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1. Inngangur 

Frá árinu 1994 hafa Faxaflóahafnir sf. gert kannanir við þær hafnir sem eru undir stjórn 

fyrirtækisins þar sem atvinnustarfsemi er skoðuð. Að þessu sinni er í fyrsta sinn könnuð starfsemi 

við Grundartangahöfn. Björn S. Lárusson gerði könnunina fyrir Faxaflóahafnir sf. en meginmarkmið 

hennar var að afla upplýsinga frá forráðamönnum fyrirtækja á Grundartanga sem einkum gætu 

komið að notum við eftirfarandi: 

 Við skipulagsvinnu og mótun stefnu um framtíðarstarfsemi á Grundartanga. 

 Að fylgjast með þróun og breytingum hjá fyrirtækjum. 

 Sem hluti af kynningu á einstökum lóðum eða svæðum við Grundartanga. 

Leitað var til forsvarsmanna fyrirtækja á Grundartanga og í flestum tilfellum voru það þeir eða 

millistjórnendur, sem þekktu vel til sem svöruðu. Hér á eftir eru niðurstöður könnunarinnar frá 

2014 raktar en þar sem enginn samanburður er við eldri kannanir ber að líta á niðurstöður sem 

fyrstu könnun. 
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2. Aðferðarfræði 

Ákveðið var að gera könnunina með svipuðu sniði og gert var í könnun á atvinnustarfsemi við 

Gömlu höfnina. Við gerð hennar var útbúinn listi yfir fyrirtæki sem eru með atvinnustarfsemi við 

Grundartangahöfn. Auk þeirra fyrirtækja sem hafa fasta starfsstöð í eigin eða leiguhúsnæði var 

ákveðið að taka fyrirtæki sem ekki hafa slíkan fastan samastað en hafa aðstöðu hjá öðrum eða í 

hverju fyrirtæki fyrir sig (ISS og Securitas). Einnig er tekið með nýtt fyrirtæki (Uppskipun ehf.) sem 

hefur aðstöðu hjá Klafa ehf. Notast var við fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra, símaskrá og fasteignaskrá 

Fasteignamats ríkisins. Alls voru forráðamenn 13 fyrirtækja spurðir en að auki er eitt fyrirtæki með 

lóð og hús en það er Landsnet ehf. sem er með spennistöð. 

Útbúinn var spurningalisti sem svipar til þess sem lagður var fyrir fyrirtæki við Gömlu höfnina en 

spurningar staðfærðar eftir aðstæðum. Að auki var ein spurning lögð sérstaklega fyrir staðkunnuga 

hjá Eimskip og Samskip um aðgengi að höfninni. Var þar helst horft til strauma og veðurs í Hvalfirði 

og viðlegukants á Grundartanga.  

Frá Faxaflóahöfnum sf. eru tölur um flutninga um höfnina. Friðleifur Ingi Brynjarsson, 

forstöðumaður Vegagerðarinnar á Akureyri aðstoðaði við öflun gagna um umferð í nágrenni 

Grundartanga og tölur um stærð lóða og húsa eru úr skrá Fasteignamats ríkisins.  

Fyrirtækin eru ekki flokkuð sérstaklega. Öll þjónusta þau stóriðjuna eða Faxaflóahafnir (Securitas), 

beint eða óbeint eða kaupa af henni hráefni til endurvinnslu að undanskildu fyrirtækinu Lífland 

ehf. sem er í pökkun og dreifingu á fóðri.  

3. Hafnarsvæðið 

Grundartangahöfn var gerð í landi Klafastaða í Hvalfjarðarstrandahreppi á 8. áratug síðustu aldar í 

tengslum við byggingu kísiljárnverksmiðju hins Íslenska Járnblendifélags sem þá hét svo. Höfnin 

ber nafn samnefnds klettatanga sem skagaði í sjó fram rétt vestan við Katanes en er nú undir 

landfyllingu.  

