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Under vår tid på Island gjordes en grundlig inventering och 
analys av planområdet för att ha en solid grund att stå på i 
vårt efterföljande planförfattande. Planområdet har samma 
geografiska avgränsning som i tävlingsspecifikationen från 
Associated Iclandic Ports med Faxagata och Ingólfsgardur 
som östlig gräns, Eyjagardur som västlig gräns och Myrar-
gata som sydlig gräns. Området är cirka 72 hektar stort. 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva förutsättningarna i 
planområdet utifrån aspekter vi anser relevanta. Förutsätt-
ningarna är uppdelade under följande rubriker: Historik 
om Örfirisey, Tidigare planer, Markbeskaffenhet i hamnen, 
Utfyllnadsmark, Förorenad mark, Växt- och djurliv, Forn-
minnen på Örfirisey, Bebyggelse, Infrastruktur och trafik, 
Verksamheter, Väder och klimat i hamnen samt Markäg-
oförhållanden.

Reykjavik

Island

Inledning

Bild 37. Reykjaviks läge på Island och Gamla hamnens läge i Reykjavik.

Bild 38. Ortofoto över Gamla hamnen.
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N

0 500 1000 m250 750

Bild 39. Planområdets avgränsning.
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Historik om Örfirisey
Örfirisey var en mindre ö belägen strax norr fastlandet vid 
Reykjavik. I och med hamnen blev byggd inlemmades ön i 
de utfyllnader som företogs och idag kan man endast skym-
ta öns ursprungliga bergshällar vid havsbrynet i hamnens 
norra delar. Ön har däremot, långt innan den blev en del av 
hamnen, varit omnämnd och beskriven i många olika sam-
manhang. Den tidigaste beskrivningen över Örfirisey och 
dess användning är från 1397. I den källan uppges att Jon-
skyrkan  i Vík (isländska: Jónkirkja) odlade mark och sålde 
krill i Örfirisey (Guðmundsdóttir 2009). Under 1500-talet 
omnämns Örfirisey som landmärke i flera landmärkesli-
stor och från år 1547 till 1553 finns Örfirisey beskrivet som 
egendom till Viðeyjar kloster (isländska: Viðeyjarklaustur). 
Efter Reformationen övergick dock ägandet av alla kloster 
till den danske kungen (Ibid.). 

Från år 1703 finns Örfirisey omnämnt i Árni Magnússon 
och Pál Vídalíns lantmätningar. Enligt lantmätningen stöter 
de på Örfirisey på arrendatorn av ön nedtecknar följande 
om arrendeskatten: 

(Översättning från isländska till svenska. Ursprunglig text 
återges nedanför den svenska översättningen.)

”Gårdens värde är osäkert, men den är i kungens ägo. Ar-
rendet betalas med 200 kg fisk till köpstaden men tidig-
are betalades arrendet med smör till Bessastaðir.  Virke 
till reparationer av husen skaffar arrendatorn. Arrendet är 
två kovärden, d.v.s. ägaren arrenderar ut boskap till arren-
datorn som denne måste sköta om och betala för. Krav på 
dagsverken omfattar säsongsarbete i fiske och två dags-
verken vid höbärgning på Viðey. Dessutom  så mycket ris  

Bild 40. Karta över köpstaden Reykjavik 1787.
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som två hästar kan bära. Det ålåg bonden på Örfirisey, 
liksom andra bönder på Seltjernarnes, att ansvara för sä-
songsbostäder på ön, som sedan kungens skepp använ-
de över fiskesäsongen, men annars fick bonden använda 
dem. Bonden måste dessutom låna hästar till landsfogden 
för transport av människor och foder för de falkar som hölls 
i Hólmurinn i väntan på export.”

,,Jarðardýrleiki er óviss, en jörðin er í eigu konungs, leiga 
af jörðinni er greidd með 200 kg af fiski til kaupstaðarins en 
áður var leigan greidd með smjöri til Bessastaða. Timbur 
til viðgerðar á húsum skaffar ábúandinn. Leigukúgildi eru 
tvö, þ.e.a.s. landeigandi leigir leiguliðanum búfénað sem 
hann þarf að halda við og greiða fyrir. Kvaðir um mannslán 
eru til vinnu við vertíð og til tveggja daga vinnu við slátt í 
Viðey. Auk hríss sem tveir hestar geta borið. Það var kvöð 
á Örfiriseyjarbóndanum auk annar bænda á Seltjarnarnesi 
að sjá um, verðbúðir í eynni, sem síðan konungsskip notuðu 
yfir vertíðartímabilið, en annars mátti bóndinn nota þær. 
Bóndinn þurfti auk þess að sinna landfógeta með hestaláni 
til mannaflutninga og flutningi á fóðri í skepnum fyrir fálka 
sem geymdir voru í Hólminum og biðu útflutnings.“ (Ibid.).

