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Ágrip 

 

Undanfarna áratugi hafa hafnarsvæði við innri hafnir í borgum og bæjum um allan heim verið 

endurnýjuð, oft í tengslum við endurreisn miðbæja. Um er að ræða endurbætur á vannýttum 

og hnignandi svæðum, sem áður voru virk hafnar- eða iðnaðarsvæði. Þar sem vel hefur tekist 

til við endurgerð slíkra svæða eru þau nú iðandi af mannlífi og laða að íbúa og gesti, sem eiga 

þess kost að njóta þar ýmiss konar afþreyingar, útivistar, menningar og þjónustu. Endurbætur 

við innri hafnir hérlendis eru fyrirsjáanlegar, en hliðstæð þróun hefur aðeins átt sér stað að 

takmörkuðu leyti í íslenskum sjávarbyggðum.  Tilgangur verkefnisins er að taka saman niður-

stöður rannsókna á endurnýttum hafnarsvæðum erlendis, sem byggja má á við undirbúning 

stefnu og skipulags á áþekkum svæðum. Ennfremur að þróa og setja fram aðferð sem nota má 

við undirbúning hliðstæðra endurnýtingarverkefna og jafnframt að beita aðferðinni á vannýtt 

hafnar-svæði hér á landi. Aðferðin miðar að mótun skipulagsstefnu með frumdrögum fyrir 

svæðin.  

Í ritgerðinni er gerð grein fyrir hagnýtri úttekt á vannýttu hafnarsvæði við Flensborgarhöfn í 

Hafnarfirði, sem var rannsakað í þeim tilgangi að undirbyggja skipulagsstefnu fyrir svæðið. 

Rannsóknin byggðist á viðtölum, vettvangsferðum og greiningum byggðar, umhverfis og 

samfélags. Þannig fengust upplýsingar um áhrifaþætti sem varða framtíðaruppbyggingu 

svæðisins, einnig viðhorf sérfræðinga, embættismanna og notenda. Niðurstöður verkefnisins 

gáfu til kynna jákvæða áhersluþætti og gerð endurbyggingar á hafnarsvæðum sem hafa tekist 

vel með tilliti til ábata fyrir samfélagið sem svæðið heyrir til. Einnig voru líkur leiddar að 

hvaða þættir eru líklegir til að laða að mannlíf og athafnalíf á Flensborgarhöfn. Með 

niðurstöðunum skapaðist grunnur að stefnu um endurbætur athugunarsvæðisins, sem byggði á 

fyrri rannsóknum og reynslu, viðtölum og hagnýtri rannsókn á svæðinu. Í lok verkefnisins 

voru lagðar til útlínur að stefnu og umbótum á athugunarsvæðinu.  

Af verkefninu má draga þær ályktanir að ef vel er að endurnýtingu hafnarsvæða staðið, jafnt 

hér á landi sem erlendis, virðast þau vel til þess fallin að bjóða upp á umhverfi sem laðar að 

mannlíf, einkum ef svæðin eru staðsett við eða nálægt miðbæ og að nauðsynlegt sé að undir-

byggja skipulagsstefnu fyrir svæði sem á að endurbæta til að ná fram því besta á hverjum stað.  

 

Lykilorð: Endurbyggð hafnarsvæði, sjávarbyggð, Flensborgarhöfn, miðbær, mannlíf, 

athafnalíf, útivist, afþreying, menningararfleifð. 
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Abstract   

 

Waterfront regeneration in inner harbours of cities and towns has been a worldwide trend for 

the last decades, often in correlation with revitalization of urban centres. Derelict sites, 

previously harbour active or industrial, have discontinued their former function and have been 

transformed into lively areas of downtown related, recreational or cultural activities, attracted 

by locals and guests. Analogous developments have only taken place to a limited extend in 

ports around Iceland, but such restructuring of inner harbours in this country is expected. The 

purpose of this paper is to gather knowledge on waterfront revitalization based on research 

and experience from abroad to be utilized as grounds for policy making and planning. 

Furthermore to develop and present a method for preparing and planning of such reform 

projects in ports and finally to apply that method to an actual derelict harboursite in Iceland, 

resulting in suggestions and outlines for a planning policy and some schematic proposals for 

the site. 

A case study of a derelict area located in the inner harbour of Hafnarfjörður is conducted for 

the purpose of a leading emphasis for a planning policy and preparation for a reformed 

development on the site. The research methodology consists of  interviews, field visits and a 

site analysis divided into three categories, i.e. structured, natural and social environment. By 

means of the research method a wide knowledge is gathered on main influential factors 

concerning the future development of the site as well as on views of specialists, officials and 

users. The results indicate grounds for a planning policy for the site, based on former research 

and experience of similar sites, the interviews and the case study. Finally, suggestions for 

planning actions and schematic proposals were made for the site.  

It is concluded that revitalized waterfront developments have proved to be particularly 

successful for the good of the society if a variety of functions is offered in such a way that it 

attracts inhabitants and guests to visit, dwell and enjoy in terms of recreation, public places, 

culture and outdoor activity, especially if they are located close to downtown. It is also 

concluded that a well grounded planning policy is necessary for best societal benefits.    

 

Keywords: Revitalized waterfronts, ports, downtown areas, liveliness, activity, recreation, 

heritage. 
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 1.  Inngangur 

Sjávarsíðan hefur aðdráttarafl og margir sækja í nærveru við sjó. Víða í sjávarbyggðum hefur 

hafnarstarfsemi breyst vegna nýrrar tækni og þarfa í vöruflutningum, sjávariðnaði og 

þjónustu. Þegar gámaflutningar komu til, kallaði það á aukna rýmisþörf á hafnarbökkum og 

hafnsækinn iðnaður breyttist. Þetta leiddi til stækkunar og tilflutninga hafnarsvæða og þar sem 

áður voru iðnaðar- og athafnasvæði stóðu auð eða vannýtt svæði við eldri hluta hafna. Breytt 

samfélagsgerð, áherslur og lífsstíll eiga sinn þátt í því að slík svæði eru í mörgum tilvikum 

mjög eftirsóknarverð til uppbyggingar. Þetta á við bæði erlendis og hér á landi. Undanfarin ár 

og áratugi hafa yfirgefin hafnarsvæði erlendis víða byggst upp og umræða um endurnýtingu 

og þróun hafnarsvæðanna farið fram. Gömlu hafnirnar eru oft staðsettar nálægt miðsvæðum 

borga og bæja. Það undirstrikar mikilvægi og verðmæti hafnarsvæðanna, sem búa yfir 

tækifærum til framtíðarnýtingar í þágu samfélagsins á hverjum stað.  

 

1.1  Skilgreining verkefnis  

Í verkefninu eru íslenskar aðstæður skoðaðar í þessu ljósi. Í sjávarbyggðum hér á landi leynast 

víða tækifæri um betri landnýtingu við hafnir sem hafa tekið breytingum. Í sumum tilvikum 

má rekja breytingarnar til samdráttar í sjávariðnaði og tilfærslu veiðiheimilda á milli hafna og 

í öðrum til stækkunar hafnanna og aukinnar rýmisþarfar. Ekki eru mörg ár síðan byrjað var að 

huga að uppbyggingu á slíkum svæðum hérlendis og fá dæmi eru um að það hafi verið gert. 

Íslenskar rannsóknir um vannýtt hafnarsvæði og endurgerð þeirra í sjávarbyggðum landsins 

fundust ekki, en þess í stað er horft til erlendra rannsókna og reynslu af endurnýttum 

hafnarsvæðum erlendis. Mörg dæmi frá nágrannalöndum og víðar sýna að slík svæði eru 

iðandi af mannlífi og laða að sér íbúa og gesti.  

Þær erlendu fyrirmyndir sem einkum er byggt á eru rannsóknir, sem B.S. Hoyle, D.A.Pinder 

og M.S. Husain ritstýra í bókinni Revitalising the Waterfront - International dimensions of 

Dockland redevelopment (1988) og rannsóknir A. Breen og D. Rigby, sem fjallað er um í 

bókinn The New Waterfront - a Worldwide Urban Success story (1996). Niðurstöður þessara 

rannsókna eru hafðar til hliðsjónar í niðurstöðum, ályktunum, stefnumótun og tillögugerð 

verkefnisins. Einnig er rýnt í dæmi um endurnýtt hafnarsvæði erlendis, sem hafa byggst upp 

allt til dagsins í dag, einkum þar sem vel hefur tekist til samkvæmt rannsóknunum og að mati 

höfundar. Dæmin eru sett í samhengi við spurningar verkefnisins og gefa mynd af því hvernig 
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almennt megi hagnýta vannýtt hafnarsvæði í þágu samfélagsins á hverjum stað. Auk áður-

nefndra rannsókna er horft til þróunar uppbyggingar við höfnina í Kaupmannahöfn á þessari 

öld, sem m.a. er fjallað um í ritinu Bryghus Project - Connecting the Waterfront to the City 

(Gehl Architects, 2011). Staðan í sjávarbyggðum hér á landi er einnig skoðuð og dæmi tekin 

um uppbyggingu við hafnir hérlendis sem lofar góðu.  

 

Rannsókn er gerð á vannýttu hafnarsvæði, með viðtölum, greiningum og ferðum á vettvang. 

Rannsóknaraðferðin er mótuð um leið og verkefninu vindur fram, með það í huga að hana 

megi nýta við endurgerð slíkra svæða á Íslandi. Aðferðin miðar að gerð skipulagsstefnu fyrir 

svæðin. Höfundi er ekki kunnugt um að hliðstæð rannsókn hafi verið gerð hérlendis.  

Stuðst er við eigindlega og megindlega aðferðafræði í rannsókninni. Viðtöl rannsóknarinnar 

leiða til niðurstaðna sem grundvallast á viðhorfum viðmælenda samkvæmt eigindlegum 

aðferðum. Vettvangsferðir og greiningar á rannsóknarsvæði verkefnisins byggja á eigin 

athugunum og fyrirliggjandi gögnum sem höfundur aflar, það er mælikvörðum í samræmi við 

megindlegar rannsóknaraðferðir. Með því að nota þessar aðferðir samhliða gefst höfundi færi 

á að öðlast skilning á núverandi aðstæðum og væntingum, greina staðhætti og leggja mat á 

framtíðarmöguleika svæðisins til styrktar byggð og samfélagi og um leið greina tækifæri til 

þess að skapa umgjörð sem laðar að fólk. Í lok verkefnisins eru stefna og tillögur að umbótum 

á athugunarsvæðinu settar fram. 

Áhrifa verka fleiri fræðimanna en þeirra sem hér á undan er getið gætir í verkefninu. Þar ber 

helst að nefna að stuðst er við aðferðafræði Kevin Lynch við rýmisgreiningu athugunar-

svæðisins fyrir og eftir tillögugerð. Henni er lýst í bókinni The Image of the City (Lynch, 

1960). Einnig er í umræðum ritgerðarinnar horft til fræðirita, sem hafa áhrif á mótun stefnu og 

tillagna sem settar eru fram í lok verkefnisins, einkum umfjöllunar William H. White um 

almenningsrými og götulíf í The Social Life of Small Urban Spaces (White, 1980) og umfjöll-

unar Jan Gehl í bókarkaflanum Life, Spaces, Buildings, um mannlíf í götu- og útirýmum og 

um Aker brygge, sem er dæmi um vel heppnaða endurnýtingu hafnarsvæðis (Gehl, 2006).   

 

Athugunarvettvangur rannsóknarinnar er Flensborgarhöfn í Hafnarfirði, sem er einn elsti hluti 

Hafnarfjarðarhafnar, búinn merkri sögu, svæði sem bíður endurnýtingar og er gott dæmi um 

vannýtt hafnarsvæði. Flensborgarhöfn er áhugavert svæði vegna staðsetningar í hjarta 

bæjarins, nálægðar við miðbæ og athafnalíf hafnar og ekki síst vegna staðsetningar við 

sjávarsíðuna. Svæðið liggur á mörkum miðbæjar og hafnar og blasir við við aðkomu í 
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miðbæinn úr öllum áttum. Falleg umgjörð hafnar og bæjar og nálægð við Reykjavík og annað 

þéttbýli á höfuðborgarsvæðinu hafa einnig sitt að segja.  

 

 

1.2  Markmið 

Markmið verkefnisins er að auka við þekkingu um hvernig takast má á við að bæta nýtingu 

vannýttra hafnarsvæða í íslenskum sjávarbyggðum og að setja fram aðferðafræði sem nota má 

í sambærilegum rannsóknum. Til þess að ná fram markmiðinu er tekið hagnýtt dæmi um 

vannýtta hafnarlóð og gerð rannsókn á því. Rannsóknin miðast að því að leggja til umbætur á 

athugunarsvæðinu, sem styrki mannlíf og auki gæði og hagnýtt gildi svæðisins. Stefna og 

tillögur að endurbótum eru settar fram í lok verkefnisins. Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

einnig settar í stærra samhengi með hliðsjón af rannsóknum og dæmum af svipuðum svæðum 

erlendis og leitast er við að færa reynslu af þeim yfir á íslenskar aðstæður.  

 

1.3  Rannsóknarspurningar  

Þrjár rannsóknarspurningar eru bornar upp í verkefninu. Fyrsta rannsóknarspurning lýtur að 

nýtingu vannýttra hafnarsvæða almennt, leitað er svara með því að kanna fyrri rannsóknir og 

skoða raundæmi erlendis. Byggt er á viðhorfum viðmælenda í viðtölum við sérfræðinga, 

hagsmunaaðila, notendur og aðra sem vel þekkja til rannsóknarvettvangsins þegar næstu 

rannsóknarspurningu er svarað, þar er spurt um viðhorf til framtíðarnýtingar athugunar-

svæðisins. Síðasta spurning rannsóknarinnar snýr einnig að endurbótum athugunarvettvangs 

og er svarað með tilliti til athugana rannsóknarinnar á svæðinu með hliðsjón af svörum við 

fyrri spurningum. Rannsóknarspurningar verkefnisins eru:  

1. Hvernig má almennt hagnýta umgjörð vannýttra hafnarsvæða og nálægð þeirra við 

 sjó, miðbæ og athafnalíf í þágu samfélags?   

2. Hvernig má auka fjölbreytni, gæði og framtíðarmöguleika svæðisins við 

 Flensborgarhöfn með tilliti til mannlífs, útivistar, afþreyingar og athafnalífs?   

3. Hvaða framtíðarþróun við Flensborgarhöfn er líkleg til þess að laða að mannlíf og 

 virkni?  
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1.4  Efnistök      

Meginmál ritgerðarinnar skiptist í fjóra hluta: 

Hluti I  Umfjöllun um fyrri rannsóknir á endurbyggðum hafnarlóðum erlendis.  

  Dæmi eru tekin um uppbyggingu hafnarlóða erlendis og mynd brugðið upp 

  af stöðunni í íslenskum sjávarbyggðum. Fjallað er um hvernig almennt megi 

  hagnýta vannýtt hafnarsvæði í þágu samfélags. 

Hluti II Rannsókn á athugunarsvæði við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði. Greinargerð 

  um rannsóknina er sett fram.  

Hluti III Niðurstöður. Rannsóknarspurningum verkefnisins er svarað.  

Hluti IV Umræður um niðurstöður og ályktanir dregnar af verkefninu. Stefna og tillögur 

  að endurbótum á athugunarsvæðinu, sem byggja á niðurstöðum, greiningum 

  rannsóknar og umræðum eru settar fram ásamt umræðu um hvernig rannsóknin 

  getur nýst öðrum svæðum hérlendis. 
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 2.  Aðferðir og gögn  

Eins og fram kemur í inngangi er stuðst við rannsóknir Hoyle et al. (1988) og Breen og  Rigby 

(1996) á uppbyggingu vannýttra hafnarlóða erlendis. Athygli er beint að hvernig til hefur 

tekist, hvaða þættir einkenna svæði sem hafa tekist vel annars vegar og ekki jafn vel hins 

vegar.  Greiningar rannsóknanna koma að gagni við mótun, forsendugerð og markmiða-

setningu þegar hugað er að hliðstæðri uppbyggingu. Rýnt er í dæmi um endurgerð hafnar-

svæði bæði erlendis og hérlendis og reynslu af þeim. Í erlendum dæmum er stuðst við 

áðurnefndar rannsóknir og að hluta við ferðir höfundar á vettvang. Í dæmum hér á landi er 

leitað fanga í  opinberum skipulagsgögnum viðkomandi sveitarfélaga. Hluti myndefnis og 

upplýsinga fengust einnig af vefsvæðum sveitarfélaga. Dæmin sýna helstu stefnumið í 

uppbyggingu mismunandi svæða og fjölbreytni þeirra. Þau eru lýsandi fyrir samfélagslega vel 

heppnaðar endurbætur að mati höfunda rannsóknanna og ritgerðarinnar. 

Eitt meginmarkmið verkefnisins er mótun og uppbygging aðferðar við undirbúning skipulags 

á vannýttum hafnarsvæðum hérlendis. Aðferðin sem notuð er þróaðist eftir því sem 

verkefninu vatt fram. Rýni í fyrri rannsóknir og raundæmi er mikilvægur þáttur, auk þess er 

gerð hagnýt rannsókn á þeim vettvangi sem fyrirhugað er að endurbæta. Að lokum eru settar 

fram tillögur að endurbótum svæðisins, sem byggja á hvoru tveggja. Aðferð við rannsókn á 

athugunarvettvangi byggist á þremur þáttum: 

 

1. Viðtölum við sérfræðinga, embættismenn, notendur svæðisins og aðra sem tengjast 

 svæðinu á einhvern hátt. 

2. Greiningum á byggð, umhverfi og samfélagi. Svæðið og helstu áhrifaþættir í 

 nærumhverfi og samfélagi eru greindir.   

3. Vettvangsferðum, þar sem lagt er mat á athugunarsvæðið og næsta umhverfi þess. 

Viðtöl rannsóknarinnar voru hljóðrituð, afrituð og síðan þemagreind, að fyrirfram fengnu 

samþykki viðmælenda um viðtal og meðferð gagna. Viðtalsrammi og opnar spurningar (þ.e. 

ekki leiðandi) um sjónarmið viðmælenda voru undirbúnar fyrir viðtölin, auk þess lagði 

höfundur áherslu á að svigrúm væri fyrir spurningar sem lúta að sérsviði hvers og eins. 

Niðurstöður þemagreininga voru síðan dregnar saman og leiddu til svara við einni 

rannsóknarspurningunni og niðurstöðu. Sértækar upplýsingar sem fram koma í viðtölunum 

nýtast vel í greiningarvinnu rannsóknarinnar. Eftirtaldir sérfræðingar voru valdir til þátttöku í 
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alls 10 viðtölum, en val á viðmælendum getur verið breytilegt eftir aðstæðum á því svæði sem 

verið er að skoða hverju sinni: 

Arkitekt/sérfræðingur hjá skipulags- og byggingarsviði Hafnarfjarðar 

Eigandi lóðar og mannvirkja við Flensborgarhöfn og aðstoðarmaður hans 

Formaður félags smábátaeigenda í Hafnarfirði og Garðabæ 

Formaður Siglingaklúbbsins Þyts og arkitekt Siglingaklúbbsins Þyts 

Formaður skipulags- og byggingarráðs Hafnarfjarðar 

Gallerí- og vinnustofueigandi í Fornubúðum (Verbúðum), gullsmiður   

Gallerí- og vinnustofueigandi í Fornubúðum (Verbúðum), myndlistarkona 

Hafnarstjóri Hafnarfjarðarhafnar 

Höfundur deiliskipulags Hafnarfjarðarhafnar 

Menningar- og ferðamálafulltrúi Hafnarfjarðar 

Greiningarvinna aðferðafræðinnar sem þróuð var byggist á eftirfarandi þáttum: 

 

Mynd 2.1: Yfirlit yfir greiningar í rannsókninni.  (GG, 2014) 

Bæði viðtöl og vettvangsferðir voru á margan hátt gagnlegar í greiningarvinnunni og hluti 

rannsóknargagna. Gögn vegna greininga fengust hjá Hafnarfjarðarhöfn, Skipulags- og 
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byggingarsviði Hafnarfjarðar, úr gagna- og kortagrunni Hafnarfjarðarbæjar (infrapath.is), hjá 

Byggðasafni Hafnarfjarðar, úr rituðum heimildum um Hafnarfjörð,  af vefsvæði Hafnar-

fjarðarbæjar, hafnarfjordur.is, frá Umhverfisstofnun,Veðurstofu Íslands, Hagstofu Íslands, auk 

munnlegra heimilda úr viðtölum. Einnig átti höfundur nokkur óformleg samtöl og bréfa-

samskipti við sérfræðinga vegna greininga og gagna. Í landgreiningu er aðferð sem notuð var 

við deiliskipulag Öskjuhlíðar og Nauthólsvíkur höfð til hliðsjónar og í rýmisgreiningu er 

stuðst við aðferðir Kevin Lynch um fimm lykilþætti í skynjun umhverfisins.    

Höfundur fór í fjölda vettvangsferða um svæðið og næsta nágrenni þess, í þá fyrstu með 

leiðbeinanda í september 2013, þá síðustu á sjómannadaginn 1. júní 2014 og fékk því góða 

yfirsýn yfir starfsemi, mannlíf og ástand á mismunandi árstíðum. Megintilgangur vett-

vangsferðanna var að leggja mat á anda staðarins og ástand, ljósmynda og skrá svæðið.  

Ágrip af sögu Hafnarfjarðarhafnar og Flensborgarhafnar, sem sett er fram í ritgerðinni, byggir 

að mestu á rituðum heimildum um Hafnarfjörð og eldri ljósmyndum, uppdráttum og gögnum í 

eigu Byggðasafns Hafnarfjarðar.  

Kort fengust úr kortagrunnum Hafnarfjarðarbæjar (infrapath.is), ja.is og Landmælinga 

Íslands. Hafnarstjóri lét höfundi í té loftmynd af höfninni, en einnig eru notaðar loftmyndir úr 

gagna- og kortagrunni Hafnarfjarðarbæjar. Eldri loftmyndir af höfninni fengust hjá  

Byggðasafni Hafnarfjarðar. Ljósmyndir af vettvangi rannsóknarinnar eru teknar af höfundi.  

Í rannsókninni eru bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir notaðar. Viðtölin eru 

unnin eftir aðferðafræði eigindlegra rannsókna með aðleiðslu, þar sem sjónarmið viðmælenda 

leiða að svörum við einni af þremur rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. Þannig verða 

viðhorf þátttakenda í viðtölum um úrbætur og ágalla svæðisins hluti gagna. Vettvangsferðir 

og greiningar byggja á eigin athugunum og fyrirliggjandi gögnum sem höfundur aflar, þ.e. 

mælikvörðum sem  leiða af sér niðurstöður um endurbætur svæðisins, sem er í samræmi við 

megindlegar rannsóknaraðferðir með afleiðslu. Lokaniðurstöður fást með því að tefla saman 

öllum þáttum rannsóknarinnar með hliðsjón af fyrri rannsóknum á svipuðum svæðum. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að leggja til umbætur á athugunarsvæð-inu. Áhersla er á að 

öðlast skilning á núverandi staðháttum, aðstæðum og væntingum með viðtölum og mælistiku 

aðferðafræðinnar. Rannsóknin er þess eðlis að niðurstöður eru ekki einhlítar eða óvéfengjan-

legar, enda byggja þær að hluta á mati og túlkun höfundar og eru hrekjanlegar, annar 

rannsakandi hefði ef til vill komist að ólíkum niðurstöðum, einkum þegar kemur að tillögum 
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um endurbætur. Í því sambandi er bent á hugmyndir vísindaheimspekingsins Karls Popper um 

afsannanleika vísindakenninga, en samkvæmt þeim felst  gildi vísindakenningar í hversu opin 

hún er fyrir ógildingu, hrekjanleika og/eða prófanleika (Heimspekivefurinn, 2014). 

 

2.1  Vinnuferill 

 

 

 

Mynd 2.2:  Skipurit verkefnisins - Vinnuferill. (GG 2014) 
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Hluti I 

 

 3.  Fyrri rannsóknir og staða þekkingar  

 

Engin sambærileg íslensk rannsókn er til um vannýtt hafnarsvæði hér á landi og ekki fundust 

rannsóknir sem tengjast Flensborgarhöfn í Hafnarfirði. Bjarni Reynarsson skipulagsfræðingur 

vann skipulagsforsögn fyrir Flensborgarhöfn (Bjarni Reynarsson, 2008) og skýrslu um 

Drafnarsvæðið í Hafnarfirði - Mat á æskilegri landnotkun og viðhorf til svæðisins (Bjarni 

Reynarsson, 2009) fyrir skipulags- og byggingarsvið bæjarins, hvort tveggja óbirt gögn.  

 

Í bókinni Revitalising the Waterfront - International dimensions of Dockland redevelopment, 

sem er greiningasafn tekið saman af B.S. Hoyle, D.A.Pinder og M.S. Husain (1988), er ítarleg 

umfjöllun og greining á hafnarsvæðum sem hafa verið endurbyggð með breyttri starfsemi í 

hafnarborgum víðs vegar um heiminn.  Í kafla 3.1 er gerð grein fyrir nokkrum atriðum sem 

koma fram í bókinni, m.a. um forsendur fyrir mati á endurlífgun hafnarsvæða, hvað þarf til 

þess að vel takist til með uppbygginguna og hvaða þættir leiða til misheppnaðra úrlausna. 

Höfundur kynnti sér einnig rannsóknir A. Breen og D. Rigby á endurbyggðum hafnarsvæð-

um sem þau gera grein fyrir í bókinn The New Waterfront - a Worldwide Urban Success story 

(1996). Helstu niðurstöður þeirra eru settar fram og nokkur lýsandi dæmi um endurgerð og 

uppbyggingu á hafnarsvæðum erlendis sýndar. 

Staðan í íslenskum sjávarbyggðum er skoðuð í kafla 3.2 og dæmi tekin um uppbyggingu á 

hafnarsvæðum hérlendis sem lofa góðu. Dæmin eru frá Reykjavíkurhöfn, Húsavíkurhöfn og 

Siglufjarðarhöfn.   

 

 

3.1 Fyrri rannsóknir og dæmi um uppbyggingu við hafnir erlendis 

Í sögulegu samhengi eru tengsl milli hafnar og borgarmiðju náin, því borgir við sjávarsíðuna 

byggðust upp út frá höfnunum. Aukin rýmisþörf vegna gáma- og olíuflutninga, breyttir 

samgönguhættir með tilkomu lesta og flugvéla, stækkun skipa ásamt breytingum á iðnaði og 

framleiðsuháttum eru þeir þættir sem réðu mestu um umbyltingu hafnarsvæða. Hafnir voru 

stækkaðar og fluttar til,  þungur og mengandi iðnaður var lagður af við eldri hafnir og sjórinn 

varð hreinni. Uppbygging með breyttri starfsemi á hafnarsvæðum við eldri hafnir hófst í 

hafnarborgum Norður Ameríku og Bretlands á sjöunda áratug síðustu aldar. Nærvera við 
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sjóinn varð eftirsótt, en áður var algengt að iðnaðar- og athafnasvæði við höfnina hindruðu 

aðgengi almennings að sjávarsíðunni. Vannýtt svæði við eldri hafnir urðu eftirsóknarverð til 

endurnýtingar vegna staðsetningar í borgum Norður Ameríku, Englands, meginlands Evrópu 

og í Austurlöndum fjær (Hoyle et al., 1988).  

Um leið og hugað var að endurnýtingu hafnarsvæðanna, áttu miðborgir undir högg að sækja 

vegna útþenslu borganna. Tengdist útfærsla hafnarsvæðanna því oft endurnýjun miðborganna, 

sem gat verið ávinningur fyrir íbúana og tækifæri til efnahagslegrar velsældar borgarinnar. 

Mismunandi stefna var tekin í uppbyggingu svæðanna, en algengt var að áherslan væri á virk 

og aðlaðandi svæði fyrir almenna borgara og gesti með virkni sem tengist starfsemi miðborga 

vel.  Í öðrum tilvikum var megináherslan á þéttingu íbúðabyggðar eða á afþreyingu og útivist. 

Það sem réði mestu um úrlausnir á hverjum stað var jafnvægi á milli áhrifaþátta, svo sem 

þróunar í iðnaði, siglingum og vöruflutningum, vistfræðilegra þátta þar sem m.a. hreinsun 

sjávar hafði mikið að segja og ekki síst stefnu skipulagsyfirvalda borganna. Hver höfn á sér 

sína mótunarsögu og landfræðilegu sérkenni. Samfélagsleg og viðskiptaleg sjónarmið takast 

iðulega á í mótun svæðanna, t.d. er spurt hvort uppbygging eigi að auka hagnað og skapa ný 

störf. Einnig takast oft á sjónarmið um varðveislu mannvirkja annars vegar og þéttingu 

byggðar hins vegar (Hoyle et al., 1988). 

Endurnýtt svæði við eldri hafnir í borgum virðast eiga sér samnefnara, ný notkun felur oft í 

sér íbúðir, verslanir, skrifstofur og aðstöðu til afþreyingar, s.s. smábátaaðstöðu, veitingastaði, 

söfn, menningarstofnanir og opin svæði fyrir útivist.  Uppbygging slíkra svæða á sér einnig 

það sammerkt að hafa bæði félagsleg og hagræn áhrif, en meginmarkmið hljóti að vera að 

skapa aðlaðandi umhverfi sem hafi gildi fyrir komandi kynslóðir. Í bók Hoyle et al. (1988) eru 

teknar saman eftirfarandi forsendur mats á hvernig hefur tekist til við endurnýtingu eldri 

hafnarsvæða:  

Einkennandi þættir þar sem vel hefur tekist til við uppbyggingu: 

 Örvandi og spennandi umhverfi 

 Sýnilegum árangri náð 

 Varðveisla og nýting arfleifðar 

 Aukið aðgengi fyrir almenning  

 Líflegt umhverfi - mannlíf  

 Ábati  

 Ný störf skapast 
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 Aukning í verðgildi lands  

 Landsvæði endurnýtt á arðbæran hátt  

 

Einkennandi þættir þar sem ekki hefur tekist vel til við uppbyggingu: 

 Hnignun - afturför 

 Glötuð tækifæri  

 Gróin virkni færð annað  

 Aukin  staðlæg vandamál  - Neikvæð hagræn áhrif 

 Opinber framlög veitt til einkaframtaks 

 Þarfir samfélagsins eru ekki settar í forgang eða viðurkenndar 

 Ósamræmi milli nýrrar starfsemi og eftirspurnar 

 Opinberar eignir seldar lágu verði  

(Clark, 1988). 

Ef litið er til dæma um uppbyggingu hafnarsvæða erlendis eru þau ótal mörg. Eins og fyrr 

segir hefur ríkjandi stefna um að hleypa nýju lífi í vannýtt eldri hafnarsvæði í borgum og 

bæjum farið eins og bylgja um allan heim. Í öllum tilvikum hefur mikið að segja að vatnið í 

höfnunum hefur verið hreinsað, en áður fyrr var það oft mjög mengað vegna iðnaðar og 

skipaumferðar.  Þótt þessi þróun hafi byrjað í stærri borgum ráðast minni bæjarsamfélög 

einnig í slíka uppbygginu. Ann Breen skipulagsfræðingur og Dick Rigby sérfræðingur eru í 

forsvari fyrir ráðgefandi stofnun, The Waterfront Center, sem er staðsett í Washington D.C. 

Þau hafa rannsakað endurbyggð hafnarsvæði og eru höfundar  bókarinnar The New Water-

front - a Worldwide Urban Success story (1996). Í bókinni eru tekin saman atriði úr rann-

sóknum þeirra og sýnd dæmi um uppbyggð svæði af ólíkum stærðum og gerðum um allan 

heim. Dæmi í bókinni flokka höfundar eftir eðli og stefnu í endurnýtingu svæðanna. Þótt slík 

flokkun sé alls ekki einhlít, fæst mynd af því helsta sem hefur byggst upp við hafnir á undan-

förnum áratugum og fjölbreytni svæðanna. Í umfjöllun á bls. 12 - 17 er stuðst við flokkun og 

skilgreiningar Breen og Rigby og sett fram dæmi um svæði þar sem vel hefur tekist til að mati 

höfunda rannsóknanna og/eða höfundar ritgerðarinnar.  

Auk áðurnefndra rannsókna er einkum horft til þróunar og endurnýtingar svæða við höfnina í 

Kaupmannahöfn á þessari öld, sem m.a. er fjallað um í ritinu Bryghus Project - Connecting 

the Waterfront to the City (Gehl Architects, 2011). Höfundur ritgerðarinnar kynnti sér endur-

gerð hafnarsvæða í Kaupmannahöfn þegar á nokkurra mánaða dvöl hans stóð í borginni á 
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árinu 2013. Dæmi um uppbyggingar sem eru nefnd í eftirfarandi umfjöllun eru ýmist 

athugunardæmi rannsóknanna eða svæði, sem höfundur hefur skoðað. 

 

Umbylt og fjölbreytt svæði, einkum í stærri borgum.  
 

Eitt þekktasta dæmið er Innri höfnin í Baltimore í Bandaríkjunum, svæði sem áður hýsti 

umfangsmikla herskipasmíðastöð. Þar hefur tekist mjög vel til og svæðið þjónar íbúum 

borgarinnar, fyrirtækjum og ferðamönnum mjög vel. Meðal þess sem þar er að finna er 

ráðstefnumiðstöð, hótel, markaðir, skrifstofubyggingar, aðstaða fyrir hátíðahöld, ferjur 

róðrarbáta, skemmtisiglingar, vísindasafn, veitingastaðir, útivistargarður, sjávardýrasafn, 

fjölbýlishús, nálægur íþróttaleikvangur og rannsóknarsetur. Allt tengist þetta saman með 

lystitigöngusvæði (promenade) meðfram hafnarbakkanum (Breen & Rigby, 1996).  

Annað þekkt og vel heppnað dæmi er Aker Brygge, sem er á jaðri miðborgar Osló. Þar eru 

nútímalegar nýbyggingar inn á milli endurgerðra bygginga sem áður hýstu skipasmíðastöð. 

Meðfram sjónum er lystigöngusvæði, sem er innrammað með verslunum, veitingastöðum og 

kaffihúsum á jarðhæðum bygginga. Ofan þeirra eru skrifstofur og íbúðir á efstu hæðum.  

Svæðið er alveg laust við bílaumferð og göngutenging við miðborg er greið, því umferðaræð á 

milli Aker Brygge og miðborgar var leidd niður í stokk og bílakjallari er undir byggingum. 

Smábátahöfn er á svæðinu, einnig torg og boðið er upp á margs konar afþreyingu. Með 

uppbyggingunni skapaðist fjöldi nýrra starfa, sem er ein af forsendum þess hversu vel tókst til 

á Aker Brygge (Breen &  Rigby, 1996).   
 

      

Mynd 3.1: Innri höfn Baltimore            Mynd 3.2:  Aker Brygge, Osló 

Ljósmynd:  Baltimore cityprofile         Ljósmynd:  ds-lands.com 

 

Áhersla á verslun og viðskipti, þar sem veitingastaðir, verslanir og markaðir laða fólk að 

sjávar- eða árbakkanum. Þá er lögð áhersla á útsýni yfir vatnið og gjarnan boðið upp á sjávar- 

eða staðartengda rétti á matseðli og staðbundnar vörur og afurðir til sölu.  
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Dæmi:   Nyhavn í Kaupmannahöfn er mjög fjölsóttur staður á góðviðrisdögum og er eitt helsta 

ímyndartákn borgarinnar út á við. Götunni var breytt í göngugötu, röð veitingastaða meðfram 

hafnarbakkanum, falleg umgjörð, ferðamannaþjónusta og nálægð við verslunargötur gerir það 

að verkum að þangað sækja jafnt íbúar sem ferðamenn.   

Southgate í Melbourne stendur við suðurbakka Yarra árinnar og er annað dæmi um slíka 

uppbyggingu sem nýtur vinsælda íbúa og gesta. Þar var byggð röð veitingastaða og verslana á 

áður niðurníddu svæði, sem tengist helsta viðskiptahverfi og miðborg með göngubrú yfir ána. 

Á efri hæðum er lista- og menningarstarfsemi, ásamt smærri fyrirtækjum. Göngusvæði á 

tveimur hæðum er meðfram árbakkanum, þar sem neðra svæðið er áningarstaður ferja og báta 

(Breen &  Rigby, 1996).  

  

           

Mynd 3.3: Nyhavn í Kaupmannahöfn          Mynd 3.4: Southgate í Melbourne   

Ljósmynd: GG 2013            Ljósmynd: Brian Gilkes 

 

Áhersla á menningu, fræðslu og umhverfi. Mikilvægar menningarstofnanir og/eða söfn hafa 

víða risið á hafnarbökkum og hafnarsvæðum, þekktasta dæmið er án efa óperuhúsið í Sydney, 

sem er einkennistákn borgarinnar.  Tónlistarhúsið Harpa og menningarhúsið Hof eru hérlend 

dæmi sem má nefna. Oft er um að ræða glæsilegar byggingar sem njóta sín vel á áberandi 

stöðum við hafnarbakka og hafa mikið að segja fyrir ásýnd borganna. Undir þennan flokk 

falla einnig vistgarðar, þar sem endurheimt vistkerfa er höfð í fyrirrúmi, í umfjöllun þeirra 

Breen og Rigby.  

