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SAMANTEKT 
Vegna loftlagsbreytinga og afleiðinga þeirra hefur sjávarstaða almennt verið að hækka í heiminum 

og aftaka veðuratburðum að fjölga. Þessar breytingar leiða meðal annars til þess að sjávarflóð 

verða æ algengari. Því þykir orðið tímabært að huga að því hvernig standa á að flóðavörnum fyrir 

landsvæði sem eru viðkvæm fyrir flóðum.  

Ástæða þess að Kvosin í Reykjavík er sérstaklega viðkvæm fyrir sjávarflóðum er fjölþætt. Á 

Reykjavíkursvæðinu á sér stað landsig en sjávarstaða fer einnig hækkandi. Kvosin er sérstaklega 

láglend og á þessu svæði er mikið af mikilvægum byggingum og menningarminjum. Markmið 

þessarar skýrslu er fyrst og fremst að velta upp ýmsum möguleikum til að verja Kvosina gegn 

sjávarflóðum á hagkvæman hátt sem ekki veldur truflun á mannlífi á þessum mikilvæga stað.  

Í skýrslunni eru skoðaðir þrír mismunandi kostir til að verja Kvosina fyrir sjávarflóðum. Kostirnir 

voru eftirfarandi: Færanlegar varnir, hækkun lands og lokun hafnarinnar. Af þessum kostum er 

hækkun lands talin vænlegasti kosturinn en hann felur í sér að nýta tækifærið þegar uppbygging á 

sér stað við Miðbakkann, Austurbakkann og Vesturbugt til þess að hækka hafnarbakkana á þessum 

svæðum og landhæð þar sem við á. Þessar aðgerðir gætu tryggt bæði Kvosinni og nýju 

byggingunum við höfnina vörn gegn sjávarflóðum. Hins vegar er niðurstaða þessarar skýslu sú að 

ekki sé hagkvæmt að fara út í aðgerðir til að verja Örfirsey fyrir sjávarflóðum en aftur á móti mælt 

með því að framtíðar uppbygging á þessu svæði verði aðlöguð þeirri staðreynd að flóð geti átt sér 

þar stað.  

 

 

 

 

Mynd 1: Hafnarsvæðið og Kvosin í Reykjavík, eins og aðstæður eru í dag (til vinstri) og við 6 m flóð 
(til hægri) (Studio Granda, 2013). 
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ABSTRACT 
Due to climate change and their consequences, sea levels have generally been rising worldwilde and 

the number of extreme weather events increasing. These changes include that coastal floods are 

becoming increasingly common. It is therefore important to consider the possibilities to protect areas 

that are vulnerable against flooding.  

The reason why Kvosin in Reykjavík is especially vulnerable against coastal flooding is multifaceted. In 

Reykjavík subsidence occurs at the same time as sea level is rising. Besides, Kvosin is particularly low-

lying and in there are a lot of important buildings and cultural heritage in the area. The aim of this 

report was primarily to look into various options to protect Kvosin against coastal flooding efficiently, 

causing minimum disruption to society in this important area. 

The report examined three different choices to protect Kvosin against coastal flooding. The options 

were: Portable defenses, increasing land and the closure of the port. Out of these three options, 

increasing land was considered the most promising one. It involves to take advantage to raise the quay 

and elevation where appropriate at Miðbakkinn (Center bank), Austurbakkinn (East bank) and 

Vesturbakkinn (West bank), when structural development takes place in these areas. These measures 

could ensure both Kvosin and new buildings on the waterfront a defense against coastal flooding. 

However, the outcome of this report was that it would not be economical to go into action to protect 

Örfirsey against coastal flooding, but rather to adapt future development in this area to the fact that 

flooding can take place there. 
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1 INNGANGUR 
Þekkt er að hætta er til staðar vegna mögulegra sjávarflóða í Kvosinni í Reykjavík en Kvosinni og 

svæðinu sunnan tjarnarinnar er sérstaklega hætt við flóðum vegna landfræðilegra aðstæðna. Á 

þessu svæði eru staðsettar margar mikilvægar byggingar svo sem Alþingishúsið, Ráðhúsið, 

Stjórnarráðið, Seðlabankinn, Askja (Háskóli Íslands), Norræna húsið og hús Íslenskrar 

erfðagreiningar. Fyrirhugaðir vísindagarðar Háskóla Íslands eru einnig á svæðinu sem og byggingar 

sem hafa sögulegt gildi, enda um elsta hluta borgarinnar að ræða.  

Markmið verkefnisins er að ræða um þörf flóðavarna á svæðinu, leggja fram tillögur að útfærslu 

flóðavarna fyrir Kvosina í Reykjavík og fjalla um kosti þeirra og galla, ásamt því að meta kostnað. 

Tillögur að flóðavörnum taka mið af núverandi  byggð, áformum um uppbyggingu á svæðinu og 

eiga að hefta sem minnst mannlíf og starfsemi á þessu svæði. 

 

Mynd 2: Kort af Kvosinni og hafnarsvæðinu í Reykjavík (Reykjavíkurborg, 2014). 
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2 FORSENDUR 
Í þessum kafla verður farið yfir þær forsendur sem liggja að baki hönnunar flóðavarna fyrir Kvosina 

í Reykjavík. Fyrst verður almennt fjallað um sjávarflóð áður en farið verður ítarlegar í alla þá 

mismunandi þætti sem áhrif hafa á sjávarflóðin. Flest sjávarflóð hafa ákveðinn aðdraganda og við 

hönnun flóðavarna er mikilvægt að vita hver viðbragðstíminn er. Þetta á sérstaklega við ef áætlað 

er að nota færanlegar varnir þar sem það tekur tíma að koma slíkum vörnum á sinn stað. Annar 

þáttur sem mikilvægur er þegar ákvarða á legu flóðavarna eru aðstæður á svæðinu og landhæð. 

Aðstæður á svæðinu, ásamt viðbragðstíma, ráða tegund varna en ótal tegundir af flóðavörnum 

hafa verið hannaðir til þess að passa við aðstæður á hverjum stað.  

Við hönnun flóðavarna er einnig nauðsynlegt að taka fráveitukerfið með í reikninginn. 

Fráveitukerfi hafa beina tengingu við sjó og við eðlilega sjávarstöðu er rennslið í áttina að sjónum. 

Ef hins vegar sjávarstaðan nær ákveðinni hæð breytist stefna rennslisins og sjór rennur inn um 

lagnirnar og upp um niðurföll. Sjór getur á þennan hátt komist undir flóðavarnir og upp fyrir innan 

þær ef fráveiturkerfið er ekki hluti af lausnunum. Hér á eftir verður farið yfir þær breytingar á 

fráveitukerfinu sem nauðsynlegar eru vegna hönnunnar flóðavarna fyrir Kvosina.  

Flóðavarnir hafa í för með sér kostnað eins og allar framkvæmdir. Því þarf að bera kostnað 

flóðavarna saman við það mögulega tjón sem verður á svæðinu vegna flóða ef flóðavarnir eru ekki 

til staðar.  Farið verður yfir mögulegt tjón vegna sjávarflóða í lok þessa kafla.  

 

2.1 SJÁVARFLÓÐ 

Þegar sjávarhæð hækkar gengur sjór nær landi, öldur brotna nær landi og ölduhæð hækkar. 

Sjávarhæð er háð mörgum mismunandi atriðum, svo sem sjávarföllum, veðurfræðilegum 

aðstæðum og langtímaþróun sjávarhæðar.  

Breytingar á sjávarstöðu vegna sjávarfalla er mismikil á hverjum tíma og byggir meðal annars á 

staðsetningu jarðar með tilliti til tunglsins og sólarinnar. Hæsta staða sjávar vegna sjávarfalla 

kallast stórstraumsflóð og er hæsta stjarnfræðilega flóðhæð í Reykjavík 2,80 m en meðal 

stórstraumsflóð í Reykjavík 2,18 m.  Langtímaþróun sjávarstöðu er háð þáttum eins og 

gróðurhúsaáhrifum og breytingum á landhæð. Gert er ráð fyrir að gróðurhúsaáhrif valdi því að  

sjávarstaðan hækki á meðan áhrif vegna landriss eða landsigs eru staðbundin og eru áhrifin á 

sjávarstöðu háð því hvort á við á hverjum stað. Í Reykjavík á sér stað landsig með tilheyrandi 

hækkun sjávar (Landhelgisgæslan, án árs (a); Halldór Björnsson og fleiri, 2008; VST minnisblað, 

2005).  

Veðurfarslegar aðstæður geta haft mikil áhrif á sjávarstöðu. Áhlaðandi sjávar er eitt þeirra 

veðurfyrirbrigða sem hefur áhrif á hækkun sjávarstöðu en tveir þeirra veðurfarslegu þátta sem 

mest áhrif hafa á áhlaðanda sjávar eru vindur og loftþrýstingur. Vindur veldur kröftum á 

sjávaryfirborðið sem auka strauma í vindstefnu og sjávarstaða hækkar þar sem vindurinn ýtir 

sjónum upp að ströndinni. Vindur veldur einnig aukinni ölduhæð. Mismunur í loftþrýstingi veldur 

einnig auknum straumum með sömu afleiðingum og vindurinn. Stór hluti af þeim skaða sem orðið 
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hefur á strandbyggðum í heiminum er vegna samverkandi áhrifa stórstraumsflóðs, áhlaðanda 

sjávar og aukinnar ölduhæðar vegna veðurs (Kamphuis, 2010). 

Þó að flóð af veðurfarslegum uppruna geti haft mjög neikvæð og skaðleg áhrif á þau svæði sem 

fyrir flóðinu verða getur eyðileggingamáttur flóðbylgja eða tsunamiflóða verið mun meiri (sjá 

nánari umfjöllun um flóðbylgjur í kafla 2.1.4). Ölduhæðir flóðbylgja geta orðið í kringum 10 m og 

viðvörunartími vegna flóðbylgja er mun styttri en fyrir flóð af veðurfarslegum uppruna (Maren 

Davíðsdóttir, 2008; Kamphuis, 2010). Almennt eru flóðavarnir ekki byggðar til að þola flóðbylgjur, 

ekki einu sinni á svæðum þar sem vitað er að hætta er á stórum flóðbylgjum. Lönd sem staðsett 

eru á áhættusvæðum hafa  brugðið á það ráð að setja upp viðvörunarkerfi til að geta rýmt 

áhættusvæði áður en flóðbylgjan skellur á. Ísland er ekki í mikill hættu vegna stórra flóðbylgja og 

er því ekki skilgreint sem áhættusvæði. Það þýðir hins vegar ekki að flóðbylgjur geti ekki átt sér 

stað hér á landi.  

 

2.1.1 SJÁVARSTAÐA 

Mælingar á sjávarstöðu taka tillit til bæði sjávarfalla og áhlaðanda vegna veðurfars. Í 

Reykjavíkurhöfn er staðsettur hæðarmælir og hefur hann mælt sjávarhæð síðan 1956. Í skýrslu 

Jónasar Elíassonar (1996) var notast við mælingar á sjávarhæð frá 1956-1993 og sögulegar 

upplýsingar um hæstu sjávarflóð til að reikna sjávarhæðir í Reykjavík með mismunandi 

endurkomutíma.  Niðurstöður hans eru marktækar fyrir endurkomutíma upp að 100 árum. Tafla 

1 sýnir sjávarstöðu með 1 árs, 10 ára og 100 ára endurkomutíma. Niðurstöðurnar eru sýndar í 

hæðarkerfi Sjómælinga Íslands og í hæðarkerfi Reykjavíkurborgar en núllpunktur í hæðarkerfi 

Reykjavíkurborgar er 1,82 m ofar en núllpunktur í hæðarkerfi Sjómælinga Íslands. Í skýrslunni er 

notast við hæðarkerfi Reykjavíkurborgar.   

Tafla 1: Sjávarstaða við tiltekinn endurkomutíma (Jónas Elíasson, 2005). 

Endurkomutími (ár) 10 50 100 

Sjávarstaða skv. 
Sjómælingum Íslands 
(m) 

4,93 5,04 5,08 

Sjávarstaða skv. 
Reykjavíkurborg (m) 

3,11 3,22 3,26 

 

Mynd 3 sýnir þau gögn sem gildin í töflu 1 byggja á. Sýndar eru sjávarhæðir í Reykjavík sem fall af 

endurkomutíma skv. hæðarkerfi Sjómælinga Íslands.  
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Mynd 3: Sjávarhæðir í Reykjavík sem fall af endurkomutíma í árum (Jónas Elíasson, 1996). 

 

2.1.2 LANGTÍMAÞRÓUN 

Breytingar verða á sjávarstöðu til langs tíma litið bæði vegna landriss og landsigs, og vegna beinna 

sjávarstöðubreytinga. Sjávarstaða í Reykjavíkurhöfn hefur verið mæld síðan 1956 og landsig í 

Reykjavík hefur verið mælt með GPS mælingum frá árinu 1997. GPS mælingarnar sýna að landsig 

í Reykjavík hefur verið um 2,1 mm/ári á mælingartíma (Halldór Björnsson og fleiri, 2008). Ef ekki 

er tekið tillit til landsigs sérstaklega heldur aðeins mælt hversu mikið sjór hefur gengið að landi frá 

árinu 1956 þá kemur í ljós að sjávarborðshækkun hefur verið um 3,6 mm/ári á tímabilinu 1956 til 

2007. Ef gert er ráð fyrir að landsig hafi verið 2,1 mm/ári síðan 1956 og sjávarborðshækkun reiknuð 

miðað við þetta gildi á landsigi þá fæst að bein sjávarborðshækkun hefur verið um 1,5 mm/ári í 

Reykjavík (Halldór Björnsson og fleiri, 2008).  

Margir aðilar hafa lagt mat á líklegar framtíðar breytingar á sjávarstöðu við Íslandsstrendur. Við 

byggingu Hörpu var lagt mat á væntanlega breytingu sjávarstöðu vegna landsigs og 

gróðurhúsaáhrifa. Niðurstöður þessara athuganna eru sýndar í töflu 2.  

Tafla 2: Hækkun sjávarstöðu í Reykjavík (VST minnisblað, 2005). 

Ár Minnsta hækkun (cm) Líklegasta hækkun (cm) Mesta hækkun (cm) 

2100 40 80 120 

2200 145 205 - 

 

Spár um mestu hækkun árið 2200 ekki mjög áreiðanlegar enda mikil óvissa við útreikninga svo 

langt fram í tímann, en spáð er fyrir um allt að 3,3 m hækkun (VST minnisblað, 2005).  
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Líklegt þykir að landsig eigi eftir að halda áfram í Reykjavík og einnig að hlýnun jarðar, sem leiðir 

til bráðnunar jökla og útþenslu sjávar, valdi áframhaldandi breytingum á sjávarborði í framtíðinni. 

Þessa ferla má því framlengja til framtíðar. Landsig veldur því að sjávarstaða hækkar og ofan á 

þessa hækkun leggjast þau áhrif sem bráðnun Grænlandsjökuls og annarra jökla hafa á 

sjávarstöðuna á Íslandi. Þyngdarafl Grænlandsjökuls togar í sjóinn sem veldur því að sjávarstaða 

við Grænland og nærliggjandi svæða er hærri en ella væri. Bráðnun Grænlandsjökuls hefur áhrif á 

þyngdaraflið sem veldur því að sjávarstaðan við Grænland lækkar þegar jökullinn bráðnar. Þegar 

sjávarstaðan lækkar á einum stað hækkar hún eðlilega á öðrum. Hækkun sjávarstöðu á 

landsvæðum fjær jöklinum verður því bæði til vegna breytinga í þyngdarsviði og vegna aukins 

vatnsmagns frá jöklinum. Á grundvelli þessara áhrifa má meta uppruna breytinga í sjávarstöðu af 

völdum jökla, þ.e. hlutfallslegt framlag Grænlandsjökuls, Suðurskautsjökulsins og annarra jökla. 

Mynd 4 sýnir staðbundnar breytingar á sjávarstöðu í heiminum, annars vegar miðað við að 

Grænlandsjökull bráðni að því marki að það valdi hækkun á sjávarborði um 1 mm/ári, og hins vegar 

ef jökullinn á Suðurskautslandi bráðnar að sama skapi. Myndirnar taka ekki tillit til breytinga vegna 

varmaþenslu í höfunum (Tómas Jóhannsson, 2013; Halldór Björnsson og Tómas Jóhannesson, 

2013).  

 

 

Á mynd 4 má greinilega sjá hvernig hækkun sjávarborðs vegna bráðnunar Grænlandsjökuls og 

bráðnunar jökulsins við Suðurskautið er mest fjærst viðkomandi jökli. Þannig er ekki gert ráð fyrir 

hækkunar sjávarstöðu á Íslandi vegna bráðnunar Grænlandsjökuls en allt að 1,2 m hækkun vegna 

bráðnunar jökulsins við Suðurskautið.  

Skv. Tómasi Jóhannessyni, sérfræðingi hjá Veðurstofu Íslands, benda nýlegar rannsóknir á áhrifum 

jökla á hækkun sjávarborðs til þess að sjávarborð á hafsvæðum í grennd við Ísland kunni að hækka 

um 0,5-1 m til ársins 2100. Þessi hækkun er sambærileg en þó heldur hærri en matið sem fram 

Mynd 4: Staðbundnar breytingar á sjávarstöðu vegna bráðnunar Grænlandsjökuls (efri myndin) og vegna 
bráðnunar jökulsins á Suðurskautinu (neðri myndin) (Milne og fleiri, 2009). 
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kemur í skýrslu Vísindanefndar um loftslagsbreytingar síðan 2008 (Halldór Björnsson og fleiri, 

2008) en mat þeirrar skýrslu hefur ekki verið uppfært eftir að upplýsingar um hraðar breytingar á 

jöklum og áhrif breytinga á þyngdarsviði á sjávarstöðu komu fram. Áhrif landsigs í Reykjavík 

leggjast svo ofan á þessar tölur, um 2 mm/ári. Samanlögð áhrif þessara þátta er að væntanleg 

hækkun sjávarstöðu í Reykjavík er í kringum 0,6-1,2 m fram til ársins 2100. Í samanburði við 

niðurstöður minnisblaðs VST, sem sjá má í töflu 2, má sjá að niðurstöður úr minnisblaði VST og 

útreikningar Tómasar Jóhannessonar gefa sambærilegar niðurstöður. Því verður við hönnun 

flóðavarna fyrir Kvosina stuðst við að hækkun sjávar í Reykjavík fram til ársins 2100 verði í mesta 

lagi 1,2 m. Rétt er að taka fram að nánari greining á jöklaleysingum og þyngdaráhrifum frá 

Grænlandi hér við land, sem vænta má í næstu skýrslu Vísindanefndar um loftlagsbreytingar, geta 

leitt til breytinga á þessu mati.  

 

2.1.3 ÖLDUHÆÐ 

Ölduhæð og öldutíðni er breytileg í tíma og rúmi. Við hönnun er venjan að skilgreina ákveðna 

ölduhæð og tíðni sem stendur fyrir einkennandi aðstæðum á hverjum stað. Oftast er svokölluð 

marktæk ölduhæð notuð, Hs, en hún er skilgreind út frá mælingum á ölduhæðum yfir ákveðinn 

tíma sem meðalhæð þriðjungs hæstu aldanna. Ölduhæðir, eins og sjávarstaða, hækkar með 

hækkandi endurkomutíma. Þannig má auka öryggi útreikninga með því að nota lengri 

endurkomutíma. Frávik frá þeirri hefð að nota marktæka ölduhæð í hönnun á sér stað við hönnun 

mannvirkja sem sérstaklega hljóta skaða af hæstu öldunum (Kampuis, 2010). 

Þegar öldur lenda á fyrirstöðu, eins og flóðavarnamannvirkjum, verður lóðrétt aukning í ölduhæð 

þegar aldan skellur á fyrirstöðuna. Þessi lóðrétta aukning í ölduhæð getur valdið flæði yfir garðana 

ef ekki er tekið tillit til þessa þáttar í hönnun. Annað sem einkennir öldur sem lenda á fyrirstöðu er 

að þær endurspeglast. Ef fyrirstaðan er lóðréttur veggur endurspeglast aldan að fullu þannig að 

þegar endurspeglaða aldan lendir á aðkomandi öldu myndast alda sem er samanlögð hæð þessara 

tveggja alda (Kamphuis, 2010). Ef fyrirstaðan er hallandi, sveigjanleg eða gropin endurspeglast 

aldan ekki að fullu, þannig að endurspeglaða aldan er minni en sú alda sem lenti á veggnum 

(Kamphuis, 2010). Standandi öldur, þ.e. öldur sem endurspeglast að fullu, gætu valdið skemmdum 

á mannvirkjum sem standa utan flóðavarna og á flóðavörnunum sjálfum (Kamphuis, 2010). Við 

hönnun flóðavarna þarf því að huga að ölduhæð á svæðinu og ef lega varnanna er þannig að 

mannvirki eru staðsett fyrir utan þær þarf að gera ráð fyrir að standandi öldur gætu skollið á 

þessum mannvirkum. Aðeins þarf þó að huga að þessu ef ölduhæð á svæðinu gefur tilefni til.   

 

2.1.4 FLÓÐBYLGJUR 

Uppruna flóðbylgja (einnig nefndar tsunami eða tsunamibylgjur) má rekja til atburða þar sem 

mikill vatnsmassi er skyndilega færður úr stað. Orsök þessarar færslu getur verið t.d. jarðskjálfti, 

skriðufall eða eldgos. Uppruna flóðbylgja má líkja við þegar steini er sleppt yfir vatnsyfirborði en 

þá myndast röð bylgja sem breiðast út frá upprunapunktinum eins og þegar flóðbylgjur myndast. 

Einkennandi fyrir flóðbylgjur er mjög löng bylgjulengd, allt upp í tugi eða hundruði kílómetra. 

Flóðbylgjur geta ferðast mjög hratt, sveiflutími þeirra er langur og vegna langrar bylgjulengdar 
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geta þær flutt mikinn vatnsmassa. Orkutap bylgja er í öfugu hlutfalli við bylgjulengdina og því geta 

flóðbylgjur ferðast langar vegalengdir án þess að tapa mikilli orku. Stærð bylgjanna í bylgjuröðinni 

er mismunandi eftir fjarlægð frá upptökum, þannig að nálægt upptökunum er fyrsta bylgjan oftast 

sú stærsta en fjær upptökunum er stærsta bylgjan venjulega ekki sú fyrsta. Hæð flóðbylgjanna er 

oftast ekki mikil á hafi úti, þar sem bylgjulengdin er mikil, og því er erfitt að greina þær fyrr en þær 

nálgast strönd. Þegar flóðbylgjuröðin nálgast ströndina minnkar hraði þeirra um leið og dýpið 

minnkar. Einnig minnkar fjarlægðin milli bylgjukambanna. Þegar dýpið minnkar byrja 

flóðbylgjurnar að brotna og hæð þeirra eykst. Frá því að vera aðeins í kringum 1 m á hafi úti geta 

flóðbylgjur náð um 10 m hæð þegar þær koma að landi. Flóðbylgjur geta því birst sem nær 

lóðréttur vatnsveggur þegar þær koma að strönd og geta ferðast marga kílómetra upp á land ef 

land liggur lágt. Eyðileggingarmáttur flóðbylgja er mikill, bæði þegar þær ganga á land og þegar 

þær hörfa aftur tilbaka og soga með sér mikið af því sem aðkomandi bylgjan eyðilagði. Til að auka 

á eyðilegginguna er ekki aðeins ein bylgja sem skellur á landið heldur ferðast flóðbylgjur í röðum, 

með 10-30 mínútna millibili (Maren Davíðsdóttir, 2008; Kamphuis, 2010). Mynd 5 sýnir hegðun 

flóðbylgju þegar hún nálgast land. Hér má greinilega sjá hvernig flóðbylgjan breytist frá því að 

einkennast af lítilli hæð og mikilli bylgjulengd  að því að einkennast af mikilli hæð og lítilli 

bylgjulengd.  

 

Mynd 5: Hegðun flóðbylgju (tsunami) þegar hún nálgast strönd (Páll Einarsson, 2005). 

