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Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið 

lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

________________________________ 

Nafn nemanda 
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Ágrip 

Strandlengjan á höfuðborgarsvæðinu hefur tekið miklum 

breytingum sem ná aftur til upphafs síðustu aldar. Hefst eiginlegt 

upphaf uppfyllinga um það leyti, en þá var hafist handa við 

framkvæmdir fyrstu hafnar höfuðstaðarins. Uppfyllingar eru í dag 

víða orðnar stór hluti af byggingarlandi þar sem sköpuð hafa verið 

ný svæði undir hafnsækna starfsemi, byggð og önnur athafnasvæði. 

Ástæður fyrir þeim geta verið margvíslegar. 

Dregin er upp mynd af helstu uppfyllingasvæðum og sögu þeirra við 

samfellda strandlengju Reykjavíkurborgar og sveitarfélögum 

höfuðborgarsvæðisins til suðurs; Seltjarnarness, Kópavogs, 

Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Með notkun landupplýsingakerfis, 

úrvinnslu og framsetningu á kortagögnum fæst síðan heildarmynd af 

þeim svæðum sem byggja á landauka og umfangi þeirra í dag. 

 

 

Lykilorð eru: saga, landupplýsingar, uppfyllingar, kort, 

strandlengja, hafnir, urðun, landfylling 
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Þakkir 

Þakkir fara til leiðbeinanda míns, hennar Helenu Guttormsdóttur, 

brautarstjóra umhverfisskipulagsins, fyrir yfirferð og aðstoð við 

verkefnið, og fyrir að vera mér sem klettur gegnumgangandi í 

náminu, Sigmundar Helga Brink fyrir aðstoð í GIS og Ragnars 

Frank, sem kom með hugmyndina að þessu umfjöllunarefni til að 

byrja með. Einnig vil ég beina þakklæti mínu til 

Landbúnaðarháskóla Íslands fyrir að bjóða upp á þessa námsleið.  

Ég vil þakka þeim sem hjálpuðu mér við að afla kortagagna, og gáfu 

mér svo góðfúslega afnot af gögnum sínum. Þetta eru Þórdís hjá 

Faxaflóahöfnum, Elsa hjá Hafnarfjarðarbæ, Jörgen hjá LUKR deild 

Reykjavíkur og Árni hjá sjómælingasviði Landhelgisgæslunnar.  

Takk kærlega Tandri, mamma og pabbi, og Auður.  
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Inngangur 

Miklar breytingar hafa átt sér stað við strandlengju landsins í tímans 

rás. Spila náttúruleg öfl þar stóran þátt, svo sem sjávarrof, landsig, 

breytingar á stöðu sjávar auk annarra atriða. Við upphaf síðustu 

aldar fóru mannlegar athafnir einnig að hafa áhrif á ásýnd og legu 

strandarinnar. Breytingar af manna völdum má vel gæta í Reykjavík 

og nágrenni í dag, en það var einmitt um aldamótin 1900 sem 

höfuðstaðurinn sjálfur hóf sínar fyrstu framkvæmdir að hafnargerð. 

Marka þessar framkvæmdir eiginlegt upphaf af þeim mikla landauka 

sem höfuðborgarsvæðið býr við í dag. Ber svæðið það ekki endilega 

með sér við fyrstu sýn að mikið landsvæði þar hafi skapast af 

tilstuðlan uppfyllinga við strandlengjuna.  

Ásýnd strandarinnar frá aldamótunum 1900 er í sumum tilvikum 

nærri óþekkjanleg þegar við berum hana saman við okkar nútíma. 

Uppfyllingar eru orðnar gríðarstór hluti borgarlandsins sem við 

búum við og ný og verðmæt athafnasvæði hafa skapast vegna þeirra. 

Á sama tíma má vekja athygli þess efnis að náttúruleg strönd hefur 

þurft að víkja í kjölfarið, og eftir stendur lítill hluti hennar óraskaður 

á höfuborgarsvæðinu.  

Saga strandarinnar á höfuðborgarsvæðinu er áhugaverð því hún 

hefur tekið gríðarmiklum umbreytingum frá sinni náttúrulegu mynd  

 

frá aldamótunum 1900. Vert er að rýna í þessa sögu og skapa 

heildstæða mynd af því hvað helst hefur drifið áfram þessar 

breytingar og hvar þeirra megi gæta. Uppfyllingar og umfang þeirra 

eru í miðpunkti þessarar umfjöllunar, og ekki er komið inn á 

raskanir á ströndinni af öðrum völdum af hálfu manna, svo sem 

vegna grjótnáms. Einnig er beint athygli að þeim standsvæðum sem 

enn teljast óröskuð. Ætlun þessarar ritgerðar er hins vegar ekki að 

fjalla um landbrot og rof af náttúrulegum toga. 

Til úrvinnslu verkefnisins er notast við landupplýsingakerfið 

ArcGIS og rýnt í kortagögn innan framangreinds tímaramma með 

nokkru bili á milli ára. Þegar rýnt er í kortagögn frá mismunandi 

tímabili sögunnar kemur glögglega í ljós breytingar sem orðið hafa á 

landinu, stórar sem og smávægilegar. Byggir ritgerðin því mjög á 

myndrænni framsetningu kortagagna, með áherslu á umfangi og 

þróun uppfyllinga.  
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Efni og aðferðir 

Gömul kort, og reyndar kort yfirhöfuð, hafa þann eiginleika að lýsa 

ástandi lands og vexti byggðar á þeim tíma sem þau eru gerð 

(Sigríður Kristjánsdóttir, 2005). Nýtast þau því sem gildar heimildir 

til greiningar á landslaginu. Með því að skoða þversnið korta frá 

mismunandi tímabili sögunnar er hægt að skapa heildarmynd af 

þróun landsins (Sigríður Kristjánsdóttir, 2005). 

Hér í þessari ritgerð verður rýnt í eldri kort til að skapa heildarmynd 

af þróun strandarinnar frá því að fyrstu verulegu breytingar á henni 

hófust með upphaf hafnargerðar í Reykjavík um aldamótin 1900. 

Kort og loftmyndir frá þeim tíma og upp úr verða því borin saman 

við strandlínuþekju frá 2017. Upp úr 1998 fóru stofnanir hér á landi 

sem stóðu að landmælingum að framkvæma kortagerð sína nærri 

alfarið rafrænt (Landmælingar Íslands, 2016). Það er því ljóst að 

gögn frá þeim tíma og upp úr eru okkur mun aðgengilegri en þau 

sem eldri eru. Það er, ef stundað hefur verið afrit á þeim í gegnum 

árin. Rafræn kortagögn sem voru notuð í þessari ritgerð til að lýsa 

þróun strandlínunnar voru fengin frá eftirfarandi stofnunum:  

 Landupplýsingadeild Reykjavíkurborgar (LUKR), þar sem 

ég fékk til afnota strandlínufláka höfuðborgarsvæðisins sem 

gerðir voru frá 1999 til 2017. 

 

 Faxaflóahöfnum, þar áskotnaðist mér strandlínuþekjur sem 

sýna nákvæma þróun Reykjavíkur- og Sundahafnar, sem 

byggja bæði á þróun hafnarinnar frá rafvæðingu geirans og á 

eldri loftmyndum. 

 Sjómælingasviði Landhelgisgæslunnar, þar sem heildstæð 

strandlína höfuðborgarinnar og afrituð eldri kort fengust. 

 Hafnarfjarðarbæ, gögn sem sýna að einhverju leyti þróun 

Hafnarfjarðarhafnanna beggja, í Hafnarfirði og Straumsvík.  

Til að áskotnast eldri kort og nákvæma uppdrætti þarf að leita til 

stofnana og leita í gegnum skjalasafn þeirra til að fá aðgengi að þeim 

og skanna þau inn til frekari úrvinnslu. Var það gert í litlum mæli 

hér, að undanskildum kortum sem fengin voru frá sjómælingasviði 

Landhelgisgæslunnar. Eru það sjókort sem gefin voru út árin 1917, 

1959 og 1969. Að öðru leyti voru eldri kort að mestu fengin af 

vefsíðunni Íslandskort.is og frá Landmælingum Íslands, sem staðið 

hafa að söfnun sögulegra Íslandskorta og gert þau aðgengileg 

almenningi. Til að skapa strandlínuþekju ársins 1902 er stuðst við 

kort danska herforingjaráðsins, sem gefin voru út árið 1903, og 

sömuleiðis strandlína sem fengin eru frá LUKR. Til að skapa mynd 

af seinni tíma þróun eru mest notaðar loftmyndir fengnar af síðu 
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Landmælinga Íslands, og tilbúin kort eftir því sem við á. Við 

kortaúrvinnsluna í ArcGIS var unnið í grunnstöðvanetinu ISN93, 

sem er undirstaða stafrænnar kortagerðar hér á landi (Landmælingar 

Íslands, 2016). Með ArcGIS voru færðar inn strandlínur eldri korta 

til samanburðar þeim sem nýrri eru. 

Þegar strandlínan er skoðuð á kortum liggur það ekki ávallt fyrir 

hvar mörk hennar eru dregin. Lega hennar fer eftir því hvert leitað 

er. Sjómælingar og hafnir miða til dæmis yfirleitt við 

stórstraumsfjöru á sínum kortum, á meðan kortagerð landmælinga 

miðar oft við meðalsjávarborð, sem er núll hæð hæðarkerfisins 

(Fjarhitun hf., 1995). Strandlína til notkunar í skipulagsvinnu miðar 

síðan gjarnan við að strandlínan sé fjörukamburinn, brún 

sjávarbakka eða daglegt háflóðborð (Fjarhitun hf., 1995). 

