

 















“We can’t solve problems 
by using the same kind 
of thinking we used 
when we created them.”

 - Albert Einstein
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In Scandinavia today many old harbour areas are devel-
oped into residential and commercial areas. For example 
are both Helsingborg city and Malmoe city in south Swe-
den planning to restructure some of their harbour areas 
to  accommodate shops, schools, offices, residences et 
cetera. In Copenhagen in Denmark new plans for Nord-
havn is also underway. In almost every plan proposal to 
redevelope an old harbour the old harbour activities are 
set a side to give room for the new development. In Reyk-
javik, however, this has not been the case. In the interna-
tional architect competition for the old harbour in Reykjavik 
in 2009 the main goal was to recieve proposals on how to 
combine residences, shops and offices with ongoing har-
bour activities. That requires a new form of planning and 
especially a deepend awareness and considiration in har-
bour redevelopment.

This master thesis will focus on that kind of harbour rede-
velopment with the old harbour of Reykjavik as a specific 
subject of interest. The main question for the thesis is: 

How can ongoing harbour activities be combined with a 
diversified city environment, with room for residences, cul-
ture, leisure, tourism and commerce? 

As a result of lack of litterature and information regarding 
harbour redevelopment with contained harbour activities 
a method to find important and relevant aspects in this 
field has been utilized. The method procedure has been to 
broadly look at three ongoing Scandinavian harbour rede-
velopments (the H+ project in Helsingborg, Västra hamnen 
in Malmoe and Nordhamnen in Copenhagen) and compare 

them with planning aspects presented in the New urban-
ism and Compact city ideologies as a way to identify dis-
tinct similarities or differenses. Through a discussion of the 
results of the analysis a conclusion of important aspects to 
consider in a harbour redevelopment has been identified.

Based on the conclusion of the analysis the prerequisits of 
the harbour are later discussed in order to obtain a deeper 
understanding of the harbour conditions. 

Through this discussion and the conclusion of the analysis 
the main question of the thesis is answered and illustrated 
with a plan proposal. 

However, since the thesis has been conducted by two 
master programme students the thesis has been divided 
into one jointly written report and two separate plan pro-
posals. This is the individual plan proposal of Simon Thell-
bro which comprises of a elaboration of the jointly written 
report and answers the main question of the thesis by a 
illustrated plan proposal.

Abstract
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I Förord
I det följande avsnittet kommer ett planförslag att redovisas 
över hur Gamla hamnen i Reykjavik kan förändras för att 
ge förutsättningar att hysa båda handel, bostäder, kultur, 
turism samt en bevarad fiskeindustri. Kort sagt kommer 
arbetet att besvara den övergripande frågeställningen för 
examensarbetet. Planförslaget ingår som en enskild del i 
den i övrigt gemensamt framtagna rapporten. Därav är den 
färgad av min tolkning av rapportens analys och diskus-
sioner och i dess innehåll finns min uppfattning och slut-
ledningsförmåga av det tidigare arbetet som katalysator.

Denna del, min tolkning och uppfattning, bygger på en 
brottning kring begreppet planering som begynte när mina 
tidigare närsynta ideal bländades av nya insikter. I mångt 
och mycket är Island likt de övriga nordiska länderna men 
dess liv, leverne, historia, samtid och framtid, skiljer vida 
från svenska förhållanden. Därigenom är även synen på 
planering annorlunda. Min nyvunna erfarenhet är att stilid-
eal och fysisk planering är föränderliga över tid och rum; 
en anpassning som är direkt påtaglig i skenet av ett annat 
land där andra förutsättningar, grundantaganden, axiom 
och preferenser bestämmer deras förehavanden. 

I samtal med andra isländska planerare har denna insikt 
allt omsider rotat sig och utvecklats. Dessa insikter har le-
gat till grund för min planering av Gamla hamnen i Reykja-
vik, en vilja till att planera för Reykjaviksbor såsom jag up-
pfattat att de lever och använder staden och dess miljöer.

Simon Thellbro.
Karlskrona den 21:a oktober 2010.