Det äldsta exemplet på kommersiell verksamhet på Örfirisey 
och handelsposteringen Hólmur är från år 1521 där det 
finns nedtecknat att juristen Vigfús Erlandsson hade ären-
den med Henrik Surbikar som bedrev handel i Hólmur. En 
senare källa på handelsaktiviteten i Örfirisey är från den 
äldsta kartuppteckningen från Reykjavik från år 1715 där 
det finns uppritat ett handelshus på Örfirisey som flaggar 
med dansk flagga (Ibid.). Hamnen i Hólm på Örfirisey var 
en av de 24-26 hamnar som användes under det danska 

Ör�risey

Bild 42. Gammalt sjökort över Hólmasund, den äldsta kartuppteckningen av Reykjavik från 
1715.

Bild 41. Ursprunglig strandlinje och Örfirisey.
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handelsmonopolet på Island mellan åren 1602-1787. Han-
delsomlandet för hamnen i Hólm sträckte sig från Arnarne-
si till Hvíta och Borgafirði. Enligt mantalsuppräkningen år 
1703 var handelsplatsen i Hólm den näst största på Island 
med över 4000 uppräknade. Handeln blev senare flyttad 
till Reykjavik mellan åren 1779 – 1780 (Ibid.). 

År 1799, några år efter att handeln flyttades till fastlandet 
och Reykjavik, drabbades Örfirisey av ett rejält stormväder 
som senare har gått till historien som Básendaveðri. Stor-
men lade byggnader och hus i ruiner. 

De sista som har bott på ön uppges ha varit en man och 
en kvinna vid namn Jón och Kristín. De flyttade från ön 
1861. Efter att de lämnat ön var den helt folktom användes 
därefter bara som betesmark för hästar (Ibid.).

Efter att handeln kommit till fastlandet insåg köpmän och 
andra att hamnen begränsade stadens tillväxt genom att 
den inte kunde ta emot större skepp. De större skeppen 
fick lov till att lägga till ute i viken på djupare vatten och allt 
gods fick fraktas in till land med mindre båtar. Vid dåligt 
väder kunde inget arbete ske i hamnen eftersom det inte 
gick att segla ut med småbåtar till de större handelsskep-
pen. När handeln släpptes fri 1855 gick därför köpmännen 
ut och krävde att en större hamnanläggning skulle byggas. 
År 1901 köpte därför Reykjavik stad Örfirisey och samma 
år bestämdes att en vågbrytare skulle byggas mellan fast-
landet och ön. Alltinget gick med på att betala 2250kr för 
uppförandet av vågbrytaren (Ibid.). 

Bild 43. Reyjkaviks hamn omkring 1913

Bild 44. Ånglok återkommer från Örfirisey omkring 1915 – 1917.
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Arbetet började år 1913 med att anlägga en järnväg för 
att transportera stengodset från stenbrottet till vågbrytar-
en. Brottet låg vid Öskjuhlíð, strax nedanför där Pärlan 
idag står. 100 män arbetade med att lägga järnvägen från 
Öskjuhlíð, över Melana, och västerut till Granda där våg-
brytaren skulle byggas. Arbetet med järnvägen var klart i 
april 1913. För att forsla ut stengodset ut i sundet mellan 
Örfirisey och fastlandet byggdes en brygga med tågräls 
för att tåget skulle kunna köra ut stenkrossen över vattnet 
där det skulle tippas av . De första lassen som tömdes 
var fyllda med grus, sprängsten av mindre fraktion, och 
därefter med stenblock av större fraktion. Stengruset var 
bruten i Skólavörðuholtinu och stenblocken kom från det 
ovan nämnda Öskjuhlíð. Vagnslasterna med stengodset 
begravde så småningom träbryggan i stengodset och det 
blev första vågbrytaren mellan Granda och Örfirisey kallad 
Grandagardar (Ibid.). 

