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Hamnen är byggd för fiske och logistikändamål men på 
grund av förändrade omvärldsförutsättningar och hamn-
ens centrala läge i staden finns idag ett brett spektrum av 
verksamheter representerade. Det har kontinuerligt gjorts 
undersökningar i området för att kartlägga vilken typ av 
verksamheter som finns representerade. Undersöknin-
garna har gjorts 1994, 1998, 2004 och den senaste un-
dersökningen gjordes 2008. Det framkom då att det fanns 
167 företag i området som tillsammans sysselsatte 1614 
personer. Verksamheterna delades in i följande kategorier: 
Fiske och fiskberedning, Industri, Service, Detaljhandel och 
restauranger, Parti- och grossistförsäljning, Lager, Trans-
port och Övrigt. I kategorin övrigt återfinns kreativa och 
kulturella verksamheter som dansstudios, konstateljéer, 
reklam- och filmproduktion. Reykjaviks marinmuseum och 
Islands största utvecklare av dataspel som har sitt huvud-
kontor inom området återfinns också i denna kategori som 
växt mest de senaste åren (Associated Icelandic Ports 
2009).

Av de traditionella fiske- och sjöfartsverksamheterna finns 
lager för färsk fisk, industri för process och paketering av 
fryst fisk, framställning av fiskolja, sjöbodar för förvaring 
av fiskeredskap samt varvsverksamhet för reparation och 
renovering av fartyg.  Kustbevakningen samt ett utbildn-
ingsfartyg för sjömän har fasta kajplatser i hamnen.

I den nordvästra delen av finns idag en oljehamn med ett 
trettiotal cisterner för olja och raffinerat bränsle som försör-
jer huvudstadsområdet. Årligen importeras cirka 500 000 
ton olja och bränsle till hamnen och 70 procent av det-
ta transporteras vidare till bensinstationer i Reykjaviks 

Verksamheter

Bild 74. Stapelbädden i Gamla hamnen.

Bild 75. Oljehamnen sedd från havet.
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Bild 76. Markanvändningskarta.
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närområde. Tidigare lossades även flygbränsle för den in-
ternationella flygplatsen i Keflavik här, men där har man nu 
en egen depå. Diskussioner om att flytta oljehamnen har 
förts, men det anses inte i dagsläget troligt att detta kom-
mer ske inom en snar framtid. En flytt skulle innebära län-
gre vägtransporter av bränsle med större risk för olyckor 
och utsläpp som följd (Ibid.).

I den sydöstra delen av området uppförs idag ett nytt kon-
sert- och konferenshus kallat ”Harpan”, byggnaden beräk-
nas vara klar våren 2011 (Ibid.).

Diagrammen visar förändringar av verksamheter i hamnen 
och antalet anställda mellan undersökningarna. De är dock 
inte jämförbara då ändringar i kategoriindelningen gjorts 
mellan dem och uppgifter för antalet anställda saknas för 
1998.

Kajplatsernas verksamhet
Kajplatserna och deras användning i Gamla hamnen kan 
generellt delas upp i två olika verksamhetsområden. Hamn-
sträckorna i östra delen av Gamla hamnen används främst 
för hamnservice medan den västra delen främst används 
för fiske och fiskeindustri1.  

Mer ingående kan kajsträckorna delas upp mellan industri-
ellt fiske, småfiske, museum, stapelbädd, långtidsförvaring 
av skepp, turism, fritidsbåtar, tilläggsplats för större skepp 
samt kajplats för kustbevakning, forsknings- och utbildn-
ingsskepp.

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 77. Antal sysselsatta i olika verksamheter.

Bild 78. Antal företag inom olika områden.
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Bild 79. Kajanvändning.
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Väder och klimat i hamnen
Vindar
Den förhärskande vinden i området är nord-nordostliga och 
östliga vindar. Under sommarmånaderna är den förhär-
skande vindriktningen nordvästlig eller nord-nordostlig. En 
viss skillnad kan göras för vindar vid temperaturer över 12 
grader då vindriktningen    byter över till en förhärskande 
nordvästlig eller sydöstlig vind. Vid vindstyrkor över 20 
sek/m är det i stort sett uteslutande nord-nordostliga vin-
dar som härjar. Vid lägre vindstyrkor ner till 10 sek/m kan 
vindriktningen i vissa fall vara från öster (Haraldur Ólafs-
son 2009).

Temperatur
Från maj månad till och med mitten på augusti månad lig-
ger temperaturen i hamnen oftast över 10˚C grader. Under 
vintermånaderna ligger däremot temperaturen oftast runt 
omkring 0˚C grader vilket gör att vädret vanligtvis pendlar 
mellan tö och frost (Haraldur Ólafsson 2009). 

Om somrarna når temperaturen stundvis upp över 18 grad-
er men det är sällan att den överstiger 20 grader.  Under 
den kallaste tiden mellan december och januari ligger låg-
medeltemperaturen på cirka -3 grader och högmedeltem-
peraturen på cirka 2 grader. Under den varmaste perioden 
mellan juni och juli ligger lågmedeltemperaturen på cirka 
6-8 grader och högmedeltemperaturen mellan 12-13 grad-
er (Ibid.).

Nederbörd
Årenederbörden i området ligger på cirka 800 mm och mer-
parten av nederbörden faller under hösten och vintern. En-

Bild 80. Vindros för Gamla hamnen (1998 – 2005).

