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Frågeställning 3 - Hur ökar vi tillgängligheten till och mellan hamnområdet och 
staden för fotgängare, cyklister och transporter?

Transport och vägstruktur
I diskussionen kring transport och vägstruktur 
i Gamla hamnen i rapportdokumentet tas prob-
lematiken med genomfartssträckan Mýrargata 
- Geirsgata upp (Jmf. Rapportdelen s. 98). Oav-
sett om det gäller gång- och cykeltrafik eller for-
donstrafik är problemet synnerligen besvärande 
eftersom vägsträckan utgör en flaskhals för for-
donstrafiken och en tungt trafikerad barriär för 
fotgängare och cyklister. Anledningen till prob-
lemet är att vägsträckan ingår i den ringled som 
sträcker sig runt Reykjavik. För framtiden beräk-
nas även trafikmängden utefter ringleden att öka 
vilket kommer att förvärra situationen. Samtidigt 
kan man också anta att en ytterligare trafikmängd 
bör uppstå om hamnen bebyggs med bostäder, 
kontor och handel. En förändring av och lösning 
på problemet med vägsträckan Mýrargata/Geirs-
gata är således av största vikt.

På uppdrag av Associated Icelandic Ports och 
Umhverfis- og samgöngusvið undersökte Mann-
vit verkfrædistofa år 2008 möjligheterna och kost-
naderna med att tunnelföra vägsträckan mellan 
Sæbraut och Ánanaust, det vill säga vägsträck-
ningen Mýrargata - Geirsgata (Associated icelan-
dic ports 2008). Planerna på att bygga en väg-
tunnel under den problematiska vägsträckan och 
därigenom leda ner ringledstrafiken skulle lätta 
på trafiktrycket längsmed Mýrargata och Geirs- Bild 21. Kartillustration som visar dagens vägnät i Gamla hamnen
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Bild 22. Kartillustration som visar dagens trafiksituation samt problematisk vägsträcka i Gamla hamnen

Bild 23. Skiss över Gamla hamnen där den problematiska vägsträcka är 
markerad

Bild 24. Skiss över Gamla hamnen med föreslagen väg i tunnel markerad
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gata. Endast den trafik som har hamnen och dess 
omedelbara omnejd som mål eller utgångspunkt 
skulle ha anledning att trafikera vägarna vilket 
drastiskt skulle sänka vägarnas årsdygnstrafik. 
Tidsvinster längsefter ringleden skulle därigenom 
erhållas eftersom flaskhalseffekten vid Mýrargata 
hade avhjälpts. Enligt rapporten skulle årsdygn-
strafiken längsefter Mýrargata enligt beräkningar 
för år 2017 minska från 25 000 ÅDT till 8 000 
ÅDT med en vägtunnel. Däremot är väg i tunnel 
en avsevärt dyr lösning. Enligt rapporten skulle 
de tunnelalternativ som rapporten presenterade 
kosta mellan 11,5 - 14 miljarder isländska kronor, 
det vill säga mellan 626 - 770 miljoner svenska 
kronor (ibid.). 

En annan alternativ lösning är att helt sonika 
bredda den problematiska vägsträckningen och 
därigenom öka framkomligheten för fordon. Det 
skulle å andra sidan innebära att många hus 
skulle behöva rivas samtidigt som barriäreffekten 
längsefter vägarna inte skulle lindras utan istäl-
let förvärras med tiden. Ett tredje alternativ skulle 
möjligen vara att på politisk väg försöka få till 
stånd en förändrad trafikmentalitet hos befolknin-
gen. Genom politiska beslut skulle till exempel 
fordonstrafiken kunna stävjas och kollektivtrafik 
och gång- och cykeltrafik främjas. Beroende på 
vilka beslut som fattas skulle det däremot kunna 
öka transporttiderna för både yrkes- och fritid-
sresor samtidigt som transportvanor, likt alla an-
dra vanor, är svåra och långsamma att förändra.