Á Íslandi er hættan á flóðbylgjum ekki eins mikil og á mörgum öðrum stöðum í heiminum. Þó að 

mikið sé um jarðskjálfta hér á landi er ekki mikið um mjög stóra skjálfta. Til að setja 

stærðargráðuna í samhengi var jarðskjálftinn í Indlandshafi, sem orsakaði flóðbylgju þar árið 2004, 

um 9 á Richterskalanum. Stærsti jarðskjálfti á Íslandi hefur verið metinn sem 7,1 á Richterskalanum 

og átti sér stað á landi (Páll Einarsson, 2012). Einungis er hætta á flóðbylgju vegna jarðskjálfta ef 

jarðskjálftinn á sér stað á hafsbotni eða ef hann veldur færslu á vatnsmassa á einhvern hátt, t.d. 

gæti jarðskjálfti á landi valdið skriðufalli í sjó. Fyrir utan hættuna á flóðbylgju vegna jarðskjálfta 

hefur aðallega verið rætt um að flóðbylgja á Íslandi gæti orsakast af skriðum í landgrunnsbrúninni,  

vegna skriða sem falla í sjó, vegna snjóflóða og jökulhlaupa. Þó að hætta á stórri flóðbylgja sé ekki 

mikil á Íslandi er áhættan vegna flóðbylgja til staðar hér eins og annars staðar í heiminum, ekki 

aðeins vegna atburða sem gætu átt sér stað nálægt landinu heldur einnig vegna fjarlægra atburða, 

því eins og áður segir geta flóðbylgjur ferðast langar vegalengdir án þess að tapa mikilli orku. Sem 

dæmi má nefna að árið 1755 átti sér stað jarðskjálfti af stærðargráðunni 9 á Richterskvarðanum 

um 200 km fyrir utan strönd Portúgal en sá skjálfti olli flóðbylgju sem meðal annars varð vart í 

Norður-Evrópu (Kamphuis, 2010). 
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Á stöðum þar sem mikil hætta er á flóðbylgjum, t.d. í kringum Japan og Ástralíu, hefur verið sett 

upp viðvörunarkerfi í þeim tilgangi að fylgjast með hvort flóðbylgja sé yfirvofandi og vara fólk við 

svo það geti yfirgefið hættusvæðið. Þar sem flóðbylgjur hafa mjög litla hæð þegar þær fara yfir 

útsjó er erfitt að greina þær með beru auga og því þarf að nota nákvæm mælitæki til þess að nema 

bylgjurnar það snemma að mögulegt sé  að gera fólki viðvart. DART 2 er kerfi sem er í notkun m.a. 

í Ástralíu og hefur þann tilgang að nema flóðbylgjur. Kerfið samanstendur af þrýstingsmæli sem 

situr á hafsbotni, dufli sem fest er með streng við hafsbotninn og gervihnattardisk. 

Þrýstingsneminn sendir upplýsingar til duflsins sem áframsendir upplýsingarnar til 

gervihnattardisksins. Frá gervihnattardisknum berast upplýsingarnar til flóðbylgjumiðstöðvar á 

landi. Mynd 6 sýnir hvernig kerfið er uppsett og hvernig samskipti milli mismunandi eininga eiga 

sér stað. Viðvörunarkerfið í Ástralíu er þannig uppsett að þegar jarðskjálfti á sér stað er 

framkvæmd greining á honum með það í huga hvort jarðskjálftinn geti mögulega valdið flóðbylgju. 

Dart 2 kerfið er svo notað til að fylgjast með því hvort flóðbylgja hafi myndast og framgangi 

flóðbylgjunnar. Þannig er hægt gefa út viðvörun á þeim svæðum þar sem líklegt er að flóðbylgjan 

skelli á (Bureau of Meterology, 2013).  

 

Mynd 6: Viðvörunarkerfi vegna flóðbylgna (Bureau of Meterology, 2013). 

Viðbragðstími vegna flóðbylgja fer eftir fjarlægð tiltekins landsvæðis frá upptökum bylgjunnar. 

Viðbragðstíminn getur verið allt frá nokkrum mínútum upp í margar klukkustundir. Því nær sem 

landsvæðið er upptökum flóðbylgjunnar því erfiðara er að koma út viðvörun til íbúa svæðisins. Enn 

meiri tíma þarf til þess að rýma þau svæði sem þörf er á að rýma. Sem dæmi má nefna að í 

jarðskjálftanum árið 2004 í Indlandshafi tók það aðeins 15 mín fyrir flóðbylgjuna að ná að strönd 

Sumötru og var flóðbylgjan þar um 10-15 m á hæð. Út frá þessu má sjá mikilvægi þess að hafa 

áreiðanlegt og fljótvirkt viðvörunarkerfi á þeim svæðum þar sem hætta er á flóðbylgjum. Hins 

vegar er lítið hægt að gera í þeim tilfellum þar sem upptök flóðbylgjunnar eru mjög nálægt landi. 

Annað sem vert er að nefna er að viðvörunarkerfi vegna flóðbylgja eru bæði dýr við uppsetningu 

sem og í rekstri. Sem dæmi má nefna að ríkisstjórn Ástralíu ráðstafaði 7650 miljónum íslenskra 

króna til þess að koma upp flóðavarnarkerfi, með DART 2, á fjórum árum fyrir árið 2009 (Bureau 

of Meterology, 2013).  
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Þar sem Ísland er ekki staðsett á hættusvæði vegna flóðbylgja er ekki ástæða til þess að setja upp 

flóðavarnarkerfi af þeirri tegund sem notast er við í Ástralíu og öðrum stöðum í Kyrrahafinu. Það 

er of kostanaðarsamt miðað við hversu lítil áhættan er. Mjög vel er fylgst með jarðskjálftavirkni á 

Íslandi og býður þetta upp á þann möguleika að vakta strendur landsins með ódýrum hætti. Þannig 

væri hægt að gefa út viðvörun ef það tilfelli kemur upp að jarðskjálfti verður undir sjó sem líkur 

þykir til að geti valdi flóðbylgju. Það er hins vegar erfitt að segja til um hvort flóðbylgja myndist í 

kjölfar jarðskjálfta, án þess að vera með flóðavarnarkerfi eins og í Kyrrahafinu, og því væri aðeins 

hægt að vara við mögulegri flóðbylgju á Íslandi en ekki segja nákvæmlega til um hvort flóðbylgja 

væri á leiðinni. Að gefa út viðvaranir á þennan hátt hefur því sína galla og mikilvægt er að 

almenningur sé meðvitaður um þennan galla ef ákveðið verður að fylgjast með og vara við 

mögulegum flóðbylgum á þennan hátt.  

Þær flóðavarnir sem hér er gert grein fyrir eru ekki gerðar til þess að geta varið Kvosina fyrir 

flóðbylgjum. Vegna þeirra gríðarlegu krafta sem fylgja flóðbylgjum og óvissu varðandi ölduhæð 

eru flóðavarnargarðar almennt ekki hannaðar til að geta staðið af sér flóðbylgjur. Þegar flóðbylgjur 

skella á þarf fyrst og fremst að rýma viðeigandi svæði, í þeim tilgangi að bjarga mannslífum.  

 

2.1.5 BÁSENDAFLÓÐIÐ 

Básendaflóðið átti sér stað 9. janúar árið 1799 og er mesta sjávarflóð sem vitað er um í sögu 

Íslands. Flóðið er kennt við Básenda á Reykjanesi sem gjöreyðilagðist í þessu flóði. Byggt á gömlum 

lýsingum á flóðhæðinni er talið að hún hafi verið um 7 m fyrir ofan stórstraumsfjöru við Básenda 

en um 6 m fyrir ofan stórstraumsfjöru í Reykjavík (Jónas Elíasson, 1996). Meðal stórstraumsfjara í 

Reykjavík er 0,2 m (Landhelgisgæsla Íslands, án árs (a)). Jónas Elíasson lýsir í skýrslu sinni flóðahæð 

Básendaflóðsins skv. hæðarkerfi Sjómælinga Íslands, en sambærileg hæð skv. hæðarkerfi 

Reykjavíkurborgar er um 4,4 til 5,4 m. Þessar flóðhæðir má bera saman við meðal stórstraumsflóð 

sem er 2,18 m. Básendaflóðið hefur því í minnsta lagi verið um 2 m hærra en meðal 

stórstraumsflóð í dag, en meiri munur hefur verið milli stórstraumsflóðs og Básendaflóðsins árið 

1799 vegna sjávarborðshækkunar á þessum tíma.  

Deilt hefur verið um uppruna Básendaflóðsins og skiptast menn þá helst í tvo flokka. Annars vegar 

er talið að Básendaflóðið eigi uppruna sinn að rekja til veðurfræðilegra aðstæðna, að þar hafi farið 

saman stórstraumsflóð, lágur loftþrýstingur og aftakaveður. Líklegur uppruni flóðsins samkvæmt 

þessari röksemdafærslu er að djúp lægð hafi gengið frá vestsuðvestur hluta landsins að 

austnorðaustur hlutanum og valdið miklum vestlægum stormi í Faxaflóa. Þessar veðurfræðilegu 

aðstæður hafa átt sér stað á sama tíma og stórstraumsflóð. Þannig er talið að samanlögð áhrif 

þessara tveggja þátta hafi orsakað Básendaflóðið (Jónas Elíasson, 1996). Hin röksemdarfærslan 

um uppruna Básendaflóðsins byggir á því að flóðið hafi verið einhver konar flóðbylgja. Uppruni 

þessarar flóðbylgju er ókunnur en skv. umræðu um flóðbylgjur hér að ofan þá eru margir 

möguleikar sem koma til greina. Þessi röksemdarfærsla styðst við þá staðreynd að flóðhæðin í 

Básendaflóðinu var mun hærri en þær sjávarhæðir sem mældar hafa verið. Flóðhæð 

Básendaflóðsins passar því ekki inn í mældu sjávarhæðagögnin, sem bendir til þess að 

Básendaflóðið hafi verið af öðrum uppruna en mældu sjávarhæðirnar. Ef flóðhæð Básendaflóðsins 

orsakaðist af veðurfræðilegum aðstæðum er endurkomutími slíkrar flóðhæðar af stærðargráðunni 

milljónir ára. 
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Af þessu má sjá að ekki er hægt að segja nákvæmlega til um hver uppruni Básendaflóðsins var. 

Hins vegar er það staðreynd að flóð af þessari stærðargráðu átti sér stað hér á landi og það sem 

hefur átt sér stað einu sinni getur átt sér stað aftur. Flóðhæð atburðar af sama uppruna og 

Básendaflóðið sem ætti sér stað í dag mundi verða mun hærri en flóðhæð Básendaflóðsins 1799. 

Frá þeim tíma hefur Reykjavík sigið og sjávarstaða hækkað, og sem áður segir má gera ráð fyrir að 

framlengja megi þá ferla til framtíðar. Því yrði flóðaatburður á borð við Básendaflóðið alvarlegri 

með tímanum. Í þessu samhengi er því uppruni Básendaflóðsins ekki það mikilvægasta, heldur 

hvernig og hvort óskað sé eftir því að verja landið fyrir sambærilegum atburði í framtíðinni.   

 

2.1.6 ÖNNUR STÓR FLÓÐ 

Básendaflóðið er eitt fyrsta stóra flóðið sem getið er til um í flóðaannálum. Fyrir utan 

Básendaflóðið á hafa önnur stór flóð oftast verið rúmlega 3 m skv. hæðarkerfi Reykjavíkurborgar. 

Í töflu 3 má sjá stutta lýsingu á stórum flóðum í Reykjavík, öðrum en Básendaflóðinu.  

Tafla 3: Lýsing á stórum flóðum í Reykjavík. Byggt á upplýsingum frá Veðurstofu Íslands og Jónasi Elíassyni (2005).  

Dagsetning Lýsing 

11.12.1867 Talið er að flóðið hafi verið af stærðargráðu við Básendaflóðið. Miklar 
skemmdir urðu á túnum og skipum.  

15-17.1.1877 Ekki er vitað um flóðhæð en það flæddi upp á milli húsa. 

22.11.1888 Flóðinu var líkt við flóðið 1867 og mikið aftakaveður.  

28.12.1894 Mikið aftakaveður og sjór gekk upp að Hafnarstræti.  

21.1.1925 Ekki vitað um flóðhæð en mikil ummerki flóðs við hafnir.  

30.10.1936 Ekki vitað um flóðhæð en lýst sem stórflóði á Seltjarnarnesi.  

1938 Líkleg flóðhæð um 3 m og sjór gekk upp að Austurstræti.  

19.12.1945 Líkleg flóðhæð um 3 m og stórar tjarnir mynduðust við Austurstræti. Einnig 
flæddi upp um brunn við Landsbankann. 

9.1.1947 Líkleg flóðhæð um 3 m og flæddi inn í mörg hús.  

11.1959 Hágildi flóðs 2,72 m og flæddi t.d. á Sólvallargötu. 

3.12.1959 Hágildi flóðs 3,14 m og mikill sjór í Tjörninni. Flæddi inn í nokkra kjallara í 
miðbænum.   

6.2.1970 Hágildi flóðs 2,8 m. Álftanes, Eiðsgrandi og Ánanaust flæddu. Einnig gekk sjór 
yfir Skúlagötu.  

9-11.1.1974 Tvö flóð sem voru um 3 m. Flæddi inn í kjallara og upp um niðurföll á 
nokkrum stöðum í miðbænum.  

9.2.1982 Hágildi flóðs 3,06 m líklega vegna djúprar lægðar . Flæddi upp um niðurföll í 
Pósthússtræti og Austurstræti og einnig flæddi í kjallara í Pósthússtræti. Sjór 
lá á götum í um klukkutíma og var ökkladjúpur.  

3.11.1986 Hágildi 3,06 m. 

2.1.1991 Hágildi 3,15 m. 

31.1.1991 Hágildi 3,07 m. 

21.2.1996 Flóðhæð 2,8 m við sjóvarnargarð við Mýrargötu. 

14.11.1996 Flóðhæð 2,67 m og sjór flæddi inn í kjallara í Skerjarfirði. 

10.2.1997 Hágildi 3,27 m sem er mesta mælda hæð frá upphafi mælinga. 

2.2.2002 Flóðhæð 2,79 m og sjór flæddi á land við Mýrargötu. 

24.12.2003 Flóð 2,79 m og hásjávað með miklu brimbroti. Flæddi yfir varnargarða í 
Reykjavík. 
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10.2.2008 Flóðhæð 2,84 m og flæddi yfir varnargarð við Ánanaust sem stöðvaði 
umferð.  

 

Fyrir 1993 voru hafnarbakkarnir Miðbakkinn og Austurbakkinn í kóta 3,08 – 3,18 m. Flóð fyrir 1993 

voru því að svipaðri hæð og hafnarbakkarnir. Þetta olli því að miðbærinn var viðkvæmur fyrir 

stærstu flóðunum og eins og sjá má í töflu 3 voru margir flóðaatburðir í miðbænum fyrir 1993. Við 

Mýrargötur hefur sjór tvisvar sinnum gengið á land og Ánanaust er einnig viðkvæmt svæði hvað 

flóð varðar. Mikill öldugangur getur verið við varnargarðinn við Ánanaust og er öldugangurinn 

helsta ástæða þess að þar fer sjór yfir varnir, ekki einungis sjávarhæðin.  

Í töflu 3 má sjá að hæsta flóð sem mælst hefur var 3,27 m. Með því að bera þessa stærð saman 

við töflu 1 má sjá að flóð af þessari stærðargráðu hefur endurkomutímann 100 ár. Með hækkandi 

sjávarstöðu má því gera ráð fyrir að flóð af þessari stærðargráðu verði algengari í framtíðinni.  

 

2.2 VIÐBRAGÐ VEGNA FLÓÐA 

2.2.1 VIÐBRAGÐSTÍMI 

Erfitt er að segja nákvæmlega til um hversu mikinn viðbragðstíma gera má ráð fyrir í því tilfelli að 

atburður af sama uppruna og stærð og Básendaflóðið ætti sér stað á ný þar sem ekki er vitað hvort 

Básendaflóðið átti uppruna sinn að rekja til veðurfarlegra atburða eða til flóðbylgju. 

Veðurfræðilegir atburðir hafa ákveðinn aðdraganda og þar þurfa að fara saman nokkrir 

mismunandi þættir til að hætta sé á stóru flóði. Þar má helst nefna að bæði þarf að vera 

stórstraumsflóð og djúp lægð að ganga yfir landið. Sjávarföll er hægt að spá fyrir um langt fram í 

tímann og einnig er vel fylgst með veðri við Ísland, svo viðunandi viðbragðtími vegna flóða af 

veðurfræðilegum uppruna ætti ekki að vera vandkvæðum háður. 

Hins vegar er erfitt að segja til um viðbragðstíma vegna flóða sem eiga uppruna sinn að rekja til 

flóðbylgna þar sem viðbragðstíminn við slíkum flóðum fer eingöngu eftir fjarlægð frá uppruna 

bylgjunnar. Viðbragðstíminn gæti í slíkum tilfellum verið allt frá nokkrum mínútum að nokkrum 

klukkustundum.  

Langflestir flóðaatburðir eiga uppruna sinna að rekja til samverkandi áhrifa stórstraumsflóðs og 

veðurfars (Kamphuis, 2010). Aðdragandi slíkra atburða er í langflestum tilfelllum nógu mikill til að 

gefa út viðeigandi viðvörun. Á Íslandi eru það hlutverk Veðurstofunnar og Almannavarna að  koma 

upplýsingum um væntanlegt flóð til almennings, en nánar verður farið í viðbragðsferla þeirra í 

kafla 2.2.2. Eins og fyrr segir er ekki er mögulegt að gefa út viðvörun vegna flóðbylgja nema fylgst 

sé með þeim á einhvern hátt en slíkt kerfi er ekki til staðar Íslandi. Ekki er heldur gert ráð fyrir að 

þær flóðavarnir sem fjallað er um í þessar skýrslu geti varið byggðina gegn flóðbylgjum og því 

skiptir viðbragðstími vegna flóðbylgja ekki máli í því samhengi. Hins vegar skiptir hann gríðarmiklu 

máli vegna rýmingar viðeigandi svæða í því tilfelli að flóðbylgja skelli á landinu.  

 

2.2.2 VIÐBRAGÐSFERLAR 
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Þegar spáð er fyrir um djúpa lægð og stórstreymi sér Veðurstofan um að gefa út 

sjávarflóðaviðvörun samhliða almennri veðurspá. Almannavarnir vinna úr þessum upplýsingum 

frá Veðurstofunni og gera viðeigandi ráðstafanir. Þeirra aðkoma felst fyrst of fremst í því að tryggja 

að viðbragðsaðilar og almenningur fái upplýsingar um aðsteðjandi hættu. Á höfuðborgarsvæðinu 

eru þessir viðbragðsaðilar lögregla, slökkvilið og björgunarsveitir. Almannavarnir hafa samband 

við lögregluembættið á viðeigandi svæðum. Lögreglu eru send viðeigandi gögn, t.d. veðurspá, 

sjávarfallatöflur, ölduspá og áhlaðanda og er þannig upplýst um hættuna. Almannavarnir gefa 

einnig út viðvörun á netinu og á Facebook síðu sinni. Metið er í hverju tilfelli fyrir sig hvor þörf sé 

fyrir miðlun upplýsinga um ástand og horfur (Björn Erlingsson, 2013; Víðir Reynisson, 2013).  

 

2.3 AÐSTÆÐUR VIÐ GÖMLU HÖFNINA Í REYKJAVÍK 

2.3.1 HÆÐARLÍNUR OG FLÓÐ 

Kvosin í Reykjavík er sérstaklega viðkvæm fyrir sjávarflóðum vegna þess hversu lág landhæðin er 

langt inn í borgina (sjá mynd 7). Aðstæður á þessu svæði eru sérstakar að því leyti að hægt er að 

verja stórt svæði með frekar stuttum flóðavörnum, láglenda svæðið í Kvosinni er langt og mjótt 

þannig að aðeins stuttur kafli snýr í átt að sjónum. Í Kvosinni eru einnig staðsett mörg gömul hús 

og aðrar menningarminjar sem mikilvæg eru fyrir þjóðina. Það er því eðlilegt að skoða fyrst 

flóðavarnir fyrir Reykjavík á þessum stað. Jafnfram segir eftirfarandi í 1. grein laga um sjóvarnir: 

„Byggð svæði og svæði þar sem til staðar eru dýrmæt mannvirki eða menningarminjar skulu að 

jafnaði njóta forgangs við gerð sjóvarna“. (Alþingi, 1997). 

 

Mynd 7: Hæðarlínur á svæðinu í kringum miðbæ Reykjavíkur. Hér má sjá að 7 m hæðarlínan nær langt inn í borgina.  
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Vert er að benda á að mörg önnur svæði í kringum Kvosina eru einnig viðkvæm fyrir sjávarflóðum, 

t.d. Grandahverfið, Seltjarnarnes, Ánanaust, Örfirsey og Skerjafjörður. Ólíkt Kvosinni snýr stór hluti 

þessara svæða að sjó og því þyrfti mun lengri varnir til að verja minna svæði en tilfellið er í Kvosinni.  

 

2.3.2 ÖLDUHÆÐ 

Gamla höfnin í Reykjavík er vel varin fyrir úthafsöldu með sjóvarnargörðum í kringum höfnina. Því 

er ölduhæð inni í höfninni einungis af stærðargráðunni 0,5 m eða minni (Sigurður Sigurðarson, 

2013). Krafturinn í öldum af þessari stærðargráðu er mjög lítill og því er ekki gert ráð fyrir að aldan 

hafi mikil áhrif á mannvirki sem staðsett eru inni í höfninni, í skjóli hafnarvarnargarðanna sem 

umkringja höfnina (Sigurður Sigurðarson, 2013).  Varnargarðarnir í kringum innsiglinguna í höfnina 

eru í tæplega 4 m hæð.  

 

2.3.3 HAFNARBAKKARNIR 

Miðbakkinn er staðsettur fyrir innan hafnarvarnargarða og er viðlegukantur sem liggur næst 

miðbænum. Austurbakkinn er staðsettur við austurhlið Miðbakkans og var að hluta til byggður á 

sama tíma. Miðbakkinn var byggður í þeirri mynd sem hann er núna árið 1993 og er í kóta 3,53 m. 

Austurbakkinn var hækkaður samhliða Miðbakkanum í sama hæðarkóta. Mynd 8 sýnir hæð 

Miðbakkans miðað við sjávarhæðir vegna sjávarfalla. 

 

 

 

Fyrir 1993 voru á svæðinu eldri mannvirki sem byggð höfðu verið á árunum 1920-1950. Áætluð 

hæð hafnarbakkanna var um 3,08-3,18 m. Hafnarbakkinn við smábátahöfnina, við Suðurbugt, er 

örlítið hærri en Mið- og Austurbakkinn. Lægsti punktur hafnarbakkans er í landhæð um 3,18-3,28 

m en við hafnarkantinn er einnig hlaðinn kantur sem er í kóta 3,28-3,38 m (Jón Þorvaldsson, 2013). 

 

Mynd 9: Sýnir hæðarkóta Miðbakkans í Reykjavíkurhöfn og sjávarhæðir vegna sjávarfalla (Jón Þorvaldsson, 2005).Mynd 8: Hæðarkótar Miðbakkans í Reykjavíkurhöfn og sjávarhæðir vegna sjávarfalla (Jón Þorvaldsson, 2005). 
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2.3.4 SKIPULAG HAFNARSVÆÐISINS 

Endurskoðun á aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 er nýlega lokið og út er komið aðalskipulag 

Reykjavíkur 2010-2030. Í nýja aðalskipulaginu er gert ráð fyrir þéttingu byggðar vestanmegin í 

borginni til ársins 2030. Mynd 9 sýnir vinningstillögu úr samkeppni um rammaskipulag svæðisins 

frá árinu 2010.  

 

Áætlað er að mikill fjöldi bygginga rísi við höfnina og verður byggingarsvæðunum skipt upp í fjögur 

hverfi  eins og sést á mynd 10. Hverfin verða kölluð Vestubugt, Suðurbugt, Miðbakki og 

Austurbakki. Fyrir hvert hverfi munu gilda ákveðin viðmið og skilyrði sem hönnuðir bygginganna á 

svæðinu þurfa að fylgja. Við uppbyggingu þessara hverfa verður lögð áhersla á að þau verði líflegur 

staður fyrir mannlíf bæjarins og aðgengi að hafnarbökkunum verði gott. Starfsemi á svæðinu er 

skilgreind sem blönduð byggð þar sem íbúðir, verslanir og þjónusta fyrir ferðamenn og almenning 

koma saman. Tímabil undirbúnings, uppbyggingar og þróunar Vesturbugtar hefur verið skilgreint 

sem 2012-2016 á meðan sambærilegt tímabil fyrir byggðina við Miðbakkann er skilgreint sem 

2016-2024. Ekki hefur verið skilgreint ákveðið tímabil fyrir Suðurbugt og Austurbakkann.  

 

 

 

 

 

 

 

                    Mynd 11: Skipting byggingasvæða við Reykjavíkurhöfn í fjögur hverfi (Reykjavíkurborg, 2013). 

