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Reykjavík, 9. október 2018  

 

Geirsgata 11 – Hugmyndir að uppbyggingu - Umsögn 

Tillagan 

Lóðarhafar Geirsgötu 11 hafa fengið PKdM arkitekta til að vinna hugmyndir að uppbyggingu lóðarinnar. Í 
tillögunni kemur fram að helsta viðfangsefni hennar sé að: 

1. Tengja Gömlu höfnina við miðborgarkjarna Reykjavíkur 
2. Miðbakki verði órjúfanlegur hluti miðborgarinnar 
3. Þar geti áfram átt sér stað virk hafnarstarfsemi. 

Markmiðið með tillögunni er að Miðbakki verði að öflugu sjálfbæru borgarumhverfi og vinsæll fjölsóttur 
áfangastaður í miðborginni þar sem fjölbreytt starfsemi þrífst með vönduðu manngerðu umhverfi í góðri 
tengingu við höfnina og náttúruna og skapi sér þar með sérstöðu sem spennandi staður, fullur af iðandi 
mannlífi og nýjum tækifærum. 

 

Í tillögunni kemur fram að núverandi bygging á lóðinni var hönnuð fyrir fiskvinnslu og að hún henti illa til 
að draga að sér fjölbreytta starfsemi. Vegna staðsetningar innan lóðar veiki hún götumynd Geirsgötu og 
loki á sjónrænar tengingar um Miðbakkann. Hún sé ekki í samræmi við áherslur aðalskipulags og 
rammaskipulags um þróun svæðisins. Hún sé sem eyland á bakkanum og ekki í tengslum við umhverfið. 

Nýr Miðbakki muni taka mið af sögulegu samhengi við gamla hafnarsvæðið, gömul pakkhús, vöruhús og 
fiskvinnslu. Einnig við samhengi nýrrar byggðar framúrstefnulegrar byggingarlistar og verði því órjúfanleg 
heild miðborgarinnar. Gert er ráð fyrir 1-6 hæða byggingum á lóðinni Geirsgötu 11. 

Ný almenningsrými verði mynduð sem bjóða upp á nýjar upplifarnir og tengjast gönguleið um 
hafnarbakkann. Byggingarmassinn sé brotinn upp til að opna fyrir sjónrænar tengingar frá núverandi 
byggð til sjávar. 
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Skipulagsleg staða 

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 

Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er lóðin á skilgreindu miðsvæði M1a, sem jafnframt er 
skilgreint sem þróunarsvæði Þ12. Hafnarsvæði miðborgar. Blönduð byggð íbúða, verslana, veitingastaða 

og skrifstofa. Markmiðið er að stuðla að þróun miðborgarinnar að sjávarsíðunni og efla tengsl hafnar og 

miðborgar. Landnotkun, þéttleiki, gatnakerfi og yfirbragð svæðisins tekur mið af rammaskipulagi. 

Rammaskipulag fyrir Gömlu höfnina 

Tillaga að rammaskipulagi fyrir Gömlu höfnina var lögð fyrir stjórn Faxaflóahafna sf. þann 12. október 
2013. Samkvæmt því var gert ráð fyrir þónokkurri uppbyggingu í Gömlu höfninni, þ.á.m. Miðbakka. 
Eftirfarandi texti kemur úr rammaskipulaginu: 

„Miðbakki liggur á milli miðborgar Reykjavíkur og aðalhafnarinnar og mun sameina það sem borgarlíf og 
sjónarspil hafnarinnar hafa upp á að bjóða. Það er spennandi að fylgjast með skipum leggjast að 
hafnarbakkanum og það skapar öflugan bakgrunn við þjónustu, búsetu í hverfinu og starfsemi rekstrar af 
ýmsu tagi. Miðbakki mun endurspegla mörg einkenni Kvosarinnar, allt frá stærðarhlutföllum bygginga til 
fjölbreytts úrvals af afþreyingu.“ 

Í tillögunni kemur einnig fram að íhuga megi hvort endurnýja eigi byggingu við Geirsgötu 11 og taka hana 
til nýrrar notkunar. 