 

Dæmi:   Hér eru sýnd norræn dæmi um glæsilegar menningarstofnanir á hafnarbökkum. Við 

hafnarbakka Kaupmannahafnar standa nokkrar áberandi menningarstofnanir, m.a. Óperuhúsið 

og nýbygging Konunglega leikhússins í Kaupmannahöfn, sem kallast á sitt hvorum megin 

hafnarinnar, en nýreist göngu- og hjólreiðabrú yfir höfnina tryggir nú gott aðgengi á milli 

þeirra og tengir Óperuhúsið miðborginni. Einnig hefur Óperuhúsið í Osló hlotið verðskuldaða 

athygli þar sem það stendur á áberandi stað á hafnarbakka borgarinnar. 
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Mynd 3.5: Konunglega leikhúsið í Kaupmannahöfn     Mynd 3.6: Óperu- og balletthúsið í Osló 

og Óperan í bakgrunni.  Ljósmynd:  behance.net            Ljósmynd: Erik Berg    

 

 

Áhersla á sögu og arfleifð. Eldri mannvirki eru endurbyggð með endurgerð og umhverfi er oft 

haldið í sem næst upprunalegri mynd. Byggingar með varðveislugildi fá nýtt hlutverk í 

aðlaðandi umhverfi, þannig er mikilvægu sögulegu samhengi staðanna viðhaldið. Það hefur 

sýnt sig að þess konar uppbygging hefur aðdráttarafl og vekur áhuga íbúa og gesta. 

 

Dæmi:   Síki í miðborg Birmingham (í Englandi) voru hreinsuð, umhverfi þeirra endurbætt og 

eldri iðnaðarbyggingar endurnýttar. Endurgerð síkjanna tengdist mikilli uppbyggingu í 

miðborginni. Hér er sýnishorn frá síkjunum, turnbygging The Malt House er endurgerð krá frá 

18. öld og vinsæll áfangastaður gesta og gangandi. (Breen &  Rigby, 1996). 

Við Gammel Dok í Kaupmannahöfn stendur gamalt pakkhús sem hefur verið endurgert sem 

menningar- og arkitektamiðstöð og er borgarprýði á hafnarbakkanum. Fleiri endurgerð 

pakkhús setja svip á borgarmyndina við Kaupmannahafnarhöfn. 

 

  

       

Mynd 3.7: Við síkin í miðborg Birmingham, UK.        Mynd 3.8: Gammel Dok í Kaupmannahöfn 

Heimild: Birmingham City          Ljósmynd: Casper Moller      
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Áhersla á afþreyingu, þar sem höfðað er til fólks sem vill verja frítíma sínum við sjávar-

síðuna, t.d. við siglingar, veiðar, til að synda, ganga, hlaupa eða til þess að njóta kyrrðar við 

vatnið. Smábátahafnir og leiksvæði heyra undir þennan flokk uppbyggingar. Svæðin þjóna 

íbúum samfélagsins vel til útivistar og afþreyingar og eru aðlaðandi fyrir gesti.  

 

Dæmi:   Hafnarlystigarður Islandsbrygge í Kaupmannahöfn er geysilega vinsælt svæði meðal 

íbúa borgarinnar, enda hefur svæðið upp á margt að bjóða. Þar er m.a. synt í sjónum á sumrin, 

einnig er þar göngusvæði með hafnarbakkanum, hafnarlystigarður með leikvöllum og 

fjölbreyttum afþreyingarkostum, menningarhúsum og veitingahúsum. Leifar gamalla 

iðnaðarbygginga setja svip á svæðið og gamlir járnbrautarteinar, sem einnig minna á fyrri 

athafnasemi staðarins, eru látnir halda sér á göngusvæðinu. Það var að frumkvæði 

hverfissamtaka íbúa Islandsbrygge hverfisins, sem hafnarlystigarðurinn var gerður, íbúarnir 

sáu um framkvæmdina sjálfir og stóðu vörð um að svæðið byggðist ekki upp á annan hátt 

(Gemzøe, 2010).    

Parc de la villette í París er endurbyggt fyrrum iðnaðarsvæði þar sem nú er einn stærsti garður 

borgarinnar. Í garðinum er boðið upp á mjög fjölbreytta fræðslu, menningu og afþreyingu, en 

um garðinn rennur áin Ourcq. Rauð mannvirki (mynd 3.10) eru staðsett víðs vegar um 

garðinn og þjóna því hlutverki að vera  kennileiti svæðisins. Í sumum þeirra er starfsemi og 

þau eru jafnframt skúlptúrar sem setja mikinn svip á umhverfið. Með árbakkanum er 

lystigönguleið á tveimur hæðum (Breen &  Rigby, 1996). 

 

     

Mynd 3.9: Hafnarlystigarður Islandsbrygge í                         Mynd 3.10: Parc de la villette í París 

Kaupmannahöfn.      Ljósmynd: wikimedia.org                      Heimild: wikimedia.org 

 

 

Íbúðabyggð. Mjög mikil eftirspurn er eftir því að búa við sjávarsíðuna og í borgum er 

lóðarverð við sjó eða vatn almennt hærra en í öðrum hverfum. Því hefur þróunin sums staðar 

orðið sú að þar byggjast lúxusíbúðir fyrir hina efnameiri. Það er þó ekki einhlítt og er hægt að 
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stýra því með stefnumiðum skipulagsyfirvalda. Uppbygging sem felur í sér fyrst og fremst 

íbúðahúsnæði rís oft á svæðum sem ekki eru við miðkjarna borganna. Blönduð íbúðabyggð 

með verslun og þjónustu á jarðhæðum tengist þó stundum miðsvæðum. Sjónarmið íbúa 

svæðanna og almennings fara ekki alltaf saman í slíkum hverfum, þar sem íbúar vilja einkalíf 

en almenningur vill fullan aðgang að sjávarsíðunni.  

 

Dæmi:   Sluseholmen er íbúðahverfi við Suðurhöfnina í Kaupmannahöfn. Síki sem voru 

byggð inn í hverfið  setja svip á byggðina og gera það að verkum að nær allar íbúðir standa 

við vatnið. Fjölbreytni er í frágangi og hæð húshliða og einnig í íbúðagerðum og stærðum. Öll 

útirými á milli bygginga eru opin almenningsrými (Greisen, 2011).   

Bo01 hverfið í Malmö var byggt upp á yfirgefnu hafnarsvæði sem sýningarsvæði fyrir 

evrópska heimilissýningu undir yfirskriftinni "Borg morgundagsins". Við byggingu hverfisins 

eru sjálfbærnisjónarmið höfð að leiðarljósi, þar er blönduð byggð íbúða, skrifstofa, verslana 

og þjónustu. Þar er einnig smábátahöfn. Í byggingargerðum er lögð áhersla á fjölbreytni og 

frágangur meðfram sjávarsíðunni er aðlaðandi og vandaður. Svæðið er staðsett nálægt 

miðborg Malmö, er vel sótt af íbúum og gestum og hefur vakið athygli fyrir skipulag, hönnun 

og útfærslur (Malmö Stad, á.á.).  

 

 

    

Mynd 3.11: Sluseholmen í Kaupmannahöfn       Mynd 3.12: Bo01 hverfið í Malmø 

Ljósmynd: GG 2013         Ljósmynd: GG 2013 

 

Athafnasvæði hafnar og sjóflutningar. Það getur verið spennandi að fylgjast með starfsemi og 

skipum við höfnina. Þó margar hafnir hafi verið fluttar til útjaðra borga eru mörg dæmi þess 

að haldið sé í hluta starfseminnar við borgarmiðjur í eldri hluta hafnanna sem hleypir litríku 

lífi í svæðin. Smærri iðnaður, smábátahafnir, endurnýtt pakkhús og eldri iðnaðarbyggingar, 

viðlega skemmtiferðaskipa, ferjuflutningar, brýr og viðgerðaraðstaða skipa setja svip á slík 
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svæði um leið og sjávararfleifð viðkomandi staðar er varðveitt.  

Dæmi:  Erasmus brúin í Rotterdam tengir árbakka Maas árinnar og nýtt hverfi blandaðrar 

byggðar annars vegar og miðborgina hins vegar. Brúin er skúlptúrísk í formi og er áberandi í 

borgarlandslaginu, m.a. þegar hún er upplýst á kvöldin. Um ána fer skipaumferð, lyfti-

búnaður á brúnni gerir umferðinni kleyft að fara um ána (Breen & Rigby, 1996). 

Harumi skemmtiferðaskipamiðstöð við innri höfn Tókyó, 6 hæða bygging við viðlegukant 

skemmtiferðaskipa. Umhverfis hana er opið almenningsrými við starfandi höfn og á jarðhæð 

er kaffihús. Á efri hæðum er biðaðastaða farþega og útsýnisstaðir yfir höfn og miðborg. Á 

efstu hæð er veitingastaður. Byggingin er kennileiti fyrir Tóyóhöfn og er vinsæll staður meðal 

íbúa og gesta borgarinnar (Breen &  Rigby, 1996). 

  

            

Mynd 3.13: Erasmus brúin, Rotterdam           Mynd 3.14: Harumi skemmtiferðaskipamiðstöð,  

Ljósmynd: Lucas P.              Tókyó. Ljósmynd: Minoru Takeyama 

 

Að mati Breen og Rigby hafa mistökin einkum átt sér stað í uppbyggingu hafnarsvæða þar 

sem einungis markaðsdrifin öfl liggja að baki, á svæðum þar sem reynt er að líkja eftir öðrum 

slíkum svæðum og/eða þegar upbygging verður eins og framandi innsetning í umhverfi sínu, 

t.d. í mælikvarða.  Einnig benda þau á dæmi þar sem forsenda þess hversu vel tókst til séu 

ráðstafanir með umferðaræðar bifreiða, s.s. neðanjarðarstokkur, sem tryggja góð göngutengsl 

við miðborgir. Vel útfærð svæði og jafnframt þau sem styðja best við samfélagið á hverjum 

stað endurspegli og kalli fram staðareinkenni og staðaranda viðkomandi borga og bæja, þar 

sem horft er til samfélagsgerðar, sögu, hagrænna og stjórnsýslulegra þátta. 

 

Að lokum er hér tekið dæmi um endurgert hafnarsvæði þar sem rangar áherslur hafa leitt til 

misheppnaðrar uppbyggingar að mati höfundar, það er Kalvebod Brygge í Kaupmannahöfn. 

Einnig eru sýndar nýjar breytingar á sama svæði sem eru viðbrögð við því hversu illa tókst til. 

Svæðið er í göngufjarlægð frá miðborginni og stendur gegnt hinni fjölsóttu Islandsbrygge. 

http://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g188632-d190839-i102621126-Erasmus_Bridge-Rotterdam_South_Holland_Province.html
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Þrátt fyrir vandaðan frágang lystigöngusvæðis með sjávarsíðunni sækir fólk lítið á svæðið, 

það upplifði höfundur með eigin athugunum á svæðinu vorið og sumarið 2013. Uppbyggingin 

við Kalvebod Brygge er gott dæmi um endurbyggt svæði þar sem markaðsöfl virðast hafa 

ráðið för, byggð var röð skrifstofu- og hótelbygginga meðfram strandlengjunni, sjö hæða háar 

eða hærri. Á milli þeirra eru rúmfrek bílastæði og fjölfarin umferðargata aðskilur svæðið frá 

miðborginni. Byggingarnar eru einsleitar í formi og litum og það háar að þær varpa skugga á 

göngusvæðið á eftirmiðdögum. Þar skortir götugögn, mannvænan mælikvarða og aðstöðu til 

afþreyingar. Á jarðhæðum eru byggingar lokaðar gagnvart almenningi. Því er ekkert til staðar 

á svæðinu sem laðar að mannlíf eða hvetur fólk til samskipta. Á þessu á þó að ráða bót, því 

stuttu eftir að höfundur kannaði svæðið hófust framkvæmdir við að byggja Kalvebod Bölge, 

sem eru bryggjur út frá hafnarbakkanum og skapa meðal annars aðstöðu fyrir þá sem stunda 

sjávaríþóttir, til dæmis kanó- og kajaksiglingar. Einnig er gert ráð fyrir gönguleið á bryggjum, 

sem eftirmiðdagssólin mun ná til. 

 

   

 Mynd 3.15: Kalvebod Brygge. Ljósmynd: GG 2013       Mynd 3.16:  Kalvebod Bölge  Ljósmynd: arkark.dk 

 

Enn byggjast hafnarsvæðin upp, gott dæmi um það er höfnin í Kaupmannahöfn, sem hefur 

tekið miklum breytingum frá aldamótum. Uppbygging við innri höfnina þar stendur enn yfir 

og er hafnarbakkinn smám saman að breytast í nær samfellt og fjölbreytt afþreyingarsvæði, 

þar sem nokkrar svipmiklar menningarstofnanir eru áberandi og áhersla er á að laða fólk að 

sjónum og efla tengingu við miðborgina (Gehl Architects, 2011). Oft kallar undirbúningur 

endurnýtingar svæða á talsverða umræðu í samfélaginu og meðal skipuleggjenda. Fyrirtæki 

og íbúar sækjast eftir staðsetningu við sjó og miðbæ, meðal annars vegna útsýnis yfir sjóinn 

og nálægðar við sjávarsíðu, verslun og þjónustu og vegna ímyndasköpunar fyrirtækja. Snerti-

flötur hafnar og byggðarmiðju er oft til staðar og mannvirkin eru víða vönduð.  Gagnrýnis-

raddir segja m.a. að svæðin séu sum hvert öðru lík, það skorti svip af staðbundnum aðstæðum 

og að aðgengi almennings sé of takmarkað. (Bjarki Jóhannesson, 1992).  
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3.2 Íslenskar sjávarbyggðir  -  dæmi um uppbyggingu við hafnir   

 

Sjávarútvegur hefur alltaf verið mikilvæg atvinnugrein hér á landi. Byggðakjarnar urðu til við 

strendur landsins þar sem skipalægi og skilyrði til uppbygginga hafna voru góð.Nálægð við 

fiskimið réði einnig miklu um staðsetningu þéttbýlanna. Hafnir gegndu lykilhlutverki í 

byggðunum, í útgerð, samgöngum og vöruflutningum. Fiskvinnsla og annar sjávariðnaður 

byggðist upp við hafnirnar. 

Aðstæður hafa víða breyst í íslenskum sjávarbyggðum undanfarna áratugi. Veiðiheimildir 

hafa flust á milli staða, gjarnan frá minni sjávarútvegsbæjum til stærri bæja. Vöruflutningar 

innanlands eru nú að miklu leyti á landi og með flugi og lítið er um samgöngur almennings 

um sjó. Í stærri útvegsbæjum hafa gámaþjónustusvæði þurft meira rými og hefur höfnum 

verið breytt til að mæta þeim kröfum. Framleiðsluhættir í fiskiðnaði hafa einnig breyst og 

störfum hefur fækkað við fiskvinnslu. Þessir þættir hafa leitt af sér breytingar við hafnir, m.a. 

auð eða vannýtt svæði og mannvirki vegna aflagðrar starfsemi.  

Að minni sjávarbyggðum almennt steðja ógnir, svo sem atgervisflótti og fækkun starfa í 

sjávarútvegi. Þar liggja þó víða einnig tækifæri, meðal annars  í aukinni fjölbreytni at-

vinnulífs og í ferðaþjónustu. Í þessum byggðum eru rætur þjóðmenningar Íslendinga og 

arfleifð sem tengist sjávarútvegi (Byggðastofnun, 2001). Bæirnir byggðust upp út frá 

höfnunum, hafnir eru því nálægt verslunar- og þjónustumiðju bæjanna. Í því felast sam-

félagsleg tækifæri, þar sem auð svæði við hafnir geta fært nýtt líf í  miðsvæðin. Í sjávar-

bæjum hér á landi leynast víða tækifæri um betri landnýtingu við hafnir sem hafa tekið 

breytingum. Uppbygging á vannýttum hafnarlóðum er almennt stutt á veg komin hérlendis. 

Hér verður ekki farið nánar í greiningu á íslenskum sjávarbyggðum en aðeins skyggnst í nýleg 

dæmi um uppbyggingu á hafnarsvæðum sem vel hafa tekist að mati höfundar. Gamla höfnin í 

Reykjavík er í uppbyggingu, þar er rík áhersla lögð á að efla tengsl miðborgar og hafnar. 

Siglufjörður og Húsavík eru dæmi um sjávarbyggðir þar sem störfum í sjávarútvegi hefur 

fækkað síðustu áratugi, íbúum hefur einnig fækkað, en gildi ferðaþjónustu aukist. Á báðum 

stöðum hefur nýleg starfsemi byggst upp við hafnirnar sem laðar að mannlíf og bæði innlenda 

og erlenda ferðamenn.   

 



20 

 

Reykjavík:   Mannlíf við Gömlu höfnina í Reykjavík hefur aukist mikið undanfarin ár. 

Uppbygging og breytt starfsemi hefur laðað að íbúa og ferðamenn. Tónlistarhúsið Harpa á 

Austurhöfninni hefur mikið aðdráttarafl, í verbúðunum við Suðurbugt og næsta nágrenni 

þeirra eru veitingastaðir og þjónusta við ferðamenn sem skapar líf, sjóminjasafn er við 

höfnina og nýtt líf hefur færst í verbúðir við Grandagarð, m.a. eru þar listasmiðjur og gallerí. 

Fyrirhuguð er uppbygging á svæðinu á milli slipps og sjóminjasafns. Í aðalskipulagi Reykja-

víkur 2010 - 2030 segir að á hafnarbakkanum í jaðri miðborgar skuli vera "fjölbreytt 

hefðbundin hafnarstarfsemi með áherslu á þjónustu við skemmtiferðaskip, fiskiskip og báta, 

menningarstarfsemi og ferðaþjónustu. Verslun og þjónusta og hótel og veitingastaðir eru 

heimil á þessu svæði" (Reykjavíkurborg, 2014).  

 

           

Mynd 3.17: Gamla höfnin í Reykjavík. Heimild:Faxaflóahafnir    Mynd 3.18: Suðurbugt. Ljósmynd:GG,2014 

 

Rammaskipulag Gömlu hafnarinnar í Reykjavík byggir á undangengnum hugmyndasam-

keppnum um svæðið. Það er haft til viðmiðunar við skipulag svæðisins á milli Austurhafnar 

og Sjóminjasafns. Svæðið skiptist í Austurbakka, Miðbakka, Suðurbugt og Vesturbugt. 

Markmið skipulagsins er að efla tengsl milli miðborgar og hafnar og áhersla er lögð á 

almenningsrými, stíga, hafnarbakka, bryggjur og að byggja inn í það sem fyrir er. Gert er ráð 

fyrir að verbúðir á Suðurbugt standi áfram og slippurinn einnig um óákveðinn tíma 

(Faxaflóahafnir, 2012).  

Deiliskipulag Vesturbugtar liggur nýverið fyrir. Þar er gert ráð fyrir mikilli uppbyggingu í 

tveimur áföngum, fyrri áfangi er vestan megin.  Byggð verður þétt íbúðabyggð með 

atvinnuhúsnæði á jarðhæð. Áhersla er á almenningsrými, góðar göngu- og hjólatengingar við 

miðbæinn og vistvænar lausnir. Alls er gert ráð fyrir 238 íbúðum á svæðinu í 1-5 hæða rað- 

og fjölbýlishúsum (Alark arkitektar, 2013). 
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Mynd 3.19: Deiliskipulag, Vesturbugt við                               Mynd 3.20: Horft yfir svæðið við Vesturbugt 

Reykjavikurhöfn.  Heimild: Alark arkitektar              Heimild: Reykjavíkurborg 

 

 

Húsavík:   Á Húsavík hefur samdráttur í útgerð og fiskvinnslu leitt til fólksfækkunar 

undanfarna áratugi, eins og víða í sjávarplássum. Bærinn er stærsti byggða- og þjónustukjarni 

sveitarfélagsins Norðurþing. Byggðin á sér rætur við miðbæ og höfn og við höfnina á Húsavík 

hefur byggst upp öflug ferðaþjónusta, þar sem hvalaskoðunarferðir eiga stærstan þátt í 

vaxandi ferðamennsku. Uppbyggingin er á Hafnarstéttinni,  á þeim hluta hafnarsvæðisins sem 

er í nánustu tengslum við miðbæinn. Þar er smábátaútgerð, hvalasafn, kaffi- og veitingahús og 

þjónusta við ferðamenn (Norðurþing, 2010).   

 

  
Mynd 3.21: Loftmynd. Hafnarstéttin og nágrenni           Mynd 3.22: Úr aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030 

Heimild: Norðurþing, 2010; GG 2014       Heimild: Alta, 2010; GG 2014 

 

Syðst á svæðinu við Hafnarstéttina, þar sem gömul síldarverksmiðja stendur, er fyrirhugað að 

koma upp fræða- og menningarsetrinu Garðarshólma, sem vísar til fyrsta norræna mannsins 

sem sigldi umhverfis landið árið 870 og hafði þá vetursetu á Húsavík. Hann nefndi landið 

Garðarshólm (Háskóli Íslands, 2012; Norðurþing, 2010). Hvalaskoðun á Húsavík nýtur 
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http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OohhkSfs6VaUoM&tbnid=SRg30m1WuquoNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://reykjavik.is/frettir/vistvaen-byggd-i-vesturbugt&ei=5eaVU7DlO8rs0gXDqoDoCQ&bvm=bv.68445247,d.d2k&psig=AFQjCNGD8rndu-jCf_ywgU4eoAQ4-C6J3g&ust=1402419265844813
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vaxandi vinsælda meðal innlendra og erlendra ferðamanna. Frá veitingastaðnum er gott útsýni 

yfir höfnina, þar er oft iðandi mannlíf, lifandi tónlist og aðrar uppákomur (Norðursigling, 

2014). 

   

Mynd 3.23:Hvalaskoðun Húsavík. Ljósmynd:Norðursigling   Mynd 3.24: Hafnarstéttin.  Ljósmynd: C.Spröte    

 

 

 

Siglufjörður:    Siglufjörður er þekktur síldarvinnslubær, þar var mikill uppgangur á meðan á 

síldarævintýrinu stóð frá því snemma á 20. öld fram yfir miðja öldina. Uppúr 1960, þegar 

síldin hafði fært sig á fjarlægari mið, fækkaði íbúum stórlega. Sjávarútvegur og fiskvinnsla 

hélt áfram að vera megin stoð atvinnulífsins, en undanfarna áratugi hefur íbúum fækkað jafnt 

og þétt. Með tilkomu Héðinsfjarðarganga árið 2010 batnaði aðgengi að bænum, áður gátu 

samgöngur verið stopular yfir vetrarmánuði. Bærinn er vel þekktur meðal innlendra 

ferðamanna, árvissar sumarhátíðir, s.s. Síldarævintýrið, Þjóðlagahátíð og Pæjumót, eru vel 

sóttar.  Tvö vönduð söfn eru í bænum, Síldarminjasafn Íslands og Þjóðlagasetur sr. Bjarna 

Þorsteinssonar (Fjallabyggð, 2004; Alexandra Þórisdóttir, 2011). 

 

   

Mynd 3.25: Loftmynd af Rauðku og næsta umhverfi       Mynd 3.26: Úr aðalskipulagi Siglufjarðar 2003-2023 

Heimild:  Loftmyndir, 2011;  GG 2014        Heimild:  Teikn á lofti, 2004; GG 2014 
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http://www.husavikhotels.com/husavik/husavik-church-and-gamli-baukur/
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Á Siglufirði er smábátabryggja við gömlu höfnina, þar sem nú er byggt upp. Fyrirtækið 

Rauðka ehf. vinnur að bættri ferðaþjónustu í bænum og hefur endurgert gömul hús sem 

fyrirtækið nýtir undir starfsemi sína. Aðstaðan er við smábátahöfnina og við miðbæinn. 

Athafnahöfnin er einnig nálæg. Þar er veitingastaður, kaffihús, upplýsingamiðstöð fyrir 

ferðamenn, aðstaða til tónleikahalds, gallerí og fjölnotasalur (Rauðka, 2014).  Húsin standa 

við Rauðkutorg, þar sem oft er mikið mannlíf og lifandi tónlist á góðviðrisdögum (Norður-

land, 2014). Frá veitingastað og kaffihúsi er útsýni yfir sjóinn og athafnalíf við bryggjuna. 

Aðeins stuttur spölur er í verslanir í miðbænum, Síldarminjasafnið og Þjóðlagasafnið. Þessir 

þættir gera það að verkum að uppbyggingin eykur aðdráttarafl svæðisins.  

 

 

                
                          Mynd 3.27. Mannlíf við Rauðkutorg á Siglufirði. Heimild: Norðurland, 2014  

 

 

Ef teknir eru saman helstu jákvæðir þættir innlendra uppbygginga sem hér eru skoðaðar er 

fyrst að nefna að nýlegar endurbætur laða að mannlíf og aukin umferð fólks styrkir án efa 

samfélögin. Svæðin eiga það sammerkt að vera við miðbæjarsvæði og smábátahöfn. Við 

Reykjavíkurhöfn er starfsemi fjölþættari, enda um stærra svæði að ræða í fjölmennara sam-

félagi. Menningarstofnanir, söfn, siglingar og endurgerðar verbúðir sem í eru veitingahús, 

verslanir og listasmiðjur laða að íbúa og gesti. Í skipulagi er lögð áhersla á að efla tengsl 

miðborgar og hafnar með almenningsrýmum og stígum. Á Siglufirði hýsa endurgerð hús við 

innri höfnina söfn, veitingastað, kaffihús, gallerí og fjölnotasal. Á Húsavík er lögð áhersla á 

hvalaskoðun. Á hafnarsvæðinu eru veitingastaðir, kaffihús, safn og fræða- og menningarsetur 

er fyrirhugað í gamalli síldarverksmiðju. 

http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fond6OFoWwgYAM&tbnid=_TnGTunm6zI4oM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nordurland.is/Leitarnidurstodur/Skodathjonustu/raudka-ehf&ei=yZ6XU9-QI4TvPPCigLAJ&bvm=bv.68693194,d.ZWU&psig=AFQjCNH5nwlc-r311m6xGeBnnIc7NXpACw&ust=1402531679777188
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Hluti II   -    Hagnýt rannsókn 

 4.   Athugunarsvæði við Flensborgarhöfn í Hafnarfirði  

 

4.1  Staðsetning athugunarsvæðis   

 

 

 
Mynd 4.1: Staðsetning athugunarsvæðisins. Kort 1: Suðvesturland; Kort 2: Höfuðborgarsvæðið;  

Kort 3: Hafnarfjörður. Heimild: Kortagrunnur Landmælinga Íslands og Samsýn 2014; GG 2014 

Suðvesturland Höfuðborgarsvæðið 

Hafnarfjörður 

1 2 

3 N 
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Athugunarssvæðið er Flensborgarhöfn við Suðurhöfn í Hafnarfirði. Höfnin, sem 

Hafnarfjarðarbær er kenndur við, einkennist af góðum hafnarskilyrðum frá náttúrunnar hendi 

og útgerð er stærsti þáttur í atvinnusögu bæjarins. Hafnarsvæðið í Hafnarfirði undirgekkst 

miklar breytingar á 20. öld eins og margar aðrar hafnir hafa gert víða, bæði erlendis og hér á 

landi.  Miklar landfyllingar hafa átt sér stað við Suðurhöfnina, þar er nú athafnasvæði 

hafnarinnar. Hafnarsvæðið er miðstöð útgerðar, vöruflutninga, skipasmíða og viðhalds-

þjónustu skipa og er í stöðugri uppbyggingu og þróun (Hafnarfjarðarbær, 2014a). 

Flensborgarhöfn liggur við sunnanverðan Hafnarfjarðarbotn í suðausturjaðri Suðurhafnar-

innar og er einn elsti hluti hafnarsvæðisins. Þar má því segja að sé vagga sögu atvinnuhátta í 

Hafnarfirði. Lega svæðisins er sérlega mikilvæg þar sem hún er á mörkum miðbæjar og 

hafnar og blasir við úr öllum áttum við aðkomu í miðbæinn. Innan seilingar er miðbæjar-

kjarninn, innan við kílómeters fjarlægð er frá Flensborgarhöfn að aðal verslunar og 

þjónustumiðju við Strandgötuna. Að svæðinu liggur Strandstígurinn í Hafnarfirði, sem liggur 

með strandlengjunni framhjá miðbæ Hafnarfjarðar og yfir á Norðurbakkann. Flensborgarhöfn 

er um 4 hektarar að stærð. 

 

 

4.2  Mörk athugunarsvæðisins   

Svæðið nær norður fyrir grjótvarnargarð að lóðamörkum slipplóðarinnar að norðanverðu og 

afmarkast að öðru leyti af Strandgötu til austurs, mótum Hvaleyrarbrautar og Strandgötu að 

sunnanverðu og Fornubúðum að Óseyrarbryggju að vestanverðu. 

 

   

Mynd 4.2: Afmörkun athugunarsvæðis sýnd á loftmynd af kortavef (Hafnarfjarðarbær, 2014e) 

 

N 
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4.3 Saga  

Byggð í Hafnarfirði varð til í kringum sjósókn, verslun og siglingar, enda þótti skipalægi 

sérlega gott í firðinum alla tíð. Bærinn varð snemma á öldum einn helsti verslunar- og 

hafnarbær landsins og á tímabili var Hafnarfjörður aðal verslunarhöfn á landinu. Byggðin stóð 

við sjóinn og mestallt mannlíf í bænum byggðist á virkni í kringum höfnina. Svæðið við 

Flensborgarhöfn er staðsett í einum elsta hluta hafnar- og athafnasvæðis, í "hjarta" bæjarins, 

og á sér því langa og mikilsverða sögu. Tengsl við sögu og arfleifð er þýðingarmikill þáttur í 

umhverfi fólks og er því mikilvægt að gera sögunni skil  þegar hugað er að framtíðarskipulagi 

á þessum stað. Hér verður skyggnst í það helsta í sögu og þróun gömlu hafnarinnar og 

svæðisins við Flensborgarhöfn.  

 

Mynd 4.3: Kort af Hafnarfirði skv. mælingum H. E. Minor 1776 - 1778. Úr bókinni Beskrivelse over den 

islandske Kyst og alle Havne, Khöfn 1788 (Ágúst Guðmundsson, 1983) Heimild: Byggðasafn Hafnarfjarðar 

 

4.3.1  Höfnin 

Hafnarfjörður hefur lengi verið talinn vera ein besta höfn landsins frá náttúrunnar hendi,  enda 

er heiti fjarðar og byggðar kennt við höfnina. Englendingar gerðu Hafnarfjörð að bækistöð 

sinni upp úr aldamótunum 1400, en þá byrjuðu þeir að stunda fiskveiðar og verslun við Ísland. 

Talið er að staðsetning og góð hafnarskilyrði hafi ráðið mestu um að Hafnarfjörður varð fyrir 
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Mynd 4.4: Uppdráttur af Hafnarfirði 1903.  Heimild: Byggðasafn Hafnarfjarðar 

 

valinu. Í lok 15. aldar hröktu Hansakaupmenn Englendinga burt og Hafnarfjörður varð 

aðalhöfn þeirra. Áhrifa þýskra kaupmanna gætti mikið í Hafnarfirði á meðan þeir dvöldu þar, 

en þeirra tímabili lauk uppúr aldamótunum 1600, þegar einok-unarverslun danskra 

kaupmanna og Danakonungs var komið á. Einokunartímabilið stóð í tæp 200 ár, og meðan á 

því stóð var Hafnarfjörður helsti verslunarstaður og aðalhöfn landsins (Björn Pétursson & 

Steinunn Þorsteinsdóttir, 2012).   

Um 1900 byrjuðu hafnfirskir kaupmenn og atvinnurekendur að reisa sér litlar bryggjur fram 

undan athafnasvæðum sínum. Þeir keyptu vörur af skipum sem lágu á firðinum og fluttu 

varninginn á litlum bátum að einkabryggjum sínum. Þessar bryggjur stóðu víða við byggðina í 

fjarðarbotninum, þar til fyrsta hafskipabryggjan reis 1913 norðan megin í firðinum (Ásgeir 

Guðmundsson, 1983).  

Hafnarfjarðarhöfn undirgekkst miklar breytingar á 20. öldinni og fram á þessa öld. Á þessu 

tímabili hefur hafnarsvæðið verið í stöðugri þróun í takt við tækniþróun og nýjar þarfir. Önnur 

hafskipabryggja reis norðan megin 1931 og á stríðsárunum og stuttu eftir stríð voru  byggðir 
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hafnargarðar bæði norðan og sunnan megin til þess að verja höfnina fyrir ágangi vestlægra 

átta. Árið 1959 hófst síðan gerð hafnarbakka í Norðurhöfninni (Björn Pétursson & Steinunn 

Þorsteinsdóttir, 2012).  

 

Mynd 4.5: Hafnarfjarðarhöfn 1954. Heimild: Byggðasafn Hafnarfjarðar  

 

Hafnarstarfsemin var öll norðan megin fram undir 1970 og færðist svo smám saman suður 

fyrir. Frá því Norðurbakkinn var tekinn undir íbúðabyggð 2004 eru  athafnasvæði hafnar-

innar alfarið sunnan megin í firðinum. Áður fyrr var fjörukamburinn meðfram Strandgötu. 

Hvaleyrarlónið var lengi notað til geymslu á skipum, nú er lónið friðað, meðal annars vegna 

varpstöðva fugla og fuglalífs og er lítið notað. Talsverðar landfyllingar og uppbygging á 

Suðurhöfninni hafa breytt landslagi mikið við Hafnarfjarðarhöfn (sjá myndir 4.5 og 4.6). Auk 

Suðurhafnar er Straumsvíkurhöfn starfrækt í dag og í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013 - 

2025 er svæði vestan Straumsvíkur til skoðunar til framtíðarþróunar fyrir höfnina. Á 

suðursvæðinu er umfangsmikil löndunar- og flutningsþjónusta, þar eru vörugeymslur fyrir 

frosnar, þurrar og blautar vörur og einnig viðhaldsþjónusta bæði í flotkví og slipp. Á 

Suðurhöfninni stendur Fiskmarkaðurinn, sem hefur starfað þar í tæp 30 ár (Már 

Sveinbjörnsson, viðtal 1, 2014; Hafnarfjarðarbær, 2014a). 
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Mynd 4.6: Loftmynd af Hafnarfjarðarhöfn 2012. Suðurhöfnin, Hvaleyrarbakkinn og Hvaleyrarlón sjást á 

myndinni. Flensborgarhöfn, er hluti Suðurhafnarinnar og er innst í firðinum.  Heimild: Hafnarfjarðarhöfn 

 

4.3.2  Flensborgarhöfn 

Flensborgarhöfn er innan jarðarmarka Jófríðarstaða, sem upphaflega hétu Ófriðarstaðir. Með 

tímanum var Jófríðarstaðalandi skipt upp í nokkur smærri lönd (Katrín Gunnarsdóttir, skv. 

tölvupósti, 28.3. 2014). 

Fyrsti verslunarstaðurinn í firðinum reis á Háagranda, þar sem nú er norðurhorn smábáta-

hafnarinnar við Óseyrarbryggju. Hann hét Fornubúðir og talið er að Englendingar hafi valið 

verslunarstaðnum þennan stað eftir að þeir fóru að koma til Hafnarfjarðar snemma á 15. öld,  

því við grandann var gott skipalægi (Ásgeir Guðmundsson, 1983).  

Talið er að þýsku Hansakaupmennirnir hafi reist fyrstu lútersku kirkjuna á Íslandi á svipuðum 

slóðum. Þýska kirkjan er fyrst nefnd í heimildum 1537, þá sennilega nýbyggð. Kirkjan var 

tekin niður í kjölfar þess að danskri einokunarverslun var komið á.  Álitið er að kirkjan hafi 

staðið við Óseyri (Sigurður Skúlason , 1933).  

Þýskir kaupmenn stofnuðu Flensborgarverslun undir lok 18. aldar og reistu verslunarhús við 

sunnanverðan botn Hafnarfjarðar. Kaupmennirnir voru frá Flensborg í Slésvík og nefndu 

verslunina eftir heimaborg sinni (Sigurður Skúlason, 1933).  Verslunarbyggingin Flensborg 

stóð á svipuðum slóðum og Íshúsið stendur nú (sjá mynd 4.7). 

Hvaleyrarlón 

Hvaleyrarbakki 

Suðurbakki 

Flensborgar 
höfn 
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Mynd 4.7: Séð frá Hamrinum að Óseyri um 1900. Flensborgarverslun sést handan klettsins. Farið var um 

Illubrekku eða sætt fjöru til að komast fyrir klettinn að Flensborg. Heimild: Byggðasafn Hafnarfjarðar 

 

Árið 1877 var gamla verslunarhúsinu breytt í skóla, sem nefndur var Flensborgarskóli. Önnur 

bygging reis við hliðina á gamla verslunarhúsinu árið 1906 og Flensborgartún var sunnan við 

húsin. Flensborgarskóli var upphaflega barnaskóli, síðar gagnfræðaskóli og kennaraskóli og 

einnig var þar heimavist. Gamla verslunarhúsið brann árið 1930, en skólahaldi var haldið 

áfram í nýrri byggingunni. Flensborgarskóla var fundin ný staðsetning á Hamrinum árið 1937 

og lagðist þá skólahald af á þessum stað (Ásgeir Guðmundsson, 1983; Sigurður Skúlason, 

1933).  

 

 

Mynd 4.8:  Skólabyggingar Flensborgarskóla, gamla verslunarhúsið er fjær á myndinni.  

Myndin er tekin á tímabilinu 1920 - 1930. Heimild: Byggðasafn Hafnarfjarðar 

 

Flensborgarverslun 

Illabrekka 

Flensborgarskóli 
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Fyrsta skipsmíðastöð landsins var í Hafnarfirði, athafnamaðurinn Bjarni Sivertsen kom henni 

upp árið 1805. Talið er að hún hafi verið staðsett á sömu slóðum og slippurinn við 

Flensborgarhöfn stendur nú. Árið 1918 tók Skipasmíðastöð Hafnarfjarðar til starfa á sama 

stað, en flutti sig um set nokkrum árum síðar. Skipasmíðastöðin Dröfn var sett á stofn árið 

1941 og hóf upp úr því að byggja skipasmíðastöð og slippinn sem enn stendur við Flens-

borgarhöfn.  Þar fór fram bæði nýsmíði á bátum af ýmsum stærðum og gerðum og einnig 

bátaviðgerðir (Ásgeir Guðmundsson, 1983; Jón Pálmason, á.á.). 

