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„ ...tækifærið til að gera Reykjavík að 
borg sem sterklega er tengd hafinu, 
höfninni og sjávarfanginu blasir við. “



6

Samantekt

Reykjavík Seafood Hall í Húsi sjávarklasans verður kaup- og menningartún með 
íslenskar vörur og fyrsta flokks veitingastað með sérstakri áherslu á sjávarfang. 
Tilkoma Reykjavík Seafood Hall mun styrkja hafnarsvæðið við Grandagarð en á 
þessu svæði, allt frá Suðurbugt og vestur eftir Grandagarði, er mikil gerjun. 
Mikil tækifæri liggja í frekari opnun þessa svæðis fyrir innlendum sem erlendum 
gestum miðborgarinnar. Það sem gerir þetta svæði einstakt og skapar um leið 
stærsta tækifærið til kynningar þess er nálægðin við athafnalíf hafnarinnar og þau 
fjölmörgu fyrirtæki sem tengjast sjávarútvegi sem eru á svæðinu. Nauðsynlegt er 
að glata ekki þessari sönnu tengingu svæðisins við sjávarútveg í framtíðinni. Svæði 
þetta á að vera aðdráttarafl innlendra sem erlendra gesta beinlínis vegna þessarar 
sönnu og sterku tengingar, sem Slippurinn á stóran þátt í. Reykjavík Seafood Hall 
og fjölmörg alþjóðleg tæknifyrirtæki í Húsi sjávarklasans verða einnig aðdráttarafl 
svæðisins í framtíðinni.

Reykjavík er í aðra röndina sjávarþorp og með nýju skipulagi hafnarsvæðisins 
verður miðborg Reykjavíkur hafnarborg á ný. Í Reykjavík kemur á land sjávarfang 
sem er hráefni til matargerðar á heimsmælikvarða og í Reykjavík eru framleiddar 
margar aðrar vörur úr afurðum hafsins, allt frá tískuvörum til fæðubótarefna og 
lyfja. Tækifærið til að kynna allt þetta á sama tíma og Gamla höfnin og Grandinn 
verða opnuð og kynnt betur fyrir gestum blasir við - tækifærið til að gera Reykja-
vík að borg sem sterklega er tengd hafinu, höfninni og sjávarfanginu blasir við.
Bæði á efri og neðri hæð Húss sjávarklasans eru fleiri tæknifyrirtæki í sjávarútvegi 
en nokkurs staðar annars staðar á Norður-Atlantshafi. Sú staðreynd gerir húsið allt 
að aðdráttarafli og heildstæðri sýningu á mörgu því fremsta sem finnst í sjávarút-
vegi í heiminum, hvort sem er græn tækni til veiða og vinnslu eða í sjálfbærri 
nýtingu, rekjanleika og vinnslu náttúrulegra hafgæða. Í þessu felast tækifæri fyrir 
svæðið, Reykjavík og reyndar landið allt. 

Íslenski sjávarklasinn telur að svæðið við Gömlu höfnina í Reykjavík, frá og með 
Grandagarði og að Hafnarbúðum, eigi að kynna erlendis sem Reykjavík Seafood 
District (en halda nafni „Gömlu hafnarinnar“ á íslensku). Með tilkomu Reykjavík 
Seafood Hall og í samstarfi fyrirtækja á svæðinu og í ferðaþjónustunni, og með 
aðkomu borgarinnar, má byggja upp vörumerkið Reykjavík Seafood District og 
þannig slá nýjan tón í markaðssetningu Reykjavíkur erlendis. Um leið er stuðlað 
að jákvæðri þróun hafnarsvæðisins og opnað á fjölmörg tækifæri til nýsköpunar á 
svæðinu.
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Hús sjávarklasans (Bakkaskemman að Grandagarði 16) hýsir nú um 40 fyrirtæki í 
ýmiskonar haftengdri starfsemi. Húsið hefur á skömmum tíma fest sig í sessi sem 
suðupottur nýrra hugmynda, nýsköpunar og framsækinnar atvinnustefnu í sjávar-
útvegsmálum og öðrum geirum tengdum hafinu og sjálfbærri auðlindanýtingu 
þess. Hús sjávarklasans er einnig orðið að nokkurs konar sendiráði fyrir nýsköpun 
í sjávarútvegi og þá ekki síst íslenskan tækni- og líftækniiðnað, en ætla má að á 
þriðja þúsund innlendir sem erlendir gestir heimsæki húsið árlega. Stefnt er að 
frekari stækkun þess rýmis Bakkaskemmunnar sem nú fer undir starfsemi Húss 
sjávarklasans, meðal annars með fullnýtingu efri hæðar hússins undir skrifstofu-, 
fundar- og rannsóknarrými fyrirtækja (alls um 2.600 m2) og með því að taka í 
notkun hluta neðri hæðar hússins og opna þar sýningarsal fyrir tæknifyrirtæki í 
sjávarútvegi, einskonar Ocean Tech Center. Stærra og veigameira hlutverk á neðri 
hæð hússins fær svo Reykjavík Seafood Hall.

