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Grundartangahöfn
Skipulag og starfsemi
Inngangur.
Grundartangahöfn er byggð í landi Klafastaða, sem tilheyrði áður Skilmannahreppi,
en nú Hvalfjarðarsveit. Jörðin liggur að landi Eystra og Vestra Kataness, sem áður
var í Hvalfjarðarstrandarhreppi en nú Hvalfjarðarsveit. Báðar jarðirnar tilheyra
landnámi þeirra Þormóðs og Ketils Bresasona og eru nú hluti iðnaðar- athafna og
hafnarsvæðinu á Grundartanga.
Jörðin Katanes er frá landnámstíð og eru leiddar líkur að því að bæjarnafnið sé
dregið af írska eða skoska nafnorðinu kati, sem er fornt báts- eða skipsheiti, sbr.
Caithnes í Skotlandi. Væri það í góðu samræmi við þá vitneskju, að Katanes var forn
ferjustaður, þar sem stysta leiðin var þaðan yfir Hvalfjörð til Hvaleyrar. Í Kataneslandi
eru skráð á annað hundrað örnefni og langtum fleiri en á nokkurri annarri bújörð í
landnámi Bresasona. M.a. er þar vogur eða vík sem heitir Leynir og svo Katanestjörnin sem frægust er fyrir Katanesdýrið, en sá kvittur komst á kreik árið 1874 að í
tjörninni væri verustaður dýrs eða ófreskju og er allnokkur saga til um glímu búaðliðs
við að vinna á dýrinu. Var dýrið m.a. sagt hafa:
“sex stórar klær á hverjum fæti eða löpp, en fæturnir stuttir,
kjafturinn ákaflega mikill og framtennur fjórar í, miklar og hvassar,
eyru hafði það lafandi, en þó sáu menn það reisa þau beint upp.
Hvorki sáu menn hár né hreistur á húð þess, heldur því líkast sem
hausinn og halinn væri húðlaus og sæi í rauða kvikuna”.
Þegar bændur voru úrkula vonar um að finna dýrið og vinna á því þá brugðu þeir á
það ráð að grafa mjóan skurð, Dýrskurð, frá sjó og upp í suðausturhorn tjarnarinnar til
að fanga mætti ófreskjuna á þurru. Skömmu eftir aldamótin 1900 voru aftur uppi
ráðagerðir um að þurrka Katanestjörn upp til að vinna land og var þá grafinn breiður
skurður, Bjarnaskurður, en klöpp var fyrir og verkið gagnslaust. Um árið 1950 var
verkið hins vegar fullkomnað með skurði sem kallast Affallið. Spölkorn utan (vestan)
við Affallið eru leifar
Ferjubryggju, sem 19461947 var hlaðin til að
þjóna fyrirhuguðum ferjuflutningum yfir fjörðinn. Er
haft fyrir satt að bóndinn
sem gerði samning við
ferjuáhugamenn
hafi
kveðið á um að hann fengi
fyrir lífstíð ókeypis í
ferjuna
og
hundurinn
hans.

Umfjöllun um Katanesdýrið
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Faxaflóahafnir sf. keyptu jörðina Katanes árið 2006 ásamt lóðunum undir iðjuverin á
Grundartanga.
Klafastaðir eru vestan Kataness og einnig frá landsnámstíð og notuð til hefðbundins
landbúnaðar frá þeim tíma. Fjölda örnefna er á jörðinni, m.a örnefnið Grundartangi
sem var klettatangi, sem skagaði út í sjó en er nú undir landfyllingu. Árið 1942 var
tveimur fallbyssum og stórum ljóskösturum komið fyrir neðan við bæinn á Klafastöðum, en hverfi breskra herskála eða bragga (Camp Carts) reist skammt norðan
við bæinn, á Kvíaholti og þar um kring, og höfðust þar við allt að 150 hermenn.
Sumarið 1941var steypt festing í 37 blikktunnur fyrir kafbátagirðingu þá sem lögð var
þvert yfir Hvalfjörð og náði landi utan við Hvalfjarðareyri og Útskálahamar sunnan
fjarðar. Annað kafbátanet var frá norðurlandinu innan við Kalastaðakot fram í fjörðinn.
Hafnarsjóður Grundartangahafnar keypti jörðina Klafastaði árið 2003 af Guðmundi
Sigvaldasyni, jarðeðlisfræðingi, en hann hafði árin þar á undan unnið að umfangsmikilli gróðursetningu trjáplantna við Eiðisvatn.

Þegar ákveðið var að byggja kísiljárnverksmiðju á Grundartanga var samhliða
ákveðið að byggja nauðsynleg hafnarmannvirki. Umfjöllun um byggingu verksmiðjunnar á Grundartanga átti sér stað um og í kringum árið 1975. Íslenska
Járnblendifélagið hf. var stofnað árið 1975 og hófust byggingarframkvæmdir við
verksmiðjuna árið 1977, en framleiðsla hófst árið 1979. Fyrsti áfangi Grundartangahafnar var byggður á sama tíma, en um var að ræða 184 metra viðlegukant ásamt
baklandi. Samið var um eignarhald hafnarinnar þannig að sýslunefndir Mýra- og
Borgarfjarðarsýslu áttu samtals 25% eignarhlut í höfninni, Innri Akraneshreppur,
Skilmannahreppur, Leirár- og Melahreppur og Hvalfjarðarstrandarhreppur áttu 10%
hlut hver, en Akraneskaupstaður átti 35% eignarhlut. Hlut sýslunefndanna var skipt á
sveitarfélögin í Mýra- og Borgarfjarðarsýslu þegar sýslunefndir voru lagðar af. Þegar
Grundartangahöfn varð hluti Faxaflóahafna sf. þann 1. janúar 2005 voru eigendur
hafnarinnar Akraneskaupstaður, Borgarbyggð, Skorradalshreppur og hrepparnir fjórir
sunnan Skarðsheiðar, sem síðar sameinuðust í Hvalfjarðarsveit árið 2006.