Fyrsti hluti Íshúss Hafnarfjarðar við Flensborgarhöfn reis árið 1918, og byggðist það síðan 

áfram upp í áföngum. Elsti hlutinn hefur verið rifinn, en núverandi byggingar eru frá því um 

eða rétt fyrir miðja 20. öld allt fram til 1992, er nýjasta viðbyggingin reis. Upphaflega var þar 

aðallega fryst beitusíld og geymsla á kjöti. Í gegnum árin hefur ýmis konar starfsemi verið í 

byggingunum, en lengst af fiskvinnsla (Ásgeir Guðmundsson, 1983; Haraldur Jónsson, viðtal 

8, 2014).  

Upphaf smábátahafnarinnar má rekja til ársins 1969 þegar flotbryggja var gerð við Óseyri. 

Óseyrarbryggja var síðan fullgerð árið 1976 og trillubátabryggja, rampi sem hallaði út í sjó, 

var byggð 1977. Árið 1989 varð mikil breyting á allri aðstöðu í smábátahöfninni þegar ráðist 

var í umbætur á henni, höfnin var dýpkuð og settar voru upp flotbryggjur fyrir allt að hundrað 

báta. Þá fékk smábátahöfnin nafnið Flensborgarhöfn og dró nafn sitt af Flensborg-

arskólanum, sem áður stóð skammt frá flotbryggjunum (Björn Pétursson & Steinunn 

Þorsteinsdóttir, 2012).   

Löng hefð er fyrir smábátaútgerð í Hafnarfirði og þykir aðstaða trillueigenda mjög góð í 

Flensborgarhöfn frá því henni var komið upp.  Grásleppukarlar voru þarna og seldu afurðir 

sínar beint til viðskiptavina við höfnina. Þeir áttu margir netaskúra skammt frá flotbryggjum 

sem voru fjarlægðir (Björn Pétursson & Steinunn Þorsteinsdóttir, 2012), en í þeirra stað risu 

verbúðir um og upp úr miðjum níunda áratugnum. Verbúðirnar voru ætlaðar smábáta-

eigendum í útgerð, þar var aðstaða fyrir veiðarfæri, beitningu og fleira (Már Sveinbjörnsson, 

viðtal 1, 2014). Verbúðirnar eru staðsettar á Flensborgarhöfn og hýsa nú lítil fyrirtæki og 

starfsemi af ýmsum toga. 

Siglingaklúbburinn Þytur fékk lóð sunnan Drafnarslippsins og byggði húsnæði þar, sem var 

tekið í notkun árið 1999. Þar er bátaskýli, verkstæði og félagsaðstaða klúbbsins (Siglinga-

klúbburinn Þytur, 2014). 
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Mynd 4.9: Loftmynd af Flensborgarhöfn 2012. Heimild: Hafnarfjarðarbær, 2014e 

 

Umræða um framtíðaruppbyggingu á Flensborgarhöfn hefur staðið lengi. „Ef vel tekst til 

getur Flensborgarhöfn orðið perla Hafnarfjarðar“ segir í  umfjöllun í Morgunblaðinu árið 

1989 og um leið var því sjónarmiði lýst að „Flensborgarhöfn verði staður sem allir 

Hafnfirðingar og gestir þeirra hafi gaman af að heimsækja“ (Morgunblaðið, 1989).  Þetta var 

um það leyti sem umbætur á smábátahöfninni voru gerðar og hún stækkuð. Síðan hefur 

umræða haldið áfram og fjöldi frumhugmynda verið unnar fyrir svæðið, ýmist að beiðni 

bæjaryfirvalda, lóðahafa eða hafnaryfirvalda (Bjarni Reynarsson, 2009; Málfríður 

Kristjánsdóttir, viðtal 2, 2014; Haraldur Jónsson, viðtal 8, 2014). 
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 5. Viðtöl  

Viðtöl við sérfróða einstaklinga eru liður í að rannsaka umgjörð og aðstæður svæðisins við 

Flensborgarhöfn og framtíðarsýn viðmælenda um svæðið. Þemagreining og samantekt viðtala 

eru hluti þeirra gagna sem mat á hvernig nýta megi svæðið sem best til styrktar byggð og 

samfélagi í Hafnarfirði byggir á. Tilgangur með viðtölunum var m.a. að leita  svara við 

annarri af þremur rannsóknarspurningum sem settar voru fram í uppafi, þ.e. um 

hvernig megi auka fjölbreytni, gæði og framtíðarmöguleika svæðisins við Flensborgarhöfn 

með tilliti til mannlífs, útivistar, afþreyingar og/eða athafnalífs. Þá vega sjónarmið þeirra sem 

rætt var við í viðtölunum á vogarskál, ásamt niðurstöðum greininga höfundar á áhrifaþáttum, 

þegar kemur að því að svara þriðju og síðustu rannsóknarspurningunni sem tekin er til 

umfjöllunar í 9. kafla ritgerðarinnar.  

 

5.1  Viðmælendur 

Viðmælendur voru valdir úr röðum sérfræðinga, embættismanna, notenda og fleiri sem 

tengjast svæðinu á einhvern hátt. Þeir voru spurðir álits og um væntingar þeirra og 

forgangsröðun. Viðtalsspurningar voru skilgreindar fyrirfram og sömu spurningar hafðar til 

viðmiðunar í viðtölunum. Að auki voru sértækari spurningar sem vörðuðu sérsvið hvers og 

eins lagðar fyrir viðmælendurna. Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda og síðan 

afrituð. Í kjölfarið voru viðtölin þemagreind og niðurstöður þemagreiningar dregnar saman í 

samantekt viðtala.  

Viðtöl A og B (sjá Töflu 1) skáru sig úr að því leyti að viðtalsrammi og spurningar voru 

sniðnar að námsáfanga í eigindlegum rannsóknaraðferðum sem höfundur tók þátt í haustið 

2013 og fóru fram áður en endanlegur spurningalisti verkefnisins var skilgreindur. Um var að 

ræða sömu meginþemu að hluta, viðtöl A og B voru tekin með í greiningu þeirra þema.  

Auk formlegra viðtala átti höfundur óformlegri samtöl við sérfræðinga vegna greininga og 

gagna, má þar nefna hafnarstjóra og yfirhafnsögumann Hafnarfjarðarhafnar, starfsfólk 

Byggðasafns Hafnarfjarðar og starfsólk Skipulags- og byggingarsviðs Hafnarfjarðar. Þau 

viðtöl fóru fram ýmist með heimsóknum á vinnustaði viðkomandi, símleiðis eða með 

tölvubréfum. Eftirfarandi tafla sýnir nöfn og stöðu viðmælenda í formlegum viðtölum, 

dagsetningar og staðsetningar viðtala. 
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Viðtal Dagsetning/staður Viðmælandi 

1 14.02. 2014           
Óseyrarbraut 4, Hfj. 

Már Sveinbjörnsson, Hafnarstjóri Hafnarfjarðarhafnar 
 

2 14.02. 2014         
Skipul.& bygg.sv. Hfj. 

Málfríður Kristjánsdóttir arkitekt/sérfræðingur hjá skipulags- og 
byggingarsviði Hafnarfjarðar 

3 17.02. 2014         
Dalvegur 18, Kópavogi 

Kristján Ásgeirsson arkitekt hjá Alark arkitektum, höfundur 
deiliskipulags Hafnarfjarðarhafnar 

4 19.02. 2014         
Fornubúðir 12 

Sigurður Ingi Bjarnason, gullsmiður, gallerí- og vinnustofueigandi í  
Fornubúðum.  Sign 

5 20.02. 2014         
Súfistinn, Hfj. 

Sigríður Björk Jónsdóttir, formaður skipulags- og byggingarráðs 
Hafnarfjarðar 
 

6 20.02. 2014         
Litlabæjarvör, Álftan. 

Jón Breiðfjörð Höskuldsson, formaður Bárunnar, félags 
smábátaeigenda í Hafnarfirði og Garðabæ 

7 20.02. 2014         
Strandgata 88, Þytur 

 Ragnar Hilmarsson, formaður Siglingaklúbbsins Þyts   
 og Friðrik Friðriksson arkitekt Þyts 

8 23.04. 2014         
Úthafsskip,Fjarðarg.13 

Haraldur Jónsson í Sjóla, framkvæmdastjóri , eigandi fasteigna á 
Flensborgarhöfn og Björn Indriðason umsjónarmaður fasteigna   
 

   

A 05.11. 2013         
Fornubúðir 8 

Soffía Sæmundsdóttir myndlistarkona, gallerí- og vinnustofueigandi  
Fornubúðum.  Málarinn við Höfnina 

B 01.10. 2013         
Ráðhús Hfj. Strandg. 6 

Marín Hrafnsdóttir, menningar- og ferðamálafulltrúi Hafnarfjarðar 

   Tafla 1:  Viðtöl - Listi yfir viðmælendur ásamt dagsetningum og staðsetningum viðtalanna. (GG, 2014) 

 
 

5.2  Viðtalsspurningar 

Við gerð spurninganna var lögð áhersla á að leitað yrði eftir áliti á atriðum sem falla undir 

eftirfarandi þemu, sem höfundur taldi mikilvægt að leita svara við: 

  1.  Mikilvægi  núverandi starfsemi á svæðinu.  

  2.  Mikilvægi arfleifðar á svæðinu. 

  3.  Mikilvægi tengingar svæðisins við miðbæ Hafnarfjarðar. 

  4.  Hvernig má með skipulagi auka samfélagslegt gildi svæðisins? 

  5.  Framtíðarsýn um uppbyggingu á svæðinu. 

  6.  Hvers konar mannlíf, útivist, afþreying og virkni á svæðinu? 
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Viðtalsspurningarnar sem voru til viðmiðunar voru nokkuð ítarlegar, flest viðtöl tóku u.þ.b. 

klukkustund. Áhersla var á að laga spurningar að viðmælendum og bæta við spurningum um 

sértæk atriði. Við gerð spurningalistans hafði höfundur einkum þrjú atriði í huga: 

 Leita eftir viðhorfum og áliti sérfróðra einstaklinga um svæðið um þætti sem snúa að 

annarri rannsóknarspurningu verkefnisins. 

 Öðlast þekkingu á svæðinu og næsta umhverfis þess. 

 Fá upplýsingar um ýmis sértæk atriði sem varða rannsóknina.  

 

Ekki var stuðst við fyrirmyndir í spurningagerð, en höfundur hafði kynnt sér og hafði til 

hliðsjónar meðferð spurninga í doktorsverkefni Dr. Bjarka Jóhannessonar, The Socio-Cultural 

Role of City and Neighbourhood Centres in Modern Society (Bjarki Jóhannesson, 1992). Þar 

var leitað eftir áliti sérfræðinga eins og hér er gert. 

Spurt var um álit, lýsingu, forgangsröðun eða væntingar eftir því sem við átti og voru 

spurningarnar hafðar til viðmiðunar í viðtölum 1 - 8. Auk þess voru spurningar sem lutu að 

núverandi ástandi, þörfum, ferðamönnum, nálægð við sjó og að mannlífi í Hafnarfirði 

almennt. Í upphafi viðtals voru viðmælendur spurðir hvort þeir búi í Hafnarfirði eða utan og 

hvort þeir hafi alist upp í Hafnarfirði. Viðtalsspurningarnar voru eftirfarandi: 

 

1.  Flensborgarhöfn - núverandi ástand og arfleifð 

 1.1.  núverandi ástand svæðisins almennt 

 1.2.  núverandi starfsemi á svæðinu 

 1.3.  önnur virkni á svæðinu 

 1.4.  ástand mannvirkja á svæðinu og mikilvægi þeirra 

 1.5.  mikilvægi arfleifðar og sögu á svæðinu 

2.  Flensborgarhöfn - staðsetning 

 Hverja álítur þú vera helstu kosti eða ókosti staðsetningar Flensborgarhafnar í 

 bæjarmyndinni í Hafnarfirði, ef höfð er í huga framtíðaruppbygging þar? 

  2.1.  almennt 

  2.2.  með tilliti til nálægðar við sjó 

  2.3.  með tilliti til nálægðar við miðbæinn í Hafnarfirði 

  2.4.  með tilliti til nálægðar við starfandi höfn 
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3.  Flensborgarhöfn - framtíðaruppbygging - framtíðarsýn 

  3.1.  framtíðarsýn fyrir svæðið almennt 

  3.2.  hvernig byggð? há byggð- lág byggð? Hversu há? Opin almenningsrými eða  

          þétt byggð? 

  3.3.  hvernig mannlíf og virkni? 

  3.4.  hvað telur þú mikilvægast? 

          a) að svæðið þjóni fyrst og fremst Hafnfirðingum 

                 b) að svæðið þjóni Hafnfirðingum, aðkomufólki og ferðamönnum 

  3.5.  hvað telur þú mikilvægast? 

          a) að svæðið byggist upp sem útivistarsvæði 

          b) að svæðið byggist upp fyrir afþreyingu 

         c) að lögð verði áhersla á athafnalíf á svæðinu 

         d) að lögð verði áhersla á athafnalíf, afþreyingu og útivist   

 3.7.   hvaða áhrif telur þú að nálægðin við sjóinn eigi að hafa á framtíðaruppbygg

          byggingu svæðisins? Hvert er hlutverk sjávarins í  því samhengi? 

 3.8.  hvernig telur þú að megi með skipulagi auka samfélagslegt gildi svæðisins? 

4.  Miðbærinn  í Hafnarfirði 

 4.1.  Telur þú að uppbygging við Flensborgarhöfn geti haft áhrif á miðbæ  

          Hafnarfjarðar? Ef svo, á hvaða hátt? 

 4.2.  Telur þú æskilegt að Flensborgarhöfn tengist miðbænum í Hafnarfirði eða  

         verði hluti hans  í upplifun og rými og þá með hvaða hætti? 

 4.3.  Hverja álítur þú vera helstu kosti og ókosti miðbæjarins?    

 

5.  Hafnarfjörður - mannlíf og ferðamenn 

 5.1.  Hvernig myndir þú lýsa mannlífinu í Hafnarfirði 

 5.2.  Telur þú að aðkomufólk, ferðamenn og aðrir sæki mikið til Hafnarfjarðar? 

 5.3.  Telur þú æskilegt að stuðla að eflingu ferðamannaiðnaðar í bænum? Á hvern 

          hátt gæti uppbygging við Flensborgarhöfn gæti styrkt það?              

Í viðtölum A og B voru spurningar ekki jafn ítarlegar, en þar var spurt um framtíðarsýn á 

svæðinu við Flensborgarhöfn og einnig um mannlíf og virkni.  Þau eru því tekin með í 

greiningu á þeim þemum. Í tveimur tilvikum voru viðmælendur tveir í viðtali. Í greiningum er 

ekki gerður greinarmunur á hvort einstaklingar voru einn eða tveir , hvert viðtal er 
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meðhöndlað sem eining. Sex viðmælenda eru búsettir í Hafnarfirði, fimm þeirra ólust upp í 

bænum og sex búa utanbæjar. 

 

5.3  Þemagreining viðtala 

Þegar kom að því að þemagreina viðtölin eftir þemunum sem getið er hér að framan, var hvert 

viðtal greint með tilliti til allra þema, síðan var hvert þema tekið saman úr öllum viðtölum. 

Hér á eftir er samantekt á þemagreiningum viðtala, en greiningin í heild kemur fram í viðauka 

ritgerðarinnar. 

 

Þema 1. Mikilvægi  núverandi starfsemi á svæðinu.      Viðtöl 1 - 8. 

Allir viðmælendur undirstrika mikilvægi þess að á svæðinu verði áfram smábátahöfn. Hluti 

þeirra telur að starfsemi smábátanna og siglingaklúbbsins eigi að efla. Fram kemur hjá 

nokkrum viðmælendum að Flensborgarhöfn þyki veðurfarslega afar góð smábátahöfn. Einnig 

kemur fram hjá þeim sem þekkja vel til að lítill hluti smábátaeigendanna stunda útgerð í 

atvinnuskyni, bátarnir væru að mestu leyti skemmti- og frístundabátar. 

Allir viðmælendur hafa orð á því að í komu skemmtiferðaskipa til Hafnarfjarðar felist 

tækifæri sem rétt sé að tengja nýtingu við Flensborgarhöfn á einhvern hátt, a.m.k. með góðri 

göngutengingu. Þeim er lagt við Suðurbakkann, rétt handan við hornið frá svæðinu.  

Fimm viðmælendur álíta að starfsemi list- og handverksgalleríanna fari vel með starfsemi 

smábátanna á svæðinu. 

Einn viðmælandi benti á að í Íshúsinu sé starfrækt eina almenna ísverksmiðjan á 

höfuborgasvæðinu. 

 

Þema 2. Mikilvægi arfleifðar á svæðinu.      Viðtöl 1 - 8. 

Helsta arfleifð: Atriði sem viðmælendur nefna sem helstu arfleifð á svæðinu að þeirra áliti 

1.   Höfnin sem elsti hluti Hafnarfjarðar og tíminn frá Þjóðverjunum, það að þeir 

 reistu fyrstu lútersku kirkju landsins á svæðinu og skírðu svæðið Flensborg. 

2. Smábátastarfsemi og bryggjur 

3. Fiskveiðar, skipasmíðar og lífið við sjóinn 

4. Smábáta- og grásleppumenning 

5. Fiskibærinn, hafnarstarfsemin. Svæðið sem upphafspunktur í sögu  bæjarins. 
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6. Engin arfleifð 

7. Elsta höfnin var hér og atvinnusagan  

8. Tengist sögu útgerðar í Hafnarfirði 

Skiptar skoðanir eru um helstu mannvirki á svæðinu, arfleifð og nýtingu þeirra. Meirihluti 

viðmælenda telur að engin arfleifð felist í mannvirkjum. Íshúsið og byggingar við slipp eru 

mest ræddar. Almennt er ekki tekin afstaða til nýlegri bygginga við Fornubúðir (verbúðir) og 

byggingar siglingaklúbbs. Samantekt á áliti viðmælenda um nýtingu Íshúss og bygginga við 

slipp eru sýnd á skífuritum hér fyrir neðan: 

   

Mynd 5.1: Viðhorf um framtíðarnýtingu bygginga við slipp. ( GG, 2014) 

 

   Mynd 5.2: Viðhorf um framtíðarnýtingu Íshússins. ( GG, 2014) 

 

 

Þema 3.  Mikilvægi tengingar svæðisins við miðbæ Hafnarfjarðar.      Viðtöl 1 - 8. 

 

Allir viðmælendur telja nálægð við miðbæinn vera kost fyrir uppbyggingu á svæðinu og nær 

allir álíta að uppbygging við Flensborgarhöfn gæti, ef vel tekst til, haft jákvæð áhrif á og 

styrkt miðbæinn, þau jákvæðu áhrif yrðu gagnkvæm. Flestir telja mjög mikilvægt að tengsl 

svæðisins við miðbæinn verði styrkt með bættu stígakerfi. Einn telur nauðsynlegt að byggja 
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upp og styrkja miðbæinn fyrst, áður en hugað er að tengslum á milli svæðanna. 

 

  

   Mynd 5.3: Tenging svæðisins við miðbæinn, helstu áherslur ( GG, 2014) 

 

 

Þema 4.  Hvernig má með skipulagi auka samfélagslegt gildi svæðisins?       Viðtöl 1 - 8. 

 

Helstu áherslur sem fram koma í viðtölum: 

 1. Framhald af Strandstíg meðfram sjó, afþreyingar og útivistarsvæði 

 2. Framhald af Strandstíg meðfram sjó, skapa umgjörð fyrir útivist og mannlíf  

 3. Viðhalda sögunni, tengja við miðbæinn, skapa umgjörð fyrir mannlíf 

 4.  Skapa umgjörð fyrir mannlíf, útivist og afþreyingu við sjóinn 

 5. Tengja Strandstíg við höfnina, efla tengingu við miðbæ og nærhverfin og útisvæði 

 6. Skapa umgjörð sem laðar að fólk og ferðamenn. Umbylta svæðinu. 

 7. Með starfsemi sem tengist sjó, ferðamönnum, götulífs- og strandmenningu 

 8. Auka atvinnustarfsemi á svæðinu. 

 

Þema 5.  Framtíðarsýn um uppbyggingu á svæðinu.    Samantekt úr viðtölum 1 - 8 og A - B 

1.  Útivistarsvæði og frístundasvæði tengt bátum, afþreyingarsvæði, njóta þess að horfa á lífið 

í kringum báta, dorga, borða fisk, setjast niður í góðu veðri og fá sér kaffisopa. Fyrirtæki 

tengd þessu, gistirými, gallerí og veitingahús. Opin almenningsrými sem tengjast bátum, 

7 

6 

1 
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Uppbyggingin gæti haft gagnkvæm jákvæð 

áhrif og styrkt miðbæinn     
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stígakerfi og flæði á milli    
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miðbæinn fyrst    
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framlengja gönguleið, lágreist byggð. Svæði verði stækkað og núverandi starfsemi efld. Taka 

svæðið til heildarendurskoðunar. 

2.  Áhersla á góða gönguleið meðfram ströndinni. Sambland af útivistarsvæði, verslunarsvæði 

og íbúðum. Leiksvæði, starfsemi úti og inni, opið svæði í góðu skjóli við starfsemi. Galleríin 

áfram á svæðinu. Fiskmarkaður, ferðaþjónusta, sala á sjávartengdri vöru. Lágreist byggð. 

Bjóða upp á upplifun við Flensborgarhöfn.  

3.  Lifandi almenningssvæði og frístundahöfn, starfsemi tengd því. Áherslan á styrkingu 

tengsla við miðbæinn, Flensborgarhöfn verði hluti miðbæjar með góðum göngutengingum. 

Galleríin áfram. Uppbygging fyrir ferðamenn. E.t.v. skip í dráttarbrautinni sem yrði nýtt t.d. 

sem leikhús eða veitingahús. Lágreist byggð. Stækka svæðið. 

4.  Útivistarsvæði. Afþreying, leiksvæði og opin almenningsrými.  Tiltölulega óbreytt ástand, 

en lagfæra og snyrta byggingar og umhverfi. Ekki byggja mikið, efla starfsemi smábáta. 

Göngustígur meðfram sjó. Uppbygging fyrir ferðamenn. Virkari starfsemi í verbúðum, gallerí 

og handverk, hönnun, listmálarar og kaffihús. Íshús nýtt sem listahús, kaffihús, gallerí og fyrir 

afþreyingu. Slippur nýttur sem sjóminjasafn, hafa bát til sýnis inni eða úti við slipp. 

5.  Gistiheimili, þjónusta, verslun og e.t.v. uppbygging fyrir ferðamenn. Frístundabátahöfn 

efld og e.t.v.stækkuð. Strandstígur tengist höfninni og svæðið tengist miðbæ. Bryggjur. 

Lágreist byggð. Nýta Íshús og slipp með nýtt hlutverk. Tenging við arfleifð er mjög sterk.  

6.  Enduruppbygging á svæðinu í heild, hreinsa og gera svæðið upp, umbylta því. Verslun og 

smálistamenn. Uppbygging fyrir ferðamenn. Nýta svæði við slipp til að viðhalda bátum. 

Stækka smábátahöfnina og efla smábátastarfsemina. 

7.  Starfsemi sem laðar fólk að, skapar líf og tengir höfnina við miðbæ. Breikka Strandstíginn 

og búa til áningarstað. Lágreist byggð. Stækka fjöruna. Svæði fyrir útihátíðahöld. Aðstaða til 

að taka upp báta við slipp. Fiskmarkaðstorg. Stækka smábátahöfnina. Áhersla á að tengja 

miðbæ og höfn í eina heild.  

8.  Endurbætur og uppbygging fyrir almenna atvinnustarfsemi án mikilla breytinga og nýta 

það sem fyrir er eða  umbylta svæðinu. Þá þarf það að vera raunhæft og arðbært. Eðlilegt að 

Strandstígur haldi áfram um svæðið. 
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A.  Gera mikið úr gamalli sögu, mikilvægt að halda í tengsl við höfnina og virkni sem tengist 

sjó. Þarf að ná fólki á svæðið, laða að meira mannlíf. Kaffihús og góða göngu- og hjólaleið í 

gegn.  Nýta svæðið fyrir ferðamennsku og menningu. 

B.  Svæðið er þegar mjög skemmtilegt með nýtingu í sjóbúðunum með sprotafyrirtækjum og 

galleríum. Uppbyggingu verði í þeim anda, lifandi höfn, samtvinna það með núverandi 

starfsemi. Ekki byggja upp aðeins fyrir ferðamennsku. 

 

 

Mynd 5.4: Myndræn túlkun 1 á framtíðarsýn allra viðmælenda um uppbyggingu á Flensborgarhöfn. Stuðst við 

Wordle orðagreiningu. Þau orð sem oftast birtast í texta eru stærst.  (wordle.net, GG 2014) 

 

Töluverður samhljómur er á milli hugmynda viðmælenda um framtíðaruppbyggingu á 

svæðinu. Mikil áhersla er á að Strandstígurinn haldi áfram og fari um svæðið meðfram sjó. 

Önnur atriði sem flestir eru sammála um eru að svæðið ætti að vera líflegt og aðgengilegt 

almenningi, áningastaður  þar sem hægt er að fylgjast með og njóta mannlífs og athafnasemi 

við höfnina. Bátarnir og starfsemi tengd þeim verði þungamiðjan á svæðinu. Margir tala um 

veitingastað, kaffihús, verslanir, markaði, ferðaþjónustu, gallerí og  listasmiðjur. Einnig eru 

flestir sammála um að byggðin skyldi vera lágreist og margir leggja áherslu á góð tengsl við 

miðbæinn. Nokkrir telja rétt að smábátahöfnin verði stækkuð og efld. Önnur helstu atriði sem 

eru nefnd eru leiksvæði, gistirými, bátur í eða við slipp, efld atvinnustarfsemi, einnig áhersla á 

að viðhalda sögu og arfleifð. 
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Þema 6.  Hvers konar mannlíf, útivist, afþreying og athafnalíf á svæðinu?   

Samantekt úr viðtölum  1 - 8 og A - B. 

1.  Útivist og afþreying sem tengist starfsemi smábátahafnar, bátaeigendur verði miðja 

mannlífs og virkni, hinir geti notið tilverunnar, dorgað með börnunum, keypt sér kaffi eða 

komið í land með fisk og getað eldað hann hér. Veitingahús og verslanir. Skipaviðgerðir í 

slippnum gætu verið aðdráttarafl. Það er mjög mikilvægt að koma göngustígnum upp með 

tengingu við göngustíg meðfram ströndinni. Fyrir Hafnfirðinga, aðkomufólk, ferðamenn. 

2.  Útivist og virkni. Gönguleið, áningarstaður og útivist meðfram sjónum er mjög mikilvæg 

fyrir mannlífið. Tónleikahald hugsanlegt ef það er inni. Menn geti safnast saman undir þaki 

og fylgst með hvað er að gerast á smábátahöfninni. e.t.v. einhver að selja fisk uppúr bát, 

sölumarkaður, fiskimarkaður. Fyrir Hafnfirðinga, aðkomufólk og ferðamenn. 

3.  Blanda saman frístundaiðju og atvinnustarfsemi, lifandi svæði þar sem menn eru bæði að 

vinna og leika sér. Þeir sem fara út á trillunum og á landi að laga bátana, þeir sem koma til að 

horfa á þá og krakkar að dorga. Iðandi mannlíf í bland við þá starfsemi sem er á svæðinu í 

dag. Fyrir Hafnfirðinga, aðkomufólk og ferðamenn. 

4.  Útivist, afþreying, leiksvæði og dorg. Kaffihús, virkari starfsemi í verbúðum, gallerí, 

handverk, hönnun og liststarfsemi. Sjóminjasafn. Starfsemi sem fær fólk til að koma og 

staldra við. Fyrir almenning og ferðamenn.  

5.  Frístundabátastarfsemi með annarri starfsemi. Sambland af útivist, afþreyingu og at-

hafnalífi. Blanda af ferðamennsku, þjónustu, gallerírekstri, verkstæðum, veitingastöðum og 

áningastöðum á gönguleið fyrir almenning. Bát uppí brautina á slipp og smáiðnaður með. 

Siglingar og hvalaskoðun fyrir ferðamenn. Fjölbreytt atvinnustarfsemi, e.t.v. gistiheimili.  

6.  Hugsanlegt að tengja smábátana ferðamennsku, hvalaskoðun, veitingastaður. Fyrir 

almenning og ferðamenn. 

7.  Blanda af mannlífi og atvinnulífi. Veitingahús og vinnustofur. Götumarkaðir og 

smáverslanir. Starfsemi sem tengist viðhaldi á bátum. Fyrir Hafnfirðinga, aðkomufólk og 

ferðamenn. 

8.  Efla atvinnustarfsemi á svæðinu. Hugsanlegt að byggja upp fyrir ferðamenn ef hugmyndir 

eru raunhæfar og arðbærar. Svæðið er líflegt á sumrin vegna smábátanna. 
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A.  Krakkar dorga á bryggju, karlar dytta að og fara út á bátunum, krakkar á litlum skútum. 

Laða að fleira fólk á svæðið og meira mannlíf með nýrri starfsemi.  

B.  Höfnin er lifandi höfn með fólk að störfum. Halda í það og sjá að athafnalíf og mannlíf 

hafnarinnar verði samtvinnað öðru í uppbyggingu. 

 

 

Mynd 5.5: Myndræn túlkun 2 á framtíðarsýn allra viðmælenda um mannlíf, útivist, afþreyingu og athafnalíf 

þegar kemur að nýtingu og uppbyggingu Flensborgarhafnar. Stuðst við Wordle orðagreiningu. Þau orð sem 

oftast birtast í texta eru stærst.  (wordle.net, GG 2014) 

 

Nær allir viðmælendur sjá fyrir sér að við Flensborgarhöfn verði sambland af mannlífi og 

atvinnulífi, af útivist, afþreyingu og starfsemi. Einnig að það verði boðið upp á þjónustu fyrir 

ferðamenn. Útivist og afþreying tengist athafnasemi smábátahafnarinnar og bryggjum. 

Menningarstarfsemi er einnig nefnd, s.s. tónleikahald og safn. Flestir telja að uppbygging eigi 

að laða að Hafnfirðinga, aðkomufólk og ferðamenn. 

 

5.4  Samantekt viðtala 

Tilgangur viðtalanna var annars vegar að fá álit viðmælenda og svara eftir því spurning-unni 

um hvernig auka megi fjölbreytni, gæði og framtíðarmöguleika svæðisins við 

Flensborgarhöfn með tilliti til mannlífs, útivistar, afþreyingar og/eða athafnalífs. Hins vegar 

að öðlast þekkingu um svæðið og nágrenni þess.  
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Viðtölin voru rannsókninni mjög gagnleg og nýttust á marga vegu. Í fyrsta lagi fékk höfundur  

með viðtölunum tækifæri til þess að kynna sér svæðið ítarlega frá mismunandi sjónarhornum í 

gegnum sérfróða einstaklinga og fékk þannig innsýn í atriði sem máli skipta að mati höfundar 

þegar hugað er að framtíðaruppbyggingu. Í öðru lagi nýttust ýmsar upplýsingar sem komu 

fram í viðtölunum mjög vel við að greina núverandi aðstæður og ástand svæðisins og ekki 

síður við greiningar á byggð, umhverfi, samfélagi, og greiningu á styrkleikum, veikleikum, 

ógnunum og tækifærum svæðisins (svót). Auk þess voru sjónarmið viðmælenda kölluð fram í 

viðtölunum varðandi framtíðarsýn og uppbyggingu við Flensborgarhöfn.  Þemagreiningar 

viðtalanna og samantekt á niðurstöðum þeirra eru lagðar til grundvallar þegar annarri 

rannsóknarspurningu af þremur er svarað. 

Eftirfarandi er samantekt á sjónarmiðum viðmælenda sem varðar rannsóknarsurninguna 

Hvernig má auka  fjölbreytni, gæði og framtíðarmöguleika svæðisins við Flensborgarhöfn 

með tilliti til mannlífs, útivistar, afþreyingar og/eða athafnalífs? 

Á Flensborgarhöfn verði áfram smábátahöfn, hún verði hugsanlega stækkuð og starfsemin 

efld. Starf siglingaklúbbsins fari vel með starfsemi smábátanna og verði því áfram á svæðinu, 

sem hentar vel fyrir smábáta og skútur, meðal annars vegna veðursældar. Einnig fylgir þeim 

aðlaðandi mannlíf sem almenningur hefur gaman af að fylgjast með. Starfsemi list- og 

handverksgalleríanna fari einnig vel með frístundabátastarfseminni. Rétt væri að skoða hvort 

nýta mætti hluta mannvirkja áfram í uppbyggingu svæðisins, um það eru þó skiptar skoðanir. 

Í því samhengi er mest rætt um slippinn og tengjast þær hugmyndir umræðu um arfleifð 

staðarins. Áhugi er fyrir tengingu við sögu og arfleifð svæðisins, hugmyndir um helstu 

arfleifð tengjast sögu útgerðar í Hafnarfirði, elsta hluta hafnarinnar, skipasmíðum, trillum og 

veru þýskra kaupmanna á svæðinu.  

Strandstígurinn verði framlengdur meðfram sjó um Flensborgarhöfn, með möguleika á áningu 

fyrir útivistafólk. Tryggja þarf góða göngutengingu við miðbæ Hafnarfjarðar og einnig 

Suðurbakka hafnarinnar þar sem skemmtiferðaskipin leggja að. Sumir telja æskilegt að 

Flensborgarhöfn og miðbærinn verði ein heild.  

Uppbygging miðist að öðru leyti að því að laða að Hafnfirðinga og aðkomna, meðal annars 

ferðamenn, og skapa umgjörð sem hvetur til iðandi mannlífs á svæðinu. Á svæðinu verði 

sambland af mannlífi og atvinnulífi.  Boðið verði upp á afþreyingu af einhverju tagi og 
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veitingahús og kaffihús verði á staðnum. Byggð á svæðinu verði lágreist og taki mið af 

nærliggjandi byggð. 

Mannlíf:  Mannlíf við Flensborgarhöfn styrki starfsemi miðbæjarins og það hafi gagnkvæm 

jákvæð áhrif á uppbyggingu á báðum stöðum. Mannlífið hverfist um starfsemi  sem fylgir 

frístundabátahöfninni, gallerí, verslanir, markaði, ýmsa þjónustu smærri fyrirtækja, afþreyingu 

og útivist. 

Útivist:  Útivistarmöguleikar verði á Strandstíg sem framlengist meðfram sjó við Flens-

borgarhöfn og á leiksvæðum. Á Strandstígnum verði áningarstaður fyrir útivistarfólk.  

Afþreying:  Veitingastaðir og  kaffihús, dorg á bryggjum, verslanir og markaðir með sölu á 

sjávartengdum afurðum. Aðstaða til að staldra við og njóta þess að fylgjast með mannlífinu 

við höfnina. Hugsanlega menningarstarfsemi, til dæmis aðstaða til tónlistarflutnings og/eða 

safn. 

 Athafnalíf:  Bátarnir og starfsemi tengd þeim verði þungamiðja athafnalífs. Starfsemi gallería 

og listasmiðja verði efld. Sjávartengd atvinnustarfsemi. Smærri fyrirtæki, verslanir og 

þjónusta, einhver ferðaþjónusta, ef til vill gistirými. Rekstur kaffihúss og veitingastaðar.  
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 6.  Greiningar   

Til þess að öðlast þekkingu og skilning á svæði sem skal skipuleggja er nauðsynlegt að greina 

svæðið. Þessi kafli fjallar um greiningar á helstu áhrifaþáttum á athugunarsvæðinu. Greining-

um er skipt í þrjá meginflokka, þ.e. byggð, umhverfi og samfélag. Að þeim loknum er gerð 

svótgreining.  Höfundur ákvað val á þáttum sem greindir eru eftir því sem rannsókninni vatt 

fram. Aðferðir í bókinni Urban Design - Method and Techniques (Moughtin, Cuesta, Sarris & 

Signoretta, 2007) eru að hluta hafðar til hliðsjónar í svótgreiningu og rýmisgreiningu, en þar 

er að finna leiðarvísi við undirbúning skipulags, m.a. með áherslu á forsögu og framtíðarspá, 

takmarkanir og tækifæri, rýmisgreiningar og sjónræna þætti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                     Mynd 6.1: Yfirlit yfir greiningar á athugunarsvæðinu. (GG, 2014) 

 

6.1  Byggð 

Greiningar á byggð og manngerðu umhverfi. Gerð er grein fyrir ástandi og núverandi stöðu á 

athugunarsvæðinu, starfsemi og mannvirkjum, þróun Flensborgarhafnar frá 1969, tengsl við 

miðbæinn og nærliggjandi byggð eru greind, byggðamynstur og aðgengi og umferð.  

Byggð  Þróun Flensborgarhafnar 1969 - 2012  

 Núverandi staða. Mannvirki, starfsemi, 
skipulag 

 Tengsl við miðbæ og nærliggjandi byggð 

 Aðgengi og umferð 

 Minjar og arfleifð 

Umhverfi 

Samfélag 

 Veðurfar  

 Aðrir umhverfisþættir  

 Nálægðin við sjóinn   

 Sjónlínur  

 Landgreining 

 Bæjarsamfélagið í Hafnarfirði  

 Mannlíf í bænum 

 Frístundabátahöfn 

 Notendur og hagsmunaaðilar  

 Útivist og afþreying 

 Annað athafnalíf 

Svót  Styrkleikar, veikleikar, tækifæri og ógnanir 
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6.1.1   Þróun Flensborgarhafnar 1969 - 2012 

 

 
Mynd 6.2: Loftmyndir, Flensborgarhöfn 1969, 1977, 1987 og 1996.  Heimild: Byggðasafn Hafnarfjarðar 

 

 

     Mynd 6.3:  Loftmynd af Flensborgarhöfn og nærliggjandi byggð árið 2012         Heimild: Hafnarfjarðarhöfn 

Flensborgarhöfn 
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6.1.2  Núverandi staða.  

