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Varðar: Vesturhöfn - Línbergsreitur 

Á embættisafgreiðslufundi skipulagsfulltrúa 21. júlí 2017 var lögð fram fyrirspurn Andra Klausen, 
mótt. 11 júlí 2017, um breytingu á deiliskipulagi Vesturhafnar vegna Línbergsreits, reit sem afmarkast 
af Grunnslóð, Fiskislóð, Djúpslóð og Grandagarði, sem felst í að skipuleggja byggð með 
skrifstofuhúsnæði á þrem til fjórum hæðum. Byggingar verða lægstar næst Fiskislóð og Grandagarði, 
3 hæðir, en hækka um hæð nær Djúpslóð, samkvæmt kynningargögnum Ask arkitekta ehf., dags. 16. 
júní 2017. Fyrirspurninni var vísað til umsagnar verkefnisstjóra og er nú lögð fram að nýju. 
  

 
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 
sameinar lóðir Línbergsreitar í eina lóð sem kölluð er lóð 1. Þar er gert ráð fyrir 36.800m ² 
nýbyggingum með nýtingarhlutfall lóðar 1,42. Breytingartillagan nær einnig til verbúða á Grandagarði 
39-101 sem eru friðaðar byggingar á lóðum Faxaflóahafna. Er það svæði kallað lóð 2. 

Breytingartillagan gerir ráð fyrir að opna verbúðirnar bakatil á einstaka stað með gluggum og hurðum 
sem veita aðgengi á milli verbúða og Línbergsreitar auk þess sem lagt er til að opna eina verbúð enda 
á milli til að skapa betra aðgengi að Línbergsreit frá Grandagarði. Að öðru leyti er lagt til að 
verbúðirnar verði óbreyttar í núverandi mynd.  



  

bls. 2 

Á sjálfum Línbergsreit, lóð 1, eru nýbyggingar frá eins hæða markaðstorgi til fjögurra hæða bygginga. 
Gert er ráð fyrir að notkunin í útjaðri lóðar verði skrifstofur, enda er talsverð eftirspurn eftir slíku 
húsnæði á staðnum. Í fyrirspurn kemur einnig fram að óskað er eftir að breyta deiliskipulagi í 
samræmi við gildandi aðalskipulag fyrir verslun og þjónustu á grundvelli meðfylgjandi frumdraga, sem 
sýna þjónustu og markaðsrými  við torg inn á miðjum reit í inngörðum: „Hugmyndin byggir á því að 
skipuleggja byggð með skrifstofuhúsnæði á 3 – 4 hæðum. Byggingar verða lægstar næst Fiskislóð og 
Grandagarði, 3 hæðir, en hækka um hæð nær Djúpslóð. Hugmyndin er að byggingar myndi skjólsæl 
garð-/torgsvæði inni á reitnum fyrir líflega útiveru og margvíslegar uppákomur, sér í lagi tengdar 
sjávariðnaðinum á svæðinu td. Sjávarklasanum.“ 
 

Torgin tengjast stígakerfi innbyrðis og út í nánasta umhverfi Línbergslóðar ásamt því að tengjast í 
gegnum lóð 2, verbúðareitinn ef farið verður í opnanir bakatil á verbúðum auk opnunar í gengum 
eina verbúð.  

Tillagan var kynnt stjórn Faxaflóahafna á fundi þess. Stjórn Faxaflóahafna bókaði að hún tæki jákvætt 
í fyrirliggjandi hugmyndir „að því viðbættu að sjávarútvegi t.d. með fisk- og matarmarkaði verði gert 
hátt undir höfði á lóðinni“.  

Bílakjallari verður undir lóðinni með bílastæðum. Ekki er gert ráð fyrir neinum bílastæðum á yfirborði. 

 

Tillaga Ask að uppbyggingu á Línbergsreit.  