Grundartangi á áttunda áratugnum við upphaf undirbúningsframkvæmda.

Grundartangahöfn þjónaði aðallega Íslenska Járnblendifélaginu hf., nú Elkem Ísland,
allt þar til árið 1998 að Norðurál hf. hóf þar stafsemi, en Sementsverksmiðjan notaði
einnig höfnina til innflutnings á kolasalla auk þess sem ýmis smærri innflutningur fór
um höfnina. Rekstur hafnarinnar á þessum árum var í höndum starfsmanna
járnblendiverksmiðjunnar. Árið 2000 gerðu Akraneshöfn og Grundartangahöfn með
sér samning um að Akraneshöfn annaðist rekstur hafnarinnar en fyrirtækið Klafi hf.,
sem er í eigu Elkem og Norðuráls hf. annaðist móttöku, losun og lestun skipa og gerir
enn í dag.
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Grundarangahöfn, hafnarbakkaáfangar.

Fyrsti áfangi hafnarinnar var byggður með styrk úr ríkissjóði og mótframlagi eignaraðila skv. gildandi þágildandi hafnalögum, en allar framkvæmdir síðan hafa verið
fjármagnaðar af Grundartangahöfn og síðar Faxaflóahöfnum sf. Árið 1998 var höfnin
stækkuð með 250 metra viðlegukanti og baklandi í tengslum við byggingu Norðuráls
og á árunum 2004 – 2006 voru bryggjumannvirkin lengd enn um 250 metra þannig
að heildarlengd viðlegukanta eru nú um 684 metrar. Á sama tíma hefur bakland
hafnarinnar verið að þróast og stækka auk þess sem til hafa orðið lóðir á hafnasvæðinu og í nágrenni þess. Nú er unnið að enn frekari lengingu hafnarbakka um
120 metra.
Hafnarsjóður Grundartangahafnar keypti á árinu 2003 land Klafastaða, eins og fyrr
segir, alls um 325,0 hektara og tryggði sér þannig framtíðar þróunarland og á árinu
2006 keyptu Faxaflóahafnir sf. af ríkissjóði land Kataness og lóðir undir stóriðjuverin
á Grundartanga og yfirtók um leið skuldbindingar og réttindi ríkisins varðandi
lóðarleigusamninga iðjuveranna. Það land er alls 355,1,0 hektari, þar af er lóð
Norðuráls hf. 129,1 hektari og lóð Elkem 12,9 hektari. Þá er hafnarland
Faxaflóahafna sf. sunnan Elkem Ísland alls um 14,7 hektarar Heildar eignarland
Faxaflóahafna sf. á Grundartanga er því um 695,0 hektarar.
Við byggingu Elkem og Norðuráls gerði ríkissjóður langtímasamninga um lóðarleigu
og Grundartangahöfn samninga um endurgjald fyrir flutninga um höfnina. Þessir
samningar eru annars vegar frá árinu 1979 og hins vegar frá árinu 1998 með
framlengingarheimildum um 20 ár í senn.
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Landlýsing og landgæði.
Land á Grundartanga er eins og áður hefur verið nefnt alls 694,8 hektarar. Stærstur
hluti landsins er sunnan og austan þjóðvegar nr. 1, en eignarland Faxaflóahafna sf.
nær einnig norður og vestur fyrir þjóðveg nr. 1 upp í Akrafjall, en það land verður látið
óhreyft.
Lýsing
Jörðin Klafastaðir
Jörðin Katanes
Núverandi Landfylling upp af hafnarbökkum
Lóð undir Elkem
Lóð undir Norðurál hf.
Óhreyft land í Katanesi
Katanestjörn
Deiliskipulagt land sunnan aðkomuleiðar í landi
Klafastaða
Óskipulagt land norðan aðkomuleiðar
Skógræktarsvæði sunnan Eiðisvatns
Möguleg landfylling skv. aðalskipulagi framan
Norðuráls hf.
Möguleg landfylling skv. aðalskipulagi í landi
Klafastaða
Alls möguleg landfylling skv. aðalskipulagi framan
Norðaráls og vestan núverandi hafnarsvæðis
Tillaga að landfyllingum í rammaskipulagi fyrir landi
Kataness

Hektarar
325,0
355,1
15,0
12,9
129,1
175,0
15,5
60,0
62,0
125,0
51,1
18,2
69,3
69,0

Land Faxaflóahafna sf. á Grundartanga

Meginkostur lands á Grundartanga er að grundun bygginga er fremur auðveld, land
hentar ágætlega til landmótunar þó rétt um 50 metra hæðarmunur sé frá sjó að
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þjóðvegi 1 í landi Klafastaða
vestan iðjuveranna. Þessu fylgir
að kostur er á grjótnámi sem
kemur að góðum notum við
hafnargerð og aðrar framkvæmdir. Land Kataness er hins
vegar fremur flatt.
Ætla má að hugsanlegar landfyllingar þarfnist um 15.000.000
m3 af fyllingarefni og reikna má
með að meginhluti þess fyllingarefnis fáist úr framkvæmdum á
Grundartangasvæðinu.
Austast í landi Kataness er Kalmansá, sem rennur úr Eiðisvatni. Við ósa árinnar er
æðarvarp og talsvert fuglalíf. Við Eiðisvatn er nokkur trjárækt á tæplega 40,0 hektara
svæði auk þess sem víða hafa verið settar niður trjáplöntur í landi Klafastaða. Árið
2005 var gengið frá samningi við Skógræktarfélag Borgarfjarðar um ráðgjöf vegna
skógræktarinnar og voru þá skógræktarsvæðin teiknuð upp og kortlögð. Við
framkvæmdir á Grundartanga hefur þurft að færa tré til og jafnframt hefur veirð unnið
markvist í að grisja skóginn í samráði við ráðgjöf þessa. Við grisjun svæðisins hefur
Björgunarfélagi Akraness verið heimilað að taka tré í fjáröflunarskyni en undir eftirliti
og leiðsögn okkar ráðgjafa. Stærstur hluti þeirra trjáa sem til falla við grisjun
ræktunarinnar er þó notað á Grundartanga á grænum svæðum og jarðvegsmönum
við þjóðveg 1, en samstarf hefur verið milli Hvalfjarðarsveitar og Faxaflóahafna sf. um
verkefni fyrir sumarvinnustörf í sveitarfélaginu.
Auk lóða iðjuveranna á Grundartanga eru nú skráðar 10 lóðir á svæðinu alls 5,0
hektarar. Þegar hefur 5 lóðum verið úthlutað alls 3,0 hekturum, en alls 8 lóðir á 5,2
hekturum eru tilbúnar til úthlutunar og er áætlað verðmæti þeirra m.v. gjaldskrá
Faxaflóahafna sf. um 471,0 mkr. Skipulagðar lóðir, en ekki úthlutunarhæfar nema að
undangengnum framkvæmdum eru alls 37, samtals um 31,0 hektarar að stærð.