Bild 81. Diagram över vindstyrkor i Gamla hamnen (1998 – 2005).
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ligt mätningarna infaller de nederbördsrikaste perioderna i 
mars och oktober, med ungefär 80 mm nederbörd i mars 
och närmare 90 mm i oktober. Minst nederbörd faller mel-
lan april och maj då nederbördsmängden är cirka 45 mm 
(Haraldur Ólafsson 2009). 

Noteras kan även att enligt mätningarna är det bara vindar 
som kommer från östlig till och med sydvästlig riktning som 
bär med sig nederbörd (Ibid.). 

I regel är det ungefär 17 regndagar per månad under som-
maren varav cirka var tredje dag ger mer än 1 mm ne-
derbörd. På vintern är cirka 18-20 dagar per månad ne-
derbördsdagar och ungefär 12-14 av dessa bär med sig 
nederbörd på över 1 mm (Ibid.).

Soltimmar och ljusförhållanden
Reykjavik är världens nordligaste huvudstad och ligger 
placerad efter den 64:e breddgraden. Därigenom åtnjuter 
staden och hamnen många ljusa dygn om sommarmånad-
erna och mörka skumma dagar under vintern. Under de 
mörkaste vinterdagarna får staden inte mer än 4-5 timmars 
dagljus medan det från och med tidigt i maj till och med 
början av augusti är ljust i stort sett dygnet runt (Haraldur 
Ólafsson 2009). Under sommarsolståndet når solen som 
högst upp till 48˚ ovanför horisonten.

Solskenstimmarna under sommarmånaderna ligger på un-
gefär 150-200 timmar per månad. Under december månad 
ligger solskenstimmarna på ungefär 10-15 timmar (Ibid.).  

Bild 82. Diagram över hög- och lågmedeltemperatur i Reykjavik (1961 – 1990).

Bild 83. Diagram över medelnederbörd per månad, antal dagar med nederbörd per månad och 
antal dagar med nederbörd över 1 mm per månad i Reykjavik (1961 – 1990).
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Snöförhållanden
I regel brukar den första snön falla i slutet på oktober eller 
tidigt i november och den sista snön falla i april eller maj. 
Snötäcket är däremot sällan tjockt. Det överstiger sällan 
30 cm i tjocklek (Haraldur Ólafsson 2009). 

Under tiden mellan december månad och mars månad kan 
man generaliserat säga att marken är helt snötäckt ungefär 
var tredje dag och var tredje dag är helt bar (Ibid.). 

Tidvatten
I regel ligger skillnaden mellan flod och ebb i Gamla ham-
nen mellan 400 cm respektive 20 cm över den beräknade 
0-nivån (sigling.is). Vanligtvis brukar man beräkna att den 
högsta förekommande tidvattennivån ligger på cirka 462 
cm över 0-nivån. I andra skalan ger den starkaste ebben 
upphov till en vattennivå på -44 cm under 0-nivån1. I vissa 
extremfall, såsom det som inträffade 1996, kan tidvattnet 
däremot komma upp till 6,5 meter över den beräknade 
0-nivån. I sådana fall krävs att en rad olika naturfenomen 
sammanfaller för att ge så högt tidvatten. Naturfenomenen 
som påverkar tidvattnet är vågor, vindar, lufttryck och mån-
ens position2. 

Utöver vattenhöjden som tidvattnet ger upphov till kan våg-
gången på havet ge upphov till att havet reser sig ännu 
högre upp. När det råder hög våggång i havsvågorna och 
vinden piskar upp höga vindvågor kan den effektiva vat-
tenhöjden ligga långt högre än vad själva tidvattnet ger up-
phov till. Vindvågorna i sig är spetsiga till sin karaktär och 

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
2    Jón Þorvaldsson 
sakkunnig Associ-
ated Icelandic Ports 
och Vignir Albertsson, 
planeringschef Associ-
ated Icelandic Ports. 
Föreläsning om Gamla 
hamnen och utfyllnader 
30 Mars 2010.

Bild 84. Diagram över soltimmar per månad i Reykjavik (1961 – 1990).

Bild 85. Diagram över snöförhållanden i Reykjavik (1961 – 1990).
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Bild 86. Signifikant våghöjd i 1 års intervall vid högvatten och västlig vind i Faxabukten. Bild 88. Signifikant våghöjd i 1 års intervall vid högvatten och västlig vind i Hólmasund.

Bild 87. Signifikant våghöjd i 100 års intervall av tiden vid högvatten och västlig vind i Faxa-
bukten.

Bild 89. Signifikant våghöjd i 100 års vid högvatten och västlig vind i Hólmasund.
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kommer sällan över 120-150 cm i höjd medan havsvågor-
na, som är mer böljande och utdragna till sin karaktär, kan 
komma upp i flera meters skillnad mellan vågdalen och 
vågkrönet. När de sammanfaller kan den sammanlagda 
våghöjden bli väldigt stor1. 

Havsnivåhöjning
I Gamla hamnen har det förutspåtts att havsnivån kom-
mer att höjas mellan 40-50 cm inom de kommande 100 
åren enligt de senaste undersökningarna. I ett värsta-falls-
scenario förutspås att vattennivån kommer att höjas med 
150-200cm. Utöver detta sjunker landmassorna på syd-
västra Island. De väntas sjunka med cirka 15 cm inom de 
närmsta 100 åren2. 

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.
2        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 90. Sjömärke i Hólmasund.

Bild 91. Trålare vid kaj i Gamlahamnen.
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Markägoförhållanden
Hamnbolaget Faxaflóahafnir (Associated Icelandic Ports) 
äger, driver och utvecklar hamnarna i Reykjavík, Grundar-
tangi, Akranes och Borgarnes. Bolaget ägs gemensamt 
av kommunerna i Reykjavík, Akranes, Hvalfjarðarsveit, 
Skorradalshreppur och Borgarfjarðarsveit, men har en 
självständig ekonomi. 