Reykjavík Seafood Hall í Húsi sjávarklasans verður kaup- og menningartún með 
íslenskar vörur og fyrsta flokks veitingastað með sérstakri áherslu á sjávarfang og 
aðrar afurðir hafsins. Reykjavík Seafood Hall er ætlað að skapa vettvang til kynn-
ingar og sölu á öllu því besta sem miðin og landið gefa af sér og öllu því besta 
sem íslenska og norræna eldhúsið hafa upp á að bjóða. Þar verður veitingastaður 
en einnig opinn markaður og verslun með fjölda ólíkra vörutegunda, einkum 
matvæli en einnig aðrar vörur sem framleiddar eru úr afurðum hafsins. Sérstök 
áhersla verður á gæði og fallega framsetningu, fyrsta flokks hráefni, sjálfbæra 
nýtingu auðlinda, menningu, hefð og sögu. Um leið verður Reykjavík Seafood 
Hall tákn um nútímann með áherslu á nýsköpun og nútímahönnun. Bæði á efri 
og neðri hæð hússins eru fleiri tæknifyrirtæki í sjávarútvegi en nokkurs staðar 
annars staðar á Norður-Atlantshafi sem gerir allt húsið að  aðdráttarafli og heild-
stæðri sýningu á mörgu því fremsta sem finnst í sjávarútvegi heimsins, hvort sem 
er græn tækni til veiða og vinnslu eða í sjálfbærri nýtingu, rekjanleika og vinnslu 
náttúrulegra hafgæða.

Reykjavík Seafood Hall verður einstakur vettvangur fyrir íslenskan sjávarútveg 
og íslenska matargerðarmenn til að kynna og efla starfsemi sína. Þar mun einnig 
opnast frábær vettvangur til kynningar á öllum þeim fjölbreyttu vöruflokkum sem 
unnir eru úr afurðum hafsins við Ísland, allt frá hefðbundnu sjávarfangi, harð-
fiski og lýsi, yfir í nýrri prótínvörur, vörur úr roði, ensímum, þörungum og fleiru. 
Staðurinn verður vafalítið eitt helsta aðdráttarafl alls hafnarsvæðisins og mun 
leggja mikið af mörkum við sterkari tengingu svæðisins við miðborgina og auka 
mjög aðsókn gesta vestur eftir hafnarsvæðinu. Um verður að ræða stað sem gestir 
miðborgarinnar, erlendir sem innlendir, munu flykkjast að vegna sérstöðu sinnar, 
heillandi umhverfis og veitinganna.

Reykjavík Seafood Hall

9

„ Staðurinn mun fyrst og síðast sækja 
innblástur í sögu, menningu og hefð 
íslensks sjávarútvegs og nýta sér fallegt 
og heillandi umhverfi hafnarinnar. “
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„ ... Þar verður sjávarfangið og afurðir hafsins í 
forgrunni og nálægðin við hafið og höfnina mun 
hjálpa til við að skapa sérstakan stað sem lyfta 
mun andanum og hrífa gesti.“

11

Fyrirmyndir Reykjavík Seafood Hall

Staðurinn mun fyrst og síðast sækja innblástur í sögu, menningu og hefð íslensks 
sjávarútvegs og hefbundins landbúnaðar. Þau hráefni verða svo hrærð saman 
við norræna nútímaeldhúsið og nútímahönnun. Fyrirmyndir af álíkri starfsemi 
má meðal annars finna í Stokkhólmi, Kaupmannahöfn, Osló, London og víða 
vestanhafs. Hér verður sagt stuttlega frá nokkrum þessara matarmarkaða eða „food 
halls“ til að gefa innsýn inn í þá stemningu sem svífa mun yfir vötnum í Reykjavík 
Seafood Hall og í kjölfarið smitast út fyrir veggi hússins.

