóhannsson, Umhverfisog skipulagssviði Reykjavíkurborgar (Landupplýsingar).
161
Borgarsögusafn (áður Árbæjarsafn) hefur unnið út frá því að að tillögur um hverfisvernd húsa og heilda sem
settar eru fram í húsakönnunum safnsins séu viðbót við og endurskoðun á húsverndarstefnu Reykjavíkur, eða
svokallaðri Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsverndarskrá Reykjavíkur var upphaflega gefin út í þemaheftinu
Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar sem fylgdi Aðalskipulagi Reykjavíkur 19962016. Þar segir: „Húsverndarskráin er grunnur að framtíðarstefnumótun í húsverndarmálum í Reykjavík og mun
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Keldnavegur 1-27 ásamt Völundarhúsum 1; Árleynir 2-22 og Árleynir 4; og Blikastaðavegur
25.
VARÐVEISLUGILDI HÚSA Á SKIPULAGSSVÆÐINU162

Mynd 22. Varðveislugildi húsa við Keldnaveg 1-27 og Völundarhús 1. Sjá nánar í húsaskrá (kafla 2.3.3)
varðandi hvert hús.

hún verða staðsett á Árbæjarsafni. Tillögur um verndun og friðun eru gerðar á grundvelli hennar og mun hún
verða yfirfarin með reglulegu millibili“ (bls. 9). Tillögur um hverfisvernd sem settar eru fram í húsakönnunum
Borgarsögusafns eru færðar inn í Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR) og eru sýnilegar í Borgarvefsjá.
162
Grunnur úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Kortavinnsla: Þórarinn Jón Jóhannsson, Umhverfisog skipulagssviði Reykjavíkurborgar (Landupplýsingar).
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Mynd 23. Varðveislugildi
húsa við Árleyni. Sjá nánar í
húsaskrá (kafla 2.3.3)
varðandi hvert hús.

Mynd 24. Varðveislugildi húsa
við Blikastaðaveg 25. Sjá nánar í
húsaskrá (kafla 2.3.3) varðandi
hvert hús.
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Tillögur um hverfisvernd húsa á deiliskipulagssvæðinu:
Niðurstaða varðveislumats Borgarsögusafns er sú að, húsin Árleynir 2 (mhl. 04), Árleynir 2a,
dýrahús við Keldnaveg 11 og hesthús við Keldnaveg 9 hafi hátt varðveislugildi með tilliti til
byggingarlistar, menningarsögulegs gildis, umhverfisgildis og/eða upprunaleika. Lagt verður
til að þau verði vernduð í rauðum flokki: Einstök hús, húsaraðir og götumyndir sem lagt er til
að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna byggingalistalegrar, menningarsögulegrar
og/eða umhverfislegrar sérstöðu þeirra.
RAUÐUR FLOKKUR: Einstök hús, húsaraðir og götumyndir sem lagt er til að vernda með
hverfisvernd í deiliskipulagi vegna byggingarlistarlegrar, menningarsögulegrar og/eða
umhverfislegrar sérstöðu þeirra.
Fyrir hús sem vernduð eru í rauðum flokki gilda þau almennu verndarákvæði sem í eldri
húsverndarstefnu163 eiga við um rauðan flokk: Byggingar sem lagt er til að friða, grænan flokk:
Verndun 20. aldar bygginga og dökkgulan flokk: Verndun götumynda, húsaraða og húsa með
umhverfisgildi.
• Heildarsvipmót götumyndar, húsaraðar eða húsa nýtur verndar
• Æskilegt er að útlit húsa verði lagfært með hliðsjón af upphaflegri gerð.
• Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og viðbygginga.
• Útlit húsa verði fært til upprunalegs horfs, þar sem breytingar eru til lýta.
Árleynir 2 – Rannsóknarhús – Byggt 1969
Húsið hefur hátt varðveislugildi. Það er eitt af fyrstu húsunum sem teiknað var á svæðinu
skv. skipulagi Sigvalda Thordarson og Skarphéðins Jóhannssonar, byggt fyrir
Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins (RB) og teiknað af Skarphéðni.
Húsið ber einkenni módernisma og stíleinkenni höfundar með löngum láréttum línum,
þar sem gluggar mynda samfellda lárétta línu, og hlutfall veggflata ofan og neðan glugga eru
í góðu jafnvægi. Það er klætt dökkri asbest trapisu-klæðingu sem setur svip á húsið. Þegar
húsið var byggt vakti það athygli fyrir nýstárlegar byggingaraðferðir og stuttan
byggingartíma.
• Mikilvægt er að horft sé til heildstæðs upprunalegs útlits og einkenna hússins við
breytingar og endurbætur, þ.á.m. gluggasetningar og þakgerðar.
• Efnisval hússins (asbest) var í samræmi við bestu fáanlega þekkingu þess tíma, en
gæta verður sérstakrar varúðar við alla meðferð þess skv. gildandi reglum.164
Árleynir 2a – Rannsóknarhús – Byggt 1967
Húsið hefur hátt varðveislugildi. Það er eitt af fyrstu húsunum sem reist voru á Keldnaholti
eftir að Rannsóknaráð ríksisins ofl. fengu úthlutað landi þar. Húsið er hannað af Skarphéðni