Bolaget äger all mark inom planorådet och skriver hyre-
savtal för tomter och kajplatser med näringsidkare. Hyran 
sätts som en procentsats av fastighetsvärdet och hyresav-
talen löper normalt på 25 + 25 år, där man har möjlighet 
att säga upp och köpa ut hyresgästen eller omförhandla 
avtalet efter 25 år. För kajplatser tas en avgift baserad på 
fartygets vikt ut1. 

Borgarfjarðarsveit

Skorradalshreppur

Hvalfjarðarsveit

Akranes

Reykjavík

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 92. Containerfartyg lastar av i Sundahöfn.

Bild 93. Flygbild över Gamla hamnen från öst. Bild 94. Karta över de kommuner som är delägare i Faxafloihafnir.
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Diskussion kring planförutsättningarna utifrån analysen
Inledning
I den följande diskussionen kommer vi att jämföra de tidig-
are slutsatser som vår analys frambragt med de planerings-
förutsättningar som råder i Gamla hamnen i dagsläget. 

Syftet med diskussionen är att utifrån ett resonemang 
byggt på tidigare slutsatserna upptäcka brister, styrkor och 
möjligheter som dagens planeringsförutsättningar kan ge 
upphov till. Upplägget i diskussionen utgår från de olika 
förutsättningsämnen som tidigare redovisats och disposi-
tionen i diskussionen följer därav också i stora delar dispo-
sitionen i förutsättningsavsnittet. Däremot tillkommer vissa 
aspekter som berör en form av upplevelsebeskrivning av 
hamnen. Dessa aspekter riskerar att klassificeras som sub-
jektiva och utan relevans ur en teknisk synvinkel, vilket är 
anledningen att de presenteras först här i diskussionsavs-
nittet. Utifrån en estetiskt och arkitektonisk synvinkel finner 
vi dock att dessa aspekter har en betydelse och relevans 
för vårt arbete vilket är anledningen till att de behandlas 
och diskuteras. Dessa är aspekter är Kontakt till staden, 
Kontakt till havet samt Vyer och intryck.

Tillsammans med de tidigare analytiska slutsatserna kom-
mer denna diskussion att utgöra det underlag vilket vi 
senare kommer att nyttja för att skapa våra enskilda plan-
förslag och besvara arbetets övergripande frågeställn-
ing; hur kan man kombinera en varierad stadsmiljö, med 
utrymme för bostäder, kultur, nöjen, turism och handel, 
med en pågående hamnverksamhet?

Bebyggelse
Åldersordningen för bebyggelsen i området följer av förklar-
liga skäl de olika utfyllnadsetapperna i hamnen. Skillnaden 
mellan plåtombundna lokaler i ramverk av stål från senare 
tid och huskroppar i betong från tidigare år ger en fingervis-
ning i byggnadsideal och funktionalitet som präglat de olika 
tiderna. 

Hamnens användning har allt sedan dess tillkomst varit 
endast hamnverksamhet. Genom denna verksamhet har 
bebyggelsen även blivit glest utspridd i västra delen av 
hamnen. De stora öppna ytorna utmed kajerna fungerar 
som uppställningsplatser och manövreringsytor för last-
ning och lossning. Längsmed fastlandskajerna har hamn-
verksamheten däremot fått visa hänsyn till de närbelägna 
bostadsområdena vilket kanske i viss mån förklarar den 
högre byggnadstätheten som man finner där med undan-
tag för Midbakki. 

På grund av de ytkrävande fiskindustrierna, fiskoljetill-
verkningen och oljedepåerna ger området intrycket av att 
vara industrimark. Detta trots att mindre verksamheter och 
kontor, och till viss mån även kulturell verksamhet såsom 
musiklokaler och sång- och danslokaler, återfinns i vissa 
delar av området. Det är som om de stora tillverkarna och 
distributörernas krav har fått ge prägel på bebyggelsen, 
vilket är förståeligt då de verksamheterna kräver vissa ytor 
och en viss utformning för att kunna bedriva sin verksam-
het.

I de olika referenshamnarna har planeringen för en fram-
tida bebyggelse sammanfattningsvis byggt på bevarande 
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av historisk bebyggelse, platsidentitet, funktionsblandn-
ing, klimathänsyn och skapande av olika mötesplatser. 
På det stora hela överensstämmer det även med strävan-
den inom nyurbanismen och den kompakta staden. Inom 
främst nyurbanismen tillkommer därutöver även utformn-
ingsråd och förespråkande för att skapa vackra, tilltalande 
och uppskattade områden. Den kompakta staden höjer å 
andra sidan uppmärksamheten kring förtätning i samhälls-
byggande och griper an problemen utifrån andra synvin-
klar utifrån oftast en mera övergripande nivå.  

De olika referensområdena liknar i mångt och mycket 
Gamla hamnens belägenhet och beskaffenhet. Däremot 
finns en större samling av lättare industri i Gamla hamnen 
liksom en till synes större samling av hamn- och bryggnöd-
vändig verksamhet. Samtidigt finns både Reykjaviks stad-

skärna och ett större bostadsområde i hamnens direkta 
närhet. I både H+ projektet och Västra hamnen i Malmö 
har hänsyn tagits till den intilliggande staden, med tanke 
på utformning och kontakt, på samma gång som hamnar-
nas egna verksamheter blivit beaktade. På samma sätt 
borde en sammankoppling med Reykjaviks stadskärna och 
Västbyn (vesturbærinn) vara möjlig utifrån en genomtänkt 
bebyggelsestruktur i Gamla hamnen. En välplanerad be-
byggelsestruktur som tillvaratar trygghet, social blandning, 
platsidentitet och historia, funktionsblandning och industri 
samt dessutom klimathänsyn, energi- och resurshushålln-
ing.   