Hvalfjörður var í gegn um tíðina einn helsti farartálminn frá Suðvesturlandi, vestur og norður um 

land. Heimildir eru fyrir því, að Katanes hafi til forna verið ferjustaður enda styst yfir Hvalfjörð yfir 

á Eyri (Hvalfjarðareyri) sunnan fjarðarins. Hugmyndir voru uppi, eftir lok seinni 

heimstyrjaldarinnar, um reglulegar ferjusiglingar yfir fjörðinn með farþega og bíla og í því skyni 

voru keyptir tveir landgönguprammar frá Normandí í Frakklandi. Ekkert varð úr siglingum en annar 

prammana dagaði uppi við Blautós við Akranes en hinn var til margra ára notaður til 

sementsflutninga á milli Reykjavíkur og Akraness (Ferja II). Á ofanverðri síðustu öld komu fram 

nokkrar þingsályktunartillögur um brú yfir Hvalfjörð og var m.a. gert ráð fyrir því í einni tillögunni 

sem Benedikt Gröndal, þáverandi þingmaður Vesturlands flutti, að slík brú yrði á milli Kataness og 

Eyrar.  



3 
 

Þegar bygging sementsverksmiðju var í bígerð á 6. áratugnum komu fram hugmyndir um að henni 

yrði valinn staður í landi Kataness. Landið þótti ákjósanlegt frá náttúrunnar hendi og hafnargerð 

tiltölulega auðveld. Katanes þótti þó of langt frá byggð þegar til kom þannig að ekkert varð úr. 

Pétur Ottesen, alþingismaður Borgfirðinga, sem var einn helsti hvatamaðurinn að byggingu 

verksmiðjunnar, mun hafa ráðið mestu um að hún var sett niður á Akranesi. 

Núverandi landsvæði Faxaflóahafna sf. á Grundartanga er samtals 695 hektarar. Þar af er land 

Klafastaða 325 ha., land Kataness 355 ha og landfylling 15 ha. Heildarviðlegukantur hafnarinnar er 

694 m á lengd. Í gildi er aðalskipulag fyrir Grundartanga, sem gerir ráð fyrir um 160,0 hektara 

iðnaðarsvæði, um 145,0 hektara athafnasvæði í landi Klafastaða og um 135,0 hektara 

athafnasvæði í landi Kataness. Þá er gert ráð fyrir um 53ja hektara hafnarsvæði, sem er tæpir 15,0 

hektarar í dag og um 16,0 hekturum sem blönduðu athafna- og hafnarsvæði.  

3.1 Flutningar 

Í neðangreindum tölum eru tilteknir flutningar um Faxaflóahafnir í heild og til samanburðar hluti 

þeirra flutninga sem er að og frá stóriðjunni á Grundartanga. Tölurnar eru í tonnum. 

 

Heildarflutningur um Faxaflóahafnir og flutningur að og frá stóriðjunni á Grundartanga í tonnum 

Ár Vörur til stóriðju Vörur frá stóriðju Annar flutningur um 
hafnirnar 

Alls 

2005 689,576 219,458 3,702,869 4,611,903 

2006 719,312 291,574 3,930,298 4,941,184 

2007 980,957 357,680 3,768,643 5,107,280 

2008 805,701 445,038 2,964,622 4,215,361 

2009 994,165 394,703 2,179,147 3,568,015 

2010 1,042,311 363,402 1,750,458 3,156,171 

2011 1,110,673 350,452 1,911,599 3,372,724 

2012 1,092,338 459,066 1,749,655 3,301,059 

2013 1,200,988 422,407 1,872,106 3,495,501 
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Ef þessar tölur eru skoðaðar grafískt sést betur, að þrátt fyrir niðursveiflu í heildarflutningum frá og 

með árinu 2008 er hægur stígandi í flutningum að og frá stóriðjunni á Grundartanga með örlitlu 

fráviki árið 2008. Þetta sést enn betur ef skoðaðir eru flutningar að og frá stóriðjunni sem hlutfall 

af heildarflutningum um Faxaflóahafnir en þær tölur ber að skoða í því ljósi að samdráttur er í 

öðrum flutningum. 
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3.2 Skipakomur 

Ef skoðaðar eru skipakomur til Grundartanga þá endurspegla þær þann hæga stíganda sem er í 

flutningum frá 2005.  

Skipakomur á 
Grundartanga 

         

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Flutningaskip 263 286 264 276 273 308 304 322 320 

Fiskiskip 2  4 5 3     

Tankskip  1 8 9 1 3  2  

Rannsókna- og varðskip        1  

Alls 265 287 276 290 277 311 304 325 320 
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4. Niðurstöður 

4.1 Starfsemi 

Á Grundartanga eru starfrækt 13 fyrirtæki, tvö stóriðjufyrirtæki og 11 önnur sem að mestu 

þjónusta stóriðjuna eða fá frá henni hráefni til endurvinnslu. Útflutningur frá Grundartanga er að 

langmestu leiti vörur frá stóriðjunni þ.e. ál og kísiljárn en innflutningur er aðallega hráefni til 

þeirrar framleiðslu og efni til fóðurframleiðslu Líflands ehf.  