Arbetet med vågbrytarna runt om hamnen ansågs vara 
klara år 1917. Utöver den räls och det tåg som användes 
för att frakta stengodset användes även en kran, som kal-
lades Cyclop, som kördes på en sidoräls utlagd vid sidan 
av järnvägen och hjälpte till med att lägga massorna på 
plats (Ibid.).

Efter att vågbrytaren ut till Örfirisey var klar blev ön ett 
populärt utflyktsmål för befolkningen. Det byggdes under 
1920-talet även ett kallbadhus i anslutning till hamnen 
som var i bruk ända tills hamnverksamheten krävde att det 
stängdes (Ibid.).

Bild 45. Bild som beskriver hur den första vågbrytaren byggdes.
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1941 togs Örfirisey över av Amerikanarna som behövde ön 
för att försvara flyg- och vattenrummet. Stängsel sattes upp 
längs ön som försvarsåtgärd men inga större byggnader 
uppfördes. Däremot byggdes det bunkrar och skyttegravar 
och ett tunnelsystem som sammanlänkade dem (Ibid.).

Efter andra världskriget började fiskeindustrin att uppföra 
byggnader Örfirisey  (Ibid.). Flera utfyllnader genomfördes 
därefter för att skapa större markområden för de företag 
och den industri som krävde närhet till hamnen. Den sista 
utfyllnaden genomfördes mellan åren 1992 – 2007 vilket 
gav området det utseende det har idag. Utfyllnaden skedde 
i etapper efter efterfrågan och den allra sista etappen av 
utfyllnaden fylldes med stenmassor från schaktningen in-
för det nya konserthuset, Harpa1.

1 Jón Þorvaldsson sak-
kunnig Associated Ice-
landic Ports och Vignir 
Albertsson, planering-
schef Associated Ice-
landic Ports. Föreläsn-
ing om Gamla hamnen 
och utfyllnader 30 Mars 
2010.

Bild 46. Bild från Örfirisey efter att Amerikanerna besatt ön.

Bild 47. Flygbild över Gamlahamnen, Hólmasund och delar av Reykjavik.
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Tidigare planer
Det första försöket att ta ett samlat grepp över Reykjaviks 
utveckling gjordes 1927, då den första översiktsplanen 
(motsvarande) godkändes, den implementerades dock 
aldrig fullt ut. (Associated Icelandic Ports 2009) Hamnen 
växte snabbt och blev Islands kommersiella centrum, man 
hade dock några svåra år under depressionen. Under an-
dra världskriget fördes djupa diskussioner om huvudsta-
dens utveckling och 1948 presenterades ”Översiktskarta 
för Reykjavik, planerad utveckling till 1985”. Kartan god-
kändes aldrig formellt, men för första gången hade man 
tittat på hela stadsområdet och planerat både markanvän-
dning och trafik. 1960 beslutade kommunfullmäktige att en 
plan för hela Reykjavik kommun skulle upprättas i samar-
bete med grannkommunerna, alltså en typ av regionplan. 
Detta arbete utfördes grundligt med hjälp av utländska 
specialister, planen sträckte sig till 1984 och publicerades 
1962 men antogs inte förrän 1967. Antalet bilar på Island 
hade ökat dramatiskt sedan de första importerna på 20-ta-
let, något man tog fasta på i planeringen och försökte an-
passa planen för detta framtidens fordon. Under arbete 
stod det klart att Gamla hamnen, som då endast var 40 
år gammal, hade blivit för liten för att klara de förändringar 
sjöfarten hade genomgått. Det beslutades att en ny hamn 
för fraktgods skulle anläggas i Sundahöfn och att Gamla 
hamnen skulle användas som fiske-, olje- och passager-
arhamn samt för marin forskning och för kustbevakningen.  
Det hade föreskrivits att planen skulle granskas var femte 
år, något som aldrig gjordes innan den nya planen antogs 
1984. Där tar man tydlig ställning för Sundahöfn som frak-
thamn med gott om utrymme för kommersiell verksamhet 
samtidigt som Gamla hamnen ska ges möjlighet att bygga 
ut serviceområden för fisket på utfylld mark. Man öppnar 

Bild 48. Översiktsplan för Reykjavik 1962 – 1983.