Bild 95. Kommunbyggnad från 1962 som idag bland annat innehåller arkitektkontor och 
restaurang.

Bild 96. Kaj med hallar för fiskerelaterad verksamhet i Gamla hamnen.
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Markanvändning
Markanvändningen i hamnen består av en brokig bland-
ning verksamheter såsom företag, kultur och upplevel-
severksamheter, tillverkning, tjänster, service samt försäljn-
ing och handel. Däremot har området en stark prägel av 
hamnindustri på grund av de öppna kajplatserna och stora 
obebyggda områden.

För enkelhetens skull har vi valt att dela upp de olika mar-
kanvändningarna utifrån de som är bunda till havet på ett 
eller annat sätt och de som inte är lika beroende av ett 
hamnnära läge. 
 

Hamnverksamhet och fiske (land, bryggor och vatten)
Hamnverksamheten i Gamla hamnen består av ett flertal 
hamn- och havsbaserade företag. Verksamheternas 
sysselsättning spänner mellan valsafari, havsfisketur-
ism, havsfågelskådning, fiske- och trawlingbåtar, forskn-
ingsskepp, kryssningsskepp, kusträddning, hamnservice 
och skeppslagning med stapelbädd. De olika verksam-
heterna är oftast belägna i anslutning till kajerna och bryg-
gorna men har även förankring till det övriga området 
genom parkeringsplatser, kontor, tillverknings- och lagring-
shallar samt last- och lossningsfordon. 

Handel och andra företag
De företag som är inriktade på handel, service, tjänster, 
musik och kultur är inte lika ytkrävande som de hamnbase-
rade verksamheterna. De ytor som tar mest plats är oftast 

Bild 97. Nyare bebyggelse från 2000-talet i Gamla hamnen.

Bild 98. Valcenter i Gamla hamnen med utställning om valar samt utgångspunkt för valsafari.
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parkeringsplatser för kunder och personal samt uppställn-
ings- och lagringsplatser för varor.

Förutom de ovan nämnda verksamheterna finns även 
Reykjaviksområdets oljedepå situerat i hamnområdets nor-
dvästra del. Oljedepåområdet spänner över cirka 5 hektar 
och innefattar ytterligare en kajplats för oljefraktfartyget 
som besörjer oljecisternerna med olja, diesel och bensin.  
Den vidare distributionen av oljeprodukterna till de olika 
bensinstationerna innebär även att verksamheten ger up-
phov till en viss del tung och miljöfarlig trafik.

I de studerade ideologierna finns ansatser till hur markan-
vändningen bör tillvaratas. Både nyurbanismen och den 
kompakta staden förespråkar förtätning och funktions-
blandning, vilket även de tre referenshamnarna ger sken 
av att bifalla. För Gamla hamnens del kan detta dock be-
gränsas till viss del eftersom många likartade verksamheter 
är direkt beroende av hamnplats. Dessa verksamheter är 
dessutom bullersamma och fungerar kanske endast att 
dela yta med funktioner som klarar oljud och buller. I ar-
betets övergripande frågeställning olika funktioner upp-
ställda vilka ska försöka inlemmas i Gamla hamnen. Sam-
tidigt finns det olika funktioner som inte fungerar väl ihop. 
För en välfungerande markanvändning bör en bedömning 
kanske göras av vilka funktioner som fungerar med vilka 
och hur dessa sedan kan fogas samman. I H+ projektet 
har de löst detta i deras översiktplan för det framtida pla-
nområdet med en procentindelning av funktioner i olika de-
lområden. I exempelvis delområdet Gåsebäck är den funk-
tionsblandningen 50 % bostäder och 50 % verksamheter.   
I Nordhamnen som har planerat för en framtida färjeter-
minal har bedömningen varit att förlägga den avsides från 
andra känsligare funktioner och mellan dessa funktioner 
låta vildvuxna grönområden utgöra en buffertzon. 

Bild 99. Oljehamnen med kaj för lossning av olja.
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Väderpåverkan
Likt många andra hamnområden som ligger i direkt anslut-
ning till havet är Gamla hamnen väldigt utsatt för väder 
och vind. Det omkringliggande landskapet och den lågväx-
ta och nästintill obefintliga växtligheten gör att vindar kan 
härja fritt över markerna. Från Faxabukten finns det heller 
inget som hindrar vågor eller vindar innan de slår emot 
land vid Gamla hamnen. Kort sagt har hamnen inte skydd 
för vädret i någon riktning.

Den förhärskande vindriktningen är nord-nordostlig och 
östlig. Vinden och dess vindriktning skiljer sig mellan 
årstiderna, men med större säkerhet kan tilläggas att när 
det blåser över 10 sek/m så blåser det från östlig riktning 
och vid starkare vindstyrkor är vindriktningen allt som of-
tast från nord-nordostlig riktning. 

För att lättare skapa en förståelse för vädret i Gamla ham-
nen kan man jämföra med olika klimatzoner i Sverige. Enligt 
medeltemperaturmätningar från SMHI liknar medeltemper-
aturen under högsommaren i Gamla hamnen den som kan 
återfinnas i Lapplands och norra Norrlands inland (smhi.
se). Under midvintermånaderna liknar medeltemperaturen 
snarare de temperaturskiftningar vi kan finna på Gotland 
eller i södra Sveriges inland (smhi.se).
 