 

Mynd 1: Mismunandi skilgrein ingar á mörkum strandlínunnar  

Til að lýsa strandlínu nútímans er að mestu notuð strandlínuþekja frá 

LUKR, en þar er miðað við að strandlínan markist af núllpunkti 

hæðarkerfis Reykjavíkur, er það 0,28 metrum neðan 

meðalsjávarborðs (Lech Róbert Pajdak, munnleg heimild, 2. maí 

2018). 

Hafa þarf í huga að kortagögn eru mismunandi eðlis, sum eru 

nákvæmari en önnur. Sumum kortum er einungis ætlað að gefa grófa 

mynd af legu landsins, þannig þegar samræmis gætir ekki á milli 

tveggja korta, þarf það þó ekki endilega að þýða að lögun landsins 

hafi breyst. Kortin sem notast eru við til að skapa upprunalega 

strandlínu eru meira en aldargömul. Þau eru nákvæm að sjá en 

mynda grófa mynd af strandlínunni samanborið við nútíma gögn. 

Unnið er eftir því sem við á með stærri kvarða til að ná fram meiri 

nákvæmni, en einnig verður að skilja að um gróft mat landfyllinga er 

að ræða. Fyrst og fremst eru dregin fram svæði sem vitað er að hafa 

breyst sökum mannlegra athafna, og byggir ritgerðin því að stórum 

hluta við ritaðar heimildir en styðst við kort við framsögnina.  
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Athugunarsvæðið 

Athugunarsvæðið er samfelld strandlína sem nær frá Blikastaðakró í 

Grafarvoginum til suðurs fram yfir Straumsvík í Hafnarfirði. Um er 

að ræða strandlengju Reykjavíkurborgar og aðliggjandi sveitarfélaga 

höfuðborgarsvæðisins til suðurs. Sveitarfélögin sem falla þar innan 

eru upptalin frá norðri til suðurs Reykjavíkurborg, Seltjarnarnesbær, 

Kópavogsbær, Garðabær og Hafnarfjarðarkaupstaður.  

Vegna þess að umfjöllunin afmarkast af samfelldri strandlínu verður 

ekki gert grein fyrir þróun aðliggjandi eyja, nema þær séu í dag 

orðnar hluti af meginlandinu eins og á við um Örfirisey. Nánari 

umfjöllun er tekin fyrir á einstaka strandsvæðum, og er þannig hægt 

að skapa heildarmynd af þróuninni undir lokin. Svæði sem skoðuð 

eru sérstaklega eru þau sem þróast hafa í tengslum við uppbyggingu 

hafna, þau sem áður voru nýtt til urðunar sorps, og svæði þar sem 

borgarland var stækkað af öðrum ástæðum ótengdum þeim sem 

ofantalin eru. Einnig er lítillega fjallað um svæði sem standa eftir 

óröskuð innan athugunarsvæðisins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 



6 

Saga uppfyllinga 

Víða um heim eru landfyllingar orðnar stór hluti af byggingarlandi 

borga og mikilvægar til sköpunar nýrra landssvæða til byggðar eða 

atvinnustarfsemis. Má taka sem dæmi byggðarsögu Boston í 

Bandaríkjunum. Þar er lega borgarinnar óþekkjanleg því landi sem 

fólk bjó við nokkrum öldum áður. Stór hluti landsvæðis þar er nú 

manngerður, fyllt hefur verið upp í mýrar, leirur og fram undan 

fjörunni (Seasholes, 2003). Þær þrjár hæðir sem einkenndu Boston 

fyrst um sinn við komu landnámsmanna eru horfnar að mestu leyti. 

Skýringin er stórfellt grjótnám og nýtast hæðirnar þrjár í dag sem 

fyllingarefni undir borgina, sem tvöfaldaði stærð sína á árunum 

1630 til 1890 (Seasholes, 2003).  

Saga uppfyllinga hér á landi er ekki jafn umfangsmikil og þeirrar í 

Boston. En það sem við köllum í dag höfuðborgarsvæðið hefur þó 

tekið miklum stakkaskiptum, og aukning borgarlands er að miklum 

hluta fyllingum að þakka. Umfang þeirra hefur aukist nokkuð 

stöðugt á okkar tíma og er landið sums staðar óþekkjanlegt séu 

skoðaðar gamlar ljósmyndir eða kort. Götuheiti og örnefni geta verið 

góðir vísar að því hvar landið mætti sjó áður en fyllinga fór að gæta 

á tilteknum stöðum. Hafnarstræti var áður réttnefni, því gatan lá í 

beinum sveig meðfram fjörunni (Gerður Róbertsdóttir og 

 

 Ragnheiður Mósesdóttir, 1984). Að sama skapi hefur nýlegt svæði 

sem nú er í mikilli uppbyggingu norðan Hafnarstrætis, við hlið 

Tollhússins verið nefnt Hafnartorg. Er það sennilega vísun í gömlu 

hafnargarðanna sem þar fundust við uppgröft í aðraganda þessa 

framkvæmda árið 2015. Þá erum við komin fram yfir upphafleg 

mörk strandlínunnar um aldamótin 1900, strandlínan lá á þessum 

stað eftir að gömlu hafnargarðarnir voru færðir um 7 metra árið 

1928. Einnig dregur Kirkjusandur nafn sitt af sandfjöru sem nú er 

komin undir fyllingu sem Sæbrautin liggur á í dag (Drífa K. 

Þrastardóttir, Anna M. Bogadóttir og Anna L. Guðmundsdóttir, 

2016).  

Umfangsmestu uppfyllingarnar hafa orðið á norðurströnd 

Reykjavíkurborgar, sem er í dag endilöng byggð á uppfyllingum frá 

Eiðsgranda fram að Geldinganesi, að undanskildum hluta 

Laugarness og inn fyrir Grafarvog (Vala R. Ingólfsdóttir, 2007). 

Suðurströnd Reykjavíkur er töluvert minna röskuð og sömuleiðis 

fram eftir athugunarsvæðinu að Straumsvík er þó nokkuð af 

upprunalegri strönd. Fjallað verður um hvar helstu svæði 

uppfyllinga hafa verið með því að flokka tilkomu þeirra eftir:  
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athafnasvæðum hafna, urðun sorps, íbúabyggð og af öðrum 

tilfallandi eða óljósum ástæðum. 

1.1 Uppbygging hafna 

Frá landnámstíð hafa bændur í Reykjavík meira og minna stundað 

fiskveiðar. Í bókinni Reykjavík: Sögustaður við Sund (4. bindi, 

1989), kemur fram að fram á síðustu öld hafi útræði mikið verið 

stundað úr vörum á Reykjavíkursvæðinu. Hins vegar er lítið sem 

minnir á þann þátt sögunnar, því flestar varirnar eru nú horfnar undir 

fyllingar (bls 66, 1989). Þróun og saga hafna hér á landi er gjarnan í 

beinum tengslum við sögu landfyllinga. Skapa þarf aðstæður fyrir 

aðkomu skipa, lægja á öldum og byggja grjótvarnargarða eða útbúa 

nýtt land undir ýmsa hafnarstarfsemi. Uppfyllingar og önnur mótun 

lands hafa því yfirleitt verið framkvæmdar í tengslum við hafna- og 

athafnasvæði, og eðlilega eru það svæðin sem tekið hafa mestu 

breytingum í tímans rás. Var það ekki fyrr en um miðja 19. öld að 

fiskveiðar sem atvinnuvegur fór að hljóta stóra hlutdeild í afkomu 

höfuðstaðarins (bls. 7, 1989). Síðar meir við upphaf 20. aldar efldi 

Reykjavík mikið þilskipa- og togaraútgerð sína, og fylgdi henni 

meiri vinna og fjármunir en hafði þekkst (bls 81, 1989). Umsvif 

bæjarins jukust mikið á þessu tímabili og gafst því kostur á  

 

stórtækari framkvæmdum en áður, svo sem uppbygging vatnsveitu, 

gasstöðvar og rafstöðvar í Elliðaám. Á sama tíma varð úr gerð 

varanlegrar hafnar fyrir kaupstaðinn (bls 110, 1989). Hér á eftir 

verður tekin til umfjöllunar saga uppfyllinga við Reykjavíkur- og 

Sundahöfn, auk Hafnarfjarðarhafna. Sérstök áhersla er lögð á 

hvernig Reykjavíkurhöfn varð til enda markaði framkvæmd hennar 

eiginlegt upphaf stórtækra uppfyllinga og hleðslu grjótvarnagarða á 

höfuðborgarsvæðinu. Sú framkvæmd er því merkileg að mörgu 

leyti, ekki síst í sögulegu samhengi. 

1.1.1 Aðdragandi Reykjavíkurhafnar 

Þegar hafist var handa við uppbyggingu skipahafnar upp úr 1911 

fyrir höfuðstað landsins, hafði skapast mikil vöntun á slíku 

mannvirki. Aðdragandi framkvæmdarinnar var langur, og voru 

kaupmenn í Reykjavík orðnir heldur örvæntingafullir að 

hafskipabryggja yrði reist frekar í Skerfjafirði eða við hinn nýlega 

viðurkennda verslunarstað í Viðey (Páll Líndal, 1982). Umræða þess 

efnis hafði færst í aukana, og voru rök sérstaklega sterk fyrir 

uppbyggingu hafnar í Skerjafirði sem hefði þótt kostnaðarlítil 

aðgerð í samanburði við sambærilega í Reykjavík (Gerður  
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Róbertsdóttir og Ragnheiður Mósesdóttir, 1984). Kæmi til þeirra 

framkvæmda ættu kaupmenn í hættu á að fasteignir þeirra við 

höfnina féllu í verði og fjárhagslegur skaði þeirra yrði mikill. Er 

líklegt að þessi ótti kaupmanna hafi að lokum orðið drifkraftur þess 

að framkvæmdir við Reykjavíkurhöfn hófust endanlega (Páll Líndal, 

1982). 