Fyrirtæki Starfsemi 
Elkem hf. Framleiðsla á kísiljárni 

GMR Endurvinnsla ehf. Endurvinnsla á stáli 

GTT tækni ehf. Alhliða þjónusta í rafmagni og vélum.  

Hamar hf. Vélsmiðja, mannvirkjagerð. 

Héðinn hf. Vélmsmiðja og viðgerðir 

ISS á Ísland ehf. Ræsting í fyrirtækjum, þvottahús og eldhús. 

Klafi ehf. Gámaflutningur milli verksmiðja og inn og útflutningur 

Kratus ehf. Endurvinnsla á álgjalli 

Lífland ehf. Framleiðsla og pökkun á fóðri 

Norðurál ehf. Framleiðsla á áli 

Securitas hf. Verktaki, vaktar höfnina. 

Stálsmiðjan / Framtak ehf. Þjónusta Norðurál með járnsmíði 

Uppskipun ehf. Uppskipun og útskipun 

 

Aðeins eitt þessara fyrirtækja Lífland ehf. (áður Mjólkurfélag Reykjavíkur) er ekki tengt á einn eða 

annan hátt stóriðjunni á Grundartanga. Það eru fyrst og fremst hafnarskilyrði og staður sem réði 

vali þess fyrirtækis á Grundartanga. Eitt fyrirtæki, sem ekki er á listanum hefur aðstöðu á 

Grundartanga fyrir spennistöð en það er Landsnet ehf. Viðskiptavinir 4 fyrirtækja eru eingöngu 

utan svæðis og 3 með viðskiptavini eingöngu innan. Hin 5 eru í viðskiptum innan og utan svæðis. 

4.2 Starfsmenn 

Alls starfa 911 starfsmenn á Grundartanga. Langflestir starfa hjá Norðuráli ehf. og Elkem ehf. (717) 

eða um 80% starfsmanna. Forvitnilegt er að skoða hverjir búa sunnan og norðan Hvalfjarðar þó 

litið sé á bæði svæði sem eitt atvinnusvæði. Í ljós kemur að 663 búa norðan Hvalfjarðar eða 73% 

og flestir þeirra á Akranesi en 248 sunnan fjarðar. Takmarkaðar almenningssamgöngur eru við 

Grundartanga og engin samvinna um flutning á starfsmönnum til og frá vinnustað. Að sumu leiti er 

orsaka að leita í mismunandi vinnutíma og vaktakerfi. Það þykir mikill kostur að starfsmenn búi 

sem næst Grundartanga þó ekkert fyrirtæki setji það sem beint skilyrði ef um góðan vinnukraft er 

að ræða. 
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4.3 Húsnæði og lóðir 

Auk lóða stóriðjunnar eru 9 lóðir á svæðinu en 5 að auki hefur verið úthlutað og 8 aðrar eru 

tilbúnar til úthlutunar.  

 

Lóðarstærð og stærð húsa á Grundartanga 
Götuheiti Fyrirtæki Lóð m2 Hús m2 

Grundartangi álver Norðurál 900000 194231 
Grundartangi verksmiðja Elkem 121240 37503 
Klafastaðavegur 1 Lífland 13599 3094 
Klafastaðavegur 2 Stálsmiðjan 4728 1193 
Klafastaðavegur 2A Rarik 92 92 
Klafastaðavegur 4 Kratus 4595 1945 
Klafastaðavegur 12 Hamar 4478 1120 
Katanesvegur 3 Meitill (GT tækni) 10500 1584 
Tangavegur 1 Héðinn 3658 583 
Tangavegur 7 GMR endurvinnslan 10430 4493 
Leynisvegur 1 Landsnet 64875 234 
  1138195 246072 

 

Alls eru þessar lóðir samkvæmt fasteignaskrá tæplega 1.138.195 m2 og hús á þeim 246.072 m2. 

Aðeins eitt fyrirtæki er í leiguhúsnæði en þó ber þess að geta að Klafi ehf. og Securitas ehf. eru í 

húsnæði í eigu Faxaflóahafna sf. á lóðum þess og ISS Ísland ehf. hefur starfsstöð í hverju fyrirtæki 

fyrir sig.  

