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3. Inngangur 
 

Frá árinu 1994 hafa Faxaflóahafnir sf. staðið að könnun á fjögurra til fimm ára fresti 

þar sem atvinnustarfsemi við Gömlu höfnina í Reykjavík er skoðuð. Sumarið 2013 

var könnunin framkvæmd í fimmta sinn. Að þessu sinni framkvæmdi Bergþóra 

Bergsdóttir könnunina en þær fjórar fyrri gerðu Matthildur Kr. Elmarsdóttir árið 1994, 

Steinunn Elva Gunnarsdóttir árið 1998, Gunnlaugur Einarsson árið 2004 og Sigríður 

Kr. Kristþórsdóttir árið 2008. Megin markmiðið var að afla upplýsinga frá 

atvinnurekendum við Gömlu höfnina sem einkum gætu nýst við þrennt: 

 

• Við skipulagsvinnu og mótun stefnu um framtíðarstarfsemi við Gömlu 

höfnina. 

• Við að fylgjast með þróun og breytingum á hafnarsvæðinu. 

• Sem hluti af sölugögnum við markaðssetningu á einstökum lóðum eða 

svæðum. 

 

Í flestum tilfellum voru upplýsingar fengnar frá forsvarsmönnum fyrirtækja við 

Gömlu höfnina en einnig bar á að aðrir talsmenn fyrirtækja svöruðu spurningunum.  

Hér að neðan verða niðurstöður könnunarinnar sem framkvæmd var sumarið 2013 

raktar og einnig er gerður samanburður við eldri niðurstöður. 
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4. Aðferðafræði 

4.1 Gagnaöflun 
Við gerð þessarar könnunar var í upphafi útbúinn listi yfir öll fyrirtæki með 

atvinnustarfsemi við Gömlu höfnina. Notast var við upplýsingar úr fyrirtækjaskrá 

Hagstofu Íslands, verbúða- og lóðaleiguskrá Faxaflóahafna sf. og símaskrá á netinu. 

Þegar listinn var klár og tilraunir hófust við að ná í forsvarsmenn fyrirtækjanna kom á 

daginn að mörg þeirra voru hætt rekstri, ekki með atvinnustarfsemi í Gömlu höfninni 

eða margtalin á listanum. Þegar upp var staðið svöruðu forsvarsmenn 193 fyrirtækja 

spurningalistanum, og voru einungis nokkur sem ekki höfðu tök á að taka þátt. 

Ýmsum sjóðum og fyrirtækjum skráð á tóm hús og auðar lóðir var sleppt enda ekki 

um eiginlega atvinnustarfsemi í höfninni að ræða. Verslunin Iceland hætti rekstri við 

Gömlu höfnina snemma sumars og ný verslun Nettó opnaði ekki í húsnæðinu fyrr en 

gagnaöflun var lokið. Þær verslanir tóku því hvorugar þátt í könnuninni. Þess ber þó 

að geta að fyrirtækjalistinn sem stuðst var við er ekki tæmandi þar sem talsvert er um 

einyrkja á svæðinu ásamt smærri fyrirtækjum skráðum annarsstaðar. Það eru því 

miklar líkur á að einhver fyrirtæki hafi ekki komið upp við leit. 

Álitamál var hvort tónlistarhúsið Harpa ætti að vera með í rannsókninni þar 

sem lóð þess tilheyrir Reykjavíkurborg en ákveðið var að taka það með vegna 

staðsetningu þess við höfnina. Sama má segja um Grandagarð 2, en lóðin tilheyrir 

ekki Faxaflóahöfnum sf. Hinsvegar var spurningum varðandi húsnæði og lóðir sleppt 

og á sú tölfræði könnunarinnar því einungis við um lóðir í eigu Faxaflóahafna sf. 

Mynd 1 sýnir það svæði sem er hluti af könnuninni, en það er afmarkað með rauðri 

línu. 
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Mynd 1 – Yfirlitsmynd af Gömlu höfninni. 
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Fyrir forsvarsmenn fyrirtækjanna var lagður staðlaður spurningalisti sem að mestu 

leyti var óbreyttur frá síðustu skýrslu frá árinu 2008. Engu að síður var nokkrum 

spurningum bætt við er varða málefni dagsins í dag, og aðrar spurningar, sem ekki 

þóttu eiga við, teknar út. Tölfræðilegum spurningum var þó haldið eins milli kannana 

svo samanburður á upplýsingum milli ára væri mögulegur. Reynt var eftir fremsta 

megni að leggja spurningalistann fyrir sem viðtal í vettvangsferð en vegna sumarleyfa 

og annarra anna forsvars- og talsmanna fyrirtækja þurfti í undantekningartilfellum að 

framkvæma símakönnun. 

Að loknum viðtölum voru fyrirtækin tekin saman og flokkuð eftir starfsemi 

hvers og eins. Ákveðið var að notast nokkurn veginn við sama flokkunarlykil og í 

skýrslunum árin 2004 og 2008 með lítilsháttar lagfæringum og uppfærslu, en halda 

yfirflokkunum óbreyttum til að forðast misræmi við samanburð. Yfirflokkarnir eru 

átta talsins: 

• Fiskvinnsla og útgerð 

• Iðnaður  

• Þjónusta  

• Smásala og veitingar  

• Heild- og umboðssala  

• Geymslur  

• Samgöngur  

• Annað.  

 

Árið 2004 var nýr flokkunarlykill útbúinn þar sem eldri flokkunarlykill, sem stuðst 

var við árin 1994 og 1998, þótti of víðtækur. Var hann því einfaldaður töluvert árið 

2004 og hefur svo, líkt og áður sagði,  haldist í svipaðri mynd. Einnig má geta þess að 

rýnt var í flokkunaraðferðir frá árinu 2008 til að gæta samræmis við flokkun 

fyrirtækjanna. 

4.2 Uppbygging skýrslu 
Í upphafi skýrslunnar er stutt kynning á rannsókninni ásamt samantekt um 

hafnarsvæðið og málefni þess. Næstur tekur við kafli þar sem gagnaöflun og 

flokkunaraðferð könnunarinnar er lýst. Þar á eftir er gerð grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknarinnar og ýmis samanburður við fyrri skýrslur gerður. Í lokin tekur við stutt 
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samantekt og umræða þar sem meðal annars er fjallað um þá erfiðleika sem upp komu 

við rannsóknina. 

5. Hafnarsvæðið 
Um aldamótin 1900 þótti Reykjavík vera afar lítið tæknivædd hvað varðar 

hafnarstarfsemi miðað við smærri kaupstaði á Íslandi. Engin stórskipahöfn var 

starfrækt í Reykjavík sem gerði að verkum að stærri skútur og skip lögðust að 

utarlega í höfninni og selflytja þurfti vörur og farþegar í land með minni bátum. Upp 

úr aldamótunum þegar stórskipaumferð smám saman jókst varð ljóst að eitthvað þyrfti 

að gera, enda þolinmæði Reykvíkinga á þrotum. Árið 1906 var því farið af stað með 

undirbúning að viðamikilli hafnargerð í Reykjavík. Norskur hafnarstjóri að nafni 

Gabriel Smith var fenginn hingað til lands að tillögu kaupmanna í Reykjavík, í þeim 

tilgangi að leggja mat á staðsetningu og kostnað mögulegrar hafnar. Þremur árum 

síðar skilaði hann greinagerð með tillögum að hafnarmannvirkjum í Reykjavík. Allt 

þetta leiddi til þess að hafist var handa við hafnarframkvæmdir í Reykjavík þann 9. 

mars 1913 og stóðu þær yfir allt fram til ársins 1917.1 Í ár eru því liðin 100 ár frá 

þeim merku tímamótum og má með sanni segja að ýmislegt hafi breyst á þeim tíma. 

 Stór þáttur í hafnargerðinni var flutningur stórgrýtis úr norðanverðri Öskjuhlíð 

ásamt smágrýti úr sunnanverðu Skólavörðuholti. Af þeim sökum voru 12 km 

járnbrautarteinar lagðir frá Örifirseyjargranda, að Öskjuhlíð, þaðan að 

Skólavörðuholti og þar sem hún endaði loks á hafnarsvæðinu.2 Þetta var fyrsta og eina 

járnbrautin sem lögð hefur verið á Íslandi. 

 Ljóst er að Gamla höfnin í Reykjavík er afar sögulegur og merkilegur staður. 

Með tilkomu hafnarinnar breyttist Reykjavík í mikinn útgerðarkaupstað og varð 

sjávarútvegur að gríðarlega mikilvægum atvinnuvegi Reykvíkinga. 3  Við upphaf 

hafnargerðar tengdist Örifrisey ekki landsvæðinu en smám saman hefur hafnarsvæðið 

þróast og stækkað vegna landfyllinga.  

 Ef kvótaúthlutun milli rannsóknarára er skoðuð sést að Reykjavíkurhöfn var 

stöðugt að eflast fram til ársins 2008 en þá tók úthlutun kvóta til hennar að minnka. 

Líkt og árið 2008 eru þær hafnir sem einhverntímann, frá fiskveiðiárinu 1993/1994, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Kristján	  Sveinsson.	  Íslenskar	  hafnir	  og	  hafnargerð.	  	  
2	  Kristján	  Sveinsson.	  Íslenskar	  hafnir	  og	  hafnargerð.	  2	  Kristján	  Sveinsson.	  Íslenskar	  hafnir	  og	  hafnargerð.	  
3	  Víkin	  –	  Sjóminjasafnið	  í	  Reykjavík	  
http://www.sjominjasafn.is/fraedsla/reykjavikurhofn/	  	  
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hafa fengið yfir 5% af úthlutuðum kvóta skoðaðar. Hafnirnar eru sex talsins: 

Reykjavík, Vestmannaeyjar, Akranes, Ísafjörður, Grindavík og Akureyri. Skiptinguna 

má sjá á Mynd 2. 