Engin almennileg höfn hafði verið byggð á höfuðstaðnum, heldur 

hafði hann einungis verið útbúinn einstaka trébryggjum sem lagðar 

voru í náttúrulega fjöru þessa tíma. Þær bryggjur voru reistar af 

framtaki kaupmanna og gjarnan nefndar eftir þeim, sbr. 

Kveldúlfsbryggja sem reist var upprunalega árið 1899 af Jóni 

Þórðarsyni kaupmanni en síðar stækkuð mikið af kaupmanninum 

Kveldúlfi þannig að togarar gætu lagst að henni. Var sú framkvæmd 

árið 1914 (Borgarsögusafn Reykjavíkur, e.d.). Þurfti að greiða 

aðgang að bryggjunum vegna þess að þær voru í einkaeigu. Jókst 

því stöðugt þrýstingur á bæjaryfirvöld að reisa almenningsbryggju 

fyrir bæjarbúa (Borgarsögusafn Reykjavíkur, e.d.). Ekki bætti úr 

skák heldur að skipalægi þótti heldur slæmt sökum strauma og 

veðráttu, og gömlu bátabryggjurnar gátu almennt ekki tekið á móti 

skipum. Þurfti skipaflotinn því að liggja langt frá landi og flytja afla  

 

sinn og fólk á smábátum og þaðan inn á land. Trébryggjurnar voru 

það litlar að engin þeirra gat tekið á móti skútum, kaupskipum eða 

togurum (Borgarsögusafn Reykjavíkur, e.d.). Sökum sjávarfalla 

voru þær byggðar langt út í sjóinn til að geta nýst til fermingar og 

affermingar þegar sjórinn stóð hvað lægst (Borgarsögusafn 

Reykjavíkur, e.d.). 

Ráðist var í fyrstu eiginlegu hafnarframkvæmdir fyrir bæjarbúa 

Reykjavíkur árið 1884, eftir að skorað hafði verið á bæjaryfirvöld að 

bæta aðstæður og „gera eitthvað í málinu“. Ákveðið var að verja 10 

þúsund krónum til þessa verks og að reisa bryggju sem skyldi byggð 

bæði úr við og grjóti. Stóð hún framundan Pósthússtræti þar sem að 

gamli barnaskólinn hafði verið (Borgarsögusafn Reykjavíkur, e.d.). 

Bryggjan var nefnd Bæjarbryggjan fyrst um sinn en eftir að hún 

hafði hlotið viðgerðir árið 1892 og var hlaðin grjóti að framan var 

hún kölluð Steinbryggjan (Faxaflóahafnir, e.d.). 

Bæjarbryggjan, eða Steinbryggjan var þó ekki svo frábrugðin gömlu 

kaupmannabryggjunum og reyndist á endanum bæjarfélaginu dýr 

því hún bætti lítið hafnaraðstæður í Reykjavík (Borgarsögusafn 

Reykjavíkur, e.d.). Miklir fjármunir fóru í viðhald hennar og þrátt 

fyrir að fremri hluti hennar hafi verið hlaðin úr steini urðu verulegar  
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skemmdir á henni 1894 sökum brimróts (Borgarsögusafn 

Reykjavíkur, e.d.). Stórviðgerð á henni árið 1905 var í höndum 

Tryggva Gunnarssonar, þáverandi bankastjóra, en eftir þá viðgerð 

tók bryggjan að síga. Eftir það var hún gjarnan kölluð Tryggjaboði 

eða –sker (Borgarsögusafn Reykjavíkur, e.d.). Stöðugt fór að grynna 

um Bæjarbryggjuna og mikil óþreyja fór að skapast eftir ýmist 

hafskipabryggju eða skipakví (Faxaflóahafnir, e.d; Borgarsögusafn 

Reykjavíkur, e.d.). Reykjavíkurkort frá þessum tíma (sjá næstu síðu) 

sýna hvernig fjaran lá náttúrulega fyrst um sinn, með einstaka 

bryggjum kaupmanna auk Steinbryggjunnar. Það má segja að á 

þessum tíma hafi Hafnarstræti borið nafn með rentu því að gatan lá 

beinlínis í sveig meðfram fjörukambinum. Til samanburðar þá er 

Hafnarstræti í dag um 200 metra frá sjó. 

Bæjarstjórninni barst önnur áskorun frá kaupmönnum árið 1905, 

vildu þeir fá erlendan verkfræðing til að kanna hvernig og hvar 

skyldi standa að hafnargerð fyrir Reykjavík. Bæjarstjórn féllst á ósk 

þeirra og í kjölfarið var gerður samningur við Gabriel Smith 

hafnarstjóra í Kristjaníu í Osló til verksins. Rannsakaði hann 

hafnarsvæðið og útbjó tillögur til hafnargerðar, og að lokum fékk  

 

 

hann það hlutverk að gera nákvæma áætlun um hafnargerðina sem 

lauk árið 1909 (Borgarsögusafn Reykjavíkur, e.d.). 

 

Mynd 2: Steinbryggjan,  líklegast  árið 1907 við Konungsheimsókn Friðriks  VIII  
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Kort  2: Þetta kort  er útbúið af landmælingadeild danska herforingjaráðsins árið 1902, og sýnir hvernig kaupmannsbryggjurnar og Steinbryggjan  (þriðja frá vinstri)  voru 

staðsettar á fjöru þess t íma. Miðað verður við þetta kort  ásamt öðrum á vegum herforingjaráðsi ns frá t ímabilinu 1902 t i l 1908 t i l að byggja upp mynd af upphaflegri  strönd síðar 

meir t i l samanburðar þeirrar sem við búim við í dag.  (Mynda/korta heimild: Is landskort . is )

 



11 

1.1.2 Reykjavíkurhöfn reist 

Útboð fyrir hönnun og gerð hafnarinnar á grundvelli tillagna Smiths 

var auglýst undir lok árs 1911. Fallist var á tilboð frá danska 

verktakanum Monberg sem hljóðaði upp á 1,5 milljón króna 

(Borgarsögusafn Reykjavíkur, e.d.). Fyrstu áfangar þessa 

framkvæmda voru á árunum 1913 og stóðu til 1917, en þá höfðu 

umræður um hafnarbætur staðið í um 58 ár. Einkennilegt er að 

höfuðstaðurinn sjálfur og miðstöð verslunar hérlendis hafi búið við 

slíkt „ófremdarástand“ svo lengi (Gerður Róbertsdóttir og 

Ragnheiður Mósesdóttir, 1984).  

Miðuðu þessar fyrstu framkvæmdir hafnargerðar í Reykjavík að því 

að reisa brimgarða til að hefta öldugang á svæðinu. Ingólfsgarður 

var fyrstur þeirra á meðal, sem reistur var 1913. Lá hann út frá 

Batteríinu, og nefndist reyndar á þessum tíma Batterísgarður. 

Skjólgarðar voru einnig reistir á Grandanum út í Örfirisey árið 1917 

og síðan var annar frá eynni til suðausturs, Norðurgarður (Guðjón 

Friðriksson, 1994). Byggt var meðfram ströndinni skipaklöpp, 

Miðbakki, sem og uppfylling þaðan að Batterísgarði (Minjastofnun, 

2015) og árið 1915 var einnig lokið við smíði fyrstu hafskipabryggju 

höfuðstaðarinns, Kolabryggju, sem staðsett var við Batterísgarðinn 

(Borgarsögusafn Reykjavíkur, e.d.). 

 

Framkvæmdirnar voru meðal þeirra umfangsmestu sem menn höfðu 

kynnst hér á landi og eru þær meðal stærstu verklegu framkvæmda 

síns tíma. Hafnargarðurinn var byggður með stórgrýti og möl fengin 

úr Öskjuhlíð og Skólavörðuholti. Til verksins þurfti að flytja til 

landsins tvær eimreiðar til þess að hægt væri að flytja jarðefnin og 

járnbrautarteinar lagðir frá efnistökusvæðunum.  

 

Mynd 3: Grunnhleðsla hafnargarðanna ,  fyrst  var lagður malarhryggur,  og síðan 

grjót fylling.  

Í dag er lítið sem varðveist hefur af sýnilegum ummerkjum þessa 

framkvæmda sökum seinni tíma uppfyllinga. Voru þær einungis 

upphafið af hafnargerð í Reykjavík og framundan var fjöldinn allur 

verkefna við stækkun hafnarsvæðisins. Raunar kom hluti 

hleðslunnar í ljós við framkvæmdir á svæðinu árið 2015, en þá ekki 

á sínum upphaflega stað heldur sjö metrum framar. Fært hafði verið  
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hafnargarðinn við sjávarbakkann fram árið 1928 vegna breikkunar 

Tryggvagötu, sem nefnd hafði verið eftir Tryggva Gunnarssyni í 

kjölfarið af afhendingu hafnarmannvirkjanna árið 1917 

(Minjastofnun, 2015). 

 

Kort  3: Reykjavík 1917, hér sjást  megindrætt ir fyrstu hafnarframkvæmdarinnar.  