Gildandi skipulag.
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 og um 53ja
hektara hafnarsvæði, sem er tæpir
15,0 hektarar í dag og um 16,0
hekturum sem blönduðu athafnaog hafnarsvæði. Nú er unnið að
breytingu á aðalskipulagi þar sem gert er ráð fyrir stækkun iðnaðarsvæðisins um 7,0
hektara.

5

Grundartangahöfn – skipulag og starfsemi

Apríl 2011

Gildandi aðalskipulag.

Þá hefur rammaskipulag verið unnið fyrir svæðið austan Norðuráls hf. í landi
Kataness og er það skv. neðangreindri mynd:

Rammaskipulag.
6

Grundartangahöfn – skipulag og starfsemi

Apríl 2011

Rammaskipulagið gerir ráð fyrir hafnar-svæði syðst í landi Kataness ásamt
landfyllingum. Norðan í svæðinu er gert ráð fyrir athafnasvæði og endurheimt
Katanestjarnar, en grænu svæði haldið austast í landinu meðfram ströndinni og upp
með Kalmannsá. Í rammaskipulaginu er gerð grein fyrir hvernig Faxaflóahafnir sf.
hyggjast nýta það land sem til ráðstöfunar er á svæðinu. Í ljósi þess að mörg fyrirtæki
með mismunandi rekstur og hafnsækni er nauðsynlegt til framtíðar að skoða betur
hvernig þróun og landformun á svæðinu verði best hagað m.t.t. þeirra
hafnarmannvirkja sem komin eru.
Einnig ber að líta til þess á hvaða
tíma skuli hyggja að byggingu
hafnarmannvirkja
á
Katanessvæðinu sem myndi þjóna þeirri
starfsemi sem þar byggist upp á
komandi árum.

Þróun hafnarsvæðis
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Samþykkt deiliskipulag liggur fyrir á vesturhluta Grundartanga í landi Klafastaða og er
það skv. neðangreindum uppdrætti ásamt tillögu að breytingu 9 lóða í iðnaðarlóðir:

Deiliskipulag Vestursvæðis.

Fyrirtæki og starfsemi á Grundartanga.
Allmörg fyrirtæki eru nú starfandi á Grundartanga en stærst þeirra Norðurál hf. Þar
starfa nú liðlega 500 manns á svæðinu hvern dag. Hjá Elkem starfa alls 200 manns.
Þá eru eftirfarandi fyrirtæki með starfsemi á Grundartanga auk Faxaflóahafna sf:
Héðinn hf. 11 – 15 störf.
Stálsmiðjan hf. 10 – 15 störf.
GTT ehf. / Meitill ehf. 72 störf
Hamar hf. 20 störf.
Klafi ehf. 17 störf.
Lífland hf. 5 störf.
Securitas 4 störf.
ISS ehf. 20 störf.
Alls eru því um 160 – 170 störf á svæðinu hjá þessum aðilum auk þeirra 700 starfa,
sem eru hjá Elkem og Norðuráli. Þar að auki eru til viðbótar afleidd störf í verktöku og
ýmis konar þjónustu.

Fjöldi fyrirtækja í nágrenni Grundartangahafnar er auk þess með starfsemi á svæðinu
sem tengist ýmis konar þjónustu við hafnarsvæðið og fyrirtæki sem þar eru staðsett.
Þar er hægt að telja til fyrirtæki eins og Snók hf., Hróar sf., Mílu ehf., Fjarska ehf.,
Skagaverk ehf. og RARIK svo einhver fyrirtæki séu nefnd. Landsnet rekur spennistöð
auk þess sem starfsmenn Eimskipa koma á Grundartanga til að losa og lesta skip
félagsins. Loks má nefna aðila sem annast gámaviðgerðir auk starfsmanna í ýmis
konar þjónustu og verktakastörfum.
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Starfsmenn Klafa ehf. og starfsmenn Eimskipa annast móttöku skipa að hluta til og
sjá um losun þeirra og lestun. Enginn gámakrani er á Grundartanga en kranar
skipanna notaðir til losunar og lestunar. Miðað við umfang flutninga þá styttist í að
skipafélögin í samstarfi við iðjuverin þurfi að fá gámakrana á svæðið. Súrál til
Norðuráls er losað úr skipum með sérstökum sogbúnaði í eigu Norðuráls og flytur
súrálið í súrálsturna. Sá galli er á þeim búnaði að hann er fastur og tekur því nokkuð
pláss á hafnarsvæðinu auk þess sem skip sem losað þarf að færa eftir því úr hvaða
lest er losað en það rýrir það viðlegusvæði sem er til ráðstöfunar. Á Reyðarfirði er
búnaðurinn á spori og því ekki eins plássfrekur og sá sem er á Grundartanga. Lestun
og losun skipa Elkem Íslands fer fram með þeirra eigin krana sem er kominn nokkuð
til ára sinna og er á spori og nýtist nær eingöngu til að þjónusta það fyrirtæki, enda í
eigu Elkem.
Lífland notast við bráðabirgða löndunarbúnað, færibönd, en horft er til þess að
framtíðarfyrirkomulag þeirra verði leyst í sambandi við fyrirhugaða lengingu hafnarbakkans sem er í undirbúningi.
Höfnin leggur til svæði fyrir
löndunarbúnað
þessara
fyrirtækja en rekstur þeirra
er alfarið á höndum fyrirtækjanna sjálfra.
Eimskip hf. og Samskip ehf.
eru
með
reglubundnar
siglingar á Grundartanga
m.a. vegna útflutnings á
framleiðslu iðjuveranna, en
leiguskip aðalega á vegum
Nesskipa annast að mestu
flutning á hráefni til Elkem
Íslands og sér einnig um
flutninga framleiðslunnar frá
verksmiðjunni en þó hafa
flutningar
með
gámum
aukist umtalsvert frá Elkem.