 

 
Mynd 2: Hafnir sem fengið hafa yfir 5% af úthlutuðum kvóta. 

6. Niðurstöður 

6.1 Starfsemi 
Eins og áður kom fram tóku forsvarsmenn 193 fyrirtækja við Gömlu höfnina þátt í 

könnuninni árið 2013. Eru það rúmlega 16% fleiri en árið 2008 en þá tóku 167 

fyrirtæki þátt. Árið 2004 voru fyrirtæki í atvinnurekstri um 80 talsins og er fjölgunin 

því tæplega 60% á einungis níu árum. Árið 1994 voru fyrirtæki með atvinnurekstur 

við Gömlu höfnina 91 talsins og fjórum árum síðar hafði þeim fjölgað í 109.  
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Mynd 3: Fjöldi fyrirtækja í atvinnurekstri við Gömlu höfnina í Reykjavík hvert 

rannsóknarár. 

 

Þess ber þó að geta að tölur þessar sýna einungis þann fjölda fyrirtækja sem eru eða 

voru í atvinnurekstri við Gömlu höfnina en ekki þau sem einungis eru með geymslur. 

Í allri annarri tölfræði og myndum þessarar könnunar, sem varðar fjölda fyrirtækja, 

eru fyrirtæki með geymslur þó talin með og byggja þær upplýsingar að mestu leyti á 

verbúðaupplýsingum. Mun það vera ástæðan fyrir hærri fjölda fyrirtækja en þann sem 

fram kom hér að ofan. Á Mynd 4 má sjá skiptingu fyrirtækja eftir yfirflokkunum átta 

en ítarlegri niðurröðun er í Viðauka 8.  
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Mynd 4: Skipting fyrirtækja eftir starfsemi árið 2013. 

 

Ef fyrirtækin eru skoðuð miðað við starfsemi má sjá flokkurinn Fiskvinnsla og 

útgerð smæsti flokkurinn, fyrir utan Samgöngur sem ekki komst á blað. Flokkurinn 

Fiskvinnsla og útgerð heldur þó ekki utan um öll fyrirtæki sem tengjast hafnsækinni 

starfsemi þar sem öll sala og útflutningur á fiski er sett í flokkinn Heild- og 

umboðssala. Einnig eru fyrirtæki sem fást t.d. við skipaviðgerðir, löndun, beitingar og 

tækjaþjónustu fyrir skip og báta ýmist flokkuð sem iðnaðar- eða þjónustufyrirtæki. 

Því er ljóst að mun fleiri en einungis 16 fyrirtæki stunda hafnsækna starfsemi. Til þess 

að varpa ljósi á þann fjölda, eins og gert er í flestum fyrri skýrslum, eru fyrirtæki sem 

tengjast sjávarútvegi tekin saman. Árið 2008 voru fyrirtæki tengd sjávarútvegi 62 

talsins, sem er 38,1% af heildarfjölda fyrirtækja það ár. Nú, árið 2013, má segja að 

hlutfallið standi í stað þar sem 73 fyrirtæki af 193 tengjast sjávarútvegi, en það gera 

37,8% af heildarfjölda fyrirtækja. Munurinn er því hverfandi lítill. Ekki er hægt að 

bera saman við fjöldann árið 2004 þar sem sambærilegar upplýsingar voru ekki teknar 

saman það ár. Hinsvegar var það gert árin 1994 og 1998 og voru þau þá hlutfallslega 

fleiri eða 50% árið 1994 og 43% árið 1998. Fjöldinn virðist því hafa staðið í stað í 

kjölfar fækkunar milli ára.  

Ef flokkun fyrirtækja frá fyrri árum er skoðuð má sjá að fjöldi fyrirtækja á sviði 

þjónustu hefur tekið stökk frá árinu 2008, en sá flokkur hefur í öllum fimm 

könnununum verið sá stærsti. Að auki hafa flokkarnir Iðnaður, Smásala og veitingar 

og Heild- og umboðssala stækkað frá síðustu könnun. Ef fyrirtækjalistinn frá árinu 
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2008 er skoðaður miðað við árið 2013 sést að veitingastöðum hefur fjölgað sem er í 

samræmi við breytingar á flokknum Smásala og veitingar. 

 

 
Mynd 5: Skipting fyrirtækja eftir starfsemi – samanburður milli kannanna. 

 

Nokkuð bar á því að þeir sem eru með sjávarútvegstengda starfsemi finnist 

vera þrengt að sér með tilkomu blandaðrar atvinnustarfsemi í höfninni og sumum 

finnst þeir beinlínis vera óvelkomnir á hafnarsvæðinu.  

6.2 Starfsmenn 
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með einungis 16 fyrirtæki. Þennan mikla starfsmannafjölda í svo fáum fyrirtækjum 
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má rekja til þess að þau fyrirtæki sem starfa við fiskvinnslu og útgerð eru almennt 

mjög stór, sbr. HB Grandi hf., Lýsi hf., Toppfiskur ehf. og Fiskkaup hf. Lögð er 

áhersla á að sjómenn eru hér ekki taldir með. Tveir aðrir flokkar komast nálægt 

Fiskvinnslu og útgerð í starfsmannafjölda, þ.e. Þjónusta með 499 starfsmenn og 

Iðnaður með 439 starfsmenn. Nákvæmari starfsmannaskiptingu má sjá á Mynd 6. 

 

 
Mynd 6: Skipting starfsmanna eftir atvinnugreinum árið 2013  

 

Breytingar á starfsmannafjölda við Gömlu höfnina eru töluverðar á síðustu 

árum. Árið 1994 störfuðu 1.345 starfsmenn við Gömlu höfnina og árið 2004 voru þeir 

1.014. Fjórum árum síðar, eða 2008, hafði starfsmönnum fjölgað um fjórðung og voru 

þá komnir upp í 1.614. Það er því ljóst að á síðustu níu árum hefur 

starfsmannafjöldinn rúmlega tvöfaldast. Þar sem starfsmannafjöldinn árið 1998 var 

tekinn saman í bilunum 1-10, 11-30, 31-50, 51-90, 91 og fleiri starfsmenn, var ekki 

hægt að bera þær upplýsingar saman við hin árin. Mynd 7 sýnir starfsmannafjölda árin 

1994, 2004, 2008 og 2013. 
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Mynd 7: Fjöldi starfsmanna við Gömlu höfnina í Reykjavík hvert rannsóknarár, fyrir 

utan árið 1998. 

 

Ef starfsmannafjöldi milli ára er flokkaður eftir atvinnugreinum má sjá að frá 

árinu 2004 hefur orðið aukning í flokkunum Fiskvinnsla og útgerð, Iðnaður, Þjónusta 

og Annað. Mynd 8 sýnir skiptingu starfsmanna milli ára eftir atvinnugreinum. 

 

 
Mynd 8: Skipting starfsmanna eftir starfsemi – samanburður milli kannanna. Árið 

1998 er ekki með hér. 
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Fyrirtæki með 50 eða fleiri starfsmenn á hafnarsvæðinu eru níu talsins, en þau eru 

CCP hf. með 290 manns, HB Grandi hf. með 200, Lýsi hf. með 110, 

Sinfóníuhljómsveit Íslands með 100, Olíudreifing ehf. með 94, Toppfiskur ehf. með 

90, Icelandair Hótel Marina með 65, Fiskkaup hf. með 60 og Stálsmiðjan ehf. með 50 

starfsmenn. Líkt og árið 2008 er CCP hf. fjölmennasta fyrirtækið við Gömlu höfnina 

sem er athyglisvert í ljósi þess að um er að ræða hátæknifyrirtæki. Árið 2008 voru 

fyrirtæki með 50 eða fleiri starfsmenn sex talsins, en nú hefur Skeljungur hf. horfið af 

þeim lista, en Sinfóníuhljómsveit Íslands, Olíudreifing ehf., Fiskkaup hf. og Icelandair 

Hótel Reykjavik Marina bæst við. 

6.3 Húsnæði 

Eins og áður kom fram er einungis fjallað um húsnæði á þeim lóðum sem eru í eigu 

Faxaflóahafna sf. og eru Harpa og Grandagarður 2 því ekki talin með í þessari skýrslu 

þar sem lóðir þessara fyrirtækja tilheyra öðrum aðilum. Samkvæmt lóðaskrá 

Faxaflóahafna sf. er svæðið í eigu fyrirtækisins við Gömlu höfnina samtals 403.196 

m2.  

Samkvæmt Fasteignaskrá hjá Þjóðskrá Íslands eru fasteignir í Gömlu 

höfninni, á því svæði sem tilheyrir Faxaflóahöfnum sf., samtals 133.227,7 m2. Tankar 

og birgðargeymar eru hér ekki taldir með, en flestir þeirra geyma olíu. Einnig eru 

verbúðir, vigtarhús og spilhús ekki talin með, því af einhverjum ástæðum var það ekki 

gert fyrri ár. Í skýrslunni frá árinu 2008 voru fasteignastærðir á svæði Faxaflóahafna 

sf. í Gömlu höfninni teknar saman. Einhverra hluta vegna voru þó fasteignir á 

Grandagarði 2 og Mýrargötu 26 teknar með í reikninginn, en þær lóðir tilheyra ekki 

Faxaflóahöfnum sf. Til að gæta samræmis eru fasteignastærðir nú skoðaðar með sama 

hætti, og eru þær samtals 145.001,5 m2, að Grandagarði 2 og Mýrargötu 26 

meðtöldum. Árið 2004 voru fasteignir í Gömlu höfninni 107.910 m2. Hér er minnt á 

að tankar, verbúðir, vigtarhús og spilhús eru ekki talin með. Á fjórum árum hefur 

heildarstærð fasteigna því hækkað um rúm 8%. Þess ber þó að geta að ýmis hús hafa 

verið rifin á þessum tíma, til dæmis Faxaskáli og nokkur iðnaðarhúsnæði, en önnur 

byggð í staðinn. Ef  verbúðir, tankar, vigtarhús og spilhús eru hinsvegar talin með er 

heildarstærð fasteigna í Gömlu höfninni 174.126,7 m2 árið 2013, að Grandagarði 2 og 

Mýrargötu 26 meðtöldum. 
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Frá árinu 2004 hafa 65 fasteignir risið í Gömlu höfninni samkvæmt Þjóðskrá 

Íslands og eru langflestar þeirra staðsettar á Fiskislóð. 19 þeirra eru annaðhvort 

birgðargeymar eða sápuskiljur. Sem dæmi um fasteignir sem risið hafa frá árinu 2008, 

má nefna Fiskislóð 31 sem hýsir mörg fyrirtæki, Fiskislóð 39 þar sem Bókabúð 

Forlagsins er til húsa og nýja frystigeymsla HB Granda hf. á Norðurgarði sem reist 

var árið 2013. 