 

Nokkru eftir fyrstu hafnarframkvæmdirnar, milli 1918 að 1921 var 

unnið að uppfyllingum og gerð hafnarbakka í austurhluta 

hafnarinnar. Þar höfðu Kol og salt aðsetur, ásamt togarafélögunum 

og öðrum kolasölum (Borgarsögusafn Reykjavíkur, e.d.), og var því 

upphaflega kallaður Kolabakki áður en Austurbakki náði festu 

(Minjastofnun, 2015). Togarabryggjan, sem einnig var kölluð 

Björnsbryggja, var síðan tilbúin árið 1925. Í beinu framhaldi af því 

var ráðist í gerð Faxagarðs frá norðausturhorni Kolabakka 

(Minjastofnun, 2015). Eins og áður sagði var upprunalegi 

hafnargarðurinn færður fram um sjö metra stuttu síðar, og að lokum 

fyllt upp í hann upp úr 1939. Þá var fyllt upp í bilið á milli 

Austurbakka og Miðbakka (Minjastofnun, 2015). 

Margar viðbætur voru framkvæmdar við höfnina á þessu tímaskeiði 

og ekki eru þær allar upptaldar hér. Upp úr 1940 eru hafnarbakkar 

og bryggjur orðnar um 1460 metrar á lengd. Til samanburðar var 

lengd þeirra um 250 eftir fyrstu framkvæmdirnar 1917 (Guðjón 

Friðriksson, 1994). Mikið landrými hefur nú skapast við allar þær 

uppfyllingar sem framkvæmdar hafa verið við stækkun hafnarinnar. 

Sér í lagi undan miðbænum, en þar mynduðust byggingalóðir og 

athafnasvæði skipafélaga og útgerðar ásamt verslunum sem reynst  
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hafa borgarbúum og Reykjavík verðmæt viðbót (Borgarsögusafn 

Reykjavíkur, e.d.). Á svæðinu hefur stöðugt upp úr aldamótunum 

síðustu verið unnið að gerð viðlegukanta, bryggjur byggðar og 

hafnarbakkar ásamt öðrum athafnasvæðum reist undir starfsemi 

hafnarinnar (Faxaflóahafnir, e.d). Umfangsmestu framkvæmdir við 

höfnina á síðari árum eru líklegast uppfyllingar sem hafa verið 

gerðar á Grandanum. Eftir lögn grjótgarðsins út að Örfirisey varð 

eyjan greiðari mönnum en áður, og var hún vinsæll útivistarstaður á 

tímabili (Drífa K. Þrastardóttir og Guðný G. Gunnarsdóttir, 2009). 

Laust eftir síðari heimsstyrjöld fór að þrengja að rýmum undir 

hafnsækna starfsemi og fóru stór mannvirki því að rísa á 

uppfyllingum á Grandagarðinum. Aðallega tengdust þau útgerð og 

fiskvinnslu, en að auki var komið fyrir í eynni olíulöndunarsvæði 

(Drífa K. Þrastardóttir og Guðný G. Gunnarsdóttir, 2009). Stækkun 

Örfiriseyjar til vesturs hófst árið 1951 en samhliða henni fór fram 

stækkun lands austan við Grandagarð þar sem reist var ný 

togarabryggja á 6. áratugnum, Grandabryggja. Ráðist var í 

uppfyllingar innst á Norðurgarði skömmu síðar (Drífa K. 

Þrastardóttir og Guðný G. Gunnarsdóttir, 2009). Uppfyllingar á 

Grandanum hefur verið samfelldar frá stríðsárunum, en stórtækar  

 

framkvæmdir fóru fram í kjölfar Aðalskipulags Reykjavíkur sem 

samþykkt var 1988. Þar var gert ráð fyrir um 100.000 fermetra 

stækkun landrýmis undir fiskihöfn og olíubirgðarhöfn, eða sem um 

nam 45 prósenta aukningu (Reykjavíkurborg, 1988).  

Árin 2005 til 2007 var lokið við fyllingu krikans sem eftir stóð 

norðvestan Örfirisey (Drífa K. Þrastardóttir og Guðný G. 

Gunnarsdóttir, 2009). Um sama leyti eru framkvæmdir við höfnina í 

tengslum við byggingu tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu og 

vegna íbúabyggðar milli Mýrargötu og Grandagarðs.  

Hér að neðan má sjá hvernig Reykjavíkurhöfn hefur þróast ára á 

milli, þar sem tekin eru saman þau ár þar sem umfangsmestu 

breytingar áttu sér stað.  
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1.1.3 Sundahöfn 

Þröngt var orðið um Reykjavíkurhöfn eftir velmegun og uppgang frá 

síðari heimsstyrjöld og umræður um frekari stækkun hennar frá 

Örfirisey til Engeyjar farnar að færast í aukana (Faxaflóahafnir, 

e.d.). Flutningar um höfnina voru í miklum vexti á þessum tíma og 

aukning skipafélaga olli því að hafnarstarfsemi var farin að færast út 

fyrir hafnarsvæðið, meðal annars fram í Kirkjusand (Faxaflóahafnir, 

e.d.). Að endingu var ákveðið að nýtt hafnarsvæði skyldi byggt inn 

við sundin, og hófust framkvæmdir við það árið 1960 

(Borgarsögusafn Reykjavíkur, e.d.). Samkvæmt stefnumörkun í 

Aðalskipulagi Reykjavíkur 1962-1983, var umbreytt allri 

norðurströnd Reykjavíkur austan Laugarness undir þessa nýju 

vöruflutningahöfn (Bjarni Reynarsson, 1999). Fyrsti áfangi 

Sundahafnar opnaði árið 1968, og hófust flutningur skipafélaga úr 

Reykjavíkurhöfn þangað yfir skömmu síðar. Eimskipafélagi Íslands 

var síðan úthlutað landi fyrir vöruskemmur sínar á Sundabakka árið 

1971 (Faxaflóahafnir, e.d.). Með tilkomu Sundahafnar breyttist mjög 

aðstaða til móttöku stórra skipa. Austurhöfn, sem áður hafði helst 

sinnt því hlutverki, varð fljótlega að viðleguhöfn (Borgarsögusafn 

Reykjavíkur, e.d.) Eftir opnun fyrsta áfanga Sundahafnar 1968 var 

fljótlega haldið áfram uppbyggingu í Vatnagörðum, með byggingu  

 

Sundabakka og síðar Kleppsbakka. Hafnargerð hélt síðan markvisst 

áfram, því að stuttu síðar var Vogabakki reistur, austan við 

Kleppsspítala (Faxaflóahafnir, e.d.). 

 

Kort  5 : Þróun landfyllinga í  Sundahöfn.  Fyrstu framkvæmdir hefjast  á sjöunda 

áratug.  
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Má segja að Sundahöfn eins og við þekkjum hana í dag hafi risið á 

tiltölulega skömmum tíma, en stanslaust virðist þó unnið að stækkun 

athafnasvæðisins enn í dag. Skarfabakki var til að mynda tekinn í 

notkun árið 2006 (Faxaflóahafnir, e.d.), en gerði hann það að 

verkum að allra stærstu skip gátu þá lagst að höfninni. Í dag er 

Sundahöfn orðin miðstöð inn- og útflutnings í gámum og einkennist 

landnotkun af miklum gámavöllum. Heilfarmaflutningar fara þar 

fram og er hafnarsvæðið útbúið stórum vöruskemmum 

(Faxaflóahafnir, e.d.). Frekari áætlaðar hafnarframkvæmdir 

Faxaflóahafna á höfuðborgarsvæðinu tengjast helst stækkun 

Sundahafnar (Reykjavíkurborg, 2013).  

1.1.4 Hafnarfjarðarhöfn 

Skipalægi í Hafnarfirði var upphaflega innan um langan granda sem 

teygði sig frá Hvaleyrarhöfða. Gott náttúrulegt lægi þótti vera þar og 

skjól skapaðist frá grimmri veðráttu (Björn Pétursson og Steinunn 

Þorsteinsdóttir, 2012). Hvaleyrargrandinn var að endingu grafinn út 

vegna þess að aurburður frá honum barst inn í suðurhöfn 

Hafnarfjarðarhafnar (Elsa G. Jónsdóttir, 2005). 

 

 

Við upphaf síðustu aldar var bæjarstæðið í Hafnarfirði útbúið 

bryggjum kaupmanna, sem byggðu bryggjur sínar út frá 

athafnasvæðum sínum fyrir botni fjarðarins. Fyrsta hafskipabryggja 

Hafnarfjarðar var tekin í notkun árið 1913, og var staðsett í 

Norðurhöfn (Ásgeir Guðmundsson, 1984). Með henni sköpuðust 

betri aðstæður til móttöku vöruflutningaskipa, en áður hafði tíðkast 

að færa skipin út á kvöldin og þau fest í höfninni yfir nótt. Þegar 

daga tók voru þau síðan flutt innan við Fiskaklett á meðan unnið var 

í þeim. Önnur hafskipabryggja var byggð árið 1931. 

Hafskipabryggjurnar tvær komu til með að vera kallaðar „Gamla 

bryggjan“ og „Nýja“ til aðgreiningar, en voru þær að endingu rifnar 

niður árin 1968 til 1976 (Elsa G. Jónsdóttir, 2005).  

Í fyrsta aðalskipulagi Hafnarfjarðar frá 1933 var gert ráð fyrir að 

fiskhús og vörugeymslur skyldu teygja sig meðfram allri ströndinni 

á miklum hafnarbökkum (Elsa G. Jónsdóttir, 2005). Breyttust 

forsendur fyrir áætluðum fyllingum eins og kveðið var um í 

aðalskipulaginu þegar hafnargarðar voru reistir nokkru síðar. Sótti 

þá hafnsækin starfsemi á svæðin (Elsa G. Jónsdóttir, 2005). 
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Almennt þótti vel skýlt inn fyrir höfnina nema úr vestlægri átt þegar 

hvassast var. Bygging hafnargarða til varnar úthafsöldunni var fyrst 

tekin til umræðu árið 1922 (Elsa G. Jónsdóttir, 2005), en ekki var 

ráðist í uppbyggingu þeirra fyrr en um og eftir síðari heimsstyrjöld. 