Hafnarkrani Elkem
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Flutningar og skipakomur.
Á síðustu árum hafa umsvif á Grundartanga verið ört vaxandi. Skipakomum hefur
jafnt og þétt fjölgað eftir því sem framleiðsluaukning hefur orðið hjá fyrirtækjum á
svæðinu. Árið 2010 komu 295 skip til Grundartangahafnar, en þróunin er eftirfarandi:

300
200
100
0
Flutningar á Grundartanga voru á árinu 2010 um 1,4 milljón tonn. Innflutningur á
hráefnum til Elkem og Norðuráls hf. er um 1 milljón tonn (súrál, kvarts, rafskaut og
kolefni) og útflutningur á framleiðslu fyrirtækjanna um 363 þúsund tonn (ál og
járnblendi). Að auki er nokkur innflutningur á áburði, kolum og nú korni. Þróun
gámaflutninga er eftirfarandi:

Grundartangi
TEU
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Til hafnar
Hlaðnir Tómir
4.416
2.661
6.415
3.885
6.395
5.838
5.837
8.084
5.897
5.567
5.944
4.137

Frá höfn
Hlaðnir Tómir
5.454
896
8.590
1.041
11.093
592
13.187
289
13.062
155
15.086
125

Samtals
Hlaðnir Tómir
9.870
3.557
15.005
4.926
17.488
6.430
19.024
8.373
18.959
5.722
21.030
4.262

Heildartekjur af vörugjöldum á Grundartanga árið 2010 voru 164,3 mkr. og tekjur af
skipagjöldum 36.0 mkr.
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Framtíðar flutningar um Grundartangahöfn.
Á þeim 14,0 hekturum sem eru núverandi hafnarbakki (684 metrar) og bakland er
hafnarverndarsvæðið um 7,0 hektarar, en súrálsgeymar og fleira eru þar að baki á
um 3,0 hekturum lands. Þar vestan við eru um 4,0 hektarar sem eru til þróunar. Innan
núverandi hafnarverndargirðingar eru Norðurál og Elkem með geymslusvæði fyrir
framleiðslu sína sem fer í skip til útflutnings.
Með lengingu hafnarbakkans á Grundartanga um 120 metra, sem væntanlega verður
lokið árið 2013 skapast viðbótar bakland. Við áframhaldandi lengingu þess svæðis til
vesturs er miðað við að fjarlægð frá hafnarbakka í lóðir fyrirtækja verði um og yfir 100
metrar. Mögulegt verður í framtíðinni að lengja hafnarbakka frá núverandi legu um allt
að 750 metra og liggja skipulagsheimildir í því efni fyrir.
Þegar hafnarbakkinn á Grundartanga hefur verið lengdur eins og kostur er þá má
reikna með að til verði um 15.0 til 20.0 hektara bakland sem þjóni gámaflutningum.
Ætla má að heildar afkastageta svæðisins í gámum á ársgrundvelli geti orðið um 2300.000 TEU. Í dag er afkastageta svæðisins um 100.000 TEU en flutningar um
höfnina á árinu 2010 voru 25.300 TEU. Afkastageta svæðisins verður þó alltaf tengd
þeim tækjabúnaði sem er til staðar við losun og lestun gáma.

Til framtíðar er nauðsynlegt að bæta losunar- og lestunarbúnað vegna gámaflutninga. Enginn gámakrani er á Grundartanga eins og áður er getið en kranar
skipanna notaðir til að hífa gáma frá borði og um borð. Það fyrirkomulag mun
væntalega ekki verða til framtíðar og því æskilegra að einn aðili eða tveir annist
gámalosun og lestun með búnaði sem hentar til slíkra verka.
Gámakranar eru aðallega tvenns konar: Svokallaðir „mobile-kranar“ á hjólum og hins
vegar svonefndir „Gantry-kranar“ sem ganga á spori. Helstu kennitölur varðandi
gámakrana eru eftirfarandi:
a) Gantry-kranar hífa um 40-50 TEU gámaeiningar á klukkutíma. Til þess að
standa undir slíkri fjárfestingu þurfa hífingar á ári að vera um 120 –
150.000 TEU. Verð á Gantry-krana er um 500.0 mkr., en kostnaður við
lagningu spora er á.a.g. 1.4 mkr. pr. lengdarmeter (100 metra spor = 140.0
mkr.).
b) „Mobile“-kranar hífa um 20 – 25 TEU gámaeiningar á klukkustund. Til þess
að standa undir slíkri fjárfestingu þurfa hífingar á ári að vera um 50 –
60.000 TEU. Verð á hóflegri stærð á „Mobile“-krana er um 300.0 mkr.
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Umhverfismál.
Elkem Ísland starfar samkvæmt starfsleyfi sem endurnýjað var þann 20. ágúst 2009
og gildir til 1. september 2025. Þynningarsvæði er afmarkað í starfsleyfinu samkvæmt
uppdrætti hér til hliðar, en það er vegna brennisteins díoxíðs, sem mælt er og skal
vera innan ákveðinna marka.
Norðurál starfar samkvæmt starfsleyfi dags. 24. febrúar 2003 og gildir til 1. júní 2020.
Þynningarsvæði vegna mengunar frá fyrirtækinu er afmarkað á korti en það er vegna
brennisteinsdíoxíðs (SO2) og flúoríðs. Þynningarsvæði brennisteinsdíoxíðs er það
sama og hjá Elkem, en þynningarsvæði vegna fúoríðs er mun minna.
Ákveðin úrgangsefni frá iðjuverunum fara í svonefndar flæðigryfjur sem Faxaflóahafnir sf. útbúa en Umhverfisstofnun hefur eftirlit með. Í þær gryfjur eiga einungis
að fara ákveðin tilgreind efni auk jarðefna til fyllingar. Núverandi flæðigryfja er innan
girðingar hafnarverndarsvæðis og vöktuð af vöktunaraðila svæðisins. Í undirbúningi
er að taka nýja flæðigryfju í notkun vestan hafnarsvæðisins þar sem nú er unnið að
jarðvegsframkvæmdum vegna lengingar hafnarbakka. Flæðigryfjur eru tilgreindar í
starfsleyfi fyrirtækjanna og á
ábyrgð þeirra að farið sé að
settum lögum og reglum.