Starfsemi, mannvirki, skipulag    

    

 

Strandgata 82 - 84: Á slipplóðinni, fyrrum 

athafnasvæði Drafnar, hefur verið unnið að 

skipasmíðum frá því snemma á 19. öld. 

Byggingar sem standa á lóðinni voru 

reistar af Skipasmíðastöðinni Dröfn á 

tímabilinu 1942 til 1970. Slippstarfsemin 

var öflug og þarna var rekinn slippur fram 

á þessa öld. Síðan hefur lítil starfsemi verið 

í byggingunum og litlar líkur á að þar verði 

settur upp slippur að nýju. Spilhús og 

brautir eru ónýtar og kostnaðarsamra 

lagfæringa þörf. Í dag er húsnæðið í útleigu 

undir vélsmiðju, járnsmiðju og geymslur 

(Ásgeir Guðmundsson, 1983; Byggðasafn 

Hafnarfjarðar 2014; Björn Indriðason, 

viðtal 8, 2014).    

Strandgata 88: Siglingaklúbburinn Þytur 

reisti sér húsnæði árið 1999 á Flensborgar-

höfn. Í kringum húsið er afgirt lóð sem þeir 

hafa til umráða og í húsinu er bæði báta-

skýli og félagsaðstaða. Flotbryggja ætluð 

seglbátunum er framan við bygginguna. 

Siglingaklúbburinn stendur fyrir sumar-

námskeiðum fyrir börn og unglinga sem 

setja svip á Flensborgarhöfnina á meðan 

þau standa yfir (Siglingaklúbburinn Þytur, 

2014; Már Sveinbjörnsson, viðtal 1, 2014). 

 

Mynd 6.4: Byggingar við slipp. Strandgata 82 - 84. 

(GG, 2014) 

 

 

 Mynd 6.5: Slippbraut (GG, 2014) 

 

 

Mynd 6.6: Siglingaklúbburinn Þytur. Strandgata 88. 

(GG, 2014) 
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Strandgata 90:  Íshús Hafnarfjarðar 

byggðist upp í mörgum áföngum, en elsti 

hluti þess sem nú  stendur er frá því um 

eða stuttu fyrir miðja síðustu öld, 

byggingarár hefur ekki fengist staðfest. 

Síðasta viðbyggingin er frá árinu 1992. 

Íshúsið hefur hýst ýmis konar starfsemi, 

t.d. fiskeldi, um tíma var þar sláturhús, en 

lengst af fiskvinnsla. Fiskvinnslu-

starfseminni var hætt árið 1999, en 

fyrirtækið Hafnarfell rekur þar nú 

frystigeymslur og er með ísframleiðslu til 

að selja um borð í báta, til Fiskmarkaðarins 

og fiskvinnslufyrirtækja. Að öðru leyti er 

húsnæðið að mestu leigt út sem geymslur  

(Ásgeir Guðmundsson, 1983; Haraldur 

Jónsson & Björn Indriðason, viðtal 8 

2014).   

Fornubúðir 8, 10 og 12: Byggingarnar þrjár 

sem standa vestast á svæðinu voru upp-

haflega byggðar sem verbúðir fyrir smá-

bátaeigendur á tímabilinu 1985 -1991 

(Þjóðskrá Íslands - Fasteignaskrá, 2014). 

Enn eru þar einhverjir trillukarlar með 

aðstöðu, en þar eru nú starfrækt smáfyrir-

tæki af ýmsum toga. Má þar nefna fjórar 

vinnustofur listamanna og handverksfólks, 

fiskverkanda, verkfræðings, söluskrifstofu 

fyrir sjávarafurðir og verkstæði fyrir 

bílaviðgerðir (Már Sveinbjörnsson, viðtal 

1, 2014). 

Óseyrarbryggja var fullgerð árið 1976, hún 

er að verða úr sér gengin og á næstu 10-15 

 

Mynd 6.7: Íshúsið. Strangata 90. (GG, 2014) 

 

 

 

Mynd 6.8: Verbúðir. Fornubúðir 8, 10 og 12. 

(GG,2014) 

 

 

Mynd 6.9: Elsta flotbryggjan og Óseyrarbryggja í 

bakgrunni (GG, 2013) 

 



50 

 

árum þarf að byggja nýja bryggju. Trillu-

bátabryggja, skábraut út í sjó, var byggð 

1977, við hliðina á vestustu verbúðinni. 

Þar er hægt að draga bátana upp til við-

halds og þrifa, smábátaeigendur hafa 

aðgang að vatni við Óseyrarbryggju (Björn 

Pétursson et al. 2012; Már Sveinbjörnsson, 

viðtal 1, 2014).   

Á smábátöfninni var fyrsta flotbryggjan 

sett upp við Óseyri árið 1969. Upphaflega 

var smábátahöfnin fyrir menn sem 

stunduðu fiskveiðar, en það hefur breyst 

mjög undanfarin 20 ár. Í dag er innan við 

10% smábátaeigenda sem stunda útgerð í 

atvinnuskyni. Smábátarnir eru flestir 

frístunda- og skemmtibátar. Í Flensborgar-

höfn eru  flotbryggjur fyrir allt að hundrað 

báta. Básar eru vel nýttir og líkur eru taldar 

á að starfsemi í kringum smábátana fari 

vaxandi. Skútum fer einnig fjölgandi eftir 

að siglingaklúbburinn kom sér upp aðstöðu 

á svæðinu. Flotbryggjurnar eru þokkalega 

góðar, en eru að verða úreltar því bátarnir 

eru að stækka (Björn Pétursson & Steinunn 

Þorsteinsdóttir, 2012; Már Sveinbjörnsson, 

2014, viðtal 1; Jón Höskuldsson, viðtal 6, 

2014).   

Garður á norðurmörkum svæðisins var 

byggður 1995 - 1997 til þess að verja 

Flensborgarhöfn fyrir sjávargangi, grjót- 

og aurburði, áður en hann var reistur var 

töluverður órói í suðaustan- og suðvestan- 

 

Mynd 6.10: Smábátar við flotbryggjur (GG, 2014) 

 

 

 

Mynd 6.11: Dráttarspil við slipp. Grjótvarnargarður 

við mörk svæðisins í bakgrunni. (GG, 2014) 

 

 

 

Mynd 6.12:  Bátar á landi í geymslu (GG, 2014) 
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áttum. Flotbryggjur eru ekki mjög sterkar 

og bátarnir eru viðkvæmir, en nú er 

smábátahöfnin mjög vel varin (Már 

Sveinbjörnsson, viðtal 1, 2014).  

Tveir minnisvarðar eru á svæðinu við sitt 

hvorn enda þess. Minnisvarði um fyrstu 

lútersku kirkjuna á Íslandi, sem þýskir 

kaupmenn reistu, stendur nálægt Óseyrar-

bryggju. Talið er að kirkjan hafi staðið á 

þessum slóðum í nær 200 ár. Minnisvarð-

inn var reistur árið 2003 og var hannaður 

af þýskum listamanni, Hartmut Wolf. Um 

minnismerkið segir í frétt Morgunblaðsin 

við afhjúpun verksins: „Það myndar tákn-

rænan gotneskan boga úr íslensku grjóti og 

er 6,5 m hátt. Því er ætlað að vera eins 

konar hlið sem vísa á til sögunnar, sam-

skipta þýskra sæfara við Íslendinga til 

forna. Er boginn og hugsaður sem gluggi 

sem vísar veginn til framtíðar“ (Mbl,2003). 

Hinn minnisvarðinn stendur við enda 

Strandstígsins handan grjótvarnargarðsins 

Hann var gjöf vinabæjar Hafnarfjarðar, þ.e. 

Cuxhaven, í tilefni af 25 ára vinabæjar-

sambands bæjanna.  Minnisvarðinn er 

líkan af innsiglinga- og bæjarmerki 

Cuxhaven, hann var reistur í október 2013 

og er um 4m að hæð (Már Sveinbjörnsson, 

viðtal 1, 2014). 

Olíutankar vestan Verbúðanna eru tveir. 

Þeir eru niðurgrafnir, annar þeirra er hálfur  

 

Mynd 6.13: Minnisvarði um fyrstu lútersku 

kirkjuna (GG, 2014)  

 

 

 

Mynd 6.13: Minnisvarði frá vinabænum Cuxhaven 

(GG, 2014) 

 

 

Mynd 6.14: Ástand svæðis (GG, 2014) 
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uppúr jörð og steinhleðsla í kringum hann. 

Þriðji olíutankurinn er staðsettur við enda 

einnar flotbryggjunnar á móts við Siglinga-

klúbbinn Þyt.  

Á Suðurhöfninni nálægt mörkum Flens-

borgarhafnar eru  veitingastaðurinn Kænan 

og Fiskmarkaðurinn.Viðskiptavinir Fisk-

markaðarins kaupa þar fisk í stórum 

skömmtum og er oft mikið um að vera í 

kringum það. Kænan tengist smábáta-

höfninni og er nokkuð lifandi staður. 

Þangað sækir fólk sem vinnur við höfnina, 

þar er opið á dagvinnutíma á virkum 

dögum. Staðurinn er mikið sóttur í hádegi, 

m.a. af vörubifreiðastjórum og stundum 

skapast umferðaröngþveiti þar vegna þess 

(Már Sveinbjörnsson, viðtal 1, 2014). 

Bílastæði, akvegir og aðrir yfirborðsfletir á 

svæðinu er ekki í góðu ásigkomulagi og 

við sumar byggingarnar hefur safnast fyrir 

rusl og annað þarf að fjarlægja vegna 

niðurníðslu.  

Strandstígurinn liggur meðfram ströndinni 

fyrir botni Hafnarfjarðar og er fjölsóttur, 

hann endar við norðurmörk svæðisins að 

austanverðu.  

Gildandi deiliskipulag fyrir Flensborgar-

höfn er frá árinu 2000 (breytt lítillega 

2005). Skipulagið, sem er hluti af 

deiliskipulagi Suðurhafnar gerir ráð fyrir 

nýbyggingarreitum meðfram Strandgötu  

Mynd 6.15: Ástand svæðis (GG, 2014) 

 

Mynd 6.16: Ástand svæðis (GG, 2014) 

 

Mynd 6.17: Ástand svæðis (GG, 2014) 

 

 

Mynd 6.18: Ástand svæðis (GG, 2014) 
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(slippur og Íshús víki) og nýtingarhlutfalli 

allt að 0,6. Þar er einnig gert ráð fyrir stóru 

bílastæði sem þekur stóran hluta svæðisins. 

Samkvæmt deiliskipulaginu verður reitur 

2.1 á deiliskipulagsuppdrætti (mynd 6.19) 

beint vestur af Flensborgarhöfn nánast 

allur endurbyggður (Alark arkitektar, 

2000). Deiliskipulagið tekur mið af 

þágildandi aðalskipulagi, sem m.a. gerði 

ráð fyrir íbúðabyggð á svæðinu.  

Í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013 - 2025, 

er gert ráð fyrir að Flensborgarhafnar-

svæðið verði hafnarsvæði með heimild 

fyrir verslunar- og þjónustustarfsemi sem 

tengist höfninni og frístundasiglingum 

(Hafnarfjarðarbær, 2014b) og  (Hafnar-

fjarðarbær 2014c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6.19: Gildandi deiliskipulag fyrir svæðið við 

Flensborgarhöfn.  Heimild: Alark arkitektar, 2000. 

 

  

Mynd 6.20: Strandstígur  (GG, 2014) 
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6.1.3  Tengsl svæðisins við miðbæ og nærliggjandi byggð                                  

Þegar hugað er að enduruppbyggingu Flensborgarhafnar er mikilvægt að meta svæðið í stærra 

samhengi, ekki síst vegna nálægðar við miðbæ, höfn og íbúðabyggð.   

Í Hafnarfirði er gamalgróinn sögulegur miðbæjarkjarni. Hluti af heildstæðri eldri byggð teygir 

anga sína inn á miðbæjarsvæðið og setur svip sinn á hann. Miðbærinn hefur þó byggst upp á 

ýmsum tímaskeiðum og bera húsagerðir svipmót af því. Styrkur miðbæjarins liggur í einni 

aðalgötu, Strandgötunni, sem mótar ás á milli tveggja fjölsóttra menningarstofnana, þ.e. 

Bókasafns Hafnarfjarðar annars vegar og lista- og menningarmiðstöðvarinnar Hafnarborgar 

hins vegar. Nokkrar götur þvera ásinn frá aðlægum hverfum og við sitt hvorn enda hans er 

stutt í útivistarsvæði, lystigarðinn Hellisgerði að norðanverðu og Lækinn að sunnanverðu. 

Miðbærinn er miðstöð þjónustu, verslunar og menningar og hefur alla burði til að verða 

öflugur miðbær ef vel er hlúð að. Vandaðar sérverslanir við Strandgötu, söfn og veitinga-

staðir, opinberar stofnanir og verslunarmiðstöðin Fjörður er meðal þess sem er á miðbæjar-

svæðinu (Sigríður Björk Jónsdóttir, viðtal 5, 2014; Marín Hrafnsdóttir, viðtal B, 2013). Í 

öllum viðtölum rannsóknarinnar kom fram að mannlíf í miðbænum sé dauflegt, sem bendir til 

þess að þörf sé á uppbyggingu sem laðar fólk að. 

 

 

Mynd 6.21:  Horft frá Flensborgarhöfn í átt að miðbæ Hafnarfjarðar. (GG, 2013). 
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Á milli Flensborgarhafnar og miðbæjarins er óskert sjónlína og aðeins um 700m göngufjar-

lægð frá nyrsta hluta slippsvæðis að Hafnarborg. Strandstígurinn liggur meðfram strand-

lengjunni framhjá miðbænum að lóðarmörkum slipplóðar. Hann tengir svæðin saman. Á þeirri 

leið er m.a. Hafnarfjarðarkirkja, Tónlistarskólinn, íþróttahús, Fjörukráin og Víkingaþorpið. 

 

     

 

Mynd 6.22: Yfirlitsmynd yfir Flensborgarhöfn. Íbúðabyggð í bakgrunni. (GG, 2013) 

 

Flensborgarhöfn liggur í kvos innst í firðinum. Yfir svæðinu til suðurs og austurs hvílir gróin  

íbúðabyggð Suðurbæjarins í töluverðum landhalla, 2ja til 3ja hæða há. Suðurbærinn, þ.e. 

byggðin sunnan Hamars, er að hluta til frá byrjun 20. aldar, hverfin þar byggjast síðan upp 

fram eftir öldinni. Stór hluti byggðarinnar á þessu svæði er frá því um miðbik aldarinnar, en 

elstu hús hverfisins eru flest við Suðurgötu. Snemma á síðustu öld lá leiðin til Suðurnesja um 

þá götu. Suðurbær skiptist í Kinnar, Öldur og Hvamma. Hvammahverfið, sem stendur ofan 

eldri byggðar í brekkunni, byggðist síðast þessara hverfa, skipulag þess var samþykkt 1987. 

Handan hafnarsvæðisins og atvinnusvæðis vestur af því eru íbúðahverfi Holtsins, er byggðust 

upp annars vegar um 1960 og hins vegar uppúr 1990 (Málfríður Kristjánsdóttir, Sigurður 

Harðarson, Þormóður Sveinsson & Katrín Gunnarsdóttir, 2013). Byggðin og gróðurinn í 

hverfunum veitir gott skjól við Flensborgarhöfn fyrir suðaustlægum vindáttum og er svipmót 

hverfanna nokkuð heillegt. Í Suðurbænum er meðal annars sundlaug, Flensborgarskóli, 

Karmelklaustrið, St. Jósepsspítali og Víkingaþorpið. Á Hvaleyri er góður golfvöllur og við 

Hvaleyrarlón er friðlýstur fólkvangur. Vestan Flensborgarhafnar er athafnasvæði hafnarinnar. 

Svæðið sem liggur næst kemur til með að verða endurbyggt að mestu leyti innan tíðar að sögn 

hafnarstjóra (Már Sveinbjörnsson, viðtal 1, 2014).  

Slippur Þytur Íshús 
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Mynd 6.23:  Flensborgarhöfn og nærliggjandi byggð. (GG, 2013) 

 

Kevin Lynch er einn af þekktari fræðimönnum á sviði borgarskipulags. Hann veltir fyrir sér 

hvaða merkingu fólk leggur í borgarumhverfi í bókinni The image of the City, þar sem hann 

fjallar um fimm lykilþætti í umhverfinu sem hafa áhrif á hvernig notendur þess kortleggja það 

í huga sér. Þættirnir eru leiðir, mótpunktar, skil, svæði og kennileiti. Með því að rýna í þessa 

þætti er hægt að rýmisgreina umhverfið og nota aðferðina sem hjálpartæki við skipulag og 

hönnun svæðis (Lynch, 1960). Skilgreining Lynch á fimm lykileinkennum er eftirfarandi: 

Leiðir (paths): Eru mikilvægasti þátturinn, því eftir þeim ferðast fólk um svæði og færir sig á 

milli staða, t.d. gangstígar eða bílvegir heyra undir slíkar leiðir. 

Mótpunktar (nodes):  Miðjur, staðir þar sem fólk kemur saman eða mætist, t.d. torg, markaðir 

eða þar sem leiðir mætast. 

Skil (edges): Línuleg einkenni í umhverfinu sem skilja svæði að og ekki heyra undir leiðir. 

Svæði (district): Hvert svæði hefur ákveðin sérkenni, geta verið hverfi. 

Kennileiti (landmark): Oft mikilvægar byggingar eða náttúrufyrirbæri sem eru áberandi og 

sjást gjarnan úr fjarlægð. Geta þjónað sem viðmið og gagnast ókunnugum við að rata um og 

ná áttum. 

Á eftirfarandi korti er aðferð Lynch  notuð til að greina tengsl Flensborgarhafnar við nálæga 

byggð og miðbæ.                   
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Mynd 6.24: Rýmisgreining -Tengsl við miðbæ og nálæga byggð eftir aðferðum Kevin Lynch, skema (GG, 2014) 

 

Á mynd 6.24 kemur fram hvernig svæðið við Flensborgarhöfn tengist miðbænum og nær-

liggjandi byggð með tilliti til fimm mikilvægra þátta hins byggða umhverfis, sem Lynch 

skilgreinir. Út frá skemanu má álykta um nýjar tengileiðir og staðsetningu nýrra mótpunkta. 

Skilin veita upplýsingar um rýmið á milli miðbæjar og Flensborgarhafnar og einnig kemur 

fram að eitt helsta kennileiti Hafnarfjarðar, þ.e. Hamarinn, blasir við frá Flensborgarhöfn. 

Einnig blasir kirkjuturn Hafnarfjarðarkirkju við og kennileiti miðbæjarins. Aðferðafræði 

Lynch er notuð við stefnumótun og tillögugerð í lok verkefnisins (sjá 9. kafla) til að styrkja 

leiðir, mótpunkta, kennileiti og svæðiseinkenni með tilliti til miðbæjar og nálægrar byggðar. 

Önnur leið til þess að rýmisgreina svæði í byggðu umhverfi er að horfa á mynstur byggðar, 

þar sem aðeins byggingarmassinn er auðkenndur á korti. Rýmin á milli byggingarmassa koma 

þá betur í ljós. Á þann hátt má á auðlesinn hátt átta sig á áferð og þéttleika byggðarinnar og 

formi rýmanna sem mótast af  útveggjum bygginga. „Útveggir húsa ... gegna mikilvægu 

hlutverki í borgarlandslaginu. Útveggur afmarkar ekki aðeins innra rými byggingar heldur 

myndar hann einnig umgjörð ytra rýmisins og verður hluti af ramma þess borgarlandslags sem 

borgarbúar lifa og hrærast í“ (Sigríður Kristjánsdóttir, 2008, 30).  

Leiðir: 

Mótpunktar: 

Kennileiti: 

Skil: 

Svæði: 
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Á korti á mynd 6.25  er rýnt í byggðamynstur Flensborgarhafnar og nærliggjandi byggðar. 

Horft er til byggðarinnar í samhengi miðbæjar, íbúðabyggðar og hafnar. Á kortinu má lesa 

mælikvarða byggðarinnar og átta sig á rýmum á milli bygginga. Einnig kemur fram smágert 

byggðamynstur eldri íbúðahverfa sunnan og vestan svæðisins, sem teygir sig inn í hluta mið-

bæjar. Byggðamynstur hafnarinnar er stórgerðara. Ósamstæð mannvirki við Flensborgarhöfn 

eru af ýmsum stærðum. Þar myndar hvorki byggð né rými á milli bygginga heildstæðan svip. 

 

Mynd 6.25: Byggðamynstur   Heimild: Hafnarfjarðarbær, 2014e 

 

6.1.4  Aðgengi og umferð 

Flensborgarhöfn er vel tengd allri akandi umferð sem á leið um Hafnarfjörð. Strandgata, sem 

er við mörk svæðisins, liggur í beinu framhaldi af Reykjavíkurvegi, einni helstu umferðaræð 

til bæjarins frá þéttbýli höfuðborgarsvæðisins. Strandgata tengist einnig Reykjanesbraut og 

um leið umferð um Reykjanes og íbúðabyggð í bænum sunnanverðum. Íbúðahverfin austan 

og norðan svæðisins tengjast Strandgötu um Lækjargötu og Vesturgötu, auk Reykjavíkur-

vegar. Það er því greið leið að Flensborgarhöfn úr öllum áttum fyrir akandi vegfarendur, bæði 

íbúa Hafnarfjarðar og aðkomufólk, m.a. farþega frá Keflavíkurflugvelli. Þeir vegfarendur sem 

ferðast með almenningsvögnum eiga einnig greiðan aðgang að Flensborgarhöfn, því við 

Höfn 

Miðbær 

Flensborgarhöfn 
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suðurenda svæðisins er strætisvagnastöð þar sem um fara vagnar sem tengjast íbúðabyggð og 

höfuðborgarsvæðinu í heild. Aðgengi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur er ekki jafn gott. 

Strandstígurinn, sem er stofnstígur, endar við mörk Flensborgarhafnarsvæðisins. Samkvæmt 

Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013 - 2025 er stefna bæjarins að hann tengi strandlengjuna frá 

Langeyri að Hvaleyrarlóni (Hafnarfjarðarbær, 2014a). Nánar er fjallað um Strandstíginn og 

tengingar fyrir göngu- og hjólreiðafólk í kafla 6.3.5. 

 

 

Mynd 6.26:  Samgönguleiðir sem liggja að Flensborgarhöfn (Hafnarfjarðarbær 2014e, GG,2014) 

 

Við suðurmörk athugunarsvæðisins tengjast Strandgata, Hvaleyrarbraut og Fornubúðir um 

hringtorg (Flensborgartorg). Þar getur umferð verið þung og erfið, enda tekur hringtorgið m.a. 

við umferð vöruflutninga frá höfninni um Fornubúðir, umferð frá atvinnuhverfi um Hvaleyr-

arbraut og allri almennri umferð um Strandgötu, m.a. með tengingu við Reykjanes. Auk þess 

er lágvöruverslunin Krónan staðsett við hringtorgið með beina aðkomu að því frá bílastæði.  

Samkvæmt upplýsingum Umhverfis- og hönnunardeildar Hafnarfjarðar hefur umferðar-

talning ekki farið fram síðustu ár, en umferðartalning frá 2008 sýnir að 19.5 þúsund bílar á 

Frá höfuðborgarsvæði 

og íbúðabyggð 

Frá Reykjanesbraut 

og íbúðabyggð 

Frá Reykjanesbraut 

og íbúðabyggð 

Flensborgar 

höfn 

Frá miðbæ 

Frá atvinnusvæði 

og íbúðabyggð 

Frá höfn 
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sólarhring fóru þá um Strandgötu við Flensborgartorg og tæplega 12 þúsund um Hvaleyrar-

braut hinum megin torgsins. Samkvæmt sama aðila er umfeðarmagn svipað nú, eftir að hafa 

minnkað fyrstu árin eftir efnahagshrun. Umferðarspá frá 2012 gerir ráð fyrir lítilli sem engri 

aukningu umferðarmagns á Strandgötu (Hafnarfjarðarbær, 2014a).  Kortið sem hér fylgir 

sýnir talningu sólarhringsumferðar haustið 2008. 

 
Mynd 6.27:  Sólarhringsumferð. Talning 2008. (þús bílar/sólarhr) 

 Heimild: Umhverfis- og hönnunardeild Hafnarfjarðarbæjar 
 

Aðgengi inn á svæðið við Flensborgarhöfn og um það er ekki aðlaðandi fyrir gangandi og 

hjólandi vegfarendur, og er landið að hluta til fremur erfitt yfirferðar. Hægt er að aka víða um 

svæðið og leggja bifreiðum í ómerkt stæði, akvegir eru að hluta malbikaðir.  

 

 

Mynd 6.28: Hafnarsvæði Suðurhafnar 2012. Merkt svæði nýtur hafnarverndar. Heimild: Hafnarfjarðarbær 2014e 

Hafnarvernd 
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Umferð hafnarinnar fer um Flensborgartorg og hluti vöruflutninga til og frá höfn fer um 

Fornubúðir. Suðurbakkinn frá Óseyrarbryggju og Hvaleyrarbakkinn eru lokaðir allri almennri 

umferð vegna ákvæða um hafnarvernd, þar er virknin mest í kringum vöruflutningana og aðra 

starfsemi hafnarinnar (Már Sveinbjörnsson, viðtal 1, 2014). Óseyrarbraut og þvergötur á hana 

að hafnarbakkanum eru opnar almennri umferð. Skemmtiferðaskip hafa lagt við austanverðan 

Suðurbakkann, skammt frá Óseyrarbryggju. 

 

6.1.5  Minjar og arfleifð 

Engin mannvirki eða náttúrufyrirbæri á svæðinu njóta sérstakrar verndar (Hafnarfjarðarbær, 

2014a). Samkvæmt Katrínu Gunnarsdóttur (sbr.tölvubréf 27. mars 2014) fornleifafræðingi hjá 

Byggðasafni Hafnarfjarðar hefur svæðið við Flensborgarhöfn ekki verið fornleifaskráð og 

ekki hafa fundist minjar þar, en til er örnefnaskrá Ófriðarstaða þar sem er að finna helstu 

örnefni á svæðinu frá gamalli tíð. Varðandi arfleifð vísast til umfjöllunar í kafla 5.3 um 

þemagreiningu viðtala, þar sem þema 2: mikilvægi arfleifðar á svæðinu er greint. Þar er 

viðhorfum viðmælenda um helstu arfleifð sem tengist svæðinu lýst.  

 

 

6.2  Umhverfi 

Skoðun leiddi í ljós að engar rannsóknir hafa verið gerðar á náttúrufars- og umhverfislegum 

þáttum á svæðinu við Flensborgarhöfn. Landgreining, veðurfar, ástand andrúmslofts og 

sjávar, þýðing nálægðar við sjóinn og helstu sjónlínur frá svæðinu er meðal þess sem fjallað 

er um í greiningum á umhverfi. Í landgreiningu er höfð hliðsjón af aðferð sem lýst er í 

greinargerð um deiliskipulag Öskjuhlíðar - Nauthólsvíkur (Yngvi Þór Loftsson, 1998). Horft 

er til mælinga um veðurfar og loftgæði sem voru gerðar á þeim stað sem næstur er vettvangi. 

Einnig er stuðst við ritaðar heimildir, greiningar viðtala og gagnlegar upplýsingar sem komu 

fram í viðtölum, m.a. við Má Sveinbjörnsson hafnarstjóra, sem hefur starfað við Hafnar-

fjarðarhöfn síðastliðin 20 ár og þekkir mjög vel til svæðisins.  

 

6.2.1  Veðurfar 

Áður fyrr var höfnin  opin og óvarin fyrir vestanátt, en skjólgóð fyrir austan-, sunnan- og 

norðanáttum. Eftir  byggingu hafnargarða norðan og sunnan megin var höfnin betur varin 

fyrir ágangi vestlægra átta (Björn Pétursson & Steinunn Þorsteinsdóttir, 2012).   
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Suðaustan og vestlægar áttir geta blásið við Hafnarfjarðarhöfn, þó er fjörðurinn að jafnaði 

nokkuð lygn. Esjan veitir gott skjól fyrir norðanáttinni. Staðbundnar aðstæður ráða oft miklu 

um vindafar. Þar sem Flensborgarhöfn er staðsett innst í fjarðarbotninum er hún vel varin fyrir 

vindum, ekki síst vegna byggðar og gróðurs í nærliggjandi hverfum sunnan og austan 

hafnarinnar. Það eru vestlægar áttir sem helst geta náð sér aðeins niður á svæðinu við 

Flensborgarhöfn (Már Sveinbjörnsson, viðtal 1, 2014). 

Öll byggð umhverfis Flensborgarhöfn er lágreist, að jafnaði 3ja hæða byggingar. Svæðið er 

opið á móti sjó til norðurs, að vestanverðu eru hafnarmannvirkin á jafnsléttu og íbúðabyggð 

stendur í aflíðandi brekku ofan hafnarinnar sunnan og  austan svæðisins. Byggð og landslag 

varpa ekki skugga á Flensborgarhöfn og er hún því sólrík á björtum dögum.  

Hafnarfjarðarhöfn rekur sjálfvirka veðurstöð á Suðurbakka hafnarinnar. Verkfræðistofan 

Vektor sér um skráningar á veðurmælingum fyrir höfnina (óbirt gögn).  Staðsetning 

veðurathugunarstöðvarinnar er um miðbik hafnarbakkans við Suðurhöfnina, fyrir opnum 

flóanum í um það bil 500 metra fjarlægð frá Flensborgarhöfn. Eftirfarandi vektorvindrósir 

sýna mælingar á Suðurbakka hafnarinnar árin 2012 og 2013. Þær gefa til kynna stærð 

vindstyrkja.  Mælingar eru sýndar fyrir allt árið annars vegar og hins vegar fyrir tímabilið frá 

byrjun maímánaðar til septemberloka, það er á þeim árstíma sem er mest um að vera á 

smábátahöfninni. 

 

 

 

 

Mynd 6.29: Vektorvindrós fyrir allt árið 2012.   Heimild: Hafnarfjarðarhöfn 
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Mynd 6.30: Vektorvindrós fyrir 1.5. - 30.9. 2012. Heimild: Hafnarfjarðarhöfn 
 
 

 
Mynd 6.31: Vektorvindrós fyrir allt árið 2013.   Heimild: Hafnarfjarðarhöfn 

 
 

 
Mynd 6.32: Vektorvindrós fyrir 1.5. - 30.9. 2013. Heimild: Hafnarfjarðarhöfn 
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Vindrósir sýna að austanátt er ríkjandi vindátt á ársgrundvelli bæði árin, en talsverður munur 

er á milli ára þegar tímabilið frá byrjun maí til septemberloka er skoðað. Árið 2012 er 

vestnorðvestanátt afgerandi mest og vindstyrkur lítill, en suðsuðaustan- og suðaustanáttir eru 

mjög ríkjandi þessa mánuði 2013 með háum vindstyrk í suðaustanáttinni. Vindrósir gefa 

einnig til kynna að suðvestanátt er ekki algeng á svæðinu og norðaustlægar áttir ekki heldur. 

 

Í samantekt Veðurstofu Íslands á tíðarfari sumarmánaða (júní - ágúst) 2012 segir að í 

Reykjavík hafi verið mjög þurrt langt fram eftir sumri og úrkoma í júní til ágúst hafi verið 

aðeins um 70 prósent af meðalúrkomu. Þar hafi þessir mánuðir aðeins tvisvar sinnum verið 

hlýrri, meðalhiti mánaðanna var 11,9 stig. Sólskinsstundir í Reykjavík í maí til ágúst voru 

1001 og hafa aldrei orðið fleiri á þessum tíma frá upphafi mælinga (Veðurstofa Íslands, 

2012). Um sumarmánuði 2013 segir að úrkoma í Reykjavík mánuðina júní til ágúst hafi mælst 

37% meiri en í meðalári, að meðalhiti í Reykjavík mældist 10,3 stig, þ.e. 1,2 stigum undir 

meðaltali síðustu 10 ára. Sólskinsstundir í Reykjavík mældust 421 í mánuðunum þremur. Það 

er 180 stundum minna en að meðaltali síðustu 10 ára (Veðurstofa Íslands, 2013). Eins og sjá 

má af lýsingum Veðurstofunnar var mikill munur á tíðarfari sumranna 2012 og 2013, 

vindrósirnar gefa það einnig til kynna. 

 

6.2.2  Aðrir umhverfisþættir  

Ferskvatnslækur rennur í Flensborgarhöfn norðan slippsins og því er Flensborgarhöfn með 

ferskasta vatnið í höfninni. „Það sést á því að það kemur fyrir að þar leggur yfir þunna ísskel á 

vetrum“ (Már Sveinbjörnsson, viðtal 1, 2014). Sjórinn er nokkuð hreinn og tær, það kemur þó 

fyrir að vart verður við þunna olíubrák. Það eru þrjú atriði sem talið er að valdi þeirri mengun 

í höfninni, það er yfirborðsvatn af nærliggjandi götum sem rennur beint út í höfnina, olía og 

mengandi efni sem berast frá bíla- og vélaverkstæðum á svæðinu og olíumengað slagvatn sem 

bátaeigendur henda út í höfnina. Slippurinn mengaði út frá sér þegar hann starfaði. Nú fer 

fram athugun á því hvort Hafnarfjarðarhöfn sæki um alþjóðlega umhverfisvottun Bláfánans, 

þá verður tekið sérstaklega á mengunarmálunum ef af verður (Már Sveinbjörnsson, viðtal 1, 

2014). Árangursríkast er að beina athyglinni að starfsemi í landi þegar hugað er að mengunar-

vörnum sjávar, því um 80% af mengun sjávar er upprunnin frá frárennsli af landi og loftbor-

inni mengun (Umhverfisstofnun, á.á.). Við strandlengju bæjarins er engin mengun vegna 
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klóaks og skólps, það er leitt út í sjó við Straumsvík þar sem því er dælt í um 2km fjarlægð frá 

fjörumörkum (Hafnarfjarðarbær, 2014a). 

Framkvæmt var umhverfismat þegar Suðurhöfnin var stækkuð 1997, þ.e. austasti hluti 

Bakkasvæðis, en þar kom ekkert fram sem varðar Flensborgarhöfn. Ölduvatnsrannsóknir voru 

gerðar áður en garðurinn á norðurmörkum svæðisins var reistur, því áður gat verið töluverður 

órói innst í höfninni bæði í suðvestan- og vestanáttum. Mestur órói var við Óseyrarbryggju 

norðanverða og olli töluverðri hreyfingu í Flensborgarhöfninni, sem gat borið inn grjót og leir. 

Garðurinn ver Flensborgarhöfn fyrir óróa og grjót- og aurburði. Hann var reistur á árunum 

1995 - 1997 (Már Sveinbjörnsson, viðtal 1, 2014).  

Svifryksmælingar á Hvaleyrarholti á vegum Umhverfisstofnunar sem ná yfir allt árið 2013 

sýna að loftgæði á svæðinu eru að mestu leyti mjög góð með fáum undantekningum. Mikil 

loftmengun mældist í byrjun nóvember, sem rekja má til eldsvoða um borð í erlendu flutn-

ingaskipi sem var statt í Hafnarfjarðarhöfn. Heilsuverndarmörk loftgæða eru 50 míkrógrömm 

á rúmmetra á sólarhring (Umhverfisstofnun, 2014; Rúv, 2013). 

 

 
Mynd 6.33: Svifryksmælingar á Hvaleyrarholti 2013. (Umhverfisstofnun, 2014) 

 

Talsverð umferð fer um Strandgötu, Flensborgartorg og Hvaleyrarbraut þar sem þessar götur 

liggja meðfram svæðinu við Flensborgarhöfn. Hávaði frá umferð getur haft neikvæð áhrif á 

dvalarstaði fólks. Hafnarfjarðarbær hefur látið vinna hávaðakort vegna umferðarhávaða við 

stærri vegi samkvæmt tilskipun Evrópusambandsins EU 2002/49/EC. Í Reglugerð um hávaða 

724/2008 kemur fram að algeng hljóðstigsmörk á útidvalarsvæðum vegna umferðar ökutækja 

eru 55 db. Á eftirfarandi korti kemur fram að hljóðstig umferðarhávaða er ofan þeirra marka 

meðfram Strandgötu. Á kortinu kemur einnig fram umferðarmagn á sólarhring og hámarks-

hraði (Hafnarfjarðarbær, 2012b). 
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      Mynd 6.34:  Hávaðakortlagning skv.EU  2002/49/EC. (Efla, 2012). Heimild: Hafnarfjarðarbær 

 

Einnig hefur verið unnið hávaðakort af hávaða frá Hafnarfjarðarhöfn. Kortið sýnir að hljóð-

stig hávaða sem gætir frá höfninni á landsvæðinu við Flensborgarhöfn er að mestu leyti á 

bilinu 50 - 55 db, þ.e. innan ásættanlegra marka fyrir dvalarstaði (Hafnarfjarðarbær, 2012b). 

  

                        
     

                Mynd 6.35: Kort af hávaða frá Hafnarfjarðarhöfn (Efla, 2012). Heimild:Hafnarfjarðarbær 

 

6.2.3  Nálægðin við sjóinn  

Fuglalíf á firðinum eru mest mávar, æðarfugl, endur og skarfar, en þegar fiskur gengur inn í 

höfnina, s.s. síld eða makríll, sést til fleiri fuglategunda.  Algengasti fiskur við höfnina er smá-

ufsi og koli. Hvalir eru sjaldséðir í firðinum en hafa sést bæði stórir og smáir. Minkur heldur 

til í grjótgörðum við höfnina og heldur rottum frá (Már Sveinbjörnsson, viðtal 1, 2014). 

