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Flóðvarnir við Kvosina í Reykjavík og aðgerðatillögur um hvernig bregðast 
þurfi við hækkandi sjávarstöðu og auknum líkum á sjávarflóðum í framtíðinni 
 

Fyrir liggur skýrsla verkfræðistofunnar Eflu, dags. í október 2015 Flóðvarnir fyrir Kvosina 
 

 
Að útgáfu þessarar skýrslu standa ýmsir aðilar svo sem Reykjavíkurborg, Viðlagatrygging Íslands og fyrirtæki 
Reykjavíkurborgar sem þessi mál snerta með einum eða öðrum hætti. Skýrslan málar vanda hækkandi 
sjávarborðs með sterkum dráttum og strax í inngangi er sýnt mikið sjávarflóð í Kvosinni. Skýrsluhöfundar 
benda á það að svæðið liggur lágt og muni því með hækkandi sjávarstöðu í framtíðinni verða viðkvæmt fyrir 
hækkandi sjó og auknum sjávarflóðum. Skýrsluhöfundar benda á hvað ýmsar þjóðir hafa verið og eru að gera 
til að bregðast við þeim vanda sem við blasir við með hækkandi sjávarstöðu og nefna loks nokkra kosti 
varðandi flóðvarnir fyrir Kvosina. 
 

Hækkun sjávarborðs er mál sem talsvert hefur verið rætt undanfarna áratugi. Spár um hækkun sjávarborðs 
hafa tekið ýmsum breytingum á þessum tíma og fram hafa verið að koma fleiri og flóknari áhrifavaldar og 
ábendingar um hversu flókið fyrirbæri hækkun sjávarborðs er og hversu erfitt það er að spá fyrir um þessar 
breytingar. Áhrifavaldar eru margir svo sem þyngdarafl og bráðnunarhraði jökla, hlýnum jarðar, hafstraumar, 
rúmmálsaukning sjávar við hlýnun og svo framvegis. 

 

Mikil hækkun sjávarborðs í framtíðinni hefur geigvænleg áhrif á borgir og byggð víða um heim. Á 
alþjóðavettvangi er því miðað við hógværar spár um þessar breytingar og áhrif þeirra. Margar þjóðir þar sem 
land og byggðir liggja lágt að sjó og þar sem mikið er í húfi hafa fyrir löngu hafið framkvæmdir við 
varnaraðgerðir af ýmsum toga og varið til þess miklum fjárhæðum. Þessar aðgerðir eru flestar ákvarðanir 
ríkisstjórna og varnarmannvirki byggð á vegum stjórnvalda. 
 

Ekki hefur borið mikið á umfjöllun og rannsóknum varðandi hækkun sjávarborðs og flóðvarnir hér í Reykjavík á 
undanförnum árum. Hækkun sjávarborðs er alheimsvandamál. Ekki er ástæða til annars en að reikna með 
svipuðum breytingum hér og verða á öðrum stöðum. Við stöndum aftur á móti ekki frammi fyrir jafn aðkallandi 
aðgerðum og sumar þjóðir. Líklega er það ekki fyrr en um næstu aldamót eða eftir 60 - 80 ár sem að hækkun 
sjávarborðs fer að verða mjög aðkallandi vandamál fyrir byggð í Kvosinni. 
 

Í minnisblaði um áhrif hækkandi sjávarstöðu á land og mannvirki hér í Reykjavík, dags. 5. febrúar 2007, var 
gerð grein fyrir því hvað höfnin hefur gert varðandi þessi mál. Á undanförnum áratugum hefur höfnin við 
landgerð og ákvarðanir um byggingu hafnarmannvirkja og húsa horft til þess að lyfta yfirborðs- og gólfhæðum 
þeirra í takt við þær langtímaspár sem fyrir hafa legið um hækkun sjávarborðs. Líftími hafnarmannvirkja og 
atvinnubyggðar á hafnarsvæðum er oftast ekki meiri en 50 - 70 ár og þegar að þeim tímamótum kemur að 
endurnýja og eða endurbyggja þarf þessi mannvirki eru forsendur sjávarborðsbreytinga orðnar skýrari en þær 
eru í dag. Aftur á móti þar sem að verið er að byggja föst og lítt breytanleg dýr mannvirki í nálægð við strönd 
og sjó þarf að skoða forsendur betur sbr. það sem gert var varðandi byggingu Hörpu. Niðurstöður 
skýrsluhöfunda eru svipaðar og fram komu í áðurnefndu minnisblaði. Skoða þarf þá kosti sem til staðar eru 
varðandi hækkun byggðar og að hún þá geti skermað af núverandi byggð í Kvosinni. Þessum aðgerðum þarf 
ekki að fylgja mikill kostnaðarauki ef möguleikar eru skoðaðir á undirbúningsstigi nýrra bygginga. Ljóst er að öll 
flóð - og skjólmannvirki sem byggð yrðu síðar muni verða mjög kostnaðarsöm. Þessar forsendur þarf að hafa 
að leiðarljósi við umfjöllun og samþykkt nýrrar byggðar við norðurenda Kvosar.  
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