Mynd 10: Fyrirhugaða uppbygging við Gömlu höfnina í Reykjavík (Reykjavíkurborg, 2013). 
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Hæð þeirra bygginga sem áætlað er að byggja við hafnarbakkann mun taka mið af hæð þeirra 

bygginga sem fyrir eru á svæðinu, fjær hafnarbakkanum. Eins og sést á mynd 11 er ekki gert ráð 

fyrir að hæð bygginganna við höfnina verði meiri en 20,5 m.  

 

Mynd 12: Sýnir þversnið og hæð áætlaðra bygginga við hafnarbakkann og í Gamla Vesturbænum (Reykjavíkurborg, 
2013). 

Mynd 11 sýnir hafnarbakkann í hæð 3,5 m skv. hæðarkerfi Reykjavíkurborgar. Hæð Mið- og 

Austurbakkans er í dag 3,53 m. Ekki er því gert ráð fyrir því að hækka hafnarbakkana samhliða 

uppbyggingu á svæðinu. Venjan hefur hins vegar verið að hækka hafnarbakka þegar tækifæri gefst 

í takt við hækkun sjávarstöðu.  

Deiliskipulag fyrir Vesturbugt var gefið út árið 2007 en sjá má mynd úr því skipulagi á  mynd 12. 

Nýtt deiliskipulag gekk í gildi árið 2013 og er það sýnt á mynd 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í deiliskipulagi Vesturbugtar síðan 2007 eru ákveðnir skilmálar vegna sjávarflóða. Gert er ráð fyrir 

að bílakjallarar verði undir byggingunum við Vesturbugt en við hönnun kjallaranna þarf að gera 

ráð fyrir að hæð sjávar í fyllingunni geti náð upp í kóta 3,9 m yfir líftíma bygginganna. Allar plötur 

og veggir eiga að vera þéttar í þessu tilfelli. Þegar hanna á niðurföll og frárennsli þarf að gera ráð 

fyrir sömu aðstæðum og varðandi kjallarana. Einnig hefur verið hugað að því að möguleiki er á að 

sjór komist yfir hafnarbakkann og renni á yfirborði. Þannig er ekki leyfilegt að vera með op á 

kjöllurum undir kóta 4,2 m og ganga þarf frá römpum í bílakjallara þannig að þéttir veggir séu 

meðfram römpunum og efri brún þeirra og streyptrar plötu séu í minnsta lagi í kóta 4,2 m. Þetta 

Mynd 13: Deiliskipulag Vesturbugtar (Reykjavíkurhöfn Faxaflóahafnir og Reykjavíkurborg, 2007) 
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ákvæði gildir einnig um tröppur sem staðsettar eru utanhúss (Reykjavíkurhöfn Faxaflóahafnir og 

Reykjavíkurborg, 2007). 

Í nýju deiliskipulagi Vesturbugtar eru ekki ákveðnir skilmálar vegna sjávarflóða. Aðeins er 

eftirfarandi tekið fram: „Náttúruvá: Gera viðeigandi ráðstafanir og marka stefu til að lágmarka 

hættu af völdum sjávarhæðarbreytinga í framtíðinni.“ (Reykjavíkurborg, 2013). Nýja 

deiliskipulagið, 1. og 2. áfanga, má sjá á mynd 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                   Mynd 14: Nýtt deiliskipulag fyrir Vesturbugt (Reykjavíkurborg, 2013). 

Deiliskipulag Austurbugtar má sjá á mynd 14. Ekki hafa verið settir fram ákveðnir skilmálar 

varðandi sjávarflóð fyrir þetta svæði.  

 Mynd 15: Deiliskipulag Austurbugtar (Reykjavíkurborg, 2009) 
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Gildandi deiliskipulag fyrir Miðbakka er frá árinu 1987 og gildir það fyrir Kvosina alla. Við skipulag 

hafnarsvæðisins hefur lítillega verið tekið tillit til þess að sjávarstaða er að hækka og að þær 

byggingar sem áætlað er að reisa á þessu svæði gætu orðið illa úti vegna þessa. Aðeins eru 

ákveðnir skilmálar tengdir sjávarflóðum í deiliskipulagi Vesturbugtar, frá árinu 2007. Þar sem nýju 

hverfin við höfnina verða byggð á láglendu svæði og mjög nálægt hafnarbakkanum er full ástæða 

til þess að leggja mun meiri áherslu á flóðavarnir og huga að því hvernig sjávarflóð gætu haft 

neikvæð áhrif á byggðina.   
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2.4 JARÐLÖG OG GRUNNVATN 

Við undirbúning byggingar Ráðhúss Reykjavíkur voru gerðar mælingar á grunnvatnsstöðu á 

svæðinu og væntanlegrar hækkunar grunnvatnsstöðu við sjávarflóð. Mælar voru staðsettir við 

Vonarstræti og Tjarnargötu. Niðurstaða mælinganna var sú að grunnvatn í kringum Ráðhúsið er í 

2,0 til 2,1 m hæð. Líkleg hækkun grunnvatnsstöðu næstu 100 árin var metin með reiknilíkönum 

sem 0,15 m. Talið er að á þessu svæði muni landsig á þessu tímabili vera um 0,4 m en líkleg hækkun 

grunnvatnsstöðu er sú sama hvort sem landsig verður 0,4 m eða meira. Við mælingar á 

grunnvatnsstöðu kom einnig fram að grunnvatnsstaða hækkar um 0,05-0,1 m við stórstraumsflóð. 

Aðal ástæða hækkunar grunnvatsstöðu við stórstraumsflóð er sú að vatn flæðir inn á svæðið í 

gegnum frárennsliskerfið (Jón Skúlason, án árs). Mismunur á stórstraumsflóði og meðalsjávarhæð 

eru tæpir 2 m. Mismunur á meðalsjávarhæð og Básendaflóðinu er um 4 m. Því má gera ráð fyrir 

að grunnvatnsstaða hækki um 0,2 m eða meira ef flóð af sama uppruna og Básendaflóðið ætti sér 

stað á nýjan leik. Þessi hækkun hefur ekki mikil áhrif á tjón vegna flóðs á stærð við Básendaflóðið 

þar sem sjór myndi einnig streyma inn á svæðið á yfirborðinu í því tilfelli.  

Jarðlög í Kvosinni skiptast þannig að efsti hluti jarðlagana eru laus jarðlög sem einkennast af möl, 

sylti og sandi. Þessi jarðlög ná niður á allt að 15 m dýpi. Undir lausu jarðlögunum er móbergs- og 

bólstrabreksíulög sem líklegt þykir að sé neðsti hluti grágrýtishraunlaganna sem einkenna 

Landakots- og Skólavörðuhæðirnar, sitt hvoru megin við Kvosina. Móbergs- og bólstrabreksía 

myndast þegar hraunlag rennur út í sjó á meðan grágrýti myndast þegar hraun storknar ofan 

sjávarmáls. Það er því algengt að móbergs- og bólstrabreksíulög séu undir grágrýtislögum. Þessi 

jarðlög tilheyra Reykavíkurgrágrýtinu. Á um 40 m dýpi taka við setbergslög sem myndað hafa 

sjávarbotn áður en Reykjarvíkurgrágrýtið rann yfir þetta svæði. Lekt jarðlagana í Kvosinni var 

einnig áætluð við undirbúning byggingar Ráðhúss Reykjavíkur. Niðurstöður mælinga gáfu til kynna 

að lekt jarðlagana í Kvosinni, móbergs- og bólstrabreksíunnar og setbergsins, er mjög lítil og 

jarðlögin talin vera þétt. Aðeins er mikil lekt í þessum jarðlögum í tengslum við brotalínur. 

Brotalínur verða til þegar berg brestur og sprungur myndast. Hins vegar er lekt 

grágrýtishraunlagana sem einkenna Landakots- og Skólavörðuhæðirnar talin vera mikil. Í því tilfelli 

að flóð á stærð við Básendaflóðið ætti sér stað er því ólíklegt að vatn flæði langt inn í Kvosina í 

gegnum jarðlögin þar sem bergið er talið þétt og lekt lítil (Birgir Jónsson, 1978). 
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2.5 FRÁVEITUKERFI 

Fráveitukerfi eru oft hönnuð þannig að lagnir liggja beint út í sjó og við allar venjulegar aðstæður 

er rennslið í áttina að sjónum. Þegar sjávarstaða er há getur bakflæði hins vegar átt sér stað í 

lögnunum sem getur valdið því að sjór streymi upp um niðurföll eða inn í fráveitumannvirki. Þar 

sem flóðavarnir eru staðsettar getur sjór streymt í fráveitulögnum undir flóðavarnirnar og upp 

landmegin við þær ef ekki er hugað að fráveitukerfinu við hönnun flóðavarna. Fráveitukerfið í dag 

er ekki hannað sérstaklega til að þola stóra flóðaatburði og ekkert hefur verið gert til þess að koma 

í veg fyrir bakstreymi í lögnum. Hins vegar er ýmislegt hægt að gera til þess að aðlaga 

fráveitukerfið. Allar lagnir sem opnar eru beint út í sjó þarf að útbúa með bakstreymislokum eða 

loka á annan hátt. Tryggja þarf að dælustöðvar haldi áfram að dæla vatni frá svæðunum innan við 

flóðavarnirnar. Einnig þarf að grípa til ráðstafana varðandi hreinsistöðvarnar en þær þurfa að geta 

komið frárennsli frá sér án þess að sjór geti flætt inn. Mikilvægt er að hreinsistöðvarnar haldist 

gangfærar eins og dælustöðvarnar, þannig að viðeigandi ferli geti gengið sinn vana gang.  

Fráveitukerfið í Kvosinni er að meirihluta blandað lagnakerfi skólps og regnvatns. Lagnir sem liggja 

frá stórum hluta miðbæjarsvæðisins tengjast saman á gatnamótum Lækjargötu, Kalkofnsvegar og 

Geirsgötu. Frá þessari tengingu liggur lögn meðfram Kalkofnsvegi sem tengir svæðið við 

dælustöðina við Ingólfsstræti. Frá dælustöðinni liggja lagnir áfram að hreinsistöðinni við 

Klettagarða. Landhæð við dælustöðina við Ingólfsstræti er í kringum 5 m. Mynd 15 sýnir 

lagnakerfið í kringum hafnarsvæðið.  

 

Mynd 16: Lagnakerfið í kringum hafnarsvæðið (Orkuveita Reykjavíkur, 2014). 

Í kafla 4 verða lagðar fram þrír kostir fyrir flóðavarnir fyrir Kvosina og þar verður ráðstöfunum 

vegna lagna fráveitukerfisins lýst í hverju tilfelli fyrir sig.  
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2.5.1 DÆLUSTÖÐ VIÐ INGÓLFSSTRÆTI 

Dælustöðvar í Reykjavík eru flestar staðsettar í kringum 5 m hæð og eru því ekki í hættu vegna 

sjávarflóða eins og staðan er í dag. Dælustöðvarnar eru oft staðsettar nálægt strönd og með 

hækkandi sjávarstöðu verður sífellt mikilvægara að huga að því að þær geti haldið áfram að sinna 

sínu hlutverki við flóðaatburði.   

Dælustöðin við Ingólfsstræti er byggð upp þannig að frárennsli rennur inn í stöðina í inntakshólf. 

Frá þessu hólfi er tenging við annað hólf, suðvestanmegin við inntakshólfið, þar sem dælur eru 

staðsettar. Þessar dælur dæla frárennslinu í lagnir sem liggja út úr dælustöðinni í suður og að 

hreinsistöðinni við Klettagerða. Þegar dælur í umræddu hólfi hafa ekki undan að dæla frárennsli 

upp í lagnirnar þá rennur frárennslið frá inntakshólfi, í gegnum ristar og að regnvatnsdælum sem 

staðsettar eru norðaustan megin í dælustöðinni. Fjórar regnvatnsdælur dæla frárennslinu inn í 

klefa þar sem róluloki er staðsettur. Rólulokinn opnast þegar ákveðinn þrýstingsmunur er til staðar 

sitt hvoru megin við lokann. Þegar þrýstingur er hærri innan við lokan hleypir hann frárennslinu út 

í gegnum lögn númer 12850 (númer fráveitulagna og brunna er skv. upplýsingakerfi Orkuveitu 

Reykjavíkur LUKOR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef tryggja ætti að dælustöðin við Ingólfsstræti gæti haldið áfram að dæla frárennsli frá 

miðbæjarsvæðinu í því tilfelli að flóð skylli á þyrfti að að grípa til mikilla aðgerða. Tryggja þyrfti að 

sjór gæti ekki flætt inn um lögn 12850 og inn í dælustöðina þegar flóð ætti sér stað. Eins og staðan 

er núna er hætta á að rólulokinn við regnvatnsdælurnar hleypi sjó inn í stöðina ef þrýstingur 

sjávarmegin við lokann er hærri en inni í stöðinni. Því þarf að endurhanna hólfið þar sem rólulokinn 

er staðsettur þannig að regnvatnsdælurnar geti dælt vatni út úr stöðinni en enginn sjór komist inn 

í stöðina. Að sama skapi þarf að tryggja að sjór geti ekki flætt inn í klefann suðvestan megin við 

inntakshólfið. Þar þyrfti að athuga með þéttingu í kringum lögnina sem gengur út úr dælustöðinni. 

Einnig þarf að loka neyðarloka í dælustöðinni, eða koma fyrir bakstreymisloka. Lögnin sem gengur 

Mynd 17: Lagnir í kringum dælustöðina við Ingólfsstræti (Orkuveita Reykjavíkur, 2014) 
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frá neyðarlokanum, númer 12765 við yfirfall númer 1045, er hugsuð sem yfirfall þegar dælustöðin 

nær ekki að dæla öllu sem rennur að henni. Hinsvegar vikar þessi lögn sem aðrennsli fyrir sjó inn í 

dælustöðina í því tilfelli að mikið flóð eigi sér stað.. Líklegt er að dælustöðin fyllist við þessar 

aðstæður. 

Til að koma í veg fyrir að sjór flæði inn í stöðina meðfram hurðum og opum á stöðinni sjálfri þarf 

að  þétta hurðina og loka öllum opum. Mögulegt væri að þétta hurðarkarminn með gúmmíi eða 

koma fyrir vatnsheldri hurð. Einnig þyrfti að gera ráðstafanir varðandi rafkerfið. Tryggja þarf að 

stöðin haldi áfram að dæla vatni frá svæðinu með því að annað hvort koma í veg fyrir að 

rafbúnaður blotni eða setja upp varaafl, t.d. með díselvél. Til viðbótar þarf að koma fyrir 

lokumannvirki sem lokar lögnunum sem tengja miðbæjarsvæðið við dælustöðina við Ingólfsstræti. 

Þessum lokum mundi aðeins vera lokað í því tilfelli að eitthvað færi úrskeiðis í sambandi við 

dælustöðina þannig að hún hætti að dæla eða sjór fari að streyma inn í hana.  

Ef komið verður fyrir flóðavörnum í Kvosinni og dælustöðin við Ingólfshöfða hættir að dæla vatni 

út af svæðinu fyrir aftan varnir þá er hætta á að fráveitukerfið fyllist og það flæði upp úr því. Í því 

tilfelli að sjór flæði inn í dælustöðina er líklegt að bakflæði eigi sér stað í fráveitulögnunum og 

möguleiki er þá á því að sjávarstaða verði sú sama innan og utan flóðavarnanna. Því er 

fráveitukerfið gríðarlega mikilvægur hluti af því að tryggja að flóðavarnir virki sem skyldi ef ákveðið 

er að koma slíkum vörnum fyrir.  

 

  

Mynd 18: Dælustöðin við Ingólfsstræti. 



 

26 
 

2.6 TJÓN VEGA SJÁVARFLÓÐA 

2.6.1 TÓNLISTARHÚSIÐ HARPA 

Harpa er staðsett við höfnina í Reykjavík, fyrir innan núverandi sjóvarnargarða hafnarinnar. 

Jarðhæð Hörpu er í 5,0 m hæð og samkvæmt hönnunarforsendum varðandi langtímaþróun 

sjávarstöðu er ekki gert ráð fyrir að flæða muni inn í húsið á næstu 200 árum. 

Hönnunarútreikningar gera ráð fyrir að hæsta sjávarstaða verði 4,8 m eftir 150-200 ár. Bæði Harpa 

sjálf og bílakjallarinn undir húsinu er hannaður til að þola vatnþrýsting miðað við sjávarhæð 4,8 m. 

Innkeyrslur í bílakjallara sem staðsettar eru næst tónlistarhúsinu eru einnig í kóta 4,8 m 

(Reykjavíkurborg, 2006 a). Þar sem húsið sjálft og glerhjúpurinn stendur hærra  en innkeyrslur í 

bílakjallara mun flæða inn í kjallara áður en sjór nær upp að gólfhæð jarðhæðar. Ef sjór fer upp í 

5,0 m hæð verður búið að fylla kjallarann þannig að sama vatnshæð ætti að verða innan sem utan 

glerhjúpsins. Einhver töf gæti hins vegar orðið á að vatnshæðin innan hjúpsins nái vatnshæðinni 

utan hjúpsins. Glerhjúpur Hörpu er ekki hannaður til þess að þola vatnsálag. Hjúpurinn mundi þó 

líklega ekki skemmast að ráði og hann er drenaður að neðan þannig að vatn getur lekið út úr 

honum aftur þegar sjávarhæð lækkar (Ríkarður Kristjánsson, 2013).  

Ljóst er að ef flóð yfir 4,8 m skellur á í Reykjavík yrði Harpa fyrir tjóni. Mest yrði tjónið á 

tæknibúnaði sem staðsettur er í kjallaranum en óljóst er hversu mikill kostanður tengist slíku tjóni 

(Ríkarður Kristjánsson, 2013).  

 

2.6.2 TJÓN VEGNA SJÁVARFLOÐA  

Það svæði sem er helst í hættu ef flóð ætti sér stað væru lægstu punktar Kvosarinnar og er hættan 

meiri nær höfninni. Lausleg athugun var gerð á því hvað væri geymt í kjöllurum í Kvosinni til þess 

að meta hversu mikið tjón yrði ef stórt flóð ætti sér stað í dag. Við athugunina var einungis spurt 

um verðmæti sem ekki er hægt að endurheimta og væri mikil eftirsjá af, einkum listaverk, 

antíkmunir, fornmunir eða skjalasöfn sem ekki er til afrit af. Niðurstöður athuganna má sjá i töflu 

4 hér að neðan.  

Tafla 4: Niðurstöður athuganna varðandi tjón í Kvosinni vegna sjávarflóðs.  

Héraðsdómur Reykjavíkur Í kjallara dómshússins er geymdur langstærsti hluti 30 ára réttar 
sögu dómstólsins. Ekki er til afrit af megninu af þessu skjalasafni. 
 

Ráðhúsið Tvær skjalageymslur er af finna í Ráðhúsinu en hvorug þeirra 
geymir mikilvæg gögn sem ekki eru til annarsstaðar. 

Landnámssýningin 871±2 Öll sýningin er neðanjarðar og ljóst að þó svo lítið flóð kæmi væri 
Landnámssýningin með fyrstu stöðum að fara undir vatn. Það er 
ekki einungis vegna þess að hún er neðanjarðar heldu stendur 
húsarústin sem sýningin er byggð utan um ofan á lausu jarðlagi 
sem er hluti af efsta jarðlagi Kvosarinnar. Í gegnum þetta jarðlag 
hefur grunnvatn greiðan aðgang. Ef grunnvatn hækkar mikið 
getur flætt inn í húsnæðið innanfrá. Á sýningunni er að finna 
mikið af ómetanlegum fornmunum, en flestum væri þó hægt að 
bjarga með auðveldum hætti ef það færi að flæða. Engin 
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viðbragðsáætlun er til við flóði. Óvíst er hver áhrif flóðs mundu 
vera fyrir sjálfa rústina. 
 

Tollstjóri við Tryggvagötu Í kjallara Tollstjóra eru stórar skjalageymslur sem geyma 
útsvarsskrár frá Skattstofu Reykjavíkur langt aftur í tímann og 
afrit eru einungis til af litlum hluta þeirra. Óvíst er hversu 
mikilvæg þessi skjöl eru og hvort verðmæti séu í þeim fólgin. 
 

Seðlabanki Íslands Djúpur bílakjallari er við Seðlabankann og úr honum er 
innangengt í Seðlabankann. Í gegnum hann myndi sjór leka inn í 
kjallara Seðlabankans. Að sögn húsvarðar Seðlabankans eru 
engin listaverk í kjallaranum nema höggmyndir. Fyrst og fremst 
eru þar geymdir peningar. 
 

Listasafn Reykjavíkur  
í Hafnarhúsinu 

Um 3000 listaverk eru geymd i geymslu með lágan gólfkóta. Sú 
geymsla er ekki vatnsheld.  
 

 

Mikið af þeim munum sem geymdir eru á áhættusvæði vegna sjávarflóða væri hægt að flytja og 

geyma á öruggari stöðum. Varðandi óafturkræf verðmæti snýst megin forvörnin um skynsemi. 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir hver áhættan er á hverjum stað og bregðast við á viðeigandi 

hátt. Með því að færa verðmæta hluti frá áhættusvæðum má lágmarka tjón á verðmætum án 

mikils kostnaðar. Þó að flóðavarnir yrðu reistar á þessu svæði þá er engu að síður ráðlagt að flytja 

þau verðmæti sem hægt er að flytja frá svæðinu. Það er aldrei mögulegt að veita fullkomna vörn 

gegn sjávarflóðum. 

Ljóst er einnig að tjón á byggingum og kerfum vegna sjávarflóða í Kvosinni myndi verða mikið. Það 

tjón felst helst, annars vegar í vatnsskemmdum á byggingum og innanstokksmunum, og hins vegar 

í tjóni á rafkerfum. Á þessu svæði eru á bilinu 120-140 byggingar sem myndi flæða inn á og tjón 

vegna hönnunaratburðar, sem skilgreindur verður í kafla 4.2, er lauslega metið á 0,3-1 milljarð.  

Í Kvosinni er mikil atvinnustarfssemi, enda miðpunktur höfuðborgarinnar, og mannlíf mikið. 

Sjávarflóð gæti því einnig haft mikil áhrif á verslunar- og þjónustustarfsemi á svæðinu, bæði vegna 

skemmda á eignum og vegna þess að viðskipti  í verslunar- og þjónustugeiranum myndi mögulega 

minnka mikið á meðan verið er að koma starfsemi í eðlilegt horf. 
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3 STAÐA FLÓÐAVARNA VIÐ ATLANTSHAFIÐ 
Í þessum kafla verður farið stuttlega yfir stöðu flóðavarna í öðrum löndum sem hafa strönd að 

Atlantshafinu. Fyrst er til skoðunar hvað áætlað er að gera varðandi flóðavarnir í New York í kjölfar 

þess að mikið tjón varð þar haustið 2012 vegna hitabeltisstormsins Sandy. Þá verður staðan í 

Bretlandi og Hollandi skoðuð en þessi tvö lönd hafa langa reynslu af flóðavörnum og leggja mikla 

áherslu á öruggar varnir. Einnig verður fjallað um flóðavarnir sem áætlað er að reisa í Hamburg í 

Þýskalandi en aðstæður þar svipa mikið til aðstæðna í Kvosinni. Að lokum er staðan í Noregi, 

Svíðþjóð og Danmörku skoðuð en þessi lönd hafa nýverið farið að leggja áherslu á flóðavarnir.  

3.1 NEW YORK 

Í New York er áætlað að hefjast handa við að vernda borgina gegn sjávarflóði, bæði vegna óviðra 

og vegna hækkunar sjávar. Gert er ráð fyrir að framkvæmdirnar eigi eftir að kosta um 2500 

milljarða króna svo greinilegt er að mikil áhersla verður lögð á að vernda borgina. Flóðavarnirnar 

fela í sér blöndu af varanlegum og færanlegum vörnum og allt í allt felur verkefnið í sér 37 

staðbundin verkefni þar sem tekið verður tillit til aðstæðna á hverjum stað. Færanlegar varnir 

verða staðsettar á nokkrum stöðum í borginni og  hægt verður að taka þessar varnir niður þegar 

engin flóðahætta er og geyma þær. Byrjað verður á því að styrka strendur á svæðinu með því að 

dæla sandi á þær. Sandurinn veitir tímabundna vernd gegn því að öldur gangi of nálægt landi. Í 

Hollandi hafa strendur verið styrktar með því að dæla sandi með góðum árangri. Til þess að minnka 

öldugang verða settir upp varnargarðar af þeirri tegund sem tíðkast í kringum hafnir hér á landi. 