Af fyrirtækunum 13 eru 8 í eigin húsnæði, þrjú í leiguhúsnæði og eitt er með starfsstöð í þeim 

fyrirtækjum sem það þjónustar. 

 

Skipting starfsmanna norðan og 
sunnan Hvalfjarðar 

Norðan fjarðar 

Sunnan Fjarðar 

Hluti starfsmanna stóriðjunnar af 
heildarfjölda starfsmanna 

Heild 

Stóriðjan 
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4.4 Framtíðarhorfur og skipulag 

Til að auðvelda skipulagsvinnu og fá betri mynd af þróun svæðisins voru forsvarsmenn 

fyrirtækjanna spurðir hvort þeir hefðu í hyggju að auka/stækka, minnka eða halda óbreyttri 

starfsemi með því að stækka lóð eða húsnæði. Í framhaldi af því var spurt um viðskiptavini (innan 

eða utan svæðis) og þá ákvörðun að setja sig niður á Grundartanga sem er mikilvægt í ljósi frekari 

þróunar og kynningar á svæðinu. Enn fremur, hvað réði ákvörðun um staðsetningu í upphafi.  

Tæplega helmingur fyrirtækja eða 6 hafa ekki hug á að stækka lóð eða hús í nánustu framtíð og 

munu halda því óbreyttu. Af hinum fyrirtækjunum 7 er eitt fyrirtæki með í sínum áætlunum að 

stækka lóð og eitt fyrirtæki (Securitas) vill auka sína starfsemi en þeir hafa starfsstöð í hverju 

fyrirtæki sem þeir þjóna. Hin fyrirtækin 5 hafa hug á að stækka húsnæði í nánustu framtíð ef 

aðstæður í þjóðfélaginu batna. Ekkert fyrirtæki ætlar að draga úr starfsemi sinni eða flytja annað 

með sína starfsemi. Fram kom í athugasemdum að vilji er fyrir því að fá minni lóðir en standa til 

boða fyrir minni starfsemi. Þar er einkum átt við starfsstöð fyrir starfsmenn sem þjóna öðrum 

fyrirtækjum, litlar skrifstofur eða aðstöðu fyrir starfsmenn. 
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Viðmælendum var sýnt deiliskipulag af svæðinu og spurt var, hvaða skoðun þeir hefðu á því. 

Helmingur fyrirtækja sagði það mjög gott en rúmlega helmingur kom með athugasemdir um að 

fyrirtækjum í ólíkri starfsemi væri blandað saman og jafnvel í nánu nágrenni. Einnig var rætt um of 

litlar lóðir og að það skorti langtímahugsun í skipulagið án þess að það væri rökstutt frekar.  

Í tengslum við framtíðarhorfur var spurt hversu mikilvægt væri fyrir fyrirtækið að vera staðsett á 

Grundartanga. Fyrirtækin gáfu einkunn á skalanum 1 – 5 eftir mikilvægi, þar sem 1 skipti ekki máli 

en 5 var mjög mikilvægt. Meðaltalið var 4,3.  

Þegar spurt var um hvað hafi ráðið ákvörðun í uppafi um val á Grundartanga fyrir starfsemi 

svöruðu 8 fyrirtæki að viðskiptatækifæri í tengslum við stóriðjuna hafi ráðið því. Hin nefndu 

sérstaklega aðföng og þá orku (3) og höfnina (2). Þess ber að geta að það var aðallega pólitísk 

ákvörðun í upphafi að stóriðjunni var valin staður á Grundartanga og kom það fram í máli 

viðmælenda. 

4.5 Samgöngumál 

Viðmælendur höfðu orð á mikilli umferð og ýmsum ágöllum á samgöngum að og frá Grundartanga 

og enn fremur nokkrar athugasemdir um samgöngur á svæðinu sjálfu. Fengnar voru upplýsingar 

frá Vegagerðinni um umferð í Hvalfjarðargöngum, við Innrahólm og við Urriðaá fyrir árið 2012. 

Einnig eru til tölur um umferð eftir afleggjara til Grundartanga og fróðlegt að skoða hana sem 

hlutfall af heildarumferð um hringveginn. 