163

Borgarskipulag Reykjavíkur, Húsvernd í Reykjavík. Svæðið innan Hringbrautar/Snorrabrautar.
Sjá t.a.m. Vef. Vinnueftirlitið https://vinnueftirlitid.is/vinnuumhverfi/oryggi-heilbrigdi/efni-ogefnahaettur/asbest
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Jóhannssyni sem var annar af ráðgjöfum við skipulag svæðisins. Það ber sterk einkenni
módernisma og stíleinkenni höfundar, gert úr sjónsteypu, með flötu þaki og láréttum
samfelldum gluggaböndum.
Húsið var byggt fyrir Orkumálastofnun sem „Vatnsvirkjatilraunastöð“ þar sem tilraunir
voru gerðar með líkön af stíflum og öðrum mannvirkjum sem þurfa að standa í streymandi
vatni.
• Mikilvægt er að horft sé til heildstæðs upprunalegs útlits og einkenna hússins við
breytingar og endurbætur, þ.á.m. gluggasetningar og þakgerðar.
Keldnavegur 9 – Hesthús – Byggt 1954
Húsið hefur hátt varðveislugildi. Það er sérstætt og áhugavert út frá sjónarmiði
byggingarlistar. Húsið var byggt fyrir stórgripi, hesta og kýr. Það er byggt í sama stíl og tvö
dýrahús sem þá voru fyrir á tilraunastöðinni, það er með sagartanna- eða skáburstaþaki sem
gert er úr strengjasteypu sem á er lagður bræddur pappi. Þakið myndar fimm skáburstir eða
sagartennur og á skammhlið hverrar eru gluggar sem snúa í suðvestur. Veggir eru ópússaðir
en kalksléttaðir. Í hesthúsinu voru upphaflega 12 básar fyrir hesta, sjö stíur fyrir veikari hesta
auk sjö bása fyrir kýr og aðstöðu til mjalta. Einnig var þar herbergi fyrir blóðtöku. Hlaða er
áföst hesthúsinu en hún er með hefðbundnu sniði og mænisþaki.
• Mikilvægt er að horft sé til heildstæðs upprunalegs útlits og einkenna hússins við
breytingar og endurbætur, þ.á.m. upprunalegrar þakgerðar, litar og áferðar
útveggja.
Keldnavegur 11 – Dýrahús 3 – Byggt 1965
Húsið hefur hátt varðveislugildi. Það er sérstætt og áhugavert út frá sjónarmiði
byggingarlistar. Húsið var byggt fyrir rannsóknardýr sem þurfa að vera í einangrun. Það er
byggt í sama stíl og tvö dýrahús sem fyrir voru á tilraunastöðinni, þ.e. með sagartanna- eða
skáburstaþaki sem gert er úr strengjasteypu sem á er lagður bræddur pappi. Þakið myndar
sex skáburstir eða sagartennur og á skammhlið hverrar eru gluggar sem snúa í norðaustur.
Við þá er loftinntak í húsin og útloftun er um túður sem raðað er við þakbrún Sama form var
á þaki eldri dýrahúsa, en þakgluggar þeirra snéru þó í suðvestur. Veggir eru ópússaðir en
kalksléttaðir. Fyrsta hæð er hólfuð í tíu einangrunarklefa og hver þeirra með sérinngangi. Í
norðurenda hússins er hlaða. Dýrahúsið var eins og hin fyrri teiknað af Hannesi Kr.
Davíðssyni og nefnt Dýrahús 3. Húsið er hið eina sem eftir er af þremur áþekkum húsum
sem áður stóðu hlið við hlið á tilraunastöðinni. Útliti Dýrahúss 1 var breytt algjörlega þegar
það var endurgert árið 1997, en Dýrahús 2 var rifið árið 2006.
• Mikilvægt er að horft sé til heildstæðs upprunalegs útlits og einkenna hússins við
breytingar og endurbætur, þ.á.m. upprunalegrar þakgerðar, litar og áferðar
útveggja.
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Mynd 25. Keldur árið 1971. Fyrir miðju sér á dýrahúsin og hesthúsið. Heyskapur á túnum og viðgerð stendur
yfir á Rannsóknarhúsi I.165