MATHALLEN Í OSLÓ

Mathallen í Osló opnaði síðla árs 2012 og hefur slegið í gegn. Í Mathallen eru 33 
sælkeraverslanir, veitingastaðir og barir undir sama þaki í gamalli en nýuppgerðri 
stálverksmiðju í Grünerløkka hverfinu. Í Mathallen er lögð áhersla á norska 
gæðaframleiðslu í bland við innflutt hágæðahráefni og allt það besta sem er að 
gerast í matargerðarlist í heiminum.

ÖSTERMALMS SALUHALL OG HÖTORGSHALLEN Í STOKKHÓLMI

Östermalms Saluhall er annar tveggja stórra matarmarkaða í Stokkhólmi. Þar 
eru sölubásar, veitingastaðir og kaffihús. Östermalms á sér mjög langa sögu 
sem matarmarkaður og sumir sölubásarnir hafa verið þar í áratugi í eigu sömu 
fjölskyldanna. Hötorgshallen hefur starfað síðan 1958, sá markaður er örlítið 
nútímalegri og alþjóðegri en Östermalms Saluhall. 

Bæði Östermalms Saluhall og Hötorgshallen trekkja að gríðarlegan fjölda 
ferðamanna og heimamanna ár hvert. Staðirnir eru báðir vel kynntir í öllum helstu 
ferðahandbókum og eru þekktir fyrir góða stemningu, fallega umgjörð, persónulega 
þjónustu og frábærar veitingar. Þetta sést meðal annars á frábærum dómum í 
TripAdvisor, þar sem staðirnir fá báðir mjög háa einkunn og mjög góðar umsagnir. 
Það sama gildir um Torvehallerne í Kaupmannahöfn, Vanha Kauppahalli í Helsinki 
og Mathallen í Osló sem allir skora gríðarlega hátt í TripAdvisor og fá einkar góðar 
umsagnir.
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Heimamenn og erlendir gestir eru mjög hrifnir af þessum 
stöðum og hið góða andrúmsloft sem tekist hefur að 
skapa á þeim smitar út frá sér í nærumhverfið. Sú fallega 
hönnun sem einkennir þessa staði, litirnir, hefðin sem býr 
í matnum og góða bragðið - allt hefur áhrif til að skapa 
þessa jákvæðu stemningu sem einnig mun einkenna 
Reykjavík Seafood Hall.

Image sources: Torvehallerne, Mathallen Oslo, Milja Korpela

13

10 11

Heimamenn og erlendir gestir eru mjög hrifnir af þessum 
stöðum og hið góða andrúmsloft sem tekist hefur að 
skapa á þeim smitar út frá sér í nærumhverfið. Sú fallega 
hönnun sem einkennir þessa staði, litirnir, hefðin sem býr 
í matnum og góða bragðið - allt hefur áhrif til að skapa 
þessa jákvæðu stemningu sem einnig mun einkenna 
Reykjavík Seafood Hall.

Heimamenn og erlendir gestir eru mjög hrifnir af þessum 

stöðum og hið góða andrúmsloft sem tekist hefur að skapa á 

þeim smitar út frá sér í nærumhverfið. Sú fallega hönnun sem 

einkennir þessa staði, litirnir, hefðin sem býr í matnum og góða 

bragðið - allt hefur áhrif til að skapa þessa jákvæðu stemningu 

sem einnig mun einkenna Reykjavík Seafood Hall.

- - - 



14 15

Tækifæri í sjávarklasanum

Íslenski sjávarklasinn tengir saman fyrirtæki í haftengdri starfsemi á Íslandi og á 
vettvangi hans hefur fjölmörgum nýsköpunarhugmyndum verið hrint í fram-
kvæmd. Íslendingar eru í fararbroddi í sjávarútvegsmálum í heiminum en mörg 
tækifæri eru enn vannýtt. Innan Íslenska sjávarklasans eru unnin ýmis verkefni 
sem eiga það sameiginlegt að styðja við nýsköpun, auka verðmætasköpun og efla 
samstarf fyrirtækja sem tengjast sjávarútvegi eða hafinu með einhverjum hætti 
(einu nafni kallað „sjávarklasinn á Íslandi“). Markmið klasans er að á Íslandi verði 
sköpuð mun meiri verðmæti með fullvinnslu, vöruþróun og markaðssetningu 
sjávarafurða og að Ísland verði leiðandi á heimsvísu á því sviði.

Á vettvangi Íslenska sjávarklasans hafa þegar verið stofnuð á annan tug nýrra 
fyrirtækja og ráðist í fjölda virðisaukandi samstarfsverkefna. Í þessum geirum 
hefur Íslenski sjávarklasinn lagt mikið af mörkum við að skapa öflugan frum-
kvöðlaanda sem er skapandi, jákvætt afl og bráðsmitandi. Hús sjávarklasans er 
einn mikilvægasti hlekkurinn í sköpun og viðhaldi þessa frumkvöðlaanda sem nú 
smitast um sjávarútvegsgeirann og aðrar tengdar greinar.