 

Vegheiti   Heiti upphafspunkts Heiti endapunkts Lengd Meðalt. ÁDU* 
Hringvegur Hvalfjarðarg. syðri Hvalfjarðargöng nyrðri 5,76 5007 

Akrafjallsvegur (51) Innrihólmur Urrðiðaá 10,93 3626 

Hringvegur Urrðiðaá Hvalfjarðarvegur 1,1 3812 

Grundartangavegur Hringvegur Hafnarsvæði 2,46 762 

*Ársdagsumferð. Umferð að meðaltali á dag 2012 
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Um 20% umferðar sem er um hringveginn frá Hvalfjarðargöngum að Hvalfjarðarvegi fer að 

Grundartanga. Það er nokkuð hátt hlutfall enda eru starfsmenn nálægt eitt þúsund auk annarar 

umferðar.  

4.5.1 Samgöngur innan svæðis 

Í þessari spurningu var sérstaklega spurt um vegi, merkingar, leiðbeiningar og viðvaranir innan 

svæðisins og hvort viðmælendur hefðu einhverjar aðrar athugasemdir. Nær allir viðmælendur 

töluðu um hættuleg gatnamót við afleggjara að Grundartanga og jafnvel tekið svo djúpt í árinni að 

það væri einungis tímaspursmál hvenær alvarlegt slys yrði á gatnamótunum. Svæðið er að mati 

margra illa merkt við aðkomu og ekkert gott kort þar sem hægt er að finna fyrirtæki og rata um 

svæðið. Viðmælendur telja að Faxaflóahafnir sf. eigi að hafa frumkvæði að samstarfi við fyrirtæki 

um slíkar merkingar. Flestir voru á því að atriði á borð við almennar merkingar á vegum, 

leiðbeiningar og viðvaranir innan svæðis hefðu farið batnandi. 

4.5.2 Samgöngur að og frá Grundartanga 

Í þessari spurningu var sérstaklega spurt um almenningssamgöngur, vegi og gjald í göngin ásamt 

fyrirhugaðri Sundabraut. Margir höfðu orð á miklum umferðarþunga á álagstímum eins og fram 

kemur í upplýsingum Vegargerðarinnar ásamt því að lýsa yfir áhuga á tvöföldun ganganna og á því 

að Sundarbraut verði lögð. Eins og í fyrri spurningu var viðmælendum hugleikin tengingin við 

þjóðveg 1 og hugsanlega slaufu á gatnamótunum líkt og við álver Rio Tinto í Straumsvík. Þrír höfðu 

skoðanir á gangagjaldi og fannst það of hátt ásamt því að þeir lýstu yfir áhyggjum að það yrði aldrei 

lagt niður. Stopular almenningssamgöngur eru við Grundartanga en það virtist ekki valda 

vandkvæðum. Á hinn bóginn er ekkert samstarf á milli þeirra fyrirtækja sem flytja starfsmenn að 

og frá svæðinu með hópferðabílum en aðeins einn minntist á nauðsyn slíks samstarfs. Mismunandi 

vinnutími mun ráða mestu um að slíku samstarfi hefur ekki verið komið á. Þá var talað um 

hættulegan flutning um göngin s.s. á olíum og bensíni.   

4.6 Stoðþjónusta 

Með stoðþjónustu er átt við þá þjónustu sem sveitarfélög veita að mestu og í þessu tilfelli 

Hvalfjarðarstrandahreppur. Þar er um að ræða sorphirðu, snjómokstur, hálkuvörn og heitt og kalt 

vatn. Almennt veita sveitarfélögin þessa þjónustu sjálf, útvista henni eða fyrirtæki sjá um hana 

sjálf. Gefnir voru möguleikar á einkunn á skalanum 1 – 5 ásamt því að rökstyðja svarið. 

Meðaleinkunnin var 3,3 en nokkrir tóku svo djúpt í árinni að segja þjónustuna í lamasessi. Einkum 

var rætt um skort á heitu vatni og að of lítið væri af köldu vatni. Um sorphirðu sjá fyrirtækin að 

mestu sjálf. Snjómokstur og hálkueyðing mætti vera betri. Þegar spurt var frekar hvað vantaði voru 

heitt og kalt vatn það sem flestir minntust á að þyrfti að laga.   
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4.7 Umhverfismál 

Spurt var um skoðanir viðmælenda á umhverfismálum og þá átt við hugsanlega mengun, bæði 

sjón- og umhverfismengun. Endurvinnslufyrirtækin virðast vera eftirbátar annarra í 

umhverfismálum að mati viðmælenda. Enn fremur er talað um rusl á lóðum og að þær séu 

ófrágengnar. Minnt er á, að fylgja eftir reglum í umhverfismálum, bæði skrifuðum og óskrifuðum 

reglum. Almennt virðast viðmælendur ánægðir og að hlutir hafi færst í betra horf en betur má ef 

duga skal.  