Soltimmarna och dygnsljuset skiljer sig markant mellan 
sommar och vinter. Under sommarmånaderna är det i stort 
sett ljust dygnet runt och under vintermånaderna består 
dagsljuset av några få timmars solljus mitt på dagen. När 
solen står som högst runt sommarsolståndet når den en 
höjd på 48˚ på himmelen. Detta på grund av hamnens nor-

dliga läge. Hamnen ligger på samma nordliga breddgrad 
som området mellan Umeå och Skellefteå i Sverige, det vill 
säga vid 64:e breddgraden.

Snöförhållandena är omväxlande och under vintern pend-
lar dagarna ofta mellan tö och frost, regn och snöfall. 
Tilläggas bör att även om kylan inte är allt för sträng under 
vintermånaderna gör vinden, och köldeffekten därav, att 
vinterdagarna upplevs bistrare än vad termometern i sig 
kanske meddelar. 

Inget av de områden vi besökt har haft samma väder och 
klimat som Gamla hamnen i Reykjavik. Dels ligger Gamla 
hamnen avsevärt mycket längre norrut än referensham-
narna och dels påfrestar det, i jämförelse med Kattegatt, 
mera nyckfullt atlantiska havet Gamla hamnen i större ut-
sträckning  än de andra hamnarna med höga vågor och 
stora tidvattenskillnader. Oavsett detta är hamnklimatet 
och vädret något som referenhamnarna, i större eller min-
dre omfattning, beaktat. I planeringen för Nordhamnen har 
författarna bland annat valt att utforma bostadsenklaver för 
att bryta hård vind och skapa lugnare bostadsmiljöer. 

Väder och vind utgör även begränsningar för både växt-
lighet och möjligen till viss mån även graden av nyttjande 
av utomhusmiljöer. Därför kan beaktandet av väder i plac-
eradet och utformandet av bebyggelse, i syfte att skapa 
uppskattade och attraktiva områden, vara av vikt i sådana 
väderutsatta lägen som i Gamla hamnen.
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Havspåverkan
De faktorer som påverkar havet och dess påfrestningar på 
hamnen är tidvatten, vågor, vind, lufttryck och månrörelse. 
För att skydda hamnen och dess landområden har våg-
brytare och höga stenvallar upprättats runtom hamnen för 
att skydda mot erosion och översvämning. Vid ändrad mar-
kanvändning, eller tillkomna och förtätade verksamheter 
i hamnen, bör detta tas i beaktning eftersom havspåver-
kan kan i vissa fall bli mycket kostsamma i händelse av till 
exempel 100-års eller 1000-års stormar. En sådan storm 
inträffade senast under mitten av 1990-talet slet under 
stormens härjningar loss stenar ur vågbrytarna och lade 
Gamla hamnen delvis under vatten. Ett ännu värre sce-
nario inträffade 1799 och har benämnts Básendavedur. 
Namnet härrör från fiskebyn Básenda som totalt ödelades 
av vattenmängderna och slagvågorna under ovädret. 

Vågbrytare är kostsamma att bygga och förändrar dessu-
tom landskapsbilden eftersom de ofta är skjuter högre upp 
än det omkringliggande landet.

Till följd av ett förändrat globalt klimat förväntas även havs-
nivån att höjas. I Gamla hamnen beräknas havsnivån 
att höjas med 40 cm till 200 cm över rådande havsnivå 
inom de kommande 100 åren. Vid planering av havsnära 
låglänta områden bör förändringar i klimat och havsnivåer 
beaktas för att skapa så säkra och användbara områden 
som möjligt. Detta är synnerligen viktigt att beakta då plan-
eringen inbegriper byggnader och infrastruktur vilka plan-
eras användas för lång tid framöver eftersom dessa med 
största sannolikhet kommer att påverkas av de framtida 
klimatförändringarna och därigenom kan behöva utformas 

för att klara andra förutsättningar än de i dag rådande bet-
ingelserna. 

Klimathänsyn i planeringen är välbeskrivet i de olika refer-
enshamnarna. Dels påvisas hur förändrade havsnivåhöjn-
ingar ska hanteras och dels påvisas hur bebyggelse ska 
utrustas för att vara så resurseffektiva som möjligt. Som 
tidigare nämnt finns även principskisser till hur bebyggelse 
bör placeras och utformas för att bryta vindar och skapa 
lugnare områden. Även i ideologierna, som framgår i anal-
ysen, framförs en medvetenhet om hänsyn och beaktande 
av hållbar utveckling och klimatförändringar.

Grönytor och rekreation
De sparsamma grönytorna som finns i området utgörs i stort 
sett bara av gräsytor för trafikseparering. Det har däremot 
gjorts ansträngningar för att skapa ett rekreationsområde 
i norra delen av västra hamnen. Där har man anlagt ett 
mindre område av gräsbeklädda kullar som delvis pryds 
av hansarosor (hansa-rós), ullvide (loðvídir) och sätervide 
(hreggstaðavídir).

