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Fundarefni ýmis umferðarmál í Gömlu höfninni. 

1. Lagður var fram uppdráttur sem sýnir breytingar á legu Geirsgötu og  legu gatna 

og umferðarleiða um Austurbakka , Í ljós kemur að umferðarleið um Austurbakka 

er komin inná skilgreint hafnarsvæði þannig að hafnarbakki minnkar í 13.4 metra 

þar sem áður var miðað við 20 metra breidd bakka. JÞ og VA bentu á að í 

skipulagsvinnu við Hörpureitinn og hótelreitinn hefði ávallt verið miðað við að 

hafnarbakkinn hefði 20 metra frítt svæði og síðan hefði verið miðað við 10 metra 

innan við það til að mæta umferðarleið að hafnarsvæðinu og bílakjallara 

hótelbyggingar. Byggingarreiturinn fyrir kjallarann hefði farið 10 metra fram fyrir 

útvegg hótels og  einnig hefði verið gert ráð fyrir aðal aðkomu að hóteli austan til 

við hótelið.  (Nú er fullyrt að megin aðkoma að fyrirhugaðri hótelbyggingu verði 

um Austurbakka. Samþykkt var að fara í skoðun á eldri gögnum og sjá hvað hefur 

breyst í áframhaldandi vinnu við skipulagið og hvers vegna byggingarlína hefði 

verið færð utar en upphafleg skilgreining tók til. Í þeirri tillögu sem lögð var fram 

kemur í ljós að Austurbakki verður ónothæfur sem lega fyrir skip sem krefjast 

hafnarverndar og aðkomur og þjónusta með stærri flutningstækjum verður mjög 

erfið. 

 

2. Breytingar á Geirsgötunni og  gatnamót Pósthússtrætis gera það að verkum að 

aðkomur fólksflutningabíla að Miðabakka er útilokaðar og því verður að koma 

þeirri aðkomu fyrir á öðrum stað.  Lagt er til að aðkoma að Miðbakka verði á milli 

Hvalsins og bílastæðanna á Miðbakka. Hafnarmenn voru samþykkir að þessi leið 

kæmi helst til greina en þessi leið yrði eingöngu fyrir fólksflutningabíla og stærri 

flutningatæki sem komast þurfa að skipum. Aksturleið yrði lokuð með hliði, en 

opnun á umferðarleið við innkeyrslu á bílastæði kæmi ekki til greina. Frákeyrslan 

myndi verða vestan við Geirsgötu 11 eins og verið hefur. 

 

Comment [GG1]: Athugasemd Ólafs 
Bjarnasonar: Ath! Sé þetta ekki á 

skipulagsuppdrætti frá 2006. Bakkinn sem 

slíkur getur verið 20m en inn á honum var 

frá upphafi umferðarkvöð. Breidd bakka 

utan umferðarkvaðar mælist 14-15m.. 

Comment [GG2]: Aths. ÓB: Kannast 

ekki við þetta og kemur ekki fram á 

uppdráttum. Alltaf hefur verið gerð ráð fyrir 

aðkomu að hótelinu vestan frá en ekki 

austan og niðurkeyrsla í bílakjallara. 

Comment [GG3]: Aths. ÓB: Finn ekki 

þessa færslu 



3. GG fór yfir umferðarmál við Suðurbugt og á Ægisgarði og benti á að höfnin myndi 

fara í gerð göngubrúar frá fyllingu vestan við garðinn og út á bryggjuna. Hann 

benti einnig á að möguleiki væri á að hleypa hjólandi umferð um Suðurbugtina og 

meðfram Marina hótelinu. Skoða þarf betur hvað hægt er að gera á þessu svæði í 

úrbótum á umferðamálum og hvað hægt sé að gera varðandi umferð hjólandi og 

gangandi vegfarenda. Óskað er eftir að umferðarmenn borgar skoði þessi mál 

betur.  

 

4. Rætt var um umferð og breytingar á efri hluta Grandagarðs, á síðustu 2 árum hefur 

starfsemi efst á Grandagarði breyst mikið þar sem að í efsta hluta 

verbúðalengjunnar hefur komið fjölbreytt miðborgarstarfsemi, listamenn, verslanir 

og fleira sem breytt hefur umferðarmynstri bæði gangandi, akandi og hjólandi. 

Einnig hafa komið fram hugmyndir frá skipulagssviði borgarinnar um breytingu 

við hringtorg við Ánanaust þar sem tillaga er gerð að taka af framhjá akrein við 

torgið að Grandagarðinum Búið er að samþykkja deiliskipulag hvað þetta varðar 

og taka af framhjá akrein. Bent var á að höfnin hefur verið að skoða Grandagarð 

með tilliti til að bæta göngu og hjólaleiðir ásamt því að skilgreina umferð. OB 

spurði hvort ekki mætti beina þungaumferð frá efri hluta Grandagarðs og yfir á 

Fiskislóð og um Grunnslóð að fyrirtækjum utar á Grandanum. JÞ benti á að á þessu 

svæði væri hafnarvogin sem notuð er  af viðskiptamönnum fiskmarkaðarins og því 

yrði að tryggja aðkomu að henni. GG sagði að alla þessa hluti yrði að skoða með 

tilliti til að umferð fyrirtækja yrði tryggð en einnig umferð gangandi fólks, svo 

mætti benda á að um þetta svæði færi strætó og fólksflutingabílar sem kæmu með 

fólk í Sjóminjasafnið. ÓB benti  á að við söfn og stofnanir hefðu slík stæði verið 

felld niður. Samþykkt var að fara í sameiginlega skoðun á svæðinu og fá til þess 

verkfræðistofu í umferðarskoðun og landslagsarkitekta til að skoða útlit og 

útfærslur sem miðuðu að því að gera götuna huggulegri og mannvænni. Þetta 

verkefni þarf að vera samstarfsverk á milli hafnar og borgar.  

 

Fleira var ekki rætt og fundi slitið um kl 16:40 

 

 

Reykjavík 27 ágúst 2014 

Vignir Albertsson. 