Reykjavík Seafood Hall í Húsi sjávarklasans fellur því einkar vel að 

markmiðum Íslenska sjávarklasans enda er hér stórt tækifæri til að efla 

allt kynningarstarf á vörum sem framleiddar eru úr afurðum hafsins á 

Íslandi. Reykjavík Seafood Hall verður líka hvatning til nýsköpunar, til 

dæmis í vöruþróun, hönnun umbúða, vörumerkja og við markaðssetningu 

íslenskra vara. Sú vinna mun skila sér í aukinni verðmætasköpun og 

jákvæðum efnahagslegum áhrifum sem smitast munu langt úr fyrir Hús 

sjávarklasans, bæði með bættri ímynd íslensks sjávarfangs og nýrri vídd í 

ásýnd Reykjavíkur.

- - - 
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Reykjavík er í aðra röndina sjávarþorp og með nýju skipulagi 

hafnarsvæðisins verður miðborg Reykjavíkur hafnarborg á ný. Í Reykjavík 

kemur á land sjávarfang sem er hráefni til matargerðar á heimsmælikvarða 

og í Reykjavík eru framleiddar ótal margar aðrar vörur úr afurðum hafsins, 

allt frá tískuvörum til fæðubótarefna og lyfja. Tækifærið til að kynna allt 

þetta á sama tíma og Gamla höfnin og Grandinn verða opnuð og kynnt 

betur fyrir gestum blasir við - tækifærið til að gera Reykjavík að borg sem 

sterklega er tengd hafinu, höfninni og sjávarfanginu blasir við. 

- - - 
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Reykjavík Seafood District

Ferðamenn streyma nú til Íslands sem aldrei fyrr. Þó sú þróun sé að stærstum hluta 
jákvæð skapar hún jafnframt ýmis ófyrirséð vandamál. Eitt þeirra vandamála sem 
stundum koma upp í borgum og bæjum sem skyndilega taka á móti mun fleiri 
ferðamönnum en áður er óæskileg þróun vissra hverfa sem breytast þá í það sem 
stundum er kallað túristagildra. Í stuttu máli má segja að þessi hverfi og sú þjónusta 
sem þar er í boði sé slitin frá þeirri menningu og því atvinnulífi sem eitt sinn þreifst 
þar vel og um leið hefur svæðið misst tengingu sína við sögu fólksins sem þar býr 
og atvinnulífið á svæðinu. Í slík hverfi sækja fáir heimamenn þjónustu og nær allir 
ferðamenn verða fyrir vonbrigðum í þeim, enda bjóða fyrirtækin þar að stærstum 
hluta upp á svikna vöru sem er ekki neinum tengslum við land og sögu. 

Heppilegasta þróun miðborga, og annarra hverfa sem tengjast eiga miðborginni líkt 
og hafnarsvæðið í Reykjavík, er að þar þrífist atvinnulíf, menning og mannlíf sem 
höfðar jafnt til fastra íbúa, innlendra sem og erlendra gesta. Borgir sem hafa upp á 
slík hverfi að bjóða hafa mikið samkeppnisforskot í ferðaþjónustu, um leið og þær 
bjóða íbúum sínum upp á skemmtileg hverfi til að búa í eða heimsækja í frítíma 
sínum.

Ferðamenn sem heimsækja borgir vilja komast í snertingu við það hvernig er að 
búa á staðnum, þeir vilja finna fyrir og upplifa menningu staðarins, finna fyrir 
sögunni og tengjast þannig mannlífi staðarins. Við Gömlu höfnina í Reykjavík eru 
gríðarleg tækifæri til uppbyggingar á slíkri ferðaþjónustu undir merkjum Reykjavík 
Seafood District á sama tíma og íbúabyggð mun rísa við höfnina, en sú hætta er 
einnig fyrir hendi að fáir geri ferðir sínar vestur eftir höfninni og niður á Granda. 
Þriðji kosturinn, og sá versti, er svo að svæðið breytist í einhvers konar óspennandi 
túristagildru þar sem ferðamenn koma til þess eins að verða fyrir vonbrigðum.