 

Dýpt sjávar í Flensborgarhöfn er ekki næg fyrir stærri báta. Hvalaskoðunarbáturinn Elding, 

sem gerður er út frá Reykjavík, kemur reglulega við á Óseyrarbryggju til þess að ná í farþega, 

N 

Flensborgarhöfn 

Strandgata 

Hvaleyrarbraut 
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en ekki er fært fyrir bátinn innan Óseyrarbryggju Flensborgarhafnarmegin. Mesti munur á 

flóði og fjöru er 4,75m í stórstreymi (Vista, 2012). Sjávarbotninn í Flensborgarhöfn er að 

mestu leyti leir. Hitastig sjávar fer almennt ekki yfir 12°C yfir sumarmánuði og nálgast 

frostmark á veturna (Már Sveinbjörnsson, viðtal 1, 2014). 

             
                    Mynd 6.36:  Dýpt sjávar í Flensborgarhöfn.  (Stuðull, 2006)    Heimild: Hafnarfjarðarhöfn 

 

Í viðtölum 1 - 8 var spurt hvaða þýðingu nálægðin við sjóinn hefði í uppbyggingu svæðisins. 

Algengustu atriðin sem viðmælendur nefndu voru: 

 Smábátarnir og siglingarnar 

 Lífið og hreyfingin í kringum bátana 

 Nærveran við sjóinn er aðdráttarafl í sjálfu sér 

 Ferðaþjónusta í tengslum við bátana, s.s. siglingar og sportveiði 

 

Önnur helstu atriði sem voru nefnd í viðtölum: 

Nálægð við sjó gefur svæðinu gildi - Matsala sem tengist sjónum - Hafið gefur orku - Horfa á 

hafið, öldurnar og fuglana -  Róandi áhrif að horfa á bátana rugga - Tengja Flensborgarsvæðið 

svæðinu við Hvaleyrarlónið - Fer eftir hvaða starfsemi kemur til með að vera í landi. 
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6.2.4  Sjónlínur og útsýni 

 

   
Mynd 6.37:  Útsýni frá Flensborgarhöfn. (GG, 2013) 

 

Sjónlínur og útsýni gefa umhverfinu gildi. Mikilvægar sjónlínur frá Flensborgarhöfn að mati 

höfundar koma fram á ljósmynd að ofan og á eftirfarandi kortum og töflum. 

 

 

 
 

Mynd 6.38:  Sjónlínur frá Flensborgarhöfn. Kortagrunnur ja.is (GG, 2014) 
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Tafla 2:  Mikilvægar sjónlínur frá Flensborgarhöfn og umhverfislegt gildi þeirra  (GG, 2014) 
 

Sjónlína frá miðbæ að Flensborgarhöfn er ekki síður mikilvæg, styrktaráhrifin verða að öllum 

líkindum gagnkvæm fyrir bæði svæðin ef jákvæð uppbygging á sér stað bæði í miðbæ og við 

Flensborgarhöfn. Einnig er sjónlína að Flensborgarhöfn við aðkomu í bæinn mikilvæg, 

svæðið blasir við úr öllum áttum þegar komið er að (Bjarni Reynarsson, 2008). 

   
Mynd 6.39:  Sjónlínur að Flensborgarhöfn. 

 Kortagrunnur ja.is (GG, 2014) 
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Tafla 3:  Mikilvægar sjónlínur að Flensborgarhöfn og umhverfislegt gildi þeirra  (GG, 2014) 

 

 
 

Mynd 6.40: Sjónlína frá miðbæ Hafnarfjarðar að Flensborgarhöfn (GG 2014) 

 
 

6.2.5  Landgreining 

Allt landsvæði við Flensborgarhöfn er manngert. Áður lá strandlínan rétt neðan við Íshúss-

mannvirkin, en landfyllingar voru gerðar samhliða umbótum á smábátahöfninni. Sjávar-

bakkinn er að mestu leyti uppbyggður. Landsvæðið er nokkurn veginn flatt, lítill hæðarmunur 

er á hæstu og lægstu legu landsins. Það afmarkast fyrst og fremst af sjó annars vegar og af 

samgöngumannvirkjum hins vegar, þar sem talsverð umferð er. Bryggja og manngerður 

grjótvarnargarður afmarka einnig svæðið. Flensborgarhöfn er í kvos, staðsett innst í firðinum 

og íbúðabyggðin hvílir yfir í töluverðum landhalla sunnan og austan þess. Að vestanverðu er 

athafnasvæði hafnarinnar og sjórinn að norðanverðu. Landsvæðið í heild einkennist af því að 

vera fyrrum athafnasvæði sem tengdist sjávarútvegi, sú starfsemi er að mestu aflögð. 

Sterkasta svipmót nú ber landsvæðið af starfsemi frístundabátahafnar. Ekkert er á svæðinu 

sem hefur verið flokkað í verndarflokk.  

Íshús Þytur Slippur Verbúðir 
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Við greiningu landsins er stuðst við aðferð sem notuð er við deiliskipulagsgerð í Öskjuhlíð -

Nauthólsvík. Þá er land flokkað í svæði með ákveðin séreinkenni og síðan metið og flokkað í 

gildisflokka með tilliti til mikilvægis á mismunandi sviðum. Á þennan hátt er lagður 

grundvöllur að mati á svæðum innan skipulagssvæðisins sem styðjast má við þegar það er 

skipulagt (Yngvi Þór Loftsson, 1998; Helgi Sigurðsson & Yngvi Þór Loftsson, 1993). 

Athugunarsvæðinu er skipt upp í sex flokka eftir núverandi landnotkun annars vegar. Hins 

vegar voru fjórir flokkar skilgreindir eftir einkennum staðsetningar, einkennum sem hafa áhrif 

á gildi svæða.   

 

Flokkun eftir núverandi landnotkun (sjá mynd 6.41):  

 Fyrrum athafnasvæði í sjávarútvegi, lítil eða aflögð starfsemi 

 Athafnasvæði smábátaeigenda 

 Athafnasvæði Siglingaklúbbs 

 Blönduð starfsemi, m.a. lista- og handverkssmiðjur, áður verbúðir 

 Opið svæði, landnotkun óræð 

 Fjara, slippbrautir 

 

Flokkun eftir staðsetningu, hefur áhrif á gildi (sjá mynd 6.42): 

 nálægð við sjó (hefur jákvæð áhrif á útivist og afþreyingu)   

 nálægð við miðbæ (hefur jákvæð áhrif á starfsemi og afþreyingu) 

 nálægð við höfn (hefur bæði jákvæð og neikvæð áhrif á útivist og afþreyingu, 

en engin áhrif á starfsemi)  

 nálægð við þunga bílaumferð (hefur neikvæð áhrif á útivist og afþreyingu, en 

minni áhrif á starfsemi) 

 

Sitt hvort kortið lýsir flokkuninni sem lögð er til grundvallar og kortin eru síðan lögð saman, 

þar sem flokkar skarast að hluta. Á þann hátt er lagt mat á landnotkunargildi svæða með tilliti 

til útivistar, afþreyingar og annarrar starfsemi og auk þess menningarsögulegs gildis innan 

svæða (sjá mynd 6.42). Þá er ekki tekin afstaða til hvort núverandi mannvirki standi eða víki, 

heldur aðeins horft til staðsetningar innan svæðisins. Gildismat landnotkunar á 

athugunarsvæðinu er haft til hliðsjónar í tillögugerð fyrir framtíðarnýtingu svæðisins í lok 

verkefnisins (sjá 9. kafla). 
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Mynd 6.41: Landgreining eftir núverandi landnotkun / starfsemi á athugunarsvæðinu (GG, 2014) 

 

 

         

Mynd 6.42: Landgreining eftir staðsetningu á athugunarsvæðinu (GG, 2014) 
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Mynd 6.43: Gildismat landnotkunar á athugunarsvæðinu (GG, 2014) 

 

 

6.3  Samfélag 

Í greiningum á samfélagslegum áhrifaþáttum er staðan eins og hún er í Hafnarfirði og á 

athugunarsvæðinu skoðuð og rýnt í framtíð Flensborgarhafnar þar sem m.a. er stuðst við 

greiningar viðtalanna. Fjallað er um sjávarbæinn Hafnarfjörð, mannlíf í bænum og á 

smábátahöfninni, útivist, afþreyingu, virkni og starfsemi sem tengjast athugunarsvæðinu og 

helstu notendur og hagsmunaaðila við Flensborgarhöfn.  

 

6.3.1  Bæjarsamfélagið Hafnarfjörður      

Hafnarfjörður er hafnarbær eins og nafnið ber með sér og er, ásamt Reykjavík, annar tveggja 

gamalla bæjarkjarna á höfuðborgarsvæðinu. Jafnframt er Hafnarfjarðarbær þriðji stærsti bær á 

landinu. Bærinn hefur afgerandi sérkenni, m.a. sterk einkenni sjávar- og útgerðarbæjar, ólíkt 

öðrum þéttbýliskjörnum á svæðinu. Þótt Reykjavík eigi sér gamlan bæjarkjarna við gömlu 

höfnina er þar ekki sama nánd við höfnina og í Hafnarfirði.  
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Bærinn fékk kaupstaðarréttindi árið 1908, þar hefur verið ein stærsta verslunar- og fisk-

veiðihöfn landsins allt frá 16. öld, hann á sér því langa sögu á íslenskan mælikvarða. Land-

búnaður var aldrei mikill á hafnfirsku jörðunum og því var útræðið aðalatvinnuvegur lengi 

vel, þilskipaútgerð á 19. öld, togaraútgerð á 20. öld og útgerðinni fylgdi fiskverkun. Höfnin 

hefur alltaf haft mikið vægi í atvinnulífi bæjarins (Björn Pétursson & Steinunn Þorsteinsdóttir, 

2012). 

Hafnarfjarðarbær hefur sterka ímynd. Bæjarstæðið er fallegt og hefur sinn sérstæða karakter, 

m.a. setur hraunið mikinn svip á bæinn, einnig Hamarinn og Hamarkotslækur sem rennur í 

gegnum eldri hluta bæjarins. Samfelld byggð bárujárnsklæddra timburhúsa prýðir eldri íbúða-

hverfi í bænum. Í dag er Hafnarfjörður fyrst og fremst þjónustubær og er hluti samfelldrar 

byggðar höfuðborgarsvæðisins og því fjölbreytta samfélagi sem þar er.  

Höfnin er grunnforsenda byggðarinnar og samspil milli samfélags, byggðar og hafnar er  náið. 

Bærinn óx hratt á 20. öldinni, fyrst og fremst vegna útgerðarinnar. Íbúar voru 1.469 árið 1908 

þegar bærinn fékk kaupstaðarréttindi og um aldamót voru íbúar 19.644. Til að byrja með óx 

bærinn án skipulags, en fyrsti skipulagsuppdráttur af Hafnarfirði var samþykktur á árinu 1933 

(Páll Líndal, 1982). Bærinn heldur áfram að vaxa, íbúum fjölgar og hverfin byggjast upp, í 

byrjun árs 2014 voru íbúar Hafnarfjarðar 27.357 talsins ( Hagstofa Íslands , 2014). 

 

6.3.2  Mannlíf  í bænum 

Íþróttalíf er áberandi í Hafnarfirði, einnig tónlistarlíf og bæjarfélagið rekur öflug söfn og 

menningarstofnanir, m.a. lista- og menningarmiðstöðina Hafnarborg, Byggðasafn og 

Kvikmyndasafn Íslands. Í Bókasafni Hafnarfjarðar er stærsta almenningstónlistarsafn 

landsins. Mannlífið er því fjölbreytt í bænum. Bæjarbragurinn er annar og rólegri en í 

Reykjavík, í Hafnarfirði má enn finna staðaranda sem einkennir bæi þar sem allir þekkjast, 

verslunarferð í Fjarðarkaup leiðir það í ljós, þar hittist fólk, stoppar og spjallar. „Hafnarfjörður 

er stórt þorp“ sagði Hafnfirðingur í einu viðtalinu (Hafnarfjarðarbær, 2013; Marín Hrafns-

dóttir, viðtal B, 2013; Málfríður Kristjánsdóttir, viðtal 2, 2014; Már Sveinbjörnsson, viðtal 1, 

2014; Soffía Sæmundsdóttir, viðtal A, 2013).  

Af hafnfirskum hátíðum sem haldnar eru árlega í Hafnarfirði er fyrst að nefna bæjarhátíðina 

Bjartir dagar, sem er lista- og menningarhátíð haldin að vorlagi. Jólaþorpið í miðbænum er 

árvisst í desember, Víkingahátíð er haldin í sumarbyrjun og mikil hátíðahöld eru á Sjómanna-
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daginn í bænum. Í ferðaþjónustunni er álfum í hrauninu haldið á lofti með álfagönguferðum 

og Víkingaþorpið við Fjörukrána hefur náð vinsældum meðal erlendra ferðamanna 

(Hafnarfjarðarbær, 2013). 

Hafnfirðingar eru oft kallaðir Gaflarar. Viðurnefnið má rekja til atvinnuleysis kreppuáranna á 

fyrri hluta 20. aldar. Þá segir sagan að Hafnfirðingar hafi safnast saman við tvo húsgafla og 

beðið í von um vinnu þann daginn (Guðrún Kvaran, 2009). Hafnarfjarðarbrandarar eru einnig 

þekkt fyrirbæri í hafnfirsku mannlífi.   

Nær allir viðmælendur rannsóknarinnar telja að við Flensborgarhöfn sé rétt að uppbygging 

miðist við að skapa umgjörð fyrir iðandi mannlíf í bland við starfsemi frístundabátanna.  

Staðbundnar veðurfarsaðstæður hafa áhrif á mannlíf utandyra og við Flensborgarhöfn eru 

veðurskilyrði hagstæð með tilliti til skjólsældar. Viðmælendur eru einnig sammmála um að 

miðbæinn þurfi að gæða meira lífi og flestir þeirra telja að ef vel tekst til á svæðinu við 

Flensborgarhöfn muni það hafa jákvæð áhrif á mannlíf í miðbænum. 

 

Mynd 6.44: Svipmynd frá Sjómannadeginum við Flensborgarhöfn og Óseyrarbryggju. (GG 2014) 

 

6.3.3  Frístundabátahöfn  

Aðstaða fyrir smábáta í Flensborgarhöfn þykir mjög góð, ekki síst vegna veðursældar og 

kyrrð sjávar. Skemmtibátaeigendur og atvinnutrillusjómenn nota flotbryggjurnar og lífið í 

kringum þá skapar skemmtilega stemningu á bryggjunum. Gaman er að fylgjast með hreyf-

ingum bátanna og með bátaeigendum dytta að og landa afla. Flotbryggjur eru vel nýttar og 

líkur eru á að starfsemi frístundabáta muni aukast. Einnig fara bátar stækkandi sem kallar á 

stærri flotbryggjur. Flensborgarhöfn er eini valkosturinn fyrir staðsetningu smábátahafnar í 

http://is.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADsindavefurinn
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Hafnarfjarðarhöfn, en það er svigrúm til þess að stækka svæðið með því að færa til varnargarð 

og Óseyrarbryggju, sem þarfnast endurnýjunar eftir 10-15 ár. Yfir háveturinn liggur starfsemi 

smábátanna niðri, en í mars fara trillur af stað til veiða á fiski eða fuglum. Áður var grásleppu-

menning á svæðinu á vorin, en atvinnumennska í trillubátaútgerð fer minnkandi og algengara 

að menn fari þegar vel viðrar í skemmtisiglingar og veiði sér í soðið (Jón B. Höskuldsson, 

viðtal 6, 2014; Már Sveinbjörnsson, viðtal 1, 2014; Sigurður I. Bjarnason, viðtal 4, 2014). 

Starfsemi siglingaklúbbsins stendur yfir sumarmánuði í um þriggja mánaða skeið. Á þeim 

tíma er klúbburinn með barna- og unglingastarfsemi þar sem boðið er upp á sumarnámskeið í 

siglingum. Vogurinn fyllist þá af litlum jullum þegar krakkarnir eru að æfa sig. Í húsnæði Þyts 

er verkstæði fyrir eigin báta og afgirt port við húsið fyllist af bátum. Stærri skútur eru of stórar 

til að hægt sé að setja þær upp á vagna og keyra þær í burtu. Við siglingaklúbbinn vantar 

aðstöðu til að taka skútur upp á land (Ragnar Hilmarsson, viðtal 7, 2014). 

Viðhald og þrif á smábátunum fer fram við Óseyrarbryggjuna, þar er aðgangur að vatni. 

Bátarnir eru teknir upp á bryggjuna með krönum sem eru þar og notuð er háþrýstidæla sem 

geymd er í Fiskimarkaðnum. Lítið viðhald er á bátunum því mest er um plastbáta sem ekki 

þarf að halda mikið við. Mikilvægt er að við smábátahöfnina sé gott aðgengi að vatni, einnig 

öryggismyndavélar og flóðlýsing (Jón B. Höskuldsson, viðtal 6, 2014).  

Við Flensborgarhöfn eru kjöraðstæður hvað veðurfar varðar. Byggð og gróður í Hvamma-

hverfinu sunnan svæðisins ver Flensborgarhöfn fyrir vindstrengjum sem koma úr þeirri átt, en 

lenda á miðri höfninni. Esjan veitir skjól í norðanátt, þá er logn á svæðinu, en norðvestanáttin 

getur þó náð sér niður. Krakkar koma á bryggjurnar að dorga. Dorgveiðikeppni er haldin einu 

sinni á ári, sem stór hópur barna tekur þátt í (Már Sveinbjörnsson, viðtal 1, 2014). Forsvars-

menn siglingaklúbbsins og smábátaeigenda telja að meira mannlíf á svæðinu myndi styðja 

þeirra starfsemi (Jón B. Höskuldsson, viðtal 6, 2014; Ragnar Hilmarsson, viðtal 7, 2014). 

                                   
 Mynd 6.45: Smábátar við bryggju (GG 2014)                      Mynd 6.46: Dyttað að við smábátahöfn (GG 2014) 
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6.3.4  Notendur og hagsmunaaðilar 

Núverandi notendur svæðisins eru fyrst og fremst smábátaeigendur, þeir sem eru á vegum 

siglingaklúbbsins á sumrin og þeir sem starfa á svæðinu. Almenningur kemur ekki mikið á 

svæðið, þó koma krakkar á bryggjurnar til að dorga þegar vel viðrar. Starfsemi af einhverjum 

toga er í öllum byggingum á svæðinu. 

Allar lóðir á svæðinu eru í eigu Hafnarfjarðarhafnar, nema hluti Íshússlóðarinnar Strandgötu 

90. Sú lóð er í eigu Útgerðarfélagsins hf. (Hafnarfjarðarbær, 2014d). Fyrirtæki tengt því er 

eigandi Íshússins og  slippmannvirkjanna og jafnframt lóðarhafi slipplóðanna nr. 82 og 84 við 

Strandgötu og þess hluta Íshússlóðar sem er í eigu hafnarinnar. Eigendur þessara fyrirtækja 

eru því stórir hagsmunaaðilar á svæðinu. Höfnin leigir út allar lóðirnar að undanskilinni lóð 

nr. 86 við Strandgötu, sem er ekki í útleigu og stendur auð. Verbúðir að Fornubúðum 8, 10 og 

12  vestast á svæðinu eru í eigu margra aðila og þar eru starfrækt smáfyrirtæki af ýmsum toga, 

sem ýmist leigja húsnæðið eða eiga. Höfnin á allar flotbryggjur við Flensborgarhöfn 

(Hafnarfjarðarbær 2010; Már Sveinbjörnsson, viðtal 1, 2014). 

Stærsti hagsmunahópur og notendur framtíðar við Flensborgarhöfn geta orðið íbúar 

Hafnarfjarðar ásamt almennum gestum og ferðamönnum, ef svæðið verður útfært á aðlaðandi 

hátt fyrir almenning.  

 

 
 Mynd 6.47:  Kort af lóðaskipan við Flensborgarhöfn, merkta lóðin er í einkaeigu. Heimild: Hafnarfjarðarbær 
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6.3.5  Útivist og afþreying 

Í Hafnarfirði er gott úrval góðra útivistarsvæða, bæði til gönguferða og annarra útiíþrótta og 

dvalar. Einnig er stutt í ósnortið land utan bæjarmarkanna með ótal möguleikum til útiveru. 

Strandstígurinn, sem liggur meðfram norðurströnd fjarðarins og fjarðarbotninum var lagður 

nýlega, en er þegar fjölsóttur og vinsæll meðal bæjarbúa. Hann endar við mörk svæðisins.  

 

       

Mynd 6.48: Strandstígurinn í Hafnarfirði (rauð lína).                      Mynd 6.49:  Útivist á Strandstíg í apríl 2014. 

Heimild: Landslag            (GG, 2014)   

 

Strandstígurinn gefur fólki kost á að njóta sjávarsíðunnar. Í viðtölunum tengdust hugmyndir 

viðmælenda um útivist við Flensborgarhöfn Strandstígnum annars vegar og leiksvæðum hins 

vegar. Þeir sem rætt var við voru sammála um að rétt væri að Strandstígurinn héldi áfram um 

Flensborgarhöfn og áhersla var á að hann lægi meðfram sjónum. Með stígnum yrðu einnig 

tryggð betri tengsl svæðisins við miðbæinn í Hafnarfirði. Með því að leggja Strandstíginn 

áfram eftir hafnarbakkanum yfir að bakkanum þar sem skemmtiferðaskipin leggja að bryggju, 

væri hægt að koma á fót góðri göngutengingu við miðbæ um Flensborgarhöfn fyrir þá erlendu 

ferðamenn og áhafnir sem koma til bæjarins með þeim. 

 
Mynd 6.50: Göngu- og hjólreiðastígar í nágrenni Flensborgarhafnar. Stofnstígar eru gulir, tengistígar grænir 

Göngu- og hjólreiðakort Hafnarfjarðar. Heimild: Hafnarfjarðarbær 2012a 
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Strandstígurinn er stofnstígur og er samkvæmt greinargerð Aðalskipulags Hafnarfjarðar 

fyrirhugað að hann tengi strandlengjuna frá Langeyri í Norðurbænum að Hvaleyrarlóni sem 

aðal göngu- og hjólaleið. Hvaleyrarlón er skammt frá svæðinu við Flensborgarhöfn. Þar er 

fjölsótt útivistarsvæði, sem var friðlýst árið 2009 sem fólkvangur, m.a. vegna þess að á 

leirunum þar er mikilvægur viðkomustaður farfugla og einnig búsvæði gæsa og vaðfugla. 

Með strönd lónsins hafnarmegin hefur verið lagður stígur, sem tengist Flensborgarhöfn um 

hafnarsvæðið eftir Óseyrarbraut. Annað friðlýst svæði í nágrenni Flensborgarhafnar er 

Hamarinn, friðlýstur sem náttúruvætti árið 1984. Samkvæmt Umhverfis og auðlindastefnu 

Hafnarfjarðar er áhersla lögð á að dregið verði úr umferð einkabíla og hjólreiðar verði efldar 

sem samgöngumáti með lagningu hjólreiðastíga (Hafnarfjarðarbær, 2006; 2012b; 2014a). 

Nægt framboð afþreyingar eykur gæði bæjarsamfélags og laðar að fólk og mannlíf. Í 

Hafnarfirði eru góðir afþreyingarkostir í boði, mikið í tengslum við íþróttir og menningu, 

einnig er nokkuð framboð á veitingastöðum og kaffihúsum.  Þessum þáttum er lýst í kafla 

6.3.2 og 6.3.6, en eftirfarandi kort sýnir helstu afþreyingakosti á sviði menningar og þess 

háttar, sem eru líklegir til þess að vekja áhuga hjá aðkomufólki og ferðamönnum og eru í 

göngufjarlægð frá Flensborgarhöfn. 

Með vaxandi íbúatölu og fjölgun ferðamanna í bænum eykst þörf fyrir fleiri afþreyingarkosti. 

Uppbygging við Flensborgarhöfn gæti orðið þáttur í að auka valkosti bæjarbúa til afþreyingar.   

 

 

Mynd 6.51: Menning o.fl. í nágrenni Flensborgarhafnar. Heimild: Hafnarfjarðarbær 2014e 
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Í viðtölum rannsóknarinnar komu upp hugmyndir um veitingastaði og  kaffihús við Flens-

borgarhöfn, dorg á bryggjum, leiksvæði, verslanir og markaði með sölu á sjávartengdum 

afurðum. Einnig var rætt um einhvers konar aðstöðu til að staldra við og njóta þess að fylgjast 

með mannlífinu við frístundabátahöfnina, menningarstarfsemi af einhverjum toga, t.d. 

möguleiki á tónlistarflutningi eða safn. Ekki fengust afgerandi svör við spurningu höfundar 

um hvort einhverja starfsemi vantaði í miðbæ Hafnarfjarðar sem hægt væri að bæta upp í 

uppbyggingu við Flensborgarhöfn. Það sem vantar í miðbæinn er fyrst og fremst mannlíf var 

svar flestra viðmælenda við því. Mikil áhersla er á að unnt sé að njóta þess að fylgjast með 

bátunum og virkni bátverja, en eins og er engin aðstaða á svæðinu fyrir áhorfendur. Ekki er 

gerð sérstök athugun á afþreyingarkostum eða veitingahúsum í Hafnarfirði í þessari rannsókn, 

en til þess að laða að fólk og skapa umgjörð fyrir mannlíf þarf að bjóða upp á góða 

afþreyingarkosti.  Í Hafnarfirði eins og annars staðar er síaukinn áhugi og áherslur í samfélag-

inu á holla lífshætti, hreyfingu, útiveru og á aukna afþreyingu í frítíma.   

 

6.3.6  Önnur virkni 

Auk valkosta fyrir útivistarfólk og framboðs á afþreyingu við Flensborgarhöfn er einnig bent 

á í viðtölum rannsóknarinnar nauðsyn reglubundinnar atvinnustarfsemi fyrirtækja sem styðja 

við virkni sem fyrir er á svæðinu. Frístundabátarnir og starfsemi tengd þeim er þungamiðja 

athafnalífs við Flensborgarhöfn og verður það áfram, um það eru allir viðmælendur sammála 

og höfundur tekur undir það. Starfsemi gallería og listasmiðja á svæðinu fer vel með starfsemi 

í kringum bátana. Meiri fjölbreytni í virkni og starfsemi þarf þó til, til þess að skapa þá 

umgjörð um mannlíf sem flestir vilja sjá á Flensborgarhöfn. Sjávartengd atvinnustarfsemi, 

smærri fyrirtæki, verslanir og þjónusta sem tengist því sem fyrir er, kaffihús og 

veitingastaður, safn, einhver ferðaþjónusta og e.t.v. gistirými var niðurstaða samantektar 

viðtalanna um rekstur og atvinnustarfsemi við Flensborgarhöfn. 

Annað atriði sem flestir voru sammála um í viðtölum var að svæðið yrði skipulagt og hannað 

fyrir alla, þ.e. fyrir Hafnfirðinga, aðkomufólk og ekki síður erlenda ferðamenn. Í Aðalskipu-

lagi Hafnarfjarðar 2013-2025 er vísað til kannana frá 2011 „ ... benda kannanir til þess að um 

70%  Íslendinga heimsæki Hafnarfjörð á ári hverju í mismunandi erindagjörðum; um 85%  

íbúa á suðvesturhorninu og ríflega helmingur landsbyggðarfólks“ (Hafnarfjarðarbær, 2014a).  
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Í viðhorfskönnun frá 1998 sem gerð var meðal erlendra ferðamanna, var spurt um ástæður 

komu til Hafnarfjarðar. Nefndu flestir höfnina og söfnin, eða þriðjungur þátttakenda. Slík 

könnun hefur ekki verið framkvæmd síðan. Sumarið 2011 var gerð könnun á fjölda 

ferðamanna til Hafnarfjarðar sem sýndi að 16% erlendra ferðamanna sem komu til landsins 

það sumar höfðu viðdvöl í Hafnarfirði, aðeins 5% þeirra höfðu gist og 11% komið í dagsferð. 

Markmið bæjaryfirvalda í Hafnarfirði er að fá til sín fleiri ferðamenn og hlúa að bænum sem 

áfangastað. Falleg höfn er meðal áhersluþátta í framtíðarsýn Hafnarfjarðar í ferðamálum, sem 

fram koma í Ferðamálastefnu Hafnarfjarðarbæjar, sem gefin var út á síðasta ári (Hafnar-

fjarðarbær, 2013). 

Hafnarfjörður liggur mjög vel við samgöngum til og frá Keflavíkurflugvelli og allflestir 

erlendir farþegar sem koma með flugi fara um Hafnarfjörð þegar þeir sækja landið heim. 

Unnið er að fjölgun skemmtiferðaskipa til Hafnarfjarðarhafnar samkvæmt nýlegri ferðamála-

stefnu bæjarins sem áður er getið, þau færa ferðamenn einnig til bæjarins. Ferðaþjónustan 

hefur vaxið hratt undanfarið sem atvinnugrein hér á landi og í henni felast tækifæri. Í flestum 

viðtölum rannsóknarinnar komu fram álit um að svo virðist sem ferðamenn staldri ekki mikið 

við í Hafnarfirði, þeir annað hvort keyri í gegn til annarra áfangastaða, eða fari beint uppí 

rútur úr skemmtiferðaskipum áleiðis út úr bænum. Á upplýsingasíðu ferðamála á vegum 

bæjarins, visithafnarfjordur.is, eru talin upp tvö hótel og fimm gististaðir í Hafnarfirði 

(Hafnarfjarðarbær, 2014f).  

 

6.4  Styrkleikar, veikleikar, tækifæri og ógnanir (Svót) 

Svótgreining er gagnleg aðferð, sem beita má í áætlanagerð þegar endurnýting svæðis er 

fyrirhuguð. Aðferðin felst í því að þættir og eiginleikar eru greindir og flokkaðir í styrkleika, 

veikleika, ógnanir og tækifæri. Styrkleikar og veikleikar eru eiginleikar sem eru til staðar, en 

ógnanir og tækifæri eiginleikar sem geta orðið. Þannig geta ógnanir hugsanlega orðið að 

veikleika í framtíðinni, en tækifærin eru sóknarfærin sem hægt að gera að styrkleikum. Með 

góðu skipulagi er því markmiðið að viðhalda eða efla styrkleika svæðisins, bæta úr 

veikleikum, koma í veg fyrir mögulegar ógnanir og nýta tækifærin. Svótgreining gagnast við 

að skilgreina forsendur og markmið skipulags og við að meta möguleika og takmarkanir 

svæðisins (Moughtin et al., 2007). Við eftirfarandi svótgreiningu á Flensborgarhöfn nýttist 

þekking höfundar á svæðinu, fengin á  vettvangi, í greiningum og í viðtölum.  
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Styrkleikar 

 
Byggð:      
Frístundabátahöfn. Nálægð við miðbæ.  Nálægð við höfn. Nálægð við þéttbýli 
höfuðborgarsvæðisins. Nálægð við íbúðahverfi. Nálægð við Strandstíg. Góð 
umferðartengsl við ytra umhverfi og gott ytra umferðarkerfi.  Nánd við arfleifð.  
 
Umhverfi:   
Nálægð við sjó. Skjólsæld. Hreinn sjór. Sjávarfuglar. Útsýni. Falleg umgjörð. 
 
Samfélag:   
Mannlíf við frístundahöfn. Góð skilyrði til útivistar. Merk saga. Athafnalíf við 
höfn. Gallerí og vinnustofur listamanna. Sjávarbærinn. Nálægð við menningarlíf. 
Vaxandi áhugi fyrir útivist og afþreyingu. Vaxandi ferðamennska. Vaxandi bær. 
 

 
Veikleikar 

 
Byggð:    
Lítil eða aflögð starfsemi. Slæmt aðgengi frá ytra umhverfi. Slæmt umferðarkerfi 
innan svæðis. Skortur á stígum og áningarstöðum innan svæðis. Veik tenging við 
miðbæ. Smæð svæðis. Umferðarþungi við svæðið. Umferð við hringtorg. 
  
Umhverfi: 
Frágangur á yfirborðum. Mengandi starfsemi frá verkstæðum.  Niðurníðsla. 
 
Samfélag:  
Blandaðir hagsmunir. Blandað eignarhald.  Skortur á umgjörð sem laðar fólk að. 
Slæm umgengni. Aflögð starfsemi. Skortur á starfsemi á landi. 
 

 
Ógnanir 

 
Byggð:     
Vaxandi umferðarþungi.  
 
Umhverfi:  
Áframhaldandi eða vaxandi mengun frá verkstæðum. 
 
Samfélag:  
Áframhaldandi slæm umgengni. Óvissa um fjármögnun til uppbyggingar.  
 

 
Tækifæri 

 
Byggð:     
Aflögð fyrri starfsemi. Bæta aðstöðu fyrir almenning til útivistar og afþreyingar. 
Framlengja Strandstíg. Uppbygging fyrirtækja,  hafnsækinnar þjónustu, veitinga-
húsa, verslana, markaða og ferðaþjónustu á svæðinu. Bæta ímynd bæjar og 
fyrirtækja. Tengja við sögu og arfleifð í uppbyggingu. 
 
Umhverfi: 
Bæta umgjörð fyrir almenning til að njóta nálægðar við sjó og útivistar. 
 
Samfélag:  
Byggja upp aðlaðandi og aðgengilegan áningarstað við sjóinn. Bæta tengsl  við 
mannlíf í miðbæ. Auka fjölbreytni og fjölga valkostum fyrir samfélagið. Auka 
mannlíf á svæðinu. Tenging við skemmtiferðaskip. Ný starfsemi og ný störf. 
 

 

Mynd 6.52:  Svótgreining Flensborgarhafnarsvæðisins. (GG, 2014) 
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6.5  Samantekt greininga 

Við Flensborgarhöfn er vannýtt hafnarsvæði, staðsett við jaðar miðbæjar Hafnarfjarðar og í 

nálægð við allt þéttbýli höfuðborgarsvæðisins. Svæðið á sér merka sögu, enda einn elsti hluti 

hafnar í gamalgrónum útgerðar- og verslunarbæ. Þar stóð verslunarhúsið Flensborg, sem 

þýskir kaupmenn reistu undir lok 18. aldar og síðar var nýtt sem skólahúsnæði Flensborgar-

skóla. Á svæðinu var fyrsta skipasmíðastöð landsins reist snemma á 19. öld og hefur slippur 

verið strafræktur á sama stað með hléum frá þeim tíma þar til um síðustu aldamót. Eftir standa 

lítið nýtt mannvirki. Gamalt fiskvinnslu- og frystihús, Íshúsið, stendur á svæðinu til merkis 

um athafnasemi fyrri tíma, í dag er sú starfsemi að mestu aflögð. Góð frístundabátahöfn er við 

Flensborgarhöfn, virkni bátaeigenda liggur að mestu niðri yfir vetrarmánuði. Nokkrar 

vinnustofur lista- og handverksmanna eru til staðar, einnig  ýmis smærri fyrirtæki, m.a. 

verkstæði og smiðjur með mengandi starfsemi. Engar minjar eru á svæðinu né mannvirki eða 

náttúrufyrirbæri sem njóta verndar, en tenging við arfleifð er sterk vegna nándar við 

atvinnusögu bæjarins.  

Flensborgarhöfn er í kvos innst í firðinum. Gróin eldri íbúðabyggð sem stendur í aflíðandi 

brekku sunnan og austan við svæðið veitir skjól. Að vestanverðu er athafnasvæði hafnarinnar. 

Ein einkalóð er á svæðinu, aðrar lóðir eru í eigu hafnarinnar. Mannvirki eru eign margra aðila, 

en sami eigandi er að einkalóðinni, Íshúsinu og slipp og á því mikilla hagsmuna að gæta. 

Bundnar eru vonir við vaxandi ferðamennsku í bænum, m.a. í tengslum við komu skemmti-

ferðaskipa sem leggja að bryggju skammt frá Flensborgarhöfn.  

Umferðartenging við Flensborgarhöfn er mjög góð fyrir akandi vegfarendur og þá sem ferðast 

með strætisvögnum. Talsverð bílaumferð fer um við mörk svæðisins, hávaðamörk eru þó 

innan ásættanlegra marka á stærstum hluta þess. Strandstígur, sem er fjölfarinn göngu- og 

hjólreiðastígur meðfram sjávarsíðunni, endar við mörk svæðisins. Stígurinn liggur framhjá 

miðbænum og um norðurstönd fjarðarins.  Aðgengi og umferðarkerfi innan svæðisins er 

ábótavant, einnig frágangi og umgengni. 

Hafnarfjörður er vaxandi bær. Þar er gamall miðbæjarkjarni sem hefur upp á margt að bjóða 

en þarfnast styrkingar, t.d. með góðri tengingu við uppbyggingu við Flensborgarhöfn. Í 

miðbænum eru m.a. vandaðar sérverslanir og menningarstofnanir. Fjölbreytt mannlíf þrífst í 

bænum, íþróttir og tónlist eru áberandi þættir.  Góð aðstaða er til útivistar og virðist vera 

áhugi fyrir henni, m.a. hefur sýnt sig að Strandstígur laðar fólk að.  
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Nálægðin við sjóinn gefur svæðinu gildi, bæði vegna aðlaðandi mannlífs sem fylgir bátum og 

bryggjum í höfninni, einnig er nærvera við sjó aðdráttarafl í sjálfu sér. Flensborgarhöfn er 

skjólsælt svæði, ríkjandi vindátt á ársgrundvelli er austanátt. Loftgæði eru góð og sjórinn er 

hreinn. Frá svæðinu er miðbærinn og Hafnarfjarðarkirkja í beinni sjónlínu, einnig sést til 

Esjunnar og Hamarinn, eitt helsta kennileiti bæjarins, sést vel frá svæðinu. Við aðkomu í 

miðbæinn blasir Flensborgarhafnarsvæðið við, sama úr hvaða átt er komið. 