Tillögur um hverfisvernd samstæðna húsa og heilda á deiliskipulagssvæðinu:
Samstæður húsa og heildir - GULUR FLOKKUR
Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna
umhverfislegrar sérstöðu þeirra.
Keldur
Saga Keldna nær aftur til miðalda en að líkindum er að finna minjar frá eldri tíð á gamla
bæjarstæðinu.166
Gamla íbúðarhúsið, útihús og byggingar Tilraunastöðvarinnar að Keldum skapa
einstæða heild sem hefur mikilvægt menningar- og vísindasögulegt gildi. Byggingarnar standa
við rætur Keldnaholtsins mót suðvestri þannig að útsýni er yfir ávalar hæðir og Grafarvoginn.
Frá Vesturlandsvegi í norður blasa Keldur og gömlu túnin við, leifar af menningar- og
búsetulandslagi, sem er fágæt sjón inni í hinu byggða borgarlandi.
Byggingarnar eru staðsettar þannig að þær og rýmið á milli þeirra mynda heildstæða
þyrpingu. Ekkert hús er hærra en tvær hæðir og ris og yfirbragð húsa og fjarlægð á milli þeirra
eru í samhengi. Milli gömlu bæjarhúsanna, Dýrahúss 1 og Rannsóknarhúss I er gróið torg sem
gefur ásýnd og aðkomu aukið gildi. Á Keldum er í senn að finna áhugaverðar byggingar frá
byggingarlistarlegu sjónarmiði og merkilega sögu frá vísindasögulegu sjónarhorni. Rannsóknir
sem voru stundaðar á Keldum á hæggengum veirusýkingum voru tímamótarannsóknir í
alþjóðlegu samhengi og eru kenndar við Dr. Björn Sigurðsson fyrsta forstöðumann Keldna.
Tilraunastöðin að Keldum hefur þannig notið alþjóðlegrar viðurkenningar allt frá upphafi.
Lagt er til að yfirbragði, samhengi húsa auk umhverfis og ásýndar þyrpingarinnar verði
viðhaldið.
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Ljósmyndasafn Reykjavíkur. ÞJV 018 031 5-3. Ljósmyndari: Ari Kárason. Hluti af mynd.
Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir, Fornleifaskráning Keldna og Keldnaholts.
Fornleifaskráning á landsvæðum innan jarðanna Keldna, Grafar og Lambhaga.
166

73

Lagt er til að þyrpingin, það er húsin og nágrenni þeirra, njóti hverfisverndar í GULUM
FLOKKI:Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi.
Fyrir hús og heildir sem vernduð eru í gulum flokki gilda þau almennu verndarákvæði og
áhersluatriði sem í eldri húsverndarstefnu167 eiga við um:
- Milligulan flokk: Svæði sem lagt er til að vernda
- Ljósgulan flokk: Byggðamynstur sem lagt er til að vernda
•
•
•
•
•
•