Einnig verður lög áhersla á endurheimt votlendis, þar sem það á við, til að minnka öldugang. Við 

Newton Creek er áætlað að setja upp svo kallaðir áhlaðanda-varnir (e. Storm surge barrier). Sjá 

má þessar varnir á mynd 18. Hægt verður að loka þeim þegar hætta er á flóði. 

Ákveðið var að setja varnirnar upp á þessum stað þar sem mikill áhlaðandi var við Newton Creek 

þegar hitabeltisstormurinn Sandy gekk yfir árið 2012. Sambærilegar varnir eru til staðar í Hollandi 

Mynd 19: Áhlaðanda varnirnar við Newton Creek í New York (Mike Bloomberg, 2013b). 
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og við ána Thames í London. Útfærslur og stærð flóðavarnanna í Hollandi og London eru hins vegar 

allt aðrar eins og sjá má á myndum 21 og 27. 

Leggja á áherslu á að allar varanlegar varnir í New York falli sem best inn í umhverfið og allir 

möguleikar nýttir til að flóðavarnirnar geti líka þjónað öðrum hlutverkum þegar engin flóðahætta 

er. Dæmi um þetta má sjá á myndum 19 og 20.  

Nú þegar hefur verið byggt svæði á landfyllingu sem kallast Battery Park City og stendur það hærra 

en önnur svæði í kring. Byggja á sambærilegt svæði á landfyllingu sem stendur nógu hátt til að 

geta staðið af sér stór flóð. Með því að gera þetta er hægt að vernda þau láglendari svæði sem 

staðsett eru landmegin við landfyllinguna, og er landfyllingin þá í raun notuð sem flóðavörn, og 

Mynd 20: Flóðavarnir sem eru hluti af útivistarsvæði. Uppi á garðinum er göngustígur meðfram ströndinni (Mike 
Bloomberg. 2013b). 

Mynd 21: Sömu flóðavarnirnar og sjá má á mynd 19 sjást hér í flóði (Mike Bloomberg, 2013b). 
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býr um leið til verðmætt landsvæði. Áætlað er að staðsetja þar bæði íbúðarhúsnæði, skrifstofur 

og fyrirtæki.   

Fyrir utan allar þær aðgerðir sem ráðast á í til þess að vernda þau svæði sem fyrir eru er áætlað að 

breyta byggingareglugerðum svæðisins þannig að kröfur verði hertar fyrir allar nýbyggingar. Einnig 

á að grípa til aðgerða til að vernda rafmagnskerfið gegn flóðum og veittir verða styrkir til eigenda 

fasteigna sem staðsettar eru á hættusvæði sem þeir eiga að nota til þess að verja hús sín gegn 

flóðum (Mike Bloomberg, 2013a).  

Eins og sjá má af framansögðu er áætlað að fara í geysimiklar aðgerðir til þess að vernda New York 

fyrir sjávarflóðum. Þessar aðgerðir verða mjög kostnaðarsamar en vel þess virði þar sem mikið af 

borginni er láglend og mikill mannfjöldi býr á svæðinu. Þessi miklu áform má rekja til þess tjóns 

sem varð þegar hitabeltisstormurinn Sandy skall á borginni.  

 

3.2 BRETLAND 

Við ána Thames eru staðsettar áhlaðanda-flóðavarnir sem verja miðborg London fyrir flóði. Þessar 

flóðavarnir er þær stærstu og þekktustu í Bretlandi en fyrir utan þessar varnir eru margar aðrar, 

víðsvegar um landið. Í Bretlandi eru bæði til staðar sjávarflóðavarnir og varnir umhverfis þær ár 

sem eiga það til að flæða. Tegundir þessara varna eru mjög mismunandi, bæði færanlegir og 

varanlegir varnargarðar. Thames flóðavarnirnar eru að hluta til varanlegar og að hluta til 

færanlegar. Turnarnir sem sjást á mynd 21 eru varanalegir en á milli þeirra eru færanlegir veggir 

sem aðeins sjást þegar verja þarf borgina eða þegar verið er að laga þá. Þegar ekki er þörf fyrir að 

hafa veggina uppreista liggja þeir á botni árinnar þannig að skip geti siglt yfir þá. Á milli 

strandarinnar og þeirra turna sem standa næst ströndinni er þetta hins vegar með öðrum hætti. 

Þar liggja varnargarðarnir ekki á botninum heldur er þeim haldið uppi, fyrir ofan yfirborð sjávar, 

og þeir falla svo niður þegar þörf er á að loka (Environment Agency, 2013). Lokið var við að byggja 

Thames varnirnar árið 1982. Kostnaðurinn við framkvæmdina var yfir 260 milljarða króna á 

núverandi verðlagi (Environment Agency, 2012).  
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Margar mismunandi tegundir af flóðavörnum hafa verið settir upp í Bretlandi. Bæði hefur verið 

gripið til háþróaðra kostnaðarsamra lausna eins og Thames flóðavarnirnar eru dæmi um en einnig 

hafa verið notaðar margar einfaldari lausnir. Mikið hefur verið lagt í að vernda landsvæði gegn 

flóðum og þeirri vinnu er alls ekki lokið. Umhverfisstofnunin (The Environmental Agency) í 

Bretlandi setur árlega fram áætlun um hvað skuli gera á hverjum stað og þannig er stöðugt verið 

að bæta öryggi og efla flóðavarnir. Mikil sérhæfing er þar til staðar varðandi færanlegar varnir og 

áhersla lögð á að íbúar sjálfir geti varið hús sín fyrir flóðum. Þannig geta húseigendur haft samband 

við fyrirtæki sem sérhæfa sig í flóðavörnum varðandi lausnir fyrir hús sín. Meðal þessara lausna 

eru flóðavarnarhurðir- og gluggar, eins og sjá má á myndum 22 og 23. Hurðir af þeirri tegund sem 

sýnd er á mynd 22 þolir hins vegar aðeins standandi vatn upp að 0,6 m hæð (Flash Flood Doors, 

2011). Gluggar eins og sjá má á mynd 23 er mjög þykkir og á þeim eru engin opnanleg fög. Einnig 

geta fasteignaeigendur sett upp bakstreymisloka í fráveitulagnir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 22: Flóðavarnir við Thames í London (The Times of London, 2013). 

Mynd 23: Flóðavarnarhurð (Allianz, án árs). 

Mynd 24: Flóðavarnargluggar sem settir hafa verið upp í Wales (Allianz, án árs). 
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Færanlegar flóðavarnir eru oftast staðsettar meðfram ám, þar sem hægt er að gefa nógu langan 

fyrirvara vegna flóða. Færanlegu flóðavarnirnar skiptast í þrjá megin flokka, en þeir eru 

eftirfarandi: 1) Færanlegir varnir sem geymdar eru annarsstaðar og komið er með á staðinn þegar 

þörf þykir á, 2) Varnir sem liggja niðri eða upp við hús og lokast þegar þörf þykir á og 3) Uppblásnar 

varnir sem oftast eru stórar blöðrur sem komið er með á staðinn þar sem þær eru fylltar af lofti. 

Mynd 24 sýnir dæmi um varnir sem liggja niðri við venjulegar aðstæður en eru reistar upp þegar 

talið er líklegt að flóð skelli á. Kosturinn við þessa tegund varna er að hægt er að nota þær þar sem 

þörf er á því að umferð komist í gegnum varnarlínuna við venjulegar aðstæður.  

Á nokkrum stöðum í Bretlandi eru notaðir varanlegir glerveggir til þess að verjast annað hvort 

sjávarflóði eða flóði í ám. Þessir veggir hafa þann kost að þeir skerða ekki útsýni eins mikið og aðrir 

varnarveggir, en dæmi um glerveggi má sjá á myndum 25 og 26. Oft eru þessir glerveggir staðsettir 

uppi á öðrum varanlegum vörnum, t.d. steinveggjum. Glerveggirnir þjóna þá þeim tilgangi að 

hækka varnargarðana án þess að áhrif hækkunarinnar á útsýni verði of mikil.  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

    

Mynd 25: Færanlegar varnir sem hægt er að setja upp þegar þörf þykir á (Environment Agency, 2011). 

Mynd 26: Glerveggur sem sjóvörn við Norfolk í Bretlandi (Allianz, án árs). 
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Mikil áhersla er lögð á flóðavarnir í Bretlandi og alltaf er verið að bæta og stækka varnirnar þar 

sem Bretar hafa oft orðið fyrir miklum flóðum og vita vel hversu miklar afleiðingar slík flóð geta 

haft á samfélagið allt.  

 

3.3 HOLLAND 

Stór hluti Hollands er mjög láglent og menn gerðu sér grein fyrir því í kringum árið 1937 að mörg 

landsvæði væru ekki lengur örugg með tilliti til flóða og hárrar sjávarstöðu. Því var hafist handa við 

að loka öllum ám sem ganga inn í landið með vörnum til þess að koma í veg fyrir að há sjávarstaða 

skilaði sér upp árnar. Meiri ákefð komst í framkvæmdirnar eftir flóðið árið 1953 þar sem um 2000 

manns létust vegna sjávarflóða. Þá var hafist handa við uppbyggingu hinna miklu flóðavarna sem 

í dag verja Holland, almennt kallaðar Delta Works. Í upphafi voru reistar nokkrar stíflur yfir árnar 

og svæðið fyrir innan stífluna einangrað frá sjónum og með tímanum breyttist vatnið fyrir innan 

stíflurnar í ferskvatn. Þegar umhverfisvitundin varð meiri var farið að hafa áhyggjur af þeim 

breytingum sem stíflurnar höfðu á umhverfið og lífríkið í sjónum. Haldið var áfram að byggja 

flóðavarnir en þær voru ekki lokaðar að fullu heldur voru á þeim hlið sem hægt var að opna og 

loka eftir þörfum. Af þeim flóðavörnum sem núna eru tilstaðar í Hollandi hafa Maeslant 

flóðavarnirnar einna helst sérstöðu. Þessar flóðavarnir vernda innganginn að höfninni í Rotterdam 

( en armarnir eru við venjulegar aðstæður opnir en þeir eru hvor um sig um 240 m langir (sjá mynd 

27). Þegar sjávarstaðan í Amsterdam er komin 3 m fyrir ofan venjulega sjávarhæð þá byrja 

armarnir að lokast en þegar armarnir eru á landi liggja þeir í sérstökum bryggjum sem sjórinn getur 

flætt inn í. Við háa sjávarstöðu byrja armarnir að fljóta inni í bryggjunum og lokunarferlið hefst. 

Því næst ýta litlar lestir örmunum út og þeir mætast við miðja ána. Þegar armarnar hafa mæst 

opnast sérstakar lokur í örmunum sem leyfa vatni að flæða inn í þá. Afleiðingin af þessu er að 

armarnir sökkva niður á botninn og þannig er búið að loka ánni og vernda það svæði sem liggur 

fyrir ofan flóðavarnirnar. Eins og með allar flóðavarnir af þessari tegund eru þessi mannvirki 

gríðarlega dýr og alls ekki á færi allra að reisa slíkar varnir. Maeslant flóðavarnirnar kostuðu um 

Mynd 27: Glerveggur í Waterford (RPS, 2011). 
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100 miljarða, en þá er einnig meðtalin endurnýjun á nokkrum flóðavörnum meðfram ströndinni 

(Deltawerken, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Samfara þeim flóðavörnum sem settar hafa verið upp yfir árnar sem liggja inn í landið hafa einnig 

verið settar upp flóðavarnir á landi þannig að öll strandlínan er varin gegn sjávarflóði. Hollendingar 

hafa þannig einbeitt sér að því hingað til að setja upp stórar flóðavarnir til að verja allt landið fyrir 

sjávarflóði. Nú er staðan hins vegar að breytast og nýjar áherslur að líta dagsins ljós. Þrátt fyrir 

þessar stóru flóðavarnir sem ganga meðfram allri ströndinni og yfir árnar er Holland enn í hættu. 

Megin hættan stafar af hækkun sjávar annars vegar og hins vegar er því spáð að rennsli í ánum 

eigi eftir að aukast í framtíðinni. Til þess að bregðast við þessum nýju aðstæðum hafa Hollendingar 

gripið til þeirra ráða að dæla sandi á strendur landsins og búa þannig til breiðari strendur sem 

betur geta staðið á móti ágangi sjávar. Hollendingar hafa líka gert sér grein fyrir að það er ekki 

hægt að loka árnar algjörlega inni, þær þurfa pláss til að flæða yfir bakka sína í flóði. Því hefur 

ákveðið flóðasvæði verið skilgreint umhverfis árnar. Með þessum aðgerðum eru Hollendingar að 

breyta áherslum sínum í flóðavörnum yfir í náttúrulegri ferla. Einnig hefur verið rætt um að byggja 

fljótandi hús sem geta aðlagað sig að breyttri sjávarstöðu eða flóði (BBC News, 2009; Woodard, 

2001).  

Tilfelli Hollands er mjög sérstakt þar sem mikill hluti landsins hefur landhæð undir sjávarhæð. Þar 

hefur skapast hefð fyrir því að leggja mikla áherslu á sjóvarnir og aðrar flóðavarnir. Miklir fjármunir 

hafa verið lagðir í að verja landið gegn ágangi sjávar og öryggi íbúa í hávegum haft. Það sem er 

athyglisvert við Holland er að þó að öll strandlínan sé vel varin með stórum flóðavörnum þá gera 

þeir sig nú grein fyrir að það er ekki nóg. Það er ekki hægt að halda sjónum og ánum algörlega í 

skefjum með gríðastórum mannvirkjum. Aðlögun og flóðavarnir sem eru innblásnar af 

náttúrulegum ferlum er því nýja áherslan í Hollandi því það er ekki alltaf hægt að byggja hærra og 

meira.  

 

Mynd 28: Maeslant flóðavarnirnar (Forbes, 2012). 
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3.4 ÞÝSKALAND 

Í Þýskalandi er einnig mikill áhersla lögð á flóðavarnir og margar mismunandi tegundir varna eru 

til staðar. Hér verða flóðavarnirnar í Hamburg skoðaðar nánar þar sem aðstæður þar líkjast að 

miklu leyti aðstæðunum í höfninni í Reykjavík.  

Í Hamburg er áætlað að byggja 625 m langar flóðavarnir við höfnina Niederhafen. Flóðavarnirnar 

eiga að liggja við höfnina og koma í staðinn fyrir eldri varnir sem er úr sér gengnar. Nýju 

flóðavarnirnar verða hannaðar þannig að þær geti nýst sem göngustígur meðfram höfninni og leyft 

gangandi vegfarendum að njóta útsýnisins yfir höfnina. Flóðavarnirnar verða að minnsta kosti 10 

m breiðar með tröppum sitt á hvað, bæði niður á götu landmegin og að höfninni. Flóðavarnirnar 

sjálfar verðar einnig notaðar sem bílastæðahús. Þessar flóðavarnir má sjá á mynd 28.  

 

Mynd 29: Áætlaðar flóðavarnir við höfnina í Hamburg (Hamburg, 2013).  

Við höfnina í Hamburg, þar sem áætlað er að byggja nýju flóðavarnirnar, er meðalhæð 

stórstraumsflóðs 2,10 m skv. þeirra hæðarkerfi. Neðsti hluti varnanna er þar sem tröppur eru 

staðsettar til að ganga niður að höfninni. Hæð þessa hluta flóðavarnanna eru 5,40 m. Hæsti hluti 

flóðavarnanna er hins vegar 8,60 til 8,90 m og því er 6,80 m á milli stórstraumsflóðs og hæsta hluta 

varnanna, eins og sjá má á mynd 29. Þessar flóðavarnir eru byggðar til að endast lengi og geta veitt 

borginni góða vörn gegn stórum sjávarflóðum (Hamburg, 2013).  

 

Mynd 30: Þversnið af flóðavarnargarðinum í Hamborg (Hamburg, 2013).  
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Annað sem áætlað er að gera í Hamburg er að lyfta öllum húsum í nýjum hverfum yfir ákveðna 

flóðhæð. Í ákveðnu hverfi er áætlunin að allar byggingar standi um 8 m eða meira yfir sjávarhæð 

og eru þannig yfir flóðhæð stærstu flóða á svæðinu. Með þessu skapast mikið rými fyrir t.d. 

bílageymslur fyrir neðan íbúðarhúsnæðin þannig að ekki þarf að gera ráð fyrir öðrum bílastæðum 

á þessum svæðum. Einnig verða umferðagötur og brýr staðsettar að minnsta kosti 7,5 m fyrir ofan 

sjávarhæð (Hafen City Hamburg, án árs).  

Flóðavarnirnar við höfnina í Hamburg er gott dæmi um hvernig má leysa flóðavarnarmál þar sem 

þörf er á að vernda langa vegalend og varnirnar þurfa að liggja alveg við sjóinn. Með 

flóðavörnunum í Hamburg er borgin varin fyrir allt upp að mjög stórum flóðaatburðum en einnig 

er aðgengi almennings af höfninni tryggt og mannlíf á svæðinu er ekki heft. Hins vegar fylgir sá 

ókostur flóðavörnum af þessari tegund að tengsl slitna á milli byggðar og hafnar, þar sem sjórinn 

og hafnarsvæðið fjarlægast byggðina og íbúa þar.  

 

3.5 SKANDINAVÍA 

Miðað við Bretland og Holland er stutt síðan löndin í Skandinavíu fóru að huga að flóðavörnum. 

Ástæða þess er einföld; flóð hafa ekki verið þar tíð og engin ástæða verið til að koma fyrir 

flóðavörnum. Einnig á landris sér enn stað í stórum hluta Skandinavíu vegna síðustu ísaldar. Mynd 

30 sýnir landris á mismunandi stöðum í Skandinavíu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 31: Landris í Skandinavíu mælt í mm/ár miðað við meðal sjávarhæð (Vedstøl, 2006) 
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Tafla 5 sýnir dæmi um beint landris í Noregi á nokkrum mismunandi stöðum. Þegar tekið er einnig 

tillit til þess að sjávarstaða hefur hækkað hefur landris í Noregi verið um 1,8 mm/ár síðustu 100 

árin (Kartverket, 2013). 

Tafla 5: Landris á mismunandi stöðum í Noregi (Kartverket, 2013).   

Staðsetning Áætlað landris (u.þ.b. mm/ár) 

Trysil 7,7 

Oslo 5,1 

Trondheim 4,2 

Bergen 2,4 

Kristiansand 1,5 

 

Önnur ástæða þess að ekki hefur verið nauðsynlegt að grípa til mikilla aðgerða varðandi 

flóðavarnir í Noregi er að ekki eru stór svæði við ströndina sem eru mjög láglend. Í Noregi hefur 

hins vegar þurft að verja landið gegn flóðum í ám og hefur það verið gert með mismunandi hætti, 

t.d. með sandpokum og öðrum færanlegum vörnum. Sjávarflóðavarnargarðar hér á landi við hafnir 

og önnur strandsvæði eru hins vegar tilsvarandi þeim sem notast er við í Noregi. Það hefur ekki 

verið tilefni til þess að koma upp meiri flóðavörnum heldur en það hingað til. Núna hefur þó verið 

gefið út leiðbeinandi rit fyrir sveitarfélög í landinu varðandi viðbrögð við ágangi sjávar og byggir 

það rit á yfirliti sem gert hefur verið varðandi framtíðar aðstæður í landinu varðandi sjávarstöðu. 

í þessum leiðbeiningum er gert ráð fyrir að sjávarstaðan við strönd Noregs eigi eftir að hækka um 

40-80 cm á næstu 100 árum. Samkvæmt leiðbeiningunum á að útbúa hættukort yfir öll landsvæði 

þar sem greinilega má sjá hvaða svæði eru í flóðahættu. Varðandi þau byggðu svæði sem eru í 

flóðahættu er lagt til að sveitarfélögin grípi til viðeigandi ráðstafana. Þar er ekki mælt með stórum 

flóðavörnum heldur frekar lögð áhersla á aðlögun og aðgerðir til að byggingar á flóðasvæðum ráði 

betur við flóðin. Dæmi um aðgerðir sem lagðar eru fram í leiðbeiningunum eru að koma fyrir 

bakstreymislokum, lyfta rafmagnskerfi yfir væntanlegt yfirborð flóðsins, færa dælustöðvar, hækka 

innganga að göngum, nota vatnsþéttar hurðir á bílakjallara og hafa skilgreindar viðbragðsaðgerðir 

fyrir íbúa sem grípa á til þegar gefin er út viðvörun vegna flóðahættu. Þessar viðbragðsaðgerðir 

geta verið að íbúar hafa sandpoka aðgengilega til að vernda sitt svæði, þeir færi bíla úr 

bílakjöllurum og taki öll verðmæti úr geymslum í kjallara. Varðandi skipulagningu nýrra svæða er 

lögð áhersla á að taka verði tillit til hækkandi sjávarstöðu og ágangi sjávar á öllum skipulagsstigum. 

Sveitarfélagið hefur þá ábyrgð að meta hættu og tryggja að framkvæmdir uppfylli öryggisskilyrði 

(Regjeringen, án árs).  

Í borginni Malmö í Svíþjóð er verið að huga að bæði skipulagsbreytingum varðandi ný 

byggingarsvæði og byggingu flóðavarna til verndar þeim svæðum sem þegar eru uppbyggð. 

Malmö er staðsett í Suður Svíþjóð og skv. mynd 30 á ekkert landris sér stað í þeim hluta landsins. 

Eins og staðan er í Malmö í dag er ekki leyfilegt að byggja neðan landhæðar 2,5 m skv. þeirra 

hæðarkerfi. Lagt hefur verið til að þessi þröskuldur verði hækkaður í 3,0 m vegna 

sjávarborðshækkanna. Við ysta hluta hafnarinnar er verið að athuga hvort mögulegt sé að hækka 

þar landhæð af sömu ástæðu. Hafnarsvæðið í Malmö er sýnt efst á mynd 31 og það svæði sem 

merk er brúnum lit er það svæði sem verið er að athuga varðandi landhækkun. Á mynd 31 sést 

einnig 3 m hæðarlínan og meðfram ströndinni má sjá varnarlínuna vegna sjávarflóða, sem áætlað 

er að byggja upp.  
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Mynd 32: Flóðavarnir fyrir Malmö í Svíþjóð og 3 m hæðarlínan (Malmö Stadsbyggnadskontor, 2008) 

 

Þær varnir sem sýnar eru á mynd 31 eru enn sem komið er aðeins drög að flóðavörnum, en ekki 

er búið að taka endanlega ákvörðun um hvernig flóðavarnirnar muni líta út. Hér verður hins vegar 

þessari tillögu lýst þar sem hún er gott dæmi um hvernig verja má strandbæi gegn sjávarflóði. 

Verja á Malmö gegn sjávarflóði upp að 3 m skv. þeirra hæðarkerfi. Það er sama hæð og áætluð 

lágmarkshæð nýrra bygginga á svæðinu. Í suðurhluta Malmö, sýnt neðst og vinstra megin á mynd 

31, er áætlað að verja borgina með flóðavörnum svipuðum þeim sem sjá má á mynd 32. 

Flóðavarnir af þessari tegund er einnig hægt að nýta sem hluta af útivistarsvæði og ef gangbraut 

er höfð ofan á vörnunum, þá fá gangandi vegfarendur fallegt útsýni yfir hafið.  
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Mynd 33: Flóðavarnir svipaðar þeim sem áætlað er að byggja í suðurhluta Malmö (Malmö Stadsbyggnadskontor, 
2008). 

Við höfnina og miðborgina er áætlað að koma fyrir nokkrum mismunandi tegundum af 

flóðavörnum. Eins og áður var rætt um á að athuga hvort hægt sé að hækka land við ysta hluta 

hafnarinnar. Einnig er verið að athuga á öðrum stað við höfnina hvort hægt sé að hækka 

hafnarbakkana. Annars verða bæði notaðar varanlegar varnir í formi veggja til að vernda þennan 

bæjarhluta og eins á að koma fyrir færanlegum vörnum við innsiglinguna í höfnina þannig að hægt 

sé að opna og loka innganginum. Þessar flóðavarnir verða því af sömu tegund og þær sem 

staðsettir eru í Hollandi og London, þó af mun minni stærðargráðu. Þar sem mikilvægir vegir ganga 

þvert á varnarlínuna er rætt um tvo möguleika; annars vega að hækka vegina þannig að þeir séu í 

sömu hæð og flóðavarnirnar, þar sem vegirnir og varnirnar mætast, og hins vegar að hafa op í 

varnarveggjunum sem hægt er að loka þegar þess þarf. Aðal ókostur seinni möguleikans er að 

lokun veganna gæti haft miklar og neikvæðar afleiðingar fyrir umferð á svæðinu (Malmö 

Stadsbyggnadskontor, 2008). Ýmislegt á eftir að skoða nánar í sambandi við flóðavarnirnar í 

Malmö. Þá má helst nefna að þróa þarf endanlegt útlit og legu varnanna í samstarfi við 

rekstraraðila vatns-og fráveitukerfisins. Skoða þarf hver áhrif varnanna verður á kerfið og hvernig 

hægt er að koma í veg fyrir bakflæði í lögnum en leyfa samt frárennsli frá svæðinu. Samstaða er 

þó um að flóðavarnir séu mikilvægar fyrir borgina og huga þurfi að þessum málum (Malmö 

Stadsbyggnadskontor, 2010). 