Þá var reistur hafnargarður fyrst norðan megin við höfnina árið 

1945, svokallaður Norðurgarður, og sunnan megin við fjörðinn árið 

1953 (Björn Pétursson og Steinunn Þorsteinsdóttir, 2012). Ráðist var 

í allmiklar uppfyllingar meðfram Strandgötu árið 1955, og gert var 

ráð fyrir að þar skyldi verða aðalgata bæjarins. Voru þær 

framkvæmdir hluti af atvinnubótavinnu, átaks bæjaryfirvalda gegn 

atvinnuleysi á þessum tíma (Elsa G. Jónsdóttir, 2005). 

Miklar breytingar voru á hafnarmannvirkjum og strandlínunni upp 

undir miðja öld og fram að 1980 vegna vegalagninga. Norðurbakki 

var byggður árin 1960 fram að 1970 og var um það leyti orðinn 246 

metra langur (Elsa G. Jónsdóttir, 2005). Við Óseyri var byggð 

smábátahöfn um sama leyti. Árið 1975 var farið í gerð 

fiskiskipabryggju sem gæti tekið við af Norðurhöfn sem þá var farin 

að skemmast. Var hún byggð í Suðurhöfn (Elsa G. Jónsdóttir, 2005).  

Strandlengjan við Hafnarfjarðarhöfn hefur bersýnilega tekið miklum 

breytingum með landfyllingum og fyrir botni fjarðarins hefur  

 

landrými undir miðbæinn, útgerð og aðra hafnarstarfsemi stækkað 

umfangsmikið vegna þeirra. Miklar landfyllingar fóru fram við 

Suðurgarð árin 1997 til 2002, og var bakkinn þeim megin að taka 

við sem löndunarhöfn fiski- og vöruflutningaskipa. Samanstóðu 

framkvæmdir þessar af 22 hektara landauka og 400 metra löngum 

varnargarði (Elsa G. Jónsdóttir, 2005). Strandlengjan fyrir botni 

Hafnarfjarðar er í dag að stórum hluta manngerð og er víðast hvar 

umlukin sjóvarnargörðum. Eru varnargarðar meðal annars byggðir 

við Herjólfsgötu og vestan megin við Norðurbakka. Eiga þeir að 

verja íbúabyggð frá sjávargangi og flóðum. Að auki hefur verið 

reistur varnargarður við Hvaleyrarhöfða, en þar var talin 

landbrotshætta (VSÓ ráðgjöf, 2016). Í dag er Suðurhöfn megin 

fiskihöfn höfðuborgarsvæðisins, vöruflutningahöfn og miðstöð 

skipasmíða og viðgerða fyrir skipaflotann (Hafnarfjörður, 2014). 

Hefur hún verið stækkuð umtalsvert, og mikill landauki bæst þar við 

á síðari árum. Býr hún yfir stóru athafnasvæði og aðstöðu fyrir 

útgerð, fiskmarkað og vöruflutning. Sömuleiðis hefur verið byggð 

þar olíubryggja. Á Norðurbakka hefur í dag verið byggt íbúahverfi 

(Hafnarfjörður, 2014). 
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Til hafnarsvæða Hafnarfjarðar tilheyrir einnig Straumsvíkurhöfn 

sem byggð var árin 1966 til 1969. Um sama leyti var álverið í 

byggingu, og var það vígt 1970. Höfnin sinnir helst hlutverki 

flutninga hráefna og framleiðsluafurða fyrir álverið (Elsa G. 

Jónsdóttir, 2005). Svæðið byggir að einhverju leyti á uppfyllingum 

og er strandlengjan öll manngerð innan athafnasvæðis álversins. Í 

kringum álframleiðsluna hefur farið fram mikil urðun kerbrota í 

bland við skeljasand við sjóinn í svokölluðum flæðigryfjum (Rio 

Tinto, e.d.). Eru flæðigryfjurnar varðar háum varnargörðum. Þar af 

leiðandi hefur strandlína á svæði álversins tekið nokkrum 

breytingum (Hafnarfjörður, 2014). 

1.2 Urðunarstaðir við strönd 

Saga þekktra urðunarstaða nær til aldamótanna 1900 hér á landi. 

Áður en skipulagðri sorphreinsun var hrundið af stað upp úr 1919 

urðaði fólk gjarnan úrgang við híbýli sín og bæi (Umhverfissvið 

Reykjavíkur, 2006). Sömuleiðis tíðkaðist lengi að kasta fiskiúrgangi 

og öðru sorpi í fjörur og mýrar. Voru Reykjavík og nágrenni ekki 

undanskilin þessum siði, en þar var sorpi gjarnan hent í fjöruna við 

Eiðsgranda (Bjarni Reynarsson, 1999). Ákveðið var eftir 1919 að 

urða skildi sorp á afmörkuðum stöðum bæjarins, en það var ekki fyrr  

 

en eftir miðbik síðustu aldar sem farið var að endurnýta sorp og 

ónýtanlegur úrgangur urðaður utan þéttbýliskjarna þess tíma 

(Umhverfissvið Reykjavíkur, 2006). Í dag eru nærri allir þessir 

fyrrum urðanarstaðir innan þéttbýlis, og hefur í sumum tilvikum 

verið byggt ofan á þá án þess að gömul úrgangsefni hafi verið 

fjarlægð (Umhverfissvið Reykjavíkur, 2006). 

 Miklar fyllingar af þessum toga er að finna við mörk Reykjavíkur 

og Grafarvogs, í Elliðaárvoginum, Árthúnshöfða og í Gufunesi. Það 

gefur hugmynd af umfangi þeirra að eitt sinn var Gufunesið kallað 

Gufunesvogur, en þar má hvergi finna vog í dag. Elliðaárvogurinn 

var fylltur með ýmsum úrgangi sem féll til, og mikið landrými þar 

sem byggir á urðuðu sorpi. Er hann mun þrengri en hann áður var 

og manngert land nær langt út að sundunum.  

1.2.1 Uppfyllingar við Elliðaárósa 

Elliðaárvogurinn var fylltur á sjöunda og áttunda áratug (Bjarni 

Reynarsson, 1999), þar sem nú standa tveir manngerðir tangar, 

Geirsnef og Snarfari. Svæðið var nýtt undir urðun árin 1960 til 1967, 

þar sem gjarnan var farið með bílhræ og annan úrgang frá 

bílapartasölunni Vöku. Deilt hefur verið um hvort olía og rafgeymar  
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bílanna hafi verið fjarlægð fyrir urðun og eru taldar nokkrar líkur á 

að spilliefni finnist í miklu magni á svæðinu (Umhverfissvið 

Reykjavíkur, 2006). Eiginlegar uppfyllingar hófust upp úr 1966 í 

voginum, sem framkvæmdar voru fyrst um sinn til að losna við 

úrgangsefni sem féllu til við byggingu hverfa í Árbæ og Breiðholti 

(Bjarni Reynarsson, 1999), en upp úr 1967 var Geirsnefið, sem þá 

hafði myndast við úrgangssöfnunina, áfram notað sem moldartippur 

(Umhverfissvið Reykjavíkur, 2006). 

Voru þessar framkvæmdir nokkuð umdeildar. Tilgangur þeirra var 

óljós, virtust þær ráðast fremur af hentugleika en skýrum 

markmiðum og ekki var athugað til hlítar hver áhrif þeirra yrði á 

lífríki árósanna. Efasemdaraddir lýstu áhyggjum yfir auknum 

uppfyllingum á þessu tímaskeiði, þar sem helst var undirstrikað 

mikilvægi ósanna til uppgöngu laxinns í árnar (Fælir uppfyllingin 

laxinn frá Elliðaám?, 1966). Beggja vegna við urðunarstaðinn í 

Geirsnefi renna kvíslar Elliðaáa., sem nú renna eftir manngerðum 

rásum til sjávar, en áður hafði svæðið einkennst af víðamiklum 

leirum. Náttúra og ásýnd Elliðárósa breyttist mikið við þær 

uppfyllingar sem áttu sér stað þar (Drífa K. Þrastardóttir, Anna M. 

Bogadóttir og Anna L. Guðmundsdóttir, 2016). Nokkru eftir stærstu  

 

uppfyllingarnar hófust umræður um að byggja skyldi smábátahöfn á 

svæðinu, Snarfarahöfn. Var hún reist árið 1977 á öðrum tanganum 

sem myndast hafði við uppfyllingarnar. Með byggingu hafnarinnar 

þurfti að framlengja tangann að vestan og sömuleiðis gera vinkilgarð 

austan megin (Tillögur að framtíðar smábátahöfn, 1977). 

Snarfarahöfn var síðan endanlega tilbúin árið 1984. (Drífa K. 

Þrastardóttir, Anna M. Bogadóttir og Anna L. Guðmundsdóttir, 

2016) Með uppfyllingunum í Elliðaárvogi skapaðist mikið land, sem 

lengi vel stóð autt, en einhverjar umræður voru uppi um að þar 

skyldi verða skrúðgarður. Nú nýtist Geirsnefið undir svæði tileinkað 

hundaeigendum, og er það eitt fárra svæða sem leyfa lausagöngu 

hunda. Enn fremur, með uppbyggingu hverfis bæði vestan og austan 

megin við fyllingarnar, nýtist svæðið í framtíðinni til útivistar íbúa. 

Hér að neðan má sjá hvernig landfyllingin á svæðinu kom til, en 

ströndin lá upprunaleg allt fram til ársins 1965, þá má fyrst fara að 

gæta breytinga. Helst er fyllt upp á svæðinu milli 1965 til 1975.  
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Kort  7: Borin eru saman upprunaleg strandlína Elliðaársins,  s trandlína ársins 1971, 

1975 og síðan 2017  Hér sjást  líka uppfyllingar við Ártúnshöfða.  