Bild 25. Kartillustration över det föreslagan vägnätet i det framtida Gamla hamnen
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Förslaget för att lösa detta problem är, de 
nämnda alternativen till trots, att anlägga en 
vägtunnel för att underlätta för ringledstrafiken 
och lindra trafiktrycket i hamnområdena. Den 
föreslagna vägtunneln kommer att ha in- och 
utfarter vid cirkulationsplatsen vid Ánanaust 
i hamnens västliga ände och vid Sæbraut i 
hamnens östliga ände. Vägsträckan Mýrargata 
föreslås bli mer krökt och snirklig för att öka 
dess intima gatukaraktär. Geirsgata kommer 
att smalnas av till en vägbredd med två kör-
fält och därigenom få ett mer intimt vägrum och 
dessutom minska dess barriäreffekt mellan 
hamnområdet vid Miðbakki och stadskärnan.  

Vägnätet i västra delen av hamnen föreslås 
vara orört i stora delar. Det kommer dock att 
delas upp i hierarkier. Huvudgatan Fiskislóð 
som löper från cirkulationsplatsen vid Ánanaust 
kommer att likt idag ombesörja större delen 
av trafiken av och till västra delen av ham-
nen. Grandagarður kommer även att bevaras 
i syfte att ombesörja all tung trafik till och från 
oljedepån och industriområdet. Från Fiskislóð 
kommer mindre kvartersvägar att förgrenas in i 
bostadsområdet. Detta förslag har fördelen att 
det möjliggör en separering av bostadstrafik 
och tung- och farligt gods trafik. Genom hierar-
kin kommer också gaturummen att förändras. 
Längsmed huvudgatan är gaturummet öpp-
nare och en boulevardliknande trädallé separe-
rar gång- och cykelvägar från fordonstrafiken. I 

Bild 26. Kartillustration som visar en förväntad trafiksituation för det föreslagna vägnätet
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kvartersgatorna är både gång- och cykelvägen 
och fordonsvägen smalare och de ligger i di-
rekt anslutning till varandra. Denna utformning 
ska fungera som hastighetsdämpande för for-
donstrafiken längsmed de intimare kvartersga-
torna. 

Gång- och cykeltrafiken idag består av några 
markerade gång- och cykelvägar men de är få 
och delvis avskurna av gator och vägar. För 
framkomligheten till fots och med cykel föres-

Bild 27. Fotografi av Lækjartorg från maj 2010 Bild 28. Kartillustration som visar hur gång- och cykelvägarnas utbredning i Gamla 
hamnen i dagsläget
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lås ett utvecklat gång- och cykelnät som ger 
framkomlighet dels utefter vägarna men även 
gena vägar mellan kvarter och en omkringlö-
pande led runt hela hamnen. I ett vidare sam-
manhang ska gång- och cykelvägarna kopplas 
ihop med det gång- och cykelnät som idag 
fortsätter västerut från hamnområdet längseft-
er Ánanaust och i östlig riktning längsmed Sæ-
braut. 

Likt idag ska gång- och cykeltrafik även tillå-
tas längsmed pirar och kajplatser men dessa 
sträckor kommer att samsas med de för om-
rådet pågående verksamheterna. För att ut-
veckla kontakten mellan hamnområdet och 
stadskärnan föreslås att Tryggvagata bryts upp 
där den kopplas samman med Lækjagata. Om-
rådet där den bryts upp bebyggs och lämnar en 
torgbildning mellan huskropparna och en tydlig 
passage skapas från hamnen vid Miðbakki upp 
genom torget till Lækjatorg. Lækjatorg har en 
viktig nodbildande funktion i Reykjaviks stad-
skärna eftersom den ligger intill huvudgatan i 
staden. Med en tydlig gångbana och siktlinje 
från Lækjatorg ned till hamnen kan intresse 
skapas för leda ner besökare dit.