Danmörk er mjög láglent land og þar er einnig byrjað að huga að flóðavörnum. Varðandi 

nýbyggingar og ný hverfi við sjávarsíðuna hefur Umhverfisráðuneytið (Miljøministeriet) lagt til 

nokkrar leiðir til að verja þessar byggingar gegn sjávarflóði. Fyrst og fremst er lagt til að 

nýbyggingar verði byggðar þar sem landhæð er nógu há til að verja byggingarnar gegn sjávarflóði. 

Ef þetta er ekki hægt eða ákjósanlegt er annað hvort hægt að hækka landhæðina þar sem staðsetja 

á nýbyggingarnar eða hækka byggingarnar sjálfar. Byggingarnar yrðu þá hækkaðar þannig að 

neðsta hæðin sé yfir ákveðinni flóðhæð, annað hvort með venjulegum sökkli eða með því að 

byggja á súlum (Klimatilpasning, 2011).  
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Áætlað er að byggja flóðavarnir við höfnina í Árósum og eiga þær að vera tilbúnar fyrir árslok 2015. 

Þessar flóðavarnir eiga að vernda miðborg Árósa fyrir sjávarflóðum. Mynd 33 sýnir staðsetningu 

flóðavarnanna.  

 

Mynd 34: Grænn punktur sýnir staðsetningu flóðavarnanna í Ársósum (Aarhus Kommune, án árs). 

 

Ástæðan fyrir því að ákveðið var að ráðast í þessar framkvæmdir var sú að í flóðaatburði 2006 var 

sjávarstaðan í höfninni aðeins nokkrum cm frá því að ná yfir bakkann og valda flóði í miðbænum. 

Eins og í mörgum öðrum tilfellum þurfti stóran flóðaatburð til að koma aðgerðum af stað. Sem 

betur fer olli flóðaatburðurinn í Árósum ekki tjóni og með nýju flóðavörnunum verður tryggt að 

sambærileg flóð í framtíðinni geti ekki valdið tjóni (Aarhus Kommune, án árs).  Áin er 10 m breið á 

því svæði sem varnirnar verða staðsettar. Lokað er fyrir áhlaðanda með tveimur 2,5 m breiðum 

lokum sem mætast við miðja árinnar. Við flóðavarnirnar verður staðsett dælustöð sem hefur þann 

tilgang að dæla vatni sem kemur frá ánni yfir varnirnar. Kostnaður vegna flóðavarnanna og 

dælustöðvarinnar hefur verið áætlaður um 900 milljónir íslenskra króna (Nielsen, 2013).  

Noregur, Svíþjóð og Danmörk eru að stíga fyrstu skrefin varðandi greiningu á þörf fyrir flóðavarnir 

og athuganir á því hvar frekari aðgerðir eru nauðsynlegar. Mikil áhersla virðist vera lögð á 

skipulagshlið málsins þannig að koma megi í veg fyrir að nýbyggingar verði staðsettar á 

hættusvæðum. Ekki hefur verið þörf á því að koma upp flóðavörnum í Skandinavíu hingað til en 

nú þegar litið er til væntanlegrar hækkunnar sjávar eru hjólin farin að snúast. Þannig er farið að 

huga að flóðavarnarmálum í Skandinavíu þrátt fyrir að ástandið sé enn ekki orðið alvarlegt. Í 

þessum löndum gera menn sér grein fyrir að það tekur mikinn tíma að skipuleggja flóðavarnir og 

skoða allar hliðar málsins. Vinnan er því þegar hafin þannig að vörn verði tilstaðar þegar að því 

kemur að stórt flóð skelli á.  

 

3.6 SAMANTEKT UM STÖÐU FLÓÐAVARNA 
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Þörf fyrir því að setja upp flóðavarnir er mismunandi eftir löndum og viðhorf til flóðavarna er einnig 

breytilegt. Hér á undan var stuttlega farið yfir þær aðstæður og lausnir sem einkenna hvert land 

fyrir sig og við hér á Íslandi getum lært ýmislegt af reynslu landanna í kringum okkur. Í New York 

var ekki byrjað að huga að flóðavörnum fyrr en gríðarlegt flóð skall á sem olli bæði manntjóni sem 

og eignatjóni. Fyrir tíma hitabeltisstomsins Sandy árið 2012 var ekki takið nauðsynlegt að huga að 

flóðavörnum og ekki heldur talið réttlætanlegt að leggja mikla fjármuni í slíkar framkvæmdir eða 

eyðileggja útsýni fólks til að verjast atburði sem kannski ætti ekki eftir að eiga sér stað í nánustu 

framtíð. Þetta hugafar tók stakkaskiptum þegar Sandy reið yfir og núna hefur verið sett af stað 

mjög metnaðarfull áætlun um að vernda New York fyrir framtíðartjóni vegna storma og flóða.  

Hollendingar hafa gengið lengst í því að vernda sitt land gegn flóðum og voru byrjaðir á því verkefni 

áður en alvarlegt flóð skall á þar. Hins vegar var mun meiri metnaður lagður í verkefnið eftir að 

flóðið árið 1953 átti sér stað sem olli dauða 2000 manns. Hollendingar hafa tekið skýra afstöðu 

varðandi mikilvægi þess að íbúarnir séu öruggir gagnvart sjávarflóðum. Sú afstaða er einnig 

ríkjandi í Bretlandi. 

Í Skandinavíu er verið að hugsa fram í tímann. Verið er að rannsaka hvaða breytingar eru 

væntanlegar á næstu árum og hvað hægt sé að gera til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif flóða. 

Hins vegar er staðan í þessum löndum frábrugðin þeirri í Reykjavík þar sem land í Skandinavíu er 

enn að rísa, öfugt við í Reykjavík þar sem landsig á sér stað. Við á Íslandi þurfum þess vegna að 

huga að því að í Reykjavík, og öðrum stöðum þar sem land er að síga, eru afleiðingarnar vegna 

hækkunar sjávarstöðunnar alvarlegri heldur en í þeim löndum sem landris á sér stað. Aðgerðir 

þurfa vera í samræmi við aðstæður á hverjum stað.  

Aðstæður í heiminum taka hröðum breytingum og taka verður tillit til þeirrar staðreyndar að 

sjávarstaða er að hækka og ofsafengnum veðuratburðum að fjölga. Nauðsyn flóðavarna eru oft 

umdeild vegna þeirra neikvæðu áhrifa sem þeir geta haft á útsýni og aðgengi að sjó. Hins vegar 

verður að bera þennan ókost saman við þá hættu sem getur skapast vegna alvarlegra flóða og þær 

neikvæðu afleiðingar sem flóðin hafa á íbúana.  

Í næsta kafla verður fjallað nánar um flóðavarnir fyrir Kvosina þar sem lagðir verða fram þrír kostir 

til flóðavarna á þeim stað.  
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4 FLÓÐAVARNIR FYRIR KVOSINA 
Hér verður byrjað á almenni umræðu um flóðavarnir og uppbyggingu þeirra áður en farið verður 

yfir hvernig líklegt þykir að ástandið verði í Kvosinni, og Reykjavík, árið 2100 með tilliti til 

sjávarstöðu og flóða. Hönnunaratburður verður svo skilgreindur út frá framreiknuðum 

sjávarflóðum til ársins 2100. Að lokum verða lagðir verða fram þrír kostir sem lúta að því hvernig 

verja megi Kvosina gegn sjávarflóðum. 

 

4.1 UMRÆÐA UM FLÓÐAVARNIR 

Flóðavarnir þurfa ekki að hefta mannlíf á svæðinu og þær má hanna á marga vegu og aðlaga að 

umhverfinu á hverjum stað. Miklar deilur hafa oft sprottið út frá fyrirhuguðum aðgerðum varðandi 

flóðavarnir og er skert útsýni íbúa á svæðinu oft  hitamálið. Gera þarf íbúum grein fyrir þeirri hættu 

sem sjávarflóðum fylgir og leggja áherslu á þann kostnað, nauðsynlegar viðgerðir og þau 

persónulegu verðmæti sem geta tapast í slíkum viðburðum. Auk þessa, og ekki síður, þarf að 

aðlaga flóðavarnir að skoðunum íbúa og áherslum. Ljóst er að mismunandi aðilar eiga ávalt eftir 

að hafa mismunandi skoðanir á öllum framkvæmdum en varðandi flóðavarnir eru margir 

möguleikar í stöðunni sem nýta má til þess að finna lausn við hæfi á hverjum stað. Á móti kemur 

að flóðavarnir varða borgina sem heild og ættu því ekki einungis að ráðast af skoðunum íbúa á 

hverju svæði fyrir sig. Samrýma þarf flóðavarnir allra svæða í borginni þannig að í framtíðinni geti 

samfelldar og öruggar flóðavarnir varið borgina sem heild.  

Mikilvægasta atriðið varðandi uppbyggingu flóðavarna og verndun landsvæða er að ákveðnar 

leikreglur verði settar í sambandi við þá þætti sem lúta að þessu máli. Gera þarf nákvæmlega grein 

fyrir hvaða þátta þarf að taka tillit til varðandi hönnun og ákvarða gildi þessara þátta. Þessir þættir 

eru t.d. endurkomutími flóða, ölduhæð, fjarlægð bygginga frá sjó og landhæð nýrra bygginga. 

Leggja þarf mun meiri áherslu á sjávarflóð og aðra náttúruvá í skipulagslögum til þess að hægt sé 

að aðlaga byggð að breyttum tímum og nýjum áherslum.  

Réttast væri að setja inn ákvæði í skipulagslög varðandi uppbyggingu svæða sem staðsett eru undir 

ákveðinni landhæð, eða nær strönd heldur en ákveðið viðmið. Verið er að huga að eða búið að 

koma á reglum af þessari tegund í mörgum af þeim löndum þar sem áhersla er lögð á flóðavarnir. 

Við ákvörðun á þessum viðmiðum þarf að hafa í huga að á Íslandi er það ekki aðeins sjávarstaðan 

sjálf sem veldur tjóni. Oft er það öldugangurinn sem veldur því að sjór fer yfir varnir eða hærra 

upp á land en sjávarstaðan segir til um. Varðandi uppbyggingu svæða sem staðsett eru neðan við 

ákveðna viðmiðunarlandhæð eða nær sjó en viðmiðunarfjarlægð segir til um þarf bæði að huga 

að flóðavörnum og byggingunum sjálfum á slíkum svæðum. Flóðavarnir veita aldrei fullkomna 

vörn gegn flóðum því það er alltaf möguleiki á því að vatn gangi yfir varnirnar við óvenjulega stóra 

flóðaatburði. Almennt séð er ekki mælt með því að byggja nýja byggð á svæðum þar sem 

nauðsynlegt er að reisa flóðavarnir til að verja nýju byggðina. Megin tilgangur flóðavarna er að 

verja byggð sem vegna breyttra aðstaðna er viðkæm fyrir sjávarflóði eða á svæðum þar sem ekki 

var hugað að flóðavörnum við uppbyggingu byggðar. Undantekning frá þessu viðmiði er oft þar 

sem verið er að þétta byggð eða þar sem nýtt hverfi er byggt upp og landhæð þess aukin til að 

vernda byggð sem stendur að baki nýja hverfinu. Varðandi byggingarnar sjálfar hafa margir 

möguleikar verið þróaðir til að aðlaga byggingar að flóði þannig að þær skemmist sem minnst. Ekki 
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verður farið út í nánari lýsingar á þessari tegund bygginga heldur verður það einungis tekið fram 

hér að mögulegt er að hanna byggingar af þessu tagi. Ef leyfa á uppbyggingu á flóðasvæðum þarf 

að koma skýrt fram í skipulagslögum hvernig staðið skal að hönnun þeirra og hvaða flóðaatburði 

byggingin þarf að þola. Einnig geta eigendur bygginga á hættusvæðum sjálfir tekið þátt í því að 

vernda sitt svæði fyrir flóðum. Til þess að þetta sé mögulegt er mikilvægt að upplýsa íbúa 

hættusvæða um sjávarflóð og hvað þeir geta gert til að koma í veg fyrir tjón. Einnig þarf 

varnarbúnaður að vera aðgengilegur íbúum, t.d. sandpokar, vatnsþéttar hurðir og 

bakstreymislokar. Þessi leið hefur verið farin t.d. í Bretlandi og leiðbeinandi rit fyrir sveitafélög í 

Noregi leggur áherslu á að íbúar verji sín svæði af fremsta megni.   

Fyrr eða síðar verða aðstæður þannig í Reykjavík, vegna landsigs og hækkunar sjávar, að ekki 

verður hægt að komast hjá því að huga að breyttum áherslum varðandi byggingar við sjávarsíðuna. 

Til þess að koma í veg fyrir að endurhanna þurfi byggingar eða fara út í aðrar kostnaðarsamar 

aðgerðir til að verja viðkvæm svæði er nauðsynlegt að hefjast handa við að huga að 

skipulagsbreytingum og nýjum áherslum varðandi flóðavarnir.  

 

4.2 AÐSTÆÐUR Í REYKJAVÍK ÁRIÐ 2100  

Meðal stórstraumsflóð er í dag 2,18 m og stærstu algengu flóðin eru rúmlega 3 m, hæsta flóð sem 

mælt hefur verið var 3,27 m. Eins og áður hefur verið rætt um er gert ráð fyrir að sjávarstaða muni 

hækka um 0,6-1,2 m fram til ársins 2100. Hafnarbakkarnir við Mið- og Austurbakkann eru í dag 

3,53 m. Líklegt er því að meðalstórstraumsflóð verði um 2,8-3,4 m árið 2100 og stór flóð í kringum 

3,8-4,4 m. Þannig má glögglega sjá að meira að segja meðal stórstraumsflóð á eftir að vera rétt við 

hafnarbakkann árið 2100 og stór flóð eiga auðveldlega eftir að flæða yfir hafnarbakkann og inn í 

borgina. Sökum þess hversu láglend Kvosin er má gera ráð fyrir að allt svæðið verði undir vatni, 

allt að 1 m djúpu, í því tilfelli að stórt flóð skelli á árið 2100, ef ekkert verður að gert til að fyrirbyggja 

þetta. Benda má á að hér er aðeins verið að ræða um flóð sem í dag eru rúmlega 3 m en mörg 

dæmi eru til um slík flóð í flóðaannálum. Ef flóð sambærilegt við Básendaflóðið ætti sér stað árið 

2100 þá væri Kvosin undir allt að 3,5 m djúpu vatni.  

Eins og staðan er í dag eru tjón vegna flóða ekki mjög algeng. Hins vegar má gera ráð fyrir, skv. 

lýsingum að ofan, að sjávarflóð verði mun algengari árið 2100. Með aukinni tíðni sjávarflóða eykst 

tíðni tjóna. Vel er hægt að gera við og endurnýja þær byggingar og innviði sem skemmast í flóðum, 

annað en það sem er óafturkræft. Hins vegar er viðgerðir og endurnýjanir kostnaðarsamar og 

tímafrekar. Ekki er heldur skynsamlegt að endurnýja byggingar og innviði á svæðum síendurtekið 

þar sem töluverðar líkur eru á flóði og á töluverðu tjóni í hverju flóði.  

 

4.3 HÖNNUNARATBURÐUR 

Básendaflóðið í Reykjavík er talið hafa verið um 4,4 m árið 1799. Ef sambærilegur viðburður við 

Básendaflóðið ætti sér stað í dag væri það flóð hærra heldur en Básendaflóðið árið 1799, vegna 

sjávarborðshækkunnar á þessum 200 árum. Mælingar á sjávarborðshækkun milli 1956 og 2007 

hafa sýnt að sjávarborð hefur hækkað um 3,6 mm/ári á þessu tímabili og landsig er innifalið í 
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þessari stærð. Ef gert er ráð fyrir að sambærileg hækkun hafi átt sér stað milli árana 1799 og 2013 

hefur sjávarborð hækkað um 0,8 m á þessu tímabili. Varðandi framtíðarþróun sjávarstöðu er sú 

hækkun metin hér sem í mesta lagi 1,2 m fram til ársins 2100. Þegar tekið hefur verið tillit til allra 

ofangreindra þátta má gera ráð fyrir að flóð sambærilegt við Básendaflóðið árið 2100 verði um 

5,8-6,4 m. Athuga þarf að hér er ekki tekið tillit til ölduhæðar en ljóst er að ölduhæðin hefur mikil 

áhrif á flóðhæð og tjón vegna flóða. Hins vegar er mjög erfitt að segja til um hversu há ölduhæðin 

yrði við sjávarstöðu og flóðaatburð á borð fyrir Básendaflóðið. Hafnarvarnargarðarnir veita ekki 

sömu vernd og venjulega við sjávarstöðu af þessarar stærðargráðu. Þegar sjávarstaða er komin 

upp að hæðarkóta 7 m fer að verða hætta á því að það flæði inn í Kvosina frá Skerjafirðinum, skv. 

mynd 7, og því er ekki talið hagkvæmt að hanna flóðavarnir fyrir svo háa sjávarstöðu. Við skoðun 

flóðavarna í þessari skýrslu verður gert ráð fyrir að verjast flóði upp að 6 m.  

Eins og áður var nefnt er höfnin sjálf vernduð með hafnarvarnargörðum sem eru um 3,8 m háir í 

kringum innsiglinguna við höfnina. Hafnarvarnargarðarnir eru því nokkuð hærri en sjávarstaða 

stórra flóða í dag. Gert er ráð fyrir að stór flóð árið 2100 verði um 3,8-4,4 m og því verður 

nauðsynlegt að hækka hafnarvarnargarðana í takt við hækkun sjávarstöðu, þannig að þeir haldi 

áfram að veita hafnarsvæðinu vernd. Þær lausnir sem lagðar verða fram hér, varðandi flóðavarnir, 

gera ráð fyrir að hafnarvarnargarðarnir haldi áfram að veita hafnarsvæðinu vernd gegn úthafsöldu.  

 

4.4 KOSTUR 1 - FÆRANLEGAR VARNIR 

Fyrsti kosturinn sem hér verður skoðaður byggist á því að verja Kvosina gegn sjávarflóði með 

færanlegum flóðavörnum. Kostur 1 skiptist í fjórar mismunandi leiðir: Geirsgötuleiðina, 

Miðbakkaleiðina, Hörpuleiðina og Skipulagsleiðina. Allar þessar leiðir byggja á færanlegum 

flóðavörnum en hins vegar er lega varnarlínunnar og útfærsla mismunandi milli leiða. Mynd 34 

sýnir legu hverrar leiðar fyrir sig.  

Í þessum kafla verður byrjað á að lýsa færanlegum flóðavörnum og gert grein fyrir þeim kostnaði 

og kostum og göllum sem fylgja flóðavörnum af þessari tegund. Að því loknu verður hverri leið 

fyrir sig lýst nánar. 
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4.4.1 LÝSING Á FLÓÐAVÖRNUM 

Til eru margar tegundir af færanlegum flóðavörnum en dæmi um færanlegar flóðavarnir má sjá á 

mynd 35. Þessar mismunandi tegundir eiga það sameiginlegt að lóðréttir staurar eru festir við 

götuyfirborðið og lágréttum plönkum komið fyrir milli stauranna.  

Bæði lóðréttu staurarnir og lágréttu plankarnir eru færanlegir og því ekki sjáanlegir þegar 

flóðahætta er ekki tilstaðar. Þeir eru þá geymdir á tilteknum stað og aðeins settir upp þegar þörf 

er á. Þar sem varnirnar þvera vegi er líklegt að ein eða tvær festingar fyrir lóðréttu staurana þyrfti 

að vera á miðjum veginum. Bilið á milli staura fer eftir hæð varnarveggsins, þykkt plankanna og 

stauranna og tegund álags sem varnarveggurinn verður fyrir. Því minna bil á milli lóðréttu 

stauranna því meira álag getur varnarveggurinn borið. Fyrir allar leiðir í Kosti 1 verður mælt með 

því að nota færanlegar flóðavarnir af tegundinni DPS 2000 Hochwasserschutz, sem sýndar eru á 

Mynd 36: Færanlegar flóðavarnir af tegundinni DPS 2000 Hochwasserschutz (Environment Agency, 2011).  

Mynd 35: Lega Hörpuleiðar , Miðbakkaleiðar, Geirsgötuleiðar og Skipulagsleiðar. Byggt á teikningu Graeme Massie Architects (án árs).  
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mynd 35. Þessi tegund af vörnum er mjög stekbyggð og getur verið allt að 5 m há, sem er mun 

meira en flestar færanlegar flóðavarnir. Ef þess er þörf er einnig hægt að hafa styrkingu aftan við 

vegginn, en dæmi um styrkingu má sjá á mynd lengst til hægri á mynd 35.  

Á mynd 36 má sjá hvernig varnarlínan lítur út þegar ekki er verið að nota varnarvegginn sjálfan. 

Aðeins eru sjáanlegar endafestingarnar og rás í götunni. Ef bilið milli endafestinga væri meira væri 

einnig hægt að sjá festingarnar fyrir lóðréttu staurana í götunni. Malbik á íslenskum vegum á það 

til að aflagast töluvert og því verður hér mælt með að rásin verði staðsett í steyptum kubbi, helst 

í miðri hraðahindrun. Ástæða þess að mælt er með að rásin verði staðsett í hraðahindrun er að 

það auðveldar viðhald. Þegar hellurnar fara að aflagast má skipta um þær á mun auðveldari hátt 

heldur en ef skipta ætti um malbik í kringum rásina. Með auðveldari viðhaldi eru minni líkur á því 

að kantur myndist milli steypta kubbsins og yfirborðsins í kringum hann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þessa tegund af vörnum er einnig hægt að nota til þess að loka fyrir glugga og hurðir. Dæmi um 

þessa notkun má sjá á myndum 37 og 38. Í þessu tilfelli þurfa rennur fyrir lóðréttu staurana að 

vera sitt hvoru megin við gluggann/hurðina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 37: Renna undir varnir af tegundinni DPS 2000 Hochwasserschutz (GOH, án árs (a)). 

Mynd 38: Færanlegar varnir fyrir gluggum (IBS Engineered Products Limited, án árs) 
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Flóðavarnirnar DPS 2000 Hochwasserschutz sem sýndar eru á mynd 35 eru framleiddar af þýska 

fyrirtækinu GOH. Önnur fyrirtæki sem selja svipaðar varnir eru IBS Engineered Products Limited 

og Flood Control International. Dæmi um varnir sem þessi fyrirtæki selja má sjá á myndum 37 og 

38. Haft var samband við þessi þrjú fyrirtæki varðandi verð á vörnum og hönnun. Frá IBS 

Engineered Products bárust þau svör að 2,5 m háar varnir kosti venjulega á milli 80.000 og 95.000 

kr per m2. Hver varnarveggur hjá þeim er hannaður fyrir þær sérstöku aðstæður og álag sem við á 

hverju sinni. Þannig eru t.d. láréttu straurarnir og festingarnar fyrir þá, mismunandi eftir hæð 

varnarveggsins og álagi. Ef gert er ráð fyrir ölduálagi vegna öldu upp að 1 m þarf að nota þyngri 

staura og planka. Einnig þarf að auka vídd festingarinnar fyrir staurana og þannig líka vídd steypta 

grunnsins. Kostnaður fyrir varnir af þessari tegund er 95.000 – 115.000 kr per m2.  

Varðandi allar færanlegar varnir er ávallt sú hætta fyrir hendi að varanlegir hlutar þeirra verði fyrir 

skemmdum. Varnir sem liggja upp að húsum eða niðri í götunni geta auðveldlega orðið fyrir 

skemmdarverkum eða skemmdum vegna lélegs viðhalds. Í tilfelli varna af þeirri tegund sem mælt 

er með fyrir Kost 1 eru festingarnar fyrir lóðréttu staurana, á götuyfirborðinu, hannaðar með það 

í huga að koma í veg fyrir skemmdarverk eða að þær geti skemmist af öðrum orsökum. Þar sem 

varnarveggurinn er festur í veggfestingu er hægt að nota sérstaka hlíf sem svo er fjarlægð þegar 

setja á upp varnarvegginn. Festingar sem staðsettar eru á götuyfirborðinu eru lokaðar með þar til 

gerðum lokum sem skrúfaðar eru fastar. Þegar koma þarf fyrir lóðréttu staurunum eru lokurnar 

fjarlægðar og staurarnir skrúfaðir á. Hins vegar þarf eftirlit og viðhald ávallt að vera mjög gott til 

þess að öruggt sé að flóðavarnirnar geti sinnt sínu hlutverki þegar þess þarf. Einnig þarf 

verkaskipting að vera skýr við uppsetningu varnanna og starfsfólk sem sér um að setja upp 

flóðavarnirnar vel þjálfað. Einnig er það svo á Íslandi að þegar stærstu flóðin eiga sér stað er oftast 

lægð yfir landinu og slæmt veður. Því gæti orðið erfitt að koma færanlegum vörnum fyrir við þessar 

aðstæður. 