Bild 49. Översiktsplan för Reykjavik 1984 – 2004
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även för utfyllnad av ett område på 55 hektar för bostäder 
väster om Holmar, mot Akurey. Planen reviderades tre 
gånger, 1990, 1996 och 2001. 1996 skrotades planerna 
på utfyllnad för bostäder väster om Holmar men öppnade 
istället för ytterligare utfyllnad för hamnverksamhet i Gam-
la hamnen. Nuvarande översiktsplan 2001-2024 antogs 
2002 men redan 2003 gjordes en ändring som lättade på 
bestämmelsen om att hamnen endast ska användas för 
fiske och hamnverksamheter. Detta har gjort att en mängd 
olika verksamheter idag finns i området. I planen anges 
att: 

”I första hand skall hamnorienterad verksamhet; varv, fisk-
beredning, tjänster för fiskerinäringen, kustbevakningen, 
marin forskning och därmed sammanhängande verksam-
het prioriteras. Verksamhet som omfattas av definitionen 
kommersiella områden vid Fiskislód som inte kan anses 
hamnorienterad; butiker och tjänster, dagligvaruhandeln 
kan dock vara i drift. “(Associated Icelandic Ports 2009) 

För tävlingsområdet finns ett antal lokalplaner och under 
senare år har en uppdelning av markanvändningen i ham-
nområdet utvecklats. Enligt lokalplaner i det västra områ-
det, längs Fiskislód ska ett centrum för lager och större bu-
tiker utvecklas.  Översiktsplanen håller på att ändras och 
markanvändningen för Grandagardur kommer att ändras 
från ”hamnverksamhet” till ”handel och serviceverksam-
het“.  Längs Hólmaslód och Eyjaslód återfinns blandade 
verksamheter, detaljhandel och tjänster, lagerhållning, 
samt verkstäder. (Associated Icelandic Ports 2009)

Bild 50. Översiktsplan för Reykjavik 2001 – 2024.

Bild 51. Detaljplan för Mýrargata i Gamla hamnen.
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Markbeskaffenhet i hamnen
Gamla hamnen består till stora delar av utfylld mark. Den 
västra hamnen är i allt väsentligt utfylld medan landremsan 
mot öster utgörs av påbyggnad och utfyllningar från den 
ursprungliga stranden. 

Utfyllnaderna i västra hamnen har genomförts i omgångar 
och det enda naturliga landsstycket som fanns där innan 
var den ö som kallades Örfirisey. 

Utifrån de undersökningar som genomfördes i västra ham-
nen på uppdrag av Associated Icelandic Ports 2006 utgörs 
marken till största delen av utfyllnad samt den underlig-
gande äldre sjöbotten av sand, grus och sten av olika frak-
tioner. Efter år av hamnverksamhet påträffades även olja 
i sandlagren på sjöbotten liksom även det mera naturligt 
förekommande lagren av skalrester från olika havslevande 
djur (Associated Icelandic Ports 2005). 

En systematisk sanering av havsbottnen har genomförts 
för att bli kvitt alla de skadliga förekomsterna av utsläpp 
som ansamlats under år av hamndrift. I utfyllnaderna finns 
däremot inga spår eller skadliga koncentrationer av häls-
ovådliga ämnen1.

0 500 1000 m250 750

N

1 Jón Þorvaldsson 
sakkunnig, Associated 
Icelandic Ports. Hafnar-
land og hafnarmannvirki 
í Reykjavík, àhrif hæk-
kandi sjávarstöðu á land 
og mannvirki. Föreläsn-
ing 28 april 2005

Bild 52. Topografiska förhållanden i planområdet med omgivning.

Bild 53. Bild över sanerade delar av hamnbassängen. 