Faxaflóahafnir sf. eiga nokkur húsnæði í Gömlu höfninni sem flest eru leigð til 

fyrirtækja í atvinnurekstri. Þau eru til að mynda Bakkaskemma, Grandaskáli og gömlu 

verbúðirnar á Grandagarði og við Geirsgötu,. Langflest fyrirtæki í Gömlu höfninni eru 

í leiguhúsnæði, eða 126, en 56 í eigin húsnæði. Einnig er breytilegt eftir stærð 

húsnæðis hvort fyrirtækið eigi eða leigi það. Þannig eru til dæmis langflestir í 

húsnæði undir 200 m2 að leigja á meðan meiri hluti fyrirtækja í húsnæði stærra en 

1000 m2 er eigandi þess. Sjá nánari skýringar á Mynd 9. 

 

Mynd 9: Eignarhald húsnæðis miðað við stærð þess árið 2013. 

 

Eins og sést á Mynd 9 eru langflest fyrirtækjanna í litlu húsnæði, 0 m2 -199 m2, eða 

101 fyrirtæki. Það er gríðarleg aukning frá fyrri árum en árið 2004 voru þau einungis 

20 og 2008 voru þau orðin 74 talsins. Þessa miklu aukningu má að vissu leyti rekja til 
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undir 199 m2. Þá hefur tilkoma Sjávarklasans í Bakkaskemmu einnig haft sitt að 

segja. Flestar aðrar stærðir húsnæðis hafa nokkurn veginn staðið í stað, fyrir utan 800 

m2 – 999 m2 en þar hefur fyrirtækjum fækkað um helming frá árinu 2008. 

Nokkuð bar á því að forsvarsmenn fyrirtækja höfðu ekki nákvæmar 

upplýsingar um lóða- og húsnæðisstærðir og gátu sér því til um tölurnar. Yfirleitt voru 

þær þá námundaðar við tug eða hundrað. Til að sjá raunverulega húsnæðisnotkun 

fyrirtækjanna á svæðinu var því stuðst við upplýsingar hjá Fasteignaskrá hjá Þjóðskrá 

Íslands í þeim tilfellum sem hægt var. Að auki leigðu nokkur fyrirtæki skrifborð eða 

hluta af skrifstofu og er því ekki mögulegt að leggja nákvæmt mat á þær stærðir. Það 

er því tilvalið að halda i skiptinguna á Mynd 9.   

Erfiðara er að fá upplýsingar um nákvæmar lóðastærðir fyrirtækja. Með því að 

skoða Lóðaleiguskrá Faxaflóahafna sf. fást einungis upplýsingar um heilar lóðir en 

oft eru mun fleiri en eitt fyrirtæki með aðsetur á sömu lóðinni. Það heyrði því til 

undantekningatilfella ef viðmælendur gátu gefið upplýsingar um stærð lóðar sem 

fyrirtækið hafði yfir að ráða. 

Ef hlutfall eigin og leigðuhúsnæðis er borin saman við eldri upplýsingar 

kemur í ljós að hlutfall eigin húsnæðis hefur aldrei verið lægra en nú. Árið 2004 voru 

hinsvegar fleiri sem áttu húsnæðið en leigðu. Líklegast sveiflast þessar tölur nokkurn 

veginn í takt við ástandið á fasteignamarkaði hverju sinni.  

 

 
Mynd 10: Hlutfall eigin og leigðs húsnæðis – Samanburður milli kannana 

 

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

100%	  

1994	   1998	   2004	   2008	   2013	  

H
lu
tf
al
l	  

Ár	  

Hlutfall	  eigin	  og	  leigðs	  húsnæðis	  milli	  
ára	  

Leigu	  húsnæði	  

Eigið	  húsnæði	  



	   18	  

Þegar eignarhald húsnæðis er skoðað eftir fyrirtækjaflokkunum átta má sjá að hlutfall 

leiguhúsnæðis er allsstaðar hærra en hlutfall eigin húsnæðis nema í Fiskvinnslu og 

útgerð, Geymslum og Samgöngum. Samgöngur innihalda þó ekkert fyrirtæki í 

atvinnurekstri og Geymslur einungis 1. Hinsvegar eru 11 fiskvinnslu- og 

útgerðarfyrirtæki í eigin húsnæði en 5 leigja. Það mun vera breyting frá fyrri árum þar 

sem meiri hluti fiskvinnslu- og útgerðarfyrirtækja voru í leiguhúsnæði árin 1994 og 

2008. Hin árin, 1998 og 2004, var hlutfallið nokkuð jafnt. Það er því eftirtektarvert að 

þótt hlutfall allra sem eru í eigin húsnæði, sbr. Mynd 10, hafi aldrei verið lægra en nú, 

þ.e. 31%, þá fer hlutfallið hækkandi hjá fiskvinnslu- og útgerðafyrirtækjum og er nú 

tæplega 69%. 

 

Tafla 1: Eignarhald húsnæðis miðað við starfsemi fyrirtækja árið 2013 

Flokkar fyrirtækja Eigið Leigu 

Hlutfall eigin 

húsnæðis 

Hlutfall leigu-

húsnæðis 

Fiskvinnsla og útgerð 11 5 68.8% 31.3% 

Iðnaður  6 22 21.4% 78.6% 

Þjónusta 20 47 29.9% 70.1% 

Smásala, veitingar 6 22 21.4% 78.6% 

Verslun, heild- og umboðssala 5 17 22.7% 77.3% 

Geymslur  1 0 100.0% 0.0% 

Samgöngur 0 0 0.0% 0.0% 

Annað 7 13 35.0% 65.0% 

Samtals 56 126 30.8% 69.2% 

 

Fyrirtæki sækjast eftir húsnæði við Gömlu höfnina af ýmsum ástæðum, meðal 

annars vegna hafnsækinnar starfsemi eða  óska eftir staðsetningu miðsvæðis í 

borginni. Viðmælendur voru beðnir um að meta mikilvægi staðsetningar fyrirtækis 

þeirra á hafnarsvæðinu á skalanum 1 til 5, þar sem 5 stendur fyrir Mjög mikilvæg og 1 

fyrir Alls ekki mikilvæg. Forsvarsmenn allra 193 fyrirtækjanna voru spurðir þessarar 

spurningar, en ekki einungis fyrirtækin á lóðum í eigu Faxaflóahafna sf. Meðaltalið að 

þessu sinni er 3,56 og er það örlítil hækkun frá árinu 2008, en þá var það 3,47. 

Algengasta matið er 5. Ef einkunnir eru flokkaðar eftir yfirflokkunum átta kemur í 

ljós að hæsta meðaltalið í flokki sem inniheldur fleira en eitt fyrirtæki er 3,87, en það 
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er í flokknum Þjónusta. Túlka má þetta þannig að fyrirtæki í öllum flokkunum telji 

staðsetninguna almennt mikilvæga þar sem öll meðaltöl einstakra flokka eru hærri en 

2,5. Tölfræðin var unnin á sama hátt árið 2008 og er því áhugavert að bera þær 

niðurstöður saman við árið 2013. Tafla 2 sýnir samanburðinn. Í skýrslunni frá árinu 

2004 voru niðurstöður þessarar spurningar ekki teknar saman þrátt fyrir að hún hafi 

verið hluti af spurningalistanum. Því er einungis gerður samanburður við niðurstöður 

2008. 

 

Tafla 2: Mikilvægi staðsetningar á hafnarsvæðinu á skalanum 1 til 5, þar sem 5 

stendur fyrir Mjög mikilvæg. 

Flokkar fyrirtækja Meðaltal 2008 Fjöldi 2008 Meðaltal 2013 Fjöldi 2013 

Fiskvinnsla og útgerð 4,00 16 3,75 16 

Iðnaður 3,21 19 2,96 28 

Þjónusta 3,56 52 3,87 70 

Smásala og veitingar 3,84 25 3,69 32 

Heild- og umboðssala 2,89 18 2,95 22 

Geymslur 5,00 2 5,00 1 

Samgöngur 3,00 1 0 0 

Annað 3,18 34 3,54 24 

Heildar meðaleinkunn 3,47 167 3,56 193 

 

6.4 Framtíðarhorfur 
Til þess að auðvelda skipulagsvinnu og eftirlit með komandi þróun svæðisins voru 

framtíðarhorfur fyrirtækjanna skoðaðar. Fyrir forsvarsmenn fyrirtækjanna voru þar að 

lútandi lagðar þrjár spurningar. Voru þeir spurðir hvort þeir huguðu að stækkun 

athafnasvæðis fyrirtækisins við Reykjavíkurhöfn, minnkun þess eða stefndu að því að 

halda því óbreyttu. Þessi spurning var fyrst lögð fyrir árið 2008. Nú, árið 2013, 

hugðust flestir halda því óbreyttu, eða 128 forsvarsmenn, og 59 stefndu að stækkun 

þess. Aðeins 6 forsvarsmenn (3,1%) sáu fram á minnkun athafnasvæðis fyrirtækisins 

og eru það mun færri en árið 2008, þegar 18 (10,8%) sögðust ætla að minnka við sig. 