Niðurstöður  svótgreiningar leiða í ljós að athugunarsvæðið felur í sér margs konar tækifæri 

og styrkleika. Helstu veikleikar svæðisins eru lítil og aflögð starfsemi, slæmt aðgengi innan 

svæðis, veik tenging við miðbæ, niðurníðsla og slæm umgengni. Styrkleikarnir felast m.a. í 

nálægð við sjó, miðbæ, þéttbýli höfuðborgarsvæðis, íbúðahverfi, Strandstíg og höfn. Einnig í 

mannlífi frístundabátahafnar, starfsemi listamanna, skjólsæld, arfleifð og góðri umferðar-

tengingu. Tækifærin liggja helst í aukinni starfsemi, bættri aðstöðu almennings til útivistar og 

afþreyingar, betri ímynd bæjarins og greiðari tengingu við miðbæinn. Svótgreiningin gagnast 

við  að móta forsendur og markmið við skipulagsgerð fyrir svæðið. 

Landgreining sýnir niðurstöður höfundar um gildismat landnotkunar á athugunarsvæðinu 

m.t.t. útivistar, afþreyingar og annarrar starfsemi og að auki til menningarsögulegs gildis. 

Niðurstaðan er höfð til hliðsjónar þegar svæðið er skipulagt. 

Í gerð tillagna um endurbætur er horft til rýmisgreiningar á athugunarsvæðinu eftir aðferðum 

Kevin Lynch, þar sem fimm lykilþættir umhverfisins eru greindir. Þar eru tengsl aðliggjandi 

byggðar, miðbæjar og svæðisins skoðuð í samhengi hvert við annað. Aðferðafræði Lynch er 

notuð til þess að styrkja og skilgreina leiðir, styrkja og staðsetja mótpunkta, íhuga fjölgun 

kennileita og styrkja svæðiseinkenni Flensborgarhafnar þegar hugað er að 

framtíðaruppbyggingu hennar.  
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 7. Vettvangsferðir  

Höfundur fór oft á vettvang á meðan verkefnavinnan stóð yfir í þeim tilgangi að leggja mat á 

og kynnast svæðinu og næsta umhverfi þess. Í vettvangsferðunum voru aðstæður skoðaðar og 

ljósmyndir teknar. Einnig fóru nokkur viðtalanna fram á svæðinu. Fyrsta ferð á vettvang var 

farin með leiðbeinanda í september 2013, sú síðasta á sjómannadaginn 1. júní 2014. Hér á 

eftir eru helstu hugleiðingar höfundar um framtíðarþróun og mat á aðstæðum þegar farið var 

um athugunarsvæðið.  

Það hefur orðið mikil breyting á starfsemi á svæðinu við Flensborgarhöfn á undanförnum 

árum og áratugum. Svæðið þjónar ekki sínu fyrra hlutverki lengur, enda hafa miklar 

breytingar átt sér stað á hafnarsvæðinu í kjölfar breyttrar þjónustu, rýmisþarfa og tækni. 

Svæðið við Flensborgarhöfn er vannýtt, í niðurníðslu og þarfnast endurnýjunar. Í ljósi 

mikilvægrar staðsetningar felast miklir möguleikar til framtíðarþróunar þar.  

Lega svæðisins er sérlega mikilvæg þar sem hún er á mörkum miðbæjar og hafnar og blasir 

við úr öllum áttum við aðkomu í miðbæinn. Innan seilingar er miðbæjarkjarninn í bænum, 

aðeins nokkur hundruð metra fjarlægð er frá Flensborgarhöfn að helstu verslunar- og 

þjónustumiðju bæjarins við Strandgötuna. Að svæðinu liggur Strandstígurinn í Hafnarfirði, 

sem er mikið notaður til útivistar á góðviðrisdögum. Mikilvægi staðsetningar svæðisins felst 

einkum í nálægð við sjávarsíðu, miðbæ, íbúðahverfi og athafnalíf hafnar.  Nálægð við aðra 

þéttbýliskjarna á Höfuðborgarsvæðinu skiptir einnig miklu máli. 

 

Mynd 7.1: Frá vettvangi, fjaran við slipp (GG 2014) 
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Í dag er töluverð virkni við Flensborgarhöfn sem vert er að halda í, þótt bæði starfsemi sem 

tengist fiskvinnslu í gamla Íshúsinu og skipasmíðum og viðgerðum í slippnum séu aflögð. Þar 

er virk smábátahöfn og siglingaklúbbur hefur einnig sína aðstöðu á svæðinu. Smábátunum og 

skútunum fylgir heillandi mannlíf, en það liggur að mestu niðri á veturna. Nokkur gallerí og 

sprotafyrirtæki listamanna starfa á Flensborgarhöfn þar sem áður voru sjóbúðir, þeim fylgir 

einnig sjarmi og líf. Þar er um að ræða starfsemi sem fer vel með starfsemi smábátahafnar-

innar. Almenningur sækir lítið á svæðið, en eitthvað er um að krakkar dorgi á bryggjum. 

Svæðið býður upp á framtíðarþróun sem styrkir smábátahöfnina og laðar að sér auðugra 

mannlíf sem tengist útiveru og afþreyingu við sjóinn. Einnig er mikilvægt að gert verði ráð 

fyrir starfsemi sem styrkir tengsl við miðbæinn og að aðgengi fyrir gangandi og hjólandi 

vegfarendur milli Flensborgarhafnar og miðbæjar verði bætt. Á staðnum má skynja sögu og 

athafnasemi fyrri tíma. Tengsl við arfleifð og menningu í tímans rás er vissulega mikilvægur 

þáttur á þessum stað, sem var "hjarta" bæjarins á sínum tíma og einn elsti hluti starfandi 

hafnar í Hafnarfirði. Flensborgarhöfn á sér því merkilega sögu sem skipar mikilvægan sess í 

atvinnu- og menningarsögu Hafnarfjarðar. Það er því ákjósanlegt að á einhvern hátt verði 

haldið í minningu um það sem áður var á svæðinu. Minningin gæti tengst menningarsögu eða 

sögulegum atburðum. Slíkt laðar gjarnan að ferðamenn og gæti á þann hátt haft hagrænt gildi. 

Svæðið er hluti hafnarinnar og því æskilegt að stuðlað verði að hafnsækinni starfsemi og 

virkni sem styrkir hana.  

 

 

Mynd 7.2: Frá vettvangi, séð yfir smábátahöfn (GG 2013) 
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Umgjörð Flensborgarhafnar er aðlaðandi, við blasir byggðin í kringum fjarðarbotninn, sjórinn, 

smábátarnir og skipin. Mannvirkin á svæðinu hafa ekki mikið menningarsögulegt gildi að 

mati höfundar,  þótt þau eigi sinn þátt í merkri atvinnusögu og athafnalífi bæjarins.  Gamla 

Íshúsið og frystihúsið eru fyrirferðarmiklar byggingar á miðju svæðinu, steinsteyptar, og 

rammgerðar. Þær eru komnar til ára sinna og eru börn síns tíma, en hafa þjónað sínu 

mikilvæga hlutverki í atvinnusögu bæjarins. Ef ætti að endurgera þær og finna þeim nýtt og 

arðbært hlutverk yrði það án efa kostnaðarsamt. Byggingarnar eru ekki ósnyrtilegar og 

viðhaldi þeirra virðist sinnt. Svipað má segja um byggingarnar á slippsvæðinu, þær eru einnig 

tímanna tákn. Það eru léttar byggingar, sú stærsta er stálgrindarhús. Slippurinn og svæðið í 

kringum hann er það fyrsta sem komið er að frá miðbænum og útfærsla og hönnun þess 

svæðis er því mikilvæg. Verbúðirnar eru að mestu leyti snyrtilegar, missnyrtilegar þó. Þær 

voru upphaflega byggðar sem bátaskýli og aðstaða fyrir  trillukarla og því ekki mikið lagt í 

byggingarnar sem slíkar. Þar ægir öllu saman í starfsemi, t.d. er bílaverkstæði og fiskverkun 

hlið við hlið og fer ekki vel á því. Strandstígurinn endar við lóðarmörk slipplóðarinnar og 

liggur beint við að framlengja hann meðfram sjávarsíðunni. Svæðið við Flensborgarhöfn ber 

þess merki að þar ríkir biðstaða, frágangi gatna og umhverfis er ábótavant og umgengni um 

svæðið einnig. Olíuafgreiðslu þarf að taka til endurskoðunar, nú er hún afgreidd á þremur 

stöðum á svæðinu. 

Hafnarfjarðarhöfn er nálægt miðbæ og menningarstofnunum bæjarins. Á svæðinu er ekki 

aðlaðandi að fara um sem gestur í dag og ekkert til staðar sem býður fólk velkomið á svæðið. 

Við Flensborgarhöfn eru þó smábátarnir, skúturnar, handverk og gallerí sem laða aðra að og 

skapa líf. Sjórinn laðar fólk að, en skapa þarf skilyrði fyrir áningarstað fyrir útivistarfólk, 

bæjarbúa og gesti svo hægt sé að staldra þar við og njóta þess að vera í aðlaðandi umhverfi. 

Einnig skilyrði fyrir athafnalíf sem laðar til sín gesti og gangandi, og má sjá fyrir að Flens-

borgarhöfn geti orðið lyftistöng fyrir samfélagið í Hafnarfirði og íbúa höfuðborgarsvæðisins.   

Veðurfar var með ýmsu móti í vettvangsferðunum. Á köldum vetrardögum var ekki mikið um 

að vera á svæðinu, enda starfsemi smábátanna í dvala. Á góðviðrisdegi um helgar sást töluvert 

af fólki á Strandstígnum.  Flestir virtust vera að njóta umhverfisins, útivistar og nálægðar við 

sjóinn. Í vettvangsferðum sást til nokkurra fuglategunda við Flensborgarhöfn, mest æðarfugls 

og máva, einnig skarfa og eitt sinn himbrima rétt utan við svæðið.  
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Mynd 7.3:  Lýsandi mynd fyrir anda staðarins (GG, 2014) 

 

7.1  Andi staðar  (genius loci) 

Í vettvangsferðunum lagði höfundur einnig mat á anda staðarins með hliðsjón af skýringum 

Christian Norberg-Schulz, sem hann fjallar um í bók sinni  Genius loci: towards a 

phenomenology of architecture. Þá er um að ræða að greina innra eðli, sérkenni, karakter og 

hughrif staðarins. Manneskja dvelur á stað og upplifir dvölina á ákveðinn hátt, staður getur 

kallað fram sérstök hughrif. „Staður er samsettur úr áþreifanlegum þáttum, s.s. formi, efni, 

áferð og lit. Saman gefa þessir þættir staðnum karakter og valda hughrifum.“  (Christian 

Norberg-Schulz, 1979). Skilningur á anda staðar (genius loci) er mikilvægur þáttur í að 

rannsaka svæði og ein af forsendunum fyrir farsælum úrlausnum þegar skipulagt er fyrir 

framtíðina (Moughtin et al., 2007). 

Það getur verið erfitt að koma orðum að hvernig anda staðar er lýst. Mannvirki og það sem er 

sýnilegt mótar staðarandann og ummerki um sögu og menningu hefur einnig áhrif (Hjörleifur 

Stefánsson, 2008). Staðarandi Flensborgarhafnar markast fyrst og fremst af nálægðinni við 

sjóinn og mannlífi í kringum smábáta og siglingar að mati höfundar. Allt sýnilegt umhverfi er 

manngert, nema sjórinn, himininn og landslagið sem nálæg byggð stendur á. Miðbærinn í 

Hafnarfirði er innan seilingar og byggðin í brekkunni austan hafnarinnar hvílir yfir svæðinu. 

Athafnasemi fyrri tíma og gömul saga svífur yfir vötnum á staðnum. Eldri byggingar og 

umhverfi sem er að hluta í niðurníðslu einkennir stóran hluta svæðisins. Gallerí listamanna í 

verbúðum setja einnig svip. Hafnarstarfsemin við Suðurhöfnina er ekki langt undan, þú veist 

af henni, hún truflar ekki en hún gefur af sér líf. Rólegt yfirbragð er á svæðinu yfir 
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vetrarmánuði, en þegar veðurskilyrði leyfa að vori lifnar svæðið við, menn dytta að bátum 

sínum, sigla að og frá bryggjum, landa afla og spjalla. Krakkar dorga á bryggjunum og sigla á 

litlum jullum.  Svæðið er erfitt yfirferðar og óaðgengilegt öðrum vegfarendum en þeim sem 

eru akandi. Það skortir aðlaðandi umgjörð sem fær mann til þess að dvelja á staðnum. 

 

Helstu áhrifaþættir staðaranda við Flensborgarhöfn: 

 Sjórinn - Helsta aðdráttaraflið  

 Smábátar við flotbryggjur - mannlíf sem er í dvala yfir vetrarmánuði 

 Skútur og siglingaklúbbur - mannlíf yfir sumarmánuði  

 Íshúsið - Gróft umhverfi, ekki mikil starfsemi 

 Slippurinn - Gróft umhverfi, lítil starfsemi, niðurníðsla 

 Verbúðir - vinnustofur listamanna, gallerí, margs konar starfsemi sem ægir saman 

 Yfirborðsfletir - Frágangi ábótavant, skortur á stígum og hvata til að staldra við 

 Bryggjur 

 Nálægð við miðbæ 

 Nálægð við hafnarstarfsemi 

 Smábátar á landi - sumir virðast í niðurníðslu, óreiða 

 Útsýni  

 

Jákvæðustu þættir staðarandans að mati höfundar eru nærvera við sjó, mannlíf við báta og 

bryggjur, skynjun á athafnasemi fyrri tíma og nálægð við miðbæ, en neikvæðustu þættir 

niðurníðsla, skortur á aðgengi innan svæðisins, skortur á tengingu við miðbæ og skortur á 

hvata og aðstæðum til þess að staldra við. Við mótun skipulags og endurbóta á svæðinu er rétt 

að styrkja jákvæða þætti staðarandans og vinna gegn þeim neikvæðu. 
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Hluti III  
 

 8. Niðurstöður   

Í ritgerðinni hafa niðurstöður rannsókna á endurnýttum hafnarsvæðum erlendis verið kynntar, 

einkum með tilliti til greininga á jákvæðum og neikvæðum þáttum uppbyggingar. Erlend 

raundæmi sem skoðuð eru sýna fjölbreytni í endurnýtingu svæðanna og bent er á svæði sem 

hafa tekist vel, laða að sér mannlíf og styrkja samfélagið á hverjum stað. Einnig er skyggnst í 

stöðuna í íslenskum sjávarbyggðum og nokkur hérlend dæmi um nýlega uppbyggingu við 

hafnir og jákvæða þætti hennar. Ennfremur hefur verið gerð grein fyrir rannsókn á vannýttu 

hafnarsvæði hér á landi. Aðferðafræði verkefnisins og rannsóknarinnar er kynnt í 2. kafla 

ritgerðarinnar, en hún mótaðist eftir því sem verkefninu vatt fram.  

Hér verður rannsóknarspurningum verkefnisins svarað. Fyrsta rannsóknarspurningin tekur til 

endurnýttra hafnarsvæða almennt, önnur og þriðja spurning lúta hins vegar að rannsóknar-

svæðinu. Þegar þriðju og síðustu spurningu er svarað eru fræðin, sem kynnt voru í 3. kafla, 

sett í samhengi við athugunarsvæðið og við athuganir og gögn rannsóknarinnar. Þannig 

nálgast höfundur markmið verkefnisins um að auka þekkingu á hvernig bæta megi nýtingu 

hafnarsvæða í íslenskum sjávarbyggðum, meðal annars með því að yfirfæra og aðlaga erlenda 

þekkingu og reynslu af uppbyggingu á vannýttum hafnarsvæðum við eldri hluta hafna að 

hliðstæðu svæði hér á landi.   

 

 

 

8.1 Hvernig má almennt hagnýta umgjörð vannýttra hafnarsvæða og 

 nálægð þeirra við sjó, miðbæ og athafnalíf í þágu samfélags?   

Byggt er á niðurstöðum rannsókna Hoyle et al. (1988) og Breen og  Rigby (1996) á endur-

byggðum hafnarsvæðum, sem fjallað er um í kafla 3.1, þegar leitað er svara um hagnýtingu 

vannýttra hafnarsvæða almennt. Einnig er höfð hliðsjón af þeim erlendu dæmum sem þar eru 

sett fram. Hér er annars vegar teflt fram jákvæðum áhersluþáttum sem einkenna svæði, sem 

samkvæmt rannsóknunum hafa styrkt samfélagið á hverjum stað (Tafla 4). Hins vegar hvers 

konar uppbygging er algeng á þeim svæðum sem vel hafa tekist og þjóna samfélaginu á 

jákvæðan hátt samkvæmt rannsóknunum og raundæmum þeirra (Tafla 5).  
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Nokkrir þættir einkenna nær öll þau svæði sem rannsóknir Hoyle et al. og Breen & Rigby ná 

til, þar sem endurnýtt svæði er talið hafa jákvæð áhrif á samfélagið. 

            Einkennandi jákvæðir áhersluþættir endurnýttra hafnarsvæða  

Gott aðgengi almennings að og um svæðið 

Örvandi og spennandi umhverfi sem laðar að mannlíf  

Haldið er í og/eða ýtt er undir staðarsérkenni  

Aðlaðandi aðstæður og virkni íbúa og gesta 

Gott aðgengi meðfram sjávar- eða árbakkanum 

Góð göngutenging við miðborg þar sem það á við 

Virkni sem tengist starfsemi miðborga þar sem það á við 

Umferð bíla er haldið utan svæðis eða er mjög takmörkuð  

            Víða eru tengsl á milli hafnar og borgarmiðju náin í sögulegu samhengi 

       Tafla 4: Jákvæðir þættir endurnýttra hafnarsvæða (GG, 2014) 

 

 

Rannsóknir Breen og Rigby leiddu í ljós að ein grundvallarforsenda góðs árangurs er að taka 

tillit til staðlægra þátta og horfa til sérstöðu svæðis þegar endurbyggt er. Svæðin sem styðja 

best við samfélagið á hverjum stað kalli fram og endurspegli staðareinkenni og staðaranda,  

þar sem samfélagsgerð, saga og umgjörð, ásamt hagrænum og stjórnsýslulegum þáttum hafa 

áhrif (Breen & Rigby, 1996).  

Samkvæmt rannsóknum sem Hoyle et al. tóku saman er sameiginlegt einkenni vel útfærðra 

hafnarsvæða gott aðgengi almennings að þeim. Aðrir lykiþættir ef vel á að takast til við 

uppbyggingar eru, að þar sé skapað örvandi og spennandi umhverfi sem laðar að mannlíf, að 

ábati hljótist af framkvæmdunum og að verðgildi landsins aukist. Mikilvægt er að þarfir 

samfélagsins á hverjum stað hafi forgang og að ný störf verði til vegna uppbyggingarinnar. 
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Varðveisla og nýting arfleifðar skiptir einnig miklu, það laðar að fólk.  Þar er bent á 

mikilvægi þess að gott jafnvægi á milli áhrifaþátta, svo sem þróunar í iðnaði, siglingum og 

vöruflutningum, vistfræðilegra þátta þar sem m.a. hreinsun sjávar hafi mikið að segja og 

stefnu skipulagsyfirvalda borganna (Hoyle et al., 1988).   

Samkvæmt raundæmum rannsóknanna felst algeng uppbygging á vel heppnuðum hafnar-

svæðum staðsett nálægt miðborgum í að minnsta kosti einum af eftirfarandi þáttum:  

 

        Algeng gerð uppbyggingar á hafnarsvæðum þar sem vel hefur tekist til 

Lystigöngusvæði meðfram hafnarbakka, opin almenningsrými 

Menningarstofnanir og söfn 

Veitingastaðir og kaffihús í götuhæð 

Verslanir og markaðir í götuhæð 

Aðstaða til afþreyingar, leikja, útiveru  og sjávartengdra útiíþrótta 

Þjónusta og aðstaða fyrir ferðamenn og gesti 

Smábátahöfn 

Íbúðir, skrifstofur og/eða annað atvinnuhúsnæði á efri hæðum 

Víða er áhersla á sögu og arfleifð með endurnýtingu eldri mannvirkja  

        Tafla 5: Algeng gerð uppbyggingar á hafnarsvæðum þar sem vel hefur tekist til (GG, 2014) 

 

Lystigöngusvæði meðfram hafnarbakka einkennir nær öll raundæmi sem skoðuð eru. Ef um 

stærri svæði er að ræða geta þau innifalið margar eða allar ofangreindra gerða uppbyggingar 

ásamt fleiri gerðum, svo sem hótelbyggingum og margs konar þjónustu (Hoyle et al., 1988; 

Breen & Rigby, 1996).   
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8.2 Hvernig má auka fjölbreytni, gæði og framtíðarmöguleika svæðisins  við 

 Flensborgarhöfn með tilliti til mannlífs, útivistar, afþreyingar og 

 athafnalífs?   

Í viðtölum rannsóknarinnar á athugunarsvæðinu kemur í ljós áberandi samhljómur í sjónar-

miðum viðmælenda um framtíðaruppbyggingu Flensborgarhafnar og niðurstaðna í kafla 8.1.  

Hér eru svör byggð á viðtölunum, þar sem rætt var við sérfræðinga, hagsmunaaðila, notendur 

o.fl. sem tengjast rannsóknarsvæðinu við Flensborgarhöfn. Sjónarmið og væntingar 

viðmælenda um framtíðarsýn og uppbyggingu athugunarsvæðisins voru kölluð fram.  

Niðurstöður þemagreiningar og samantektar viðtalanna eru sýndar í töflum 6 og 7. Þær eru 

lýsandi fyrir algengustu sjónarmið sem koma fram. Teknar eru saman niðurstöður um áherslu-

þætti og framtíðarsýn viðmælenda um uppbyggingu svæðisins (Tafla 6) annars vegar og 

einnig um viðhorf til uppbyggingar svæðisins með tilliti til mannlífs, afþreyingar, útivistar og 

athafnalífs (Tafla 7).  

             Áhersluþættir í framtíðarnýtingu Flensborgarhafnar  

            Viðhorf viðmælenda í viðtölum : 

Strandstígur verði framlengdur meðfram sjó um Flensborgarhöfn 

Smábáta- og siglingahöfn verði áfram á svæðinu og tengd starfsemi efld 

Góð göngutenging verði við miðbæ 

Umgjörð sem hvetur til mannlífs á svæðinu 

Aðstaða til útivistar- og afþreyingar 

Byggð verði lágreist og taki mið af nærliggjandi byggð 

Aðlaðandi svæði fyrir íbúa og gesti 

Einhvers konar tenging verði við sögu og arfleifð svæðisins eða bæjarins 

    Tafla 6: Viðhorf viðmælenda í viðtölum um framtíðaruppbyggingu (GG, 2014) 

 

Skiptar skoðanir eru um nýtingu núverandi mannvirkja á svæðinu, meiri áhugi er fyrir að nýta 

byggingar slipps að hluta en Íshússins. Ekki var tekin afstaða til annarra mannvirkja. 
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Framtíðaruppbygging við Flensborgarhöfn með tilliti til mannlífs, útivistar, 
afþreyingar og athafnalífs feli í sér  - Viðhorf viðmælenda í viðtölum : 

 
Mannlíf 

 
Hverfist um virkni sem fylgir frístundabátahöfninni. 
 
Gallerí, verslanir, veitingastaðir, markaðir, þjónusta smærri 
fyrirtækja, afþreying og útivist laði að fólk og hvetja til virkni.   
 
Mannlíf sem styrkir starfsemi miðbæjarins.  
  

 
Útivist 

 
Á Strandstíg, þar verði áningarstaður fyrir útivistarfólk 
 
Á leiksvæðum 

 

 
Afþreying 

 
Veitingastaðir og  kaffihús 
   
Dorg á bryggjum 
 
Verslanir og markaðir með sölu á sjávartengdum afurðum 
 
Aðstaða til að njóta þess að fylgjast með mannlífi við höfnina 
  
E.t.v. menningarstarfsemi, t.d. tónlistarflutningur og/eða safn 
 

 
Athafnalíf 

 
Bátar og starfsemi tengd þeim verði þungamiðja athafnalífs 
 
Kaffihús og veitingastaður 
  
Starfsemi gallería og listasmiðja 
 
Sjávartengd atvinnustarfsemi 
 
Smærri fyrirtæki, verslanir og þjónusta 
 
Þjónusta við ferðamenn, tenging við komu skemmtiferðaskipa  
 

 Tafla 7: Viðhorf viðmælenda í viðtölum um framtíðaruppbyggingu með tilliti til mannlífs, útivistar, 

               afþreyingar og athafnalífs. (GG. 2014)  

 

 

Þegar niðurstöður í töflum 6 og 7 eru bornar saman við niðurstöður í töflum 4 og 5 í kafla 8.1, 

sést að áherslur og framtíðarsýn viðmælenda um uppbyggingu við Flensborgarhöfn 

samræmast niðurstöðum rannsókna Hoyle et al. og Breen og Rigby vel í mörgum atriðum ef 

horft er til jákvæðra þátta og gerð uppbyggingar á endurnýttum hafnarsvæðum erlendis.  
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8.3 Hvaða framtíðarþróun við Flensborgarhöfn er líkleg til þess að laða að 

 mannlíf og virkni? 

Þegar síðustu rannsóknarspurningu verkefnisins um hvaða framtíðarþróun við Flensborgar-

höfn sé líkleg til að laða að mannlíf og virkni er svarað, er byggt á samantekt á helstu 

jákvæðum þáttum sem rannsóknin á athugunarsvæðinu leiðir í ljós og á  niðurstöðum í köflum 

8.1 og 8.2. Leitað er svara með því að tengja fræðin við rannsókn á svæðinu, gögn, athuganir 

og umgjörð svæðisins eru borin við niðurstöður Hoyle et al. og Breen og  Rigby. Niðurstöður 

eru settar fram í Töflu 8. Tillögur að endurbótum Flensborgarhafnar í lok verkefnisins byggja 

meðal annars á þessum niðurstöðum.  

 

Örvandi og spennandi umhverfi sem laðar að mannlíf er einn þeirra þátta sem einkennir 

endurnýtt hafnarsvæði, þar sem vel hefur tekist til samkvæmt rannsóknum Hoyle et al. Breen 

og Rigby telja samkvæmt sínum rannsóknum að þau svæði sem styðji best við samfélagið á 

hverjum stað kalli fram og endurspegli staðareinkenni og benda á að það sé mikilvægur þáttur 

í að laða að fólk og virkni. Einnig kemur fram í raundæmum þeirra rannsókna að fjölþætt 

virkni sem laðar að gesti og skapar ný störf er algengt á endurbættum hafnarsvæðum. 

Lykilatriði í uppbyggingu þeirra er því með hvaða hætti er stuðlað að mannlífi og virkni á 

svæðunum til styrktar samfélaginu á hverjum stað. Umfang og umgjörð svæðanna ræður 

miklu um hve fjölþætt og hvers eðlis virkni og mannlíf er. Því er spurt hvaða uppbygging við 

Flensborgarhöfn sé líkleg til þess að laða að mannlíf og virkni.  

 

Viðhorf og væntingar í viðtölum rannsóknarinnar leiða í ljós að kallað er eftir aðlaðandi svæði 

með starfsemi og aðstöðu sem hvetur til mannlífs og fellur vel að núverandi mannlífi og 

virkni sem fylgja frístundabátum á staðnum. Einnig koma sterkt fram sjónarmið um að 

göngustígur verði lagður meðfram sjó, að tenging við miðbæinn verði bætt, að aðstaða verði 

til útivistar og afþreyingar og áhugi er fyrir sögu og að arfleifð staðarins verði efld. Í 

viðtölunum koma fram fjöldi góðra hugmynda um hvers konar uppbygging gæti orðið á 

svæðinu. 

Athuganir og gögn rannsóknarinnar gefa til kynna að athugunarsvæðið við Flensborgarhöfn 

falli vel að einkennandi jákvæðum þáttum sem koma fram í kafla 8.1 og væntingum samanber 

kafla 8.2. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós eftirfarandi jákvæða þætti sem skapa 

tækifæri til þess að laða mannlíf og virkni að svæðinu: 
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 Flensborgarhöfn er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og getur þjónað íbúum á suðvestur-

horni landsins og ferðamönnum sem þangað koma. 

 Flensborgarhöfn er staðsett miðsvæðis í Hafnarfirði, í sjónlínu og í göngufjarlægð frá 

miðbæ og menningarstofnunum, svæðið er við starfandi athafnahöfn og í nálægð við 

íbúðahverfi. 

 Nálægð við sjó gefur svæðinu gildi, aðlaðandi mannlíf fylgir smábátahöfninni 

 Flensborgarhöfn á sér merka sögu og Hafnarfjörður er gamalgróinn útgerðar- og 

verslunarbær. 

 Strandstígur liggur að svæðinu og er vel sóttur til útivistar. 

 Samgöngutenging við svæðið er góð. 

 Svæðið er skjólsælt og umhverfisskilyrði góð. 

 Falleg umgjörð og útsýni. 

 Fyrir er á svæðinu starfsemi sem laðar að mannlíf, þ.e. starfsemi frístundabáta, 

vinnustofur listamanna og virkni við höfn. 

 Á svæðinu eru mannvirki sem minna á athafnasemi og menningu fyrri tíma. 

 Jákvæðir þættir staðarandans fela í sér nálægð við sjó, mannlíf við báta og bryggjur 

 og nálægð við miðbæ.  

 

Helstu takmarkandi þættir við Flensborgarhöfn eru: 

 Smæð svæðisins, takmarkað landrými til uppbyggingar  

 Umferðarþungi við mörk svæðisins og nálæg gatnamót við hringtorg  

 Nýbyggingar á svæðinu birgi ekki útsýni fyrir nærliggjandi íbúðabyggð og 

byggingarmagn takmarkist við mælikvarða nærliggjandi byggðar 

 Blandað eignarhald og óvissa um fjárfesta og framkvæmdaraðila   

 

Ekki er hægt að líta framhjá veðurfari þegar borið er saman við hliðstæð svæði erlendis. Hér 

ríkja aðrar veðurfarslegar aðstæður en á flestum svæðanna sem skoðuð eru í dæmum. Það 

kemur einkum fram í hitastigi, en einnig úrkomu og vindafari. Því er nauðsynlegt að hafa það 

í huga við skipulag og útfærslu svæðisins. Flensborgarhöfn er skjólsælt svæði og sólríkt á 

björtum dögum, en þar viðrar ekki alltaf vel til útiveru. Austanátt er ríkjandi vindátt á 

ársgrundvelli við Hafnarfjarðarhöfn og oft fylgir votviðri austlægum áttum. Gott skjól er á 

svæðinu nema helst í vestlægum áttum. 
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Ef litið er til niðurstaðna í köflum 8.1 og 8.2 og til jákvæðra þátta í umgjörð svæðisins sem 

fram koma í niðurstöðum greininga hér á undan, er líklegt að eftirfarandi áhersluþættir í 

uppbyggingu séu vel til þess fallnir að laða að mannlíf og virkni við Flensborgarhöfn.  

 

           Framtíðarnýting við Flensborgarhöfn sem er líkleg til þess að laða að  

           mannlíf og virkni 

Gott aðgengi almennings um svæðið og að sjó  

Lystigöngusvæði  meðfram  sjávarbakkanum  

Örvandi og spennandi umhverfi sem miðast við að þjóna íbúum bæjarins, 
höfuðborgarbúum og ferðamönnum 

Staðarsérkennum verði haldið á lofti og einhvers konar tenging verði við sögu  
og arfleifð svæðisins eða bæjarins 
 

Góð göngutenging við miðbæinn 

Virkni sem tengist miðbæjarstarfsemi vel 

Aðstaða til útivistar- og afþreyingar 

Umgjörð fyrir virkni sem fylgir frístundabátahöfninni 

Umferð bíla um svæðið verði takmörkuð   

Gallerí, verslanir, veitingastaður, kaffihús og markaður í götuhæð   
 

Aðstaða til að fylgjast með lífi við höfnina 

Sjávartengd atvinnustarfsemi og smærri fyrirtæki 

Aðstaða fyrir menningarstarfsemi  
 

Þjónusta við ferðamenn 
 

          Tafla 8: Framtíðanýting við Flensborgarhöfn sem er líkleg til að laða að mannlíf og virkni. (GG, 2014) 



98 

 

Hluti IV  

 9.  Umræður, ályktanir og skipulagsstefna fyrir Flensborgarhöfn 

Uppbygging á vannýttum hafnarsvæðum hefur verið áberandi um allan heim síðustu fimm 

áratugina eða svo, en í sjávarbyggðum hér á landi er slík uppbygging víðast stutt á veg komin. 

Íslenskar rannsóknir um endurnýtingu hafnarsvæða fundust ekki, en þær erlendu rannsóknir 

sem horft er til leiða í ljós jákvæða þætti, það er einkennandi þætti svæða þar sem vel hefur 

tekist með tilliti til ábata samfélagsins af uppbyggingunni á hverjum stað. Hagnýt rannsókn á 

vannýttu hafnarsvæði hér á landi, sem gerð er grein fyrir í ritgerðinni, gagnast í forsagnargerð 

og undirbúningi að skipulagi svæðisins. Í lok þessa kafla er teflt fram sýn höfundar í megin-

dráttum, stefnumiðum og skematískum frumdrögum að endurnýtingu rannsóknarsvæðisins, 

byggt á efni og umfjöllun ritgerðarinnar. 

 
9.1  Umræður  

Margir þættir hafa áhrif á hvernig hvert vannýtt hafnarsvæði þróast og byggist upp. Um það 

ræður stærð og umgjörð svæðis miklu, einnig menningarlegt samhengi þess, pólitískt 

umhverfi og skipulagsstefna stjórnvalda. Dæmi um endurnýtt svæði, sem eru sýnd í 3. kafla 

ritgerðarinnar, varpa ljósi á fjölbreytileika þeirra og algengar gerðir uppbygginga. 

Sameiginlegur þáttur hafnarsvæðanna er hafnarbakki og nálægðin við sjó eða vatn. Í þeim 

þætti felst aðlaðandi aðdráttarafl. Auk þess eru tengsl svæðanna við miðkjarna borga eða bæja 

oft náin og uppbygging svæða tengjast þá gjarnan endurgerð á miðsvæðinu. 

Niðurstöður í kafla 8.1 byggja á rannsóknum á endurbættum hafnarsvæðum erlendis sem horft 

er til í þessu verkefni. Þar kemur fram skilgreining á jákvæðum þáttum sem einkenna svæði 

sem hafa tekist vel. Mjög gagnlegt er að taka mið af fræðilegum grunni og reynslu sem þar 

býr að baki við áætlangerð um nýtingu sambærilegra svæða. Niðurstöður í köflum 8.2 og 8.3 

leiða í ljós að svæðið við Flensborgarhöfn er að mestu leyti vel til þess fallið að ná fram þeim 

jákvæðum þáttum sem áður er getið og að samhljómur er í væntingum sem bornar eru til 

framtíðaruppbyggingar þar og jákvæðu þáttanna. Smæð svæðisins og umferð bíla við 

svæðismörkin eru þau atriði sem helst setja skorður á framtíðaruppbyggingu þar. Einnig þarf 

að gæta þess að byrgja ekki fyrir útsýni frá íbúðabyggð og mikilvægt er að taka tillit til 

staðbundinnar veðráttu. 
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Hér verður rýnt nánar í mikilvæga jákvæða þætti sem niðurstöður erlendu rannsóknanna leiða 

í ljós og vert er að skoða þegar hugað er að framtíðarnýtingu Flensborgarhafnar og áþekkra 

hafnarsvæða. Einn lykilþátturinn er að skapa örvandi og spennandi umhverfi sem laðar að 

mannlíf. Í vestrænu nútímasamfélagi virðist þörfin fyrir lifandi bæjarrými og götulífsstemn-

ingu vera vaxandi. William H. White fjallar um almenningsrými og götulíf í bók sinni The 

Social Life of Small Urban Spaces. Í bókinni teflir hann fram þáttum sem hann telur hafa áhrif 

á hvort fólk dvelur og sækir í almenningsrými og byggir hann umfjöllunina á vettvangs-

rannsóknum. Einn mikilvægasti þátturinn sem White nefnir er að þar þarf að vera hægt sitja, 

ekki endilega á bekkjum, það geta allt eins verið t.d. brúnir, lágir veggir og tröppur. Einnig 

þarf að vera hægt að standa, hlusta og tala saman, horfa á og fylgjast með á þægilegan máta. 

Auk þess skipta sjónræn gæði, gróður, vatn og góð veðurfarsskilyrði miklu. Rýmin þurfa að 

vera laus við hættur og óþægindi. Mikilvægasta aðdráttaraflið er annað fólk, staður þar sem 

margir eru saman komnir laðar að fleira fólk. Margmenni er einnig liður í að skapa öruggt 

umhverfi. Þá telur White eina árangursríkustu leiðina til að laða að virkni almennings vera að 

á staðnum verði hægt að nálgast veitingar (White, 1980).  

Með aðgerðum í skipulagi er hægt að hvetja til mannlífs í almenningsrýmum. Jan Gehl fjallar 

um þetta í bókarkafla sem ber yfirskriftina Life, Spaces, Buildings (2006), en hann er þekktur 

sérfræðingur á þessu sviði. Hann telur mikilvægast að tryggja að auðvelt verði að fara um og 

þægilegt að dvelja í rýminu. Góð aðstaða fyrir gangandi vegfarendur leiðir til þess að fleira 

fólk fer þar um. Það leiðir til aukinna viðskiptatækifæra fyrir verslun, þjónustu og afþreyingu 

og um leið til aukins mannlífs. Gehl telur nauðsynlegt að hugsa um mannlíf, útirými og 

byggingar sem eina heild þegar svæði er skipulagt. Fyrst þurfi að huga að æskilegri virkni og 

mannlífi á svæðinu. Næst verði hugað að hvers konar útirými styðji best við þá virkni. Að 

lokum mótist form og gerð bygginganna við að skapa útirýmin. Einnig fjallar Gehl um 

mikilvægi götuhliða bygginga sem snúa að almenningsrýmum. Þá skiptir götuhæð bygginga 

mestu, þar þurfi að vera vel valin fyrirtæki og fjölbreytni í starfsemi í smærri einingum. 