Bild 29. Kartillustration som visar föreslagen utbredning av gång- och cykelvägar i den 
framtida Gamla hamnen
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Kollektivtrafiken löper idag i en slinga från Læk-
jargata via Geirsgata till västra delen av ham-
nen och sedan samma väg tillbaka. Busslinjen 
har 3 busshållplatser, alla placerade i västra 
delen av hamnen, där människor kan stiga av 
eller på busslinjen. För att förenkla och ge vi-
dare tillgäng till kollektivtrafik föreslås därför att 

Bild 30. Fotografi av busshållplatsen vid Lækjartorg från maj 2010 Bild 31. Kartillustration över busslinje 14 i Gamla hamnen
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busslinjen utvecklas med fler busshållplatser 
och att busslinjen inte bara kör in i hamnområ-
det i en slinga. Förutom de 2 busshållplatser 
som idag finns vid Lækjargata föreslås därför 
8 hållplatser utefter hamnområdet. Busslinjen 
får också köra genom hamnområdet i två olika 
riktningar där Ánanust är in- och utfart i väs-
tra delen av området och Lækjargata in- och 
utfart i östra delen. Fördelarna med den före-
slagna busslinjen är att den ökar tillgänglighet-
en till kollektivtrafiken på så sätt att det ges fler 
av- och påstigningsplatser samt att busslinjen 
trafikerar ett större område i både östlig- och 
västlig sträckning.

Bild 32. Kartillustration över föreslagen busslinje  för det framtida Gamla 
hamnen
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1 Sektionslinjen för 
sektionen kan ses i ap-
pendixavsnittet 
2  Sektionslinjen för 
sektionen kan ses i ap-
pendixavsnittet

Bild 33. Sektion 1 - gårdsgata1

Bild 34. Sektion 2 - huvudgata2
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1  Sektionslinjen för 
sektionen kan ses i ap-
pendixavsnittet
2  Sektionslinjen för 
sektionen kan ses i ap-
pendixavsnittet

Bild 35. Sektion 3 - Mýrargata1

Bild 36. Sektion 4 - skyddsvall2
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Frågeställning 4 - Hur ska vi lokalisera bostäder, handel, service, kultur, gator och 
grönytor för att deras och hamnens funktion och användning ska komma bäst till gagn? 

I de tidigare frågeställningarna har frågan kring de 
olika verksamheterna och deras lokalisering re-
dan avhandlats. De trygghets- och säkerhetsas-
pekter som de olika verksamheterna medför och 
påverkas av har också redan behandlats så när 
som på den påverkan som det omgivande klima-
tet och vädret utgör. Därför kommer det följande 
avsnittet att utveckla detta vidare. Därutöver kom-
mer också grönska och rekreation att behandlas  
mera ingående än i tidigare frågeställningar.

Social blandning
I rapportdokumentet anges att de olika referen-
sområdena hanterar social blandning genom att 
erbjuda olika slags upplåtelseformer och subven-
tionerade bostäder (Jmf. Rapportdelen s. 54). 
I diskussionen i analysdelen finner vi också att 
planering för en blandad befolkning innebär att ge 
förutsättningar för att det kan ske (ibid.). I förslag-
et för Gamla hamnen tolkas detta som att social 
blandning i planeringen är att ge förutsättningar för 
att så stor mängd människor som möjligt besöker, 
bebor, arbetar eller spenderar tid i hamnen. Det 
innebär att förslaget för en framtida planering för 
Gamla hamnen bör ge förutsättningar för att olika 
slags arbetsplatser, upplåtelseformer, fritidsaktiv-
iteter, handel och verksamheter ska kunna finnas 
i hamnområdet. 

Bild 37. Exploateringstal och våningsantal för bebyggelsen i Gamla hamnen 
idag
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I dagsläget finns redan ett stort antal företag och 
verksamheter i Gamla hamnen vilket ger upphov 
en viss blandning av människor som rör sig och 
verkar i området. I förslaget för en framtida ut-
byggnad av hamnen är detta vidareutvecklat till 
att även innehålla varierande bostadstyper med 
olika upplåtelseformer, olika grönområden, mer 
utrymme för fritidsbåtar, ett mer omfattande och 
utvecklat gång- och cykelnät, fler kontors- och 
handelsbyggnader, lokaler för utbildning och un-
dervisning, ett landmärke med lokaler för turistin-
riktade verksamheter, mindre lokaler för blandade 
verksamheter och service samt hotellbyggnader 
och handelsgallerior.
 