Under senare har det dock skapats möjligheter för allmän-
heten att få vattenkontakt i hamnen. Från sjöminnesmu-
seet har en kajbrygga börjat uppföras som ska ge män-
niskor möjlighet kan vandra längsmed vattnet och på vissa 
platser även komma ner till havet. Utöver det finns även 
möjlighet att gå ut på inloppspirarna till hamnen även om 
det medför viss risk eftersom pirarna är smala och ofta 
övervuxna och översköljda med alger och tång. 
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Grönytor och vattenytor är uppskattade element i stadsom-
råden eftersom de både ger möjlighet för friskvård och re-
kreation samt kan vara behagfulla att bara vila ögonen på. 
Att ge tillgång till grönska och vatten där det finns möjlighet 
kan räknas som att tillvara på naturliga förutsättningar och 
dessutom ge besökare och bofasta större möjligheter att 
använda och uppskatta sitt närområde. I de olika referen-
sområdena har grönska och vattennärhet beaktats på oli-
ka sätt. I planerna kan grönstråk, vattenkanaler, vildvuxna 
områden och parker återfinnas. Enligt nyurbanismen bör 
en medvetenhet finnas med i utformningen av grönska och 
grönområde för att de ska passa omgivningen. Med andra 
ord menar nyurbanismen att grönska och vatten bör, där 
det går, formas så att de förstärker sin omgivning enligt 
den estetik som finns. Stadsmiljöer kräver stadsgrönska, 
naturområden ter sig bäst med naturlig grönska. I Gamla 
hamnen där avsaknaden av grönska i stort sett är total finns 
det inte finns mycket att utgå ifrån. Eventuella grönstråk 
och grönområden får därför skapas från grunden. Om man 
tittar på närbelägna öar i Gamla hamnens närhet, såsom 
till exempel Engey, består grönskan tillsynes endast av idel 
gräsväxtlighet. En utformning av grönområden som byg-
ger på naturlig växtlighet kanske därför endast erbjuder en 
flora med lågväxta, härdiga örter.     

Bild 100. Grönområde i norra delen av Gamla hamnen med oljecisterner i bakgrunden.

Bild 101. Viðey sett söderifrån med Viðeyhuset från 1755
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Kultur- och fornminnen
Området där hamnen är byggd har en historia som svin-
ner över århundraden. Örfirisey har sedan århundraden 
använts av befolkningen som bott och verkat i Reykja-
viksområdet. Det har bland annat använts som handel-
splats, kloster, betesmark och boställe. Trots detta finns 
det förvånansvärt lite spår från dessa tider. Det som finns 
kvar är spår av människor som lämnat ristningar på sten-
hällarna i områdets nordvästra del, bakom oljedepåerna.
 
I den bebyggda miljön finns det byggnader kvar från 
1800-talets slut och 1900-talets början. Dessa minner om 
de verksamheter som fanns innan vågbrytare anlades och 
hamnen började fyllas ut.

Utöver den beskrivna historien bör även hamnens samlade 
symboliska värde uppmärksammas. Hamnen är inte bara 
en arbetsplats eller genomfartssträcka mellan stadsliv och 
båtturer utan även en symbol för Reykjaviks ekonomi och 
kontakt med den yttre världen. På sätt och vis kan man 
därför tala om platsidentitet eftersom platsen i sig har en 
identitet utifrån det värde den haft för människor, staden 
och riket genom historien.
 
Ur den teoretiska analys vi gjort har vi funnit att historiebev-
arandet skiftat beroende på vilken slags historia det funnits 
att bevara. Byggnadsbevarande har varit det mest konk-
reta vi funnit. Allt beror däremot på hur man ser på historia. 
Finns det konkreta fysiska märken man vill bevara eller har 
platsen varit föremål för händelser eller verksamheter som 
man vill låta föreviga för framtida generationer? 

Bild 102. Sjöfartsmuseet, Víkin, i Gamla hamnen.

Bild 103. Äldre sliten fiskebåt i väntan på reparation.
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Utfyllnadsmöjligheter
Enligt den gällande översiktsplanen medges ytterligare ut-
fyllnad av Gamla hamnen med cirka 20 hektar. Även om 
detta är tillåtet bör ytterligare utfyllnader av hamnområdet 
vara väl genomtänkta eftersom det innebär stora kostnader 
och förändrade förutsättningar. En utfyllnad bör föregås av 
en gedigen utvärdering av vad det kostar och vad det ger, 
det vill säga en båtnadsberäkning. På samma sätt bör alla 
landskapsförändringar föregås av undersökningar av vilka 
effekter och konsekvenser som en förändring av landska-
pet ger. Land- och vattenområden har i sig olika värden ur 
ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter men också 
ur upplevelsemässiga hänseenden. Därutöver skapar en 
landförändring även en förändring för det närmaste omlan-
det genom att omgivningarna förändras. I värsta fall kan en 
ogenomtänkt förändring av ett område försämra förhållan-
dena för de omkringliggande landområdena. Den samlade 
effekten av en landskapsförändring bör ställas i kontrast 
till de möjligheter och begränsningar som kan göras som 
alternativ till landskapsförändringen. 

Exempelvis kan det kanalsystem som finns i planeringen 
för Nordhamnen nämnas. Kanalsystemet ger området en 
tydligare vattenkontakt och farleder för småbåtar och möjli-
gen därigenom även ett främjat friluftsliv för småbåtsägare. 
Samtidigt grävs en hel del mark bort från området. En så-
dan förändring skapar effekter för området och dess an-
vändning, inte bara där marken grävts bort utan även runt 
om det området. Kunde den marken använts på ett annat 
sätt? Kunde den marken blivit bättre nyttjad ur ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt perspektiv genom en annan planer-
ing?  

Vägnät och transport
Hamnområdet ligger i den nordvästra delen av den ringled 
som sträcker sig runt Reykjavik. Från väster räknat kop-
plas Ánanaust samman med hamnområdet genom den 
cirkulationsplats som ligger i dess norra ände. Från den 
leder vägar norrut in i västra delen av hamnen och österut 
tar Mýrargata och därefter Geirsgata vid vilka går genom 
östra delen av Gamla hamnen. Geirsgata övergår sedan i 
Kalkofnsvegur som övergår i Sæbraut. 