Fara mætti í löngu máli yfir upplifun ferðamanna af Reykjavík, ímynd Reykjavíkur, 
hvað sé jákvætt og hvað neikvætt  í þeirri ímynd o.s.frv. Rými til þess gefst hins 
vegar ekki hér, en athygli vakin á einu mikilvægu tækifæri. Reykjavík er ekki þekkt 
erlendis fyrir mat, matargerð eða góðar veitingar. Þær tilraunir sem gerðar hafa 
verið undanfarið til að breyta þessu hafa verið fremur veigalitlar. Í Reykjavík er 
hins vegar mikið af góðum mat og fjöldi góðra veitingastaða, og um það tala margir 
ferðamenn. 

Breyta má ímynd Reykjavíkur og sannri upplifun ferðamanna þannig að Reykjavík 
verði borg sjávarútvegs og sjávarfangs enda er hún það í eðli sínu sem ein stærsta 
og elsta fiskihöfn landsins, með útgerð og fiskvinnslu, Slipp og ógrynni annarra 
fyrirtækja í nágrenni Gömlu hafnarinnar sem eiga allt sitt undir hafinu og 
auðlindum þess. Það eina sem vantar upp á er að gera gestum miðborgarinnar og 
hafnarsvæðisins þetta sýnilegt.
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Með tilkomu Reykjavík Seafood Hall og í samstarfi valinna fyrirtækja 

á svæðinu og í ferðaþjónustunni má byggja upp vörumerkið Reykjavík 

Seafood District og þannig slá nýjan tón í markaðssetningu Reykjavíkur 

erlendis.

- - - 
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Hvernig þetta er útfært skiptir hins vegar höfuðmáli og hin sanna upplifun og 
tenging við athafnalífið og menninguna á svæðinu er lykilatriði í árangursríkri og 
jákvæðri þróun svæðisins. Við Grandagarð hefur ýmislegt gerst undanfarin mis-
seri sem styður við frekari opnun svæðisins og kynningu í anda Reykjavík Seafood 
District. Þessar breytingar hafa glætt svæðið nýju lífi og leitt þangað fleiri gesti en 
áður. Víkin - Sjóminjasafnið í Reykjavík, listaverk Ólafar Nordal, ísbúðin Valdís, 
Hús sjávarklasans og fleira hefur átt sinn þátt í þessum breytingum. 

Þegar gengið er frá Hafnarbúðum vestur eftir höfninni og niður að Grandagarði 
má sjá ýmis jákvæð teikn á lofti sem gefa fyrirheit um það sem gera má á þessu 
svæði. Ákveðnir litir, nokkur fjöldi fallegra vörumerkja og sterk tenging við sögu 
hafnarinnar og sjávarútvegsins skipta þar höfuðmáli. Gera má þessum þáttum enn 
hærra undir höfði við frekari þróun svæðisins.

Það sem gerir svæði Gömlu hafnarinnar og Grandagarðs hins vegar einstakt, og 
skapar um leið stærsta tækifærið til kynningar þess, er nálægðin við athafnalíf 
hafnarinnar, þau fjölmörgu fyrirtæki sem tengjast sjávarútvegi sem eru á svæðinu 
og svo auðvitað Slippurinn. Það er þessi tenging við atvinnu- og mannlíf Reykja-
víkur við höfnina í fortíð og nútíð sem er svo mikilvæg. Stórt tækifæri liggur í 
frekari opnun þessa svæðis fyrir innlendum sem erlendum gestum miðborgar-
innar á þessum forsendum og því er nauðsynlegt að glata ekki hinni sönnu 
tengingu svæðisins við sjávarútveg. Svæði þetta á að vera aðdráttarafl innlendra 
sem erlendra gesta vegna þessarar sönnu og sterku tengingar, sem Slippurinn á 
stóran þátt í. Svæðið má ekki þróast með þeim hætti að verða staður sem einungis 
ferðamenn sækja og verða fyrir vonbrigðum á - og þar sem einhver sjávarútvegur 
og tengd starfsemi þrífst - þrátt fyrir misheppnaða þróun svæðisins.

Úti við Grandagarð er mikil gerjun og ásýnd svæðisins hefur breyst með tilkomu 
Víkur – Sjóminjasafnsins í Reykjavík, Húss sjávarklasans, verslana í verbúðunum 
og fleiri nýjunga. Gestum á svæðinu fjölgar.

Á þessu svæði má finna fallega hönnun, flotta veitingastaði, hótel og þar eru 
framleiddar vörur sem sækja innblástur til hafnarinnar, sjávarútvegs og sögunnar. 
Þessu má gera hærra undir höfði við þróun svæðisins.

Reykjavík Seafood Hall verður nýtt og spennandi aðdráttarafl á svæðinu, bæði 
fyrir innlenda og erlenda gesti.