Bild 1. Simon Thellbro, 2010
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Tävlingen skulle rendera i förslag som skulle bygga på de 
visioner som Associated Icelandic Ports har för en fram-
tida omvandling av Gamla hamnen. Associated Icelandic 
Port formulerade därigenom ett antal frågeställningar som 
skulle besvaras med illustrerade förslag:

 - where the harbour area’s diverse advantages are
 delineated
 - where opportunities for development and build-up
 are utilized
 - where light harbour operations are strengthened
 - where facilities for operation of fishing vessels  
 and fish processing will continue to be provided for
 - where the Old Harbour will be a more influential
 part of City Centre , and ways are pointed out to
 beautify and enrich human life
 - where provision is made for more diverse land  
 use
 • that the proposal entail a policy for the develop 
 ment of businesses and commercial operations  
 and a residential area (Section 3.10)

• that the area’s history and historical relics are taken
into account
• that the proposal be based on the area’s nature and
climate (Section 3.12)
• that environmental quality shall be one of the
guidelines (Section 3.13)
• that the proposals’ division into phases be clear
(Section 3.15)
• that each phase stand independently of other later
phases (Section 3.15)

Inledning
Detta examensarbete och enskilda planförslag bygger på 
den arkitekturtävling som utlystes av Associated Icelandic 
Ports i juni år 2009. Syftet med tävlingen var att inhämta 
olika förslag till hur Gamla hamnen i Reykjavik kunde om-
vandlas utan att den idag pågående hamnverksamheten 
skulle behöva förändras. 

“The main goal of the competition is to stimulate creative 
and diverse ideas about the future utilization and planning 
of the Old Harbour. With the exception of a General Plan, 
comprehensive planning has never been done for this 
area even though it is so important in the overall scheme 
of Reykjavík. Here is a unique opportunity to create an 
area in Reykjavik City Centre, which radiates life related to 
the harbour, harbour operations and its history but is also 
an important part of City Centre and the diverse social life 
there, with cultural institutions, stores, services and resi-
dential areas. 

It is difficult to find examples abroad in reorganized harbour 
cities, where the harbours have maintained unchanged op-
erations after reorganization. The intention of this competi-
tion is to ensure not only that vibrancy will continue in and 
near the harbour, but that a future plan will be created for 
its strengthening in the future. This vibrancy shall also be 
connected with the operation of fishing vessels and har-
bour operations, as well as other operations, such as tour-
ism.” (Associated Icelandic Ports, 2009)
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Examensarbetet har utgått från arkitekturtävlingen och 
tagit fasta på vissa frågeformuleringar i tävlingsspecifika-
tionen. Även områdesavgränsningen har legat till grund för 
planeringsområdet i examensarbetet. I övrigt är dock exa-
mensarbetet sitt eget vilket både metod och arbetssätt för 
examensarbetet vittnar om.

• that communications are arranged in harmony with
the proposal (Section 3.16)” (ibid.)

I december 2009 utsågs Graeme Massie Architects som 
vinnare med deras förslag till omvandling av Gamla ham-
nen. Deras vinst omnämndes bland annat i det brittiska 
arkitektmagasinet Architects Journal den 17:e december 
samma år (architectsjournal.co.uk).

Bild 3. Det vinnande planförslaget för arkitekturtävlingen av Graeme Massie Architects
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Utifrån slutsatsen som gjordes i analysavsnittet i rap-
porten formulerades sju olika aspekter som är relevanta 
att beakta i en planeringsprocess för hamnutveckling och 
omvandling. Dessa aspekter är:

- Trygghet
- Social blandning
- Platsidentitet och historia
- Funktionsblandning och industri
- Grönska och rekreationsområden
- Klimathänsyn, energi- och resurshushållning
- Transport och vägstruktur

(Jmf. Rapportdelen s. 59)

Beaktandet av dessa aspekter är enligt analysen viktigt vid 
planering av hamnområden. Vid en närmare begrundan 
av frågeställningarnas formuleringar ser man dock att de 
vidrör en eller flera av dessa aspekter på ett eller annat 
sätt. Därför kommer upplägget i detta enskilda planförslag 
att utgå från de fyra vidareutvecklade frågställningarna och 
resonemanget kring dem kommer avgränsas till de aspe-
kter som de vidrör. Detta medför också att de sju aspe-
kterna inte kommer att behandlas i samma ordning som 
de tidigare presenterats utan kommer att behandlas utifrån 
deras släktskap och relevans för frågeställningarna.