Fleiri huguðu að stækkun athafnasvæðis fyrirtækisins nú, eða 59 (30,6%), en árið 

2008 þegar 36 (20,6%) stefndu að því. Þessi munur getur að einhverju leyti stafað af 

því að síðasta könnun var framkvæmd í nóvember 2008 þegar efnahagshrunið var 
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nýskollið á og talsverðrar óvissu gætti í þjóðfélaginu. Hlutfall þeirra sem stefndu að 

því að halda afhafnasvæðinu óbreyttu var svipað árið 2008 og 2013, eða í kringum 

66%. Mynd 11 sýnir samanburðinn. 

 

 
Mynd 11: Stækkað, minnkað eða óbreytt athafnasvæði. Samanburður árið 2008 og 

2013. 

 

 Viðmælendur voru annars vegar spurðir hvort þeir ætluðu að flytja starfsemi 

sína annað á næstunni og hins vegar hvort þeir vildu það. Langflestir sögðust hvorki 

vilja né ætla að flytja. Um 10 þeirra sem ætluðu að flytja eða töldu það hugsanlegt, 

sögðust þó ekki vilja flytja. Eins voru 9 manns sem vildu flytja en ætluðu ekki að gera 

það. Sem dæmi um ástæður hugsanlegra flutninga má nefna ódýrara og betra húsnæði 

annars staðar, betra aðgengi og sýnileiki fyrir ferðamenn og aðra, of hæg uppbygging 

á Grandanum, viðskiptavinir staðsettir annarsstaðar, starfsemin henti betur fjær 

byggð, ekki nógu góðar umferðartengingar í Vesturhöfn og of lítið næði. 

 

36	  

111	  

18	  
2	  

59	  

128	  

6	   0	  

Stækkun	   Óbreytt	   Minnkun	   Óvíst	  

Fj
öl
di
	  fy
ri
rt
æ
kj
a	  

Huga	  forsvarsmenn	  fyrirtækisins	  að	  stækkun	  
athafnasvæðisins	  í	  Reykjavíkurhöfn,	  minnkun	  

þess	  eða	  halda	  því	  óbreyttu?	  

2008	   2013	  



	   21	  

 
Mynd 12: Ætla/Vilja forsvarsmenn fyrirtækisins flytja starfsemi sína annað á 

næstunni? 

6.5 Umferðarmál 
Umferðarmál og tengingar í Vesturhöfn hafa mikið verið í umræðunni í nokkurn tíma. 

Árið 2004 og 2008 voru forsvarsmenn spurðir hvað þeim fyndist um umferðarmálin 

og voru skoðanir og athugasemdir fólks hinar margvíslegustu. Því var ákveðið að 

spyrja um þau mál á ný árið 2013. 

6.5.1 Hvað finnst þér um umferðarmál í Vesturhöfn? 

Flestir höfðu skoðanir á umferðarmálunum og nefndu nokkur atriði sem betur mættu 

fara. 76 viðmælendum þóttu umferðarmál vera í lagi eða góð og nokkrir þeirra töldu 

að þau ættu eftir að versna. Tveir töldu umferðina betri nú en áður. 33 sögðu 

umferðarmálin ekki vera í lagi og þótti sumum þau beinlínis skelfileg. Að auki voru 

nokkrir sem ekki höfðu myndað sér skoðun. Hér að neðan má sjá dæmi um 

athugasemdir. 

 

,,Allt í lagi í dag en sé að það getur orðið vandamál.” 

 

,,Þau eru skelfileg.” 

 

,,Það er ekkert vandamál, og ekki að svo komnu að það geti orðið í framtíðinni. Það 

eru ekki svo margar götur sem að liggja að hverfinu.” 
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,,Finn ekki fyrir erfiðleikum en aðgengi á eftir að versna vegna byggðar. Umferðin á 

eftir að stóraukast.” 

 

Annars vegar var kvartað yfir of hægum akstri, svokölluðum ,,rúnturum”, og hins 

vegar hraðakstri í Vesturhöfn. Nokkrir töldu fólk keyra of hægt um bryggjurnar til 

þess eins að skoða skipin, sem hefði í för með sér truflun við landanir og fleira og 

fannst jafnvel að takmarka ætti umferðaraðgengi að bryggjunum. Mun algengara var 

að forsvarsmenn fyrirtækja við Grandagarð kvörtuðu yfir slæmu aksturslagi þar og 

almennt séð þótti umferðin við Fiskislóð betri. Menn sögðu meðal annars um 

umferðina: 

 

,,Skelfileg. Það er fullt af fólki sem er bara á rúntinum.” 

 

,,Umferðin á Grandagarði er svolítið skrítin. Hún er oft mjög hæg, langt undir 

hámarkshraða, og aldrei eru gefin stefnuljós. Umferðin á Fiskislóð er hinsvegar mjög 

eðlileg. Það er mikið af gangandi vegfarendum hér og það vantar göngustíga. Þetta 

er stórt vandamál. Gönguröndin frá Hörpu mætti t.d. ná lengra.” 

 

,,Það þarf að fylgja eftir áætlunum um að færa meginþunga umferðar, þ.e. 

vöruflutninga, af Grandagarði og yfir á Fiskislóð. Þeir keyra hratt og það er engin 

göngugötustemming sem myndast.” 

 

,,Stundum erfitt þegar gömlu karlarnir koma og eru að skoða bátana, keyra á 20 

km/klst og það getur valdið stórhættu. Annars hefur umferðin aukist töluvert mikið á 

Grandagarðinum.” 

 

„Það er þó nokkuð mikil umferð á bryggjunni sem getur verið hættulegt. Það er verið 

að landa og menn eru að troða sér á milli. Það þyrfti að takmarka aðgengi, allavega 

á löndunartíma.”  

 

,,Það er alltof mikil bílaumferð hérna, allavega á Grandagarðinum. Bílahasarinn á 

kvöldin og næturnar er alveg ótrúlegur. Hér er mikið af þungum bílum sem keyra svo 

hratt að maður hefur áhyggjur af gangandi vegfarendum.” 
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Við Fiskislóð var mikið rætt um verslanirnar og umferðina sem þeim fylgir og þótti 

flestum aukin umferð slæm, þá sérstaklega á álagstímum. Hinsvegar lýstu tveir yfir 

ánægju vegna aukinnar umferðar með tilkomu verslananna. Skoðanir vegna 

verslananna voru engu að síður skiptar, sbr. 

 

,,Þau eru skelfing orðin. Annars vegar er kerfisbundið verið að þrengja að 

umferðaræðum hingað vestur í bæ og hins vegar er erfitt að komast í gegn vegna 

allra matvöruverslananna sem hrúgast á hornið.” 

 

,,Nokkuð góð. Þetta hefur breyst alveg svakalega með tilkomu búðanna hér í kring. 

Erum ánægðir með mikla umferð.” 

 

,,Það myndast oft hnútur við verslanirnar. Þetta er sérstaklega slæmt seinnipart dags, 

þegar fólk er að koma í Bónus og Krónuna á sama tíma. Það er mikil umferð á 

Grandanum en hún er samt ekki vandamál.” 

 

,,Þau eru svo sem í lagi nema á álagstoppum. Þetta hefur breyst mikið með tilkomu 

þessara verslana á svæðinu.” 

 

,,Það er mikil umferð í kringum matvöruverslanirnar en yfir heildina litið er þau í 

lagi. Væri betra að hafa hjólreiðastíga því það er erfitt að komast hér um á hjóli.” 

 

,,Þetta hefur versnað til muna eftir að verslanirnar opnuðu á Fiskislóð. Það þyrfti að 

setja veg meðfram sjónum framhjá verslunargötunni.” 

 

Mikið var rætt um bílastæðamál á hafnarsvæðinu og voru skoðanir ólíkar. Flestum 

fannst það vera skortur á bílastæðum en nokkrir töldu þau vera næg og ítrekuðu að 

ekki mætti fjölga þeim. Athyglisvert er hversu mismunandi athugasemdirnar voru 

eftir staðsetningu fyrirtækjanna, en flestir þeirra sem kvörtuðu undan bílastæðaskorti 

voru staðsettir við Geirsgötu og á Ægisgarði. Á Grandagarði taldi meirihlutinn 

bílastæðamálin í lagi. Á Fiskislóð var svo einungis einn viðmælandi sem ræddi 

bílastæðamál og taldi hann þau vera í góðu lagi. Annars voru skoðanir skiptar um 

bílastæðamálin: 
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,,Afleit, sérstaklega bílastæðamál og hraðinn á svæðinu.” 

 

,,Það þarf að bæta umferðarmál. Það var góð viðbót að fá hjólastíginn en það þyrfti 

að halda honum betur við. Ekki fjölga bílastæðum.” 

 

,,Þau eru eðlileg, mjög fín. Algjör lúxus með bílastæði, maður er aldrei í 

vandræðum” 

 

,,Ömurlega léleg umferð og bílastæðamál eru bara fyndin.” 

 

,,Það eru engin bílastæði fyrir bátaeigendur. Fólk er alveg í vandræðum með að 

geyma bíla þegar það fer á sjó. Þegar fólk kemur með þungar vörur til að fara með 

um borð þá kemst það eiginlega ekki inn á svæðið, það má ekki stoppa við bryggjuna. 