Varðandi uppsetningu varnanna þarf að gera ráð fyrir nokkrum klukkustundum til þess að ná í þær 

úr geymslu, koma þeim á staðinn og setja þær upp. Sem dæmi um uppsetningartíma má nefna að 

300 m langur veggur, 2,25 m hár, hefur verið settur upp af 10 manns á 2,5 klst (Environment 

Agency, 2011). IBS Engineered Products gera ráð fyrir að það þurfi um 10 manns til að setja upp 

vegg sem er 500 m langur og 2,5 hár á 6-8 tímum. Þá er ekki meðtalinn sá tími sem það tekur að 

Mynd 39: Færanlegar varnir fyrir hurð (Flood Control International, 2013).  



 

48 
 

flytja varnirnar frá geymslustað og þangað sem þær eiga að vera. Það er því ekki hægt að nota 

varnir af þessari tegund nema viðbragðstíminn sé nægur miðað við lengd varnanna.  

Ástæða þess að þessi tegund varna var valin fyrir Kost 1 er fjölþætt. Það hafa ekki verið þróaðar 

margar færanlegar varnir sem náð geta meira en 2 m hæð, eins og þörf er á í Kvosinni til að veita 

vörn gegn sjávarflóðum upp að 6 m hæð. Þessi tegund er sterkbyggð og auðvelt er að aðlaga 

hönnunina að aðstæðum og álagi á hverjum stað. Þannig má minnka eða lengja bil á milli lóðréttu 

stauranna og nota auka styrkingu fyrir aftan varnirnar ef þess þarf. Þar sem gert er ráð fyrir að 

færanlegu varnirnar séu staðsettar milli húsa er mikill kostur að geta haft festingu fyrir staurana í 

húsveggnum sjálfum, sem ekki fer mikið fyrir. Önnur ástæða fyrir valinu á þessari tegund er að 

mjög mikilvægt er að allir varanlegir hlutar flóðavarnanna séu hannaðir með það í huga að koma í 

veg fyrir að þeir skemmist. Ef þeir skemmast þarf að vera auðvelt að skipta um skemmda hluta 

þannig að hægt sé að koma upp vörnunum þegar þess er þörf, og á góðum tíma. Þessi tegund 

flóðavarna hefur einmitt verið hannaður á þennan hátt. Varnir af þessari tegund hafa oft orðið 

fyrir valinu þegar verja á svæði gegn flóðum og þannig er komin mikil reynsla á notkun þeirra. 

Oftast hafa flóðavarnir  verið notaðar meðfram ám en einnig eru dæmi um að þær hafi verið 

notaðir sem sjóvarnir. Frekari upplýsingar um uppsetningu og notkun þessara varnargarða má 

finna í heimildum (GOH, án árs (a); GOH, án árs (b); IBS Engineeried Products Limited, án árs og 

Flood Control International, 2013).  

 

4.4.2 GEIRSGÖTULEIÐ 

4.4.2.1 LEGA FLÓÐAVARNA 

Geirsgötuleiðin gerir ráð fyrir flóðavörnum landmegin við Geirsgötu, meðfram þeim húsum sem 

standa við Geirsgötuna. Húsin sjálf verða þá notuð  sem flóðavarnir þar sem það er hægt og milli 

húsana verða færanlegar varnir. Upphafspunktur flóðavarnanna verður við Geirsgötu 6 og 8. Þar 

er landhæð í 5 m og húsin að Geirsgötu 5 til 8 veita vörn upp að Ægisgötu þar sem landhæð er 

komin upp í 7 m. Í þeirri landhæð er ekki lengur talin hætta á sjávarflóði. Frá Geirsgötu 6 eða 8 

liggja varnirnar yfir Norðurstíg, yfir Tryggvagötu og tengjast við Tryggvagötu 11. Húsin við 

Tryggvagötu 11 og 15 eru svo notuð sem varnarlína. Einnig verður Hafnarhúsið að Tryggvagötu 17 

og Tollstöðin að Tryggvagötu 19 notuð sem varnarlína. Á milli þessara húsa verður komið upp 

færanlegum flóðavörnum. Gert er ráð fyrir að hús muni rísa á bílastæðinu austan Tollstöðvarinnar, 

að Lækjargötu, og það hús notað sem varnarlína með flóðavörnum milli Tollstöðvarinnar og 

þessarar byggingar. Frá húsinu sem gert er ráð fyrir að muni rísa á bílastæðinu liggja svo flóðavarnir 

upp í Arnarhól. Þar er landhæð komin yfir 7 m þannig að ekki er gert ráð fyrir að hætta sé á 

sjávarflóði. Nánari lýsing og myndir af staðsetningu varnarlínu Geirsgötuleiðarinnar er sýnd í 

Viðauka A.  

Framhliðar þeirra húsa sem áætlað er að nota sem flóðavarnir þarf að aðlaga að nýja hlutverkinu. 

Í tilfelli meirihluta húsanna eru gluggar, hurðir og önnur op staðsett mjög neðarlega. Til þess að 

geta notað húsin sem hluta af vörnum þarf að breyta þessum opum, upp að landhæð sem 

samsvarar 6 m þar sem varnarveggir húsanna þurfa að vera í sömu hæð og færanlegu varnirnar 

milli húsanna. Það er ekki nauðsynlegt að fjarlægja alla glugga heldur má skipta um gler í þeim sem 

þola það álag sem á þá verður. Varðandi hurðir er hægt að skipta þeim út fyrir vatnsþéttar hurðir. 



 

49 
 

Hins vegar er það þannig að ef nota á vatnsþétta glugga eru þeir mjög þykkir og ekki er hægt að 

hafa opnanleg fög á þeim. Þannig er líklegt að ekki verði hægt að nota þessa tegund af gluggum 

alls staðar þar sem nauðsynlegt er að breyta gluggum á Geirsgötunni. Sama á við um vatnsþéttar 

hurðir. Ef þær eru alveg vatnsþéttar eru þær þykkar og henta ekki til að nota í íbúðarhúsum. 

Vatnsþéttar hurðir sem notaðar eru t.d. í Bretlandi í íbúðahúsum þola ekki standandi vatn upp á 

marga metra, oftast aðeins rúmlega hálfan metra. Hér verður því mælt með að færanlegar varnir 

verði einnig notaðar til að loka hurðum og gluggum við Geirsgötuna, þar sem þess gerist þörf. Á 

myndunum hér á eftir má sjá þá glugga og hurðir sem aðlaga þarf til að hægt sé að setja þar upp 

færanlegar varnir í því tilfelli að flóð skelli á. Að aðlaga þýðir hér að koma fyrir varanlegum 

festingum sitthvoru megin við gluggann eða hurðina og mögulega líka rás í götunni sem lóðréttu 

staurarnir verða festir við. Færanlegar varnir verða því staðsettar milli allra húsa og fyrir framan 

allar hurðir og glugga skv. Geirsgötuleiðinni.  

4.4.2.2 FRÁVEITUKERFIÐ 

Þar sem áætlað er að staðsetja varnarlínuna landmegin við Geirsgötu þyrfti að loka öllum lögnum 

sem renna á Geirsgötu og sjávarmegin við Geirsgötu með þar til gerðum lokum. Lokunin yrði 

aðeins tímabundin á meðan flóðið gengi yfir. Lagnirnar yrðu þá aftengdar frá dælustöðinni við 

Ingólfshöfða og dælustöðin tæki þá einungis við frárennsli frá svæðinu fyrir innan varnarlínuna. 

Þetta tryggði, eins og mögulegt er, að svæðið fyrir innan varnanna héldist þurrt.  

Loka þyrfi lögn sem liggur frá Tryggvagötu 19 og meðfram Geirsgötu þar sem lagnirnar frá 

Geirsgötu og Lækjargötu mætast. Með þessari lokun yrði lokað á rennsli frá neðsta hluta 

Geirsgötunnar. Lögnin sem þyrfti að loka hefur númerið 138947 og lokunin yrði vestan við brunn 

númer 45067. Númer fráveitulagna og brunna er skv. upplýsingakerfi Orkuveitu Reykjavíkur, 

LUKOR. Einnig þyrfti að loka fráveitulögn sem staðsett er austan við Tryggvagötu 19. Lögnin sem 

loka þyrfti hefur númerið 145419 og henni yrði lokað suðvestan við brunn númer 45085. Með 

þessari lokun yrði lokað á allt frárennsli frá Geirsgötu, helmingi Mýrargötu og allar lagnir sem 

tengjast inn að þessum svæðum. Þetta ylli því að einnig þyrfti að loka einni þverlögn sem tengist 

við lögnina á Geirsgötunni en þetta er lögn sem liggur frá Tryggvagötu meðfram Grófinni og að 

Geirsgötu. Ef þessari þverlögn yrði ekki lokað myndi sjór flæða inn um niðurfall við Tryggvagötu. 

Lögnin hefur númerið 13711 og henni yrði lokað suðvestan við brunn númer 1051.  

Lögnunum sem liggja meðfram Kalkofnsvegi, og flytja frárennsli frá svæðinu innan varnarlínunnar 

að dælustöðinni við Ingólfshöfða, yrði ekki lokað. Í því tilfelli að flóð ætti sér stað yrði þetta svæði 

undir vatni og þrýstingur á lagnirnar að utanverðu ykist. Þessar lagnir hafa númerin 12448, 138653 

og 138936. Þær tvær síðarnefndu voru lagðar árið 2006 og því gert ráð fyrir að ástand þeirra sé 

gott og innrennsli takmarkað. Því er ekki gert ráð fyrir að skoða þurfi þessar lagnir nánar.  Lögn 

númer 12448 var lögð árið 1988 og hefur ekki verið fóðruð síðan. Vegna aldurs þarf að skoða 

ástand lagnarinnar og athuga hvort nauðsynlegt þyki að fóðra hana þannig að hún geti ráðið við 

aukinn þrýsting. Loka þyrfti lögnunum sem tengjast inn á þessar þrjár lagnir meðfram Kalkofnsvegi, 

það er lögn 138931 við brunn 44759, lögn 138935 og lögn 138656 við brunn 44757.  

4.4.2.3 KOSTNAÐUR 

Færanlegu varnirnar sem settar yrðu upp yfir Norðurstíg, fyrir framan Tryggvagötu 10, 12 og 14, 

yfir Tryggvagötu, milli Tryggvagötu 15 og 17, milli Tryggvagötu 17 og 19, milli Tryggvagötu 19 og 

væntalegrar byggingar sem reisa á á bílastæðinu við hliðina á Tryggvagötu 19 og þeirri byggingu, 
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yfir Lækjargötu og upp í Arnarhól yrðu af þeirri tegund sem rætt var um í kafla 4.4.1. Kostnaður 

slíkra varna er á bilinu 95.000 – 115.000 kr per m2, hér veður reiknað með kostnaði upp á 100.000 

kr per m2. Lengd varnarlínunnar í heild sinni yrði tæplega 700 m og þar af yrði tæplega 300 m kafli 

þar sem þörf yrði á færanlegum flóðavörnum. Kostnaðurinn vegna Geirsgötuleiðarinnar er því 

áætlaður sem í minnsta lagi 100 milljónir. Innifalið í þessu kostnaðarmati eru bæði frístandandi 

varnir milli húsa og varnir fyrir glugga og hurðir. Erfitt er að meta kostnað við nauðsynlegar 

breytingar á fráveitukerfinu en þær felast í bæði varanlegum lokunum og byggingu lokumannvirkja 

ásamt verulegum breytingum á dælustöðinni við Ingólfsstræti. Líklegt er talið að heildarkostnaður 

við breytingarnar gæti numið yfir 100 milljónum króna. Því má áætla að heildarkostnaður við 

Geirsgötuleið sé á bilinu 200-300 milljónir króna. 

4.4.2.4 KOSTI OG GALLAR 

Kostir þess að staðsetja flóðavarnir landmegin við Geirsgötu er að Geirsgatan sjálf yrði opin fyrir 

umferð, á meðan sjávarstaða leyfir. Þetta myndi auðvelda rýmingu svæða vestan miðbæjarins sem 

gætu orðið illa úti í alvarlegu flóði, t.d. Seltjarnarnes, hverfið við Eiðsgranda og Ánanaust. Hins 

vegar þyrfti að loka Lækjargötu og Tryggvagötu sem gæti haft miklar afleiðingar fyrir umferð á 

svæðinu. Flóðavarnirnar ættu þó ekki að hafa mikil truflandi áhrif á mannlíf.  

Gallar þess að staðsetja varnarlínuna á þessum stað er að byggingar sem staðsettar eru 

sjávarmegin við Geirsgötu yrðu ekki varðar gegn flóði. Til þessa svæðis teljast allar þær byggingar 

sem áætlað er að reisa við Suðurbugt, Vesturbugt, Miðbakkann og Austurbakkann ásamt þeim 

byggingum sem fyrir eru við Suðurbugt. Eins og staðan er í dag er varnarlína við Geirsgötuna góður 

kostur þar sem ekki er mikið af byggingum sjávarmegin við þá línu. Varanleiki varnarlínu á þessum 

stað er hins vegar ekki mikill skipulagslega séð þar sem þörf yrði fyrir varnir fyrir nýbyggingar þegar 

uppbygging hefst á hafnarsvæðinu.  

 

4.4.3 MIÐBAKKALEIÐ 

4.4.3.1 LEGA FLÓÐAVARNA 

Upphafspunkur Miðbakkaleiðar, Hörpuleiðar og Skipulagsleiðar er við vestasta hluta 

Vesturbugtar. Þaðan liggja þær meðfram hafnarbakkanum við Vesturbugt yfir Ægisgarð og að 

hafnarbakkanum við Suðurbugt, því næst meðfram hafnarbakkanum við Suðurbugt, 

Miðbakkanum, Austurbakkanum og yfir að Seðlabanka Íslands. Nánari lýsing á Miðbakkaleiðinni 

og myndir má sjá í Viðauka B.  

4.4.3.2 FRÁVEITUKERFIÐ 

Vegna flóðavarna við Miðbakkaleið þyrfti að loka lögn 106903 sem staðsett er við Rastargötu, við 

vestasta hluta Vesturbugtar. Lokunin yrði vestan við brunn 36107. 

Loka þyrfti lögn sem staðsett er á gatnamótum Ægisgarðar og Suðurbugtar. Lögnin er númer 

161370 og henni þyrfti að loka sem næst brunni númer 57345. Loka þyrfti lögn 138656 við brunn 

44757 og ef til vill einnig lögn 138931 við brunn 44758, en sú lokun færi eftir því hvar 

flóðavarnirnar tengdust við Seðlabankann. Báðar þessar lagnir liggja við Kalkofnsveg.  
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Athuga þarf hvernig lagnir liggja í kringum brunn númer 55725 sem einnig er staðsettur við 

gatnamót Ægisgarðar og Suðurbugtar. Ekki er ljóst hvernig lagnirnar liggja eða hvert þær tengjast 

í kringum þennan brunn. Einnig þarf að athuga heimæð númer 15732 sem gengur frá 

suðausturenda Suðurbugtar og tengist inn á lögn við Geirsgötu. Ef upphaf þessarar lagnar er fyrir 

utan varnalínunnar þarf að loka henni. Það sama á við um lögn númer 163260 sem gengur 

meðfram Austurbakkanum og tengist inn á lögn í Geirsgötu.  

4.4.3.3 KOSTNAÐUR 

Heildarvegalengdin sem þyrfti að verja með færanlegum vörnum yrði um 1,2 km. Miðað við sömu 

forsendur og ræddar voru í sambandi við Geirsgötuleiðina má gera ráð fyrir að kostnaður við 

Miðbakkaleiðina sé að minnsta kosti 400 milljónir.   

4.4.3.4 KOSTIR OG GALLAR 

Varnarlína Miðbakkaleiðarinnar verndar stærra svæði en Geirsgötuleiðin og með 

Miðbakkaleiðinni eru einnig fyrirhugaðar byggingar við Suðurbugt, Vesturbugt, Miðbakka og 

Austurbakkann varðar fyrir sjávarflóðum. Harpa er hins vegar ekki fyrir innan varnalínunnar. Með 

því að hafa færanlegar varnir, sem aðeins eru settar upp þegar hætta er talin á sjávarflóði, yrði 

aðgengi að höfninni tryggt við allar venjulegar aðstæður. Einnig væri mögulegt að nota varanlegar 

varnir, t.d. glerveggi, við hafnarbakkann, en þá væri aðgengi að hafnarbakkanum verulega skert 

og aðgengi aðeins í gegnum sér útbúnar hurðir. Að loka hafnarbakkanum á þennan hátt 

samræmist ekki þeirri framtíðarsýn sem lögð er áhersla á í rammaskipulagi Reykjavíkurborgar. 

Lokun hafnarbakkanna gæti einnig haft neikvæð áhrif á mannlíf á svæðinu. Því verður mælt með 

að nota færanlegar varnir fyrir Miðbakkaleiðina, eins og aðrar leiðir.  

Auðvelt að tengja varnir sem liggja svo utarlega við aðrar framtíðar varnir við Sæbrautina og 

Eiðsgrandann. Hins vegar væri erfiðara að tengja varnarlínuna við flóðavarnir í Örfirsey  þar sem 

hluti hafnarsvæðiðs er við Örfirsey og hafnarbakkinn þar er að mestu uppbyggður. Engar 

breytingar þyrfti að gera á núverandi húsum vegna Miðbakkaleiðarinnar og hægt væri að nota 

varnirnar miðað við núverandi skipulag og einnig miðað við framtíðar uppbyggingu á 

hafnarsvæðinu. Varanleiki Miðbakkaleiðarinnar er því mikill.  

 

4.4.4 HÖRPULEIÐ 

4.4.4.1 LEGA FLÓÐAVARNA 

Hörpuleiðinni svipar mjög til Miðbakkaleiðarinnar fyrir utan að Harpa sjálf er einnig innan 

varnalínunnar. Lýsing og myndir má finna í Viðauka C.  

4.4.4.2 FRÁVEITUKERFIÐ 

Grípa þarf til sömu aðgerða varðandi Hörpuleiðina og lýst var í sambandi við Miðbakkaleiðina fyrir 

utan að það þarf ekki að loka lögn númer 138931 við brunn 44758, þar sem þessi lögn verður innan 

varnarlínunnar.  

4.4.4.3 KOSTIR OG GALLAR 

Kostir og gallar Miðbakkaleiðina eiga einnig við um Hörpuleiðina. Auk þeirrar upptalningar hefur 

Hörpuleiðin þann kost að Harpa yrði varin fyri sjávarflóði, fyrir ofan gólfhæð fyrstu hæðar. Gallarnir 
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við það að verja Hörpu með þessum hætti eru hins vegar margir og áhrifamiklir. Sá fyrsti er 

nauðsyn þess að leyfa kjallaranum að fyllast af vatni til að koma í veg fyrir skemmdir á húsinu. 

Mikill kostnaður er falinn í því að útbúa hlið við innganginn í kjallarann sem gæti lokast þegar 

ákveðinni vatnshæð er náð í kjallaranum. Einnig er það þannig að ef Harpa færi undir vatn þá yrði 

mesta tjónið tengt tæknibúnaði í kjallaranum. Þar sem nauðsynlegt er að leyfa innflæði í kjallarann 

til að koma í veg fyrir að byggingin fari á flot er ekki augljós leið til þess að koma í veg fyrir þetta 

tjón. Til þess að verja 1. hæð Hörpu og efri hæðir byggingarinnar gegn sjávarflóði þyrfti að ráðast 

í breytinar á glerhjúpnum þar sem hann er ekki hannaður til að þola standandi vatn. Breytingar á 

glerhjúpnum eru hins vegar ekki taldar æskilegar og verður ekki mælt með að ráðist verði í 

breytingar til þess að verja 1. hæðina eingöngu. Mögulegt væri að koma fyrir færanlegum vörnum 

fyrir innan glerhjúpinn og leyfa þannig vatni að komast inn í hjúpinn en ekki lengra inn í húsið sjálft. 

Hins vegar verður heldur ekki mælt með hér að þetta verði gert. Það að ráðast í framkvæmdir til 

að vernda 1. hæðina gegn sjávarflóði þegar mesta tjónið er í kjallaranum er ekki talið skynsamlegt. 

Harpa var hönnuð miðað við ákveðnar spár um sjávarborðshækkun og við hönnun var ákveðið að 

hanna ekki húsið með tilliti til frekari sjávarflóða. Hér verður mælt með að þær ákvarðanir standi 

og ekki verði gripið til aðgerða til að verja Hörpu frekar gegn sjávarflóðum.  

4.4.4.4 KOSTNAÐUR 

Kostnaður við Hörpuleiðarina er ekki metinn þar sem ekki er mælt með að þessi leið verði farin til 

þess að verja Kvosina gegn sjávarflóði.  

 

4.4.5 SKIPULAGSLEIÐIN 

4.4.5.1 SÉRSTAÐA 

Sú mikla uppbygging sem áætluð er á hafnarsvæðinu býður upp á mikilvægan möguleika varðandi 

að verja byggðina fyrir sjávarflóðum. Skipulagt er að byggja upp nær samfellda byggð við 

hafnarbakkann og því er hægt strax á skipulagsstigi að gera ráð fyrir flóðavörnum. Kostir þess að 

gera ráð fyrir flóðavörnum á skipulagsstigi eru ótal margir. Mun auðveldara er að fella 

flóðavarnirnar inn í hönnunina á þessu stigi, fella þá inn í umhverfið og hanna þá á þann hátt að 

ekki þarf mikið að fara fyrir þeim. Með þessu móti er komið í veg fyrir að bæta þurfi við vörnum 

eftir á sem erfitt getur verið að skapa samstöðu um og erfiðara en ella er að hanna þannig að þær 

passi inn í umhverfið. Mikil andstæða getur skapast um flóðavarnir þar sem íbúum finnst oft að 

flóðavarnir birgi þeim útsýni og eyðileggi gæði umhverfisins. Ef gert er ráð fyrir flóðavörnum á 

skipulagsstigi má koma í veg fyrir þessa umræðu. 

Sérstaða Skipulagsleiðarinnar felst í því að hanna þau hús sem fyrirhugað er að reisa á 

hafnarsvæðinu á næstu árum með tilliti til flóðavarna, á meðan Geirsgötu-, Miðbakka- og 

Hörpuleiðin  byggja á því að setja upp flóðavarnir annað hvort á milli núverandi húsa eða meðfram 

hafnarbakkanum. Skipulagsleiðin notar húsin sjálf sem varnarvegg og á milli húsanna verða 

staðsettar færanlegar varnir. Margir möguleikar eru inni í myndinni til þess að hanna húsin þannig 

að þau geti einnig þjónað hlutverki flóðavarna. Hér að neðan verða taldir upp nokkrir möguleikar: 

i. Hanna má húsin þannig að þéttur og heill veggur sé staðsettur á ákveðnum stað í 

húsinu sem næði milli þverhliða hússins. Sambærilegur veggur þyrfti að vera til 
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staðar í öllum húsum sem næst standa sjónum og á sambærilegum stað. Ástæðan 

fyrir mikilvægi þess að heilu veggirnir séu staðsettir á sambærilegum stað í hverju 

húsi er að færanlegu varnirnar milli húsana þyrfti að staðsetja milli þessara veggja 

í hverju húsi. 

ii. Hanna má framhliðar húsanna með flóðavarnir í huga þannig að útveggirnir þjóni 

hlutverki varna. Ekki væri hægt að hafa venjulega glugga á neðstu hæðinni en hins 

vegar væri mögulegt að hafa þar glugga sem þola standandi sjó og mögulega 

einhverja öldu.  

iii. Sambærilega útfærslu og ii. má hanna fyrir afturhlið húsanna, landmegin. 