I den efterföljande slutsatsen av denna diskussion kommer 
därefter den övergripande frågeställningen för arbetet att 
besvaras.

Inledning

Bild 4. Flygfoto över västra delen av Gamla hamnen
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Frågeställning
Den övergripande frågeställningen för detta arbete är::

-  hur kan man kombinera en varierad stadsmiljö,  
 med utrymme för bostäder, kultur, nöjen, turism  
 och handel, med en pågående hamnverksamhet?

Några vidareutvecklade frågeställningar som behöver bes-
varas för att nå ett svar på den övergripande frågan är:

-  hur kan vi bevara hamnens kulturella och   
 historiska värde?

-  hur kan vi planera för fortsatt, och helst stärkt,   
 hamnverksamhet?

-  hur ökar vi tillgängligheten till och mellan   
 hamnområdet och staden för fotgängare, cyklister  
 och transporter?

-  hur ska vi lokalisera bostäder, handel, service,   
 kultur, gator och grönytor för att deras och   
 hamnens funktion och användning ska komma   
 bäst till gagn?

Bild 5. Flygfoto över östra delen av Gamla hamnen
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är vattenburna utan även dragna upp på land för repara-
tion. Kajerna och deras föränderliga utseende, beroende 
på vilka båtar som lägger till och om det är på- eller avlast-
ning, ger också ett intryck av en levande hamn. 

För den framtida Gamla hamnen är dock den mest iden-
titetskapande och identitetsupprätthållande verksamheten 
själva hamnverksamheten i sig. Att ge plats för en levande 
hamnverksamhet ger i sig en fortsatt platsidentitet. Utöver 
det kan hamnens identitet förstärkas genom att vida-
reutveckla dess symboler. Stapelbädden, som verksamhet 
och område, bör få fortsätta även i framtiden. Ur säker-
hetssynpunkt kan dock dess nuvarande verksamhet inte 
fortsätta. Reparationer av större båtar av stål och metall 
avger stora mängder skadligt stoff som kan utgöra en häl-
sorisk för de närbelägna områdena. Däremot kan repara-
tioner av trä- och platsbåtar tillåtas då en sådan verksam-
het inte är lika hälsovådlig. Genom att genomföra vissa 
förändringar i stapelbäddens verksamhet kan den alltså 
tillåtas att finnas i kvar i Gamla hamnen utan att dess sym-
bolvärde förändras. Enligt utsago av Gisli Gislasson, di-
rektör på Associated Icelandic Ports, ska även en stor del 
av de träbåtar som finns och används i Island vara i behov 
av reparation vilket skulle kunna vara en anledning till att 
i framtiden ge plats för en stapelbädd med inriktning mot 
träskepp i Gamla hamnen1.

Centralt i hamnen ligger Ægisgarður som skjuter ut mitt 
i hamnbassängen. Kajen är i sig redan idag en central 
plats för den som vill besöka hamnen och se den från dess 

Platsidentitet och historia.
I diskussionen kring kultur- och fornminnen i rapportdoku-
mentet framkom att det paradoxalt nog inte finns mycket 
fornlämningar kvar i hamnområdet trots att det är känt att 
området varit bebott och brukat sedan många hundra år 
tillbaka. De spår som finns kvar från svunna tider är några 
byggnader samt några enstaka hällristningar (Jmf. Rap-
portdelen s. 96). 

I analysdelen i rapportdokumentet beskrivs att en värder-
ing av vad som är bevarandevärt i ett område bör göras 
dels för att förtydliga vad som bör bevaras och dels varför 
det är värt att bevara (Jmf. Rapportdelen s. 55). I Gamla 
hamnen är dock de fysiska minnena från äldre tider få till 
antalet. Däremot är Gamla hamnen, till skillnad från exem-
pelvis de tre tidigare beskrivna referenshamnarna, fortfar-
ande en levande hamn. Gamla hamnen har fortfarande en 
levande identitet genom att dess hamnverksamheter fort-
farande pågår. Att därför diskutera åtgärder som att bevara 
en identitet kan därför bli en märklig diskussion. Givetvis 
bör de fysisk minnen som finns från tidigare sekler bevaras 
för eftervärlden men hamnens identitet är snarare något 
som bör vidareutvecklas istället för att bevaras. 