Við byggingu Elkem og Norðaráls
hf. var bundið í starfsleyfi
fyrirtækjanna að þau ættu að
kosta
og
annast
ákveðna
umhverfisrannsóknir og vöktun.
Þesssar rannsóknir eru festar
niður í áætlun um umhverfisvöktun og er nú unnið að
vöktunaráætlun fyrir árin 2011 til
2020.
Þynningarsvæði ELKEM

Í þeirri vöktunaráætlun er m.a. gert ráð fyrir mælingu á útblæstri fyrirtækjanna og
efnum sem í þeim eru, rannsóknum á vatni, jarðvegssýnum og sauðfé svo dæmi séu
nefnd. Rannsóknir þessar eru mikilvægur þáttur í því umhverfiseftirliti sem
nauðsynlegt er m.a. á grundvelli laga og reglugerða.
Allt frá stofnun Faxaflóahafna sf. hefur verið lögð áhersla á umhverfismál á
Grundartanga. M.a. hefur slitlag verið lagt á götur og athafnasvæði, gróður settur í
opin svæði, göngu- og hjólastígar malbikaðir og tré sett í gróðurreiti og jarðvegsmanir. Um þessar mundir er unnið að umhverfisstefnu fyrir Faxaflóahafnir sf. og
verða þar settir umhverfismælikvarðar og áætlun um mælingar samhliða því sem
mælingar samkvæmt umhverfisvöktuninni verða nýttar til að gefa sem bestar
upplýsingar um stöðu mála.
Megináherslur Faxaflóahafna sf. varðandi þá vöktunaráætlun sem nú er til vinnslu eru
eftirfarandi:
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Faxaflóahafnir sf. hafa verulega hagsmuni af því að vel sé að verki staðið við öflun
umhverfisupplýsinga á Grundartanga. Samkvæmt aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar er
Grundartangasvæðinu skipt upp í athafnasvæði, hafnarsvæði og iðnaðarsvæði auk
grænna svæða norðan til þar sem allnokkur trjárækt er til staðar. Hagsmunir
Faxaflóahafna sf. felast annars vegar í því að fjölbreytt starfsemi á svæðinu önnur en
stóriðja og hins vegar byggð í næsta nágrenni svæðisins geti treyst þeim
upplýsingum sem safnað er varðandi þau mælanlegu umhverfisáhrif sem starfsemi
iðjuveranna hefur í för með sér.
Stjórn Faxaflóahafna sf. hefur samþykkt að neðangreinda umsögn og þau atriði sem
fyrirtækið leggur þunga áherslu á eftirfarandi:
1. Afar mikilvægt er að Umhverfisstofnun staðfesti niðurstöður umhverfisvöktunar á
Grundartanga og ábyrgist að niðurstöður þeirra séu réttar. Sú staðfesting er
forsenda þess að unnt sé að leggja upplýsingar og gögn fram sem trúverðuga
grundvallar umhverfisupplýsingu fyrir Grundartanga og nágrenni.
2. Aðgengi sveitarfélaga, fyrirtækja og almennings að þeim mælingum sem gerðar
eru er afar mikilvægur þáttur, sem lagt er til að verði bætt verulega frá því sem nú
er. Lagt er til að Umhverfisstofnun gefi mælingar á svæðinu út árlega og birti þær
á heimasíðu stofnunarinnar. Í því sambandi er einnig mikilvægt að framsetning
upplýsinganna sé skýr og auðskilin almenningi.
3. Sem hluti vöktunaráætlunar á Grundartanga og nágrennis sbr. starfsleyfi
iðjuveranna á Grundartanga er mikilvægt að herða á framkvæmd
tilkynningarskyldu og viðbragðsferla þegar einhverjir hlutir fara úrskeiðis. Þessi
atriði má með einföldum hætti bæta, nágrönnum og öllu umhverfinu til frekara
öryggis.
4. Stjórn Faxaflóahafna sf. getur á þeim tíma sem henni hefur verið gefinn til að gefa
umsögn um vöktunaráætlunina ekki tekið afstöðu til einstakra tillagna um
breytingar á þeim rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið á síðustu árum. Sú
tillaga sem liggur fyrir gerir ráð fyrir að lækka tíðni vatnsmælinga, fella niður
mælingar á beitargróðri, heyi, túngrösum, mosa og jarðvegi, en fjölga
sýnatökustöðum
flúormælinga
í
gróðri um fjóra og auka eftirlit með
sauðfé. Aukning sýnatökustaða og
aukið eftirlit með sauðfé er jákvæð
tillaga, en varað er við að draga úr
öðrum mælingum, nema fyrir því séu
góð og haldbær rök að mati
Umhverfisstofnunar.
5.
Varðandi þær mælingar sem
áætlunin gerir ráð fyrir þá er mjög
mikilvægt að þær staðfesti að
þynningarsvæðið fyrir Grundartanga sé í samræmi við þá afmörkun sem
skilgreind er fyrir iðjuverin á Grundartanga. Þá skilgreiningu er mikilvægt að
Umhverfisstofnun staðreyni og staðfesti út frá þeim mælingum sem gerðar eru.
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Þrátt fyrir mikilvægi ofangreindrar umhverfisvöktunar er þó mikilvægast að fylgjast
með og tryggja virkni hreinsibúnaðar iðjuveranna og halda frávikum í rekstri þeirra í
algjöru lágmarki. Eins er mikilvægt að fylgjast reglulega með frárennsli þeirra og
bregðast án tafar við hugsanlegum frávikum. Loks skal nefnt að mikilvægt er að
tryggja áfram að reglum varðandi förgun í kerbrotagryfju sé fylgt til hins ítrasta.
Tryggur frágangur þessara umhverfisþátta ásamt öflugri umhverfisvöktun eru
forsenda þess að starfsemin á Grundartanga sé í samræmi við reglur og umhverfisviðmið fyrir iðnaðarstarfsemi.
Veitur og lagnir.
Rafmagn til stóriðju.
Einn sterkasti punktur í raforkukerfi landsins er á Brennimel í nágrenni Grundartanga.
Frá tengivirkinu á Brennimel liggur háspennulína að stóriðjuverunum, Norðuráli og
Elkem Ísland, norðan við iðjuverin og koma háspennulínurnar inn á land hafnarinnar
yfir Hólmavatn. Þessar háspennulínur þjóna eingöngu stóriðjuverunum. Landsnet er
eigandi háspennuvirkjanna og er fyrirhugað af þeirra hálfu að styrkja línur til
rafmagnsflutninga frá Brennimel á Grundartanga á næstu árum, en með því er
afhendingaröryggi aukið samhliða því sem auka má flutningsmagn um línurnar.
Dreifing rafmagns til annarra en stóriðju:
Á athafnarsvæði hafnarinnar er rafmagni dreift til annarra en stóriðjunnar af hálfu
Rarik. Háspennulína, sem er
lögð í jarðstreng kemur ofan frá
þjóðvegi 1 og liggur vestan við
lóð Elkem Íslands að spennistöð
sem þar er. Rafmagni er síðan
dreift þaðan að hafnarsvæði og
til annarra notenda eftir gatnakerfi hafnarinnar og með minni
spennistöðvum eftir þörfum.
Gerð er krafa um það í skilmálum hafnarinnar að lóðarhafa
geti þurft að koma fyrir spennistöðvum í byggingum sínum
gerist þess þörf.

