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Varðar: Vesturhöfn - Línbergsreitur 

Á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 5. október 2018 var lögð fram umsókn Faxaflóahafna sf. 
dags. 19. september 2018 ásamt bréfi dags. 19. september 2018 varðandi breytingu á deiliskipulagi 
Vesturhafnar í Örfirisey vegna lóðanna nr. 16-32 við Fiskislóð og 39-93 við Grandagarð. Í breytingunni 
felst að núverandi húsnæði á reitnum, átta byggingar, sem byggðar voru sem iðnaðarhúsnæði á 9. og 
10. áratug síðustu aldar, eru rifnar  og í staðinn reistar tveggja til fimm hæða byggingar fyrir fjöl-
breytta atvinnustarfsemi, mest skrifstofuhúsnæði, gert er ráð fyrir að svæðinu verði skipt í fimm lóðir 
/svæði, samkvæmt uppdr. ASK Arkitekta ehf. dags. 18. ágúst 2018. Einnig er lögð fram umsögn 
Minjastofnunar Íslands dags. 11. sept. og 13. nóvember 2018. Erindinu var vísað til meðferðar hjá 
verkefnisstjóra og er nú lagt fram að nýju ásamt umsögn Borgarsögusafns Reykjavíkur dags. 3. des. 
2018, umsögn samgöngustjóra dags. 18.des. 2018 og umsögn Minjastofnunar dags. 18. des. 2018. 

 
Örfirisey með svæði Línbergs merkt inn á. 
 
Skipulag: 

Landnotkun skv. aðalskipulagi er hafnarsvæði H2. Í gildi er deiliskipulag Vesturhafnar, Örfiriseyjar, 
samþykkt í borgarráði 3. nóvember 2015. Skv. gildandi deiliskipulagi er heimilað nýtingarhlutfall á 
reitnum 0,5 en 0,6 með millipöllum.  

 
Umsögn: 

Meðfylgjandi tillaga Ask arkitekta á Línbergsreit gerir ráð fyrir niðurrifi á öllum byggingum og 
uppskiptingu reitarins í fjórar lóðir. Breytingartillagan nær einnig til verbúða á Grandagarði 39-93 sem 
eru friðaðar byggingar í eigu Faxaflóahafna. Lagt er til að opna á aðgengi frá Grandagarði  með því að 
fjarlægja eina verbúð og að heimild verði gefin til að opna verbúðir á norðurhlið til þess að skapa 
betri tengingu til lóða Línbergs frá Grandagarði. Að öðru leyti er lagt til að verbúðirnar verði óbreyttar 
í núverandi mynd. 
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Á sameinuðum lóðum Línbergsreitar er gert ráð fyrir uppbyggingu á nú fjórum lóðum með ýmissi 
notkun, mest skrifstofuhúsnæði, á 2-5 hæðum, á allt að 38.841 m² ofanjarðar. Auk þess er gert ráð 
fyrir bílastæðahúsi allt að 6.516 m². Kjallarar verða skv. tillögunni heimilaðir undir helmingi lóða A-C 
en að fullu undir lóð D sem er lóð bílastæðahússins. Heimild er fyrir bílageymslum neðanjarðar og 
samtengingu kjallara. Nýtingarhlutfall er 1,75 ofanjarðar og hefur hækkað úr núverandi 0,3-0,5 og frá 
fyrri fyrirspurn þegar gert var ráð fyrir nýtingarhlutfalli 1,42. Nýtingarhlutfall með kjallara er 2,27. 

Markmið deiliskipulagsbreytingarinnar er að koma til móts við aukna eftirspurn eftir húsnæði til 
ýmissa nota á svæðinu ásamt því að skapa opin svæði fyrir viðburði, en ferðamennska og 
menningarstarfsemi auk hafnsækinnar starfsemi hefur aukist á hafnarsvæðum sambærilegra borga. 
Tekið er mið af þróun sjávarútvegs sem hefur tæknivæðst mikið og færst úr veiðum og vinnslu í t.d. 
hátæknifyrirtæki sem eru með aðsetur í Sjávarklasanum, Grandagarði 16. 

Tillaga Ask að uppbyggingu á Línbergsreit.  