 

 

 

 

 

 

Kort  8: Þróun landfyllinga í  Gufunesi ,  árin 1902, 1977, 1982 og 2017 eru sýnd hér.  
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1.2.2 Gufunes 

Árið 1967 var stærsti urðunarstaður höfuðborgarsvæðisins tekinn í 

notkun í Gufunesvogi (Umhverfissvið Reykjavíkur, 2006). Var 

vogurinn á þessum tíma fylltur upp með sorpi og þangað fór bæði 

almennt heimilissorp borgarbúa og úrgangur frá fyrirtækjum. Voru 

Gufuneshaugar notaðir fram til ársins 1991 og fór fram endanlegur 

frágangur þeirra ári síðar (Umhverfissvið Reykjavíkur, 2006).  

1.2.3 Kirkjusandur 

Uppfylling Fúlutjarnarinnar við Kirkjusand fór fram með urðun 

almenns úrgangs og jarðvegs (Umhverfissvið Reykjavíkur, 2006). 

Tjörnin var hálfgert sjávarlón, en lokið var við fyllingu þess árið 

1960. Að auki má á svæðinu gæta uppfyllinga um 100 metra út 

ströndina (Anna L. Guðmundsdóttir og Anna M. Bogadóttir, 2016). 

1.2.4 Eiðsgrandi 

Eiðsgrandi var tekinn undir sorphauga á tímum síðari 

heimsstyrjaldar auk svæðis í kringum Eiðstjörn. Síðar meir fóru þar 

fram uppfyllingar til varnar landbroti og var þá fyllt upp í tjörnina og 

haugurinn lokaður (Páll Líndal, 1989).  
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1.3 Önnur uppfyllingasvæði 

Svæði þar sem gæta má landfyllinga finnast víða á 

athugunarsvæðinu. Helstu ástæður uppfyllinga í fyrri tíð hefur verið 

komið inn á, en margt getur legið að baki framvæmdum sem 

þessum. Til að mynda eru að minnsta kosta tvö svæði sem uppfyllt 

voru með þeim tilgangi að þar skyldi rísa íbúahverfi. Bryggjuhverfið 

í Grafarvogi og í Arnarnesvogi, Garðabæ. Lögn flugvallarins í 

Reykjavík hafði líka áhrif á ströndina, og má gæta uppfyllinga undir 

brautum hans að hluta til. Ylströndina í Nauthólsvík má að auki 

flokka sem eiginlegan landauka, grjótvarnargarðarnir umlykja hana 

nærri alfarið og ná mörk strandlínu LUKR að þeim. Í Kársnesinu 

hafa að auki farið fram umfangsmiklar uppfyllingar í seinni tíð, þar 

sem nýtt landrými skapaðist til athafna og íbúabyggð. Í köflunum 

hér að neðan verður fjallað um þessi svæði.  

1.3.1 Nauthólsvík 

Líkt og kom fram í umfjöllun Reykjavíkurhafnar var mikið grjótnám 

í Öskjuhlíðinni sem fylgdi fyrstu framkvæmdum hafnarinnar. 

Umfangsmeiri var þó efnistakan sem fór fram í síðari heimsstyrjöld. 

Skildi hún eftir sig stórt skarð í hlíðinni, þar sem Keiluhöllin var 

síðar byggð (Helgi M. Sigurðsson og Yngvi Þ. Loftsson, 1993). 

Grjótnám þetta tengdist framkvæmdum við lögn flugbrautarinnar í  

 

Reykjavík. Áður en flugbrautin var reist, var steinbryggja byggð í 

Nauthólsvík sem gat komið til móts við flugmenn sjóflugvéla. Ýmist 

var bryggjan notuð af breska hernum við affermingu flugbáta, eða 

norskri herflugsveit sem hafði bækistöð í víkinni fyrir sjóflugvélar 

(Helgi M. Sigurðsson og Yngvi Þ. Loftsson, 1993). Bryggjan 

stendur enn í dag að hluta til en fremri hluti hennar var brotin niður á 

níunda áratugnum (Helgi M. Sigurðsson og Yngvi Þ. Loftsson, 

1993). 

Fyrstu ár hernámsins voru flugbátar aðallega notaðir vegna þess að 

flugvöllurinn í Reykavík var ekki fullbúinn, en þegar aftakaveður 

skall á árið 1942 og fimm flugbátar skemmdust í kjölfarið var ýtt 

mjög eftir gerð flugvallarins (Helgi M. Sigurðsson og Yngvi Þ. 

Loftsson, 1993). Árið 2000 þurfti að auka landrými flugvallarins 

með uppfyllingum til að stækka öryggissvæði hans. Grjótgarður var 

hlaðinn og möl og sandi af sjávarbotninum dælt inn fyrir hann. 

Svæðið stækkaði við þessa framkvæmd um fimm þúsund fermetra 

(Reykjavík stækkar um 5000 m², 2000). Brautir flugvallarins og 

öryggissvæði hans nær nú töluvert umfram náttúrulega strandlínu í 

dag.  
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Nálægt Nauthólsvík voru framkvæmdar fyllingar við Sörlaskjól og 

Skildinganes vegna skólpdælustöðva, höfðu strendurnar mengast frá 

skólpi úr holræsum. Vegna skólpmengunarinnar voru sjóböð bönnuð 

á svæðinu árið 1968 (Vala R. Ingólfsdóttir, 2007). Var svæðið 

mikilvægur hluti af baðmenningu borgarbúa en eftir hreinsun 

svæðisins síðar meir var ákveðið var endurvekja baðstemninguna 

sem áður hafði ríkt þar. Farið var í framkvæmdir þess efnis í 

Nauthólsvík, þar sem hlaðinn var sjóvarnargarður, skeljasandi bætt í 

fjöruna og lónið fékkst upphitað frá affallsvatni úr hitaveitutönkum 

Perlunnar (Vala R. Ingólfsdóttir, 2007). Ylströndin í Nauthólsvík 

eins og við þekkjum hana í dag var opnuð árið 2000 (Helgi M. 

Sigurðsson og Yngvi Þ. Loftsson, 1993), og nýtur svæðið mikilla 

vinsælda til sjóbaða og almennrar útivistar. 

1.3.2 Kársnes 

Í Kópavogi hófst hafnargerð fyrst árið 1952 í Kársnesinu, og var 

lítill bryggjusporður reistur í framhaldinu fyrir fiski- og farskip. 

Höfnin stóð sem slík um árabil eða fram til ársins 1982 þegar auknu 

fé var veitt til hafnargerðar. Sjö árum síðar var fullbúinn grjótgarður 

fyrir höfnina og að auki tekin í notkun flotbryggja sem rúmað gat 40 

litla báta (Kársnes þróunarsvæði, 2016). 

 

Árið 2006 voru kynntar Kópavogsbúum stórtækar hugmyndir um 

stækkun lands yst á Kársnesinu, á svokollaðri Kársnestá, sem ætlað 

yrði sem athafna- og íbúðasvæði (Kársnes þróunarsvæði, 2016). 

Voru þá þegar hafnar uppfyllingar á svæðinu, 4,8 hektar að stærð, 

sem ætlaðar voru undir þróunarsvæðið. Ætlunin var einnig að reisa 

skyldi hafskipahöfn á 5 hektara landfyllingu með viðleguköntum og 

hafnsækna starfsemi, en urðu þær fyrirætlanir ekki að veruleika. 

Hugmyndin um að reisa hafskipahöfn var formlega lögð niður árið 

2008 með nýju rammaskipulagi svæðisins (Kársnes þróunarsvæði, 

2016), en í því voru einnig viðraðar hugmyndir að göngutengingu 

við Vatnsmýrina frá svæðinu.  

Í dag er mikil uppbygging íbúðahúsnæðis á landaukanum, sem er 

núna rétt rúmir 30 hektarar að stærð, þeirra á meðal við 

bryggjuhverfi með smábátahöfn Fossvogsmegin á Kársnesinu. 

Svæðið er útbúið stórum athafnasvæðum og iðnaðarmannvirkjum. 

Norðanvert Kársnes er að mestu röskuð strönd í dag, að 

undanskildum litlum tanga austanmegin við smábátahöfnina. Dýpra 

inn Fossvoginn er síðan stærra óraskað svæði. 



25 

<

 

  



26 

1.3.3 Bryggjuhverfið 

Fyrsta uppfylling ætluð undir íbúabyggð var framvæmd árið 1992 

þegar byggt var fyrir íbúðahverfi sunnarlega í Grafarvogi, 

Bryggjuhverfinu (Vala R. Ingólfsdóttir, 2007). Liggur hverfið mitt á 

milli Gullinbrúar og Sævarhöfða, sem liggja líka á fyllingum. Á 

Sævarhöfða var frá 1976 athafnasvæði Björgunar, sem nýtt var til 

löndunar og flokkunar á möl, og landfyllingar þar bæst við í 

áföngum síðan. Þróun Bryggjuhverfisins var að frumkvæði 

Björgunar í samvinnu við arkitektinn Björn Ólafs (Arkís, Landslag 

og Verkís, 2017). 

Á athafnasvæðinu er í dag gert ráð fyrir þéttri blandaðri byggð, eftir 

að Björgun seldi land sitt til Reykjavíkurborgar. Fyllingar á svæðinu 

bætast því að einhverju leyti við norður til sjávar frá Sævarhöfða og 

vesturs frá Ártúnshöfða (Arkís, Landslag og Verkís, 2017). 