 70  VII - Förutsättningar

Utfyllnadsmark
Inom det avgränsade planområdet består marken i stort sett 
av utfyllnadsmassor. Utfyllnadsmassorna ligger ovanpå ett 
lager av sediment som i sin tur ligger ovanpå berggrun-
den. Utfyllnadsmassorna utgörs av en stor del bergskross 
som forslats till platsen med tåg eller lastbilstransporter. I 
utfyllnadsförfarandet har man använt man sig av en teknik 
där man ramar in utfyllnadsområdet med vågbrytare så att 
endast en smal öppning mot havet återstår. Den bassäng 
som skapats innanför vågbrytarna fyller man sedan igen 
med krossmassor eller uppumpat havsmaterial eller en 
blandning av de båda. För att skapa en bärkraftig grund av 
den landmassa man skapat genom utfyllnaden används 
en så kallas ”pre-load”-teknik. Tekniken går ut på att man 
belastar utfyllnadsmarken med stora massor av grus för att 
förbereda marken för en kommande bebyggelse. Tyngden 
på grusmassorna dimensioneras utifrån utbyggnadsplan-
erna av området och marken anpassar sig därför efter den 
belastning den senare kommer utsätts för. Belastnings-
massorna får ligga kvar en viss period till marken anpassat 
sig och satts samman. Därefter forslas de bort och marken 
kan bebyggas1.

Reykjavíkurhöfn

Faxaflóahafnir / JÞ
Útg: Mar. 2008

Gögn fengin úr LUKR og LUKFh
Kortagerð: SG

Mkv: 1:10,000

Landgerð: 1900 - 2024
Gamla höfnin

Prentað: 11.03.2008

±

Skýringar
Mörk Hafnarsvæða

Strandlína 1900

Land Faxaflóahafna
Tímabil

Upprunalegt land

Landfylling til 2008

Væntanleg landfylling

Upprunalegt land: 6,7 ha
Fylling til 2008: 58,6 ha
Framtíðarfylling: 12,6 ha

1 Jón Þorvaldsson sak-
kunnig Associated Ice-
landic Ports och Vignir 
Albertsson, planering-
schef Associated Ice-
landic Ports. Föreläsn-
ing om Gamla hamnen 
och utfyllnader 30 Mars 
2010.

Bild 54. Mark som utsätts för ”pre-load”-tekniken.

Bild 55. Orangea delar är ursprunglig mark, lila delar är utfylld mark och gröna delar är förslag 
på möjlig fortsatt utfyllnad
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Förorenad mark
Marken i området är till stor del utfylld och verksamheter 
av olika slag har pågått under lång tid. Tidigare fanns in-
gen policy för vilken typ av material man använde för ut-
fyllnad och det kan bland annat finnas asfalt och oljegrus 
i marken. Numera använder man sig endast av garanter-
at ”rena” material i kombination med grus och sand som 
pumpas upp från botten i omkringliggande vatten1. Olje- 
och bränsleförvaring har funnits i nordvästra delen av om-
rådet och transporter till och från området har pågått sedan 
dess vilket kan innebära att små utsläpp hela tiden acku-
mulerats i marken. 

1 Jón Þorvaldsson sak-
kunnig Associated Ice-
landic Ports och Vignir 
Albertsson, planering-
schef Associated Ice-
landic Ports. Föreläsn-
ing om Gamla hamnen 
och utfyllnader 30 Mars 
2010.

Bild 56. Båtmack i hamnen

Bild 57. Skarvar som solar på avloppsrör i hamnen. Bild 58. Äldre cisterner för lagring av fiskolja.



 72  VII - Förutsättningar

Växt- och djurliv
Eftersom hela hamnområdet i stort sett är utfyllt finns ingen 
mark som är opåverkad. Till större delen är området belagt 
med hårdgjorda material och endast ett fåtal delar är gräs-
bevuxna. Detta är givetvis ingen idealisk livsmiljö för djur, 
men längs kajerna och i hamnbassängerna vistas faktiskt 
en hel del sjöfåglar. I de inventeringar vi har genomfört i 
området har vi lyckats urskilja två vanliga fågelarter; ejder  
och storskarv. I vattnet utmed hamnen lever också en del 
fisk men av olika skäl har fisket utmed vissa sträckor längs 
hamnen blivit förbjuden. 

På en liten del av den av den ursprungliga ön Örfirisey 
finns ett mer sammanhängande rekreationsområde. Om-
rådet består av människoskapade gräsbeklädda kullar som 
smyckats med arrangemang av hansarosor (hansa-rósir), 
ullvide (loðvíðir) och sätervide (hreggstaðavídir). 

Bild 59. Ejdrar som vilar i solskenet på en tångbesmyckad vågbrytare.