Höfundar tillögu leggja áherslu á mikilvægi staðsetningar reitarins m.t.t. tengingar svokallaðs 
Grandatorgs, sem fyrirhugað er á miðri lóð 1, við ýmsa menningarviðburði og afþreyingu sem þegar 
er að finna í nágrenninu. Í meðfylgjandi minnisblaði fasteignasala kemur fram að rætt hafi verið að 
Sjávarklasinn verði e.k. kjölfestuaðili á reitnum og viðræður séu í gangi við aðra aðila tengda 
listsköpun. Telur hann að þessi samsetning notenda geri reitinn eftirsóknarverðan auk þess sem hann 
segir vöntun á verslunarrýmum sem tilkomið sé vegna staðsetningar lágvöruverðsmatvöruverslana á 
svæðinu sem trekki að önnur viðskipti. Í meðfylgjandi samningi lóðarhafa og Sjávarklasans um 
hugmyndavinnu vegna Verbúðareits á Granda, kemur fram að hugmynd lóðarhafa Línbergsreitar sé 
að koma upp eins konar Seafood Trade Center að erlendri fyrirmynd og verkefni Sjávarklasans gangi 
út á að: 



  

bls. 3 

a. Setja fram hugmyndir um hvernig ný húsakynni á Verbúðareit, sem byggist m.a. á opnu og 
verkefnamiðuðu vinnurými frumkvöðla og skrifstofum stærri fyrirtækja, geti eflt athafnalíf og 
frumkvöðlastarf á Granda. Markmiðið er að efla frumkvöðlastarf Íslenska sjávarklasans í sjávarútvegi 
og matvælaframleiðslu. 

b. Vinna að greiningu á þeim aðilum sem hugsanlega gætu átt erindi í nýtt klasahús eins og þetta, 
ræða við meðalstór og stór fyrirtæki hérlendis og erlendis um þessa hugmynd. Ræða við helstu 
stofnanir og ráðuneyti hérlendis á þessu sviði og kynna þeim þá hugmyndafræði sem að baki býr. 

c. Setja fram hugmyndir um hvernig húsið gæti tengst annarri starfsemi Sjávarklasans bæði hér og 
erlendis og hugmyndum klasans um uppbyggingu Reykjavik Seafood District sem klasinn kynnti 
Faxaflóahöfnum á árinu 2016. 

Samantektin skuli liggja fyrir ekki seinna en 1. mars 2018 í heild sinni. Liður a þó ekki seinna en 1. 
nóvember. Auk þessa samnings liggur fyrir kynning á starfsemi og uppbyggingu tónlistarklasans 
Remix. 

  

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. 
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 norð-vesturhluta Örfiriseyjar, þar sem þegar er að finna verslanir, 
matvöruverslanir eru víkjandi í aðalskipulagi. Fyrirspurn Línbergs tilgreinir landnotkun lóðarinnar 
bæði sem skrifstofustarfsemi og starfsemi verslunar og þjónustu. Ef heimila á landnotkun verslunar 
og þjónustu á Línbergslóð verður  svæði verslunar og þjónustu á Örfirisey stækkað umtalsvert. 
Hafnsækin starfemi gæti þar með verið á undanhaldi. Skrifstofunotkun sjávarútvegsfyrirtækja hefur 
verið skilgreind sem hafnsækin starfsemi og slík notkun þar með heimil skv. gildandi deiliskipulagi.  

Nýting lóða Línbergsreitarins er aukin umtalsvert í tillögunni en virðist skv. meðfylgjandi gögnum fara 
ágætlega við nærliggjandi byggðamynstur og umhverfi hafnarinnar. Innri torg með mörkuðum er 
skemmtileg viðbót við líflegt umhverfi hafnarinnar. Vel heppnuð tenging lóðarinnar við Grandagarð 
og við þá afþreyingu sem þegar er að finna á svæðinu er þó háð því að heimilað verði að opna betur 
inn að lóðinni frá friðuðum verbúðum við Grandagarð. Erfitt er að taka afstöðu til lóðar 1, 
Línbergsreitar, án þess að fyrir liggi samþykki við breytingum á lóð 2, verbúðunum eins og lagt er 
upp með. Eins er ómögulegt að taka afstöðu til rýmisþarfar Sjávarklasans og skyldra fyrirtækja áður 
en fyrir liggur greinargerð Sjávarklasans sem samningur hefur verið gerður um að skilað verði síðar.  



  

bls. 4 

Ef að uppbyggingaráformum yrði, skv. tillögu Ask arkitekta, gæti byggðamynstur, nýtingarhlutfall og 
landnotkun tillögunnar verið stefnumarkandi fyrir breytingar á deiliskipulagi allrar eyjarinnar.  

Niðurlag umsagnar skipulagsfulltrúa vegna fyrirspurnar Batterísins arkitekta um sömu lóðir dags. 13. 
febrúar 2017: „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:  

Neikvætt.  

 

f.h. 
Skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
Hildur Gunnarsdóttir arkitekt, verkefnastjóri. 
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