Breytingar taki mið af mælikvarða byggðar og hlutföllum húsa.
Sýna þarf sérstaka aðgát við hönnun breytinga og viðbygginga.
Lagt er til að svip húsa verði sem minnst raskað, t.d. þak- og gluggagerðum.
Lagt er til að útlit húsa verði lagfært með hliðsjón af upphaflegri gerð.
Upprunaleg veggáferð (t.d. múrlitur) húsa haldist, þar sem hún hefur varðveist.
Steyptir garðveggir setja svip á margar götur og hafa mikið umhverfisgildi.

Fyrir húsaþyrpinguna að Keldum eru lögð til eftirfarandi áhersluatriði eða skilmálar verndar:
•
•
•
•

Mikilvægt er að halda í yfirbragð svæðisins og hina heildstæðu þyrpingu sem þar
hefur skapast.
Mikilvægt er að byggingunum sé viðhaldið enda eru þær þýðingarmikill hluti af
sögu vísindarannsókna í landinu.
Skipulag og uppbygging aðliggjandi svæði taki mið af mikilvægi og verndun
Tilraunastöðvarinnar að Keldum.
Sögu Keldna, menningarlandslagi og fornleifum verði haldið á lofti í skipulagi
svæðisins.
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Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar. Þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur
1996-2016.
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Hverfisverndarkort – Tillögur Borgarsögusafns: Keldur og Keldnaholt
Keldur

Mynd 26. Kort sem sýnir tillögur um hverfisvernd á svæði Keldna. Lagt er til að þyrpingin sem
samanstendur af gömlu bæjarhúsunum á Keldum og byggingum Tilraunastöðvarinnar að Keldum og
nágrenni þeirra, njóti hverfisverndar í gulum flokki (hér um 3 ha). Að auki eru sýnd þau hús sem lagt
er til að njóti verndar í rauðum flokki. Athugið að fornleifar eru að einhverju leyti á því svæði sem
hér er lagt til að verði hverfisverndað en eru að auki dreifðar víða um land Keldna. Afmörkun
verndarsvæða fornleifa verður birt í lokaskýrslu um skráningu fornleifa. 168
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Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir, Fornleifaskráning Keldna og Keldnaholts.
Fornleifaskráning á landsvæðum innan jarðanna Keldna, Grafar og Lambhaga.
Kort unnið á grunn úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR), sjá Borgarvefsjá:
http://borgarvefsja.reykjavik.is/. Kortavinnsla: Þórarinn Jón Jóhannsson
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Keldnaholt

