
 

 

 

 

 

Minnisblað      27.  október 2016 – Jón Þorvaldsson 

 
 

Geirsgata og gerð hjáleiðar (bráðabirgðavegar) á meðan að á byggingu 
bílastæðahúss stendur  
 
Á fundi hjá Samgöngudeild Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar þann 12.október sl. voru kynntar 
nýjar hugmyndir um umferð ökutækja um bráðabirgðaveg austan núverandi Geirsgötu. Ákvarðanir hafa verið 
teknar um nýjan bílakjallara undir götustæði Geirsgötu og miðað er við að á tímabilinu október 2016 til júlí 
2017 verði þessi umferðarlausn að vera virk á meðan að á byggingu bílakjallara stendur.  
 

Vísað var á fundinum til fyrri umræðu á árinu 2014 um nauðsyn þess að opnuð verði ný aðkoma fyrir rútur og 
stærri ökutæki að Miðbakka sem leggja þurfi vestan Hvalsins (útivistar- og torgsvæðis hafnar við Miðbakka). 
Ástæða er sú að með skipulagsbreytingum í Austurhöfn á undanförnum árum var lokað fyrir möguleika þess 
að rútur og stærri tæki komast að Austurhöfn um Pósthússtrætisgatnamót og beyjuakreinin fyrir þessi ökutæki 
sem átti að koma á Geirsgötuna á þessum stað með aðkomu úr austri hefur verið felld burt. Undirritaður vildi 
kynna hafnarmönnum hugmyndirnar og fékk sendar yfirlitsmyndir af legu bráðbirgðaleiðar og útfærslur á 
mögulegri aksturstendingu frá Geirsgötu að bílastæðum á baksvæði Miðbakka. Þessi kynning hefur farið fram. 
 

Þann 27. október barst póstur Hrólfs Jónssonar  ásamt vinnuteikningu að fyrirhuguðum bráðabirgðavegi og 
þar bent á að í þessar framkvæmdir þurfi að fara og að hjáleið verði að fara inn og yfir hafnarland við horn 
Miðbakka/Austurbakka. Borg og Vegagerð hafa gefið út formleg afnotaleyfi vegna þessara framkvæmda og 
óskað er samþykkis hafnar á þessu. Ef gera þurfi einhverjar ráðstafanir gagnnvart aðkomu að öryggissvæði þá 
sé borg tilbúin til að greiða þann kostnað sem af þessu hlýst.  
 

Því er til að svara að Faxaflóahafnir sf samþykkja fyrir sitt leyti að farið verði í þessar bráðbirgðaaðgerðir á 
vegtengingu Geirsgötu eins og sýnt er á framlögðum teikningum. Það er ljóst að umferðartenging fyrir rútur og 
stærri bíla frá bráðabirgðavegi að horni Miðbakka og Austurbakka um hlið og slá getur ekki gengið. Almennri 
umferð verður ekki hleypt út á hafnarsvæði Austurhafnar.  
 

Þó að hratt verði unnið í þessum byggingarframkvæmdum er næsta víst að þessi staða á umferð um 
Geirsgötu verður uppi fram á næsta sumar og rétt að hafa þann vara á að gengið verði frá aðkomutengingu frá 
Geirsgötu um hlið yfir bílastæði Miðbakka vestan Hvals eins og reiknað var með að þyrfti að koma. Aðkoma er 
þá eingöngu fyrir rútur og stærri ökutæki sem erindi eiga að hafnarbökkum og fara um akstursslá sem tryggir 
að óviðkomandi umferð komist ekki þessa leið. Á þessa umferðarlausn reynir næsta vor þegar að umferð 
skemmtiferðaskipa hefst. Á eftirfarandi artriði er bent sem leysa þarf á framkvæmatíma: 
 

1. Ganga þarf frá nýrri aðkomu og aksturstengingu að Miðbakka frá Geirsgötu vestan Hvals og koma þar 
upp hliðslá til stýringar á umferð.  
 

2. Um Miðbakka og Austurbakka liggja í dag fjölfarnar göngu - og hjólaleiðir. Þessi umferð er á leið að og 
frá miðborg og fer um gangbrautina yfir Geirsgötu að Gróf eða um gangbraut yfir Geirsgötu við 
Pósthússtrætið. Sú gönguleið lokast með þessum framkvæmdum. Bæta verður frágang á 
gangbrautinni við Gróf, hækka hana upp og tryggja öryggi gangandi vegfarenda. Aksturstengingu að 
Miðbakka verður að skoða í ljósi þessarar gangbrautar. 
 

3. Eitthvað þarf að raða betur upp ýmsum þeim hlutum sem höfnin sýnir á Hvalnum og eða koma þeim til 
geymslu.  



 

 

 

 

4. Bráðbirgðavegur nær lokar mögulegum akstri um hafnarbakkann við austurenda Miðbakka. Færa þarf 
til hafnarverndargirðinu og aksturshlið á meðan að þetta ástand varir. 
 

5. Girða þarf akstur á bráðbirgðavegi af þannig að gangandi fólki á Miðbakka og Austurbakka verði ekki 
hætta búin af nálægð við umferð. 
 

6. Ganga þarf þannig frá yfirborði að steinlagnir á Hvalnum, snjóbræðsla, hitakerfi og annar frágangur 
verði ekki fyrir hnjaski og skemmdum. 

   
1.  

Þetta eru helstu atriðin sem benda þarf á. Þessi mál má öll vinna samhliða vegaframkvæmdum og tefja ekki 
fyrir eða lengja undurbúnings – og  framkvæmdatíma. 
 
 
 
 
Meðfylgjandi: 
Yfirlitsmynd Geirsgata -  Lækjargata - Áfangar og bráðabirgðaleiðir 
Geirsgata - Aðkoma að Miðbakka 
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