Hur som helst bör en värdering genomföras där hamnens 
identitetskapande attribut eftersöks och återfinns. I den 
landskapsanalys som genomförts återfinns vissa land-
märken som är betydelsefulla symbolbärare; det är dels 
kajsträckorna men framförallt stapelbädden. Stapelbäd-
den i sig vittnar om en levande hamn där båtar inte endast 

Frågeställning 1 - Hur kan vi bevara hamnens kulturella och historiska värden?

1 Samtal om Gamla 
hamnen, den 12e maj 
2010
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mest centrala läge. Kajen används idag som 
långtidsförtöjningsplats för skepp och utgång-
splats för valsafari. Dess läge och funktion 
skulle dock kunna förstärkas genom att placera 
ett mer iögonfallande landmärke på kajen. Ett 
fyrtorn, med utrymme för turistiska verksam-
heter, skulle ge hamnen ett landmärke att ori-
entera sig utifrån och förutsättningarna för ett 
turistiskt nav i hamnen.

Av de fysiska byggnader som bör bevaras för 
eftervärlden är fiskebodarna och husen vid 
Grandagarður, samt områdets äldsta byggnad-
er längsefter Mýrargatas västra del, de mest 
bevarandevärda. De omisskännligt gröna hal-
larna vid Suðurbugt är även värda att bevara 
på grund av sitt karaktäristiska utseende. 

I hamnens nordvästliga del återfinns de häll-
ristningar som nämnts tidigare. De bör bevaras 
men på grund av deras ogynnsamma läge ba-
kom oljedepån kan tillgången till dem inte ut-
vecklas medan oljedepån finns kvar. 

Bild 6. Landskapsanalys av dagens Gamla hamnen
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Grönska och rekreationområden
Hamnens platsidentitet är i största utsträck-
ning centrerat kring hamnbassängen. För att 
öka den hamnmässiga känslan och identiteten 
föreslås att bebyggelse och vägnät öppnas 
upp för att ge så mycket utblickar som möjligt 
till de omkringliggande miljöerna, det vill säga 
Esjanmassivet, havet, hamnbassängen, Ves-
turbærinn och Reykjavik stadskärna. I områ-
dets norra delar föreslås även att det ska ges 
utrymme för en buffertzon som säkerhetsåt-
gärd mot oljedepån, vilket kommer diskuteras 
mer ingående senare i texten. Bufferzonen ska 
även fungera som grönyta för rekreation.

För att ge en uppfattning om hamnens tidig-
are utseende föreslås att en mindre tjärn, eller 
damm, med en ö i mitten anläggs i grönytan. 
Ön ska byggas upp i form av hur Örfiriseys såg 
ut innan den inlemmades med och blev del av 
hamnområdet. I samma anda föreslås även att 
en bäckliknande installation anläggs vid ham-
nområdets sydöstra hörn, vid Lækjatorg. An-
ledningen till detta är att Lækjatorg och Læk-
jagata har sitt namn från den bäck (isländska: 
lækja) som rann från stadstjärnen Tjörnin och 
ner till havet där hamnbryggan vid Miðbakki 
ligger idag. Bäckinstallationen ska återkoppla 
till detta och även förbättra förbindelsen mel-
lan hamnområdet genom att vara en porlande 
passage mellan hamnen och stadskärnan. Bild 7. Landskapsanalys av det föreslagna framtida Gamla hamnen
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Illustrerat område 1

Illustrerat område 2

Bild 8. Tematisk kartbild som visar de föreslagna vattenelementen i Gamla hanen

Bild 9. Illustrerat område 1, den föreslagna tjärnen med en ö i form av hur 
Örfirisey en gång såg ut

Bild 10. Illustrerat område 2, den föreslagna bäckinstallastionen mellan 
Lækjartorg och Miðbakki. 
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Frågeställning 2 - Hur kan vi planera för fortsatt, och helst stärkt, hamnverksamhet?