Mynd 27. Kort sem sýnir tillögur um hverfisvernd húsa í rauðum flokki á svæðinu Keldnaholti, við
Árleyni 2 og 2a.
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Heimildaskrá
Óprentaðar / Óútgefnar heimildir
Borgarskjalasafn Reykjavíkur:
Aðf. 745–747. Brunabótavirðingar 1930–1942.
Aðf. 4339-4341. Brunabótavirðingar 1945-1953.
Skjöl byggingarnefndar (B).
Borgarsögusafn Reykjavíkur:
Húsaskrá Reykjavíkur. Rafræn skrá og gagnasafn.
Kortasafn.
Ýmis kort og uppdrættir.
Rafræn gögn.
Ljósmyndir teknar við vettvangskönnun.
Ljósmyndasafn Reykjavíkur.
Ljósmyndir úr safneign.
Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar:
Mosfellshreppur,
Vátryggingabók
Vátryggingabók Mosfellshrepps 1909-1932
Bréfasafn Mosfellshrepps
Stjórnsýsla
Íbúaskrár í Mosfellshreppi 1906-1920.
Minjastofnun Íslands:
Minnisblöð í vörslu stofnunarinnar.
Skjalaver Höfðatorgi:
Skipulagsuppdrættir.
Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík.
Aðaluppdrættir.
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum:
Örnefnasafn.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur:
Umfjallanir byggingarfulltrúa Reykjavíkur.
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Prentaðar / útgefnar heimildir
Afmælisnefnd rannsóknarstofnananna. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna. Framfarir í 50 ár
1937-1987. Reykjavík, 1987.
Alþingistíðindi 1946, 65. löggjafarþing. A. Þingskjöl, bls. 71-72.
Alþingistíðindi 1948-49, 68. löggjafarþing D. umræður: 776.
Alþingistíðindi 1962-63, 83. löggjafarþing. A Þingskjöl, bls. 551-616.
Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir. Fornleifaskráning Keldna og
Keldnaholts. Fornleifaskráning á landsvæðum innan jarðanna Keldna, Grafar og
Lambhaga. Skýrsla 225. Reykjavík: Borgarsögusafn Reykjavíkur, 2023.
„Auknar rannsóknarstofur innantómt mál ef þær standa auðar - vegna hörmulegra launakjara
vísindamanna.“ Tíminn, 30. ágúst 1961.
Borgarskipulag Reykjavíkur. Húsvernd í Reykjavík. Svæðið innan Hringbrautar/
Snorrabrautar. Þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016, Reykjavík,
1998.
Dagur B. Eggertsson. Steingrímur Hermannsson, ævisaga, I bindi. Reykjavík: Vaka-Helgafell,
1999.
„Frá tilraunaráði búfjárræktar,“ Freyr, 1. apríl 1942.
Generalstabens topografiske Afdeling. 27 Reykjavík N.A. Kjöbenhavn: Generalstabens
topografiske Afdeling, 1909.
Guðjón Friðriksson. Einar Benediktsson. Ævisaga I. Reykjavík: Iðunn, 1997.
Guðmundur Hálfdanarson. „Embættismannaskólinn 1911-1961.“ Í Aldarsaga Háskóla Íslands
1911-2011, I. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2011.
Guðni Jónsson. Saga Háskóla Íslands. Reykjavik: Háskóli Íslands, 1961.
Hannes Davíðsson. „Byggingarframkæmdir að Keldum og árásarskrif trésmíðameistarans.“
Vísir, 28. maí 1952.
Hákon Ólafsson. „Byggingariðnaður ráðandi um afkomu þjóðarbús og einstaklinga.“
Morgunblaðið, 14. september 1990.
„„Heilaveita“ upp í Keldnaholt.“ Vísir, 24. janúar 1969.
Iðntæknistofnun. Iðntæknistofnun - í þágu atvinnulífsins. Sérrit með viðauka úr bókinni Í ljósi
vísindanna - Saga hagnýtra rannsókna á Íslandi. Reykjavík: Iðntæknistofnun, 2006.
Jóhann Pálsson. Kálfamói. Reykjavík: Reykjavíkurborg, umhverfis- og samgöngusvið, 2008.
Jón Guðnason. „Páll Magnússon járnsmiður - minning.“ Morgunblaðið, 2. apríl 1960.