Fengin var umsögn Minjastofnunar Íslands og Borgarsögusafns auk þess var málið einnig tekið fyrir á 
fundi húsafriðunarnefndar þann 11. desember s.l. Umsagnir Minjastofnunar og Borgarsögusafns eru 
báðar á þá leið að ekki eru gerðar athugasemdir við að opnað verði á tengingu frá Grandagarði í 
gegnum eina verbúð, ef steypt þak verbúðarinnar fái að halda sér og að breytingarnar verði 
afturkræfar, eins og segir í umsögn Minjastofnunar dags. 18. desember: „Útfærslu gönguleiðar, 
glugga og dyra þyrfti þó að hanna vandlega með það í huga að breytingarnar verði afturkræfar og 
rýri ekki svipmót bygginganna eða varðveislugildi.“ Bæði Minjastofnun og Borgarsögusafn gera hins 
vegar athugasemd við opnun verbúðanna bakatil. Borgarsögusafn segir í umsögn sinni dags. 3. 
desember: „Safnið mælir hins vegar gegn því að í skipulaginu verði gert ráð fyrir almennri heimild til 
að gera glugga- og dyraopnanir á norðvesturhliðum verbúðanna, á þann hátt sem sýnt er í 
kynningargögnum. Slíkt myndi að mati safnsins hafa í för með sér of mikið uppbrot á samfelldu útliti 
hins sterkbyggða norðvesturveggs, sem vitnar sem slíkur um upprunalegt hlutverk verbúðanna, og 
myndi rýra varðveislugildi þeirra.“ Safnið bætir við að hugsanlega mætti útfæra hógværa lausn á 
opnunum, slíkt væri þó háð lögbundnu áliti Minjaverndar.  Húsafriðunarnefnd bókar á fundi sínum að 
nefnin geri heldur ekki athugasemd við opnun gönguleiðar í gegnum eitt bil verbúðanna en telur að 
gera verði betur grein fyrir hugmyndum um opnanir á norðvesturvegg verbúðanna. Bókun 
húsafriðunarnefndar 11. desember: „Húsafriðunarnefnd gerir ekki athugasemd við opnun 
gönguleiðar í einu bili lengjunnar svo mynda megi tengingu milli Grandagarðs og þess reits sem 
skipulagið tekur til. Skilyrt er að steypt þakvikri einingarinnar haldi sér. Nefndin telur að gera verði 
betur grein fyrir hugmyndum um opnanir á norðvesturvegg lengjunnar áður en unnt er að taka 
afstöðu til þess hvort að rétt sé að heimila slíka breytingu og þá með hvaða skilyrðum.“ 
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Núgildandi deiliskipulag.       Tillaga að breytingu á deiliskipulagi. 

Núgildandi deiliskipulag Vesturhafnar hefur það að markmiði að sameina margar 
deiliskipulagsáætlanir í eina, ásamt því að halda notkun svæðisins óbreyttri sem hafnarsvæði og fyrir 
hafnsækna starfsemi. Ekki voru neinar nýjar byggingarheimildir skilgreindar á umræddum lóðum við 
vinnslu deiliskipulagsins. Mikill þrýstingur er þó á breytingar á deiliskipulagið frá ýmsum áttum. 

Línbergsreiturinn tilheyrir svæði H2 í aðalskipulagi. Þar er gert ráð fyrir hafnsækinni starfsemi og 
starfsemi sem almennt fellur undir skilgreiningar athafnasvæða. Fjölbreyttari landnotkun er heimil 
m.a. við Fiskislóð s.s. verslun, þjónusta og fínlegri atvinnustarfsemi, sé tekin til þess afstaða í 
deiliskipulagi. Í gildandi deiliskipulagi var tekin ákvörðun um að skilgreina svæði þar sem verslun og 
þjónusta var heimil við suð-vesturhluta Örfiriseyjar, þar sem þegar er að finna verslanir, en 
matvöruverslanir eru víkjandi í aðalskipulagi. Tillaga að deiliskipulagi tilgreinir landnotkun Línbergs-
lóðanna bæði sem skrifstofustarfsemi og starfsemi verslunar og þjónustu. Skrifstofunotkun 
sjávarútvegsfyrirtækja hefur verið skilgreind sem hafnsækin starfsemi og er slík notkun þar með 
þegar heimil skv. gildandi deiliskipulagi.  

Nýting lóða Línbergsreitarins er aukin umtalsvert í tillögunni. Hæð húsanna er hærri en nálægra 
bygginga og hefur hækkað frá fyrirspurnarstigi. Innri torg með mörkuðum er þó skemmtileg viðbót 
við líflegt umhverfi hafnarinnar. Vel heppnuð tenging lóðarinnar við Grandagarð og við þá afþreyingu 
sem þar er þegar að finna virðist vera háð því að heimilað verði að opna betur inn að lóðinni frá 
friðuðum verbúðum við Grandagarð, eins og kom fram í umsögnum hér að ofan. 

Vegna mikillar aukningar á byggingarmagni og breytingar á heimilaðri notkun, ásamt sérstöðu 
Vesturhafnarinnar sem felst í því að öll aðkoma að hafnarsvæðinu er um ein hringtorgsgatnamót,  var 
álit Samgöngustjóra Reykjavíkurborgar fengið á tillögunni. Í umsögn dags. 18. desember kemur fram 
að verkfræðistofan Mannvit hafi áður greint framtíðarþróun umferðar og metið 
uppbyggingarmöguleika á hafnarsvæðinu án þess að tilkomi veruleg umferðarvandamál. 
Niðurstöðurnar eru settar upp í töflu (sjá næstu bls.) eftir því hvers konar starfsemi um er að ræða. 