 

4.4.5.2 LEGA FLÓÐAVARNA 

Flóðavarnirnar væru innbyggðir í húsin sem fyrirhugað er að reisa meðfram Vesturbugt, 

Suðurbugt, Miðbakka og Austurbakka (sjá mynd 39). Frá byggingunum við Austurbakka má tengja 

færanlegu varnirnar við suðvesturhorn Hörpu og þaðan yfir Kalkofnsveg að Seðlabankanum. Annar 

möguleiki væri að hækka landhæð Kalkofnsvegar, á svipaðan hátt og lýst verður hér á eftir 

varðandi Kost 2: Hækkun lands (sjá kafla 4.5). Á þennan hátt má koma í veg fyrir að hafa færanlegar 

varnir sem ganga þvert á Kalkofnsveg. Margir möguleikar eru í stöðunni en hér verður mælt með 

að færanlegar varnir verði notaðir frá Austurbakkanum, meðfram hliðum húsanna við 

Austurbakkann milli Austurbakkans og Hörpu og svo yfir Kalkofnsveg. Að hækka Kalkofnsveg 

mundi fela í sér meiri kostnað en að hafa færanlegar varnir yfir veginn.   

Þar sem hús eru nú þegar staðsett við Suðurbugt er þörf fyrir sérstakar lausnir fyrir þann hluta. 

Annað hvort væri hægt að koma fyrir glerveggjum við hafnarbakkann sem tengjast við færanlegu 

varnirnar, sem svo tengjast nýju byggingunum. Einnig væri hægt að aðlaga framhliðar húsanna við 

Suðurbugt og tengja húsin sjálf við færanlegu varnirnar. Hér verður hins vegar einnig mælt með 

að nota færanlegar varnir, meðfram hafnarbakkanum við Suðurbugt. Það er einfaldasta lausnin og 

einnig sú sem fer minnst fyrir við venjulegar aðstæður.  
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                Mynd 39: Yfirlit yfir nýju byggingarsvæðin við höfnina (Reykjavíkurborg, 2013). 

 

4.4.5.3 FRÁVEITUKERFIÐ 

Grípa þarf til sömu aðgerða varðandi fráveitukerfið fyrir Skipulagsleiðina og lýst var í sambandi við 

Miðbakkaleiðina. 

4.4.5.4 KOSTNAÐUR 

Lengd færanlegu varnanna milli þeirra bygginga sem áætlað er að reisa við Vesturbugt, Suðurbugt, 

Miðbakkann og Austurbakkann er ekki hægt að skilgreina nákvæmlega þar sem ekki er ennþá vitað 

hvernig byggingarnar koma til með að líta og hversu mikið bil verður á milli þeirra. Hér verður því 

þessi lengd metin sem 500 m til þess að geta áætlað kostnað. Kostnaður vegna færanlegu 

varnanna yrði þá um 130 milljónir. Auka kostnaður vegna hönnunar bygginganna við 

hafnarbakkann þannig að þær geti einnig þjónað hlutverki flóðavarna verður hér metinn sem 

óverulegur í því tilfelli að farin verður leið (i) sem lýst var hér að ofan. Hins vegar þyrfti að gera ráð 

fyrir kostnaði vegna glugga sem þola standandi vatn á framhlið ef leið (ii) yrði valin. Kostnaður 

vegna Skipulagsleiðarinnar yrði því að minnsta kosti 150 milljónir auk um 100 milljóna vegna 

breytinga á fráveitu eða alls 250 milljónir.  

4.4.5.5 KOSTI OG GALLAR 

Eins og áður var nefnt felast miklir möguleikar í því að gera ráð fyrir flóðavörnumvið hönnun þeirra 

bygginga sem fyrirhugað er að reisa við höfnina í Reykjavík. Flóðavarnirnar geta með þessu móti 

orðið mun eðlilegri hluti af heildarútliti svæðisins og með því að gera ráð fyrir vörnum strax á 

skipulagsstigi má koma í veg fyrir mikið af þeim deilum sem mögulegt er að komi upp þegar 

flóðavarnir eru hannaðar fyrir byggð sem nú þegar er til staðar. Kostnaði er einnig haldið í lágmarki 

með þessum hætti þar sem ekki þarf að endurhanna hús sem þegar eru til staðar til þess að þau 

geti einnig þjónað tilgangi flóðavarna.  

Hvað Miðbakka- og Hörpuleiðina varðar er auðvelt að tengja flóðavarnir sem liggja svo utarlega 

við aðra framtíðarvarnir, meðfram Sæbrautinni og Eiðsgranda. Erfiðara væri að halda áfram með 

þær út í Örfirsey. Þó væri ekki hægt að klára flóðavarnirnar fyrr en öll svæðin við höfnina eru 

uppbyggð. Hins vegar er staðreyndin sú að sjávarstaðan hækkar hægt og breytingar gerast á 
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löngum tíma. Því má vel gera ráð fyrir að hægt sé að bíða með að koma fyrir flóðavörnum þangað 

til að búið er að byggja upp nýju svæðin við höfnina.  

Annar ókostur við Skipulagsleiðina er flækjustigið við að koma færanlegu vörnunum fyrir, líkt og 

fyrir Geirsgötuleiðina og Miðbakkaleiðina.  

Kostur 1 gerir ekki ráð fyrir að vatn sem kemst yfir flóðavarnirnar sé dælt aftur yfir þær á meðan 

flóðaatburður stendur yfir. Í því tilfelli að vatn komist yfir varnirnar má dæla vatninu frá þegar 

atburður hefur gengið yfir.  

 

4.5 KOSTUR 2 – HÆKKUN LANDS 

Hafnarbakkar eru yfirleitt hækkaðir eftir þörfum til að vega upp á móti hækkandi sjávarstöðu. Hins 

vegar er erfitt að hækka hafnarbakka þegar byggð er komin alveg að bakkanum. Það væri því 

skynsamlegt að nýta tækifærið þegar uppbygging hefst á hafnarsvæðinu  til þess að leggja áherslu 

á að verja nýju og gömlu byggðina fyrir sjávarflóðum með því meðal annars að hækka 

hafnarbakkana.  

Kostur 2 byggir á því að verja Kvosina og nýju byggingarnar við höfnina með hækkun lands. Eins 

og komið hefur fram er hæð Mið- og Austurbakkans í dag 3,53 m og líklegt er að stór flóð verði allt 

að 4,4 m árið 2100. Því þyrfti að hækka hafnarbakkana um allt að metra til að veita vörn gegn 

stórum flóðum fram að árinu 2100. Einnig er ráðlagt að hækka landhæð á nýju 

uppbyggingarsvæðunum við höfnina, Vesturbugt, Miðbakkanum og Austurbakkanum. Landhæð 

yrði þannig mest við hafnarbakkann og lækkaði svo niður í átt að Geirsgötunni þannig að 

landhæðin við Geirsgötuna væri sú sama og hún er í dag. Þannig þyrfti einnig að lækka hæð 

húsanna sem fyrirhugað er að byggja við hafnarbakkann þannig að þau yrðu ekki hærri en aðrar 

byggingar á svæðinu. Efsti hluti Vesturbugtar, við Mýrargötuna, er í 7 m hæð. Því þyrfti aðeins að 

hækka hluta Vesturbugtar. Allur Mið- og Austurbakkinn er í dag í sömu landhæð og 

hafnarbakkarnir. Öll þessi svæði þyrfti því að hækka. Erfiðast verður að eiga við þann kafla þar sem 

Miðbakkinn og Austurbakkinn mætast í 90° horni en sá staður er einungis tæplega 30 m frá 

Geirsgötunni. Geirsgötuna þyrfti hins vegar að hækka, vegna breytinga á Lækjargötu sem verður 

lýst hér á eftir, því yrði Geirsgatan hærri á þessum stað eftir breytingar en hún er í dag og nálægt 

þeirri landhæð sem hafnarbakkarnir yrðu eftir breytingar. Þannig yrði komið í veg fyrir að mikil 

breyting á landhæð yrði á þessum stutta kafla milli Geirsgötunnar og hafnarbakkans, þar sem 

Miðbakkinn og Austurbakkinn mætast. Á mynd 40 má sjá þau svæði þar sem þyrfti að hækka 

landhæð skv. Kosti 2.  
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Ekki er hægt að hækka landhæð við Suðurbugt þar sem það svæði er nú þegar uppbyggt. Efsti hluti 

Suðurbugtar er í landhæð um 4-5 m. Því er möguleiki að aðlaga húsin sem staðsett eru við 

Suðurbugt þannig að þau þyldu að verða undir vatni við flóðaatburð. Hér verður hins vegar mælt 

með því að koma fyrir færanlegum eða varanlegum vörnum sem tengdust við byggingar á 

hækkuðu landsvæðunum við Vesturbakkann annars vegar og við Miðbakkann hins vegar.  

Vegna breytinga á landhæð við höfnina yrði einnig nauðsynlegt að hækka Lækjargötuna frá 

gatnamótum við Bankastræti til þess að koma í veg fyrir að vatn geti flætt inn meðfram 

Lækjargötunni, milli hækkaðs lands við Austurbakkann og Arnarhóls, við flóðaatburð. Við 

Bankastræti er Lækjargatan í landhæð um 4 og við Hörpu er Kalkofnsvegur í landhæð um 5 m. 

Ráðlagt er að hækka Lækjargötuna frá gatnamótunum við Bankastræti að gatnamótunum við 

Geirsgötuna upp í að minnsta kosti landhæð 4,4 m og halda svo áfram með hækkunina að Hörpu 

þar sem gatan væri í sömu landhæð og hún er nú. Einnig þyrfti því að hækka Geirsgötuna við 

gatnamótin við Lækjargötu og Kalkofnsveg upp í landhæð 4,4 m. 

Til þess að koma í veg fyrir að sjór sem kæmist yfir bryggjukantinn safnaðist saman í lágpunktum 

fyrir innan nýju hverfin við höfnina mætti gera skurð/tjörn svipaða og nú er fyrir framan Hörpu, 

með gangbrautum yfir, til þess að taka á móti því vatni. Þar gæti sjór safnast saman í því tilfelli að 

sjór kæmist yfir landfyllinguna í nýju hverfunum. Tilgangur þessarar tjarnar væri þó aðeins að taka 

á móti litlu magni af vatni og því gæti svo verið dælt eða komið með öðrum hætti aftur í sjó þegar 

viðkomandi flóðaatburður gengi yfir.  

 

 

Mynd 40: Svæðin þar sem hækka þyrfti landhæð skv. kosti 2. Einnig eru varnir við Suðurbugt sýndar.  
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4.5.1 FRÁVEITUKERFIÐ  

Við hækkun landsins er gert ráð fyrir mikið breyttri afvötnun gatna og einnig lokunum á lögnum 

sambærilegum þeim sem áður hefur verið lýst varðandi aðra kosti. 

 

4.5.2 KOSTNAÐUR 

Útreikningar á kostnaði miðast hér við að veita vörn gegn sjávarflóðum upp að 4,4 m hæð. Hins 

vegar er einnig möguleiki á því að hækka landið meira, upp að hönnunarflóði 6 m, en kostnaður 

myndi þá hækka að sama skapi.   

Kostnaður við þennan kost felst í þeim breytingum á þegar frágengnu yfirborði sem gera þyrfti 

ásamt breytingum á hafnarmannvirkjum. Þar sem framkvæmdir yrðu gerðar í mörgum áföngum 

yfir langan tíma má segja að verulegur hluti kostnaðarins félli hvort eð er til vegna endurnýjunar . 

Einungis hækkunin sjálf, þ.e. breyting á viðleguköntum og fyllingar og slíkt, gæti talist sem 

kostnaður vegna aðgerða til að verjast flóðum. 

Til að geta sett þennan kost í tölulegt samhengi við aðra kosti þarf að horfa til þess að mestur 

kostnaðurinn félli til síðar en í öðrum kostum. Hér verður kostnaður við þennan kost metinn til 

núvirðis um 300 milljónir króna og er þá helst horft til mikils kostnaðar við hækkun á 

viðleguköntum í framtíðinni og við breytingar í skólpdælustöðinni við Ingólfsstræti. 

 

4.5.3 KOSTIR OG GALLAR 

Aðalkosturinn við hækkun lands er að ekki er þörf fyrir langa línu færanlegra flóðavarna. 

Landhæðin veitir vörn gegn sjávarflóði og ekki þarf að breyta eða endurhanna hús til þess að þau 

geti þjónað hlutverki flóðavarna. Hækkun lands hefði heldur ekki neikvæð áhrif á mannlíf á 

svæðinu og aðgengi að hafnarsvæðinu yrði ótakmarkað. Ókosturinn við leiðina er helst fólgin í því 

að erfitt er að hrófla mikið í hæðum gatna í áföngum. 

 

4.6 KOSTUR 3 – LOKUN HAFNARINNAR 

4.6.1 SÉRSTAÐA OG ATHUGUN Á MISMUNANDI TEGUNDUM LOKANNA 

Á þó nokkrum stöðum við Atlantshafið hafa verið notaðar varanlegar flóðavarnir sem hægt er að 

loka eftir þörfum. Flóðavarnir af þessari tegund eru í flestum tilfellum mun dýrari en aðrar lausnir. 

Þær hafa hins vegar þann kost að geta verndað stórt svæði gegn sjávarflóði. Í tilfelli Gömlu 

hafnarinnar í Reykjavík verður lagt til að komið verði fyrir hliði við innsiglinguna í höfnina. 

Innsiglinguna eins og hún er í dag má sá á mynd 41.  
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Mynd 41: Innsiglingin í Gömlu höfnina í Reykjavík, eins og hún lítur út í dag.  

Tilgangurinn með því að koma fyrir hliði við innsiglinguna í Reykjavíkurhöfn er að stöðva sjávarflóð 

eins utarlega og hægt er og þannig veita hafnarsvæðinu og Kvosinni sem besta vörn. Flóðavarnir 

á þessum stað hafa möguleika á því að vernda mun stærra svæði gegn sjávarflóðum heldur en þær 

lausnir sem settar hafa verið fram í kostum 1 og 2.  

Þær kröfur sem gerðar eru til mannvirkis af þessu tagi eru margar. Þær helstu eru að leyfa þarf 

skipaumferð inn og út úr höfninni þegar varnirnar eru opnar, en einnig þarf að tryggja vatnsskipti 

(þversniðsflatarmál) og för fiska (þversniðsflatarmál og straumhraði). Taka þarf tillit til margvíslegs 

álags á mannvirkið, t.d. ölduálags, sjávarfalla, áhlaðanda, vindálags og ef til vill árekstrar. Hönnun 

varna af þessari tegund er mun flóknari heldur en flestar aðrar varnir og taka þarf tillit til mun fleiri 

þátta. Því verður hér ekki farið út í hönnun á flóðavörnum fyrir innsiglinguna í höfnina í Reykjavík 

heldur skoðað hvaða tegundir varna koma til greina og  útfærslur bornar saman og heimfærðar á 

aðstæður hér svo bera megi saman kostnaðinn. Þar sem ekki verður farið út í hönnun varna við 

innsiglinguna þá verður heldur ekki ákveðið hversu hár hann ætti að vera. Ákveða þyrfti þessa hæð 

í hönnunarferlinu.  

Thames flóðavörnunum var stuttlega lýst í kafla 3.2 um flóðavarnir í Bretlandi. Hlið þessara varna 

kallast geislahlið (e. radial gates) og þau annað hvort lyftast upp frá botninum eða síga niður þegar 

loka þarf flóðavörnunum. Fyrri myndin á mynd 42 sýnir hvernig flóðavarnirnar líta út þegar þær 

eru opnar og seinni myndin þegar þær eru lokaðar.  
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Mynd 42: Thames flóðavarnirnar, opnar og lokaðar (Encclopædia Britannica, 2012).  

Kostir flóðavarna af þessari tegund eru að hægt er að spanna langt bil og varnirnar taka lítið pláss. 

Viðhald er einnig auðvelt þar sem hægt er að reisa hliðin upp, yfir vatnsyfirborðið, og þannig 

lagfæra það sem þarf. Gallar þessarrar tegundar eru einna helst að laust efni getur lagst yfir 

grunninn, þar sem hliðin liggja þegar varnirnar eru opnar og tæring á hliðunum sjálfum. 

Maeslant flóðavörnunum var lýst í kafla 3.3.um flóðavarnir í Hollandi. Þessar flóðavarnir hafa 

svokölluð geirahlið (e. sector gates) og liggja hliðin á landi þegar varnirnar eru opnar. Aðra mynd 

af þessum flóðavörnum má sjá á mynd 43.  

 

Mynd 43: Maeslant flóðavarnirnar í Hollandi (Kompetiblog, 2012) 

Kostir flóðavarna af þessari tegund er að þær geta spannað langt bil, og ef hliðin eru í þurrkví 

auðveldar það viðhald, auk þess sem vandamál varðandi laust efni á botninum eru úr sögunni. 

Gallar þessarar tegundar flóðavarna eru hins vegar flækjustig mannvirkisins, flóðavarnirnar taka 

mikið pláss og allt álag er í tveimur punktum. 

MOSE verkefnið kallast flóðavarnir sem verið er að setja upp í Feneyjum. Þessar varnir hafa 

blökuhlið (e. flap gates) sem lyftast upp af botninum þegar loka þarf flóðavörnunum (sjá á mynd 

44).  
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Mynd 44: MOSE flóðavarnirnar í Feneyjum (Wikipedia, án árs).  

Kostir flóðavarna af þessari tegund er að þær eru ekki sjáanlegar þegar þær liggja niðri á botninum, 

þær taka lítið pláss og engin takmörkun er á lengd varnarlínunnar. Gallar við þessa garða eru að 

viðhlad getur reynst erfitt, mikið álag er á hjörunum og þeir eru viðkvæmir fyrir titringi.  

Panamaskurðinum er lokað með svokölluðum rennihliðum (e. rolling gates) (sjá á mynd 45).   

 

Mynd 45: Rennihliðin við Panamaskurðinn (IV, án árs) 

Kostir við flóðavarnir af þessari tegund er að þær þola mikið álag og hugmyndin er einföld. 

Gallarnir eru hins vegar að lengd varnarlínunar er takmörkuð, þær taka mikið pláss við enda 

varnanna og brautir á botni eru viðkvæmar fyrir aðskotahlutum.  

Ramspol flóðavarnirnar í Hollandi eru uppblásanlegar (e. inflateble barrier). Þær eru fylltar með 

vatni og lofti þegar loka þarf flóðavörnum en liggja á botninum þegar ekki er þörf fyrir þær (sjá á 

mynd 46).  
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Mynd 46: Ramspol flóðavarnirnar í Hollandi (Innovative Projects, án árs). 

Kostir við uppblásanlegar varnir er að þær eru ekki sjáanlegar þegar þær eru ekki uppblásnar, 

vandamál varðandi efnaflutning af botni eru ekki mikil og beinn flutningur er á álagi. Gallar við 

flóðavarnir af þessari tegund er að þær eru ekki hentugar í djúpu vatni, viðhald er erfitt og þær 

geta skaðast illa ef skip rekast á þær.  

Varðandi stærð hafnarmynnisins við höfnina í Reykjavík yrði nauðsynlegt að íhuga að minnka 

breidd innsiglingarinnar ef til þess kæmi að fara á út í frekari hönnun á flóðavörnum á þessum 

stað. Saga Pearl II er stærsta skemmtiferðaskipið sem lagðist að Miðbakkanum sumarið 2014. 

Þetta skip er 18000 BTN,  23 m breitt og 170 m langt. Þetta er með allra stærstu skipum sem sigla 

um hafnarminnið en til samanburðar er breidd V/S Þór 16 m og lengd þess er 94 m 

(Landhelgisgæslan, án árs (b); Cruise Ships, án árs; Faxaflóahafnir, 2013). Því virðist ekkert því til 

fyrirstöðu að minnka op hafnarinnar niður í 80 m og jafnvel væri hægt að minnka opið enn meira. 

Þetta fer allt eftir stefnu Faxaflóahafna og kröfum þeirra en verður vissulega að skoða í samhengi 

við skipulag á svæðinu og kostnað við byggingu flóðavarna sem verða ódýrari eftir því sem opið 

minnkar. 

 

4.6.2 KOSTNAÐUR  

Kostnaðarbil vegna flóðavarna af þeirri tegund sem hér hefur verið rætt um er mjög breitt og fer 

aðallega eftir tegund lokunar og staðbundnum aðstæðum, t.d. til grundunnar. Kostnaður vegna 

lokunnar innsiglinarinnar í Gömlu höfnina í Reykjavík er metinn á bilinu 9-70 milljarðar. Þetta bil 

byggist á framreiknuðum endanlegum kostnaði flóðavarna sem nú þegar hafa verið byggðar. Inn í 

þessa útreikninga hefur ekki verið tekinn kostnaður vegna reksturs og viðhalds né kostnaðar vegna 

lokunnar flóðavarnanna.  

 

4.6.3 VAL Á FLÓÐAVÖRNUM 

Kostnaðarmat gefur til kynna að kostnaður við rennihlið við innsiglinguna sé hagkvæmasta lausnin 

og því verður þessari lausn lýst hér frekar.  
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Byggja þyrfti þurrkví á norðurhlið Ingólfsgarðs þar sem hliðið yrði geymt þegar það væri ekki í 

notkun, en það myndi auðvelda viðhald og minnka slit. Við enda þurrkvíarinnar yrði lítið hlið sem 

héldi vatninu úti. Þegar von er á flóðaatburði er vatni hleypt í kvína þannig að hliðið flýtur upp. 

Ýmsar leiðir eru til að loka hafnarmynninu en ein hugmynd væri að á hliðinu væri búnaður sem 

gerði dráttarbáti kleift að draga hann yfir hafnarmynnið. Með þessu móti væri engin þörf á tölvu 

eða vélbúnaði og kostnaður vegna viðhalds því minnkaður til muna miðað við það sem þekkist 

annarsstaðar. Á mynd 47 má sjá hvernig koma mætti fyrir rennihliði við innsiglinguna í Gömlu 

höfnina í Reykjavík.   

 

Mynd 47:  Rennihlið við Gömlu höfnina í Reykjavík.  

Jafna þarf botninn í hafnarmynninu og er algengt að komið sé fyrir steyptum þröskuldi, kostnaður 

og útfærsla á þessum hluta mannvirkisins fer mikið eftir því hve djúpt er niður á fast berg. Ef það 

reynist djúpt þarf að notast við stauraundirstöður. Oft er notast við forsteyptar fljótandi 

steypueiningar (e. caisson) og er það eitthvað sem mætti skoða. Það verður þó að ganga úr skugga 

um að þröskuldurinn uppfylli kröfur um lágmarksdýpi. Önnur vandamál geta komið upp, svo sem 

í sambandi við efnisflutning í hafnarmynninu en þröskuldinn þyrfti að hreinsa ef laust efni sest á 

hann milli þess sem flóðavörnunum er lokað. Maeslant flóðavarnirnar í Hollandi eru staðsettar í 

skipaskurði sem liggur inn að höfninni í Rotterdam, efnisflutningar eru einhverjir en það er leyst 

þannig að áður en hliðunum er slakað alveg niður að botni eru þau látin bíða í um 0,5-1 m hæð 

yfir botninum í klukkustund en hæðarmunur veldur því að straumhraðinn undir hliðin er nægur til 

að skola burt lausu efni. 

Þar sem að gæti reynst að hreinsa þröskuldinn ef á honum er hak sem tæki upp krafta ásamt 

hliðarveggjunum má skoða aðra útfærslu á sömu tegund hliðs en það er rennihlið, eða flothlið, 

sem er bogadregið og rennur inn í bogadregna kví á vesturhlið Ingólfsgarðs samsíða 

siglingarleiðinni. Með þessu móti væri burðarvirkið betur úr garði gert til að taka upp vægi og 

krafta sem verk á mitt hafið (sjá mynd 48). 
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Mynd 48: Bogadregið rennihlið við Gömlu höfnina í Reykjavík.  

Höfnin er lítil og atburðir geta varað í töluverðan tíma og því þarf að kanna vandlega hve vel þyrfti 

að þétta veggina en það getur haft áhrif á kostnaðinn. Tengingar við nærliggjandi flóðavarnargarða 

þyrfti að taka til greina og ef til vill væri nauðsynlegt að gera vestari brimvarnargarðinn þannig úr 

garði gerðan að umferð á framkvæmdatíma gæti farið um hann þar sem reisa þarf hluta 

mannvirkisins þeim megin.  