„Lagnamiðstöð,“ Fréttabréf Lagnafélags Íslands, janúar 1994.
Landbúnaðarháskóli Íslands. Ársskýrsla 2018. Landbúnaðarháskóli Íslands, 2019.
Lög um opinberan stuðning við nýsköpun nr. 25/2021.
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Lög um rannsóknir í þarfir atvinnuveganna 29. apríl 1929.
Lög um rannsóknir í þágu atvinnuveganna nr. 79/2004.
Lög um stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur nr. 52/1943.
Magnús Guðmundsson. „Rannsóknarháskólinn 1990-2011.“ Í Aldarsaga Háskóla Íslands III.
Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2011.
Margrét Sveinsdóttir. „Guðrún Eyjólfsdóttir - minning.“ Morgunblaðið, 11. desember 1983.
„Nýsköpun krefst fjárfestingar,“ Fréttablaðið, 18. mars 2011.
„Ónotaðir möguleikar — sérfræðingar að starfi,“ Frjáls þjóð, 23. maí 1959.
Páll A. Pálsson. „Hannes Kr. Davíðsson.“ Morgunblaðið, 16. maí 1995.
Pálsson, P. A. „Dr. Björn Sigurðsson (1913-1959) A Memorial Tribute.“ Annals of the New
York Academy of Sciences, 724, (1994): 1-5, doi:10.1111/j.1749-6632.1994.tb38890.x
„Rannsóknahverfi á að rísa á Keldnaholti sem fyrst.“ Þjóðviljinn, 22. október 1960.
Rannsóknarstofnun landbúnaðarins. Skýrsla um starfsemi Rannsóknarstofnunar
landbúnaðarins 1988-1989. Fjölrit RALA nr. 143. Rannsóknarstofnun landbúnaðarins,
1990.
„Rannsóknarstofnuninni afhent húsið á Keldnaholti.“ Tíminn, 6. júní 1969.
Reykjavíkurborg. Aðalskipulag Reykjavíkur 1962-1983. Reykjavík: Reykjavíkurborg, 1966.
Reykjavíkurborg. Aðalskipulag Reykjavíkur 1981-1998. Reykjavík: Reykjavíkurborg, 1982.
Reykjavíkurborg. Aðalskipulag Reykjavíkur 1984-2004. Reykjavík: Reykjavíkurborg, 1988.
Reykjavíkurborg. Aðalskipulag Reykjavíkur 1990-2012. Reykjavík: Reykjavíkurborg, 1992.
Reykjavíkurborg. Aðalskipulag Reykjavíkur 1996-2016. Reykjavík: Reykjavíkurborg, 1997.
Reykjavíkurborg. Aðalskipulag Reykjavíkur 2001-2024. Reykjavík: Reykjavíkurborg, 2002.
Skipulagslög nr. 123/2010.
Skipulagsreglugerð nr. nr. 90/2013.
„Smíði rannsóknarstöðvar í Keldnaholti hafin.“ Vísir, 29. ágúst 1963.
Steingrímur Hermannsson. „Þróun rannsókna og tilrauna á Íslandi á árunum 1950-1960.“
Tímarit Verkfræðingafélags Íslands, 45. árg. 1.-2., (1960): 10-15.
Steingrímur Hermannsson. „Atvinnudeild háskólans 25 ára.“ Iðnaðarmál, 10. árg. 1.-2., (1963):
11-13.
„Tilraunabú Rannsóknarstofu háskólans á Keldum í Mosfellssveit.“ Morgunblaðið, 19. ágúst
1941.
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum. Ársskýrsla 1991.
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum. Ársskýrsla 1997.
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum. Ársskýrsla 1998.
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Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum. Ársskýrsla 2006.
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum. Ársskýrsla 2007.
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum. Ársskýrsla 2008.
Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum. Ársskýrsla 2009.
„Vélstjórastéttin.“ Sjómannadagsblaðið, 6.júní, 1938.
„Væntanleg rannsóknarstöð ríkisins á Keldnaholti.“ Þjóðviljinn, 29. ágúst 1961.
Zóhónías Pálsson. Ágrip af sögu skipulagsmála í einstökum sveitarfélögum 1938-1988.
Skipulag ríkisins, 1990.
„Örfá dæmi um „áhuga“ stjórnarinnar fyrir eflingu vísindarannsókna.“ Tíminn, 15. janúar 1965.