Det finns ett uppenbart problem med det vägnät som 
försörjer hamnområdet. Vid Grandatorg i väster och vid 
trafikkorsningen Kalkofnsvegur/Lækjargata/Geirsgata 
skapas så kallade flaskhalsar för genomfartstrafiken som 
ska passera till eller förbi hamnen. Vägsträckan däremel-
lan används både för de som kör längsmed ringleden runt 
Reykjavik och för de som ska till och från hamnen vilket 
skapar en hög årsdygnstrafik för just den sträckan. I jäm-
förelse med andra delsträckor i ringleden i Reykjavik är 
sträckan Mýrargata och Geirsgata underdimensionerad för 
den årsdygnstrafik som de belastas med vilket ger upphov 
till den tidigare nämnda flaskhalseffekten. 

Mýrargata och Geirsgata är även den hårt trafikerade bar-
riär som separerar Reykjaviks stadskärna och hamnområ-
det från varandra. Sträckan kan därigenom uppfattas som 
en mindre bra kompromisslösning för ett område där både 
korsande gångtrafikanter och ringledstrafik måste vistas 
på lika villkor vilket gjort att det inte fungerar tillfredstäl-
lande för någon.
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Gaturummet för vägsträckan skiljer sig betydligt från 
resterande gaturum längsefter ringleden. Gaturummet län-
gsmed Mýrargata bär mer stadsmässig karaktär med in-
tima och omväxlande miljöer vilket uppmuntrar gångtrafik 
men skapar korta siktlinjer och osäkra vägmiljöer för for-
donstrafik.

Eftersom det finns mindre produktionsindustrier i västra 
hamnen trafikeras vägarna vid Gamla hamnen av lastbilar 
för frakt av material och produkter till och från hamnen. 
På grund av att Reykjaviks oljedepå finns belägen i västra 
hamnen trafikeras vägarna även av farligt gods.

Det referensområde som kommer närmast i den 
vägnätsproblematik som präglar Gamla hamnen är H+ 
projektets problematik med Järnvägsgatan som separe-
rar hamnområdet med resten av staden. I H+ presenteras 
idéer om att göra gatan mindre och därigenom koppla sam-
man staden med hamnen. Samtidigt ska järnvägen som 
går alldeles intill gatan grävas ned vilket ytterligare stärker 
kontakten mellan hamnen och staden. 

I de planer som dryftats i Reykjavik angående hamnområ-
det och vägproblematiken har liknande idéer lyfts om att 
gräva en vägtunnel och leda ringledstrafiken under ham-
nområdet. På så sätt underlättas gångtrafiken mellan ham-
nen och innerstaden och de båda kan kopplas samman 
på ett bättre sätt. Huruvida det är en tillfredställande lösn-
ing i längden kan kanske dyftas vidare men en lösning på 

Bild 104. Karta från förundersökning av möjlig tunnelsträckning.

Bild 105. Ortofoto över del av planområdet med omgivning och Mýrargata ¬– Geirsgata som 
tydlig gräns.
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Koppling till staden
Hamnens ligger geografisk sett nära stadskärnan men på 
grund av hårt trafikerade vägar är hamnen ändå avskuren 
från innerstaden. Geirsgata och Mýrargata skapar en bar-
riär mellan hamnområdet och staden vilket försvårar för 
människor att till fots färdas mellan de två områdena. Det 
upplevda avståndet mellan hamnen och stadskärnan kan 
därför upplevas som längre än det egentliga avståndet. 

Framkomlighet till fots, med cykel och med kollektivtrafik 
har genomgående varit något som lyfts fram i alla tre refer-
ensområden vi har besökt och fördjupat oss i. Bland dessa 
områden har barriäraspekten lyfts fram tydligast hos H+ 
projektet där kontakten mellan hamnområdet och staden 
bryts av både av en flerfilig väg och järnväg. För att ta itu 
med detta ska järnvägen, som en första åtgärd, grävas ner 
och tunnelläggas.  

Framkomlighet till fots inom och mellan närbelägna om-
råden är grundläggande för rörelse, promenader och 
besök. För Gamla hamnen och för Reykjaviks stadskärna 
är närheten till varandra en möjlighet till utbyte och synergi. 
Att folk kan vandra mellan områdena skulle möjligen vara 
fördelaktigt för de båda då de kan bjuda på olika upplev-
elser inom ett inte allt för oöverskådligt område.
 

problematiken längsmed vägsträckan intill Gamla hamnen 
är nödvändig för att utveckla hamnen. En utbyggnad av 
hamnen med tillkomst av handel och bostäder kommer för-
modligen att öka trafikbelastningen på vägarna vilket gör 
en lösning på vägproblemet än mer aktuellt.

