


 
 
 

 
Hafnarstræti 18, Reykjavík 
Breyting á deiliskipulagi. 

Útskýringar. 
 

 
 
"Umhverfis og skipulagsráð óskar eftir hugmyndum uppbyggjenda / arkitekta um útlit og áherslur á 
bakbyggingar á lóðinni við Hafnarstræti 18. 
Um er að ræða viðkvæma lóð á mikilvægum stað í borginni og því mikilvægt að kynntar séu ásýndir 
og útfærslur á nýbyggingu á þessari lóð". 

 
Í húsinu verður verslun og þjónusta í kjallara og 1. hæð og skrifstofur á 2. hæð. 
 
Fyrirhugað er að rífa ónýta skúra á baklóð eða sunnanverðri lóð Hafnarstrætis 18 og byggja í 
stað þeirra tveggja hæða viðbyggingu við framhúsið með lítilli verönd í miðju. Veggur sem er 
í lóðarmörkum að sunnan verður steinsteyptur og leggst upp að steyptum gluggalausum gafli 
Lækjartorgs 1 (Héraðsdóms). Þar sem viðbyggingin nær út fyrir gafl Héraðsdóms verður 
klætt með bárujárni eins og allt húsið nr. 18. Verönd á 2. hæð verður með tveggja metra 
háum skjólvegg í lóðarmörkum Lækjargötu 1. 
 
Á byggingartíma: 
 
Við uppgröft á nýjum kjallara er ekki þörf á neinum sprengingum eða fleygunum, þar sem 
húsið stendur á sjávarmöl eins og mest öll Kvosin. Uppgröfturinn krefst þess að sett verði 
upp stálþil utan við kjallarann til þess að tryggja að gröfturinn nái ekki langt út á götu. 
 
Nauðsynlegt er að tryggja að Kolasund verði áfram opið fyrir bílaumferð fyrir aðkomu að 
Héraðsdómi Reykjavíkur og verslun 10-11 við Austurstræti. Eins er nauðsynlegt að gera 
ráðstafanir vegna bílastæða á lóð Lækjargötu 1 sem augljóst er að þurfi að skerða á meðan 
grafið er fyrir kjallara Hafnarstrætis 18. 
 
Húsið er bárujárnsklætt timburhús og viðbygging verður eins uppbyggð nema kjallari og 
veggur í suðurlóðarmörkum sem eru steinsteypt. 
 
Því er ljóst að ekki verður um mikla truflun vegna hávaða að ræða, en einhver truflun er 
óhjákvæmileg vegna uppgraftar, þá aðallega hvað varðar aðkomu um Kolasund og 
bílastæða á lóð. 
 
 
Reykjavík, 4. September 2017, 
 
 
Páll V. Bjarnason arkitekt. 
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