Tækifærið til markaðssetningar Reykjavíkur erlendis sem borg sjávarfangs blasir 
við. Svæðið við vesturhluta Gömlu hafnarinnar og niður við Grandagarð er 
einstakt vegna sterkrar tengingar við athafnalíf hafnarinnar. Slippurinn skapar 
hafnarsvæðinu og miðborginni sérstöðu sem halda á í svo lengi sem unnt er.

Það sem að framan segir má draga 
saman með eftirfarandi hætti :
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THE VIEW ON THE SEA; 

DIFFERENT LEVELS

 ATMOSPHERIC LIGHTING,

 USE OF TECHNOLOGY

WOW-EFFECT: STREET ART 

BACKGROUNDS FOR SELFIES

FRESH, INVITING, 

APPROACHABLE
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SMALL QUALITY SHOPS; 

SOMETHING FOR EVERYONE

APPS FOR GUIDING IN

THE DISTRICT & EVENTS

SEDUCTIVE PACKAGINGS; 

EXPRESSING TRADITION

Íslenski sjávarklasinn hefur látið vinna hugmyndir 
um útlitsstefnu (e. moodboard) fyrir Reykjavík 
Seafood Hall og umhverfi þess og um leið sett fram 
hugmyndir um útlitsstefnu alls svæðisins, þ.e. Reyk-
javík Seafood District. Milja Korpela vöruhönnuður 
hefur unnið að ítarlegum tillögum fyrir Íslenska 
sjávarklasann um þetta efni. Til hliðar má sjá helstu 
tillögur hennar.

Lagt er til að grafískt tungumál verði notað til 
að leiða gesti um svæðið og til að lyfta því upp. 
Teikningar, málverk og önnur listaverk, lýsingu og 
fleira í þeim dúr má nota til að skapa heildarbrag og 
„ramma inn“ svæðið í hugum gesta. Mikilvægt er að 
nota litapallettu og form sem hafa sterka tengingu 
við hafið og höfnina og færa sér í vil þá liti og þá 
hönnun sem einkennir svæðið nú. Þannig er ekki 
ætlunin að gjörbreyta svæðinu heldur einungis að 
lífga upp á það. Þá má skoða hvort ekki sé mögulegt 
að opna fleiri verslanir og gallerí í verbúðunum við 
Grandagarð og draga úr hraða og þungaumferð í 
götunni, í það minnsta á syðsta hluta hennar, án þess 
þó að raska um of starfsemi hafnarinnar.

Á þessu svæði er víða afar fallegt útsýni yfir borgina 
og út á haf samtímis. Þegar horft er á miðborgina frá 
Grandagarði sést Hallgrímskirkja frá öðru sjónarhor-
ni en við höfum vanist og ný mynd af miðborginni 
blasir við. Harpa sést einnig frá öðru sjónarhorni, rís 
tignarlega úr sæ á Austurbakkanum og skipin í Slipp-
num og Slipphúsið í bakgrunni þeirra eru ekki síður 
áhugaverð frá þessu sjónarhorni en í návígi. Útsýnið 
út á haf er einnig stórkostlegt og opna má augu gesta 
fyrir ólíkum sjónarhornum af mismunandi hæða-
punktum til að upplifa allt þetta fjölbreytta landslag.

Að mörgu er að hyggja við opnun og kynningu 
svæðisins líkt og lestur þessarar samantektar ber 
með sér. Lykilatriði er að tryggja áfram blómlega 
starfsemi sjávarútvegsfyrirtækjanna á svæðinu, 
hafnarinnar og Slippsins eins og kostur er. Með góðu 
skipulagi og hönnun má svo opna leiðir inn á svæðið 
úr miðborginni og leiða gesti áfram þar sem þeir geta 
sótt ýmsa þjónustu og heimsótt Reykjavík Seafood 
Hall. Þegar gestir ganga um svæðið, heimsækja 
verslanir, veitingahús eða annað eiga þeir að sjá í 
návígi hið sanna atvinnulíf hafnarinnar og finna fyrir 
nálægðinni við hafið, skipin og aflann. Nálægð Reyk-
javík Seafood Hall við hin fyrirtækin í húsinu, t.d. 
Fiskmarkað Íslands og öll fyrirtækin á efri hæðinni 
er hluti af þessu. 

MARINE COLORS, 

SHAPES



24

Eins og áður kom fram vilja ferðamenn sem heimsækja borgir komast í snertingu við 
það hvernig er að búa á staðnum, þeir vilja finna fyrir og upplifa menningu staða-
rins og tengjast þannig mannlífi hans. Að þessu er stefnt innan Reykjavík Seafood 
District.