Byggnadsstrukturen, och bebyggelsetätheten, 
kommer att genomgå stora förändringar. I ham-
nverksamheterna innebär förslaget till förändring 
att markanvändningen innanför kajplatserna 
förtätas. I de övriga områdena innebär den före-
slagna bebyggelsestrukturen en omvandling med 
förtätade kvartersområden. Till skillnad från da-
gens glesa bebyggelse, som i stort sett pendlar 
mellan 0,2 – 0,5 i exploateringstal över hela ham-
nområdet, bebyggs hamnen med en tätare struk-
tur vilket ökar exploateringstalet över hela ham-
nområdet förutom i buffertzonområdet. Beroende 
på exploateringsområde i hamnen är förslaget att 
våningsantalen hos byggnaderna får ligga mel-
lan 1 till 5 våningar. Dock kommer de flesta av Bild 38. Exploateringstal och våningsantal för föreslagen bebyggelse i det 

framtida Gamla hamnen
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byggnaderna att ha ett våningsantal som lig-
ger mellan 3 och 4 våningar. Skillnaden mel-
lan dagens byggnadshöjder och de föreslagna 
byggnadshöjderna blir i de yttersta fallen 1 – 2 
våningar vilket, på det stora hela, förmodligen 
inte förändrar stadssiluetten påtagligt mycket 
höjdmässigt sett.  

Den föreslagna tätheten och byggnadshöjden 
kommer att ge möjlighet för ett stort antal ar-
betsplatser och bostäder. Enligt beräkningar 
som bygger på Arbetsmiljöverkets riktvärden 
gällande kontorsstorlekar skulle det föreslagna 
kontors- och handelsområdet kunna rymma 
uppemot 7000 – 8000 arbetsplatser med en 
kontorsstorlek om 25 kvadratmeter (av.se). 
Området kommer visserligen att rymma både 
affärer, verkstäder, hotell och gallerior vilka inte 
ges något rättvisa genom den här beräkningen 
men antalet arbetsplatser kan ändå ge en fin-
gervisning om det maximala antalet arbetsplat-
ser som det föreslagna arbetsområdet kan er-
bjuda. Hamnområdet och oljedepåområdet är 
svåra områden att beräkna framtida antal ar-
betsplatser för men de senaste 10 årens arbet-
splatsantal i respektive område kommer säker-
ligen även att vara aktuella för framtiden enligt 
en föreslagen omstrukturering. Hamnområdet 
ska då kunna ge rum för omkring 400 – 700 

Bild 39. Ungefärligt antal boende och arbetsplatser för den föreslagna 
bebyggelsen
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och oljedepåområdet cirka 100 – 300 arbet-
splatser.

Antalet bostäder i bostadsområdet har 
beräknats utifrån Boverkets ”Exempel på lä-
genhetstyper och areor för 1, 2 eller 3 personer 
med uppfyllande av BBRs krav” från år 2003. 
I exemplet anges att den minsta enrumslägen-
heten, som ändå uppfyller alla krav i Boverkets 
Byggråd, bör vara 36 kvadratmeter. Bostadsan-
talet har också beräknats utifrån genomsnitts-
värdet på boyta per capita för Sverige, vilket 
enligt Boverkets publikation “Var finns rum för 
våra barn? – en rapport om trångboddhet i 
Sverige.” från år 2006 är 44 kvadratmeter per 
person. Enligt beräkningarna borde bostad-
sområdet kunna rymma 2300 – 3000 personer. 
Beräkningsmetoden ger inte heller här en rät-
tvis bild till hur många som kan bebo området 
men en fingervisning till det maximala antalet 
enrumslägenheter ger ändå en förförståelse 
för hur stor befolkning området kan husera.