Einnig var spurt hvort viðmælendur væru vel upplýstir um umhverfismál og sögðu flestir svo vera. 

Þeir vissu flestir af vöktun á svæðinu vegna stóriðjunnar. Fram kom að sett væru ókunnug efni í 

landfyllingu, svartur mökkur stigi upp frá fyrirtæki án þess að vitað væri hvað væri í honum auk 

þess sem mikið væri um rokgjörn efni á svæðinu. Þá var sett spurning við „kvasið“ og nálægð þess 

við grunnvatn. 

4.8 Samskipti 

Góð samskipti eru á milli starfsmanna og yfirstjórnar Faxaflóahafna sf. annars vegar og 

fyrirtækjanna hins vegar að mati viðmælenda. Samskiptin eru sögð mjög góð eða frábær en 

nokkrir sögðu að ekki hefði reynt á þau og svörin því hlutlaus. Ein athugasemd kom um að fyrirtæki 

hefði ekki verið boðað á blaðamannafund vegna umhverfismála. 

4.9 Höfnin og gámasvæði 

Leitað var til Eimskipa hf. og Samskipa hf. til að forvitnast um aðgengi að höfninni. Forsvarsmenn í 

báðum fyrirtækjunum ræddu við skipstjóra á skipum félaganna sem höfðu haft viðkomu á 

Grundartanga. Þeir voru inntir eftir aðstæðum á siglingaleið inn Hvalfjörð, veðurfari og aðstæðum 

við viðlegukant. Þeim bar öllum saman um að höfnin væri ein sú besta á landinu og enginn þeirra 

hafi lent í vandkvæðum á siglingaleiðinni eða við að leggjast að bryggju. Minnst var á sterka 

vindstrengi í SV átt en það kæmi oftast ekki að sök. Plássleysi er þegar súrálsskip eru við 

hafnargarðinn. 

Gerðar voru athugasemdir við klæðingu á hafnargarði og holur í malbiki þar, en enginn hafði 

neinar athugasemdir við gámasvæði en ein spurning kom um hvort til stæði að stækka það.  

4.10 Athugasemdir 

Allir höfðu einhverjar athugasemdir eða skilaboð fram að færa, annaðhvort undir liðnum 

athugasemdir eða komu þeim á framfæri undir liðum þar sem spurt var um viðkomandi atriði. Hér 

á eftir er listi yfir þær athugasemdir sem safnað var saman. 
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Athugasemdir 
Mikil þörf á að bæta lýsingu við höfnina sérstaklega, fyrirtæki þurfa að vera meðvituð um umhverfismál. 
Mikið rusl í kring um sum fyrirtæki. 
Þarf að ganga frá opnum svæðum, taka til - snyrtilegra umhverfi. 
Hugmynd um annað hlið að höfninni frá athafnasvæði sínu (Lífland) vegna þess hve langt þarf að fara í 
gegn um hlið.  
Vill að Faxaflóahafnir sf. hafi frumkvæði að samvinnu fyrirtækja um fólksflutninga, betri lýsingu, merkingar 
eiga að vera betri, meiri snjómokstur, hálkueyðingu. 
Vantar heitt vatn - skortir samstöðu fyrirtækja í ýmsum málum þar sem Faxaflóahafnir gætu tekið forystu. 
Huga að tengingu við þjóðveg, vöktun á svæðinu vegna óviðkomandi umferðar, samstarf fyrirtækja um 
vöktun undir forystu Faxaflóahafna. 
Fá upplýsingar um hvaða fyrirtæki eru að koma á svæðið. Vilja sjá tímaáætlun um hvenær vegir og 
tengingar verða lagaðar. 
Viðhald á akstursleiðum ábótavant. Laga tengingu við þjóðveg. 
Laga tengingu við þjóðveg. Holufylla vegi og laga merkingar á fyrirtækjum, vantar bílastæði við sum 
fyrirtæki. 
Gera bragabót á tengingu við þjóðveg, bæta merkingar innan svæðis, vantar samstarf um merkingar og 
laga vegaskemmdir. 
Bjóða upp á lóðir fyrir minni fyrirtæki, minni lóðir. 
Tenging við þjóðveg og huga að því að starfsemi sem komið er á fót sé samrýmanleg við það sem fyrir er 
m.t.t. umhverfis. 
Skýr fyrirmæli til fyrirtækja í umhverfismálum. Laga tengingu við þjóðveg. 