Rafrænar heimildir / Vefsíður / Gagnagrunnar
Alþingi, lagasafn: https://www.althingi.is/lagasafn/
Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar: https://skjalavefur.hermos.is
Keldur, Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum: https://keldur.is/is
Um Keldur
→ Fróðleikur um Keldur
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn:
Íslandskort, https://islandskort.is/
→Kort af Reykjavík og nágrenni
Tímaritavefur Landsbókasafns Íslands - Háskólabókasafns: http://timarit.is/.
Minjastofnun Íslands: http://www.minjastofnun.is/.
→Hús og mannvirki
→Friðuð hús og mannvirki
→ Skráning vegna skipulags - húsakönnun - Huginn
→ Fornminjar
→Skráning fornleifa
Reykjavíkurborg:
Borgarskjalasafn Reykjavíkur: http://www.borgarskjalasafn.is/
→Brunabótavirðingar 1811-1953
→Brunabótavirðingar 1954-1981
Borgarsögusafn Reykjavíkur: http://borgarsogusafn.is
→Útgáfa→Skýrslur – Nýjar / Skýrslur – Eldri
Borgarvefsjá: http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/
(Kort af Reykjavík)
→Saga og þróun→ (loftmyndir og eldri kort af Reykjavík)
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→Hús

og lóðir→ Lóðamörk → Mæliblöð.
Skipulagssjá: https://borgarvefsja.reykjavik.is/skipulagssja/
→Aðalskipulag
→Deiliskipulag
Skjalaver Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb
Skjalasafn RVK; Aðaluppdrættir; Skipulagsuppdrættir; Borgarsögusafn Reykjavíkur.
Teikningavefur Reykjavíkurborgar: https://teikningar.reykjavik.is/fotoweb/
→Aðaluppdrættir
Sarpur - Menningarsögulegt gagnasafn: https://sarpur.is/
→Örnefnasafn Árnastofnunar →Örnefnalýsingar
Skipulagsstofnun: https://www.skipulag.is/
Skipulagsvefsjá: https://www.map.is/skipulag/
→Deiliskipulag.
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum: https://nafnid.arnastofnun.is/
Örnefnasafn, Nafnið.is.
Vinnueftirlitið: https://vinnueftirlitid.is
https://vinnueftirlitid.is/vinnuumhverfi/oryggi-heilbrigdi/efni-og-efnahaettur/asbest
Þjóðskjalasafns Íslands: manntal.is.
Þjóðskrá: http://www.skra.is/ → Fasteignir → Leit í fasteignaskrá.
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Skýrslur Borgarsögusafns Reykjavíkur
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Sólrún Inga Traustadóttir: Fornar rætur Árbæjar.
Fornleifarannsókn. Áfangaskýrsla 2017. Rvk. 2018.
Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir:
Fornleifaskráning á efnisvinnslusvæði við Álfsnesvík
Þerneyjarsundi. Rvk. 2018.
Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir:
Fornleifaskráning vegna athafnasvæðis á Hólmsheiði. Rvk.
2018.
Anna Sofía Kristjánsdóttir, Anna Lísa Guðmundsdóttir og
Margrét Björk Magnúsdóttir: Köllunarklettur Þ47. Héðinsgata,
Köllunarklettsvegur, Sundagarðar, Sæbraut. Rvk. 2018.
Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir:
Fornleifaskráning vegna deiliskipulags á Stórahnjúk
Úlfarsfelli. Rvk. 2018.
Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir:
Fornleifaskráning vegna deiliskipulags á bæjarstæði Mógilsár.
Rvk. 2019.
Anna Sofía Kristjánsdóttir, Anna Lísa Guðmundsdóttir og Drífa
Kristín Þrastardóttir: Dunhagi, Hjarðarhagi, Tómasarhagi.
Fornleifaskrá og húsakönnun. Rvk. 2019.
Sólrún Inga Traustadóttir o.fl.: Fornar rætur Árbæjar –
Fornleifarannsókn. Áfangaskýrsla 2018. Rvk. 2019.
Anna Sofía Kristjánsdóttir, Anna Lísa Guðmundsdóttir og Drífa