1.3.4 Arnarnesvogur 

Árið 2002 fór í kynningu tillaga að nýju bryggjuhverfi með 560 

íbúðum við Arnarnesvog í Garðabæ. Fyrir byggingu hverfisins var 

upphaflega áætluð um 7,3 hektarar (Guðrún Guðlaugsdóttir, 2001) 

af viðbótarlandfyllingum út voginn en að endingu varð umfang 

þeirra 2,5 hektarar. Að stórum hluta var uppfyllingin byggð á strönd 

 

sem hafði verið raskað af fyrri tíma landfyllingum (Að sættast við 

sjóinn, 2002). Á svæðinu var áður athafnasvæði 

skipasmíðastöðvarinnar Stálvíkur, sem hóf starfsemi sína í 

Arnarnesvoginum árið 1963 (Stálvík hf. heimsótt, 1966) og var 

starftæk þar í um 26 ár. 

Uppfyllingin sem framkvæmd var til byggingar bryggjuhverfisins 

teygir sig inn fyrir annars náttúrulegan vog. Bryggjuhverfin þrjú sem 

nefnd hafa verið hér, í Kársnesi, Grafarvogi og Arnarnesi voru öll 

hönnuð af arkitektinum Birni Ólafs (Að sættast við sjóinn, 2002). 
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2. Ásýnd strandarinnar til framtíðar 

Þegar kemur að þéttingu byggðar þá eru nokkur svæði sem koma 

betur til greina en önnur sem svokallaðir þéttingarreitir, en í 

Aðalskipulagi Reykjavíkur (2013) eru öll byggingarsvæði innan 

þéttbýlismarka skilgreind sem þéttingarsvæði. Þéttingarsvæði eru 

reitir sem best falla til uppbyggingar nýrrar byggðar. Til þeirra 

tilheyra meðal annars röskuð og vannýtt svæði, úr sér gengin 

iðnaðarsvæði, græn svæði án sérstaks útivistargildis auk nýs land, 

þ.e. landfyllingar. Á þá annars vegar við raskaða strandlengju og 

hins vegar við ósnortna strönd (Reykjavíkurborg, 2013). Áherslan til 

uppbyggingar á landfyllingum liggur hjá Reykjavíkurborg aðallega 

innan tiltekinna svæða. Þau eru að stórum hluta í Elliðaárvoginum, 

meðal annars í Ártúns- og Sævarhöfða, í Gufunesi og í kringum 

svokallaða Vogabyggð við Gelgjutanga. 

Uppbygging er líka áætluð á uppfyllingum fyrir hverfi Skerjafjarðar 

og stækkun strandlengjunnar meðfram þeirri byggð. Á landi 

Skildinganess liggja í dag Reykjavíkurflugvöllur að stórum hluta, 

gamla Skerjafjarðarhverfið ásamt Nauthólsvík. Megin stefna 

skipulags á svæðinu felst í uppbyggingu blandaðs hverfis og er 

áætlað að reisa smábátahöfn á þeim stað sem flugvöllurinn er nú 

(Reykjavíkurborg, 2013). Til umræðu hefur líka verið að reisa skuli  

 

brú yfir Kópavoginn ætluð almenningssamgöngum og gangandi og 

hjólandi vegfarendum (Reykjavíkurborg, 2013). 

Víðast hvar er lagt upp úr því að viðhalda skuli náttúrulegri strönd 

ósnortinni, ásamt því að gera svæðin aðgengilegri almenningi 

(Helga J. Bjarnadóttir, 2007). Er strandlengjan skilgreind sem ein af 

helstu náttúruauðlindum Reykjavíkur í aðalskipulagi borgarinnar 

(Reykjavíkurborg, 2013), og skapar hún ásamt græna treflinum 

ramma utan um net grænna svæða á höfuðborgarsvæðinu. Með 

græna treflinum er átt við samfellt skógræktar- og útivistarsvæði 

sem afmarka þéttbýlissvæði borgarinnar (Reykjavíkurborg, 2013).  

Í gildandi svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins, sem ber heitið 

Höfuðborgarsvæðið 2040, má finna metnaðarfulla stefnu um að 

strandlengjan skuli gerð aðgengilegri en hún er í dag. Verður það 

gert með samfelldu kerfi hjóla- og göngustíga sem liggja meðfram 

ströndinni, auk útivistar- og áningarstaða. Kallast strandstígur þessi í 

daglegu tali Bláþráðurinn, og er það vísun í að „möguleiki á 

samfelldum strandstíg hangir á nokkrum stöðum á bláþræði“. 

Tengist nafnið ekki síður þeirri hárfínu línu þar sem sjór mætir landi 

(SSH, 2014). Svæðsskipulag höfuðborgarsvæðisins er þó einungis 

stefnumótunarskjal, þar sem reynt er að ná fram sameiginlegri sýn  
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sveitarfélaganna til 25 ára. Um er að ræða leiðarvísi fyrir þróun og 

mótun svæðisins, sem fer síðan í hendur sveitarfélaganna til 

útfærslunar (SSH, 2014). Haldið er í sömu stefnu í aðalskipulagi 

Reykjavíkur, þar sem ætlunin er að styrkja bláþræðina, og að skapað 

verði gott aðgengi fyrir borgarbúa að fjölbreyttum útivistarsvæðum 

(Reykjavíkurborg, 2013). Aðgengi að ströndinni hefur verið 

umfjöllunarefni sem æ oftar ber á gómana, og hefur einungis aukist í 

tengslum við áætlaðan strandstíg. Með aðgengi að náttúruauðlindum 

sem og strandlengjunni er skapaður vettvangur sem ætlaður er að 

auka lífsgæði íbúa og efla borgarumhverfið. Getur ströndin boðið 

upp á einstaka útivistarmöguleika, þar sem samspil náttúruaflanna 

skapar lifandi og fjölbreytt landslag oft á dag (SSH, 2014). 

Sjávarföllin og sólargangurinn eru þó ekki einu þættirnir sem efla á 

upplifunina heldur spilar fuglalífið þar lykilhlutverk auk þeirra 

mörgu birtingarmynda landslagsins. Fjörurnar einkennast af melum, 

hraunbreiðum, klöppum og leirum, og eru sérlega miklilvæg 

búsvæði fugla. 

 

 

2.2 Óröskuð strandlengja 

„Til að tryggja sjálfbæra nýtingu auðlindar þarf að þekkja hvar þau 

mörk liggja hjá hverri auðlind fyrir sig“ (bls 129, Reykjavíkurborg, 

2013). 

Slíkt er orðalagið í gildandi Aðalskipulagi Reykjavíkur og er 

tilgangur ritgerðar þessarar ekki síður að segja sögu landfyllinga og 

að varpa ljósi á hvar enn megi finna óraskaða strandlínu í dag innan 

athugunarsvæðisins. Erfitt getur reynst að segja til um hverjar 

afleiðingar uppfyllinga við ströndina hafa verið, en víst er að 

umfang náttúrulegrar strandlengju hefur farið stöðugt minnkandi á 

höfuðborgarsvæðinu upp frá aldamótunum 1900. Sú staðreynd 

liggur fyrir að nærri öll norðurströnd Reykjavíkur, frá Eiðsgranda að 

Gufunesi, liggur á uppfylliefnum og ekki mörg svæði eftirstandandi 

sem bjóða upp á ósnortna strönd þar að undanskildu Laugarnesinu 

og inn fyrir Grafarvoginn. Á Seltjarnarnesi hefur strönd haldist 

tiltölulega ósnortin, en má þar finna litla bátahöfn sem útbúin er 

sjóvarnargörðum að sunnan. Uppfyllingar við suðurströnd 

Reykjavíkur er umfangsminni þeim sem er að finna norðanmegin, en 

náttúruleg strandlengja er þar brotakennd, helstu uppfyllingar þar 

eru í kringum flugvöllinn og ylströndina. Inn við Fossvoginn er 

síðan náttúruleg strönd. Kársnesið byggir yst á tánni á víðamiklum  
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uppfyllingum og er ströndin að mjög stórum hluta manngerð, en 

norðan megin við Kársnesið má enn finna tvo litla tanga ósnortna. Í 

Garðabæ er Arnarnesvogurinn helsta uppfyllisvæðið. Stærstu 

samfelldu ósnortnu strandsvæðin er síðan að finna í Álftanesi, en 

innan byggðar er strandlínan víða manngerð og mótuð af 

sjóvarnargörðum (SSH, 2014). Hafnarfjarðarbær byggir á 

manngerðri strönd við báðar hafnir sínar, Hafnarfjarðarhöfn og 

Straumsvíkurhöfn. En á milli þeirra er víðast hvar að finna ósnortna 

strönd, meðal annars að hluta til á Hvaleyrarhöfða og austan við 

Hafnarfjarðarhöfn, við Hleinar.  

Í þessari ritgerð eru tekin saman helstu svæði sem byggja á 

landauka, en röskun á strönd getur verið af öðrum toga, svo sem af 

grjótnámi. Því er ekki hægt að byggja fullkomna mynd af umfangi 

náttúrulegrar strandar hér. Skipulagsstofnun hefur vakið athygli þess 

efnis að svæði sem bjóða upp á ósnortna strandlengju séu á miklu 

undanhaldi á höfuðborgarsvæðinu, og gengið sé út frá því að gildi 

þeirra svæða sem eftir standa sé því meira en ella. Náttúrulegar 

strendur geta verið mikilvæg svæði til útivistar og almenningsnota 

(Helga J. Bjarnadóttir, 2007) og mörg þeirra strandsvæða sem teljast 

upprunaleg hafa hlotið verndun af einhverju tagi. Innan 

athugunarsvæðisins eru það helst, fá norðri til suðurs: 

 Blikastaðakró fram að odda Geldinganess, þetta svæði er 

talið hafa mikið verndargildi vegna náttúru og fuglalífs. 