Götuhæð þarf að vera opin og sýnileg, æskilegt er að hafa hátt til lofts og starfsemin þarf að 

vekja áhuga fólks. Ekki má vera langt á milli virkni sem vekur áhuga. Þá bendir Gehl á 

mikilvægi þess að byrja á því að skilgreina hvaða aðlaðandi virkni henti á svæðinu sem 

skipulagt er og síðan þurfi að tryggja fjölbreytni í starfsemi og formi, einnig gæði í frágangi 

götuhliða (Gehl, 2006).     

Í sama bókarkafla fjallar Jan Gehl um hafnarsvæðið við Aker Brygge í Osló, sem er mjög 

lifandi og fjölsótt svæði. Hann telur lykilinn að því hversu vel tókst til vera fjölbreytileika og 
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þéttleika í virkni og frágangi framhliða í götuhæð meðfram helstu gönguleiðum og torgum, 

góð útirými og gott jafnvægi í stærðarhlutföllum og mælikvarða. Hann álítur gæðin sem felast 

í staðsetningunni vera vel nýtt og vel gætt að sól- og vindafari. Allt þetta geri að verkum að 

fólk sæki þangað, ekki aðeins til að sinna erindum sínum, heldur fremur til þess að dvelja og 

njóta staðarins. Það sem reynist laða að fólk og líf telur hann vera einkum kaffihús og 

veitingastaðir, tískuvöruverslanir, smásöluverslanir, gallerí og fleira í þeim anda. Mannlífið í 

kringum þessa þætti gerir það að verkum að svæðið verði aðlaðandi fyrir önnur fyrirtæki og 

þar með eykst verðgildi lands á svæðinu (Gehl, 2006).     

Innri höfnin í Kaupmannahöfn er í uppbyggingu og er smám saman að breytast í samfellt og 

fjölbreytt afþreyingarsvæði fyrir almenning. Fjölsóttasti staðurinn við höfnina er Nyhavn, þar 

sem áður var erilsöm höfn og akvegur. Nú er þar göngusvæði og borgarrými sem fyllist af lífi 

á góðum dögum, áfangastaður þar sem fólk hittist og dvelur. Götuhæð litríkrar húsaraðar er 

þétt skipuð veitingastöðum, gömlum skipum og seglskútum hefur verið komið fyrir við 

hafnarbakkann og vandaður frágangur er á steinlögðu göngusvæðinu. Þar er gott skjól og 

sólríkt fram á kvöld, fallegt útsýni, mannvænn mælikvarði, möguleikar til að setjast og 

staðsetning er við miðbæ og sjó. Þessir þættir gera að verkum að fólk laðast að svæðinu (Gehl 

& Gemzøe, 2004; Gehl, Gemzøe, Kirknæs & Søndergaard, 2006). 

Samkvæmt niðurstöðum í kafla 8.1 er ein forsenda þess að vel takist til að taka tillit til 

staðlægra þátta, svæði styðji best við samfélagið þegar staðarsérkenni og staðarandi eru kölluð 

fram í uppbyggingu. Umgjörð, saga, menning og samfélagsgerð eru þá mikilvægir þættir. 

Einnig kemur fram í niðurstöðum að oft er lögð áhersla á sögu og arfleifð með endurnýtingu 

eldri mannvirkja á hafnarsvæðunum. Nyhavn í Kaupmannahöfn er gott dæmi um stað með 

sterk staðarsérkenni og staðaranda, sem án efa á sinn þátt í aðdráttarafli svæðisins. Sambyggð 

og upprunaleg húsaröð í smærri einingum ásamt gömlum sögulegum bátum setja svipmótið. 

Skírskotun til fortíðar íbúa svæðis getur verið liður í að kalla fram staðarsérkenni.  

Sýnileiki og aðgengi að arfleifð sem tengist atvinnuháttum fyrri tíma skipar mikilvægan sess í 

ferðaþjónustu. Það vekur gjarnan áhuga ferðamanna að fræðast um fortíðina og öðlast innsýn 

í lífið á staðnum sem þeir heimsækja. Það eykur einnig skilning á staðnum sjálfum og 

samkennd með íbúum. Eldri iðnaðarbyggingar með sögulegt eða byggingarlistfræðilegt gildi 

eru oft endurnýttar í þágu ferðaþjónustu og algengt er að breyta þeim í safn eða stað sem hýsir 

viðburði eða afþreyingu af einhverju tagi. Hliðartengd starfsemi verður gjarnan til við eða í 
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byggingunum, svo sem kaffihús eða veitingastaður, leiðsögn, gjafa- og minjagripaverslun, 

uppákomur, sýningahald eða tónleikahald (Goodall, 1994).   

Algengt er að elstu mannvirki hafnarborga og bæja standi við innri hafnir þeirra, enda hafa 

bæirnir víðast vaxið út frá höfnunum. Því er einhvers konar tenging við sögu og arfleifð oft 

sýnileg á endurgerðum hafnarsvæðum, hvort sem það eru endurgerðar byggingar, minjar, 

fræðsla eða minningar í einhverju formi. Ferðamenn gera sér far um að skoða slíka staði, því 

eru sögulegar tengingar mikilvægar fyrir ferðamannaiðnaðinn. Í borginni Portsmouth við 

suðurströnd Englands var mikil herskipahöfn sem hefur dregist saman. Við endurgerð 

hafnarsvæðisins þar var áhersla lögð á endurgerð skip sem var breytt í söfn með góðum 

árangri. Skipin mæta þörfum ferðamanna um skoðunarferðir og móta sterka ásýnd á borgina 

(Ashworth & Tunbridge, 1990).   

Svæðið við Flensborgarhöfn tengist atvinnusögu bæjarins á afgerandi hátt. Þótt byggingar á 

svæðinu hafi ekki gildi sem minjar eða byggingarlist, tengist staðurinn merkri sögu 

skipasmíða og annarra sjávartengdra atvinnuhátta, verslun þýskra kaupmanna og skólahaldi. 

Hafnarfjarðarbær hefur að geyma þætti sem eru líklegir til að vekja áhuga ferðamanna. Þar 

hefur varðveist heilsteypt byggð eldri timburhúsa, hraunið setur mjög einkennandi svip á 

bæjarmyndina og bærinn hefur einnig karakter og menningu sjávarútvegsbæjar, þar sem 

höfnin gegnir lykilhlutverki. Þessir þættir gætu átt þátt í að laða að gesti og auka umferð fólks 

og umsvif í miðbænum og við Flensborgarhöfn.  

Menningarleg alþjóðavæðing hefur leitt til einsleitni endurnýttra hafnarsvæða, einhver þeirra 

hafa verið gagnrýnd fyrir skort á sérkennum sem tengjast staðnum.  Viðfangsefnið um 

hvernig fólk samsvarar sig í byggðu umhverfi (place-identity) hefur verið sérfræðingum sem 

láta sig skipulagsmál varða hugleikið. Samsvörunin er einstaklingsbundin og byggist á 

reynslu hvers og eins. Skynjun um að tilheyra stað skapar vellíðan hjá fólki og gefur 

umhverfinu merkingu. Minningar, reynsla og upplifun í fortíð og samtíð og hversdagslegt 

umhverfi sem fólk  hrærist í dagsdaglega hefur áhrif á hvernig einstaklingar upplifa 

umhverfið.  Félagslegar og menningarlegar rætur hafa mikið að segja. Ef staður á að uppfylla 

þarfir fjölbreytilegs hóps fólks  þarf að gera ráð fyrir sveigjanleika, gera þarf ráð fyrir rýmum 

sem leyfa næði, svæði til einkanota, svigrúm fyrir almenna hópmyndun og afmörkuð 

helgunarsvæði einstakra hópa (Proshansky, Fabian & Kaminoff,  1983).  

Með skírskotun í form, mælikvarða og efnisnotkun sem byggir á staðlægum einkennum má 

ýta undir staðarsérkenni í útfærslu uppbyggingar.  Jafnframt er mikilvægt að kalla fram 
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jákvæða þætti staðarandans, sem fjallað var um í kafla 7.1, efla styrkleika og nýta tækifæri 

sem felast í staðháttum, samanber svótgreiningu í kafla 6.4.  

Áhersla á tengingu endurnýttra hafnarsvæða við miðbæi á víða við í uppbyggingu þeirra, eins 

og fram kemur í niðurstöðum. Nú standa til dæmis yfir breytingar á miðborg Árósa samhliða 

endurnýtingu fyrrum iðnaðarsvæðis við Norðurhöfnina. Markmiðið er að tengja svæðin í 

samhangandi heild með bættu aðgengi almennings að hafnarsvæðinu og sjávar-bakkanum. 

Umferðarkerfi miðborgarinnar er breytt og áhersla er á gangandi vegfarendur og reiðhjól, en 

bílaumferð í gegn takmörkuð. Þar með eru hindranir milli miðbæjar og sjávar úr sögunni 

(Kirkfeldt, 2011). Hugmyndir í þessa veru mætti hugsanlega heimfæra yfir á miðbæ 

Hafnarfjarðar og tengsl hans við Flensborgarhafnarsvæðið, en breytingar á umferðarkerfi er 

viðamikil framkvæmd og kostnaðarsöm og því vandasamt fyrir minni bæjarfélög að 

fjármagna slíkt. Hins vegar má bregðast við slíkum hindrunum með áherslu á styrkingu 

gönguleiðar frá miðbænum að Flensborgarhöfn án kostnaðarsamra breytinga. 

Fyrirsjánlegt er að uppbygging verði við hafnir í sjávarbyggðum hérlendis.  Í því gætu meðal 

annars falist tækifæri í ferðamennsku. Uppbygging getur átt þátt í að hleypa nýju lífi í miðbæi 

og laðað að innlenda og erlenda ferðamenn. Í aðalskipulagi Reykjavíkurborgar er mótuð 

stefna um uppbyggingu gömlu hafnarinnar sem nú er byrjað að byggja eftir. Ef horft er til 

annarra sjávarbyggða á Íslandi þar sem byggt hefur verið upp við innri hafnirnar, t.d. á 

Húsavík og á Siglufirði, virðist mega rekja upphaf þess til einkaframtaks fjársterkra aðila eða 

ferðaþjónustuaðila. Í kjölfarið eykst virkni svæðisins líklega, ef markaðsgrundvöllur skapast 

fyrir aukna starfsemi í nærumhverfinu. Þannig virðist uppbyggingin hafa átt sér stað á nokkuð 

tilviljanakenndan hátt. Uppbygging lofar þó góðu á Húsavík og Siglufirði, framtakið er 

lyftistöng fyrir samfélagið og ferðamannaiðnaðinn á þessum stöðum. Enn betra hefði verið að 

móta skipulagsstefnu um endurnýtingu svæðanna í heild sinni áður en uppbygging hófst, en 

rannsóknir sýna að endurnýtt hafnarsvæði þjóna almenningi og samfélaginu best ef það er gert 

(Hoyle et al., 1988). 

Ávinningur þessa verkefnis er í meginatriðum fjórþættur: 

 Samantekt á niðurstöðum rannsókna á sambærilegum svæðum erlendis skapar góðan 

grunn og veitir gagnlegar upplýsingar til að byggja á við undirbúning skipulags á 

vannýttu hafnarsvæði. 

 Aðferðafræðina, sem mótuð er í verkefninu, má nýta við undirbúning skipulags á 

vannýttu hafnarsvæði. 
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 Rannsókn á Flensborgarhöfn gagnast við undirbúning skipulags svæðisins. 

 Stefnumótun og tillögur að endurbótum fyrir Flensborgarhafnarsvæðið gagnast sem 

innlegg í umræðu um framtíðarnýtingu svæðisins. 

 

9.2  Ályktanir  

Nokkrar áyktanir má draga af efni ritgerðarinnar. Ein sú helsta er að ef vel er að endur-

byggingu áður vannýttra hafnarsvæða staðið, virðast þau vel til þess fallin að bjóða upp á 

umhverfi sem laðar að mannlíf, einkum ef svæðin eru staðsett við eða nálægt miðbæ. 

Jafnframt að vel heppnuð uppbygging styrkir samfélagið á þeim stað og líklegt er að samspil 

við miðbæ geti styrkt gagnkvæma virkni á báðum stöðum. Dæmi um uppbyggingu 

hafnarsvæða erlendis studd rannsóknum fræðimanna í 3. kafla sýna fram á þessi atriði. Hér á 

landi á þetta einnig við, rannsókn á athugunarsvæði við Flensborgarhöfn sýnir að svæðið er 

vel til þess fallið að uppfylla skilyrði sem til þarf, en hér þarf að huga að veðurfarslegum 

aðstæðum samanborið við svæði í hlýrra loftslagi erlendis. Sú ályktun er dregin að svæðið 

falli vel að hugmyndum um lifandi svæði sem gæti þjónað íbúum Hafnarfjarðar vel og jafnvel 

laðað að íbúa alls höfuðborgarsvæðisins og ferðamenn. Einnig er ályktað að nauðsynlegt sé að 

undirbyggja skipulagsstefnu fyrir svæði sem á að endurbæta til þess að ná fram því besta á 

hverjum stað. Liður í slíkum undirbúningi er ítarleg úttekt og rannsókn á svæðinu, líkt og gert 

er í þessu verkefni á Flensborgarhöfn í Hafnarfirði. Hvað verður byggt á vannýttum hafnar-

svæðum er háð mörgum staðlægum þáttum. Hér á landi gæti þróun í ferðamannaiðnaði og 

stefna tekin í ferðamálum haft mikið að segja í minni sjávarbyggðum úti á landi. Óæskilegt er 

að einungis einkaframtak eða markaðsdrifin öfl liggi að baki framkvæmdum ef hafnarsvæðin 

eiga að þjóna almenningi sem best.   

 

 

9.3  Rannsókn á athugunarsvæði, annmarkar,  óvissa  og frekari rannsóknir 

Rannsóknina á athugunarsvæði verkefnisins má hagnýta þegar kemur að því að móta fram-

tíðarstefnu fyrir Flensborgarhöfn, sem bíður endurbóta og skipulags. Að sama skapi má 

styðjast við aðferðafræðina sem sett er fram í verkefninu við mótun framtíðarstefnu fyrir 

önnur sambærileg svæði í sjávarbyggðum hér á landi. Aðferðafræðin er heilsteypt að mati 

höfundar og byggist í meginatriðum á þremur þáttum, það er a) á fyrri rannsóknum og reynslu 

af hliðstæðum svæðum erlendis, b) á viðhorfum og væntingum notenda og sérfræðinga til 

framtíðaruppbyggingar á svæðinu og c) á ítarlegri úttekt á áhrifaþáttum á svæðinu og 
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greiningum á byggð, umhverfi og samfélagi. Rannsóknarspurningunum er svarað í takt við 

þessa þætti, höfundur telur að gögn rannsóknarinnar séu fullnægjandi til þess að fá viðhlítandi 

svör við þeim.  

Þó telur höfundur að nokkra þætti mætti rannsaka frekar til að undirbyggja stefnu um 

uppbyggingu, þætti sem rannsóknin náði ekki til vegna umfangs verkefnisins. Þá má nefna 

rannsókn á hagrænum og markaðstengdum forsendum og greiningu á eftirspurn fyrirtækja. 

Jafnframt mætti kanna betur þarfir hafnarinnar með tilliti til stækkunarmöguleika smábáta-

hafnar. Einnig kæmu frekari rannsóknir á svæðinu sér vel, t.d.  veðurfars- og jarðvegsmæl-

ingar. Nokkur óvissa felst í viðtalsforminu þegar valdir þátttakendur eru spurðir álits eins og 

gert er í rannsókninni. Álit og væntingar takmarkast við þann hóp einstaklinga sem rætt er við, 

en stærra úrtak viðmælenda hefði minnkað þá óvissu. Ýmsar leiðir eru færar til þess að mæla 

viðhorf og væntingar til framtíðaruppbyggingar svæðisins, m.a. skoðanakönnun, þar sem 

íbúar eru hafðir með í ráðum og umræðu- og rýnihópar með þátttöku leikmanna og fagaðila. 

Ennfremur væri hægt að kanna viðhorf ferðamanna til svæðisins. Viðtalsspurningar 

rannsóknarinnar voru ítarlegar, ef til vill hefði verið hægt að einfalda þær og stytta viðtölin, en 

markmiði var náð þar sem svör fengust við einni rannsóknarspurningunni og um leið víðtækar 

upplýsingar um vettvanginn. Góður samhljómur var um mörg atriði sem varðaði framtíðar-

uppbyggingu meðal viðmælenda, sem leiddi til skýrrar niðurstöðu. Með rannsókninni í heild 

sinni telur höfundur að góður grunnur sé fenginn til að meta forsendur við undirbúning 

skipulags svæðisins og að sambærilegan grunn megi nota almennt þegar hugað er að skipulagi 

á öðrum svipuðum hafnarsvæðum. 

 

9.4  Skipulagsstefna og tillögur að endurbótum við Flensborgarhöfn   

Að lokum er sett fram skipulagsstefna fyrir Flensborgarhafnarsvæðið, ásamt tillögum að 

endurbótum með skýringarmyndum og frumdrögum, þ.e. helstu áherslur og útlínur fyrir 

framtíðaruppbyggingu þar. Stefna og tillögur eru byggðar á verkefnavinnu ritgerðarinnar. 

Höfundur horfir einkum til rýmisgreiningar eftir aðferðum Kevin Lynch (kafli 6.1.3), 

landgreiningar (kafli 6.2.5), svótgreiningar (kafli 6.4), samantektar greininga (kafli 6.5) og 

anda staðar (kafl 7.1). Ennfremur er höfð hliðsjón af umfjöllun um hliðstæð svæði erlendis í 

kafla 3.1, niðurstöðum í kafla 8.3 og af umræðum í kafla 9.1.  
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9.4.1  Stefna og markmið  

Stefna og markmiðasetning fyrir endurnýtingu Flensborgarhafnarsvæðisins mótast af 

niðurstöðum í kafla 8.3. um framtíðarþróun sem er líkleg til að laða að mannlíf og virkni. Hér 

á eftir er stefnu og helstu markmiðum lýst, en meginmarkmiðið er að skapa ramma fyrir 

umhverfi sem laðar að mannlíf og virkni við Flensborgarhöfn. Lögð er áhersla á gott aðgengi 

almennings um svæðið að sjó. Jafnframt er lögð áhersla á góða göngutengingu við miðbæ 

Hafnarfjarðar og að umferð bíla verði takmörkuð á svæðinu. Útfærsla taki mið af því að laða 

að jafnt íbúa og gesti. Sérkennum svæðisins verði gefið sérstakt vægi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arfleifð og smábátar  
auðkenna  

sérkenni staðarins 

 

Tenging við miðbæ  
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menningarumhverfi 

 

Áningarstaður við sjó 
og almenningsrými 

Styrking staðar fyrir  
íbúa, gesti og fyrirtæki 

Virkja svæðið, laða að  
mannlíf og athafnalíf 

Góð skilyrði fyrir  
göngufólk. Stígur  
meðfram sjónum 
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9.4.2  Forsendur og tillögur 

 

Áður en hafist er handa við að móta skipulag er nauðsynlegt að spyrja spurninga. Hér er spurt:   

Hvaða gæði gæti staðurinn boðið upp á? Hvaða virkni er æskileg á svæðinu? Hvers konar 

útirými? Hverjir verða notendur?  Hvaða vandamál þarf að leysa? Hvaða eiginleikar þurfa að 

vera til staðar svo notendur fái sem mest á þessum tiltekna stað? (Gehl, 2006). Svör við 

flestum þessara spurninga er að finna í rannsóknarvinnu verkefnisins og í niðurstöðum. Hér 

eru lagðar til endurbætur á Flensborgarhöfn með tilliti til þessara atriða og í kjölfarið settar 

fram skematískar skýringarmyndir á áhersluþáttum. 

 

 

Gæði     

Í staðsetningu Flensborgarhafnar felast gæði vegna nálægðar við sjó, miðbæ, höfn og 

íbúðabyggð.  Þegar eru til staðar á svæðinu þættir sem hafa aðdráttarafl. Nálægðin við sjóinn 

gerir Flensborgarhöfn að eftirsóknarverðu svæði fyrir fólk, fyrirtæki og athafnir. Lífið sem 

fylgir frístundabátahöfninni laðar einnig að og starfsemi gallería og listasmiðja á svæðinu 

vekur áhuga og er hvati til heimsókna á svæðið. Lagt er til að þessir jákvæðu þættir verði 

efldir í uppbyggingu svæðisins, starfsemi sem styður þá er rökrétt framhald á þróun 

Flensborgarhafnar að mati höfundar.  Auk þess er lagt til að gæði verði tryggð með því að 

vanda val á nýjum fyrirtækjum og starfsemi á svæðinu. Virkni sem vekur áhuga standi nógu 

þétt til þess að laða að fólk og fá það til að dvelja á staðnum. Þá er mikilvægt að vanda 

frágang á yfirborðsflötum og huga sérstaklega að húshliðum í götuhæð sem snúa að 

gönguleiðum og útisvæðum. Hátt verði til lofts á götuhæðum. 

 

 

Starfsemi    

Mikilvægt er að svæðið verði notað fyrir fjölbreytta starfsemi. Frístundabátahöfnin og starfsemi 

sem tengist henni verði afgerandi þáttur, auk þess verði á svæðinu fjölbreyttir afþreyingar-

kostir bæði innandyra og í útirýmum, smásöluverslanir, gallerí, veitingahús, kaffihús og 

þjónusta í götuhæð, en áhersla á smærri hafnsækin fyrirtæki á efri hæðum. Aðstaða verði fyrir 

tónlistarflutning og safn. Engin mengandi starfsemi verði á svæðinu. Lagt er til að starfsemi 

og þjónusta í kringum smábáta og siglingaklúbb verði á svæðinu vestanverðu, stækkunar-

möguleikar smábátahafnarinnar verði til norðurs í tengslum við endurnýjun Óseyrarbryggju. 

Starfsemi svæðisins sem lögð er til er skýrð nánar á mynd 9.2. á bls. 110.  
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Útirými og virkni     

Góð aðstaða verði til útivistar, einkum meðfram sjávarbakkanum. Með sjónum verði Strand-

stígur lagður í framhaldi af núverandi stíg og tengist miðbænum, íbúðabyggð, starfandi höfn 

og fólkvangi við Hvaleyrarlón. Aðlaðandi útirými verði á svæðinu fyrir afþreyingu og leik, 

þar verði hægt að sitja og fylgjast með lífinu við höfnina. Fjölbreytni verði í útirýmum þannig 

að þau leyfi almenna hópmyndun stærri og minni hópa og næði fyrir einstaklinga. Hugað 

verði að skjólmyndun í útirýmum. Hægt verði að sitja úti við kaffihús og veitingastað þegar 

vel viðrar. Nánar er gerð grein fyrir útirýmum á mynd 9.3 á bls. 111 og virkni sem tengist 

göngusvæði Strandstígs og útirýmum, göngutengingum og afþreyingarkostum tillögunnar á 

mynd 9.1 á bls.109. 

 

 

Notendur    

Íbúar Hafnarfjarðar, íbúar höfuðborgarsvæðisins, innlendir og erlendir gestir, auk þeirra sem 

koma til með að starfa á svæðinu, þar með taldir bátaeigendur.  

 

 

Vandamál sem þarf að leysa  

Styrkja þarf göngutengingu við miðbæinn. Lagt er til að það verði gert með því að breikka 

Strandstíginn á milli miðbæjar og Flensborgarhafnar, þar verði vandað sérstaklega til frágangs 

og áhugaverðum áfangastöðum á þeirri leið verði fjölgað. Umferðarþungi við jaðar svæðisins 

og á Strandgötu milli miðbæjar og svæðisins verði takmarkaður og leitað leiða til að minnka 

hljóðmengun. Það verði gert m.a. með frágangi við og á götunni. Einnig verði þyngri umferð 

frá athafnahöfninni beint eftir öðrum götum en Fornubúðum eins og hægt er. Semja þarf um 

nýtingu einkalóðar til að tryggja fullt aðgengi almennings eftir gönguleið meðfram sjó og 

vegna annarrar landnotkunar sem tillögur gera ráð fyrir.  

 

 

Eiginleikar, sérkenni og arfleifð    

Lögð verði áhersla á að á staðnum ríki sjávarstemning þar sem smábátar og skútur við höfnina 

verði miðpunkturinn. Á svæðinu verði kennileiti sem styrki ásýnd bæjarins og um leið 

útsýnisstaður með sjónlínur yfir smábátahöfn og höfn. Frágangur og form verði með 

skírskotun til bryggju og báta og hæð bygginga og mælikvarði taki mið af nærliggjandi 

byggð. Á svæðinu verði hægt að kynna sér sögu svæðisins, með sérstakri áherslu á sögu 

slippsins. Hagkvæmniathuganir verði gerðar á endurnýtingu og endurgerð stærstu bygging-

arinnar við slippinn. Bygginguna má nýta undir tónlistarflutning, uppákomur, sýningar, 
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sögusafn og kaffi- eða veitingahús yrði tengt húsinu. Einnig verði önnur dráttarbrautin gerð 

upp og nýtt til viðhalds smábáta og skútna. Gert er ráð fyrir að bygging slippsins standi áfram 

í tillögunni. Nýr minnisvarði eða höggmynd sem ýtir undir staðarandann verði staðsett á 

áberandi stað við Strandgötuna. Vel færi á að gömlum endurgerðum trébáti yrði komið fyrir 

til sýnis í tengslum við safnið ef fjármagn fæst til. 

 

 

Landnotkun og byggð    

Við skipulag landnotkunar á svæðinu eru línur lagðar í landgreiningu svæðisins, þar sem lagt 

er mat á gildi lands með tilliti til útivistar, afþreyingar, annarrar starfsemi og menningarsögu. 

Þetta er skýrt á mynd 6.43 á bls.73 og er haft til viðmiðunar í skipulagi tillögunnar. Gert er ráð 

fyrir að byggingar taki mið af nærliggjandi byggð í hæð og mælikvarða. Um verði að ræða 

litlar einingar og byggingarfletir brotnir upp til þess að skapa fjölbreytni. Lágreist byggð á 

svæðinu komi í veg fyrir að byrgt verði fyrir útsýni frá íbúðabyggð og tryggi að sólarbirta nái 

til útisvæða. Hæstar verði byggingar vestast á svæðinu vegna skjólmyndunar, en vestanátt er 

sú vindátt sem helst nær sér niður á þessu svæði. Opið svæði syðst við hringtorg hleypir sól 

inná stærsta almenningsrýmið, þar verði gerðar ráðstafanir til skjólmyndunar fyrir 

suðaustanátt (sbr.vindrós á mynd  6.32) og til dempunar umferðarhávaða (sbr. hávaðakort-

lagningu á mynd 6.34). Inndregnar efri hæðir bygginga stuðla einnig að því að meiri sól nái til 

svæðisins. Byggingar eru staðsettar með það í huga að minnka áhrif umferðarhávaða á 

útisvæðum. Byggingarreitir tillögunnar koma fram á uppdráttum sem fylgja hér á eftir á bls. 

109 og 110. 

 

 

Tengsl við miðbæ    

Skýringarmynd 6.24 á bls.57 byggir á aðferðum Kevin Lynch og sýnir meðal annars tengsl 

svæðisins við miðbæinn og aðra byggð í nærumhverfi Flensborgarhafnar. Lagt er til  að 

staðarsérkenni verði efld og að stöðum þar sem fólk kemur saman (mótpunktum) verði 

fjölgað. Rýmislega er tenging á milli svæðisins og miðbæjarins afmarkað af sjónum annars 

vegar og klettavegg hins vegar. Lögð er áhersla á aðlaðandi göngutengingu milli svæðanna 

þar sem áhugaverðir áningarstaðir á þeirri leið tryggi samfellu á milli miðbæjar og hafnar-

svæðisins. Nýtt kennileiti við Flensborgarhöfn kallist á við Hamarinn, kirkjuturninn og 

kennileiti miðbæjar og skapi mikilvægt samspil við miðbæinn ásamt nýjum áningarstöðum. 

Þessu er lýst nánar á mynd  9.4 á bls. 112.  
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9.4.3  Skematískar skýringarmyndir - frumdrög 

 

 

Mynd 9.1:  Skematísk skýringarmynd - frumdrög að skipulagi svæðisins. Strandstígur, 

  göngutengingar og afþreying. (GG 2014) 
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Mynd 9.2:  Skematísk skýringarmynd - frumdrög að skipulagi svæðisins. Starfsemi og         

byggingarreitir. (GG 2014) 

 

 

 

  

Skýringar á starfsemi og byggingarreitum:   

 1    Starfsemi og þjónusta fyrir smábáta 

 2    Starfsemi seglbáta 

 3    Siglingaklúbbur. Bygging flutt frá fyrri staðsetningu 

 4    Verslun og þjónusta á götuhæð. Hafnsækin og smærri fyrirtæki. Þrjár til fjórar hæðir 

 5    Verslun og þjónusta á götuhæð. Hafnsækin og smærri fyrirtæki. Tvær hæðir  

 6    Veitingastaður 

 7    Verslun og gallerí. Ein til tvær hæðir 

 8    Vinnustofur og gallerí. Ein til tvær hæðir 

 9     Smávöruverslanir og smærri fyrirtæki á efri hæðum.  

 10   Bygging við slipp endurbætt. Safn, tónlistarflutningur og fjölnotasalur 
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Mynd 9.3: Skematísk skýringarmynd - frumdrög að skipulagi svæðisins.  

       Útisvæði. (GG 2014) 

 

 

 

 

 

Skýringar á útisvæðum:   

 1   Athafnasvæði fyrir smábáta 

 2   Athafnasvæði fyrir starfsemi seglbáta 

 3   Bílastæði 

 4   Almenningsrými fyrir stóra hópa og uppákomur. Áningarstaður. Gott útsýni yfir smábátahöfnina 

 5   Grasflöt. Gróður eða annnað til skjólmyndunar. 

 6   Leikvöllur, boltavöllur, grill,markaður, fjölbreytt afþreying. Áningarstaður. Bekkir meðfram stíg 

 7   Útisafnsvæði 

 8   Fjara. Sjávartengd afþreying 

 9   Aðstaða fyrir bátaeigendur, slippur  
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Mynd 9.4: Rýmisgreining eftir aðferðum Kevin Lynch og ný tengsl við miðbæ (GG 2014) 

 

          

Núverandi rýmisgreining (mynd 6.24) og til samanburðar greining miðað við tillögur um endurbætur (t.h.). 

 

Í tillögunum er lögð áhersla á að efla Flensborgarhafnarsvæðið sem stað (place identity) með 

tilliti til mannlífs og fjölbreytileika og að styrkja samspil og tengsl á milli svæðisins og 

miðbæjar, enda eru þeir áhersluþættir í samræmi við jákvæða reynslu af hliðstæðum svæðum 

erlendis. Skýringarmyndin til hægri gefur hvort tveggja til kynna.  Tengsl við miðbæinn eru 

bætt með því að staðsetja kennileiti og áhugaverða staði á þeim hluta svæðisins sem nær er 

bænum. Jafnframt með því að bæta gönguleiðir, sem tengjast einnig íbúðahverfum, 

athafnahöfn og fólkvangi við Hvaleyrarlón. Nýtt fjölnota almenningsrými, nýir áningastaðir 

(þ.e. nýir mótpunktar sbr. mynd 9.4) og önnur uppbygging sem er til þess fallin að laða að 

mannlíf eru samkvæmt niðurstöðum verkefnisins líkleg til þess að styrkja Flensborgarhöfn 

sem stað og um leið samfélagið í Hafnarfirði. 
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 10.  Lokaorð 

Í verkefninu var lagt upp með það meginmarkmið að setja fram aðferðafræði sem má nýta 

þegar mörkuð er skipulagsstefna fyrir vannýtt hafnarsvæði. Verkfærin sem stuðst var við  til 

þess að ná fram markmiðinu var annars vegar samantekt á þekkingu og reynslu af uppbygg-

ingu slíkra svæða erlendis á undanförnum áratugum til dagsins í dag og hins vegar gerði 

höfundur rannsókn á vannýttu hafnarsvæði hér á landi, sem miðaði að mótun skipulagsstefnu 

með frumdrögum fyrir svæðið. Aðferðafræðin þróaðist eftir því sem verkefninu vatt fram. 

Rannsóknir á svæðum erlendis sýna að þar sem vel hefur tekist, einkennast svæðin af iðandi 

mannlífi og bjóða oft upp á afþreyingu, útivist, menningu og þjónustu fyrir íbúa og gesti. 

Kannað var hversu vel slík uppbygging ætti við á hafnarsvæði hér á landi, þegar spurt var  

hvaða framtíðarnýting á athugunarsvæðinu væri líkleg til að laða að mannlíf og virkni, með 

því að tefla saman jákvæðum áhersluþáttum endurnýttra hafnarsvæða erlendis samkvæmt 

rannsóknunum og niðurstöðum rannsóknar höfundar á athugunarsvæðinu.  

Niðurstöður verkefnisins sýndu fram á að athugunarsvæðið er vel til þess fallið að laða að 

mannlíf og virkni íbúa og gesta og fellur vel að svipuðum hugmyndum og áhersluþáttum um 

endurnýtingu hafnarsvæða og rannsóknir á svæðum erlendis leiddu í ljós. Við gerð skipulags-

stefnu fyrir athugunarsvæðið í lok verkefnisins, hafði þekking og reynsla af endurnýttum 

hafnarsvæðum erlendis mótandi áhrif á stefnuna, ásamt athugunum rannsóknarinnar. Aðferða-

fræðin sem var mótuð og sett fram í verkefninu felur þannig í sér að þekking og reynsla af 

endurnýttum hafnarsvæðum erlendis er yfirfærð á íslenskar aðstæður.  

Markmiði verkefnisins var náð með mótun aðferðafræði, sem höfundur telur að vel megi nota 

við frekari rannsóknir á hliðstæðum svæðum almennt í sjávarbyggðum hér á landi, þegar 

hugað er að framtíðarstefnu og endurbótum, þar sem áhersla er á aukna virkni og mannlíf á 

svæðinu og bætta aðstöðu fyrir íbúa og gesti til ábata fyrir samfélagið á viðkomandi stað. 

Tilgangi rannsóknarinnar á athugunarsvæðinu var einnig náð með mótun skipulagsstefnu og 

tillögum að endurbótum fyrir svæðið. 
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Viðauki  -  Þemagreining viðtala - vinnuskjal 

 

Viðtöl 1 - 8 

 

1. Mikilvægi  núverandi starfsemi á svæðinu. 

Smábátahöfnin á að vera þarna áfram, einnig Siglingaklúbburinn. Það eru líkur á að þessi 

frístundastarfsemi eigi eftir að aukast í starfsemi hafnarinnar. Fáir smábátar eru  í dag í 

atvinnustarfsemi. Flensborgarhöfn er eini valkosturinn í Hafnarfirði fyrir smábátana. Ábending: ekki 

fylla meira uppí höfnina, okkur veitir ekki af þessu særými sem við höfum. 

 

Mjög mikilvægt að halda í smábátana og skúturnar. Það er líf í kringum hafnarstarfsemina. Það eru 

tækifæri í kringum komur skemmtiferðaskipa að höfninni, þá þarf göngutengsl við bryggjuna þar sem 

þau leggja að. Gott að hafa galleríin þarna. 

 

Smábátahöfnin hefur virkað mjög vel fyrir þá starfsemi sem henni er ætlað. Gerðir út bátar til veiða og 

menn hafa líka sína skemmtibáta þarna. Siglingaklúbburinn fellur einnig vel inn í starfsemina. 

Fiskmarkaðurinn er á Suðurhöfninni rétt hjá Flensborgarhöfn, einnig gert ráð fyrir legu 

skemmtiferðaskipa.Galleríin fara einnig vel með annarri starfsemi á svæðinu. 

 

Það þarf að halda í smábátahöfnina og styrkja þeirra starfsemi. Skemmtiferðaskipin leggja handan við 

hornið. Svæðið er friðsælt, smábátarnir fara rólega hér um. Verðmæti verbúðanna hafa aukist við það 

að þessir gallerí og vinnustofueigendur hafa komið sér fyrir þarna. Skyld starfsemi kallar á aðra sér 

líka. 

 

Smábátaaðstaða hefur verið þarna til langs tíma og nú er heilmikil starfsemi í kringum 

Siglingaklúbbinn á sumrin. Skemmtiferðaskip leggja rétt utan við svæðið og tengingin við þau og 

Flensborgarhöfn þarf að vera mjög góð. Áfram gallerírekstur og vinnustofur. 

 

Svæðið þarf að vera hluti af höfninni. Þarna er ein albesta smábátahöfn á landinu. Á veturna liggur 

starfsemin m.o.m. í dvala.  Trilluútgerðin er mest sport, raunveruleg atvinnumennska fer minnkandi. 

Strandveiðin hefur gefið eftir og það eru nokkrir sem stunda grásleppuveiðar. Eitt fyrirtæki er með 

stóran plastbát og gerir út með línu. Verslun og smálistamenn gætu þrifist þarna áfram. 

Skemmtiferðaskipum við höfnina mun fjölga, þeim fylgja ferðamenn. Gæti verið að það væri hægt að 

spila á það.  
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Í verbúðunum eru lítil fyrirtæki og starfsemi sem gefur meira líf. Ein eða tvær fiskverkanir eru í 

verbúðunum. Fiskmarkaðurinn er þarna alveg við og það er líf í kringum það.  