„Að Miðbakka leggjast skip af ýmsu tagi, bæði skemmtigerðaskip, hafrannsóknarskip, seglskip og mikið 
úrval minni skipa. Miðbakki er það langur og aðdjúpur að þar geta stór skip lagst að bryggju. Þess vegna 
er Miðbakki verðmætur hluti af starfsemi hafnarinnar. Hönnuðir deiliskipulags ættu að leggja fram 
ítarlegar tillögur um hvernig hægt sé að halda bryggjunni í fullum rekstri.“ 

Í tillögunni er nefnt að ekki komi til uppbyggingar á Miðbakka fyrr en eftir að Vesturbugtin hefur byggst 
upp. „Þá hafa borgarbúar reynslu af þeirri tegund byggðar og geta betur dæmt um hvort þeir vilja halda 
áfram á sömu braut. Uppbygging á Miðbakka er fyrir margra hluta sakir vandmeðfarin.“ 
Rammaskipulaginu er ætlað að tengja aftur saman borg og höfn. Til að það takist er lykilatriði að 
Geirsgötu verði breytt úr fráhrindandi hraðbraut í aðlaðandi borgargötu með rólegri umferð. 

Skipulagslýsing fyrir Miðbakka 

Ekki er í gildi deiliskipulag fyrir Miðbakkann en Faxaflóahafnir létu vinna lýsingu fyrir svæðið, sem 
samþykkt var í hafnarstjórn og umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar. Lýsingin var kynnt til og 
með 27. september 2017. Eftirfarandi texti kemur úr lýsingunni:  

„Mikið útsýni er af svæðinu í norðaustur átt og einkennist umhverfi Miðbakkans af láréttum línum. 
Bílastæði, hafnarbakkinn og sjórinn eru allt opnir fletir. Talsverð verðmæti felast í þessu stóra opna rými 
svo nálægt miðbænum. Húsið við Geirsgötu 11 var byggt árið 1982 úr forsteypt einingum og er 
varðveislugildi þess ekki mikið. 

Við gerð deiliskipulagsins verður unnið eftir Gátlista vegna hækkaðrar sjávarstöðu. Gátlistinn var unnin 
fyrir Faxflóahafnir og Reykjavíkurborg í apríl 2017. Gátlistinn inniheldur atriði sem ber að hafa í huga og 
eftir atvikum innleiða í deiliskipulag fyrir lágsvæði. 

Mikil aukning hefur orðið í fjölda farþegaskipa við Gömlu höfnina. Leiðangursskip eru farin að auka 
komur sínar og skipta þau um farþega við Miðbakka í Reykjavík. Að Miðbakka komast aðeins skip sem 
eru 170 metrar að lengd og minni. Stærð slíkra skipa er yfirleitt ekki meiri en 500 farþegar og miðast 
afköst bakkans við þann fjölda. Gera þarf ráð fyrir að farþegar þurfi að komast í rútur og/eða önnur 
farartæki fyrir farþegaflutninga. 
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Ekki verður ráðist í íbúðaruppbyggingu á Miðbakkanum en uppbygging á íbúðarsvæðum bæði austan við 
svæðið, við Austurhöfn, og vestan við svæðið, við Vesturhöfn, verður lokið á næstu árum. 

Helstu markmið með lýsingunni eru að styrkja tengsl miðborgar og hafnar með uppbyggingu á vönduðu 
almenningsrými og koma til móts við þá þörf sem aukin fjöldi ferðamanna og skipa kallar á.“ 

Umsögn skipulagsfulltrúans í Reykjavík 

Fjallað var um fyrri tillögu lóðarhafa, sem gerði ráð fyrir uppbyggingu á öllum Miðbakkanum, í umsögn 
skipulagsfulltrúa Reykjavíkur dags. 7. maí 2018. Í umsögninni kemur fram að um sé að ræða of mikið 
byggingarmagn á svæðinu og lagt til að taka það hús sem fyrir er á lóðinni og aðlaga það að breyttum 
tíma og gefa því nýtt hlutverk í stað þess að afmá öll spor sem fyrir eru á lóðinni. 