Þetta er stórt vandamál.” 

 

,,Þau eru fín en það mætti setja gjaldskyldu á bílastæðin á Ægisgarði. Fólk er 

stundum að leggja þar í þrjá daga.” 

 

,,Það mættu vera fleiri bílastæði hér, t.d. í stað svæðisins milli Víkurinnar og Hótel 

Marina. Skil ekki hversvegna búa á til útivistarsvæði í stað bílastæða. Bílarnir koma 

niður á Ægisgarðinn og enda út á bryggju þar sem þeir leggja. Þetta var aldrei 

vandamál áður, það var nóg af stæðum. Þegar fleiri fyrirtæki koma þá þrengir að, t.d. 

áður en Sólborgarhúsið kom voru þar 20 stæði.” 

 

14 atvinnurekendur kvörtuðu undan olíuflutningabílunum og lýstu flestir þeirra yfir 

áhyggjum sínum af hraðakstri bílanna. Þótti mörgum hættulegt að olíubílarnir færu 

um jafn þröngar götur og raun ber vitni og töldu að með því móti væri verið að auka 

slysahættu á svæðinu umtalsvert. Einum viðmælanda þótti olíuflutningarnir ekki vera 

vandamál. Umsagnirnar um bílana voru ýmiss konar: 

 

,,Það þarf að koma bensín- og olíubílunum héðan í burtu. Stórt framfaraspor ef séð 

væri til þess að olíustöðin í Örfirisey færi eitthvað annað, t.d. í Hvalfjörð. Þá væri 

hægt að opna fyrir hringferð um svæðið. 



	   25	  

 

,,Hræðileg, sérstaklega olíubílarnir sem eru stórhættulegir. Keyra eins og fávitar á 

alltof miklum hraða bæði á Fiskislóð og Hólmaslóð.” 

 

,,Það er rosaleg umferð á Grandagarði og verst með olíubílana sem koma á fullri 

ferð. Það eru engar hindranir á Grandagarði. Það voru settar hindranir á Fiskislóð 

og þá hættu þeir að keyra þar um. Merkilegt að það skuli ekki hafa orðið slys.” 

 

,,Olíuflutningarnir eru ekki góðir. Maður finnur öðru hvoru fyrir mikilli mengun og 

olíustybbu frá starfseminni.” 

 

,,Allt í lagi. Varðandi olíubílana, þá þarf ekki alltaf að vera kvarta. Við þurfum öll 

bensín á bílana okkar og bensínstöðvarnar líka. Þetta hefur gengið vel og því er engin 

ástæða að mála skrattann á vegginn.” 

 

Að auki voru ýmis atriði varðandi umferðina sem betur mættu fara að mati 

viðmælenda og má þar helst nefna aðgengi gangandi, hjólandi og akandi umferðar, 

skortur á ákveðnum umferðarmannvirkjum, botngötur og fleiri samgöngumál. Þetta 

birtist m.a. í eftirfarandi tilsvörum: 

 

,,Aðgengi að Hörpunni mætti vera betra, sérstaklega fótgangandi fólks.” 

 

,,Allt í lagi. Þó er komið of mikið af botngötum.” 

 

,,Hún er óskipulögð því umferðarstýringartæki eru ekki til staðar, svo sem 

umferðarljós, gangbrautir, hallandi stéttir og slíkt. Allt saman leiðir þetta til mikils 

hraðaksturs á svæðinu. Vegna starfseminnar hér er mjög mikið af stórum farartækjum 

á svæðinu. Þessi mikli hraði og að það skuli ekki vera neitt sem hamlar bílaumferð, 

gerir það að verkum að hér er mikil slysahætta. Það vantar í skipulag lóða að 

gangandi umferð geti farið á milli fyrirtækjabygginga. Ekki hægt að ganga vestan 

megin við gömlu verbúðirnar á Grandagarði. Allur strúktúr sem þessi er hættulegur. 

Þetta gæti verið besta göngluleiðakerfi í Reykjavík vegna hringleiðanna en í stað þess 

vinnur allt á móti gangandi umferð.” 
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,,Það mættu vera betri almenningssamgöngur og afmarkað svæði fyrir hjól og 

gangandi vegfarendur. Það er nóg af bílastæðum hér, of mikið ef eitthvað er. Það 

mætti lengja bryggjuna bakvið Sjóminjasafnið þannig að maður kæmist framhjá því 

að aftan. Það myndi einnig gera svæðið meira sjarmerandi.” 

 

,,Þau eru í sæmilegu lagi fyrir utan hraðahindranirnar, þær má taka í burtu.” 

6.5.1 Hvað finnst þér um umferðartengingar að Vesturhöfn um 

Geirsgötu og Mýrargötu? 

 

Undanfarin ár hafa ýmsar hugmyndir sprottið upp um hvað gera skal við Geirsgötu og 

Mýrargötu til þess að auðvelda umferðaraðgengi að Vesturhöfn. Árið 2008 voru 

viðmælendur spurðir hvað þeim þætti um þessar umferðartengingar að Vesturhöfn og 

vildu þeir ýmist setja þær í stokk, grafa undirgöng að Granda frá væntanlegu 

tónlistarhúsi, finna ódýra lausn eða lausn sem fæli ekki í sér mikið rót. Flestir voru 

þeirrar skoðunar að stokkur myndi henta vel, en slíkar framkvæmdir höfðu mikið 

verið í umræðunni á þeim tíma. Ákveðið var að spyrja þessarar spurningar aftur nú 

árið 2013 þar sem ekki hefur komið til neinna framkvæmda og  því áhugavert að sjá 

hvort svör viðmælenda hafi breyst. Fjöldi viðmælenda sem þóttu aðstæður vera í lagi 

var svipaður og árið 2008, eða um 62 manns, sem einungis er um 4% fækkun. Af 

þeim voru 8 sem sögðu þær vera í lagi þessa stundina en töldu að þær ættu eftir að 

versna. Flestum þóttu umferðartengingarnar hinsvegar vera slæmar, eða 65 manns og 

24 höfðu ekki myndað sér skoðun. 5 sögðu tengingarnar hafa í för með sér lítilsháttar 

vandræði og 13 álitu þær vera heldur þröngar. Athygli vekur að samanborið við árið 

2008 vildu mun færri láta setja tenginguna í stokk, eða einungis 5 manns, en 2008 

töldu 15 manns það vera ráðlegast. Það má að vissu leyti rekja til þess að minna hefur 

borið á þeirri umræðu síðastliðin ár og hugmyndirnar kannski að einhverju leyti 

dottnar upp fyrir. Annars voru athugasemdirnar ýmiss konar: 

 

,,Það væri flott að sjá þetta í stokk og gera göngugötu. Þessi gata slítur Hörpu frá 

miðbænum. Það vantar betri tengingu. Þetta mun batna þegar hótelið kemur, þá er 

enn meiri tenging við miðbæinn.” 

 

,,Það er alltaf einfalt að komast í vinnuna og samgöngur eru fínar.” 
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,,Ekki góðar, þetta er skelfilegt. Það er allt of mikill hraði og umferð og tímaspursmál 

hvenær verður slys.” 

 

,,Setja göng og dreifa umferðinni. Það er örugglega búið að teikna það nógu oft til að 

vita hvernig á að skipuleggja það.” 

 

,,Þetta er erfið gata að keyra. Það þyrfti að fá stokk því þá væri auðveldara aðgengi. 

Reyni að forðast þessa götu og fer yfirleitt Miklubrautina.” 

 

,,Í lagi eins og staðan er í dag en gæti orðið vandamál.” 

 

,,Mýrargatan er mjög mikið vandamál. Hun er lögð upp eins og hún sé aðal 

umferðargatan sem hún er ekki. Hún er of þröng og það þarf að gera ráðstafanir til 

að draga úr hraða. Vandamálið er samtvinnað: Hringbraut og Mýrargata.” 

 

,,Allt í lagi. Það er ekki flókið að komast að Grandanum. Bættar 

almenningssamgöngur myndu minnka umferðina.” 

 

,,Þröngt en allt í lagi. Þetta er bara eins og miðbærinn á að vera.” 

 

Líkt og í spurningunni varðandi umferðarmálin höfðu nokkrir áhyggjur af umferð 

þungaflutninga um Geirsgötu og Mýrargötu, þá sérstaklega af akstri 

olíuflutningabílanna, og töldu ráðlegra að vísa þeim annað. 3 töldu að laga þyrfti 

aðkomu á svæðinu fyrir þungaflutninga þar sem þeir væru mikilvægur hluti af 

hafnarstarfseminni. Þessar ólíku skoðanir birtust í eftirfarandi athugasemdum: 

 

,,Afar slæmar. Það eru miklir flutningar til og frá svæðinu svo það mætti laga 

aðkomuna þarna.” 

 

,,Allt í fína, fólk á bara að keyra rólega. Það mætti vísa stærri bílum aðra leið, t.d. 

olíubílunum. Óvirðing við ökumenn að fara loka eða breyta svæðinu.” 
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,,Olíuflutningarnir sem fara þar fram eru ekki góðir og er ég þeirrar skoðunar að 

loka ætti olíudreifingarstöðinni og þar með olíuflutningunum. Þetta á ekki lengur 

erindi á þessum stað, og allt sem því fylgir.” 

 

,,Algjörlega ófullnægjandi og í rauninni slysagildra, sérstaklega Geirsgatan. Það er 

tímaspursmál hvenær olíubíll lendir í árekstri.” 