Bild 40. Markerade byggnader som kommer bevaras i förslaget för den bya 
bebyggelsen i Gamla hamnen
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Grönska och rekreationsområden.
Dagens hamnmiljö är i stort sett tom på grö-
nytor vilket inventeringskartan över nuvarande 
grönområden visar. Förutom rekreationsom-
rådet i norra delen av hamnen består gröns-
kan till stor del endast av trafikseparerande 
grässtråk. I diskussionen som förs kring grön-
ska och rekreation i rapportdokumentet nämns 
att planering som ger tillgång till grönytor och 
vattenkontakt där det finns kan räknas som 
att tillvarata de naturliga tillgångarna i områ-
det (Jmf. Rapportdelen s. 96). I Gamla ham-
nen finns inte mycket grönska i dagsläget men 
däremot kringränns området av havet i nästan 
varje vädersträck. Idag finns det redan bryggor 
och hamnsträckor ämnade för fritidsbåtar och 
trängseln av småbåtar längsefter bryggorna ty-
der på att de är eftertraktade platser. För att ge 
vidare tillgång till havet föreslås därför att ytter-
ligare bryggor med vågbrytare anläggs i ham-
nområdets östra del. I direkt anslutning till des-
sa byggs även ett trädäck och ett klubbhus för 
fritidsbåtsällskap. Gång- och cykelleden som 
löper runt hamnen ansluter till trädäcket och 
ger därigenom möjlighet för förbipasserande 
att stiga ut på trädäcket och komma ut över 
havsbrynet.
  
I förslaget för hamnen kommer grönområdena 
att utökas. Ur ett större perspektiv är meningen 

Bild 41. Kartillustration som visar grönområdenas utbredning i Gamla 
hamnen i dagsläget
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med grönstråken att de ska bilda en delvis up-
pbruten länk av grönstråk och grönytor som in-
tresserar och lockar besökare, flanörer och bo-
ende till rörelse i och runt hamnen. I likhet med 
dagens grönska kommer grönstråk att anläg-
gas längsmed Fiskislóð som trafikseparering 
men med förändringen att det planteras träd 
längsefter dem. Den största grönytan föreslås 
att anläggas i hamnens norra ände. Där kom-
mer den, likt tidigare nämnt, att fungera som 
skyddszon mot oljehamnen men även som 
rekreationsområde för allmänheten. Genom 
rekreationsområdet löper gång- och cykelvägar 
som är kantade av träd. Även skyddsvallen i 
norr föreslås vara bevuxen av träd dels för att 
dölja sikten av oljedepåns alla cisterner och 
dels för att bryta av nordliga vindar. I bostad-
sområdena föreslås tre mindre gårdsparker. 
Dessa gårdsparker föreslås bli av halvprivat 
karaktär, öppna för allmänheten men mer äm-
nade för bostadskvarteren, och ska bidra med 
ett grönt inslag i kvartersstrukturen. 

På grund av hamnens nordliga läge och 
dess klimat föreslås det att träd- och buskar-
rangemang består av härdiga busk- och träd-
arter såsom asp, björk, sälg, vide och lärkträd.

Bild 42. Kartillustration som visar den föreslagna utbredningen av grönom-
rådenas i det framtida Gamla hamnen
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Klimathänsyn, energi- och resurshushålln-
ing.
I rapportdokumentet tas klimathänsyn, energi- 
och resurshushållning upp som en viktig aspe-
kt att beakta vid planering för hamnområden. 
I detta förslag för Gamla hamnen i Reykjavik 
kommer dock mer ingående detaljstudier av 
försörjningssystem av hus och byggnader 
och deras energi- och resurshushållning att 
lämnas därhän eftersom det är en alltför de-
taljerad aspekt att behandla i detta övergri-
pande planeringsarbete. För fortsatta studier 
kan dock denna aspekt vara av intresse att 
fördjupa sig inom.

Gamla hamnen är likt många andra hamnom-
råden väldigt utsatt för väder och vind (Jmf. 
Rapportdelen s. 94). I de olika referensham-

Bild 43. Vindros som visar hamnens vindförhållanden utifrån mätningar 
gjorda mellan 1998 - 2005.

Bild 44. Schematisk kartillustration som ska illustrera hur nord-nord-östlig 
vind förmildras i hamnområdet genom föreslagen skyddsvall och bebyggelse
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narna som studerats i rapportdokumentet har 
olika placeringar av byggnader presenterats 
som lösning för att bryta vindar och skapa lug-
nare miljöer i bebyggda områden (ibid.). För 
Gamla hamnen föreslås därför liknande åt-
gärder i planeringen av bebyggelse. 