 

5. Samantekt 

Þetta er í fyrsta sinn sem gerð er könnun á atvinnustarfsemi á Grundartanga en sambærileg 

könnun hefur verið gerð fimm sinnum á atvinnustarfsemi við Gömlu höfnina. Alls tóku 13 fyrirtæki 

þátt í könnuninni en það eru öll fyrirtæki sem hafa einhverja starfsemi að undanskildu Landsnet 

ehf. sem rekur spennistöð. Að auki var leitað til Eimskipa hf. og Samskipa hf. varðandi aðgengi að 

höfninni. 

Öll fyrirtækin að einu undanskildum þjónusta stóriðjuna á einn eða annan hátt eða kaupa af henni 

hráefni til endurvinnslu. Hjá þessum fyrirtækjum starfa 911 starfsmenn og þar af 717 hjá 

stóriðjunni eða 80%. Af þessum starfsmönnum búa 73% norðan Hvalfjarðar, flestir á Akranesi. 

Af fyrirtækjunum 13 eru 8 í eigin húsnæði en hin í leiguhúsnæði eða hafa starfsstöð hjá öðrum. Um 

helmingur fyrirtækjanna ætlar að halda óbreyttri starfsemi næstu ár en hin hafa hug á að stækka 

lóð eða húsnæði. Þeim er langflestum mikilvægt að vera staðsett á Grundartanga og ekkert þeirra 

hugar að flutningi burtu.  

Mikil umferð er um hringveginn fyrir ofan Grundartanga og um 20% hennar er á leið að eða frá 

Grundartanga. Í máli flestra viðmælenda komu fram sterkar skoðanir á vegtengingu við þjóðveg frá 

afleggjaranum.  
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Aðrar athugasemdir vörðuðu merkingar, vegi á svæðinu, skort á heitu og köldu vatni og 

umhverfismál en þær komu eðli máls samkvæmt einkum frá þeim sem lítið eða ekkert menga.  
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6. Deiliskipulag.
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7. Heimildaskrá 

 

1. Faxaflóahafnir „Atvinnustarfsemi í Gömlu höfninni í Reykjavík.“ Bergþóra Bergsdóttir 2013 

2. Grundartangahöfn, starfsemi og skipulag. Gísli Gíslason, hafnarstjóri. Apríl 2011 

3. Vegagerðin; Umferðartölur 2012 

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/Umferdartolur_2012.pdf/$file/Umfer%C3%B0ar

t%C3%B6lur_2012.pdf 

4. Fasteignamat ríkisins (FMR) Fasteigna og lóðaskrá. 

5. Teiknistofa Arkitekta, Gylfi Guðjónsson, arkitekt. 

6. Haraldur Bjarnason, blaðamaður, Akranesi. Munnleg heimild um siglingar yfir Hvalfjörð. 

7. Ríkisskattstjóri, fyrirtækjaskrá. 

8. www.faxafloahafnir.is – Tölur um flutninga um hafnirnar. 
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9. Viðaukar 

Viðauki 1 

 

Spurningar til fyrirtækja á athafnasvæði Grundartangahafnar 

Dags: ________________ 

Fyrirtæki: ________________________________________________________________________ 

Nafn viðmælanda: ________________________________________________________________ 

Staða viðmælanda: ________________________________________________________________ 

Heimilisfang fyrirtækis: ____________________________________________________________ 

Sími: _________________  Netfang tengiliðar __________________________________________ 

 

1. Lýsing á starfsemi fyrirtækis: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Hvenær hófst starfsemin? _____________________________________________________ 

3. Hvenær hófst starfsemi fyrirtækisins á Grundartanga? ________________________________ 
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4. Fer öll starfsemi fyrirtækisins fram á Grundartanga? 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Ef svo er ekki, hve margir starfsmenn af heildarstarfsmannafjölda eru á 