 

Nokkrir töldu umferðartengingarnar sérstaklega erfiðar á álagstímum og þóttu ýmis 

umferðarmannvirki ekki hjálpa til við að greiða úr umferðinni. Má þar sérstaklega 

nefna gönguljós á Geirsgötu. Eins töldu sumir þær erfiðari í kjölfar tilkomu 

tónlistarhússins Hörpu og höfðu áhyggjur af því að þær myndu versna með komandi 

byggð ef ekkert yrði að gert, sbr. eftirfarandi athugasemdir: 

 

,,Þær eru eins góðar og hægt er að hafa þær, miðað við miðborgina. Þetta var til 

vandræða hér á Hátíð hafsins, það var svo mikil stífla. Sérstaklega vegna 

gangbrautaljósa, því gangandi fólk var alltaf að ýta á hnappinn svo rauða ljósið var 

nánast allan tímann kveikt.” 

 

,,Alltof mikið af ljósum og ekki nógu góðar umferðatengingar.” 

 

,,Það er mjög oft farið af stað með hugmyndir í borginni og þeim ekki fylgt eftir. Það 

má aldrei byggja alvöru gatnamót í Reykjavík þannig að það eru engar lausnir í boði. 

Mýrargata verður, eftir blönduðu byggðina, ónýt fyrir umferð og hvert á þá að beina 

umferðinni?” 

 

,,Þær hafa ekki batnað eftir að Harpa kom.” 

 

,,Það er mjög mikil örtröð þar á álagstímum.” 

 

,,Það eru gangbrautaljós á 100 metra fresti á Geirsgötunni sem stoppa allt. 

Mýrargatan er þröng og Geirsgatan líka að vissu leyti. Mikil umferð er hér út á 

Granda vegna verslananna, þetta er orðið svo mikið þjónustusvæði. Umferðamálin 

eru slæm vegna þessa.” 
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Að lokum má nefna að, líkt og í spurningunni varðandi umferðarmál, þótti sumum 

aðgengi gangandi og hjólandi umferðar ábótavant og að merkja þyrfti svæðið betur, 

sbr:  

 

,,Það skiptir mestu máli að hafa sem best aðgengi líkt og er. Það mætti merkja svæðið 

aðeins betur.” 

 

,,Þetta er alveg glötuð gata, örugglega versta gata í Reykjavík. Hjólandi fólk er í 

stórhættu.” 

 

,,Það er orðið mikið kraðak. Ef maður kemur á hjóli þá er ekki hægt að komast 

Geirsgötuna. Fólk getur lagt annarsstaðar og labbað restina. Það þyrfti að loka 

sumum götum yfir sumarið vegna túrismanns.” 

 

6.6 Skipulagsmál 
Árið 2009 stóðu Faxaflóahafnir sf. í samvinnu við Reykjavíkurborg og aðra 

hagsmunaaðila fyrir opinni hugmyndasamkeppni um framtíðarskipulag Gömlu 

hafnarinnar í Reykjavík. Markmið samkeppninnar var meðal annars að tengja lífið og 

menninguna í miðbæ Reykjavíkur betur við útgerðina og aðra hafntengda starfsemi.4 

Tillaga arkitektastofunnar Graeme Massie Architects bar sigur úr býtum en hún fól í 

sér að fjögur ný hverfi myndu rísa á hafnarbökkunum sem saman mynduðu eina heild. 

Hverfin yrðu nefnd eftir hafnarbökkunum, þ.e.a.s. Vesturbugt, Suðurbugt, Miðbakki 

og Austurbakki. Þessi hverfi yrðu sambland af íbúðahúsnæði og ýmiss konar þjónustu 

og verslunum, svokölluð blönduð byggð.5 Í könnuninni voru viðmælendurnir spurðir 

út í þessa áætlanagerð. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Faxaflóahafnir	  sf.	  
http://www.faxafloahafnir.is/is/hugmyndasamkeppni/nidurstodur/	  
5	  Graeme	  Massie	  Architects.	  Rammaskipulag,	  Gamla	  höfnin	  Reykjavík.	  	  
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6.6.1 Hvaða skoðanir hefur þú á skipulagsáætlunum borgarinnar og 

hafnarinnar um að reisa blandaða byggð frá Sjóminjasafninu og 

að Slippnum? 

 

Skiptar skoðanir hafa verið á fyrirhugaðri blandaðri byggð á hafnarsvæðinu og ekki 

eru allir sammála því að hafnarstarfsemi og íbúðabyggð fari vel saman. Forsvarsmenn 

fyrirtækja við Gömlu höfnina voru af þeim ástæðum spurðir hvaða skoðanir þeir 

hefðu á skipulagsáætlunum borgarinnar og hafnarinnar um blandaða byggð í einu 

hverfanna, Vesturbugt. Ástæða þess að einungis var spurt um Vesturbugt er sú að 

hverfið er að mestu leyti skipulagt sem íbúðabyggð og nýtt deiluskipulag þess er nú í 

vinnslu.  

Langflestir viðmælenda voru á þeirri skoðun að fyrirætlanir þessar væru jákvæðar, 

eða um 120 manns. Um 40 manns þóttu þær neikvæðar og 15 höfðu ekki myndað sér 

skoðun. Tveir sögðust vera á báðum áttum. Hér að neðan má sjá dæmi um svör fólks: 

 

,,Ekkert að því. Það getur verið spennandi að þarna sé íbúðabyggð og venjulegt 

mannlíf.” 

 

,,Það er voðalega skrítin ráðstöfun, þetta er hafnarsvæði og svo lengi sem nota á 

höfnina fyrir skip, þurfa þau ákveðna þjónustu en ekki íbúðahús. Það er nóg af öðru 

landsvæði til að byggja íbúðir en hafnarsvæðið er af skornum skammti.” 

 

,,Íbúðabyggð á ekki við. Á þessu svæði er hávaði frá Slippnum og annað, og það 

truflar bæði íbúana og starfsemina. Þetta er alveg fáránlegt.” 

 

,,Allt í lagi, það er hvort sem er ekkert þarna. Það kemur meira líf með blandaðri 

byggð. Þetta er alltof flottur staður til að nota í ekki neitt. Það má samt ekki taka 

gömlu höfnina, smábátana og löndunina í burtu. Allir fíla þetta nýja og gamla sem 

mætist á höfninni. Fólk vill fá tengsl við höfnina og ekki bara eitthvað nýtt.” 

 

,,Líst ekki illa á að hafa blandaða byggð. Þetta er hluti af gömlu Reykjavík og því allt 

í lagi að hafa þetta blandað á einhvern sérstakan hátt. Veitingastaðir, 

hvalaskoðunarfyrirtæki og hótel gefa svæðinu meira líf.” 
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Nokkrir lýstu yfir áhyggjum sínum af umferðartengingum og bílastæðamálum eftir að 

byggðin kæmi og vildu vita hvert beina ætti þungaflutningum, sem nauðsynlegir væru 

af hafnarsvæðinu, í staðinn.  

 

,,Mjög jákvætt. Hef samt áhyggjur af umferðatengingunni, fólki dreymir um að vera á 

hjólum en það gengur ekki nema takmarkaða daga.” 

 

,,Svolítið skrítið. Það virkar of þétt, upp á bílastæðin.” 

 

,,Umferðarlega séð þá er þetta ekki sniðugt. Það er ekki hægt að setja bara upp mikið 

af ljósum. Umferðin á eftir að versna. Það hentar samt fyrirtækjunum betur að fá 

íbúana nær.” 

 

,,Líst mjög vel á það. Þetta er að breytast úr verksmiðjusvæði í þjónustusvæði. Það 

styttist í að það komi skemmtistaður á Granda. Hvert á samt að færa flutningabílana 

eftir að nýja Mýrargata kemur? Það er mikið vandamál.” 

 

,,Hugmyndirnar um byggðina eru skemmtilegar en það vantar að gera ráð fyrir 

bílastæðum. Það eru kannski 50 stæði við allan Grandagarð 8. Stæði eru að hverfa 

vegna þessara breytinga. Þó margir hjóli og labbi, ferðast aðrir á bíl.” 

 

Mikið bar á því að viðmælendum þætti mikilvægt að halda í hafnsækna starfsemi og 

ítrekuðu að ekki mætti raska starfsemi fyrirtækja á svæðinu með komandi byggð.  

 

,,Gott ef þetta er ferðamannatengt, sem það er örugglega. Svo lengi sem þetta varpar 

ekki skugga á önnur fyrirtæki í grenndinni þá ætti þetta að vera í lagi. Það er alltaf 

mjög vinsælt að byggja við sjóinn.” 

 

,,Höfn á fyrst og fremst á vera höfn og þjóna sem slík. Það á að hafa forgang.” 

 

,,Frábært. Það vantar meira líf og menningu hér í kring en það sem maður þarf að 

passa sig á í því er að íbúðabyggðin fari ekki að ríkja umfram atvinnusvæðið því það 

þarf að fá að dafna líka.” 
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„Hefði viljað minnka íbúðabyggð. Þetta er of verðmætti svæði til þess að einblína á 

íbúðabyggð. Þarna þarf að vera þjónusta við hafntengda starfsemi.“ 

 

Sem dæmi um önnur málefni sem upp komu við gagnaöflun má nefna hæð húsanna 

sem munu rísa, áhyggjur af almennri þjónustu eins og skólum og íþróttastarfsemi og 

mögulegir árekstrar byggðar og fyrirtækja á svæðinu. 

 

,,Þetta er ákvörðun þeirra. Maður gerir athugasemdir við hæð húsanna. Það er búið 

að gefa færi á 6 hæða húsi við Mýrargötu. Fari þetta ekki yfir þrjár hæðir þá er þetta 

gott úr því sem komið er.” 

 

,,Allt í lagi svo framarlega sem ekki verður byggt of háreist.” 

 

,,Þetta er svo stutt svæði, það eina neikvæða er þetta háhýsi sem verið er að klára bak 

við Víkina, afar slæmt að slíkt hafi verið leyft. En flott að hinar byggingarnar verði 

lægri.” 