Kristín Þrastardóttir: Sjómannaskólareitur. Nóatún,
Háteigsvegur, Vatnsholt, Skipholt. Fornleifaskrá og
húsakönnun. Rvk. 2019.
Margrét Björk Magnúsdóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir:
Fornleifaskráning á lóð fyrir innsiglingamerki á Gufuneshöfða.
Rvk. 2019.
Anna Lísa Guðmundsdóttir, Drífa Kristín Þrastardóttir og
Margrét Björk Magnúsdóttir: Nauthólsvík og
Nauthólsvíkurvegur. Fornleifaskrá og húsakönnun. Rvk. 2019
Margrét Björk Magnúsdóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir:
Fornleifaskráning á hluta jarðarinnar Jörfa á Kjalarnesi vegna
deiliskipulags. Rvk. 2019.
Sólrún Inga Traustadóttir, Almar Smári Óskarsson, Anna Soffía
Ingólfsdóttir, Björn Ari Örvarsson, Ísak Freyr Valsson, Jóhanna
Valgerður Guðmundsdóttir, Katrín Alda Ámundadóttir, Snædís
Sunna Thorlacius: Fornar rætur Árbæjar. Fornleifarannsókn.
Framvinduskýrsla 2019. Rvk. 2020.
Anna Lísa Guðmundsdóttir, Alma Sigurðardóttir, Margrét
Björk Magnúsdóttir og Drífa Kristín Þrastardóttir:
Elliðaárdalur. Fornleifaskrá og húsakönnun. Rvk. 2020.
Drífa Kristín Þrastardóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir: NýiSkerjafjörður. Fornleifaskrá og húsakönnun. Rvk. 2021.
Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir:
Göngustígur í Öskjuhlíð. Fornleifaskrá. Rvk. 2020.
Anna Lísa Guðmundsdóttir: Skúlagata – Frakkastígur 1.
Fornleifaskrá. Rvk. 2020.
Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir:.
Fornleifaskráning vegna tvöföldunar Suðurlandsvegar frá
Bæjarhálsi austur að Hólmsá. Fornleifaskrá. Rvk. 2020.
Alma Sigurðardóttir og Drífa Kristín Þrastardóttir:
Veðurstofuhæð. Húsakönnun. Rvk. 2021.
Margrét Björk Magnúsdóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir:
Veðurstofuhæð. Fornleifaskrá. Rvk. 2022.
Anna Lísa Guðmundsdóttir: Laugavegur sem göngugata 2.
áfangi. Fornleifaskrá. Rvk. 2021.
Alma Sigurðardóttir og Drífa Kristín Þrastardóttir: Ártúnshöfði.
Svæði 1-4. Húsakönnun. Rvk. 2021.
Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir:
Ártúnshöfði. Fornleifaskrá. Rvk. 2021.
Sólrún Inga Traustadóttir, Ásta Rakel Viðarsdóttir, Þóra Kristín
Briem, Jakob Kristján Þrastarson, Ögn Þórarinsdóttir: Fornar
rætur Árbæjar – Fornleifarannsókn. Áfangaskýrsla 2020. Rvk.
2021.
Drífa Kristín Þrastardóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir:
Holtsgata 10-12 og Brekkustígur 16. Fornleifaskrá og
húsakönnun. Rvk. 2021.
Anna Lísa Guðmundsdóttir: Fornleifaskrá. Vesturgata Framkvæmdarsvæði frá Stýrimannastíg að Bræðraborgastíg og
þaðan niður að Hlésgötu. Rvk. 2021.
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Drífa Kristín Þrastardóttir, Anna Lísa Guðmundsdóttir, Margrét
Björk Magnúsdóttir, María Gísladóttir: Byggðakönnun.
Borgarhluti 6 – Breiðholt. Rvk. 2021.
Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir:
Rauðhólar. Fornleifaskrá. Rvk. 2021.
Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir:
Sörlaskjól. Fornleifaskrá. Rvk. 2021.
Sólrún Inga Traustadóttir, Albína Hulda Pálsdóttir, Brynja
Árnadóttir, Gavin Lucas, Sigþór Bjarmi Geirsson, Torbjörn
Brorsson: Fornar rætur Árbæjar – Fornleifarannsókn.
Áfangaskýrsla 2021. Rvk. 2022.
Salvör Jónsdóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir:
Stúdentagarðar við Eggertsgötu. Fornleifaskrá og húsakönnun.
Rvk. 2022.
Alma Sigurðardóttir: KR-svæðið – Frostaskjól 2-6. Húsakönnun
Rvk. 2022.