Funktionsblandning och industri
Idag är stora delar av hamnen använda för ham-
nverksamhet. Följaktligen är hamnens utseende 
även anpassat för en sådan funktion. För att bes-
vara frågan med att planera för fortsatt och helst 
stärkt hamnverksamhet måste den första premis-
sen i förslaget vara att det ges förutsättning och 
utrymme för en fortsatt och stärkt hamnverksam-
het. Det uppstår dock ett problem när andra funk-
tioner ska samsas inom samma område som 
hamnverksamheten. 

I diskussionen kring markanvändning i rapport-
dokumentet har det gjorts en uppdelning av de 
verksamheter som är beroende av havet, eller av 
ett hamnnära läge, och de som inte är beroende 
av det. Vidare förs en diskussion kring hur de 
olika verksamheterna i framtiden bör placeras 
utifrån hur känsliga de är, där de mest tåliga får 
ligga närmast den mest påverkande verksam-
heten och den mest känsliga får ligga längst 
bort. Utöver hamnverksamhet är de efterfrågade 
verksamheterna och funktionerna i den övergri-
pande frågeställningen bostäder, kultur, nöjen, 
turism och handel. Känsligheten för yttre påver-
kan hos de olika funktioner borde vara beroende 
på uppehållstiden som människor vistas i de 
olika verksamhetsområdena. Bostadsområde, 
där människor kan och ska kunna upphålla sig 
dygnet runt året om, borde tillhöra den mest kän- Bild 11. Markanvändningskarta över det föreslagna framtida Gamla hamnen
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sliga av verksamheterna. Hamnindustrin bör vara 
den mest tåliga och även den verksamhet som 
ger upphov till mest påverkan. Eftersom hamn-
verksamheten kräver tillgång till kajplatser före-
slås därför att hamnverksamheten centreras 
kring hamnbassängen i hamnens norra område 
och bostadsområdet förläggs i dess västra läge. 
Däremellan får ett stråk av kultur, nöjen, turism 
och handel läggas som en avgränsande skärm 
mellan de två. 

I kartbilderna ser vi hur den föreslagna markan-
vändningen ser ut. Här har användningen delats 
upp i 10 olika områden. Det som i texten om-
nämns som kultur, nöjen, turism och handel har 
i markanvändningskartan valts att kallas „kontor, 
utbildning, handel, verksamhet.“. Principen för lo-
kaliseringen av de olika områdena är dock dens-
amma som i texten. 

Beroende på hur hamnverksamheten förändras i 
framtiden kan det bli tal om att utöka verksamhe-
terna och expandera hamnområdet. Utfyllnader 
kan då ske norrut utåt havet i riktning bort från 
de andra verksamhetsområdena. På samma sätt 
kan bostadsområdet expandera om efterfrågan 
dyker upp. Utfyllnader för bostadsområdet kan 
ske i västlig riktning utåt havet.

Bild 12. Kartbild över de olika markanvändningsområdeenas storlek samt riktningar för fram-
tida utfyllningar
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Trygghet
I analysen tas exempel av hur de tre referenshamnarna 
valt att hantera blandningen av industri och andra verksam-
heter upp (Jmf. Rapportdelen s. 56). I Nordhamnen har en 
färjehamn föreslagits i planerna och en bufferzon av vild-
vuxen grönska har lagts mellan den och bostadsområde-
na. Anledningen till den buffertzonen är att skapa säker-
het mellan en bullrig och kanske till och med hälsoskadlig 
verksamhet och bostadsområdena.  Med säkerhet menas 
här kroppslig trygghet. Tryggheten att inte behöva utsättas 
för kroppslig skada eller försämrad hälsa när man vistas i, 
besöker eller bebor ett visst område.

Samma problematik finns i Gamla hamnen i och med den 
stora oljedepån i hamnens nordvästra läge. Oljedepån är 
den i särklass farligaste verksamheten i området eftersom 
den förvarar och hanterar explosiva och hälsoskadliga 
vätskor. 