Enligt väderförutsättningarna i rapportdoku-
mentet anges att den förhärskande vindrikt-
ningen är östlig och nord-nordöstlig (Jmf. Rap-
portdelen s. 84). Genom att planera vägnät och 
huskroppar för att bryta dessa vindar kan lug-
nare klimat skapas mellan hus och byggnader.

I rapportdokumentet anges också att en förvän-
tad havsnivåhöjning om 40 – 200 centimeter är 
att vänta i Gamla hamnen inom de närmaste 
100 åren (Jmf. Rapportdelen s. 88). Utöver det 
förväntas landmassorna kring Reykjavik att 
sjunka 15 centimeter. Dock finns det utfärdat 
ett regelverk som ser till att all planerad bebyg-
gelse och infrastruktur i hamnen måste anläg-
gas på en viss höjd ovan havsytan1. Förslagsvis 
bör denna regel även efterföljas i en framtida 
utbyggnad av Gamla hamnen. 1 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 45. Schematisk kartillustration som ska illustrera hur östlig vind förmil-
dras i hamnområdet genom föreslagen skyddsvall och bebyggelse
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Slutsats - Hur kan man kombinera en varierad stadsmiljö med utrymme för bostäder, 
kultur, nöjen, turism och handel med en pågående hamnverksamhet?

De föreslagna lösningarna på de problembilder som pre-
senterats i texten ovan har haft som syfte att besvara den 
övergripande frågeställningen för arbetet, nämligen:

Hur kan man kombinera en varierad stadsmiljö med 
utrymme för bostäder, kultur, nöjen, turism och handel med 
en pågående hamnverksamhet?

För att tydliggöra frågeställningen kan man istället fråga 
sig vad som är ytterst nödvändigt att beakta för att en 
pågående hamnverksamhet ska kunna kombineras med 
en varierad stadsmiljö. Utifrån de olika delfrågorna som 
behandlats och besvarats kan några särskilt utmärkande 
delar nämnas som synnerligen viktiga att beakta:

- Skyddsavstånd till och skyddsåtgärder mot   
 oljedepån
- Utveckling och placering av industriområdet
- Trafiksituationen längs Mýrargata

Dessa problembilder kan ses som ytterst viktiga att lösa 
eftersom de antingen möjliggör eller omöjliggör en utveck-
ling av hamnområdet i enlighet med den övergripande 
frågeställningen. Med de förslag på lösningar som presen-
terades för dessa problembilder bör det däremot öppnas 
upp ytor i hamnen som kan ge plats för bostäder, kultur, 
nöjen, turism och handel och tillåta att de verkar och ut-
vecklas på ett säkert och tillfredställande sätt. 

1 Vinkeln för illustra-
tionsbilden kan ses i 
appendixavsnittet

Bild 46. Fotografi av rekreationsområdet i Gamla hamnen från april 2010

Bild 47. Illustrationsbild av rekreationsområdet i Gamla hamnen efter föreslagna åtgärder1
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De delfrågor som behandlades tidigare sökte även svar 
och lösningar på hur tillgängligheten mellan stad och hamn 
kunde förbättras och hur hamnens identitet och historia 
kunde bevaras.

Förslaget att utveckla gång- och cykelnätet så att det för-
grenar sig in mot stadskärnan men även ansluter till den 
gång- och cykelled som finns längsmed både Ánanaust 
i väster och Sæbraut i öster ger förhoppningsvis större 
tillgänglighet mellan stadskärnan och hamnområdet. 
Meningen med gång- och cykelvägarna är att dels ge till-
gänglighet för fotgängare och cyklister längsmed fordons-
vägarna men därutöver även gena kopplingar i och runt 
hamnområdet. I kombination med gång- och cykelnätet 
presenterades även förslag till grönytor och grönstråk som 
ska locka till rörelse i och runt hamnen. Andra förslag som 
också ska locka till rörelse och nyfikenhet för hamnområ-
det är de förslag på vattenelement i form av en tjärn, eller 
damm, och en bäck som presenterades och som ska as-
sociera till tidigare epoker i hamnens historia. 