 

Umsögn 

Tillagan er áhugaverð og sýnir þó nokkuð uppbrot bygginga á reitnum og ljóst að áhersla er lögð á að ný 
uppbygging tengi Miðbakka við Suðurbugtina og Miðbæinn. Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir mjög 
miklu byggingarmagni á lóðinni eða allt að 14.500 m2 ofanjarðar (nýtingarhlutfall 3,0) og  4.805 m2 
neðanjarðar, en lóðin Geirsgata 11 er alls 4.805m2 og byggingarmagn í dag 2.573 m2 (nýtingarhlutfall 
0,5). Í lýsingunni og rammaskipulaginu er lögð mikil áhersla á að Miðbakkinn nái að taka við farþegum úr 
þeim skemmtiferðaskipum sem leggjast að bakkanum.  Miðbakkinn getur tekið á móti um 170 metra 
löngum skipum og er í raun megin viðlegubakki Gömlu hafnarinnar fyrir stærri skip. Því verður að gæta 
þess vel að ekki verði gengið of mikið á baksvæði bakkans ef hann á að þjóna áfram hlutverki sínu. Með 
miklu byggingarmagni og þeirri umferð sem það hefur í för með sér myndu afnot bakkans skerðast.  Þá 
myndu 5 og 6 hæða byggingar svo framarlega á hafnarbakkanum skyggja mikið á útsýni yfir höfnina. Rétt 
er að nefna að ef tekjumöguleikar megin hafnarbakka og baksvæða bakkanna skerðast svo að viðlegan 
verði í framtíðinni vart notuð fyrir hafnarstarfsemi þá er álitamál hver skuli annast endurnýjun stálþils 
þegar þörf verður á þeim endurbótum. 

Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir lægri byggingum meðfram Geirsgötunni (4 hæðir) sem brotnar eru 
upp með lægri byggingum á milli, sem mynda sjónása í átt að höfninni. Þessar byggingar myndu ramma 
inn Geirsgötuna og ýta undir ímynd hennar sem aðlaðandi borgargötu. Einnig er jákvætt að gert er ráð 
fyrir torgi eða göngugötu í framhaldi af Suðurbugtinni, sem myndi tengja saman svæði beggja megin 
Miðbakkans. Eins og kemur fram í Gátlista vegna hækkaðrar sjávarstöðu er ekki ráðlegt að vera með 
kjallara svo nálægt sjónum og því þyrfti að finna aðrar lausnir á bílastæðamálum en bílakjallara fyrir 
lóðina. 

Eins og kemur fram í lýsingu fyrir Miðbakkann, þá er ekki gert ráð fyrir íbúðarbyggð á Miðbakkanum 
frekar en á öðrum svæðum sem tilheyra Faxaflóahöfnum sf. enda rímar íbúðarbyggð illa við þá hljóðvist, 
öryggisþætti og umferð sem fylgir hafnarstarfsemi. 

Lagt er til að bíða með framkvæmdir og uppbyggingu á Miðbakka þar til framkvæmdum við Austurhöfn 
lýkur og ljóst verður með hvaða hætti skipulag umferðar um Austurbakka og starfsemi á jarðhæð verður. 
Á því svæði er nú mikið álag vegna byggingarframkvæmda og rétt að sjá hvaða áhrif sú uppbygging hefur 
áður en ráðist er í frekari uppbyggingu á Miðbakka. Þá má einnig vænta þess að framkvæmdir hefjist 
norðan Mýrargötu í Vesturbugt, sem einnig kunna að hafa áhrif á umhverfi og starfsemi í Gömlu 
höfninni. 

Halldóra Hrólfsdóttir 

Skipulagsfulltrúi Faxaflóahafna 