En undersökning om oljedepåns säkerhetsrisker för närom-
rådet genomfördes 2007 på uppdrag av bland annat Asso-
ciated Icelandic Ports (Associated Icelandic Ports, 2007.). 
Undersökningen genomfördes utifrån en „probabilistic land 
use planning approach“ och utgick utifrån att beräkna alla 
möjliga skaderisker för människor i närområdet utifrån 3 
olika zoner. Utanför dessa zoner antogs det vara sånär 
som ofarligt att vistas medan innanför zonerna ökar risken 
att utsättas för så kallad „dangerous dose“ allt eftersom 
avståndet till oljecisternerna minskar. Utifrån rapporten är 
de allra farligaste oljecisternerna de som innehåller bensin 
eftersom bensinångor är lättantändliga och kan färdas lån- Bild 13. Illustration över de 3 olika riskzonerna som beräknades för oljedepån i hamnområdet

ga avstånd med vinden. Vindpåverkan är alltså en viktig as-
pekt i skaderiskanalysen. I undersökningen presenterades 
även olika alternativ för att påverka detta skyddsavstånd. 
Alternativ A visar hur skyddsavståndet är idagsläget och 
alternativ B till och med E visar på hur det kan förändras 
med mindre förändringar i hantering och olika säkerhetsåt-
gärder. Alternativ E1 visar däremot hur skyddsavståndet 
kan förändras om man flyttar de mest farliga oljecisterner-
na längre norrut. Avståndsmässigt sträcker sig det yttersta 
riskzonen för alternativ E1 från oljedepåstängslet och utåt 
i:

- Sydlig riktning, 210 meter
- Sydöstlig riktning, 240 meter
- Västlig riktning, 200 meter (ibid.)
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Bild 14. Riskzoner för alternativ A, det vill säga utan några särkerhetsåtgärder Bild 15. Riskzoner för alternativ E1, de farligate cisternerna har flyttats till oljedepåområdets 
norra hörn

Bild 16. Skiss över dagens Gamla hamnen där oljedepåområdet är markerat som problemområde
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För en framtida utbyggnad av hamnen hade 
det varit allra bäst med en omplacering av hela 
oljedepån men det skulle innebär försämrin-
gar för Reykjavik med omnejd (Jmf. Rapport-
delen s. 82). För överskådlig framtid kommer 
oljedepån därför att ligga kvar i Gamla hamnen. 

För att minimera den säkerhetsrisk som 
oljedepån idag utgör föreslås att säkerhet-
såtgärder vidtas inför framtida utbyggnader. 
Förslaget är att mellan oljedepån och resten 
av hamnområdet, och i synnerhet bostad-
sområdet, anlägga en större buffertzon. Intill 
oljedepån, i buffertzonens norra delar, byggs 
även en 5 meter hög skyddsvall som ska 
skydda mot explosioner och förhoppningsvis 
även påverka vindriktning vilket ska hindra 
farliga gaser och ångor att blåsa in över det 
övriga hamnområdet. Utöver det flyttas de farli-
gaste cisternerna till en utfylld yta strax intill de 
nuvarande norra cisternerna enligt det ovan-
nämnda alternativ E1.  Som ytterligare skydd-
såtgärd föreslås också att byggnaderna när-
mast buffertzonen utformas med tåligare och 
mer hållfasta fönster, tak och väggar. Vid en 
eventuell olycka ska detta skydda både de som 
uppehåller sig i byggnaderna och de männis-
kor, hus och byggnader som finns bakom. Det-
ta förslag ska förhoppningsvis säkerställa och 
öppna upp ett större område i hamnen som är 
tryggt och säkert att både besöka och bebo. Bild 17. Kartillustration som visar riskzoner för alternativ E1 över det föreslagna framtida Gamla 

hamnen
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Bild 18. Kartillustration som visar föreslagna säkerhetsåtgärder 

Bild 19. Föreslagna utfyllnader och utgrävningar samt detas ytstorlekar 

Bild 20. Kartillustration med markerade byggnader som kräver en särskild 
skyddsutformning