I fråga om hamnens identitet gavs förslaget att först och 
främst låta hamnverksamheten få fortsätta sin verksam-
het i hamnen. Eftersom hamnverksamheten i sig är det 
som förkroppsligar själva hamnen utgör också dess vara 
eller inte vara skillnaden mellan en levande identitet eller 
en identitet som minner om tidigare verksamheter. Utöver 
hamnverksamheten gavs förslag på utveckling av iden-
tifierade landmärken och symbolbärare. För att utveckla 
platsidentiteten föreslogs ett fyrtorn på Ægisgarður och 

1 Vinkeln för illustra-
tionsbilden kan ses i 
appendixavsnittet

Bild 48. Fotografi av vägsträckan Mýrargata - Geirsgata i Gamla hamnen 
från april 2010

Bild 49. Illustrationsbild av hur vägsträckan Mýrargata - Geirsgata i Gamla hamnen efter 

föreslagna åtgärder1 
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en förändring stapelbäddens verksamhet. Sammantag-
et borde förslagen för bevarandet, eller utvecklandet av, 
identitet och historia ge ett hamnområde som bär synbara 
tecken på att vara ett levande och verksamt hamnområde 
med en över 100-årig historia.

I illustrationsplanen har alla förslagen till lösningar för de 
olika frågeställningarna sammanställts till ett samlat plan-
förslag för Gamla hamnen. Planförslaget ger ett illustrerat 
svar på arbetets övergripande frågeställning, det vill säga:

Hur kan man kombinera en varierad stadsmiljö med 
utrymme för bostäder, kultur, nöjen, turism och handel med 
en pågående hamnverksamhet?

1 Vinkeln för illustra-
tionsbilden kan ses i 
appendixavsnittet

Bild 50. Fotografi av hamnbassängen i Gamla hamnen mot Vesturbær i mars 
2010

Bild 51. Illustrationsbild av hamnbassängen i Gamla hamnen efter föreslagna åtgärder1



43Besvarande - IV

B
ild 52. Planförslag för det fram

tida G
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la ham
nen
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Adresskarta

B
ild 54. A

dresskarta m
ed alla i texten om

näm
nda gator och platser
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Källförteckning Internet
Associated Icelandic Ports. (2009). Old harbour along
with Örfirisey in Reykjavík - Competition on ideas – compe-
tition specification.

Associated Icelandic Ports. (2007) Oil depot Örfirisey, 
Reykjavik. Risk analysis -Summary and conclusion.

Associated Icelandic Ports. (2008) Tillögur að stokki og 
jarðgöngum frá Sæbraut að Ánanaustum.

Boverket. (2006) Var finns rum för våra barn? – en rapport 
om trångboddhet i Sverige.

Boverket. (2003) Exempel på lägenhetstyper och areor för 
1, 2 eller 3 personer med uppfyllande av BBRs krav. 

av.se
Arbetsmiljöverket
http://www.av.se Besökt den 20:e oktober 2010

architectsjournal.co.uk
The architect´s journal, the home of brittish architecture
http://www.architectsjournal.co.uk/ Besökt den 20:e okto-
ber 2010
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Kartor, bilder och illustrationer
Om ingen bildreferens anges är upphovsmakaren till de 
kartorna, illustrationerna eller fotografierna Simon Thell-
bro.

Bild 3: 
Det vinnande planförslaget i arkitekturtävlingen av Graeme 
Massie Architects. Publiceras med tillstånd av Associated 
Icelandic Ports.

Bild 13 - 15  :
Riskanalysillustrationer ur: 
Associated Icelandic Ports. (2007) Oil depot Örfirisey, 
Reykjavik. Risk analysis -Summary and conclusion.
Publiceras med tillstånd av Associated Icelandic Ports.

Bild  43:
Vindros över vindförhållanden i Gamla hamnen, ur:
Associated Icelandic Ports. (2009). Old harbour along
with Örfirisey in Reykjavík - Competition on ideas – com-
petition specification.
Publiceras med tillstånd av Associated Icelandic Ports.




 