Á mynd 49 má sjá hvernig geirahlið (e. sector gates) myndu koma út í höfninni í Reykjavík. Þó að 

hér verði ekki mælt með að þessi leið yrði farin er áhugavert að sjá útfærsluna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 49: Geirahlið við Gömlu höfnina í Reykjavík.  
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Ef farið væri í frekari útfærslu á þessari lausn þyrfti til að byrja með að kanna jarðfræði svæðisins 

en það hefur mikil áhrif á kostnað og útfærslu grundunar mannvirkisins. Kennialda við 

hönnunaraðstæður ásamt nánari skilgreiningum á álagi þurfa að liggja fyrir svo meta megi stærð 

og umfang hliðsins. Einnig þarf að huga að tengingum við núverandi garða og fá uppgefið þær 

kröfur sem gerðar eru til dýpis og breiddar í hafnarmynninu á komandi árum. Núverandi garðar 

sem liggja báðum megin við innsiglinguna í höfnina þyrfti að hækka þannig að hæð þeirra væri sú 

sama og hæð hliðsins í innsiglingunni. Þannig væri skynsamlegt að hækka varnargarðana sem liggja 

í kringum Örfirsey og þá sem liggja meðfram Sæbrautinni. Ef garðarnir við Sæbraut væru ekki 

hækkaðir þyrfti að koma fyrir færanlegum vörnum yfir Kalkofnsveg til þess að koma í veg fyrir að 

sjór gæti streymt inn í Kvosina þaðan.  

 

4.6.4 FRÁVEITUKERFIÐ 

Ekki þyrfti að breyta fráveitukerfinu í Kvosinni á neinn hátt vegna lokunar hafnarinnar ef 

varnargarðar við Sæbraut yrðu hækkaðir. Hins vegar þyrfti að gera ráðstafanir varðandi 

dælustöðina við Ingólfsstræti ef nota ætti færanlegar varnir yfir Kalkofnsveg.  

 

4.6.5 KOSTIR OG GALLAR 

Það að loka höfninni á þann hátt sem hér var lýst hefur marga kosti í för með sér. Ekki þarf að 

breyta byggðinni á neinn hátt né aðlaga byggingar. Öll nýju hverfin við höfnina eru vernduð fyrir 

sjávarflóði, ásamt Hörpu. Þessi kostur er því sá eini sem verndar Hörpu fyrir sjávarflóði ásamt 

kjallaranum. Hafnarvarnargarðurinn sem liggur við innsiglinguna nær alveg meðfram austurhlið 

Hörpu. Með því að hækka hann er Harpa vernduð gegn sjávarflóði. Þar sem hafnarvarnargarðarnir 

við hliðina á innsiglingunni yrðu hækkaðir yrði auðvelt að halda áfram með hækkun 

varnargarðanna í sitthvora áttina, að Sæbrautinni og Örfirsey.  

Aðgengi að hafnarbakkanum væri óskert, bæði við venjulegar aðstæður og þegar flóðaatburður 

ætti sér stað. Ekki þyrfti að huga að flóðavörnum við hönnun bygginganna sem fyrirhugað er að 

reisa við Vesturbugt, Suðurbugt, Miðbakkann og Austurbakkann sem myndi veita hönnuðum aukið 

frelsi varðandi útfærslu.  

Helsti galli við kostinn er gríðarhár kostnaður sem erfitt er að réttlæta vegna þess hve lítið svæði 

er varið miðað við sambærileg svæði erlendis þar sem slíkar lokanir hafa verið gerðar. 
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5 NIÐURSTÖÐUR 

5.1 VÁIN 

Ógnin sem stafar af sjávarflóðum í Kvosinni er tvíþætt; annars vegar vegna aftakaflóða í ætt við  

Básendaflóðið, sem ættu að vera mjög ólíkleg, og hins vegar vegna minni en tíðari flóða. Á mynd 

50 má sjá aðstæður í Kvosinni og Örfirisey eins og þær eru í dag og til samanburðar má sjá á mynd 

51 hvernig aðstæður myndu vera við 6 m hátt flóð. Flóð af þessari stærðargráðu er á við 

Básendaflóð framreiknað til ársins 2100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 51: 6 m flóð við Gömlu höfnina og Kvosina, án flóðavarna (Studio Granda, 2013).  

Mynd 50: Aðstæður í dag í Kvosinni og við Gömlu höfnina í Reykjavík (Studio Granda, 2013). 
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Meðal stórstraumsflóð er í dag 2,18 m en hæsta flóð sem mælt hefur verið var 3,27 m. Mat á 

langtímaþróun sjávarstöðu í Reykjavík fram til ársins 2100 gerir ráð fyrir að sjávarstaða muni 

hækka um 0,6-1,2 m. Líklegt er því að meðalstórstraumsflóð verði um 2,8-3,4 m árið 2100 og 

framreiknaður atburður á borð við Básendaflóðið yrði árið 2100 í kringum 5,8-6,4 m. Núverandi 

hæð hafnarbakkanna við Mið- og Austurbakkann er hins vegar 3,53 m.  

Eðlilegast væri að leggja áherslu á að verja Kvosina gegn minni flóðunum sem hafa tíðan 

endurkomutíma en ekki að reyna að verjast aftakaflóðum á borð við Básendaflóðið. Í dag eru flóð 

sem talin eru stór rúmlega 3 m og flóðaannálar sýna að þessi stærðargráða á flóðum er alls ekki 

óalgeng, með endurkomutíma í kringum 10 ár. Þetta eru flóðin sem skynsamlegast þykir að verjast. 

Miðað við væntanlega langtímaþróun sjávarstöðu má gera ráð fyrir að flóð af þessari stærðargráðu 

verði í kringum 3,8-4,4 m árið 2100. 

 

5.2 VÆNTANLEGT TJÓN 

Flóð í kringum 3,8-4,4 m myndi valda þó nokkru tjóni í Kvosinni ef tekið er mið af núverandi 

aðstæðum á svæðinu. Um 120 byggingar fengju á sig vatn en einnig yrði tjón á ýmsum 

veitukerfum, götum og yfirborðsfrágangi. Rekstrarstopp ylli einnig miklu tjóni fyrir fjölda fyrirtækja 

og stofnana. Talið er að kostnaður vegna þess tjóns af þessari stærðargráðu gæti legið á bilinu 300 

- 700 milljónir króna. 

Ef flóðhæðin næði 6 m hæð næði það til um 140 bygginga og næði hærra á byggingarnar. Tjón á 

veitukerfum yrði einnig umfangsmeira og er talið að kostnaður vegna slíks flóðs gæti legið á bilinu 

500 – 1.000 milljónir króna. 

Til samanburðar er vátryggingafjárhæð allra þeirra bygginga sem 6 m flóðið myndi ná til um 80 

milljarðar króna. 

 

5.3 TILLAGA AÐ VÖRNUM FYRIR KVOSINA 

Í kafla 4 varð gerð grein fyrir þremur mismunandi kostum við að verja Kvosina gegn sjávarflóði. 

Kostur 1 byggist á færanlegum flóðavörnum og skiptist sá kostur í fjórar mismunandi leiðir; 

Geirsgötuleiðina, Miðbakkaleiðina, Skipulagsleiðina og Hörpuleiðina. Þessar fjórar leiðir byggjast 

á mismunandi varnarlínum og útfærslum af færanlegum flóðavörnum. Stærðargráða kostnaðar 

vegna flóðavarna skv. Kosti 1 er 200-400 milljónir. Þessi kostnaður miðast við flóðavarnir sem verja 

Kvosina gegn 6 m háu flóði með færanlegum flóðavörnum. Hér er hins vegar ekki tekið tillit til 

kostnaðar vegna uppsetningar, flutninga né viðhalds á flóðavörnunum. Kostur 2 byggist á því að 

hækka hafnarbakkana við Vesturbugt, Miðbakkann og Austurbakkann og landhæð á þessum 

svæðum. Kostnaður vegna þeirrar leiðar er metinn að minnsta kosti 250 milljónir miðað við 

hækkun upp í 4,4 m. Kostur 3 byggist á því að loka innsiglingunni í höfnina með rennihliði. 

Kostnaður vegna þessara aðgerða er metinn að minnsta kosti yfir  10 milljarðar.  

Kostur 3 sem felst í lokun hafnarinnar hefur fjölda kosta umfram aðrar tillögur. Mannlíf í 

miðbænum verður ekki fyrir áhrifum af lokun flóðavarnanna og aðgengi að hafnarbökkunum 
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verður ávallt óskert. Þetta er einnig eini kosturinn sem býður upp á þann möguleika að verja 

Örfirsey gegn sjávarflóðum. Allar tillögu sem byggja á því að nota færanlega varnargarða hafa þann 

ókost að þegar loka þarf flóðavörnunum verður aðgengi að hafnarbökkun skert og umstang fylgir 

því að koma færanlegu flóðavörnunum fyrir. Einnig er hægt að hanna húsin við hafnarbakkann án 

allra takmarkanna vegna sjávarflóðavarna og engin ummerki verða um flóðavarnir á 

hafnarbökkunum. Lokun hafnarinnar er hins vegar einnig langdýrasti valkosturinn.  Þrátt fyrir kosti 

þess að loka innsiglingunni í höfnina er ekki hægt að mæla með að hún verði útfærð í Kvosinni í 

Reykjavík. Áætlaður kostnaður er of mikill til þess að hagkvæmt sé að koma fyrir flóðavörnum af 

þessu tagi. Þó að þessi leið hafi margoft verið farin til að verja landsvæði gegn flóði á öðrum 

stöðum í heiminum þarf hér að taka tillit til smæðar svæðisins og þeirrar staðreyndar að tjón vegna 

flóða á svæðinu er aðeins brot af kostnaði vegna lokunar hafnarinnar.  

Einnig er það svo að áætla má að kostnaður vegna flóðavarna skv. Kosti 1 og 2, með öllu inniföldu, 

verði einnig töluvert hærri en væntanlegt tjóni vegna hönnunarflóðs. Auk þess fylgir notkun 

færanlegra flóðavarna ávallt ákveðin áhætta. Þegar þessar varnir virka sem skyldi veita þær 

fyrirtaks vörn gegn sjávarflóðum en hins vegar verður ekki mælt með því að nota færanlegar 

flóðavarnir á þann hátt sem Kostur 1 gerir ráð fyrir. Vegalengd færanlegra flóðavarna skv. Kosti 1 

þykir of löng og varnirnar ekki nógu traustvekjandi. Til þess að þessar varnir veiti vörn gegn 

sjávarflóði þarf allt að virka sem skyldi varðandi skipulag uppsetningar og viðhald mismunandi 

hluta flóðavarnanna þarf að vera óaðfinnanlegt. Ef einhver einn hluti varnanna virkar ekki sem 

skyldi geta flóðavarnirnar ekki veitt neina vörn gegn sjávarflóði. Tjón vegna brostina flóðavarna 

hefur möguleika til að verða mun meira en tjón vegna sjávarflóðs ef flóðavarnir höfðu ekki verið 

til staðar. Ástæðan er að flóðavarnirnar gefa þá falska vörn og líklegt er að svæðið fyrir innan 

flóðavarnirnar sé algjörlega óviðbúið því að sjávarflóðið nái inn fyrir varnir.  

Það hefur verið hefð fyrir því að hækka hafnarbakka i takt við sjávarstöðuhækkun á hverjum tíma 

og hér verður mælt með því að sú leið verði farin áfram. Því er lagt til að milduð útgáfa af Kosti 2: 

Hækkun lands verði notuð til að verja Kvosina gegn sjávarflóðum. Með mildari útgáfu er átt við að 

hækkun hafnarbakkanna verði aðeins upp í 4,4 m hönnunarflóðshæð en ekki upp að 6 m hæð. 

Einnig verður mælt með að hækkun gatna verði haldið í lágmarki þó það þýði að ákveðinn 

hæðarmismunur verði milli gatna og landsvæðanna við höfnina. Með þessu móti má halda 

kostnaði í lágmarki en þó verja Kvosina fyrir þeirri vá sem stafar af síendurteknum flóðum sem 

valdið gætu miklu tjóni í Kvosinni ef engin vörn væri fyrir hendi.  

Mælt er með því að tækifærið verði nýtt þegar uppbygging hefst við Miðbakkann, Austurbakkann 

og Vesturbugt til að hækka hafnarbakkann og landhæð þar sem þess er þörf. Mun flóknara eða 

ógerlegt er að hækka hafnarbakka eftir að byggingar eru komnar alveg upp að bakkanum. Því er 

það vel þess virði að nýta tækifærið þegar það gefst til fara í þessar framkvæmdir.  

Með því að hækka hafnarbakkana við Miðbakkann, Vesturbugt og Austurbugt má verja alla 

Kvosina gegn sjávarflóði. Hins vegar er ljóst að með þessum aðgerðum er Örfirsey ekki varin gegn 

sjávarflóði. Eina lausin sem hefur möguleika á því að verja Örfirsey gegn hvers konar sjávarflóði er 

Kostur 3: Lokun innsiglingarinnar inn í höfnina. Vegna þess gríðarlega kostnaðar sem slíkum 

framkvæmdum fylgir er ekki mælt með þessari lausn og því ekki mælt með að verja Örfirsey frekar 

gegn sjávarflóði en nú þegar er. Hins vegar verður hér mælt með að frekari uppbygging í Örfirsey 

taki mið af aukinni tíðni sjávarflóða á svæðinu. Heilu hverfin erlendis hafa nú þegar verið hönnuð 
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með byggingum sem þola ágang flóða og ekkert því til fyrirstöðu að framtíðar uppbygging í Örfirsey 

verði hönnuð með sama hætti. Svæðið þyrfti þá að vera skilgreint sem flóðasvæði í skipulagi og 

ákveðnar reglur settar um útfærslu bygginga á svæðinu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 53: Varnarlína Lokun hafnarinnar, með hækkun varnargarða að Sæbrautinni og Örfirsey, við 6 m flóð (Studio 
Granda, 2013).  

Mynd 52: Varnarlína Miðbakkaleiðar, Skipulagsleiðar og hækkun lands  við 6 m flóð (Studio Granda, 2013) 
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6 LOKAORÐ 
Fjallað hefur verið um Kvosina í Reykjavík og mismunandi möguleika á vörnum gegn sjávarflóðum 

á svæðinu. Af þeim kostum sem skoðaðir voru; færanlegar varnir, hækkun lands og lokun 

hafnarinnar; þykir hækkun lands vera álitlegasti kosturinn, en slíkar aðgerðir gætu tryggt bæði 

Kvosinni og nýjum byggingum við höfnina vörn gegn sjávarflóðum. Mælt var með hækkun 

hafnarbakkanna upp í 4,4 m hönnunarflóðshæð, en jafnframt að hækkun gatna verði haldið í 

lágmarki. Hins vegar var niðurstaða þessarar skýslu sú að ekki sé hagkvæmt að fara út í aðgerðir 

til þess að verja Örfirsey fyrir sjávarflóðum því kostnaður yrði of hár og mun hærri en mögulegt 

tjón af völdum flóða á svæðinu. Mælt var með því að framtíðar uppbygging við Miðbakkann, 

Austurbakkan og Vesturbugt verði nýtt til að hækka hafnarbakkana og landhæð þar sem við á. 

Einnig var mælt með að með viðeigandi fyrirbyggjandi aðgerðum verði uppbygging í Örfirisey 

aðlöguð þeirri staðreynd að flóð geti átt sér þar stað.  
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VIÐAUKI A – LÝSING Á GEIRSGÖTULEIÐ 
 

Á myndum 54 til 56 má sjá að margir gluggar og hurðir eru á framhliðum húsa staðsett við Ægisgötu 

5, Geirsgötu 4, Geirsgötu 6 og Geirsgata 8. Geirsgata 8 og Geirsgata 6 eru í 5 m hæð og því þarf að 

þétta alla glugga og hurðir upp að 1 m fyrir ofan götuhæð. Neðri hluti Geirsgötu 4 er í landhæð 5 

m en efri hlutinn er í landhæð 6 m. Þétta þarf alla neðstu hæðina á því hús. Ægisgata 5 er í landhæð 

7 m og því þarf ekki að eiga við glugga á neðstu hæðinni þar sem þeir eru staðsettir nokkuð frá 

götuyfirborðinu. Hins vegar er op fyrir neðan glugga á neðstu hæð sem þyrfti að loka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Mynd 54: Ægisgata 5 (ofar) og hluti af Geirsgötu 4 (neðar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Mynd 55: Hluti af Geirsgötu 4 (ofar) og hluti af Geirsgötu 6 (neðar). 
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                                       Mynd 56: Geirsgata 8 (neðar) og hluti af Geirsgötu 6 (ofar). 

Húsin við Tryggvagötu 10, 12 og 14 verða ekki notuð sem hluti af varnarlínunni heldur verða 

staðsettar færanlegar varnir fyrir framan húsin, alveg við Geirsgötuna. Landhæðin á þessum stað 

er um 4-5 m. Varnirnar þurfa því að vera 1-2 m háar. Einnig verða færanlegar varnir notaðar til að 

loka Tryggvagötunni og Norðurstígnum og á milli alla húsa sem hluti eru af varnarlínunni.  

Húsin við Tryggvagötu 11 og 15 verða notuð sem hluti af varnarlínunni. Á milli þessara húsa er 

áætlað að reisa nýtt hús, skv. rammaskipulagi Reykjavíkurborgar. Landhæð er 3-4 m og því þarf að 

þétta alla glugga og hurðir um 2-3 m fyrir ofan götuyfirborð. Þessi landhæð samsvarar fyrstu 

hæðinni á þessum húsum. Myndir 57-59 sýna útlit húsanna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Mynd 57: Tryggvagata 11, fremst á mynd. 
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Mynd 58: Hluti af Tryggvagötu 11 (fremst), Tryggvagata 15 (fjærst) og auð lóð milli þessara húsa þar sem áætlað er 
að nýtt hús rísi skv. rammaskipulagi Reykjavíkurborgar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Mynd 59: Tryggvagata 15. 

Listasafn Reykjavíkur er sýnt á myndum 60 og 61. Það er staðsett við Tryggvagötu 17, í 

Hafnarhúsinu. Á þessu húsi eru bæði stórir gluggar, hurðir og innkeyrslur fyrir vörubíla á framhlið 

hússins. Húsið er í landhæð 3-4 m og þarf því að þétta öll op upp að 2-3 m fyrir ofan götuyfirborð. 

Aðallega þarf að gera ráðstafanir varðandi innkeyrslurnar fyrir vörubíla. Athuga þarf hvort hægt sé 

að þétta þær en annars er hægt að leyfa flóð á ákveðnu rými í húsinu fyrir innan þessar innkeyrslur. 

Þá væru ákveðnir veggir inni í húsinu skilgreindir sem hluti af varnarlínunni og þeir þyrftu þá að 

vera þéttir og ef til vill með vatnsþéttum hurðum.  
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                                     Mynd 60: Tryggvagata 17, Listasafn Reykjavíkur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Mynd 61: Tryggvagata 17, Listasafn Reykjavíkur. 

 

Tryggvagata 19, Tollhúsið og Kolaportið, er sýnt á myndum 62-64. Það hefur einnig hurðir og 

glugga staðsetta á neðstu hæð, aðstæður eru þær sömu og við Listasafn Reykjavíkur. Þétta þarf 

hurðir og glugga upp að 2-3 m fyrir ofan götuyfirborð. Einnig væri möguleiki á að loka þeim hurðum 

sem staðsettar eru á framhlið þar sem einnig eru hurðir á hliðum hússins sem veita aðgang að 

Kolaportinu, hugsanlega væri þá nauðsynlegt að stækka hurðirnar á hliðunum. 
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                                Mynd 62: Tryggvagata 19, Tollhúsið og Kolaportið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Mynd 63: Tryggvagata 19, Tollhúsið og Kolaportið. 
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                                    Mynd 64: Tryggvagata 19, Tollhúsið og  Kolaportið. 

Milli Tryggvagötu 19 og nýju byggingarinnar sem áætlað er að reisa við hliðina á Tryggvagötu 19 

verða færanlegar varnir, eins og milli allra húsa sem eru hluti af varnarlínunni. Mynd 65 sýnir 

bílastæðið þar sem reisa á nýju bygginguna. Hana er þá hægt að hanna frá grunni með það í huga 

að hún nýtist einnig sem hluti af varnarlínu, t.d. með því að setja kvöð um slíka nýtingu í skipulag 

lóðarinnar. Þessi kvöð þarf ekki að hafa neikvæð áhrif á útlit byggingarinnar. Margir kostir koma 

til greina varðandi að hanna neðstu hæð framhliðar byggingarinnar með flóðavarnir í huga án þess 

að skerða nýtingu eða útlit hennar. Frekar verður rætt um hönnun húsa m.t.t. flóðavarna í 

kaflanum Skipulagsleiðin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frá nýju byggingunni sem reisa á við hliðina á Tryggvagötu 19 heldur varnarlínan áfram yfir 

Lækjargötu og upp í Arnarhól, með færanlegum flóðavörnum.  

Mynd 65: Bílastæði við hliðina á Kolaportinu, Tryggvagötu 19, þar sem reisa á nýjar byggingar.  
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VIÐAUKI B – LÝSING Á MIÐBAKKALEIÐ 
 

Vesturbugt má sjá á myndum 66 og 67. Smábátahöfnin við Suðurbugt má sjá á mynd 68.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Mynd 66: Sýnir Vesturbugt eins og hún lítur út í dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Mynd 67: Sýnir Vesturbugt, séð frá vestasta hluta svæðisins.  
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                                Mynd 68: Smábátahöfnin við Suðurbugt 

 

Færanlegu varnargarðarnir myndu liggja frá Suðurbugt og upp að Miðbakkanum, sjá á mynd 69. 

Varnarlínan færi svo meðfram Miðbakkanum sjálfum og Austurbakkanum, sýndir á myndum 70 og 

71.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Mynd 69: Hafnarbakki sem tengir Suðurbugt við Miðbakkann.  
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                                         Mynd 70: Miðbakkinn og Austurbakkinn (fjærst). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                         Mynd 71: Austurbakkinn séður frá Hörpu. 

 

Frá Austurbakkanum myndi varnarlínan vera staðsett á milli væntanlegra bygginga við 

Austurbakkann og Hörpu. Þeir færu yfir Kalkofnsveg og tengdust við Seðlabanka Íslands, sem sjá 

má á mynd 72. Sjávarmegin við Seðlabankann er landhæð 5 m en við Ingólfsstræti fer hæðin upp 

í 8 m. Því er ekki gert ráð fyrir að flætt geti inn í Kvosina landmegin við Seðlabankann. 
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                                 Mynd 72: Vestan megin við Hörpu, nær Austurbakkanum. Séð yfir í Seðlabankann. 

 

 

VIÐAUKI C – LÝSING Á HÖRPULEIÐ 
Flóðavarnirnar eru staðsettar á sama stað og skv. Miðbakkaleiðinni fyrir utan að veggurinn 

meðfram Austurbakkanum tengist við vesturhlið Hörpu, sem sjá má á mynd 73.  
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                                        Mynd 73: Vesturhlið Hörpu. 

 

Frá suðurhlið Hörpu liggur varnarlínan yfir Kalkofnsveg og tengist við Seðlabanka Íslands. Norður- 

og austurhlið Hörpu eru þannig hluti af varnarlínunni. Á mynd 74 má sjá austurhlið Hörpu og 

norðurhliðina má sjá á mynd 75.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Mynd 74: Austurhlið Hörpu. 
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                                    Mynd 75: Norðurhlið Hörpu, sem snýr að höfninni. 

Gólfhæð 1. hæðar í Hörpu er í 5 m hæð. Bílakjallarinn sem staðsettur er sunnan við Hörpu, mynd 

76, er í kóta 4,8 m. Samspil þessara þátta við flóðaatburð yfir 4,8 m væri því þannig að fyrst myndi 

flæða inn í kjallarann, vatnið þar myndi stíga upp og þegar sjávarhæð væri komin yfir 5 m væri 

standandi vatn báðum megin við glerhjúpinn. Þó gæti verið að einhver töf yrði á því að vatnið 

innan í Hörpu næði sömu hæð og vatnið utan glerhjúpsins. Glerhjúpur Hörpu er ekki hannaður til 

að þola standandi vatn. Þannig að við óbreyttar aðstæður væri ekki hægt að nota Hörpu sem hluta 

af varnarlínu Hörpuleiðar. Til þess að hjúpurinn geti þolað standandi vatn þarf að grípa til breytinga 

á honum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                Mynd 76: Bílakjallari Hörpu, snýr í austur. 
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Einnig þyrfti að leyfa innflæði sjávar í kjallarann til að koma í veg fyrir að húsið skaðist við 

flóðaatburð. Hins vegar mætti vatnshæð ekki fara yfir gólfhæð fyrstu hæðar ef markmiðið er að 

verja allt fyrir ofan kjallarann gegn vatnsskemmdum. Þetta er hægt að framkvæma með því að 

hafa þar til gert hlið við innganginn í bílakjallarann sem lokast þegar nóg vatn er komið í hann. 

 


