
MINNISBLAÐ 

Ástand innstu Verbúðabryggjunnar (Óðinsbryggju) 

Í Vesturhöfn Gömlu hafnarinnar í Reykjavík eru fjórar timburbryggjur. 

Sú ysta, Síldarbryggjan, hefur verið breikkuð og endurbætt á síðustu áratugum og telst í 

þokkalegu ástandi. 

Innri bryggjurnar þrjár kallast einu nafni Verbúðabryggjur. Ytri bryggjurnar tvær voru 

opnaðar, tekinn af þeim mesti hallinn og þær endurnýjaðar að miklu leyti upp úr 1990. 

 

Innsta bryggjan við sjóminjasafnið hefur lítið viðhald fengið síðustu ártugi. Árið 2007 var 

fyrrum varðskipinu Óðni komið fyrir við bryggjuna og hefur legið þar síðan. Þegar ákveðið 

var að skipinu yrði komið þarna fyrir voru reknir niður stálstaurar við bryggjuna og festingum 

fyrir skipið komið fyrir á þeim. Bryggjunni hallar mikið fram og því var í framhaldinu gerður 

fjörutíu metra langur og tæplega þriggja metra breiður göngupallur út að landgangi skipsins. 

Einnig var bryggjunni lokað með girðingu þ.a. engin óviðkomandi umferð kemst nú þar út. 

Bryggjan er um sextíu metra löng og sjö metra breið timburbryggja. Í bryggjunni eru um 

tuttugu stífaðir rammar með fjórum staurum í hverri eða alls um áttatíu staurar. Ástand þeirra 

er orðið mjög slæmt og margir étnir sundur. Bitar og tangir eru einnig orðnar mjög lasburða. 

Ekki liggur fyrir nýlegt mat á núverandi ástandi en ljóst að ekki verður um að ræða að gera 

endurbætur á bryggjunni heldur algera endurnýjun. Nú nýlega losnaði hluti af fender- 

klæðningu frá að ofanverðu. Festingar klæðningarinnar höfðu gefið sig og afhjúpuðu enn 

frekar dapurt ástand bryggjunnar. Óðinn liggur hins vegar, sem fyrr segir, við stálstaura sem 

eru óháðir sjálfri bryggjunni og umferð um bryggjuna er takmörkuð og einungis fyrir 

gangandi fólk.   



 

 

 

 

Af þessu má ljóst vera að komið er að endurnýjun bryggjunnar. Þegar göngupallurinn 

meðfram sjóminjasafninu var tengdur við bryggjuna var innsti hluti hennar styrktur. Ekki er 

því ástæða til að hafa áhyggjur af þeim hluta bryggjunnar sem opinn er fyrir almenning. Hins 

vegar er ástæða til að skoða bryggjuna og meta hvort gera þurfi einhverjar ráðstafanir til þess 

að tryggja núverandi aðkomu að skipinu áður en til endurbyggingar kemur. 

Hefja þarf undirbúning að endurnýjun bryggjunnar, endurmeta fyrirkomulag og hanna nýtt 

mannvirki. Hugsanlega væri t.d. hægt að stytta núverandi bryggju um sjö metra án þess að 

rýra notagildi hennar.  

Verði bryggjan endurgerð í svipuðu formi og núverandi mannvirki má gera ráð fyrir að það 

myndi kosta um 100 milljónir króna. 

Ekki var gert ráð fyrir framkvæmdum við endurnýjun í gildandi fjárhagsáætlun ársins 2018.   

Reykjavík 5. febrúar 2018. 

Helgi Laxdal, forstöðumaður rekstardeildar 



Ástand staura í bryggjunni árið 2007 

 