Í umsögn samgöngustjóra segir: „Gera má ráð fyrir að núverandi umferðarsköpun vegna Fiskislóðar 
16-32 geti verið um 300 ferðir en umferðarsköpun frá fullbyggðri lóðinni verði tæplega 4.000 ferðir. 
Nettó umferðaraukning er því um 3.500 ferðir á sólarhring.“ Í niðurstöðu umsagnarinnar segir að 
„…fyrirhuguð uppbygging fyllir alveg upp í þann kvóta sem fram kemur í töflu Mannvits.“ 
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Tafla úr skýrslu Mannvits sem sýnir umferðarsköpun miðað við mismunandi uppbyggingu. 

Tillaga að deiliskipulagi gerir ráð fyrir niðurrifi á átta samtals 5.744 m² byggingum byggðum á 9. og 
10. áratug síðustu aldar sem iðnaðarhúsnæði til að rýma fyrir 38.841 m² nýbyggingum. Í dag eru í 
byggingunum starfrækt ýmis starfsemi, m.a. skrifstofur. Velta má því fyrir sér hvort að þróun byggðar 
með ofanábyggingum og/eða viðbyggingum við þegar byggðar byggingar myndi ekki vera 
umhverfisvænni m.t.t. forsvaranlegrar notkunar auðlinda og kolefnisspors. Veitur gera í umsögn sinni 
dags. 4. janúar sömuleiðis athugasemd við tilfærslu lagna sem nýjir byggingareitir útheimta og benda 
á að tilfærsla þeirra skuli kostuð af lóðarhafa, auk þess sem kvaðir um lagnir skuli koma fram á 
uppdrætti og rými til athafna vegna seinni tíma vinnu við lagnir þurfi að vera tryggt. 

Ef að uppbyggingaráformum verður, skv. tillögu ASK arkitekta að breytingu á deiliskipulagi á hluta 
Vesturhafnar, gæti byggðamynstur, nýtingarhlutfall og landnotkun tillögunnar verið stefnumarkandi 
fyrir breytingar á deiliskipulagi allrar eyjarinnar í heild. Nýting lóða bara á reit Línbergs mun klára 
þann kvóta umferðarsköpunar sem eftir er án þess að til komi veruleg umferðarvandamál, eins og 
segir í umsögn Samgöngustjóra. Benda má á að nýlega var samþykkt bíla og hjólastæðastefna 
Reykjavíkurborgar sem skilgreinir viðmið um fjölda bílastæða eftir notkun á annan hátt en gert er í 
tillögu. Sjá viðauka. 

Áður hafa fyrirspurnir sömu lóða verið afgreiddar með umsögn skipulagsfulltrúa. Niðurlag umsagna 
dags. 13. febrúar 2017 og 9. október 2017 voru á þennan veg: „Hvorki hefur verið mörkuð stefna um 
uppbyggingu á Vesturhöfn-Örfirisey til lengri tíma, né mörkuð stefna um breytingar á heimilaðri 
notkun á svæðinu. Ekki er hægt að taka afstöðu til einnar lóðar eða brot af svæði án þess að skoða 
alla Vesturhöfnina heildstætt. Umhverfis og skipulagsráð Reykjavíkurborgar hefur ekki á 
stefnuskránni að breyta núgildandi deiliskipulagi og ráðast í slíka endurskoðun.“ 
 

Niðurstaða:  

Tillögu að deiliskipulagsbreytingu er hafnað. Gerð er athugasemd við umfangsmikla uppbyggingu 
hluta Vesturhafnarinnar m.t.t. nýtingar og notkunar, sem myndi verða stefnumótandi fyrir aðrar lóðir 
hafnarsvæðisins og þar með að öllum líkindum kalla á veruleg umferðarvandamál. Ekki eru gerðar 
athugasemdir við að lóðarhafi þrói nýja tillögu að hugmyndum að aukinni nýtingu lóðanna í samræmi 
við umhverfissjónarmið og núverandi landnotkun með heimild til útfærslu tenginga í gegnum 
verbúðir, verði þær framkvæmdar í samræmi við umsagnir Minjastofnunar, Borgarsögusafns og 
húsafriðunarnefndar.  

f.h. 
Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
Hildur Gunnarsdóttir arkitekt, verkefnastjóri. 
Vakin er athygli á Gjaldskrá vegna kostnaðar við skipulagsvinnu og útgáfu framkvæmdaleyfis í Reykjavíkurborg 
nr. 1193/2016 vegna kostnaðar við skipulagsvinnu o.fl. 
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Viðauki: 

 

 
 

 
Úr nýlega samþykktri bíla og hjólastæðastefnu Reykjavíkurborgar sem skilgreinir viðmið um fjölda bílastæða eftir notkun. 