Grundartanga?__________________ 

6. Hve mörg ársverk eru hjá fyrirtækinu á Grundartanga? _____________________________ 

a. Hve margir eru búsettir norðan Hvalfjarðar? _________ sunnan? _______________ 

7. Er fyrirtækið í eigin húsnæði? _______ eða leiguhúsnæði? _______ 

8. Hversu stórt húsnæði hefur fyrirtækið til umráða? ______________m2 

9. Hversu stóra lóð hefur fyrirtækið til umráða? __________________m2 

10. Hafa forsvarsmenn fyrirtækisins hug á stækkun athafnasvæðis þess á Grundartanga? 

________________ minnkun þess? ________________ óbreytt? _______________ 

11. Ætla forsvarsmenn fyrirtækisins að flytja starfsemi sína annað á næstunni? Já / Nei 

a. Ef svo er, hvert? ______________________________________________________ 

12. Eru viðskiptavinir fyrirtækisins innan ________ eða utan ________ hafnarsvæðisins? 

13. Hversu mikilvægt er fyrir fyrirtækið er að vera staðsett á Grundartanga? Notaður er skalinn 1 

– 5 þar sem 5 er mög mikilvæg og 1 alls ekki mikilvæg. 

1          -         2         -           3        -         4         -          5 

14. Hvað réði því að fyrirtækið hóf starfsemi á Grundartanga (t.d. aðföng, viðskiptatækifæri, 

annað)? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

15. Hvað finnst þér um samgöngur á og við Grundartanga?  

a. Innan svæðis – (vegi, merkingar, leiðbeiningar, viðvaranir o.s.frv.)? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b. Til og frá svæðinu (almenningssamgöngur, vegir, gjald í göngin)? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

16. Hvaða skoðun hefur þú á skipulagi athafnasvæðisins á Grundartanga? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

17. Hversu ánægður / óánægður ertu með stoðþjónustu á Grundartanga (t.d. sorphirðu, 

snjómokstur) á skalanum 1 – 5 þar sem 1 er mjög óánægður en 5 mjög ánægður? 

1          -         2         -           3        -         4         -          5 
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18. Hvaða þjónustu (stoðþjónustu) telur þú að vanti á Grundatanga? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

19. Hvaða skoðun hefur þú á umhverfismálum á Grundartanga (mengun; sjón- og umhverfi)? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

20. Hversu vel ert þú og fyrirtæki þitt upplýst um umhverfismál á Grundartanga? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

21. Hvaða skoðun hefur þú á samskiptum yfirstjórnar og starfsmanna Faxaflóahafna sf. við 

fyrirtæki þitt – hvað má betur fara? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

22. Hvaða skoðun hefur þú á aðgengi að Grundartangahöfn frá sjó? 

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

23. Hvaða skoðun hefur þú á aðstöðu við höfnina á Grundartanga t.d. á gámavöllum? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

24. Eru einhverjar athugasemdir sem þú vildir koma á framfæri við Faxaflóahafnir sf.? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



21 
 

 

Viðauki 2 

Fyrirtæki Viðmælandi Titill Netfang Sími 

Elkem Ísland ehf.  Sigrún Pálsdóttir Mannauðsstjóri sigrun.palsdottir@elkem.com 4320200 

GT tækni ehf.  Gylfi Guðmundsson Þjónustustjóri gylfi@gtt.is 8426401 

Klafi ehf.  Smári V. Guðjónsson Framkvæmdastjóri smari@klafi.is 4338850 

GMR endurv. ehf. Arthur Guðmundsson Framkvæmdastjóri arthur@gmr.is 8965990 

Kratus ehf. Mathías Matthíasson Verksmiðjustjóri matti@kratus.is 4301300 

Norðurál ehf.  Sólveig Bergmann Upplýsingafulltrúi solveig@nordural.is 8204004 

Héðinn hf. Hörður Benónísson Svæðisstjóri hordur@hedinn.is 8582165 

Stálsmiðjan/ Framtak ehf. Björn Steingrímsson Verkstjóri / eigandi bjorn@stalsmidjan.is 6603537 

Hamar ehf. Sigurður Árnason Svæðisstjóri siggia@hamar.is 5646062 

Lífland hf. Andri Þórisson Sviðsstjóri andrith@lifland.is 8436116 

Securitas hf. Magnús Agnarsson Þjónustustjóri magnus@securitas.is 8962547 

ISS Ísland ehf. Auður Jacobsen  Þjónustustjóri audurj@is.issworld.com 6934924 

Uppskipun ehf. Jón Ottesen Framkvæmdastjóri jon@uppskipun.is 8560500 
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