Genomgående i alla de tre områdesanalyserna av refer-
ensområden har gång-, cykel- och kollektivtrafik premier-
ats framför privatbilism. Gångtrafik och fordonstrafik är i 
många fall varandras motsatser och när de måste samsas 
blir det oftast genom kompromisslösningar på bekostnad 
av varandras framkomlighet. En fördel med fordonstrafik 
är att den, i de fall det är möjligt, kan ledas om till omvägar 
eller regleras så att endast den absolut mest nödvändiga 
fordonstrafiken tillåts i det område man vill hålla fritt från 
fordon. Sådana regleringar och trafiklösningar kan vara 
förbifartsvägar, hastighetsdämpande åtgärder eller att tillå-
ta fordonstrafik på de gåendes villkor.
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Koppling till havet
Havet är alltid påtagligt nära oavsett var man befinner sig 
i hamnen. Antingen skymtar havet fram mellan hus och 
byggnader eller så syns båtar, bryggor eller andra verk-
samheter som skvallrar om att havet finns nära till hands. 
Att däremot kunna komma ner till havet och få handgriplig 
kontakt med det är svårt. Det finns få ställen där det ges 
tillgång till att möta havet. Det är i stort sett bara vid klip-
phällarna och rekreationsområdet i nordvästra delen av 
hamnen och vid inloppspirarna det finns möjlighet till att 
komma ner till vattnet. Annars kapar vågbrytare, kajer eller 
bryggor av möjligheten att komma ner till havet.  

Ur ett teoretiskt perspektiv utgör havet ett symbolvärde för 
hamnen. Den är en förutsättning för hamnens tillblivelse, 
verksamhet och fortsatta levnad. Utan havet skulle hamnen 
och dess verksamheter inte finnas. Utöver det filosofiska 
symbolvärdet havet har för hamnen skapar havet även en 
påtaglig omkringliggande kuliss av vågljud, havslukt och 
havsutsikt som placerar hamnområdet i en särskild om-
givning. Denna omgivning och dess påtaglighet kan man 
välja att antingen förstärka eller bryta i en framtida planer-
ing av områdets användning. Med eftertanke i planeringen 
kan denna havskuliss skapa en platsidentitet, eller rättare 
sagt bygga vidare på platsidentiteten. Det kan bidra till en 
ytterligare, och kanske än mer tydlig, mångfald för staden 
i stort.  

Bild 106. Piren från 1917 vid lågvatten med Reykjavik i bakgrunden.
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När man vandrar vidare i hamnen börjar man se de förän-
dringar som hamnen genomgått under årens lopp. Med lite 
eftertänksamhet kan man få en synbar uppfattning om hur 
hamnen år för år växt och blivit utfylld genom att titta på 
bebyggelsetätheten. Längst in mot hamnbassängen står 
byggnaderna som tätast och vägrummet utmed Granda-
garður är någorlunda intimt och kantrat av hus. Följer vi 
utfyllnadsåren västerut glesas tätheten i vägrum och byg-
gnader ut. 

Vyer och intryck
En vandring genom Gamla hamnen bjuder på många olika 
intryck. Vid en första anblick ger hamnen en känsla av att 
i stort sett vara ett industriområde. Dock liknar hamnen 
inte alls nyare hamnar som ofta är beskaffade med stora 
hårdgjorda ytor, gigantiska traverser och lyftkranar samt 
uppställningsplatser för containrar. Däremot ger platsen 
ändå ett intryck av att endast erbjuda utrymme för produk-
tion och handel, även om en hel del tjänsteföretag och kul-
turverksamheter i själva verket också finns i området. Vid 
en närmare beskådan och begrundan vidgas dock vyerna 
bortom det direkt uppenbara. Som tidigare nämnt besitter 
hamnen ett symboliskt värde, men även ett historiskt värde 
vilket yttrar sig dels i fysiska märken såsom byggnader och 
dels i förflutna verksamheter och händelser som nedteck-
nats. Dessa två värden är till viss del svåra att riktigt grep-
pa eftersom de delvis bygger på personliga uppfattningar. 
Upplevelsen och uppfattningen av hamnen skiljer sig nog 
med största sannolikhet mellan den nyanlände turisten 
som skapat sig en uppfattning av hamnen utifrån en turist-
broschyr och den gamle hamnarbetaren som genom hela 
sitt förvärsarbetande liv varit verksam i hamnen.

Hamnens betydelse och verksamhet är dock inte bara 
avgränsat till hamnområdet. Ett uppenbart exempel på 
hamnens inverkan på staden är bostadsområdet i Vestur-
baer där många av de nu befintliga bostäderna ursprungli-
gen var arbetarbostäder för de som försörjde sig av ham-
nen. 

Bild 107. Grandagardur åt nordost med Esjan i fjärran.
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Blickar man bortåt hosrisonten när man vandrar genom 
hamnen upptäcker man att det nästintill tusen meter höga 
Esjanmassivet ständigt är påtagligt som en stilla naturskön 
fjällfond bortom havsbukten. De mest utsiktsfulla platserna 
i hamnen ligger av förklarliga skäl utmed hamnbassängen 
och vågbrytarna som omger hamnen, även om Ejsanmas-
sivet och havsutsikten nästan alltid är närvarande. Från 
västra delen av hamnbassängen har man utsikt upp mot 
staden där domkyrkan, Hallgrímskyrkan, utgör ett naturligt 
landmärke med sin högt belägna placering. Vid de norra 
vågbrytarna i västra delen av Gamla hamnen kan man se 
bort mot Akranes och Akrafell i nordlig riktining och på en 
klar dag kan man även skymta Snæfellsjökull, omnämnd 
som nedstigningsplats till underjorden i Jules Vernes ro-
man Voyage au centre de la Terre (1864). I den nordväst-
liga delen av hamnen, bakom oljedepåerna, ligger även 
några utskjutande klipphällar där människor från olika tider 
och olika sammanhang valt att göra sig påmind genom att 
rista in olika budskap till eftervärlden. Därifrån kan man 
även lyfta blicken ut mot havet och se i den större delen 
Faxaflobukten breda ut sig framför en oändlig horisont.     

Bild 108. Vy över hamnbassängen norrut mot Esjan.

Bild 109. Solen sätter sig bakom Snæfellsjökull, bild från Akranes.