Bild 61. Ett av flera buskarrangemang i det anlagda rekreationsområdet.Bild 60. Närbild på ullvideknoppar (loðvíðir).
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Fornminnen på Örfirisey
Innan Örfirisey blev utbyggt och uppfyllt med fyllnads-
massor var ön i stort sett oförstörd och dess användning 
genom tiderna var väl dokumenterad. De fynd man fann 
på ön kunde därför med ganska stort säkerhet faststäl-
las vad de var och var de kom ifrån. De mest mystiska 
fynd man funnit på ön är några stenristningar som påträf-
fats på stenar och hällar. Två av stenristningarna flyttades 
från ön när den började byggas ut eftersom man var rädd 
att de skulle täckas över av utfyllnadsmassorna. Den ena 
kallas ”Apótekarasteinn” och har initialerna ”HCB” samt 
årtalet ”1747” inristat. Det är inte känt varför stenen kal-
las ”Apótekarasteinn”. Den andra kallas ”Álnarsteinn” och 
på den är det inristat det latinska ordspråket ”Momento 
mori” som översatt till svenska betyder ungefär ”kom ihåg 
döden” eller ”kom ihåg att du är dödlig”. Båda ristningarna 
tror man är utförda under tiden då handel bedrevs på ön 
(Guðmundsdóttir 2009).
 
Andra ristningar som än idag kan ses klipphällarna yt-
terst på öns norra ände härstammar från senare delen av 
1800-talet och framöver. De äldsta ristningarna har för-
modligen ristats av handlare som verkade i området och 
vissa senare ristningar kan antas komma från tiden då 
amerikanska soldater ockuperade ön under och efter an-
dra världskriget (Ibid.).

Bild 62. Ursprunglig del av Örfirisey 

Bild 63. Inristning i berghällen på Örfirisey
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Bebyggelse
Bebyggelsen i gamla hamnen är av industriell, rationell 
karaktär med större hallar som kännetecken. Dessa har 
växt fram under lång tid, när det funnits behov att utöka 
vissa verksamheter eller när nya verksamheter etablerat 
sig och det funnits tillgänglig mark efter utfyllnad som skett 
i etapper. Den äldsta bygganden i området är från 1925 
och har från början använts för torkning och förråd av fisk. 
(Þrastardóttir, Gunnarsdóttir 2009). De nyaste byggnad-
erna är uppförda så sent som 2009. Längs Grandagar-
dur finns en länga på 210 m som när den byggdes 1946-
1949 fungerade som kombinerad vågbrytare och förråd för 
fiskare. Efter ett litet släpp i längan fortsätter den ytterligare 
95 meter norrut, denna del är byggd mellan åren 1949-
1960. Mellan åren 1961-1976 har längan kompletterats 
med ytterligare byggnader söderut, detta är då gjort med 
ett avvikande formspråk. Då man efter byggnationen av 
längan fyllt ut marken bakom den framstår den idag som 
ett tydligt spår från hamnens begynnelse.  Fram till nyligen 
var hamnen enligt översiktsplanen endast till för fiskev-
erksamhet och därmed förenliga verksamheter, men i och 
med en planändring har även andra verksamheter getts 
tillträde till området vilket gjort att längan idag innehåller ett 
myller av olika verksamheter. Mycket av bebyggelsen är 
uppförd i betong med plåttak, den nyare bebyggelsen är i 
större utsträckning uppförd med en stomme av stål inklädd 
med plåtfasader. Varje byggnad rymmer vanligtvis flera 
verksamheter, men det finns även större industrier och af-
färer som upptar hela byggnader. 

Den nordvästra delen av hamnen är avstängd då oljeham-
nen för Reykjaviksområdet är belägen där. Det är ett område 
på cirka 5 hektar som rymmer ett trettiotal olje- och bränsle 

Bild 64. Längan som fungerade som kombinerad vågbrytare och sjöbod.

Bild 65. Fiskislod åt nord öst med Esjan i bakgrunden.
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Bild 66. Karta som över utbyggnads årtal för bebyggelsen i planområdet.
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cisterner samt en pir där fartyg för bränsletransporter läg-
ger till, den första cisternen uppfördes 1951 (Þrastardóttir 
, Gunnarsdóttir 2009). I övrigt är hela området öppet och 
tillgängligt för allmänheten, tillgängligheten till vattnet är 
dock mycket begränsad. Bebyggelsen är i regel två till tre 
våningar med en byggnadshöjd på 10-12 meter. 