Góð smábátahöfn  hér, hún á að vera.Veðurfarslega er betra hér en í smábátahöfnum í Reykjavík. 

Siglingar er vaxandi starfsemi í Hafnarf. 

 

Það er starfsemi á svæðinu sem tengist höfninni. En það er búið að þrengja það mikið að Íshúsinu að 

það væri ekki hægt að vera með 90 - 100 starfsmenn eins og var áður til 1999.. Í Íshúsinu er 

ísverksmiðja og frystihús.  Þarna er eina ísverksmiðjan starfandi á Stór-Reykjavíkur svæðinu. 

Slippurinn hefur ekki verið í notkun í nokkur ár. Spilhúsið er ekki nothæft og töluverðar lagfæringar 

þyrfti til á spilabúnaði og brautum. Allt húsnæðið í slipp er í útleigu og hluti Íshússins.  

Smábátar og skemmtibátar eru mest þarna núna. Það er eðlilegt að sú starfsemi þróist þarna áfram, í 

hjarta bæjarins. Hugmyndir um að stækka svæðið og starfsemi smábáta efld er einnig eðlileg, eins og 

teikningar eru til um. Það mætti nýta komur skemmtiferðaskipanna.  

 

2. Mikilvægi arfleifðar  á svæðinu. 

Höfnin er elsti hluti Hfj. Þjóðverjar höfðu aðsetur á þessu svæði í nær 200 ár. Arfleifðin er f.o.fr. frá 

því þeir stimpluðu sig inn. Þeir komu með kirkju með sér og reistu hana þarna. Þeir skírðu svæðið 

Flensborg. Svo var reistur skóli á svæðinu sem var skírður Flensborgarskóli, skólahald lagt af uppúr 

1930. Engin arfleifð felst í mannvirkjum á svæðinu. Íshúsið og slippur eru börn síns tíma, ekki 

söguminjar, eina skynssemin að rífa byggingarnar og byggja nýtt, því erfitt að nýta húsin. Verbúðirnar 

mega fara eða vera. Það var mikil athafnasemi þarna þegar frystihúsið var í gangi og slippastarfsemin 

var mjög öflug, en hann er lítið notaður síðan frá síðustu aldamótum. 

 

Arfleifðin er smábátastarfsemin og bryggjur. Það á að halda í það. Íshúsið er ekki þannig mannvirki að 

menn vilji sögulega halda í það. Stórskemmtilegt prójekt sem arkitektanemi gerði með notkun 

slipphússins, vel unnið, mætti gjarnan nota þá notkun. 

 

Arfleifðin er f.o.fr. fiskveiðarnar og skipasmíðarnar. Það má sjá það vera þarna áfram í einhverjum 

mæli, ekki í stórum stíl, a.m.k. e-r minning um starfsemina. Mannlíf við og á sjó er arfleifð Íslendinga. 

Engin verðmæti í slipphúsinu og Íshúsinu eru gamlar byggingar og börn síns tíma, hvorki merkilegar 

né skemmtilegar byggingar, en hafa sína sögu. Spurning hvort hægt sé að nýta slipphúsið e-ð. Íshúsið 

er fyrirferðarmikið á svæðinu og e.t.v. ónothæft, ef hugsað er til framtíðarþróunar er sú bygging fyrir. 

Mætti viðhalda einhverri minningu um fyrri starfsemi, draga söguna fram. 

 

Arfleifðin er smábátamenningin, hún nær langt aftur í tímann og hér var mikil grásleppumenning á 
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vorin.  Vert að skoða hvort mætti nýta slipphúsið. Íshúsið er meira mannvirki. Þar eru salir og kjörið 

að nýta húsnæðið þar. Þetta er allt hluti af sögu bæjarins. Og af hverju er fyrsta lúterska kirkjan ekki 

byggð upp og markaðssett?  

 

Tenging við arfleifðina er mjög sterk á þessu svæði. Svæðið á mikla sögu sem upphafspunktur í sögu 

hafnarstarfsemi í Hfj. Þar var Flensborgarskólinn, þetta er hjartað í bænum. Sérkenni Hfj. er 

fiskibærinn.  Má gjarnan halda í Gamla Íshúsið og slippinn að hluta. Þessar byggingar tengjast mjög 

atvinnusögu bæjarins og væri æskilegt að endurnýta þær að hluta. Varðveita slippinn að hluta sem 

sögulegar minjar. Mætti vera með gamlan bát þar uppí fjörunni. Myndi ætla að það væri hægt að nota 

hluta bygginganna, þeim hefur verið haldið vel við.Verbúðirnar eru í ágætis standi enda ekki gamlar 

byggingar. 

 

Engin arfleifð. Þetta eru húshjallar sem ekkert er hægt að gera við. 

 

Atvinnusagan okkar er arfleifð. Elsta höfnin var hérna, og Hafnarfjörður sem höfn. Slippur og Íshús er 

hægt að nota að einhverju leyti. Slippurinn gæti nýst sem e-s konar slippur þar sem færi fram 

viðhaldsstarfsemi fyrir báta eða slíkt.  

 

Það eru töluverð verðmæti í byggingunum, töluvert notagildi. Ekki er fólgin menningararfleifð í 

byggingunum, en það er helst það sem tengist sögu útgerðar í Hafnarfirði. Engin sérstök saga í 

kringum þetta. Þó frystihúsið hafi verið byggt þarna uppúr 1940 og fram til 1960, þá er það ekkert 

sérstakt, það sem var frá eldri tíma hefur allt verið rifið. Ástand mannvirkjanna er gott, húsunum hefur 

verið haldið vel við. Byggingarnar eru gamlar, en í lágmarksviðhaldi því ekki er vitað hvað verður. 

Gamla dráttarbrautin við slippinn er orðin mjög léleg. Hún er ekki nothæf nema bara fyrir lítil skip. 

 

3. Mikilvægi tengingar svæðisins við miðbæ Hafnarfjarðar. 

Svæðið er í ákjósanlegri fjarlægð frá miðbænum til þess að tengja það saman, aðeins nokkur hundruð 

metrar. Æskilegt að Flensborgarhöfn tengist miðbænum vel með Strandstígnum. Uppbygging á 

Flensborgarhöfn mun hafa jákvæð áhrif ef vel tekst til, það sem dregur fólk að mun alltaf styðja við 

miðbæinn á einhvern hátt, hluti gesta mun alltaf fara þangað. Það er lítil fólkssöfnun á Strandgötu, 

ekki mjög spennandi gata, maður fer þangað bara ef á e-ð erindi. 

 

Svæðið er nálægt miðbænum og umferðartengsl góð (akandi). Það er kostur fyrir svæðið að það er 

stutt í þjónustuna. Það hefur einhver jákvæð áhrif á miðbæinn ef það verður fleira fólk í nágrenni hans. 

Strandgatan hefur lifnað aðeins við síðustu ár, en bílar og aðkoma er kraðak. Ásýnd miðbæjarins er 

ekki nógu góð og það hefur dregið úr verslunarstarfsemi í Firði. Menn eru ekki mikið á ferðinni í 

miðbænum. Þessi göngutenging er mjög mikilvæg, að henni verði komið á alla leiðina meðfram 

ströndinni. 
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Svæðið er svolítið slitið frá miðbænum, mjög mikilvægt að styrkja þau tengsl þannig að 

Flensborgarhöfnin verði partur af miðbænum. Einn af kostum svæðisins er nálægðin við miðbæinn. 

Framhald göngustígs meðfram sjónum myndi bæta tengslin, en það þarf að leysa það hvernig komist 

er yfir dráttarbrautina hjá slippnum.  Mjög stór þáttur í að gera bæði svæðin skemmtileg er ef þau geta 

styrkt hvort annað. Miðbærinn í dag er ekki mjög skemmtilegur, í dag slítur umferðargatan miðbæinn 

frá höfninni og sjónum. Það er æskilegt  að fá meira líf í miðbæinn, það myndi styrkja svona svæði 

eins og frístundahöfn og öfugt. 

 

Skiptir mestu að bæta göngustígakerfi á milli miðbæjar og svæðisins. Þetta gætu verið tveir pólar, 

meira líf hefur gagnkvæm áhrif á bæði svæðin, með auknu mannlífi skapast meiri grundvöllur fyrir 

annan rekstur. Þetta er góður miðbær, Fjörðurinn heppnaðist ekki vel, það þarf betra aðgengi fyrir 

gangandi og hjólareiðafólk, það vantar betra flæði í miðbæinn og þar í kring. Nú þegar er þó nokkuð af 

hönnunarbúðum við Strandgötuna sem eru vinsælar meðal bæjarbúa og annarra höfuðborgarbúa, þetta 

styrkir allt hvort annað.  

 

Mikill áhugi á að tengja þetta svæði við miðbæinn, æskilegt að framtíðastarfsemin við 

Flensborgarhöfn tengist miðbænum með bættu aðgengi og tengingum. Á Flensborgarhöfn gæti verið 

starfsemi sem styrkir miðbæjarstarfsemina, s.s. veitingastaðir, fiskimarkaður o.fl. Svæðið hjá slippnum 

tekur á móti umferð frá miðbænum, skemmtilegt verkefni unnið af arkitektanema með nýtingu á 

brautinni, byggingin opnuð út með gleri að sjónum, gönguleið í gegnum húsið, þarna yrði rými sem 

tilheyrði báðum heimum. Bátur í slippinn hefði mikið aðdráttarafl. 

 

Það er jákvætt að tengja þetta saman. Miðbærinn er í vandræðum. Það er erfitt með rekstur á 

verslunum og matsölustöðum þar.  

 

Uppbygging á Flensborgarhöfn getur bjargað miðbænum. Það vantar meira líf í miðbæinn, það vantar 

e-ð sem gefur tilefni til að fólk eigi erindi og stoppi. Ef aðalverslunin færi fram þar og stemningin væri 

hér. Hafnarfjörður er einn af fáum stöðum á landinu þar sem möguleikinn er til staðar að skapa 

miðbæjarsamfélag, ólíkt Garðabæ og Kópavogi og víðar. Með því að stækka svæðið er hægt að tengja 

svæðið miðbænum. Svæðið á milli Flensborgarhafnar og miðbæjarins er svolítið dauft. Það mætti 

styrkja það svæði með miðbæjarstarfsemi og efla stíginn á milli.  

 

Það er kostur að vera nálægt miðbæ, það er bara spurningin um hver er tilbúinn að borga brúsann. Við 

sjáum hvað er að gerast við Reykjavíkurhöfn, ferðamannaþjónusta, veitingahús og eitt og annað sem 

búið er að byggja upp þar, þessi uppbygging kemur til með að gjörbreyta allri ímynd svæðisins. Ég tel 

að það þurfi margt að gerast í miðbænum áður en það fer að verða raunhæft að tengja Flensborgarhöfn 
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og miðbæinn. Fjarlægðin er ekki mikil, og tillagan um göngubrú myndi tengja svæðin betur, en ég tel 

að bæjaryfirvöld þurfi að gera átak í miðbænum áður en lengra er haldið. Það er heldur dauft yfir 

miðbænum, það þarf að huga að uppbyggingu í miðbænum áður en haldið er lengra. 

 

4.  Hvernig má með skipulagi auka samfélagslegt gildi svæðisins? 

Að hugsa svæðið fyrir íbúana og gestina og ekki síst að koma göngustígnum upp. Á að vera svæði til 

þess að njóta þess sem er gaman að sjá, eins og dorga, bátar, fisk, setjast niður í góðu veðri og fá sér 

kaffisopa, t.d. verið góður snúningspunktur í göngutúrnum. Fyrst og fremst afþreyingarsvæði þar sem 

fólk sækir sér ró, næði, lífsorku. Bátaeigendur yrðu miðjan í þessu með sína báta, svo kæmu hinir og 

nytu.  

 

Með því að það sé notkun fyrir alla og með því að það sé hægt að vera með starfsemi bæði úti og inni 

og að gönguleiðin haldi áfram þarna, að þú getir bæði stoppað þarna og haldið áfram. Það er bæði 

þessi nálægð við sjóinn og tengsl við siglingaklúbbinn. Að menn gætu safnast saman undir þaki og 

fylgst með hvað er að gerast. Útivist við sjóinn og stoppustaður, þú sæir kannski út yfir höfnina, ekki 

allt of fínt og dýrt, e.t.v. einhver að selja fisk uppúr bát eða e-ð í þeim dúr, sölumarkaður, 

fiskimarkaður, gæti dregið að. 

 

Með því að draga fram alla þessa þætti og viðhalda sögunni og styrkja hana með athöfnum, gera 

höfnina að hluta af stærra samhengi, að parti miðbæjarins. Bara að svæðið sé nógu  

lifandi til að fólk sækist í að heimsækja það. Nauðsynlegt að bæta veitingastöðum og listagalleríum 

við svo fólk hafi áhuga á að koma þarna. 

 

Meira mannlíf og afþreying, það er atvinnuskapandi. Skapa líf við bryggjuna 

 

Strandstígurinn tengist höfninni, það er lykilatriði að tryggja flæði á milli þessa reits og nærliggjandi 

svæða og miðbæjar. Einnig með aðlaðandi útisvæðum, svæðið þarf að vera aðdráttarafl í sjálfu sér, 

ekki bara vegna starfseminnar á svæðinu, þarf að vera hægt að horfa á mannlífið við höfnina. Þannig 

gæti einnig verið þarna staður fyrir hverfið í kring. Aðstaða fyrir krakka að hittast.  

 

Gera róttækar breytingar á svæðinu sem laða að fólk og ferðamenn. 

  

Búa til aðstöðu og opna skipulagið fyrir svona starfsemi sem tengist sjónum, ferðamönnum, 

götulífsmenningu, strandmenningu.  
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Alltaf er æskilegt að hafa mikla atvinnustarfsemi og það gagnast bæjarfélaginu best þegar upp er 

staðið. Auðvitað er gott að hafa jákvætt mannlíf og menningu líka, en það skapar ekki tekjur til 

bæjarfélagsins nema að takmörkuðu leyti. En það sem hægt væri að gera þarna er að þarna væri hægt 

að auka atvinnustarfsemi og þarna er ákveðin starfsemi í gangi í dag. Nú eru í gangi hugmyndir um að 

setja aftur upp þarna mjög öfluga vinnslutengda starfsemi sem tengist vinnslu á fiski. 

 

5. Framtíðarsýn um uppbyggingu á svæðinu. 

Á að vera svæði til þess að njóta þess sem er gaman að sjá, eins og dorga, bátar, fisk, setjast niður í 

góðu veðri og fá sér kaffisopa. Fyrst og fremst afþreyingarsvæði þar sem fólk sækir sér ró, næði, 

lífsorku. Útivistarsvæði og frístundasvæði tengt bátum. Min sýn er að svæðið muni stækka, næsti 

áfangi verði afmarkaður við hornið á Suðurbakka og Kirkjutorgið. Lágreistar byggingar, mest 3 hæðir, 

þó ekki samfellt í hæð, ekki íbúðabyggð, þó möguleiki á efri hæðum. Þarna væru fyrirtæki tengd 

þessum iðnaði, gistirými, gallerí og veitingahús. Fyrir íbúana, að íbúarnir geti notið þess. Opin 

almenningsrými sem tengjast bátum, ekki skrúðgarð eða stór torg. Hugsanlegt að koma upp hóteli. 

Taka svæðið til heildarendurskoðunar. 

 

Göngutengingin (Strandstígurinn) er mjög mikilvæg, að henni verði komið á meðfram ströndinni og 

jafnvel koma á tengingu við göngusvæðið meðfram sjó sunnan megin. Af því þetta tengist sjónum er 

mjög áhugavert að vera með fiskmarkað, ferðaþjónustu, selja handverk, t.d. úr fiskiroði eða öðru 

sjávartengdu, sölu á vöru sem t.d. tengist siglingum, kaffihús, e.t.v. íbúðir á efri hæðum. Sambland af 

útivistarsvæði, verslunarsvæði og íbúðum. Einhver leiksvæði og áhersla á góða gönguleið sem næst 

sjónum. Notkun fyrir alla og starfsemi bæði úti og inni. Opið svæði í tengslum við einhverja starfsemi 

þar sem næst gott skjól. Gott að hafa galleríin þarna áfram. Byggðin í mesta lagi tvær hæðir, há neðri 

hæð og ein hæð ofan á það. Það þarf að laga aðgengi að svæðinu en umferðartengsl eru góð. Það þarf 

að laða að fólk með einhverri upplifun í bæjarfélaginu, Flensborgarhöfn gæti þjónað þeirri þörf. 

 

Flensborgarhöfnin er ætluð sem frístundahöfn, frístundatengd, í samhengi við þá starfsemi sem er þar í 

dag, bæði fyrir atvinnufiskara og leikmenn. Galleríin fara vel með annarri starfsemi á svæðinu. 

Áherslan er á styrkingu tengsla við miðbæinn. Hringleið með brú í kringum Flensborgarhöfn styrkir 

tengslin. Flensborgarhöfnin verði partur af miðbænum, með því að gera góð göngutengsl og 

framlengja göngustíginn. Mætti vera uppbygging fyrir ferðamenn, gisti eða hótelaðstöðu mætti hugsa 

sér þar í tengslum við skemmtiferðaskip.  Slippbrautin gæti verið áfram, hafa skip þar, hugsanlega nýta 

skipið, t.d. sem leikhús eða veitingahús. Byggðin ætti að vera lágreist í anda byggðarinnar sem er 

handan götu, 2-3 hæðir. Lifandi almenningssvæði, opið öllum almenningi, Hafnfirðingum og 

ferðamönnum. 
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Það þarf að snyrta svæðið og passa upp á að smábátahöfnin haldi sér sem útivistarsvæði fyrir 

almenning. Það þarf að bæta og efla aðstöðu smábátanna. Ekki byggja mikið á svæðinu, frekar 

tiltölulega óbreytt ástand, þarf að laga byggingarnar og snyrta til og laga aðgengið með bættum 

göngustígum og leiksvæðum. Vill sjá Íshúsið standa áfram að hluta og breyta því í listahús, kaffihús, 

gallerí og afþreyingu. Leyfa svæðinu að vera svipað og það er, snyrta slippinn og setja e.t.v. bát í hann 

sem væri hægt að skoða eða hafa kaffihús eða e-s konar sjóminjasafn. Vill sjá meiri afþreyingu á 

svæðinu almennt og mikið af opnum almenningsrýmum. Það þarf að bæta aðgengi fyrir rekstur, sbr. ef 

e-r vildi vera með e-s konar sightseeing fyrir ferðamenn, hvort það er sjóstöng, hvalaskoðun, eða e-ð 

annað. Myndi vilja sjá virkari starfsemi í verbúðunum, gallerí og handverk, hönnun, listmálara og 

kaffihús. Þarf að laga göngustíginn meðfram sjónum og beina allri gangandi umferð sjávarmegin við 

byggingarnar. Bátur hjá slippnum myndi þjóna sögulegum tilgangi Það mætti hreinsa fjöruna, setja 

fínni sand í hana svo börn gætu leikið sér. Siglingaklúbburinn fellur vel inn í myndina og Verbúðirnar 

líka. 

 

Uppbygging á þjónustu, fyrir Hafnfirðinga og hugsanlega ferðamenn. Gistiheimili í bland við þjónustu 

og verslun væri skemmtilegast að sjá byggjast upp þarna. Áfram verði frístundabátahöfn á svæðinu, 

þarf að efla og bæta þeirra aðstöðu og hugsanlegt hún verði stækkuð. Svo er áhugi á að tengja þetta 

svæði við miðbæinn. Strandstígurinn þarf að tengjast höfninni og það þarf góða göngutengingu við 

miðbæinn og önnur aðliggjandi svæði sem þarf að styrkja. Væri einnig skemmtilegt að skigreina 

gönguleið að friðuðu svæði við Hvaleyrarlón. Svæðið er í mjög góðri tengingu við umferðaræðar, 

alþjóðaflugvöll og Reykjanesbraut, að því leyti  hentugt fyrir ferðaþjónustuuppbyggingu og tengingu 

við miðbæinn. Ef gistiaðstaða yrði byggð upp mætti  vera þjónusta og verslun á jarðhæð. Hótelrekstur, 

verslun og þjónusta á svæðinu gæti styrkt ferðamannaiðnað í Hafnarfirði. Byggðin mætti vera 2-3 

hæðir, uppbrotinn byggingarmassi sem myndar krans og skjól gagnvart umferð og áttum og skapa 

svæði sem snýr að sjónum, sem gæti verið e-s konar torgmyndun, áfangastaður í Strandstígum. 

Sambland af gömlu og nýju, gjarnan má halda í Íshúsið og slippinn að hluta og nýta þau áfram með 

nýtt hlutverk, tengingin við arfleifðina er mjög sterk á svæðinu. Mætti tengja við sögu Hafnarfjarðar 

þarna á svæðinu í tengslum við ferðaþjónustu.  

 

Gera róttækar tillögur. Þarf að taka allt svæðið og hreinsa það, endurskipuleggja og byggja upp. 

Verslun og smálistamenn gætu þrifist þarna. Fá ferðamenn og umferð um miðbæinn til að stoppa og 

skoða, mætti nýta skemmtiferðaskipakomur og góða staðsetningu gagnvart Keflavíkurflugvelli. Það 

mætti stækka svæðið, það myndi fyllast ef það yrði stækkað. Það væri hægt að nota svæðið við 

slippinn til að viðhalda bátunum ef vatn væri þar. 
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Möguleikarnir hér eru ótæmandi, þetta gæti orðið besti hlutinn af Hafnarfirði ef vel er á haldið. Ekki 

há byggð og ekki íbúðabyggð. Það þarf að vera starfsemi hér sem skapar líf, e-ð sem tengir höfnina 

við miðbæinn og e-ð sem gerir það þess virði að vera hér og ganga hér. Stækka fjöruna og koma e-u 

fyrir þar. Hér gæti verið gott svæði fyrir útihátíðarhöld. Við sjáum fyrir okkur að þessi smábatahöfn 

verði stækkuð. Einnig væri gott að hafa aðstöðu til að taka upp báta. Slippinn mætti nýta í það með 

öðrum bátum. Mætti breikka Strandstíginn og bjóða upp á e-ð sem fengi fólk til þess að stoppa þar. 

Með því að stækka svæðið og um leið fjölga smábátum mætti e.t.v. setja upp fiskmarkaðstorg á 

laugardögum. Tengja miðbæ og höfn í eina heild.  

 

Það er náttúrulega um tvennt að ræða, annað hvort að nýta þetta undir almenna atvinnustarfsemi, í 

svipuðu horfi og það er í dag með einhverjum endurbótum, nýjungum og lagfæringum, það hefur 

ýmislegt komið fram sem hægt væri að gera. Hinn kosturinn væri að umbylta svæðinu. Það þarf að 

skapa aðstæður þannig að það sé hægt að gera raunhæfa hluti sem standa undir sér. Eitthvað sem er 

arðbært. Ýmsar hugmyndir hafa verið ræddar og komið fram, ég hef farið nokkra hringi í því. Einhver 

þarf að borga brúsann, það þurfa í raun margir að koma að því. 

 

6. Hvers konar mannlíf, útivist, afþreying og athafnalíf á svæðinu? 

Hægt er að gera mjög eftirsóknarvert svæði, bæði fyrir gesti og íbúa, ekki síst með tengingu 

göngustígsins meðfram ströndinni.  Ætti að vera hægt að koma upp aðstöðu  þar sem menn eiga að 

geta að haft það gott, notið tilverunnar, dorgað með börnunum, keypt sér kaffisopa á kaffihúsi, eða 

komið í land með fisk og getað eldað hann hér. Þarf að tengjast athafnasemi í höfninni með einum eða 

öðrum hætti. Áhugasamir sem horfa á smábátastarfsemina og  njóta, veitingahús og verslanir sem 

styðja það. Bátaeigendur yrðu miðjan í þessu með sína báta, svo kæmu hinir og nytu. Skipaviðgerðir í 

slippnum gætu verið aðdráttarafl. Göngustígurinn meðfram ströndinni hefur lyft mannlífinu mikið upp 

í miðbænum og er mikið notaður. Það er mjög mikilvægt að koma göngustígnum upp hér. Svæðið 

þjóni Hafnfirðingum, aðkomufólki og einnig ferðamönnum í hófi. Það er þrýstingur á hafnsækna 

ferðaþjónustu, s.s. sjóstangaveiði og  hvalaskoðun. 

Svæðið á að þjóna öllum, Hafnfirðingum, aðkomufólki og erlendum ferðamönnum. Gallerí og verslun 

bera sig betur ef það eru t.d. ferðamenn. Svæðið á að bjóða upp á bæði útivist við sjóinn og athafnalíf, 

í rauninni miðbæjarstarfsemi. Gönguleið meðfram sjónum er mjög mikilvæg fyrir mannlífið. 

Tónleikahald er hugsanlegt ef það er inni. Að menn gætu safnast saman undir þaki og fylgst með hvað 

er að gerast. Útivistin við sjóinn er mjög mikilvæg. Einhver stoppustaður, þú sæir kannski út yfir 

höfnina, ekki allt of fínt og dýrt. Og e.t.v. einhver að selja fisk uppúr bát eða e-ð í þeim dúr, 

sölumarkaður, fiskimarkaður, gæti dregið að og þjónað Hafnfirðingum vel. 

 

Lifandi, iðandi mannlíf í bland við þá starfsemi sem er á svæðinu í dag. Karlarnir á litlum trillum, ná í 
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fiskinn og svo eru þeir uppi á bryggju, eitthvað að laga bátana, ferðamennirnir borða fiskinn á 

bryggjunni. Auk þess listasmiðjur og veitingastaðir, til að gæða staðinn meira lífi. Blanda saman 

frístundaiðju og atvinnustarfsemi. Krakkar að dorga, gott að halda í það. Viljum þess blöndu, lifandi 

svæði þar sem menn eru bæði að vinna og leika sér. Það eru bæði þeir sem fara út á trillunum, svo á 

landi að laga bátana, og þeir sem koma til að horfa á þá. 

 

Sjarmi tengist smábátunum, það er stemning í kringum smábátaeigendurnar og þeir auðga mannlífið 

hér, það þarf að efla þeirra starfsemi. Siglingaklúbburinn er í góðu lagi og sumarnámskeiðin þeirra. 

Þetta er tiltölulega aðgengilegt svæði fyrir almenning. Það kemur mikið af fólki niður á bryggju og 

Strandstígurinn er stútfullur af fólki á góðum dögum. Ef það væri e-ð um að vera hér, myndi fólk 

stoppa og koma meira. Hér er fullt af krökkum að dorga, hefð fyrir því fer langt aftur í tímann og 

krakkar synda  hér í sjónum á vorin og sumrin, hoppa af byggjunum eða bátum.  

 

Þarna verði áfram frístundabátastarfsemi og einnig regluleg starfsemi. Verkstæði í Fornubúðum með 

fjölbreytilega starfsemi gefur líf, halda í þá þróun og sjá þessa blöndu. Ferðamennsku, þjónustu og 

gallerírekstur, verkstæði og veitingastaði og einnig áningastaður á gönguleið fyrir almenning. 

Sambland af útivist, afþreyingu, athafnalífi. Gefa bátunum það svigrúm sem þarf, í Fornubúðum verði 

svipuð starfsemi og þar er. Ekki hafa of mikla stýringu, fjölbreytileikinn er kostur.  Mætti gjarnan sjá 

slippinn standa áfram, fá bát uppí brautina og leyfa smáiðnaðarstarfsemi með. Svæðið missir sjarma ef 

það verður of snyrtilegt, ágætt að hafa fiskverkun með í verbúðunum. Væri hægt að bjóða upp á 

reglubundnar siglingar og hvalaskoðun. Þarna verði fjölbreyttari notkun en bara hafnarstarfsemi, 

húsnæði í útleigu fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi og möguleiki á að þarna verði gistiheimili.  

 

Það er styrkur að fá ferðamennina líka. Hugsanlega mætti tengja smábátana ferðamennsku á svæðinu. 

Hvalaskoðunarbátur (Elding) er nú þegar með aðstöðu við Óseyrarbryggju. Koma upp veitingastað.  

 

Það þarf að stýra því að það verði þessi hafnsækna starfsemi hér, ekki hvað sem er. Meira líf í 

smábátahöfninni, mannlíf og atvinnulíf. Veitingahús og vinnustofur. Götumarkaðir og smáverslanir, 

meiri traffik á svæðinu. Það myndi styðja við mannlífið að hafa sem flesta hér og fleiri verslanir og 

annað myndi þjóna bæði Hafnfirðingum, ferðamönnum og öðrum. Allt sem skapar líf gerir það. Það 

myndi styrkja starfsemi sem fyrir er á svæðinu. Einnig myndi stækkun smábátahafnarinnar styrkja 

starfsemina mikið og einhver starfsemi sem tengist viðhaldi á bátum. 

 

Það er ákveðið mannlíf þarna í kringum smábátana og mjög líflegt þarna yfir sumarið. Þarna er líka 

hægt að vera með atvinnustarfsemi og hægt að efla hana miðað við hvernig hún er í dag. Það má segja 

að það sé dýru verði keypt að fórna því fyrir mannlíf. Það eru mörg önnur svæði í Hafnarfirði sem eru 

betri til almennrar útivistar í bænum. Það er eðlilegast að Strandstígurinn haldi áfram meðfram sjónum 

um Flensborgarhöfn. 
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Viðtöl A og B 

Höfnin 

Höfnin er einstakur staður sem aldrei sefur og mjög heillandi. Telur höfnina sérlega fallega, hún mætti 

njóta þess meira, hún sé heilleg, allir bátarnir, grunnurinn og lífið, það sé mjög mikilvægt. 

Skemmtilegt þegar börn koma á vorin að dorga á bryggjunni og karlar að dytta að bátunum sínum, 

kíkja af og til, fara út að veiða.  

Höfnin er mjög falleg og góð höfn frá náttúrunnar hendi, innsigling skemmtileg. Reynt er að fá 

skipafélög til að leggja skemmtiferðaskipum að.  Höfnin er lifandi höfn, enn togarar, smábáta- og 

trilluútgerð, rétt að halda í það. Hætt við að sterílar hafnir sem séu aðeins umgjörð fyrir ferðamennsku 

og verði eins út um allan heim. Fólk að störfum á hafnarsvæði sé sjarmerandi.  

 

Miðbærinn 

Upplifir ekki sérstakan bæjarbrag í miðbænum, (hins vegar í Fjarðarkaupum). Fjörðurinn skrítinn 

staður. Telur miðbæinn hafa upp á margt að bjóða, listasafn, bókasafn, verslunarmiðstöð og góðar, vel 

þekktar búðir á Strandgötunni. Höfuðborgarsvæðisbúar geri sér ferð þangað. Bærinn lifi á mörgum 

góðum hlutum, eldri hús í eigu bæjarins séu stórkostleg.  

 

Það er annar  bragur í miðbæ Hafnarfjarðar en í öðrum miðbæjum  Höfuðborgarsvæðisins, mikil 

gróska er í Strandgötunni, sem gegnir lykilhlutverki í mannlífinu. Strandgata hefur átt erfitt því stutt er 

til Reykjavíkur,  í Kringlu og Smáralind. Sérverslanir sem ganga vel spretta nú upp. Mjög mikilvægt 

að fá fólk í miðbæinn, þar  mætti vera meira lí. Bókasafnið er í hjarta miðbæjar, er mjög vinsælt meðal 

bæjarbúa. Einnig kaffihús, þarf þó meira til að styrkja miðbæinn. 

 

Framtíðarsýn á Flensborgarhöfn 

Flensborgarhöfn býður  upp á ógrynni skemmtilegra möguleika. Má gera mikið úr gamalli sögu, 

sérstaða Hafnarfjarðarhafnar er mikil, mikilvægt að halda í tengsl við höfnina og virkni sem tengjast 

sjó. Svæðið er lifandi, þarf að ná fólki á svæðið, gera meira úr lífi á höfninni. Það vantar kaffihús sem 

lífgar upp á, ennig góða göngu- og hjólaleið í gegn.  Nýta svæðið fyrir ferðamennsku og menningu. 

 

Miklir möguleikar  eru í framtíðaruppbyggingu á Flensborgarhöfn. Svæðið er þegar mjög skemmtilegt 

með nýtingu í sjóbúðunum við Fornubúðir með sprotafyrirtækjum og galleríum. Vill sjá uppbyggingu 

í þeim anda, lifandi höfn, það má samtvinna þetta. 
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Mannlíf og virkni  

Lífið á höfninni á hlutdeild í miklli fegurð hafnarinnar, felst í að krakkar dorgi á bryggju, karlar dytti 

að og fari út á bátunum, krakkar á litlum skútum og sjómenn labbi um til og frá skipunum. Fornubúðir 

eru í hringiðunni á höfninni. Alltaf er eitthvað líf  við höfnina, það má gera meira úr þessu lífi.  

 

Líf mætti vera meira í miðbænum, það þarf að styrkja að fólk eigi erindi í miðbæinn. Í Hafnarfirði er 

mikið tónlistarlíf og sterk hefð fyrir íþróttum í mannlífinu. Höfnin er ennþá lifandi höfn, enn stunduð 

útgerð og fólk að störfum, það er sjarmerandi. Á að gera allt til að halda í þetta líf og sjá að starfsemi 

og mannlíf hafnarinnar verði samtvinnað öðru í uppbyggingu. 

 

 

Viðtöl 1 - 8 

Hvaða hlutverki gegnir sjórinn og nálægðin við hann í uppbyggingu svæðisins? 

T.d. ferðaþjónusta alls konar og á mörgum sviðum. Smábátarnir eru þungamiðjan á svæðinu. Siglingar 

eru vinsælar, það má sigla útfyrir. Hægt að töfra fram ótrúlegustu möguleika sem tengjast sjónum og 

smábátunum. Það væri hugsanlegt að tengja Flensborgarsvæðið svæðinu við Hvaleyrarlónið. Þar er 

mjög skemmtilegur göngustígur meðfram lóninu sem endar í mannvirki, flott útsýni þaðan. Kænan 

kaffihús tengist smábátahöfninni, nokkuð lifandi staður, er fyrir vinnandi fólk á svæðinu, mikið af 

gestum í hádegi á virkum dögum, og á morgnana.   

 

Staðsetningin er við sjóinn og umferðin sem þegar er á staðnum er mikilvæg. Lífið við höfnina og í 

kringum smábátana og siglingaklúbbinn. Smábátarnir og siglingar eru styrkur svæðisins, starfsemi 

sem er þegar til staðar. Flott starfsemi hjá Siglingaklúbbnum á sumrin þegar verið er að kenna 

krökkunum. Það er bæði þessi nálægð við sjóinn og tengslin við siglingaklúbbinn. 

 

Sjórinn er sterkasta elementið þarna. Það ætti að tengja sjóinn við starfsemi á landi og gera 

skemmtilega blöndu. Aðdráttaraflið er sjórinn, hann dregur fólk að, Það er þetta blandaða mannlíf sem 

þarf, gaman að horfa á bátana og lífið í kringum þá. Menn horfa á öldurnar berja grjótgarðinn, eða 

sléttan sjó, spegilinn, fuglalífið, fiskana í sjónum, bátana, sólarlagið. Tengingar við sjóinn eru 

skemmtilegar. 

 

Fólk þarf á því að halda að komast að sjónum, upp á orkuna sem hafið gefur, sjórinn hér er hreinn og 

tær. Horfa á bátana, hefur róandi áhrif, bátarnir rugga. Gott skjól. Það þarf að vera eitthvað fyrir 

ferðamenn að sækja, t.d. sportveiði hérna, þá myndu ferðamennirnir koma hér. 

 

Nærveran við sjóinn og tengslin við vatn er mikið aðdráttarafl í sjálfu sér. Miklvægt að draga fram 

sérstöðuna og einkennin, gefur tilefni til tenginga við vatnið. Þarna mætti sjá matsölu, veitingastað og 

atvinnurekstur sem gæti tengst sjónum, línuveiðibáta sem sjást út um gluggann og fleira. Tenging við 
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sjóinn í hönnun og rekstri. Þarna mætti bjóða upp á siglingu og afþreyingu sem tengist sjónum, með 

skútum og trillum. 

 

Smábátarnir og skúturnar. Bátarnir eru mest upp á sportið, menn fara þegar gott er veður í 

skemmtisiglingar og menn veiða sér í soðið, eða skjóta svartfugl. 

 

Það á að leggja áherslu á nærveruna við sjóinn. Það er eftirsóknarvert að vera þar sem e-ð er að gerast, 

e-ð er að sjá. Það er líf og fjör í kringum báta, bátar að koma inn og fara út, menn að dytta að, landa 

afla, hreyfing. Það er gaman að setjast niður og horfa á þetta. Það þarf því að búa til umgjörð sem gerir 

mönnum kleypt að hafa slíka starfsemi á svæðinu, litlir veitingastaðir, smásala, lítil handverkstæði. 

Sjórinn er grunnurinn. Flotbryggjurnar hafa geysilegt aðdráttarafl. Það kemur mikið af fólki hér bara 

til að horfa á bátana. Þegar það voru viðarskip í slippnum stoppuðu ferðamannarúturnar til að skoða 

þá. Það þykir fallegt að sjá skúturnar úti á firðinum. Þar sem verið er að gera upp timburbáta hefur 

aðdráttarafl. Gamall eikarbátur gæti verið flottur ferðaþjónustubátur.  

 

Nálægð við sjó gefur svæðinu gildi, en fer eftir hvaða starfsemi kemur til með að vera þarna í 

framtíðinni. Dýpið er allt of lítið fyrir stærri skip. Þetta er í hjarta bæjarins, í hjarta hafnarinnar. 

Reyndar hefur höfnin breyst heilmikið á undanförnum árum, hefur verið flutt utar.  

 

 