 

,,Það er búið að skilgreina þetta svæði sem svæði undir fyrirtæki sem eru með 

hafsækna starfsemi og þá óttast ég að íbúðabyggð þrengi að atvinnufyrirtækjum. 

Þessi sambúð gæti orðið erfið.” 

 

,,Líst vel á þær fyriráætlanir en hef áhyggjur af almennri þjónustu á svæðinu. Það er 

ekki hugað að skólum, íþróttastarfsemi og slíku í fyrirhugaða hverfinu. Nýja hverfinu 

fylgja börn. Íþróttastarfsemin er fullnýtt svo það hlýtur vera horft til þess. Það eru 

engir skólar á svæðinu, hvað þá bílastæði. Hlynntur uppbyggingunni en skipulagið er 

ekki nógu gott.” 

 

,,Það er allt í lagi en íbúðahúsnæðið er alveg fáránlegt og ekki í takt við aðrar 

byggingar. Það eru bara fyrir ákveðinn hóp fólks, þ.e. lúxusíbúðir en ekki fyrir 

fjölskyldur.” 

6.7 Þróun svæðisins 
Líkt og sjá má hér að framan eru breytingar á atvinnustarfsemi verulegar frá árinu 

2008. Ef viðtalslisti ársins 2008 (sem innihélt 167 fyrirtæki) er skoðaður sést að 
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þónokkur fyrirtæki hafa bæði komið og farið á síðastliðnum 5 árum. Frá því að síðasta 

skýrsla var gerð, árið 2008, hafa 85 fyrirtæki, bæði gömul og ný, hafið starfsemi sína í 

Gömlu höfninni.  Af þeim fyrirtækjum eru 16 með aðsetur hjá Íslenska 

Sjávarklasanum í Bakkaskemmu sem hóf starfsemi sína á síðasta ári, 9 í 

tónlistarhúsinu Hörpu sem opnaði árið 2011, 9 í Fiskislóð 31 sem byggt var árið 2010 

og 16 í verbúðunum, ýmist á Geirsgötu eða Grandagarði. Noktun verbúðanna hefur 

breyst töluvert frá árinu 2008 þar sem mun meira er nú af veitingastöðum og 

verslunum en áður í stað geymslna og beituskúra. Sem dæmi um fyrirtæki sem nýlega 

hafa opnað í verbúðunum við Grandagarð má nefna Litla Hulda, Gallerí Grandi, 

Vinnustofa Kristins E. Hrafnssonar, Krínolín og Steinunn sem öll starfa á sviði listar 

og hönnunar. Einnig opnaði Ísbúðin Valdís þar í sumar við miklar undirtektir. Við 

Geirsgötu hafa veitingastaðirnir Kopar, Höfnin og Café Haiti verið opnaðir í 

verbúðunum en Sushismiðjunni lokað. 

 Ferðaþjónusta er vaxandi iðngrein á Íslandi og fer ferðamönnum stöðugt 

fjölgandi. Áberandi er hversu mörg fyrirtæki á sviði ferðaþjónustu hafa opnað við 

Gömlu höfnina á síðastliðnum fimm árum. Fyrirtækið Reykjavik Sea Adventures 

hefur slegist í hópinn með sjóferða- og hvalaskoðunarfyrirtækjum á Ægisgarði. Einnig 

hafa fyrirtækin Reykjavík bike tours/segway tours, Sway Reykjavík sem býður upp á 

segway ferðir, Scuba Iceland og Dive.is sem bæði sérhæfa sig í köfun, 

ferðaskrifstofan Tour.is og Sixt bílaleiga hafið störf sín við Gömlu höfnina svo dæmi 

séu tekin.  

 Meðal annarra fyrirtækja sem opnað hafa í Gömlu höfninni frá árinu 2008 má 

nefna Kría hjól verslun og hjólaverkstæði, raftækjaverslunin Elko, skoðunarstöð 

Frumherja, Mava heildverslun og Iceland Reps ráðgjafa- og þjónustufyrirtæki.  

Viðmælendur voru beðnir um að lýsa skoðun sinni á þróun 

atvinnuuppbyggingar í Gömlu höfninni í Reykjavík. Mikið bar á því að fólki fyndist 

blönduð atvinnustarfsemi á hafnarsvæðinu vera jákvæð, en alls nefndu það 52 aðilar, 

og ítrekuðu margir þeirra nauðsyn þess að viðhalda hafnsækinni starfsemi á svæðinu. 

Alls lögðu 51 aðili áherslu á mikilvægi hafnsækinnar starfsemi og töldu sumir þeirra 

hana eiga að vera allsráðandi á hafnarsvæðinu. Eins voru 11 manns sem töldu að 

þrengt væri að hafnsækinni starfsemi og að beinlínis væri verið að bola henni í burtu. 

Mörgum þótti höfnin vera orðin líflegri í kjölfar blandaðrar atvinnustarfsemi og 

fjölbreyttari notkun verbúðanna. Eins bentu margir á mikilvægi ferðamannaiðnaðarins 

og töldu að efling hans á hafnarsvæðinu mætti að miklu leyti rekja til fjölbreyttarar 
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þróunar hafnarsvæðisins. Langflestir töldu þróun atvinnuuppbyggingar í Gömlu 

höfninni yfir heildina jákvæða, eða 101 maður, á meðan 24 viðmælendum þótti hún 

vera neikvæð. 22 höfðu ekki myndað sér skoðun.  

 Á síðasta ári opnaði Icelandair hótelkeðjan nýtt hótel við Slippinn í Gömlu 

höfninni, Icelandair Hótel Reykjavík Marina. Þessi athyglisverða sambúð hótels og 

skipaslipps hefur lagst vel í ferða- og heimamenn og töldu margir atvinnurekendur 

blönduna til góðs og aðlaðandi fyrir ferðamannaiðnaðinn. Leiða má líkum að því að 

bæði með tilkomu hótelsins og vegna skipulagsáætlanna um blandaða byggð hafi 

umræðan  um örlög Slippsins orðið sterkari en mun meira bar á því að viðmælendur 

nefndu málefnið sérstaklega nú en árið 2008. Var það gert í athugasemdum, 

spurningunni varðandi skipulagsmál og spurningunni um þróun atvinnuuppbyggingar 

í Gömlu höfninni (sjá spurningar í Viðauka 1). Nú töldu 27 viðmælendur það 

mikilvægt að halda starfsemi Slippsins gangandi en tveir vildu hana burt. Hér að 

neðan má sjá dæmi um athugasemdir og svör er snerta Slippinn. 

 

,,Slippurinn ætti að fá að vera áfram og atvinnan sem er þar núna ætti að haldast. 

Það er hvergi annarsstaðar í heiminum þar sem túristar fá að sjá skip í slipp. Eigum 

nóg af landsvæði upp í sveit þar sem fólk vill byggja.” 

 

,,Þróunin er fín og gott að Brim húsið sé að breytast. Það má samt ekki troða þeim 

um tær sem hafa verið á höfninni í mörg ár. Marina fór mjög fallega að þessu, 

Slippurinn hélt sér og er orðinn aðdráttarafl túrista. Það þarf að gera þetta í 

samræmi við allt saman.  Það er æði að sjá smábátakarlanna vinna í netunum í 

höfninni.” 

 

,,Mikilvægt að reka ekki starfsemina í burtu, þ.e. að þessi gamla og gróna starfsemi 

fái að vera áfram þó það komi lífstílsbúðir fyrir túristana. Þeim finnst æðislegt að sjá 

Slippinn og hafnarstarfsemina.” 

 

,,Allt í lagi að það sé íbúðabyggð en skil ekki afhverju Slippurinn á að vera þarna 

áfram. Það er engin leið að hafa Slippinn í miðri íbúðabyggð. Þetta er 

óumhverfisvænt og heilsufarsspillandi. Höfum marg oft fengið málningu yfir bílana 

okkar frá Slippnum og þurft að þrífa það.” 
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,,Það er hneisa að Slippurinn verði tekinn. Hann er forngripur. Þetta er mest 

myndaða svæðið á höfninni, ferðamenn sjá ekki oft svona. Fólk gerir sér ekki grein 

fyrir atvinnunni sem fer af svæðinu með Slippnum. Þetta hefur mikil áhrif á svæðið.” 

 

,,Hótel Marina er vel heppnað, túristunum finnst gaman að sjá starfsemina í kring. 

Flott að koma með blandaða byggð en Slippurinn ætti að halda sér. Það mætti færa 

hvalaskoðunina innar á Grandann og breikka svæðið.” 

 

Viðmælendum var boðið að koma athugasemdum á framfæri til Faxaflóahafna sf. 

Einhverjum þóttu Faxaflóahafnir sf. þurfa að afmarka stefnu sína betur og fylgja eftir 

athugasemdum fólks. 33 aðilar vildu sérstaklega koma á framfæri ánægju með störf, 

samstarf eða áætlanir Faxaflóahafna sf. Hér að neðan má sjá brot af þeim 

athugasemdum sem fram komu varðandi Faxaflóahafnir sf.  

 

,,Auka samstarf og samráð á hafnarsvæðinu. Það hagnast allir á því. Við erum rétt að 

byrja átta okkur á möguleikum þessa svæðis. Mikilvægt að vera í samstarfi við 

veitingastaði og hótel og Faxaflóahafnir eru með í að leiða þá vinnu. Halda 

hjólastígnum og merkingum betur við.“ 

 

,,Við eigum afskaplega gott samstarf við hafnarstjóra og yfirhafsögumann. Þeir hafa 

reynst okkur alveg öðlingar og öll samskipti verið afar góð við hafnarstarfsmenn að 

öllu leyti. Það er leitun á öðrum eins öðlingi og hafnarstjóra í samskiptum við 

okkur.” 