Våren 2011 kommer planområdet även rymma Reykjaviks 
nya konsert- och konferenshus ”Harpa”, ritat av Henning 
Larsen Architects från Köpenhamn. Den 28 000 m² stora 
byggnaden ska innehålla fyra större konserthallar varav 
den största ska rymma uppemot 1800 människor och dess 
glasfasad, som ska bestå av geometriska formationer, ska 
påminna om de på Island naturligt förekommande basalt-
stenformationerna (harpa.is). Bild 67. Det nya konsert- och konferenshuset ”Harpa” under uppbyggnad.

Bild 68. Vy över planområdet från sydöst.
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Infrastruktur och trafik
Vägnät
Området avgränsas av en infartsväg till Reykjavik cen-
trum kallad Kalkofnsvegur, denna väg övergår efter en 
korsning till Geirsgata som är en fyrfilig huvudgata. Geirs-
gata övergår senare i den tvåfiliga Myrargata vilken up-
plevs som en flaskhals i systemet. Myrargata avslutas i en 
cirkulationsplats där man kan välja att svänga åt nordost, 
till hamnen, eller fortsätta på ringleden via Ánanaust mot 
Seltjarnes. Vägarna är tydliga fysiska barriärer när man 
som gående ska ta sig från centrum ner mot vattnet och 
hamnen. Trafiken är omfattande och vägen trafikeras även 
av en hel del tungtrafik, främst bränsletransporter till och 
från oljehamnen men även lastbilar som transporterar fisk 
och fiskeprodukter. Vägarna som omger området hade 
2004 en räknad trafik på 12 000 – 26 000 ÅDT 1, denna 
belastning beräknas fram till år 2024 öka till mellan 16 000 
– 50 000 ÅDT. (Vegagerdin 2006)

Vägnätet i hamnen är uppbyggt av gatorna Grandagardur 
och Fiskislod som bildar en slinga. Till denna slinga anslut-
er gator i ett rätvinkligt system för anslutning till hamnens 
verksamheter. För detta område finns inga mätningar av 
trafikmängden men många av de tunga transporterna ink-
lusive bränsletransporterna har sina målpunkter i området. 
Slingan är en tvåfilig huvudväg med en bredd om 10 m 
utan trottoarer eller cykelfält.

1 Stefan Finnsson, 
Trafikplanerare på 
Reykjavikskommun, 
Möte 9 Mars 2010

Bild 69. Korsningen Geirsgata – Myrargata.

Bild 70.Geirsgata åt sydöst.
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Trafik
Man börjar nu uppleva trafikproblem i Reykjaviksområdet 
och en del vägar är redan överbelastade, därför planerar 
man för en ny infartsled till staden, norr ifrån över sundet 
och de holmar som finns där (Skipulags- och byggingars-
við 2002). Islänningarna hade 2008 657 bilar per 1000 
invånare (statice.is) vilket är betydligt fler än svenskarna 
som samma år hade 462 bilar per 1000 invånare (SIKA 
2008). Biltätheten har dock sjunkit något på Island till följd 
av den finansiella krisen.

Gång och cykeltrafik
Det finns få gång- och cykelvägar i Reykjavik, i de cen-
trala delarna finns inte en enda gågata. Diskussioner om 
att införa gågator har förts men stoppats på grund av pro-
tester från butiksägare1. Längs gatorna finns trottoarer för 
gående som i många fall är så smala att trängsel uppstår. 
Cyklister tvingas samsas med biltrafiken vilket innebär be-
tydande säkerhetsrisker.  

Kollektivtrafik
De kollektiva transportmedel som erbjuds i Reykjavik består 
av bussar. Systemet är inte helt användarvänligt och man 
skulle med enkla medel kunna underlätta för resande med 
buss.

Inom planområdet finns tre hållplatser som trafikeras av en 
linje. Turtätheten är morgon och eftermiddag varje kvart, 
mitt på dagen och på kvällen varje halvtimme och mellan 
20-22 en buss i timmen. Linjen ansluter till stadens cen-
trala delar samt resecentrum. 

1 Margrét Leifsdóttir 
och Margrét Þormar, 
planerare 
på Reykjaviks kommun. 
Möte 16 Mars 2010.

Bild 71. Inte en helt ovanlig syn på Reykjaviks gator.

Bild 72. Beräknad trafik 2024.



79Förutsättningar - VII

N

0 500 1000 m250 750

Bild 73. Uppmätt trafikmängd (ÅDT) 2006