Vatnsveitumál:
Á Grundartanga er starfandi vatnsveita í eigu Elkem Íslands og Norðuráls. Veitunni
var komið á legg í upphafi starfsemi Íslenska járnblendifélagsins á Grundartanga og
síðan kom Norðurál að málum með styrkingu veitunnar þegar þar hófst starfsemi.
Þetta vatn er sótt í Svínadal, nánar tiltekið í land Tungu og í land Hlíðarfóts. Þessi
veita hefur þjónað athafnarsvæðinu á Grundartanga með gæðavatni sem sveitarfélagið og Grundartangahöfn hafa notið góðs af frá upphafi. Sveitarfélagið hefur með
þessari veitu fengið vatn fyrir þéttbýlið í Melahverfi og á nokkrum bæjum á lagnaleiðinni. Höfnin hefur keypt vatn samkvæmt sérstökum samningi frá þessari veitu
aðalega til afgreiðslu á vatni í skip.
Fyrir nokkrum árum var ljóst að það vatnsmagn sem til ráðstöfunar er í þessari veitu
er ekki nægjanlegt til frekari uppbyggingar á svæðinu og telst veitan nánast fullnýtt.
Það sem takmarkar vatnsmagnið er flutningsgeta lagna, en nokkurt viðbótarvatn er
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hægt að ná í á áðurnefndum vatnstökustöðum. Komið hafa upp tilvik um vatnsskort í
þurrkatíð á undanförnum árum.
Til að jafna birgðastöðu vatns er á kerfinu stór vatnstankur til að taka sveiflur og
einnig þjónar hann kerfinu sem öryggisbirgðatankur vegna brunavarna.
Til að vinna að frekari öflun vatns fyrir svæðið var árið 2008 stofnað Vatnsveitufélag
Hvalfjarðarsveitar sem er í eigu Faxaflóahafna sf og Sveitarfélagsins Hvalfjarðarsveitar til helminga. Undirbúningur að viðbótar vatnsöflunar fyrir svæðið nær mun
lengra aftur í tímann, en segja má að með stofnun þessa félags hafi undirbúningsvinnuni verið stefnt í ákveðinn farveg. Meginmarkmið félagsins er að afla svæðinu
viðbótarvatns. Á vegum félagsins hefur verið unnið að þessu verkefni og hafa
vatnsöflunarmöguleikar verið kortlagðir á öllu svæðinu. Viðræður hafa farið fram við
landeigendur og eigendur núverandi vatnsveitu um hugsanlega aðkomu að þessum
málum. Fyrir liggur einnig ítarleg skoðun á rekstrarhæfi veitu á athafnarsvæðinu sem
gerir ráð fyrir samstarfi við núverandi eigendur vatnsveitunnar.
Að undanförnu hefur einnig
verið unnið að því að
skoða með öflun vatns,
sem getur kallast iðnaðarvatn eða kælivatn. Stór
hluti þess vatns sem nú er
notaður á Grundartanga fer
til kælingar og miðar því
vinna nú að því að afla
þessa vatns en með því
má bæta vatnsbúskapinn á
svæðinu, sem er algjör
forsenda
fyrir
áframhaldandi
uppbyggingu
þess.
Lagnakerfi vatnsveitu á hafnarsvæði er lagt á vegum hafnarinnar og er í eigu hennar.
Norðurál notar öflugt sjódælukerfi til kælingar við sína framleiðslu sem fyrirtækið
hefur sjálft byggt upp og sér um rekstur á.
Frárennsli:
Regnvatni á Grundartanga er veitt af hafnarsvæði, lóð Elkem og öðrum lóðum til
sjávar um núverandi lagna- og gatnakerfi. Regnvatni frá Norðuráli er veitt beint til
sjávar. Varðandi fráveitur skólps er málum þannig háttað að allt skólp á Grundartanga er leitt í rotþrær. Gildir það um stóriðjuna og einnig hús á lóðum, sem höfnin
hefur úthlutað á liðnum árum. Yfirfall þessara rotþróa er þó tengt regnvatnsútrásum.
Öll hönnun fráveitumannvirkja á vegum hafnarinnar miðar að því að á Grundartanga
verði tvöfalt fráveitukerfi þar sem skólpi verður safnað saman á einn stað og því svo
dælt til sjávar eftir hreinsun þess. Það verkefni mun til framtíðar tengjast áframhaldandi þróun athafna- og hafnarsvæðisins og kostnaður falla til eftir því sem málum
vindur fram.
Gagnaveita:
Í öllu gatnakerfi á Grundartanga er gert ráð fyrir að tryggt verði með aðkomu og
lagnaleiðir fyrir þá aðila sem bjóða uppá gagnaveitur en þrír aðilar bjóða í dag þá
þjónustu á Grundartanga: Orkuveita Reykjavíkur, Míla og Fjarski.
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Helstu verkefni á framkvæmdaáætlun árin 2011 – 2024.
Um þessar mundir er unnið að lengingu viðlegubakka á Grundartanga. Ráðgert er að
lengja viðlegubakka þar um 120 metra. Undirbúningsframkvæmdir hafa staðið yfir
síðustu mánuði en ráðgert er að hefja niðurrekstur stálþils á árinu 2012 og ljúka þeim
framkvæmdu á árinu 2013.
Í tengslum við þessar framkvæmdir hefur að undanförnu verið unnið í samvinnu við
verkfræðistofuna Mannvit að ýmsum verkefnum, sem tengjast þróun hafnarsvæðisins, grunnprinsippum útrásar- og lagnamála og hæðarsetningu hafnarbakka.
Einnig hefur verið farið yfir
mál sem tengjast nýtingu
hafnarbakka, greiningu á
skipaumferð til Grundartanga
og fl. Skoðun hefur jafnframt
farið fram á efnismálum til
hafnargerðar, bæði í sjó og á
landi og þá hefur verið unnið
í að gera hafnar- og sjókort,
auk þess sem eldri gögn
vegna mannvirkja hafa verið
samræmd.
Þá er unnið að lóðagerð og
gatnagerð í tengslum við
þessar framkvæmdir og er
áætlað að ráðstafa um 1,4
Ma. kr. til þeirra verkefna á árunum 2011 til 2016. Að auki verður farið í frekari lóðaframkvæmdir ef eftirspurn verður eftir lóðum.

