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Mælingar á gæðum sjávar 

 Fylgst hefur verið með fjölda saurgerla í 

sjó á tíu stöðum í höfnum Faxaflóahafna 

frá árinu 2013 
 Sýnatökur framkvæmdar af umhverfisdeild 

Landbúnaðarháskóla Íslands 

 Almennt gildir um niðurstöður vöktunarinnar að magn 

saurgerla var mjög breytilegt bæði í tíma og rúmi, á engri 

stöð var ástandið ætíð slæmt en jafnframt engin stöð 

alveg laus við saurgerla 

 



Akranes 2013 - 2014 

 

Ástand yfirleitt viðunandi 

 

Stakur toppur í ágúst 2014 



Hljóðmælingar 

 Framkvæmdar hafa verið hljóðmælingar á 

svæðum Faxaflóahafna og gerð hljóðkort 

 

 Gamla höfnin, mælt 2014 og 2015 - kort tilbúin 

 Sundahöfn, mælt 2015 - kort tilbúin 

 Grundartangi, mælt 2015 - kort í vinnslu 



Gamla höfnin - hljóðkort 

Hávaðadreifing frá hafnarstarfsemi að nóttu til. Skemmtiferðaskip við Miðbakka 



Gamla höfnin - hljóðkort 

Hávaðadreifing frá hafnarstarfsemi og umferð að nóttu til. Skemmtiferðaskip við Miðbakka 

 



Sundahöfn - hljóðkort 

Hávaðadreifing vegna meðalhafnarstarfsemi að degi til 



Sundahöfn - hljóðkort 

Hávaðadreifing vegna meðalhafnarstarfsemi að nóttu til  



Endurbætur á lýsingu 

 Skarfabakki 
 Ljósbúnaður endurnýjaður 

 Hvít lýsing í stað gulrar 

 Möguleiki á að tvöfalda 

lýsingarmagn þegar þörf krefur 



Endurbætur á lýsingu 

 

 

 

 

 

Grundartangi   
Úttekt á lýsingu 

Markmið: Að uppfylla öryggisskilyrði 

lýsingar, en þó þannig að dregið verði úr 

áhrifum lýsingar út fyrir atvinnusvæðið eins 

og kostur er 

 

 

 

 

Elsti hluti bakka við færiband  

Þarna mælist mesta glýja (UGR) á 

svæðinu 

 



Endurbætur gönguleiða 

 Verið er að vinna úttekt á almennum 

ferlimálum við Gömlu höfnina í 

Reykjavík 
 

 Búið er að koma upp nýjum flotbryggjum bæði í Gömlu 

höfninni og á Akranesi með sérstöku tilliti til aðgengi fatlaðra 
 

 Búið að koma upp nýjum göngubryggjum við Ægisgarð og í 

Vesturbugt  
 

 Verið er að undirbúa endurbætur við Grandagarð 



Flotbryggja í Vesturbugt 

18m landgangur 



Nýjar göngubryggjur  

Ægisgarður Vesturbugt 



Endurbætur við Grandagarð 

Fyrirhugað  framkvæmdasvæði 



Endurbætur við Grandagarð 

Fyrirhugað þversnið götu 



Sala landrafmagns 

 Krafa um að dregið sé úr útblæstri í höfnum 

 Ónæði af ljósavélum í þéttbýli 
 

 Fjárfestingar í öflugri tengingum 

Millispennukerfi 

Háspennukerfi  
 

 Alþjóðlegur staðall um landtengingar hefur ekki 

verið fyrir hendi 



Sala Faxaflóahafna á landrafmagni 
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Nýting landtenginga fiskiskip og togarar 



Ástæður þess að fiskiskip tengdust ekki:  

 Tenglar: Ekki nógu stórir tenglar í boði ( 250A) 

 

 Raftíðni: Rafkerfi skipa er 60 rið en 50 rið í boði 

 

 Lekaliðar: Næmni lekaliða það mikil gagnvart útleiðslu um borð að 

þeir slá ítrekað út 

 

 Almenn vitneskja: Menn virðast ekki gera sér grein fyrir að rafmagn 

um landtengingar er ódýrara en framleitt með ljósavél 



Samþykkt stjórnar Faxaflóahafna, 

 14. september 2015 

 
 

 Stjórn Faxaflóahafna sf. samþykkir að frá og með 1. janúar 2016 

skuli öll skip, sem liggja við hafnarbakka og geta tekið við rafmagni 

úr landi tengjast landrafmagni. Þeim skipum sem unnt er að þjóna 

með þessum hætti er því óheimilt að keyra ljósavélar, nema viðvera 

þeirra í höfn sé innan við 6 klukkustundir. 

 

 Skip sem ekki geta tekið rafmagn úr landi skulu undantekningalaust 

uppfylla ákvæði reglugerðar um brennisteinsinnihald í eldsneyti. 

 



Millispennukerfi 

 Núverandi sölukerfi er 400V og 50 rið 

 Það er ljóst að nánast öll ný skip eru með 

440V og 60 rið og álit skipahönnuða að 

svo verði um langa framtíð 

 Mörg skip geta þó notað 400V og 50 rið, 

með skertum afköstum, en þó ekki öll  

 



Korsör í Danmörku 

 Danski sjóherinn er nýlega búinn að taka í 

notkun nýtt millispennukerfi í Korsör. 

 Kerfið er 440V og 60 rið 

 Afhending á 3 legur, 1000A á hverja 

 Heildarkostnaður var 7 milljónir evra 

Heimild: ABB 



Háspennukerfi 

 Sé aflþörf skips meira en 1MW þarf háspennu  

 Háspennukerfi fyrir ferjur, skemmtiferðaskip og farskip eru byrjuð að 

ryðja sér rúms 

 Kerfin eru mjög dýr og hafa langflestar hafnir sem tekið hafa slík 

kerfi í notkun notið til þess styrkja 

 Höfnin í Quebec  er að koma upp kerfi í gámahöfninni. Kostnaður 

áætlaður 12,5 millj. USD. Verkefnið nýtur styrkja að 2/3 hlutum 

 Höfnin í Livorno verður fyrsta höfnin á Ítalíu sem setur upp kerfi fyrir 

skemmtiferðaskip. Kostnaður áætlaður 3,5 millj. evra. Héraðsstjórnin 

leggur til  80% kostnaðar 



Háspennukerfi 

Heimild : Cavotec 



Endurbætur og styrking kerfis 

 Greina frekar þarfir stærri skipa 

 Stækka einhverja tengla úr 125A í 250A 

 Geta afhent millispennu, á völdum legum, 

440V 60 rið 

 

 

 



Næstu skref  

 Innleiðing á vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi samkvæmt 

staðlinum ISO 14001 

 

 Alls hafa 103 íslenskar stofnanir og fyrirtæki, þ.m.t. 

Faxaflóahafnir sf., skuldbundið sig til að setja sér 

markmið og grípa til aðgerða til að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og myndun úrgangs. Um er að 

ræða samstarf Reykjavíkurborgar og Festu, miðstöð um 

samfélagsábyrgð fyrirtækja. Árangur verður metinn 

reglulega og upplýsingum miðlað um stöðu mála 

 



Hópurinn við Höfða 



Takk fyrir  