 

,,Þetta hefur gengið sem smurt. Höfnin sendir alltaf pósta ef það er eitthvað stórt í 

gangi og þá fær maður tíma til að undirbúa sig, svo það er ekkert við þvi að segja.” 

 

,,Ég er í rauninni nokkuð sáttur. Skipulagsvald Faxaflóahafna er mjög mikið innan 

hafnarsvæðisins. Það þarf að passa að vinna í sátt við annað skipulag í borginni svo 

skynsamleg mynd af borginni fáist með engum flöskuhálsum og árekstrum.” 

 

,,Ef Faxaflóahafnir sf eru umsjónaraðilar þá finnst mér Gísli og hans menn vera 

vinna feiknarlega gott starf og eiga að halda áfram á þeirri braut að búa til 

skemmtilegt og athafnasamt mannlíf á svæðinu.” 
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,,Það er spurning hvort halda eigi einhverja sameiginlega atburði þar starfsemin hér 

á svæðinu er kynnt. Vinna meira með fyrirtækjunum.” 

 

,,Líkar vel við starfsmenn Faxaflóahafna og samstarfið hefur alla tíð gengið vel.” 

 

,,Það vantar að upplýsa fyrirtæki meira ef einhverjar framkvæmdir eru í kringum þau. 

Það þarf að gera fyrirfram og leyfa þeim einnig að hafa skoðun á því. Það vantar 

betra upplýsingaflæði. Annars er ósköp gott að eiga við Faxaflóahafnir.” 

 

,,Faxaflóahafnir eru að standa sig vel að uppbyggingu svæðisins, sem er mjög 

lofandi.” 

 

,,Þakklæti til Faxaflóahafnir fyrir að standa vel við bakið á svona stóru fyrirtæki. Við 

eigum mjög góð samskipti við Faxaflóahafnir.” 

 

Nokkrir kvörtuðu yfir rusli á svæðinu og ófrágengnum byggingum. Athygli vakti að á 

Grandagarði 1-13 kvartaði nánast hver einasti atvinnurekandi undan gagnstéttinni sem 

liggur þar við fyrirtækin. Þótti þeim hún holótt og of há og bentu á að kominn væri 

tími á að laga hana. Meðal annarra málefna sem nefnd voru oftar en einu sinni má 

nefna betri merkingar og skilti, að auðum lóðum yrði komið í notkun, betri nýting á 

Brim húsinu á Miðbakka, óánægja með íbúðahúsið sem nú er í byggingu aftan við 

Víkina, hve Hátíð hafsins var vel heppnuð, ókostir landfyllinga, uppbygging á 

Miðbakka, aukið eftirlit á hafnarsvæðinu ásamt góðri eða slæmri nýtingu á gömlu 

verbúðunum. Allar athugasemdir má finna í Viðauka 7. 

7 Samantekt 
Sumarið 2013 var í fimmta sinn framkvæmd könnun á atvinnustarfsemi í Gömlu 

höfninni. Alls tóku forsvarsmenn 193 fyrirtækja þátt í henni með því að svara 

stöðluðum spurningum er varða fyrirtækin og ýmis önnur málefni. Árið 2008 voru 

fyrirtækin 167 talsins og fjórum árum áður tæplega 80.  Fjölgunin er því um 60% á 

níu árum. Hinsvegar voru fyrirtækin 91 árið 1994 (97 með þeim sem einungis voru 

með geymslur en enga starfsemi í Gömlu höfninni) og 109 árið 1998 (126 með 
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geymslum). Það varð því talsverð fækkun árið 2004 en eftir það tók þeim að fjölga á 

ný.  

Þegar fyrirtækjunum var skipt niður samkvæmt flokkunarlykli kom í ljós að flest 

fyrirtækin í Gömlu höfninni störfuðu á sviði þjónustu, eða 70 fyrirtæki. Flokkurinn 

Fiskvinnsla og útgerð var hinsvegar smæstur þeirra flokka sem innihéldu fleiri en eitt 

fyrirtæki, með 16 fyrirtæki. Hefur fjöldinn því staðið í stað frá árinu 2008. Helmingur 

yfirflokkanna hefur stækkað frá síðustu könnun. Þegar fyrirtæki sem tengjast 

sjávarútvegi voru tekin saman kom í ljós að þau voru 62 talsins, eða 38,1% af 

heildarfjölda fyrirtækja. Segja má að hlutfallið hafi lítið sem ekkert breyst frá árinu 

2008 þegar þau voru 37,8% af heildarfjölda. Hlutfallið var ekki tekið saman árið 2004 

en árið 1994 voru þau 50% og 1998 hafði þeim fækkað í 43% af heildarfjölda.  

Starfsmannafjöldi fyrirtækja í Gömlu höfninni taldi nú 2024 menn í heildina og 

voru þá sjómenn, verktakar og starfsmenn í óreglulegum hlutastörfum ekki taldir með.  

Árið 1994 voru starfsmenn 1345 talsins, 2004 hafði þeim fækkað í 1014 og í síðustu 

könnun, árið 2008, voru þeir 1614. Ekki var hægt að bera saman við 

starfsmannafjöldann árið 1998 þar sem hann var tekinn saman á annan hátt. Athygli 

vakti að flokkurinn Fiskvinnsla og útgerð sem einungis innihélt 16 fyrirtæki var 

hinsvegar fjölmennastur með 568 starfsmenn. Það ræðst meðal annars af stærð 

fyrirtækjanna sem falla í þann flokk. Fyrirtæki með 50 eða fleiri starfsmenn á 

hafnarsvæðinu voru nú níu talsins. Líkt og 2008 var CCP hf. fjölmennast með 290 

starfsmenn og fylgdu HB Grandi hf., Lýsi hf., Sinfóníuhljómsveit Íslands, 

Olíudreifing ehf., Toppfiskur ehf., Icelandair Hótel Reykjavik Marina, Fiskkaup hf. 

og Stálsmiðjan ehf. í kjölfarið. 

Þegar húsnæðisnotkun og eignarhald þess var skoðað kom í ljós að 126 fyrirtæki 

voru í leiguhúsnæði en 56 í eigin og voru langflest fyrirtækjana í húsnæði undir 200 

m2. Hlutfall fyrirtækja í eigin húsnæði hefur aldrei verið lægra en nú, eða 31%, en hjá 

fiskvinnslu- og útgerðafyrirtækjum var hlutfallið hinsvegar mun hærra en áður, eða 

69%. 

Fyrirtækjum við Gömlu höfnina þótti staðsetningin við höfnina almennt mikilvæg. 

Voru viðmælendur beðnir að lýsa mikilvægi hennar á skalanum 1 til 5 þar sem 5 stóð 

fyrir Mjög mikilvæg. Meðaleinkunnin var 3,56 sem er hækkun frá árinu 2008 þegar 

hún var 3,47. Einnig voru þeir spurðir út í framtíðarhorfur fyrirtækjanna. Margir sáu 

fram á stækkun athafnasvæði fyrirtækisins, eða 59 manns, en langflestir hugðust þó 

halda því óbreyttu. Einungis 6 viðmælendur sáu fram á minnkun athafnasvæðisins 
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sem er veruleg fækkun frá árinu 2008 þegar 18 sögðust ætla að minnka við sig. Ekki 

voru margir sem hugðust flytja starfsemina af hafnarsvæðinu en ástæður þeirra sem 

stefndu að því, voru ýmiss konar. Flestir töldu sig ekki nógu sýnilega og vildu færa 

sig nær miðbænum. 

Viðmælendur voru spurðir um skoðanir sínar á umferðarmálum í Vesturhöfn og 

þótti 76 þau vera í lagi en 33 þau vera slæm. Ýmsar athugasemdir komu fram sem 

snerta aðgengi, götumannvirki, hraða og fleira. Viðmælendur voru einnig spurðir 

hvað þeim þætti um umferðartengingar að Vesturhöfn um Geirsgötu og Mýrargötu og 

þótti fleirum þær slæmar en góðar. 65 töldu þær slæmar en 62 góðar og 24 höfðu ekki 

myndað sér skoðun. Líkt og í spurningunni um umferðarmálin var ýmislegt sem 

viðmælendur gagnrýndu eða hrósuðu og má þarf nefna þrengingar, hraða, slysahættu, 

bílastæðamál og fleira.  

 Árið 2008 fór fram hugmyndasamkeppni á vegum Faxaflóahafna sf., 

Reykjavíkurborgar og annarra hagsmunaaðila sem fól í sér endurskipulagningu á 

Gömlu höfninni. Viðmælendur voru því beðnir um að segja skoðun sína á þeim 

fyrirætlunum og þótti langflestum þær jákvæðar. Eitthvað bar á athugasemdum við 

hæð húsanna og áherslu á mikilvægi þess að halda í hafsækna starfsemi samhliða 

breytingunum. 

Ýmislegt áhugavert kom fram við gerð rannsóknarinnar og voru viðmælendur 

duglegir að koma athugasemdum og hugmyndum á framfæri. Ljóst þykir að Gamla 

höfnin er í stöðugri þróun og almennt er ánægja með þá átt sem hún þróast í. 

Hinsvegar þykir mörgum mikilvægt að raska ekki ró hafnsækinnar starfsemi samhliða 

blandaðrar starfsemi. Ekki bar á miklum erfiðleikum við framkvæmd rannsóknarinnar 

en það sem helst má þó nefna eru erfiðleikar við að finna öll fyrirtæki á svæðinu, þar 

sem mikið er um einyrkja og fyrirtækjum skráð annarsstaðar. Einnig var stundum 

erfitt að bóka viðtöl við forsvarsmenn fyrirtækja sökum sumarfría, þó það hafi heyrt 

til undantekningartilfella. 
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