Landnýting og landnýtingarstefna
Iðnaðar- og hafnarstarfsemi hófst á Grundartanga árið 1978. Svæðið hefur síðan
verið í mótun og á eftir að mótast enn frekar. Ýmis fyrirtæki hafa sýnt því áhuga að
hefja starfsemi á Grundartanga. M.a. er á deiliskipulagi lóð undir slippastarfsemi ef
ákvörðun verður tekin um framkvæmdir við upptökumannvirki á svæðinu. Þá hafa
fyrirtæki í ýmis konar framleiðslu sýnt svæðinu áhuga m.a. fyrirtæki í gagnageymslu,
framleiðslu á sodium chlorat, silicon carbide, kísilmálmframleiðslu, kísliflögur, poly
silicon, endurvinnslu á álgjalli og brotamálmum og fleira. Þá hefur verið gert ráð fyrir
þeim möguleika að slippur verði gerður vestast í landi Klafastaða þar sem til
skoðunar hafa komið þurrkví og hefðbundnar dráttarbrautir. Þar getur verið um að
ræða framtíðar skipaviðgerðarsvæði á starfssvæði Faxaflóahafna sf. Eins og bent var
á varðandi rammaskipulagið á Grundartanga er nauðsynlegt að flokka þá starfsemi
sem vill koma inn á svæðið m.t.t. hafnsækni og eðli starfseminnar. Taka þarf tillit til
ýmissa þátta svo sem umfangs varðandi landþörf, orkunotkun, vatns, frárennslis og
annarra umhverfisþátta. Óhjákvæmilegt er að val fyrirtækja inn á svæðið falli að
landnotkun í aðalskipulagi, umhverfisstefnu Faxaflóahafna sf., og stefnu eigenda
Faxaflóahafna sf. varðandi umsvif framleiðslu og flutninga á Grundartanga.
Við gerð aðalskipulags Hvalfjarðarsveitar 2008 var ákveðið að draga úr því svæði
sem merkt var sem iðnaðarsvæði en í staðinn skilgreint athafnasvæði auk hafnar16
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svæðis. Þau vandkvæði hafa hins vegar komið upp að skilgreining á landnotkun
þessara svæða er ekki nægjanlega skýr í skipulagsreglugerð og því ekki hægt að
ganga að sem vísu hvort starfsemi fellur undir iðnaðarskilgreiningu reglugerðarinnar
eða athafnasvæði. Þetta er
bagalegt.
Nokkur umræða hefur átt sér
stað um hvaða starfsemi er
æskileg á Grundartanga. Með
þeirri breytingu sem gerð var
á aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar varðandi skilgreiningu
landnotkunar fyrir Grundartangasvæðið er frekar lögð
áhersla á fleiri og smærri
fyrirtæki í blandaðri starfsemi
en minni áhersla lögð á landfrekan og mengandi iðnað.
Eftir sem áður er áfram horft til fyrirtækja í framleiðslu og flutningum. Þannig nýtast
hafnarmannvirkin á Grundartanga best og tenging verður á milli landnotkunar og
notkunar hafnarinnar. Þessi stefna myndi einnig hafa áhrif á arðsemi lóðargerðar og
hafnargerðar.
Mikilvægt er að fyrir liggi samkomulag eða viljayfirlýsing milli Faxaflóahafna sf. og
sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar um þá tegund starfsemi sem áhugavert er að fá til
Grundartanga og haga markaðssetningu landsins til lengri tíma á þeim grundvelli. Í
því felst að hafna verður aðilum með starfsemi sem er annað hvort of plássfrek eða
of mengandi en stuðla að því að mannfrek, fjölbreytt og lítið mengandi
framleiðslustarfsemi geti haslað sér völl. Deiliskipulag vestursvæðis í landi Klafastaða
miðar við þessa framsetningu og stefnu.
Á iðnaðarsvæðinu undir járnblendi- og álverksmiðjunni er gert ráð fyrir möguleikum
fyrirtækjanna á stækkun, og þróun starfseminnar. Á um 10,0 hektara svæði norðan
járnblendiverksmiðjunnar er skilgreint iðnaðarsvæð sem Elkem hefur forgang að. Það
kemur ekki í veg fyrir að Faxaflóahafnir sf. geti tekið það land til afnota undir æskilega
starfsemi en gefa þarf Elkem kost á að fá landið til afnota ef svo háttar.
Á svæðinu austan Norðuráls í landi Kataness er um 140,0 hektara land og
þróunarrými, sem unnt er að nýta í framtíðinni en þar er samkvæmt aðalskipulagi gert
ráð fyrir athafnasvæði. Ekki er líklegt að það svæði komi til þróunar á næstu árum.