Mikilvægt er að Reykjavík Seafood District hafi nokkuð skýr landamæri þegar 
gestir eru leiddir um svæðið, einkum til að eyða þeirri tilfinningu að gestum sé ekki 
velkomið að ganga þar um. Setja þarf upp skilti, gefa út farsímaapp, gefa út kort og 
kynningarefni fyrir ferðamenn, komast með nafnið Reykjavík Seafood District inn á 
kort af borginni sem gefin eru út fyrir ferðmenn o.s.frv.

Gefa þarf ólíkum aldurshópum og ólíkum markhópum gaum við þróun svæðisins og 
nota þarf hönnum, skipulag og grafískt tungumál til að miðla upplýsingum til gesta 
og leiða þá um svæðið.

Hin staðbundna markaðssetning sem hér um ræðir yrði því ekki ágeng í eðli sínu 
heldur hugsuð til að skapa heildarbrag og ímynd og fá gesti inn á svæðið. Með slíkri 
markaðssetningu má ýta undir skemmtilegar tengingar raunverulegs 
atvinnulífs, menningar, mannlífs og sögu á svæðinu, innlendum sem erlendum 
gestum til skemmtunar og hagsbóta.

Reykjavík Seafood District verður hins vegar einnig vörumerki sem notað verður 
til að blása til sóknar í markaðssetningu Reyjavíkur sem matarborgar sem sterklega 
er tengd sjávarfangi, hafinu og höfninni með Reykjavík Seafood Hall sem eitt helsta 
aðdráttarafl sitt.
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Stórt tækifæri felst í frekari opnun þessa svæðis fyrir innlendum sem erlendum gestum miðborgarinnar.
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Nýtt hverfi í Vesturbugtinni

Í fyrstu verður byggt í vestarihluta Vesturbugtar, þ.e.a.s. frá Sjóminjasafni að 
Slippnum, en samkvæmt núverandi deiliskipulagi á Slippurinn að standa óhrey-
fður að öðru óbreyttu svo lengi sem núverandi rekstraraðilar hans vilja halda þar 
starfsemi áfram. Slippurinn verður því áfram á sínum stað um óákveðinn tíma. 
Svæði Slippsins verður hins vegar girt af gagnvart aðliggjandi reitum svo lengi 
sem starfsemi er þar enn. Ef Slippurinn fer mun þessi nýja byggð Vesturbugtar 
teygja sig yfir reitinn þar sem hann er nú en spilhúsin verða engu að síður áfram 
á sínum stað og fá þá nýtt hlutverk í nýrri byggð. Þá er hugsanlegt að Slippurinn 
starfi þar áfram um ókomna tíð með breyttu sniði (fækka upptökubrautum í eina 
/ minni upptöku braut/ir). Allar gömlu verðbúðirnar í Suðurbugtinni verða einnig 
áfram á sínum stað í nýju skipulagi. Í vesturhluta Vesturbugtar, frá Sjóminjasafni 
að Slippnum, munu rísa alls 195 íbúðir auk þjónustu- og atvinnuhúsnæðis. Gert er 
ráð fyrir að allt að 240 íbúðum ef Slippurinn fer.

Samkvæmt rammaskipulagi fyrir svæðið er lagt upp með að hafa byggðina sem 
blandaðasta en í hverfunum verða íbúðir, verslanir, handverkstæði, skrifstofur, 
hótel, slippur, ferðaþjónusta af ýmsu tagi, söfn, kaffihús, gallerí, veitingahús, fisk-
markaður og jafnvel útisundlaug.

Þó skipulagsyfirvöld gerir sér vonir um fjölbreytta hafnarstarfsemi áfram þrátt 
fyrir nýja íbúðabyggð á svæðinu er alls óvíst að hún muni halda þar áfram í 
óbreyttri mynd. Þá gera skipulags yfirvöld allt eins ráð fyrir því að Slippurinn hörfi 
þó honum sé nú leyfilegt að starfa í óbreyttri mynd.

Mikilvægt er að búa svo um hnútana við endanlegt deiliskipulag og 

uppbyggingu svæðisins, sé þess einhver kostur, að Slippurinn verði áfram 

á sínum stað sem eitt helsta aðdráttarafl hafnarsvæðisins. Slippurinn er 

órjúfanlegur hluti af iðnaðar- og sjávarútvegssögu Reykjavíkur og skapar 

hafnarsvæði Reykjavíkur og miðborginni allri sérstöðu sem finnst svo til 

hvergi annars staðar á sambærilegum borgarsvæðum í þessum heimshluta. 