Einkennist það af fjölbreyttum strandgróðri, sjávarfitjum og 

graslendi. Miðar stefna á þessu svæði að halda 

strandlengjunni ósnortinni og gera fjöruna aðgengilegri 

(Reykjavíkurborg, 2013). 

 Laugarnes, en er svæðið merkilegt að því leytinu til að þar 

eru síðustu leifar óraskaðrar strandar á norðurströnd 

Reykjavíkur. Er þar að finna sjaldgæfar plöntutegundir innan 

borgar og fuglalíf mikið (Reykjavíkurborg, 2013). 

 Grótta er friðland, en náttúrulegar fjörur á Seltjarnarnsei 

einkennast af auðugu fuglalífi, bæði eru þar hnullunga- og 

klapparfjörur og miklar sandfjörur (Seltjarnarnesbær, e.d.). 

 Fossvogsbakkar, þar er að finna merkileg jarðlög sem 

innihalda skeljar og dýraleifar frá ísaldarlokum, og 

sömuleiðis jökulrispaðar klappir. Var svæðið friðlýst sem 

náttúruvætti árið 1999. Stefna skipulags á svæðinu miðar að 

verndun þess ásamt því að bæta aðgengi að því 

(Reykjavíkurborg, 2013). 

 Kasthúsatjörn við Bessastaði, tjörnin er strandtjörn og býr 

yfir mikilum líffræðilegri fjölbreytileika. Í Álftanesinu hefur 
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Hlið einnig verið friðlýst, vegna merkilegrar fjöru og 

aðliggjandi sjávarsvæðum (Umhverfisstofnun, e.d.). 

 Hleinar í Hafnarfirði, en þar eru fjöru og útisvitarsvæði innan 

mikils hraunumhverfis. Svæðið er friðlýst sem fólkvangur 

(Umhverfisstofnun, e.d.). 

 Hvaleyrarlón og Hvaleyrarhöfði voru friðlýst til að vernda 

lifríki og leirur svæðisins ásamt því að tryggja íbúum svæði 

til útivistar og fræðslu (Umhverfisstofnun, e.d.). 
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Niðurstöður 

Með því að færa inn í ArcGIS og bera saman eldri kort, loftmyndir 

og uppdrætti við nýjar strandlínuþekjur af sama svæði verður til 

heildarmynd af uppfyllingarsvæðum í Reykjavík og nágrenni. 

Einungis var hér teiknuð inn upprunaleg strandlengja þar sem vitað 

er að landfyllingar hafa átt sér stað, og því eru kortagögn þessi ekki 

segjandi fyrir landbrot sem átt hafa sér stað innan tímarammanns. Í 

kortinu Þróun landfyllinga í Hafnarfjarðarhöfn, er þó að hluta til 

teiknaður inn Hvaleyrargrandinn sem að endingu var grafinn út. 

Ljóst er af lestri þeirra korta sem útbúin eru hér að ofan að umfang 

landfyllinga er mikið á athugunarsvæðinu. Hafa þær haft mikið að 

segja um þróun höfuðborgarsvæðisins, bæði með tilliti til 

byggingarsvæða og hafnarmannvirkja.  

Uppfyllingar á ströndinni hafa verið framkvæmdar stöðugt frá 

aldamótunum síðustu. Umfangsmestu framkvæmdirnar innan 

athugunarsvæðisins eru þær sem tengjast byggingu og stækkun 

hafna og athafnasvæði þeirra. Var það fram á miðja síðustu öld sem 

landfyllingar voru nærri eingöngu tengdar hafnarsvæðum við 

Reykjavíkurhöfn og Hafnarfjarðarhöfn. Sundahöfn er ekki reist fyrr 

en á sjöunda áratugnum en eru uppfyllingar þar ekki síður 

umfangsmiklar. Landauki sem orðið hefur til við Straumsvík tengist  

 

bæði urðun á kerbrotum við ströndina og athafnasvæði 

Straumsvíkurhafnar. Gróft mat af heildarflatarmáli þessa hafna og 

nærsvæða þeirra eru eftirfarandi: 

 Sundahöfn: 97,28 hektarar 

 Reykjavíkurhöfn: 69,39 hektarar 

 Hafnarfjarðarhöfn: 62,36 hektarar 

 Straumsvíkurhöfn: 6,42 hektarar 

Stór landsvæði hafa skapast í dag sem upphaflega voru nýtt sem 

ruslahaugar og urðunarstaðir. Þannig var fyllt upp í Fúlutjörn, sem 

var eiginlegt sjávarlón við Kirkjusand. Mest fór urðun af þessum 

toga fram á sjöunda og áttunda áratug í Elliðaárvogi, við 

Ártúnshöfða og í Gufunesi. Svæði þessi hafa að auki stækkað 

nokkuð með seinni tíma uppfyllingum, og þá helst í tengslum við 

uppbyggingu til byggðar. Fyrstu uppfyllingar sem framkvæmdar 

voru með þann tilgang að ofan á þeim skyldi byggja íbúahverfi var í 

Bryggjuhverfinu við Gullinbrú. Hafa landfyllingar í dag reynst 

lykilsvæði til þéttingu byggðar, og mörg þróunarsvæði eru í 

uppbyggingu á manngerðum landauka. Annað bryggjuhverfi var 

síðar reist á uppfyllingu í Arnarnesvogi í Garðabæ, og að sama skapi 

á Kársnesinu í Kópavogi. Raunar voru uppfyllingar þær sem  
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framkvæmdar voru í Kársnestánni líka gerðar til byggingu athafna- 

og iðnaðarsvæðis þar. Við flugbrautina í Vatnsmýrinni og í 

Nauthólsvíkinni er einnig að gæta uppfyllinga. Flugbrautin sjálf og 

öryggissvæði hennar liggur umfram náttúrulegrar strandlínu og 

ylströndin liggur innan manngerðs sjávarlóns. Þar voru hlaðnir 

sjóvarnargarðar og skeljasandi dælt innan í þá. Umfang landfyllinga 

á þeim svæðum sem hér eru ofantalin eru: 

 Gufunes: 28,77 hektarar 

 Elliðaárvogur og Ártúnshöfði: 65,91 hektarar 

 Arnarnesvogur: 6,53 hektarar 

 Nauthólsvík: 12,17 hektarar 

 Kársnes: 31,34 hektarar 

Víða hefur verið staðið að uppfyllingum á athugunarsvæðinu og er 

þeim ekki öllum gerð skil á hér. Breikkun og lagning vega meðfram 

sjónum hafa til að mynda haft miklar uppfyllingar í för með sér og 

sömuleiðis hafa verið hlaðnir miklir og háir sjóvarnargarðar 

víðsvegar. Má sjá á kortinu hér að neðan að flokkur undir heitinu 

Önnur svæði samanstendur af 30,31 ha landfyllingum. Bróðurpartur 

þeirra eru uppfyllingarnar beggja megin við Reykjavíkurhöfn, og ná  

 

 

eftir norðurströnd Reykjavíkur endilangri frá Eiðsgranda og 

meðfram Sæbraut að Laugarnesi.  

Með þessar upplýsingar að baki er hægt að gera ráð fyrir að heildar 

umfang landfyllinga á athugunarsvæðinu sé um það bil 411 hektarar 

að flatarmáli.  
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Umræður og lokaorð 

Margar þeirra framkvæmda sem útlistaðar eru í þessari ritgerð eru 

athugunarverðar. Lýsa þær ef til vill mjög mikilvægi laga eins og 

mati á umhverfisáhrifum, sem ekki var komið á stokk fyrr en árið 

1994 hér á landi (Umhverfismat mikilvæg nýung, 1997). 

Umfangsmiklar uppfyllingar eins og þær sem framkvæmdar voru í 

ósum Elliðaránna eru líklegast barn síns tíma, en enn eru heimilaðar 

landfyllingar undir 5 hektara að stærð án þess að ganga þurfi í mat á 

umhverfisáhrifum. Það kemur því ekki á óvart að seinni tíma 

fyllingar hafa margar haldið sér innan þeirra skefja, líkt og þeirra 

sem voru framkvæmdar í Kársnesinu við upphaf byggingu 

athafnasvæðis þar. Þegar á við um auðlind sem er í miklu 

undanhaldi á höfuðborgarsvæðinu og sem skipulagsyfirvöld 

skilgreina í dag sem mikilvæg svæði til útivistar og almenningsnota 

eru uppfyllingar á annars óröskuðu svæði farin að kveða minna fyrir 

sér. Merkilegt er að nánast öll þau strandvæði sem eftir eru óröskuð 

falla undir verndun af einhverju tagi. Má ætla af þessu að mikill vilji 

sé fyrir að viðhalda þeim svæðum náttúrulegum og að nýta þau 

frekar til útivistar en til uppbyggingar. Helstu landfyllingar á 

nánustu framtíð eru áætluð á nú þegar manngerðri strönd.  

 

 

Þessi ritgerð setur fram upplýsingar um þau svæði sem helst hafa 

verið fyllt upp í, en má víða finna manngerða strönd á öðrum 

stöðum en þeim sem eru útlistaðir. Niðurstöður byggja á þeim 

heimildum sem aðgengilegar eru, en athygli vekur hvað lítið er til af 

heildstæðu efni um þetta, til dæmis um hvar sjóvarnargarðar hafa 

verið byggðir, eða umfang landfyllinga í dag Ekki hefur heldur, að 

vitund höfundar, verið tekin saman á korti helstu landfyllingar á 

svæðinu. Áhugavert væri að ganga lengra með verkefnið, og skapa 

þá heildarmynd af hvar enn megi finna óröskuð strandsvæði. 
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