Niðurlag.
Grundartangi gegnir mikilvægu hlutverki í þróun hafnarsvæða Faxaflóahafna sf. á
næstu árum. Svæðið býr yfir landkostum fyrir iðnaðar- , hafna- og athafnastarfsemi
og má þar helst nefna ákjósanlegt byggingaland, fjarlægð frá íbúðabyggð en
hæfilega fjarlægð frá þéttbýlisstöðum, góða hafnaraðstöðu og öflugt dreifikerfi
rafmagns. Nú þegar eru umsvifin á svæðinu veruleg og hafa alla burði til að aukast
enn frekar. Almennt er starfsemin á Grundartanga mannfrek og má áætla að á
hverjum sólarhring séu þar nú um allt að 1000 manns að störfum. Flestir búa norðan
Hvalfjarðar en einnig er allnokkur fjöldi sem býr sunnan Hvalfjarðar og sækir vinnu af
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höfuðborgarsvæðinu upp á Grundartanga. Með stækkandi atvinnusvæði höfuðborgarinnar þá mun Grundartangi gegna enn veigameira hlutverki og í flutningastarfsemi er líklegt að Grundartangi geti að hluta þegar fram líða stundir tekið við
hluta þeirra flutninga sem nú eru í Sundahöfn og þurfa mikið landrými.
Nokkur atriði eru mjög mikilvæg í tengslum við frekari þróun og uppbyggingu á
Grundartanga:
 Skýr markmið eigenda um eðli og tegund þeirrar starfsemi sem æskileg
er á Grundartanga þarf að vera fyrir hendi og þeim markmiðum fylgt eftir
með aðal- og deiliskipulagi. Í þeim efnum getur verið skynsamlegt að
leggja áherslu á fleiri og smærri fyrirtæki í blandaðri starfsemi en
landfrekan og mengandi iðnað. Eftir sem áðurn verði horft til fyrirtækja í
framleiðslu og flutningum. Þannig nýtast hafnarmannvirkin á Grundartanga best og tenging verður á milli landnotkunar og notkunar
hafnarinnar. Þessi stefna myndi einnig hafa áhrif á arðsemi lóðargerðar
og hafnargerðar.
 Mikilvægt er að umhverfisstefna Faxaflóahafna sf. á svæðinu séu skýr
og umhverfisupplýsingar aðgengilegar.
 Tryggja þarf svæðinu nægjanlegt vatn til þess að taka á móti starfsemi
sem þarf á neyslu- og kælivatni að halda. Aukin vatnsöflun á svæðinu
mun koma sveitarfélaginu til góða og er því skynsamlegt að vinna áfram
að þeim málum í samstarfi við sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar og iðjuverin á Grundartanga.
 Vinna þar með markvissum hætti að markaðssetningu svæðisins
innalands og erlendis.
 Nauðsynlegt er að halda fyrirtækjum á Grundartanga vel upplýstum um
stefnu Faxaflóahafna sf. í þróunar- og umhverfismálum á svæðinu og
gera til þeirra kröfu um að vinna eftir bestu viðurkenndu aðferðum
varðandi umhverfismál.
Iðnaðar-, athafna- og hafnarsvæðið á Grundartanga er komið skammt á veg í þróun
þó svo að margt hafi áunnist í þeim efnum á síðustu árum. Svæðið hefur til að bera
góða möguleika til þess að vera mjög álitlegur valkostur fyrirtækja í fjölbreytilegri
framleiðslu. Til þess að þessir kostir nýtist best er skýr stefna sem framfylgt er í sátt
við samfélagið í grennd við svæðið mikilvæg. Aðvelt er að afmarka einstaka verkáfanga í þróun svæðisins og hafa þannig undan eftirspurn með litlum fyrirvara.
Sveigjanleiki og stuttur tími í lóðagerð er mikilvægur þáttur gagnvart þeim sem sýna
svæðinu áhuga, en flestir innviðir og landkostir gera svæðið umfram annað að
mikilvægu þróunarsvæði Faxaflóahafna sf. og efnahags- og atvinnulífi við Faxaflóa.
Reykjavík 12. apríl 2011
Gísli Gíslason, hafnarstjóri
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