Það væri blóðtaka fyrir hafnarsvæðið og ásýnd miðborgarinnar ef hann 

hyrfi á brott.

- - - 
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Myndir af Slippnum í umhverfi nýs skipulags. Á efri myndinni má sjá Slippinn ef upptökumannvirki 
eru minnkuð og starfseminni breytt í viðgerðarþjónustu fyrir minni skip og báta. Starfsemi með 
breyttu sniði gæti verið einhvers konar millivegur eða sáttaleið til að halda í slipp á svæðinu. Á neðri 
myndinni má sjá Slippinn ef hann verður varðveittur innan nýja skipulagsins og starfsemin heldur 
áfram í lítið eða óbreyttri mynd. Myndirnar eru fengnar úr rammaskipulagi Massie Graeme Architects 
sem er grundvöllur deiliskipulags svæðisins.
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Afmörkun svæðisins

Um er að ræða svæðið sem liggur næst allri Gömlu höfninni, nokkurn veginn frá 
og með Grandagarði (eða jafnvel allt frá HB Granda á Norðurgarði) og að Hafnar-
búðum við Geirsgötu 9, en afmarkast nokkurn veginn við Mýrargötu í suðri.

Fyrir á þessu svæði eru fjölmargir ferðaþjónustuaðilar, flestir í hafsækinni starf-
semi, yfir 50 fyrirtæki í sjávarútvegi og annari hafsækinni starfsemi, fjöldi veitin-
gastaða og nokkur fjöldi verslana, Víkin – Sjóminjasafnið í Reykjavík, Sögusafnið, 
Icelandair Hotel Marina og fleiri þjónustuaðilar.

Samþætting hafnarstarfseminnar 
og nýrrar starfsemi

Verbúðirnar við Grandagarð bjóða upp á að þar verði til einstök verslunar- og 
veitingagata en ísbúðin Valdís, veitingastaðurinn Coocoo’s Nest og osta- og 
sælkerabúðin Búrið gefa nú innsýn inn í hvernig slík gata gæti litið út. Þó þarf að 
ganga úr skugga um að þróun svæðisins verði ekki til að hefta atvinnulíf hafnarin-
nar. Faxaflóahafnir hafa staðið vörð um starfsemi hafnarinnar, fyrirtækjanna sem 
hana nýta og hugað að öruggum samgönguleiðum til og frá hafnarbakkanum. Í 
allri þróun svæðisins þarf raunar að gæta að því að opnum svæðisins fyrir nýjum 
frumkvöðlum hefti ekki um of hefðbundna hafnarstarfsemi og starfsemi sjávarút-
vegsfyrirtækjanna á svæðinu. Sé rétt haldið á spilunum og skipulag gott geta 
sjávarútvegsfyrirtækin og höfnin hins vegar haft talsverða hagsmuni af frekari 
opnun og markaðssetningu svæðisins.

Gamla höfnin, Grandagarður og svæðið í kring eru lokuð og óspennandi svæði 
í hugum margra borgarbúa og borgargesta, enda skipulag og útlit svæðisins með 
þeim hætti að margir upplifa sig óvelkomna á hluta þess. Í kjölfar nýrrar byggðar í 
Vesturbugtinni og á Miðbakkanum, sem gert er ráð fyrir í nýju aðalskipulagi bor-
garinnar, mun þetta líklega koma til með að breytast að einhverju leyti og svæðið 
opnast. 

Á hinn bóginn er fyrirhuguð byggð þar einnig hugsanleg ógn við athafnalíf haf-
narinnar eins og við þekkjum það, og þar af leiðandi ógn við kynningu svæðisins 
sem Reykjavík Seafood District, enda hugsanlegt að Slippurinn og önnur starfsemi 
tengd sjávarútvegi hörfi þegar ný íbúðabyggð þrengir að. Það væri til mikilla 
óheilla og brýnt að samræma hina nýju íbúðabyggð vel við hið einstaka atvinnulíf 
sem einkennir höfnina nú og gerir hana jafn aðlaðandi og ósvikna og raun ber 
vitni. Á þeim forsendum má byggja upp vörumerkið Reykjavík Seafood District 
og þannig tengja Reykjavík sterklega við sjávarfang, hafið og höfnina. Þannig má 
þróa Vesturbugtina sem aðlaðandi íbúðarhverfi sem er um leið hluti af lifandi 
sjávarþorpi og spennandi staður fyrir gesti að heimsækja.
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